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Troche polemiki. 
„Głos Narodńu* obu- 

rzył się na mój artykuł p. t. .,Spacery 

opozycji” („Kurjer Wil" z 15 ub. m.). 

Dopatruje się w nim twierdzenia, że 

Krakowski 

  

„zaspokojenie głodu, zdobycie Środ- 

ków potrzebnych do utrzymania ży- 

szczył 

człowieka. A więc miałem wyrazić po 

cia stanowi marzeń i dążeń 

gląd, że .,4adne pociągnięcie rządu z 

dziedziny metod politycznych nie zdo- 

ła poruszyć społeczeństwa i nic go nie 

obchodzi. Byle miało co jeść*. Tego 

rodzaju stanowisko nazywa „Głos na- 

rodu" „uprzejmem szyderstwem”. 

Być może. Nie będę się o to sprze- 

czał, bo to nie jest moje stanowisko. Ca 

łe bowiem nieporozumienie polega na 

tem, że „Głos narodu odwrócił moją 

myśl. Zdarza się to w polemice, ale 

w takim razie „uprzejmem szyder- 

stwem* jest własny wywód mego po- 

lemisty. Szyderstwem jest niewątpli- 

wie narzucanie obywatelowi walki o 

taki czy inny sposób mełdowania w po 

łicji zgromadzenia publicznego, kiedy 

ten obywateł czuje się zagrożony w 

elementarnych podstawach swej eg- 

zystencji. Istnieje pewna naturalna 

kolejność w szeregowaniu potrzeb lu- 

dzkich. Udzielenie obywatelowi ma- 

ximum swobód politycznych nie wzbu 

dzi u niego uczuć 

wdzięczności, jeżeli jednocześnie ma- 

terjalne podstawy jego egzystencji bę- 

dą się chwiały. Aby móc ocenić war- 

tość owych swobód trzeba mieć za- 

zadowolenia i 

pewniony chleb powszedni. Szanow- 

ny publicysta „Głosu Narodu* zdaje 

się niedoceniać reakcyj, które brak 

chleba wywołuje w masie ludzkiej. Za 

spokojenie głodu nie jest „szczytem 

marzeń i dążeń człowieka”, ale pniem 

z którego wszelkie inne potrzeby wy- 

rasta ją. 

Głębokie powikłania gospodarcze, 

które ogarnęły cały niemal świat, w 

połączeniu z niesłychanem rozgardja- 

szem  połitycznym, 

wszelką solidarną akcję państw dla 

pokonania kryzysu, postawiły rządy 

przed zadaniami przedewszystkiem 

ekonomicznej natury. Idzie o to, aby 

uchronić masy ludzkie od klęski ma- 

terjalnej, utrzymać je w ramach ist- 

niejącej organizacji społecznej. Ża- 

den rząd nie jest w tej dziedzinie 

wszechmocnym, ale obowiązkiem je- 

go jest obrócić cały swój wysiłek w 

tym kierunku. Państwo też opiera się 

nie na „szczytach, a na „dołach któ- 

re muszą być stałą bryłą, a nie płyn- 

ną i wprowadzoną w  anarchiczny 

ruch masą. Kryterjum polityki eko- 

nomicznej rządu w takich momentach 

powinno być dobro socjalne, a nie 
„„dobro jednostki". 

„Rząd tak znów zbytnio się nie 

ysila, aby wszystkim zapewnić do- 

probyt materjalny* powiada „Głos 

Narodu*. Mała rzecz! Ciekawem jest 

jakby się „wysilił* rząd złożony z 

przedstawicieli opozycji, aby 

„wszystkim* zrobiło się przyjemnie i 

wygodnie. W kimże to z pośród przy- 

jaciół politycznych „Głosu Nrodu“ 

tkwi taki zasób omnipotencji? 

wykluczającym 

  

naraz 

Ogromnym płusem obecnych rzą- 

dów jest ich zupełna niezależność od 

sprzecznych interesów i pożądań po- 

szczególnych grup gospodarczych. 

Wszelkie ich zapędy może on trzymać 
na wodzy, kierując się przeciętnym in- 

era całości społeczeństwa. Jedną 
z największych trudności jest  wy- 

równanie sprzeczności i 

odpowiadają- 

wyprowa- 

  

dzenie z nich synte 
   

  

cej potrzebom państwa i zasadom 

sprawiedliwości społecznej, pojętej re- 

alnie, t. zn. wi ramach dzisiejszego u- 

stroju społecznego. Nie ulega wątpłi- 

po tej linji idzie polityka 

obecnego rządu. 

wości, że 

Czy stąd wynika, że potrzeby je- 

dzenia, mieszkania i ubrania są jedy- 

nemi, które zajmują ludzi? Bynaj- 

" mniej. Ale są one potrzebami elemen- 

tarnemi i dopiero ich zaspokojenie 

stwarza potrzeby inne, wyższego rze- 

du. Jednostki mogą stanowić wyjątek 

ale w zastosowaniu do masy ludzkiej 

ta kolejność jest nieunikniona. „Głos 

Narodu” zżyma się też na „metody po- 

  

lityczne”. Nie wiem, o co mu konkret- 

nie chodzi, ale zapyłami zkołei, czy 

człowiek ciężko chory bardzo się in- 

teresuje jaką metodą — chirurgją, czy 

terapją — lekarz zamierza ratować 

jego zdrowie? 

Testis. 

  

Wyiazd Marszałka Piisudskiego 
do Rumunii. 

Z Rumunji P. Marszałek Piłsudski ma zamiar udać się 
do Egiptu lub Palestyny. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś 0 godz. 3 po południu Marszałek Piłsudski wyjechał do Rumunji. 
P. Marszałek zabawi kilka dni w Bukareszcie oraz obecny będzie na uro- 
czystem święcie dorocznem 16 p. p. rumuńsk., którego jest szefem Na dwor-    

cu żegnali P. Marszałka p. premjer Prystor, prezes BBWR. p. Sławek, mi- 
nister Kiihn, podsekretarz stanu w M. S. Z. Beck, wieemin. spr. wojsk. gen. 
Fabrycy i gen. Składkowski, szet sztabu głównego gen. Gąsiorowski, poseł 
rumuński w Warszawie p. Biłcurescu oraz kilku wyższych wojskowych. 

Chociaż o projekcie wyjazdu były zapowiedzi od kilkunastu dni, jed- 
nak ścisły termin był trzymany w zupełnej tajemnicy, tak że na dworcu 
oprócz wymienionych osób nie byłe nikogo. Przed dworzec przybył Mae- 
szałek w samochodzie w towarzystwie Pani Marszałkowej i córeczek. W sali 
retepcy jnej dworca po przywitaniu z obeenymi P, Marszałek serdecznie roz- 

mawi 

  

ił z posłem Biłcureseu aż do odjazdu pociągu. 
P. Marszałkowi w jego podróży towarzyszą lekarz przyboczny dr. 

Weyczyński i kpt. Lepecki znny podróżnik. Marszałka w czasie jego nie- 
obecnošci na stanowisku ministra spraw wojskowych zastępować będzie 

gen. Fabrycy. 
Jak się dowiadujemy z Rumunji P. Marszalek Pilsudski uda się na kil- 

kutygodniowy wypoczynek na południe według wszelkiego prawdopode- 

bieństwa do Palstyny lub Egiptu. 
+ 

Przed kilkunastu dniami statek žegkugi polskieį „Niemen“, zakontrak- 
towany przez marynarkę wojskową, odpłynął z Gdyni, udająe się na wody 
mórz Śródziemnego i Czarnego. Utrzymują, że Marszałek Piłsudski w Con- 
staney wsiądzie na „Niemen i na pokładzie jego odbędzie podróż na po- 
łudnie. „Niemen* jest największym i najsilniejszym statkiem pasażerskim 
polskiej marynarki handlowej. Po zakentraktowaniu jego przez marynarkę 

wojenną, służbę na nim częściowo objęli marynarze wojskowi. 

  

  

  

awieszenie broni. 

Pod Szanghajem i w Mandżurji. 

| 
| AN HUE 

aS 2 :          
  

Teren walk pod Szanghajem. 

Japończycy prowadzą ofenzywę. 
SZANGHAJ, 1. 3. (Pat). Główne 

oddziały 11 dywizji japońskiej, lieza- 
ce około 12 tysięcy ludzi, wylądowały 

w miejscowości Chilliaokou, położo- 
nej w odległ 5 mil na północ od 
Liu-Ho nu ujścia rzeki Yang-Tse. Woj- 
ska japońskie rozpoczęły dziś rano 
na całej linji otenzywę, posuwając się 
stopniowo w kierunku południowym 
w okręgu Hong-Kew i kierunku 

   

wschodnim. Na froncie Kiang-Wan 
Japończycy posuwają się również na- 
przód. Samoloty i artylerja japońska 
gwałtownie bombardają Sza-Pei. 

SZANGHAJ, 1. 3. (Pat). W ciąga 
całego dnia wpobliżu Kiang-Wan to- 
czył: się gwałtowna bitwa. Według 
wiadomości ze źródeł japońskich, Ja- 
pończycy posunęli się o 800 metrów 
naprzód, ale ponieśli ciężkie straty. 

Japonja ma ochotę zostać w Szanghaju. 
TOKIO, 1. 3. (Pat). — Wbrew prze- 

widywaniom donoszą obecnie, że Ja- 

ponja nie jest skłonna zgodzić się na 

równoczesne wycofanie wojsk japoń- 
skich i chińskich z Szanghaju. 

Japonia nie zgadza się na interwencię 
mocarstw w Mandżurji. 

PARYŻ, 1. 3. (Pat). — Korespon- 
dent wojenny jednego z wielkich pism 
paryskich miał rozmowę z Matsuoką, 
doniedawna gubernatorem południo- 
wej Mandżurji. który został wysłany 
do Szanghaju przez premjera japoń- 
skiego. Matsuoka oświadczył m. in, 

że Japonja nigdy nie zgodzi się na in- 
gerencję mocarstw w Mandżurji. Jest 
to sprawa wyłącznie między Japonją 
i Chinami. Natomiast w Szanghaju 
sytuacja przedstawia się odmiennie. 
Japonja wzywa główne mocarstwa do 
uregulowania kwestji szanghajskiej 

+ „Niezależne” państwo mandżurskie. 
MUKDEN, 1. 3. (Pat). — Dziś rano prok- 

lamowane zostało fermałne powstanie nowe- 

go niezależnego państwa mandżarskiego. 

Wszędzie wywieszono flagi narodowe 5-cio- 

kełorowe. Formalne objęcie władzy przez no 
wy rząd odbędzie się do 5 b. m. w Czang- 
Czun. 

Trudności porozumienia. 
TOKIO, 1. 3. (Pat). — Według wia- 

domości urzędowych, rokowania 

chińsko-japońskie posuwają się na- 

przód z wielkim trudem. 

mia 28 lutego r b. zmarł nasz ukochany mąż, Ojciec i dziadek 

.»- GRZEGÓRZ TROCKI 
(Mierniczy) 

Eksportacja odbyła się 29 lutego r. b., 

o czem zawiadamia pozostała -w nieutolonym žalu   
SZANGHAJ, 1. 3. (Pat). — Chiń- 

czycy uważają za niemożliwe przerwa 

nie wałk, ponieważ Japończycy wy- 

magają bezwrunkowego wycofania 
wojsk chińskich, zaś jako kroków 
wstępnych domagają się zniszczenia 
fortów Woosung i Pao-Szan. Do kon- 
cesji międzynarodowej przywieziono 
w ciągu dnia 1 b. m. 712 rannych Chiń 

czyków. W Sza-Pei w dalszym ciągu 

toczy się walka i szerzą się pożary, 
spowodowane przez pociski. Wpo- 
bliżu Woosung miała przybyć w ciągu 
popoładnia 14 dywizja japońska z ax- 

tylerją. 2 : 

WASZYNGTON, 1. 3. (Pat). — 
Rząd japoński notyfikował za pośred 
niectwem ambasady, że przyjął w za- 
sadzię projekt zawieszenia broni, ©- 
pracowany w Genewie. 

Chińczycy wycofują się 
z Szanghaju. 

NOWY YORK, 1. 3. (Pat). — Ko- 
munikat ogłoszony przez minister- 
stwo marynarki w Tokjo zaznacza, że 
Chińczycy po ogólnym ataku, podję- 
tym w dniu 1 b. m. rane przez woj- 

Ska japońskie, wycofują się z Szang- 
haju. 

Japonja przyjmuje propozycje 
Paul Bancoura: 

TOKIO, 1..3. (Pat). — Japonja 
przyjęła definitywnie propozycje de- 
legata francuskiego w Lidze Narodów 
Paul Boncoura w sprawie załatwienia 
konfliktu chińsko-japońskiego. 

Wymiana depesz. 

WARSZAWA, 1. 3. (Pat). — Z 
okazji rocznicy niepodległości republi. 
ki estońskiej Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej przesłał na ręce naczelnika Te- 
emanta następującą depeszę: 

Do Jego Ekscelencji Naczelnika 
Państwa Estońskiego. — Tallin. 

Rocznica proklamowania niepodleg 
łości Estonji daje mi sposobność do 
ponowienia wobec Waszej Ekscelencji 
jak najgorętszych życzeń, które skła- 
dam zawsze wraz z narodem polskim. 
pomyślności i szczęścia dla narodu es- 
tonskiego, (—) Ignacy Mošcicki. 

Na wzmiankowaną depeszę Pan 
Prezydent otrzymał następującą odpo- 
wiedź: 

Do Jego Ekscelencji p. Ingacego 
Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. Warszawa. 
._ Niezwykle wzruszony życzeniami, 
jakie Wasza Eksceleneja zechciał mi 
przesłać z okazji święta niepodległości 
estońskiej, wyrażam najserdeczniejsze 

podziękowanie. (—) Jan Teemant. 

    

   

  

Pięciominutowe posiedzenie 
Sejmu. 

Ustawa emerytalna przyjęta. 
WARSZAWA, 1. 3. (Pat.). — Marszałek 

Świtalski otworzył posiedzenie o godzinie 10 

min, 30. Pierwszym punktem porządku dzie: 
o głosowanie nad nowelą do u 

jej. Marszałek oznajmia, ż 
zgłoszony wniosek pos. Regera (P 
można traktować albo jako wniose! 

   

    

    
   

   

    

ko poprawkę do ustawy, kóra skreśl 
ant ой Ponieważ wnioskodawcy oświad. 

aniem tego jako wniosku, r 
szałek przystąpił do głosowania nad usta 
en hłoc, gdyż nie było popraw stawę pr 

Jkto w drugiem i trzeciem czytaniu głosami 
iększości posłów BBWR. gdyż lewica wy- 

a z sali, a prawica nie brała udziału w 
posiedzeniu. 

tępny punkt porządku dziennego o do: 
datkowych kredytach dła funduszu bezrobo- 
cia marszałek zdjął z porządku obrad. Po- 
siedzenie przerwano. 

Następne posiedzenie w poniedziałek -0 g. 
10 rana. Obrady zakończyły się o godzinie 
10 min. 35. 

    

   

   

    

Wprowadzenie ceł bojowych 
w Niemczech. 

(Tel. od własn. koresp. ż Warszawy). 

Komunikat ageneji Wolfa donosi 
e decyzji rządu Rzeszy z dnia 29 lute. 
go postanawiającej wprowadzenie ceł 

maksymalnych w stosunku do towa- 
rów importowanych z państw nie po- 
siadających z Rzeszą traktatów haa- 
diowych. 

Ze źródeł mišvodajnych dowiadu- 
jemy się, że rząd polski w razie gdyh 
Rzesza wprowadziła podniesienie cła 

w stosunku do towarów importowa- 
nych z Polski, zastosuje niezwłocznie 
przewidziane w ustawodawstwie na- 

  

szem zarządzenie e cłach maksymal- 
nych do towarów niemieckich. 

Wspomniany komunikat biura 
Woijia dodaje, że dopiero w speejał- 
nem rozporządzeniu zostaną wymie- 
nione państwa, których towary podle- 
gać będą w Niemezech cłom bojowynt. 
W sprawie tej odbył poseł Rzeczypa- 
spolitej w Berlinie p. Wysocki rozmo- 
wę z miarodajnemi czynnikami nie- 
mieckiemi, mianowicie z sekretarzem 
stanu w Urzędzie Spraw Zagraniez- 
nych Biillowem i kanelerzem Rzeszy 
Brueningiem. 

W Lidze Narodów... nie tracą nadziei. 
GENEWA, 1. 3. (Pat). — Wczoraj- 

sze posiedzenie Rady Ligi Narodów 
doprowadziło do wydatnego odpręże- 
nia, a nadzieja na szyhkie zlikwido- 
wanie zbrojengo konfliktu w Szang- 
haju znacznie wzrosła. W Genewie li- 
czą na to, że odpowiedzi Chin i Japo- 
nji na propozycję Rady Ligi Naro- 
dów, dotyczącą konferencji Okrągłego 
Stołu nadejdą w ciągu środy. 

Wbrew krążącym ostatnio pogło- 
skom o ewentualnem przesunięciu ter- 
minu nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ligi Narodów, Zgromdzenie to zosta- 
ło zwołane na pierwsze posiedzenie 
na czwartek o godzinie 10 min. 30. 

  

Sytuacja w Finlandji. 

Paul Boncour porozumiał się już na 
wczorajszem posiedzeniu komitetu 
dwunastu w sprawie zasadniczych 
punktów przemówienia inauguracyj- 
nego, które wygłosi na czwartkowem 
posiedzeniu Zgromadzenia w charak- 
terze urzędującego przewodniczącego 

Rady. 
Uważają tu za możliwe, że po wy- 

słuchaniu sprawozdania Rady oraz po 
przedstawieniu przez Chiny i Japonję 
ich stanowisk, Zgromadzenie będzie 
odroczone do czasu nadejścia wyni- 
ków obrad konferencji Okrągłega 
Stołu. 
   

  

Komunikat poselstwa finlandzkiego. 
WARSZAWA, 1, 3. (Pat). Poselstwo 

finlandzkie komunikuje co następuje: 
Według otrzymanych przez poselstwo 

informacyj. obecny rząd jest przeko- 

namy, że uda mu się przywrócić pa- 
rządek w kraju. W częściach północ- 
nych, zachodnich oraz wschodnich 
Finlandji panuje zupełny spokój. 

Zakaz marszu lappowców na stolicę. 
HELSINGFORS. 1.HI“ (Pat) — 

Rząd ogłosił szereg prźepisów nad- 
zwyczajnych, mających na celu zwal- 
czanie działalności nielegalnej. Prze- 

pisy te szczególną opieką otaczają 
pocztę, telegraf i telefon. Marsz wło- 
ścian na stołicę został zabroniony. W 
kraju panuje spokój. 

Francja — Włochy. 
PARYŻ, 1. 3. (Pat). Rada ministrów 

mianowała Paul Boncoura delegatem 
Francji na nadzwyczajne Zgromadze- 
nie Ligi Narodów. Na temże posie- 
dzeniu rady ministrów minister han- 
dlu zawiadomił radę o zawarciu 
przez Francję nowego układu handlo- 
wego z Italją. 

RZYM, t. 3. (Pat). Zasadnicze po- 

rozumienie włosko-francuskie w kwe- 
stji nowego traktatu handlowego u- 
ważane jest w tutejszych kołach dy- 
plomatycznych za objaw intensywne- 
go poprawiania się stosunków między 
Włochami a Francją. Obie strony wy- 
kazały dużo dobrej woli, czego bez- 
pośrednim rezułtatem jest zadowala- 
jące rozwiązanie szeregu zagadnień. 

Więzień — piątym kandydatem 
na prezydenta Rzeszy. 

BERLIN, 1. 3. (Pat). —- Ofiejałna 
lista kandydatów na urząd prezydenta 
Rzeszy uzupełniona została przez gro- 
teskową kandydat. Wintera z Naum- 
burgu, odbywającego karę więzienia. 
Winter w okresie inflacji w 1924 ro- 
ku wystąpił z programem uzdrowie- 

nia zdewaluowanych banknotów nie- 
mieckich i radykalnej reformy ban- 
ków oraz giełd niemieckich. Wyma- 
ganą ilość 35 tys. podpisów dostar- 
czyły na listę Wintera miasta Ham- 
burg i Monachjum oraz Saksonja. 

Walne zebranie T-wa 
„Pochodnia“ w Kownie. 

Szerokie pełnomocnictwa dla Zarządu 

10 lutego odbyło się w Kownie nad- 
zwyczajne walne zgromadzenie dele- 
gatów oddziałów T-wa .„Pochodni* о- 
raz towarzystw z nią zrzeszonych. Na 
zgromadzenie, zwołane w celu rozpa- 
trzenia stanu szkolnictwa polskiego 
w Litwie, stawiło się 37 delegatów. 
Obradom przewodniczył p. Z. Szwoy- 
nieki. 

Obszerne sprawozdanie z działal- 
ności Centralnego Zarządu „,„Pochod- 
ni* na polu obrony praw kulturalno- 
oświatowych złożył p. prezes W. Bu- 
dzyński. 

Po sprawozdaniu nastąpiła dysku 
sja, podczas której stwierdzono, iż sy- 
tuacja szkolnietwa polskiego w kraju 
zmusza do podjęcia wszelkich praw- 
nych środków, przysługujących mniej 
szości polskiej. W konkłuzji walne 
zgromadzenie zatwierdziło całkowicie 
dotychczasową działalność. Głównego 
Zarządu „Pochodni* w akcji obrony 
interesów kulturalnych polskiej mniej 
szości .w Litwie i udzieliło mu szero- 
kich pełnomocnictw na przyszłość, 

Kronika telegraficzna, 
— Ciężkie rany odnieśli por.-pilot Jon- 

chet i mechanik na lotnisku Le Bourget pod 
Paryżem z powodu runięcia ich aeropłanu 
na ziemię przy podnoszeniu się. 

— Tardieu wrócił z Genewy do Paryża, 
W. Zgromadzeniu Ligi nie weźmie udziału. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 1. 3. (Pat). Podczas 

dzisiejszego ciągnienia pożyczki do- 
larowej wyłosowano między innemi 
następujące numery: 

40 tysięcy dolarów — Nr. 990.412, 
8 tysięcy dolarów — 1.164.634, 3 ty- 
siące dolarów — Nr. 1.210.079, 23.921 
i 820.231, 1000 dolarów — Nr. Nr. 
773.519, 344.993, 595.558, 526.683 i 
921.933, 

Giełda warszawska z dnia 1.III b. r. 

WALUTY I Szwiey 

Dolary . . . AA 8.58—8,30— 8,56. 

  

Bsigja 124,15 —124,45—123:£4 
Gdansk... ‚ 17568 17408— 173.29 
dolandja -.  . -  359,40—360,20—358 56 
Lopaya -  31,10—31,05—3122 3092 
Nowy York kabel *,92—65,94 8,90 
"aryż : + + 85,10 -45,19— 35,01: 
Praga |__ 26,41 26,4, 26,35 
Szwajcarja 17290 173,33—172,47 
Berlin w obr. nieoficjaln. + BIOS 

PRPIERY FROCENTOWE: 
Inwestycyjna с оз ое ее НЕЫ ОЗВВНИ 
Konwersyjna Ka, oi „Z RÓSŚWAE 
6% dolarowa . . ... . 57,15 
7% -tabilizacyjna . . :6,00—56,10 —56,37 
10%, Kolejowa : a ms 
8% L.Z. b. G K.! B.R., obi.B.G.K 94,00 
Te same 7% . „kj 83,25 

AKCJE: 
B. Polski . . Ž .. - 88,(0—87,51 
Ostrowiec serja B . . OS sę JOE 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarowa * „Malaja Je a „58 
Dillonowska NATAS 6 0 <a DRAŻ 
Stabilizacyjna Aps 92335 55,06 
Warszasska . Aa a V - 48,08 

Dołar w obrotach pryw.: 8,88 
Rubel: 4,92 

 



      

Składki na rzecz kościoła 
katolickiego. 

Minister wyznań religijnych i oś- 
wiecenia publicznego przedłożył Sej- 
mowi projekt ustawy o składkach na 
rzecz kościoła katolickiego. Składki są 
zwyczajne i nadzwyczajne i mogą być 
pobierane niezależnie jedna od dru- 
giej. Do opłacania składek zwyczaj- 
nych obowiązani są katolicy zamiesz- 
kali w obrębie parafji, opłacający po 
datek dochodowy gruntowy, od nieru 
chomości i przemysłowy, oraz kato- 
licy tego samego obrządku, bez wzglę 
du na ich miesjce zamieszkania, o ile 
posiadają na terenie parafji nierucho 
mość albo przedsiębiorstwo przemys- 
łowe łub handlowe, i opłacający je- 
den z powyższych podatków. 

Składkę zwyczajną uchwala przed 
stawicielstwo parafjan, składające się 
z 6—15 osób, wybrane przez zgroma- 
dzenie parafjalne. Parafje liczące do 
1000 wybierają 6 przedstawicieli. od 
1000 do 5000 — 12, a powyżej 5000 — 
15 przedstawicieli. O ile parafja posia 
da t. zw. patrona, obowiązanego do 
szczególnych świadczeń wobec koś- 
cioła, to patron wchodzi do przedsta- 
wicielstwa niezależnie od liczby wy- 
branych, równie jak i miejscowy pro- 
boszcz lub jego zastępca. Proboszcz 
z urzędu przewodniczy na zgromadze 
niu parafjalnem przezeń zwoływa- 

nem. 
Składki zwyczajne nie mogą prze- 

wyższać rocznie 5 proc. podstawy ob- 
łiezenia, którą jest podatek dochodo- 
wy, gruntowy (bez oddzielnego dodat. 
ku i degresji), od nieruchomości* i 
przemysłowy. Składka ta może być u- 
chwalona na okres nie dłuższy niż 5 
łat, zarządzanie powstałymi stąd fun- 
duszami należy do rady parafjalnej. 
Składka wyższa musi być zatwierdzo- 
na przez wojewodę. Składkę nieuisz- 
czoną ściąga przymusowo zarząd gmi- 
ny. 

W razie konieczności wydatku nad 
zwyczajnego (przebudowa, założenie i 
rozszerzenie cmentarza itp.),. przed- 
stawicielstwo może uchwalić składkę 

nadzwyczajną, która musi być jedno- 
razową, ale może być rozłożona - na 
szereg lat. Nowej składki nadzwyczaj 
nej nie można uchwalić przed ściąg 

nięciem poprzedniej. Od składki nad- 
zwyczajnej jest zwolniony patron, o i- 
le jego świadczenia są wyższe od skła 
dek, w przeciwnym razie patron do- 
płaca różnicę. 

Przedstawicielstwo wykonuje swe 
uchwały zapomocą komitetu wykona- 
wczego, składającego się z 3—6 człon 
ków, z których trzecią część powołu- 
je proboszcz, a dwie trzecie — przed 
stawicielstwo. W zgromadzeniu pa- 
rafjalnem biorą udział katolicy, któ- 
rzy mają 24 lat ukończonych, a w 

przedstawicielstwie — 30 lat. Człon- 
kiem przedstawicielstwa i komitetu 
wykonawczego nie może być osoba, 
znana z bezrządu majątkowego i 
złych obyczajów. Pobranie składki 
nadzwyczajnej wymaga zatwierdzenia 
przez wojewodę. Nieuiszczoną w ter- 
minie składkę nadzwyczajną pobiera 
przymusowo zarząd gminy. 

Sprawę układania spisu członków 
zgromadzenia parafjalnego, postępo- 
wania przy wymiarze i poborze skła- 
dek, zatwierdzania uchwał o poborze 
składki nadzwyczajnej, przy układa- 
niu planu robót i wydatków itp. ure- 
guluje specjalne rozporządzenie mini- 
stra W. R. i O. P. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 
stycznia 1934 r. i obowiązywać będzie 
na całym obszarze Rzeczypospolitej 
z wyjątkiem województwa śląskiego. 

Zadaniem projektowanej ustawy 
jest z jednej strony unifikacja róż- 
nych przepisów, pozostałych po zabor 
cach, z drugiej — uzgodnienie ich z 
obecnem ustawodawstwem, więc prze 
dewszystkiem z Konkordatem i usta- 
wami podatkowemi, oraz z przepisa- 
mi prawa kanonicznego, które są mia 
rodajne w kwestji zarządzania mająt- 
kiem kościelnym. 

> Z. K. 
ER W 

Ograniczamy się narazie do podania treści 

projektowanej ustawy. Żyjemy w czasach, kie 

dy mnożenie wszelkiego rodzaju Świadczeń 

publicznych zaczyna przybierać rozmiary 

zatrważające, zwłaszcza gdy coraz mniej jest 

z czego to wszystko płacić. Do oceny tego 

nowego projektu podatkowego powrócimy 

jeszcze, 

  

K as“ 

Nie ryzykuję zdrowia 
i choć wiosna już bliska, nabędę dzisiaj jeszcze sweter, 
ciepły szal i rękawiczki 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Ё FRANCISZKA FRLICZKI, zamkowa 9, tel. 6-46. 
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Strajk pracownikėw miejskich. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Warszawie. 
We wtorek dnia 1 b. m. wybuchł w War 

szawie jednodniowy strajk pracowników ma- 
gistratu i instytucyj użyteczności publicznej. 

Z powodu strajku który jest demonstracją 
przeciwko dostosowaniu uposażeń  admini- 
stracji komunalnej do płace funkejonarjuszów 
państwowych 1 protestem przeciwko nieregu- 

farnemu wypłacaniu pensyj przez magistrat 

pracownikom, wszystkie biura magistratu 
były nieczynne, Pomimo, iż do strajku przy- 
łączyli się pracownicy miejskich zakładów 
użyteczności publicznej, jednakże wszędzie 
pozostawiono konieczną obsługę, tak że mie- 

szkaūcy stolicy strajku nie odczuli. Tylko © 
godzinie 11 w południe tramwaje unierucho- 
miono na pół godziny. 

W Łodzi. 
Takiż strajk demonstracyjny odbył się 

wczoraj również w Łodzi. Uchwała prokłamo 

wania strajku zapadła na ogólnem zebraniu 
pracowników miejskich odbytem w przed- 
dzień w sali rady miejskiej. 

W Zagłębiu Dąbrowskiem. | 
Podobny strajk demonstracyjny wybuchł 

wczoraj i w Sosnowcu. Wszystkie biura i u- 

rzędy miejskie były przez cały dzień nie 

czynne. 
Również w Będzinie, Dąbrowie i Czeladzi 

urzędnicy samorządowi mają zastrajkować, 
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jednakże strajk tam ma 
trzech godzin. 

W innych miastach. 

W. Białymstoku odbył się jednodniowy 
strajk. Również w Piotrkowie, Instytucje 
użyteczności publicznej wszędzie były czyn- 
ne. 

Na terenie Śląska maglstraty były czyn- 
ne. Pracownicy ich, jako nie należący do 
ogėlno-polskiego Związku pracowników 6a- 
morządowych nie przyłączyli się do strajku. 

Groźba strajku w Wilnie. 

Na zjeździe delegatów związków praeow- 
ników miejskich, który obradował w niedzie 
lę w Warszawie, był również przedstawiciel 
Wilna p. Władysław Bujwid. Po powrocie 
delegata z Warszawy, wezoraj zwołane zosta- 
ło nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Zw. 

Pracowników Miejskich, na krótem po wy- 

słuchaniu sprawozdania wywiązała się dłuż- 

sza dyskusja nad wytworzoną sytuacją. Zeb- 

rani jak się dowiadujemy, w wyniku burz- 

liwych i dłagich debat postanowili golidary- 

zować się z akcją podjętą przez pracowni- 
ków miejskich m. Warszawy, wobec czego, 
należy spodziewać się, że pracowniey wiłeń 

sey również proklamują strajk jednodniowy. 

W dniu dzisiejszym w sprawie tej ma być 

zwołane powtórne zebranie Zarządu Związ- 

ku Wileńskiego. 

trwać jedną do 

  

Samolot pocztowy zaginął. 
NOWY YORK, 1. 3, (Pat). — Z Buenos 

Aires donoszą: Obawy 0 los samolotu poczto 

wego franeuskiego, który pomiędzy Monte- 

video a Porto Allegre wpadł w strefę burz, 

zdają się być uzasadnione. W Rio Grande do 

Sul znaleziono pewną ilość worków poczto- 

wych. Na samolocie tym znajdował się char- 
ge d'affaires poselstwa francuskiego w Bo- 
liwji Louis Bouchet. Załoga składała się z 
pilota, mechanika i radjotelegrafisty, Poszu- 
kiwania trwają. 2 
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Preliminarz budżetowy państwa 
w Senacie. 

Obszerna dyskusja nad preliminarzem min. W.R. i O.P. 
WARSZAWA, I. 3. (Pat). — Na wtorko- 

wem posiedzeniu plenarnem Senatu przystą- 
pino do dyskusji szczegółowej nad prelimi- 
narzem budżetowym na rok 1932-33. Sen. 
DRUCKI-LUBECKI (BB) zreferował budżety 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu, 
Najwyższej Izby Kontroli oraz Prezydjum 
Rady Ministrów wskazując na oszczędnościo- 
wy charakter powyższych preliminarzy bud- 
żetowych. Powyższe budżety żadnej dyskusji 
nie wywołały. 

Następnie sen. EHRENKREUTZ (BB) zre- 
ferował preliminarz budżetowy Min. W. R. 
i O. P. Mówca podkreślił, że mimo znaczne- 
go ograniczenia budżetu działalność Min. 
we wszystkich działach jest bardzo wydatna. 
Szkonictwo wyższe jest w ciężkiem położe- 
niu, jednak daje sobie radę bez podwyższa- 
nia opłat studenckich. Referent stwierdza 
powolny, ale stały rozwój prac Min., które 
w tak ciężkich warunkach ma ambicję pracy 
twórczej stworzenia nowego typu szkoły pol 
skiej. Min. przygotowuje programy szkołne 
i praca ta skupia wybitnych specjalistów któ 
rych jednoczy, nawet przy różnicy poglądów. 
zapał do pracy. Komisja budżetowa wnosi o 
przyjęcie budżetu w wyhokości przedłożonej 
przez Sejm, jednak z pewnemi przesunięcia- 
mi, które mają na cełu zasiłki dla instytu- 
cyj naukowych. ® 

Wywiązała się następnie dłuższa i ożywio 
na dyskusja, w której zabrało głos szereg 
senatorów. 

W dyskusji zabrał głos minister W. R. i 
O. P. JĘDRZEJEWICZ, który oświadczył, że 
dyskusja dzisiejsza ucieszyła go: nie słyszy 
bowiem znikąd istotniejszych zarzutów pod 
adresem budżetu. Odpowiadając sen. Kop- 
cińskiemu w sprawie pewszechnege naucza- 
nia w związku z przyszłym rokiem szkołnym, 
minister zauważa, że według dotychezaso- 
wych obliczeń istniejący stan rzeczy nie po- 
winien się pogorszyć w przyszłym roku szkoł 
nym, powinien objąć cały przyrost dzieci w 
wieku szkołnym ink że liczba dzieci które po 
zostaną poza szkołą nie będzie się nadmier- 
nie różniła od liczby dzisiejszej. Mamy obec. 
nie około 30 tysięcy dzieci poza szkołą. Nie 
sądzi przeto minister, żeby liczba ta miała 

się zwiększyć. Odpowiadając sen. Kopcińskie 

    

   

mu w sprawie jego stanowiska eo do wycho 
wania państwowego, minister podkreśla, że 
wszyscy u nas rozumieli swe prawa wobee 
państwa, a obowiązki były systematycznie 
nierozumiane. Jeżeli doszukiwać się psycho- 
logicznej przyczyny upadku naszego państ-. 
wa, to jej w tej dziedzinie doszukiwać się 
należy. Jeżeli więc w pojęciu wychowania 
państwowego podkreślamy przedewszystkiem 
sprawę obowiązku obywatela wobec państwa, 
to minister sądzi, że nikt z tego zarzutu czy- 
nić nie może. 

Dałej minister nie sądzi, by w roku 1926 
moralność się tak obniżyła, jak mówił o tem 
sen. Kopciński. Minister ma raczej dowo- 
dy, że moralność życia publicznego w Połsce 
przed rokiem 1926 stała znacznie niżej i ta- 
kiem jest osobiste przekonanie ministra. 

Odpowiadając na twierdzenie sen. Jabło- 
nowskiego, minister cświadeza, że po porozu 
mieniu się z najwybltniejszymi prawnikami 
doszedł do wniosku, że niema sprzeczności 
między ustawą szkolną a konstytueją lub 
konkordatem. 

Minister porusza sprawę memorjału se- 
natu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dalej. 
odpowiadając sen. Skirmuntowi, stwierdza, 
że konkordat obrządku bizantyjskiego nie 
przewiduje i że obrządek ten z punktu widze 
mia państwowego pożądanym dla nas nie 
jest. Rząd skrupulatnie śledzi, co się w tej 
sprawie dzieje i przywiązuje do tege zagad- 
nienia dużą wagę. Próba udowodnienia, że 
obowiązek bizantyjski mieści się w ramach 
obrządków uznanych przeze kenkordat nie 
wydaje się ministrowi rzeczą słuszną. Za 
rzecz charakterystyczną uważa minister, że 
w dyskusji nad budżetem Min. poruszono ta- 

kże sprawę ustawy ustrejowej w szkolniet- 

wie. Jest to dła ministra ohjaw pocieszający 

że usława ta tak dalece zainteresowała opin 

ję, iż mówi się o niej nawet w dyskusji nad 
budżetem, choć wkrótce będzie przedmiotem 

obrad Senatu. 
Po końcowem przemówieniu sprawozdaw- 

cy sen. Ehrenkreutza dyskusję nad bud 
M-stwa W. R. i O. P. wyczerpano. Następne 

posiedzenie w dniu 2 marca. Na porządku 
dziennym budżety Min. Robót Publicznych, 
Reform Rolnych i Rolnictwa. 

  

Snowden przeciwko ochronie celnej. 
Możliwość wyjścia socjalistów z rządu. 

LONDYN, 1. 3. (Pat). — Mowa 
lorda Snowdena, którą Daily Tele- 
graph nazywa łabędzim śpiewem wol- 
nego handłu, interpretowana była 
wczoraj wieczorem w kuluarach par- 

lamentu brytyjskiego, jako -zapo- 
wiedź  niezłomnego _ postanowienia 

Snowdena ustąpienia z rządu, o ile 

dochody z taryfy celnej zostaną istot 

nie, jak to zapowiedział wczoraj kan- 

cłerz skarbu Chamberlain, użyte w 
przyszłości na zmniejszenie podatku 

dochodowego. Snowden uważa że ja- 

ko socjalista nie może pogodzić w 

swem sumieniu podrożenia kosztów 

utrzymania naskutek wprowadzenia 

taryfy celnej, które odczują przede- 

wszystkiem masy, —— z obniżeniem po 

Sytuacja strajkowa 
w Zagłębiu. | 

SOSNOWIEC, 1, 3, (Pat). — Dziś 

o godz. 10 rano rozpoczyna się tu kon 

ferencja delegatów kopalnianych i 

mężów zaufania Centralnego Związ- 

ku Górników. Konferencja ta zade- 

cydować ma ostatecznie o losach straj 

ku. Dają się zauważyć tendencje 
przystąpienia do pracy. 

KATOWICE, 1. 3. (Pat). — Komi- 
sja pojednawcza i arbitrażowa rozpa- 
trywała w dniu 1 b. m. sprawę zatar- 
gu co do obniżki o 21 proc. płac pra- 
cowników umysłowych ciężkiego prze 
mysłu. Postanowiono obniżyć obo- 
wiązujące dotychczas stawki o 10 pro- 
cent z dniem 1 marca, z mocą obo- 

wiązującą do końca sierpnia r. b.- W 

czasie głosowania nad wysokością ob- 

niżki płac ławnicy, zasiadający w ko- 

misji z ramienia pracodawców, opuś- 

cili salę obrad. 

Krwawe zajście. 
PIOTRKÓW, 1. 3. (Pat), — 1 marca w 

drugim dniu sarajku włoskiego w hucie 
szklanej Hortensja w Piotrkowie doszło do 
poważniejszych zaburzeń. O godzinie 8 rano 
sarajkujący robotnicy w liczbie około 1000 
osób usiłowali wywieźć na taczkach portjera 
huty z obrębu huty. Portjer Franciszek Kwa 
piński w obronie własnej sięgnął po broń i 
ciężko ranił robotnika Damarajezyka i robot 
nicę Pietrowską. Po tych wypadkach przed 
hutą zgromadziły się tłamy ludzi. 

Spokój został przywrócony. Robotnicy, 
którzy od 36 godzin znajdują się wewnątrz 
fabryki, nie zamierzają opuścić swych poste. 
runków, trwają w dalszym ciągu przy t. zw. 
włoskim strajku. į 

EDAZETAK PARA 

Popierajeie Przemysł Krajowy 

datku dochodowego, co głównie bę- 

dzie z korzyścią dla klas posiadają- 

cych. O ileby nastąpiła rezygnacja 
Snowdena, to ciekawe, co uczyni Mac 
Donald, którego sumienie jest tak 

socjalistyczne jak i sumienie Snowde- 

na. 
W kuluarach parlamentu coraz. to 

silniej utwierdza się przekonanie, że 

obecny skład rządu narodowego nie 

utrzyma się już długo i że przed wpro 

wadzeniem nowego budżetu rząd u- 

legnie rekonstrukcji. Oczywiście, u- 

stąpiliby również ci liberalni człon- 

kowie rządu, którzy z Samuelem na 

czele także opierali się powszechnej 

taryfie celnej. 

2 

Zjazd dziennikarzy polskich. 

Wybory nowego zarządu Związku. 

W niedzielę odbywał się w War- 

szawie w lokału Klubu sprawozdaw- 

ców parlamentarnych doroczny wal- 
ny zjazd delegatów dziennikarzy pol- 
skich z całego państwa. Był to pierw- 

szy zjazd, obradujący na podstawie 
nowego statutu, jaki stworzył odmien 

ną podstawę organizacyjną, ujedno- 
stajniając system ustrojowy przez 
scentralizowanie organizacji w jednoli 
ty Związek Dziennikarzy polskich, któ 

rego lokalnemi kołami są poszczegól 

ne syndykaty dziennikarzy, podczas 

gdy do chwili obecnej organizacja 0- 

gólnopolska były jedynie Związkiem 

syndykatów. 

Po zagajeniu przez wiceprezesa, 

red. Beauprego, przewodniczącym z0- 
stał obrany prezes syndykatu warsza- 
wskiego, red. Giełżyński. Obszerne ob 
jaśnienie sprawozdania zło 
prezes re. Grostern..Po przyjęciu spra 
wozdania, świadezącego o stałym roz 
woju organizacji, rozwinęła się dys- 
kusja na temat sytuacji dziennikarst- 
ма; . dyskucję zakończono uchwalc- 
niem rezolucji, polecającej nowemu 
zarządowi prowadzenie akcji, zmierza 

jącej do obrony interesów stanu dzien 

nikarskiego w zakresie nowoprojekto 

wanego ustawodawstwa. Ustępujące- 

mu zarządowi wyrażono podziękowa- 

nie. 

Po uchwaleniu regulaminu poro- 
zumień prasowych z prasą obcą, przy- 

stąpiono do wyboru nowego Zarządu 
Głównego. 

W wyniku głosowania prezesem 

  

  

Z dnia na dzień. 
„MISTER £ITERATURAG*. 

„Express Poranny” podaje wyniki swej 
ankiety n. t. „który pisarz polski cieszy się 
największem uznaniem“? 

W głosowaniu wzięło udział 2428 osób, 
przyczem niemal połowa głosów padła w 
ostatnim dniu plebiscytu. 

Tadeusz Boy-Żeleński — uzyskał 1068 
głesów. 

Józef Weyssenhoff — 536 głosów. 
Jerzy Kossowski — 270 głosów. 
Andrzej Strug — 207 głosów. 
Antoni Ferd. Ossendowski — 160 głosów. 
Marja Dąbrowska — 76 głosów. 
Zotja Nałkowska — 66 głosów. 
Kazimierz Wroczyński — 58 głosów. 
Wacław Berent — 54 głosów. 
Juljan Wołoszynowski — 52 głosów. 
Jan Parandowski — 25 głosów. 
Waclaw Grubiūski — 24 głosów. 
Karol Hub. Rostworowski — 19 głosów. 
Zenon Przesmycki (Miriam) — 13 głosów. 

    

Bezwzględnie, wynik podobnie pomyśla- 
nego plebiscytu jest zawsze w mniejszym lub 
większym stopniu przypadkowy, tem nie- 
mniej uważnemu czytelnikowi zawsze coś po- 
wiedzieć potrafi. Szczególnie wtedy, gdy, jak 
w tym wypadku jedna pozycja mocno góruje 

Na marginesie zatem  bezapelacyjnego 
ięstwa* Boya-Żeleńskiego warto zazna. 

pisarz ten wśród szerokich kół spo- 

      

      

  

    
     

   
    

   
leczi znany jest raczeį jako publicysta, 
bojownik o pewne koncepcje społeczne, niż 
jako poeta i tłumacz. Z r dalej, že 
akcja płebiscytowa nietylko nie była dum- 
pingowana, ale wymagała nawet pewnych o- 
fiar pieniężnych (znaczek poczt.| — wynik 
jej może być, ze znac przewagą w cięża- 
rze, położony na szali, 0 przeciwwaga pro- 
wadzonej przez pewne sfery akcji „anty-Roy- 
owej”. 

A propos tego rodzaju anki 
znaczyć jeszcze jedno. Pomi 
ze względu na personalja półzawodni- 
ków" niema obawy, by któraś lub któryś z 
„zawiedzionych wypił... esencji octowej, ma 
ona dużo dodatnich stron. A więc wzmaga 
zainteresowanie literaturą, wpływając na po- 

enie czytelnictwa, powoduje wymianę 
yśli na tematy odbiegające od... osoby bliź- 

niego i t. d. aż do wzmożenia obrotu pócz- 
towego włącznie. 

TEATR | MUZYKA 
MIESIĄC PROPAGANDY. TEATRU. 

By nawiązać jaknajwiększy kontakt z 
najszerszymi wartstwami publiczności kocha 
jącej — Teatr — Dyrekcja Teatrów poświę- 
ciała idei popularyzacji Teatru cały miesiąc 
marzec. Ogólna obniżka cen biletów jest bar 
dzo znaczna. Obecnie najdroższy bilet (bez 
zniżki) wynosić będzie tylko 4 zł. Jest to nie 
jako niespodzianka na „Kaziuka*, z którą 
łączy się projekt przeglądu lepszych sztuk 
repertuaru. Na pierwszy ogień idą: ną Pohu 
lance „Mam łat 26" (piątek i sobota), „Vir- 
tuti Militari* (sobota niedziela). W Lutni co- 
dziennie „Co może kobieta*. 

     

  

   

  

wartoby za- 
c już to, że 

  

    

  

  

    

— „Dwunasta noc* — na Pohulance. 
Dziś w środę dnia 2-go marca o godz. 8 

w. przedstawienie dla kołejowców. 
Jutro, w czwartek dnia 3-go marca o go- 

'dzinie 8 w. ciekawa sztuka węgierskiego pi- 
sarzą Istvana Mihały „Mam lat 26“ w režy 
serji Wacława Radulskiego, -— po cenach 
nowych, zniżonych. 

— „Ostatnie przedstawienia 
kobieta* — Teatrze Lutnia. = 

Dziś, w środę dnia 2-go marca o godz. 8 
w. wesoła, interesująca komedja świetnego 
pisarza i arbitra elegancji Paryża p. Antoi- 
ne'a „Go może kobieta”. Antoine w komedji 
swej daje doskonały obraz stosunków rodzin 
nych w. dobie przedwojennej, przeciwstawia 
jąc im trzeźwość i prostolinijność młodego 
pokolenia dzisiejszych: czasów. Sztuka pełna 
humoru budzi wesołość na widowni. Bilety 
po nowych, zniżonych ceńach. 

Jutro, w czwartek dnia 5-go marca o go- 
dzinie 8 w. „Co może kobieta". 

POPOŁUDNIÓWKA SZKOLNA. 

W! nadchodzącą sobotę dnia 5-go marca 

o godz. 4 p. p. — odbędzie się popołudnio- 

we przedstawienie dla szkół arcywesołej ko- 

medji Szekspira p. t. „Dwunasta noc”, reży- 
serowanej przez W. Radulskiego. Ceny 
miejsc po nowych, zniżonych cenach. 

— Premjera w Teatrze na Pohulance. 
Już w sobotę dnia 5-go marca o godz. 8 

w. odbędzie się prermj sztuki Kazimierza 
Czyżowskiego p. t. . uti Militari*, która 
stanowi fragment wielkiego dziejowego dra- 
matu z czasów walk o Niepodległość. 

— Odczyt Boya-Żeleńskiego w Lutni. 
W) niedziełę dnia 6-go marca o godz. 3 

min. 30 p. p. odbędzie się odczyt Boya-Żeleń 

skiego, poświęcony twórczości Franciszka 
Villona. Bilety są do nabycia w kasie Teatru 

Lutnia. 
— Zapowiedź występów Reduty. 
W dniu 6 i 7 marca przyjeżdża do Wilna 

druga czołówka Zespołu Reduty z komedją 

Stani va Miłaszewskiego p. t. „Drugie imię 

Związku Dziennikarzy polskich został 
red. dr. Bolesław Koskowski, który 0- 
trzymał głosów 43: drugi kandydat 
red. Władysław Bazylewski otrzymał 
głosów 12. Wice-prezesami zostali pp. 
Antoni Beaupre i Stefan Grostern; po- 

zatem w skład Zarządu Głównego we 
szli pp.: Czosnowski, Dunin-Wąso- 
wicz, Gottlieb, Wiese i Wierzyński, o- 

raz przedstawiciele poszczególnych 
syndykatów. 

  

„Co może 
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Dorožkarze. 
Jesli jesė klasa ludzi, których żal w tej 

epoce biedy, cisnącej się coraz natarczywiej 

do oczu, to ci nasi, poczciwi, odwieczni 

„«woszczyki”, przezwani tak paskudnie 

przez Rosjan, ale zachowujący pod wstre- 

tnemi tułubami tufskiemi w jakie im się 

kazano ubierać, najzacniejsze polskie serca. 

Znani byli zawsze z uczciwości, odnosiłi 

często zapomniane w dorożce rzeczy, nikt 

nie pamięta, by jaki dorożkarz kogo „wy- 

walił*, wiózł pijany, ostro się kłócił, sło- 

wem czynił pasażerom przykrości. Wiedzie- 

li zawsze wszystko co komu potrzebne: w 

dawnem Wiilnie wiadomości co. do sklepów 

co w nich jest i adresy znanych osób w do- 

mach „bywszy Rymszy* lub pana Marszał- 

ka, koników, żywiołki swojej, nie katowali 

niektórzy utrzymywałi tych swoich współ- 

pracowników nawet z pewną eleganej 

A żywot i powożącego, i konika, jest b»: 

dzo ciężki: całe dni i noce stać na rogach 

ulic, często w taką pogodę że i pies wyjść 

nie chce, kurz, wiatr, deszcz, a mróz!... Gel: 

te, dwa lata temu, mrozy 25, 30, 40 stopni, 

i żadnych ognisk im nawet nie zapalono, 

by się pogrzeli. 

Zdawało się, że z tych  oszerścieniałych 

koni ostatnia para wychodzi i życie w c- 

  

    

czach ucieka, a krew w lód się zamiema. 

Owinięci w łachmany. derki i powrósła ze 

słomy, męczyli się i dorożkarze okrutnie, 

na przeciągach straszliwego mrozu. Życie 

ich jest bardzo nędzne, bieda aż piszczy w 

tych rodzinach, które muszą utrzymywać 

ze swej pracy. A łu faksówki i autobusy 

robią im taką konkurencję., To też pod- 

jeżdżają biedacy i napraszają się za pół 

złotka, za 40 groszy, zawieźć tam, gdzie im 

się słusznie należy złotówka. Ale każdy jest 

w stanie klęski ekonomicznej i decyduje 

się tylko za pół ceny. Dobra sanna, to je- 

szcze jakaś nadzieja przejażdżek dła przy- 

jemnošci... Ot, panicz podwieź panięka do 

Pośpieszki ci na Antokol, mój konik szpar 

ko zawiezie.. Pojedzim!* Tak miło lecieć 

sankami... Pojedziem... 

  

  

    

$ Kiks. 

KUSS AINA TOS EIK REZERWA 

Piarwszy krok 
w walce o tańszy prąd elektryczny. 

Protest idący poprzez wszystkie niemał 
miasta Polski przeciwko wysokim cenom prą 
du elektrycznego dotarł i do Wilna. Rozpo- 
częły: Stowarzyszenie Właścicieli Restauracyj 
i Hoteli oraz Związek właścicieli Piwiarń. 
Kawiarń i Jadłodajni, które zwróciły się da 
p. prezydenta miasta z memorjałem, wska- 
zując na niesłuszne pobieranie i zamiar dał- 
szego pobierania wyższych opłat za światła 
elektryczne od restauracyj, cukierni, piwiarń 
kawiarń i jadłodajni. (Opłata dotychczasowa 
wynosi za kw. q. 1 zł. 20 gr. i jest wyższa 
niż w prywatnych mieszkaniach i sklepach). 
W: memorjałe swoim potenci wskazują, że 
„pomysł obciążenia takich przedsiębiorstw 
większą opłatą za światło elektryczne pocho- 
dzi z czasów okupacji niemieckiej. Zarządze 
nie to było jednak wydane nie ze względów 
fiskalnych, lecz celem zmniejszenia konsum- 
cji prądu, którego produkcja wówczas była 
niedostateczną. Obecnie, polityka cen za 
prąd powinna się opierać na zdrowych za 
sądach handlowych, mianowicie pobierania 
tańszej opłaty od tych, którzy dają większy 
obrót, a nie odwrotnie, dodatkowego obcią- 

żania za to, że się stwarza na prąd większe 
zapotrzebowanie. Zrozumiał to już dobrze 
Magistrat m. Warszawy i tam właśnie wpro- 
wadzono rabaty dla tych kosumentów, któ- 
rzy zużywają większą ilość prądu". 

Ptenci proszą Magistrat o ustalenie jedno 
litej dla wszystkich ceny za prąd elektrycz- 
ny oraz ustalenie rabatów dła większych od- 
biorców. 
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Humor. 
RÓŻNICA. 

Nauczyciel zadaje uczniowi pytanie: 
— Miiller, powiedz mi jaka jest r 

między błyskawicą a prądem elektryc: 
wytwarzanym przez elektrownię? 

-— Za błyskawiceę nie się nie płaci, panie 
profesorze. 

    

nym, 

NAJWINNIEJSZA... 
Oczywiście najwinniejszą jest Jó- 

-zefuowaczka, której wdzięczne roz- 

mówki tak oczarowały kolejno pra- 

sę, studentów, młodzież i pedagogów, 

że zaproszono ją do wykładów poło- 

nistyki w szkołach i powierzono eks- 

'pertyzę regjonalnych wyrażeń djalek- 
“tu wileńskiego. : 

Žart na stronę: plotka o nakazie 

pisania wypracowań przez dzieci dru 
giej klasy wypracowań w styłu Józe- 
tuoweczki, obiegła całą Polskę. Pew- 

nie niejedno otrzymało Kuratorjum 
pytanie... ba, kto wie, czy i Minister- 
stwo w Worszawie nie zainteresowa- 
ło się jak też mówi Józefuofeczka? Mo 
że komisja profesórów - lingwistów 
zbierze się, by orzec, które z trojga wi 
nowajców (Józefuoweczka, Oszmiań- 
czuk czy Ciotka Albinowa), mówią le- 

piej, właściwiej i bardziej po „tutej- 
ś szemu*? 

W całej tej sprawie tak się plecie 
humorėska z poważnemi zagadnie- 
miami, że trudno się przy jednym to- 

nie utrzymać. Ustalić trzeba przede- 
wszystkiem jedno: nikt wypracowań 
w gwarze wileńskiej nie kazał pisać, 
jedynie przy czytaniu opisu Śląska i 
wyrażeń w gwarze śląskiej (nie mnićj 
zanieczyszczonej nieinczyzną, niż nasz 
djalekt rusycyzmami), polecono ucz- 
niom analogiczne zdarzenie z odpc- 
wiedniemi wyrażeniami  tutejszemi 
napisać. Ota cały ten „wielki skan- 
dal“, który poruszył pewne organy. 
nastawione wielkiemi „Bertami* na 
szkolnictwo rządowe. ( 

Zamiast Berty, niewinna Jėze- 
fuoweczka stała się taranem bijącym 
w Kuratorjum. 

„Ach Buožeczka ty moj, ci ja spo- 
dziewała sie takiej subjekcji* — po- 

wiedziałaby ta zacna dusza, gdyby czy 

tywała gazety. 

A jednak od niej się zaczęło i ona 
jest źródłem, z którego język „tutej- 
szy rozległ się na łamach prasy, z de- 
sek Szopki i w różnych rewjach na 
prowincji i w mieście. Osobiście by- 

łam zawsze tego zdania, że pisząc o 
ludzie i o ludziach wogółe, należy każ 
demu dawać jego indywidualną mo- 
wę. Raziło mię nieraz, w dobrych 
skądinąd powieściach, że wszyscy mó. 
wią tak, jak autor, czyli bezosobowo. 
Ten błąd popełniają najlepsi auto- 
rzy, najwięksi realiści: doskonałe ry- 
sują typy, a potem te typy mówią każ- 
dy tak samo i jeśliby się czytało z 
książki bez uprzedniego wyjaśnienia, 
że to mówi osoba X. Y, Z. to ze stylu i 
formy słów niktby nie zgadł komu czy 
je słowa włożyć w usta. 

  

Tem bardziej zróżniczkowaną mu- 
si być mowa inteligencji w zestawie- 
niu z klasą pół, ćwierć i zupełnych a- 
nalfabetów. Nietylko dła prawdy hi- 
storyczno . etnograficznej, ale dla ko- 
lorytu miejscowego, i dla wyłowienia 
wszystkiego, co wszystkie gwary, dja 
lekty, żargony, wiejskie czy miejskie, 
mają w sobie charakterystycznego, 
smakowitego, wyrosłego z życia tych, 
co danej mowy używają i-wytworzyli 
ją sami dla swoich potrzeb, na margi 
nesie akademji, często jako herme- 
tyczny kodeks praw, klucz do porozu 
mienia się na marginesie prawa. 

W swem pomnikowem dziele „Ną- 

dznicy* (Les Misćrables) Victor Hu- 
go daje cały traktat o żargonie złe. 
dziejskim, ustalając, że dzielnice Pa- 
ryża mają swe nice w tej mowie 
bandytów, których wtedy nie nazywa 
no apaszami. Dziś Carco, stał się hi- 

    

  

  

storjozofem tych sfer i pisze powieś- - 
ci aż mało zrozumiałe dla przeciętnc- 
go Francuza, tak są naszpikowane ję- 
zykiem mieszkańców słynych „zones* 
paryskich. 

Nasz żargon złodziejski nie jest 
zdaje się tak rozwinięty i posiada 
tylko jakąś ilość wyrażeń w rodzaju 
melina, din-tojra, salcesony itp. Na- 
tomiast prowincje nasze obfitują w 
różnice językowe, które stanowią źró- 
dło badań dła lingwistów i mają ist- 
ne skarby w piosenkach, bajkach, po 
gaduszkach, przyśpiewkach obrzędo- 
wych i in. 

Po wojnie dopiero, przy zjednocze 
niu ziem połskich i niepolskich-w je- 
dną obręcz Rzeczypospolitej, poznali- 
śmy je dokładnie, Znaleźli się pisarze 
regjonalni: na Śląsku Zofja Kossak i 
Morcinek, na Podhalu cała grupa za 
Tetmajerem (Orkan, Gwiżdż) grupa 

Czartaku. potrochu kaszubską gwarę 
wprowadzali poszczególni autorzy np. 
Jerzy Bandrowski (Sosenka z wydm, 
Zolojka), Kordzikowska, próbowała 
polszczyzny żmudzkiej, M. Szpyrków 
na kresowej, zbiałoruszczonej w Mo- 
hylewszczyźnie, i nowele stamtąd to 
najlepszy dorobek tej autorki, J 
pochłonięta Warszawą, Ameryką i 
Lourdes, wyrzekła się pięknej roli 
piewcy swego kraju. Wileńszczyznę 
gwarową wniosła do literatury niżej 

podpisana, dobrzeby było żeby i p. 
Wołłejko, który doskonale przenika 
psychologję tutejszych i zna wybor- 
nie ich mowę, opracował swoje tema- 
ty szerzej. - 

Dobrzeby też było żeby uczeni lin- 
gwiści wypowiedzieli się w tym wzglę 
dzie: jest-li mowa naszych zaułków i 
zaścianków gwarą, żargonem, djalek- 

tem, czy tylko, jak chcą niektórzy „ze 

psutą przez rosyjskość mową pol- 
ską”? Miał to kiedyś na moją prośbę 
uczynić prof. Nitsch, badający tutej- 

szą mowę w miasteczkach i w chatach 

wiejskich i którego studja o tych ba- 

daniach znajdują się w naukowych 
wydawnictwach. 

Taki głosby sprawę rozstrzygnął. Ale 
niezależnie od tego, sądzę, że nie trze- 
ba poniewierać, ignorować i wyśmie- 
wać się z tej mowy Józefuoweczek i 
Oszmiaóczuków. Owszem należy uży- 
wać jej jako przyprawy do przedsta- 
wień szkolnych, popułarnych, gdyż bu 
dzi zawsze nieposkromioną wesołość, 
jakby swojski oddźwięk w sercach słu 
chaczy. Nie należy tyłko jej naduży- 
wać, bo wtedy staje się czemś nudnem 
i sztucznem, jakiemś eksploatowa- 
niem pomysłu, który się komuś udał, 
więc trzeba „i mnie* skorzystać... 

A wreszcie, jeszcze dla jednego pa 
wodu gwara Wileńszczyzny zasługuje 
na serdeczną uwagę... nie zapominaj- 
my, że w tej to, niedołężnej, niepopra- 
wnej, nieuczonej mowie, uczyły te na- 
sze kochane, zacne  Józefuoweczki 
swoich synów kochać Polskę i z tą 
mową na ustach poszli chłopcy bro- 
nić tej, jak mówili „Puolszczy”. Nie 
taka już ona zła, kiedy tak, „ta ichnia 
mówlennia, i nie nastawujcia sia pa- 
noczki na jo“. : 

Za Józefuoweczkę nap. Heli. Romer. 

— 

й
а
а
 

,
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Dalsze szczegóły głośnej aiery. 
Ujawnienie nadużyć w urzędzie 

gminnym w Lebiedziewie. 
Wójt i dwaj urzędnicy aresztowani. 

Zz Mołodeczna denoszą iż w urzędzie gm. 
Lebiedziewo ujawnione nadużycia. W związ- 
ku z tem aresztowane wójta i dwóch urzęd 
ników. Lustracja gospodarki gm. wykazała, 
że wymienieni od pewnego czasu dopuszeza 
u się przywłaszezeń sum wpływających z ty. 
tułu należności podatkowych i opłat. Pobie- 

żne obliczenia wykazują, że suma zdefraudo- 

wana sięga 30%) zł. 
Po przeprowdzeniu wstępnego badania, 

podezas którego defraudanci przyznali się 
do winy skierowano ich do dyspozycji władz 
sądowych. (e) 

Ucieczka studentów uniwersytetu 
mińskiego. 

W dniu wczerajszza: na teren Polski w 
okolicy Radoszkow. zbiegło 4 studentów 
umiwersytetu mińskiego. Wszyscy studenci 
narodowości białoruskiej zbiegli przed are- 
sztowaniem ich, gdyż w organizacji pomocy 

  

     
   

akademiekiej wykryto kontrowolueyjne zrze 
szenie. 9 studentów aresztowano, 7 staden- 
tom udało się zbiee w tem 4 przedostało się 

de Polski, zaś 3 na teren Łotwy. 

Postawy. 
Tworzenie Związku rczerwistów i b. 

wojskowych. 

Dzięki pracowitym ludziom, czuwają 
cym nad stworzeniem Wielkiej Armji Re 
zerwowej, widoczne są postępy pracy or- 
ganizacyjnej PZOO. Dnia 21 lutego 1932 r. 
we wsi Swatki gminy miadziolskiej odbyło 
się walne zebranie Zw. Rezerwistów, które 
zagaił przewodniczący iuż. p. Bednarc 

   

      

      

  

Również przybył z m. Postaw Inspek 3 
Kół Zw. Rezerwistów z ramien'a Zarzą 
Federacji Pow. PZOO. komendat pow. 

isarz Bartoszewicz, który poinformował 
у o znaczeniu Armji Rezerwowej. 

Po wysłuchaniu przemówień jednogłośnie 
wybrano zarząd, w skład którego weszli 

Bednarczyk jako prezes, kom. po- 
P. Mielewczyk jako wice-pre- 

inż. p. 
sterunku P. 
zes, oraz p. Ryżewski i przepisana statutem 
ilość członków. 

W tymże dniu odbyło się walne zebra- 

  

przybyło 40 
at Pow. Fe- 
Podof. Rez. 

ząd z preze- 

nie w Woropajewie, na które 

rezerwistów. Przemawiał del 
deracji PZOO. wice-pr 

p. Fr. Jagielski, Wybrano 
sem p. Niestorowiczem na czele. 

Z Woropajewa te dełegat przybył do 
Duniłowicz gdzie również odbyło się walne 
zebranie przy udziałe 48 osób. Po przemó- 
wieniu nadleśniczego p. Wacława Jędrysia- 
ka i znacznego zainteresowania, zebrani wy. 
brali zarząd z prezesem p. Weberem na 

czele. 
We wsi Grydzki, gminy 

było się uroczyste otwa: ietlicy Związ 
ku Rezerwistów zasilanej czasopismami co0- 
dziennemi i audycją radjową przyczem uro 
czystości te zaszczycił swą obecnością sta- 
rosta postawski p. Wiktor Niedźwiecki mile 
witany przez miejscową ludność. J. S. 

   

   

  

  

      

   

stawskiej od-      
   

Placówka Peowiaków w Postawach. 
W; piątek dnia 26 łutego b. r. odbyło się 

w Postawach zebranie organizacyjne b. pe- 
-owiaków pod przewodnictwem ob. K. Pro- 
tasewicza — męża zaufania 4 du Okrę- 
gowego P. O. W. w Wilnie. zebraniu 
byli obecni między innemi ob. ob. Kęsto- 
rowicz, Batorowicz, Sokół, Degiel, no i ni- 
żej podpisany. Stara ra radziła o daw- 

nej pracy P. O. W. Ileż to miłych wspom. 

      

nień naopowiadano sobie wzajemnie z cza- 
sów niewoli, przygotowań do wałki czynnej 
i wreszcie o zdobyciu niepodległości  Oj- 
<zyzny. Niejednemu zakręciła się łezka pod 

  

powieką na wspomnienie 6 dawnych cię 
kich czasach. Radzono i uradzono założ: 
placówkę b. peowiaków i skupić wszy 
kich dla prowadzenia dalszej zbiorowej pra 
“y pokojowej nad utrwaleniem bytu Rze 
<zypospolitej Polskiej i. jej rozwoju. Na ko- 
smendanta nowo-powstałej placówki wybra- 
no ob. Lucjana Batorowicza, naczelnika 
Urzędu Pocztowego z Postaw. W. H. 

Święciany. 
Połskie Radjo u nas. 

W] dnia 27 łutego w Nowo-Święcianach 
grzebywał zespół Polskiego Radja z Wilna. 

  

    

  

W! sali Ogniska Kolejowego dano przedsta- 
wienie p. t. „Śmiech krzepi*. Na program 
złożyły się deklamacje Cioci Hali i Ciotki AI- 
binowej, oraz śpiew p. Hendrychówny i prof. 
Ludwiga, Odczyt p. H. Romer-Oehenkowskiej 
p. t. „Polacy na Dalekim Wsehodzie“ poprze- 
dzał program. Na sałi było przeszło 500 osób 

Odczyt p. Hel. Eomer. 

li sejmiku powia- 
ył się odczyt p. He       

W dniu 28 iutego w s 
towego w Święcianach od 
ieny Romer-Ochenkowskiej p. t. „Polacy na 

zorgan:-    Dalekim Wschodzie”, Odczyt zos 
zowany staraniem oddziału świę 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet. 

Głębokie. 
Echa wyroku sądowego. 

celu uzupełnienia notatki reporter 
amieszczonej w Nr. 36 „Kurjera Wi 

leńskiego* z Głębokiego, komunikujemy, że 

p. Piotr Józefowicz w sprawie z oskarżenia 
go z art. 538 K. K. (zniewaga w druku) 
przez byłego sędziego dokszyckiego p. Ze- 
nona Rotkiewicza, zgłosił już do protokółu 
przewodu sądowego apelację z powodów, 
jak nas informują dość ważnych. Sprawe 
podjął się broni den z najpoważniejszych 
adwokatów wileńskich. 

Z pogranicza. 
Ujęcie bandy przemytniczej. 

Wi nocy z dnia 28 na 29 b. m. wpobliżu 
zaścianka granicznego Mieżełe w rejonie Lož 
dziej patrole KOP. zauważyły bandę prze- 
mytników, która usiłowała przedostać się 
przez granieę z saniami naładowanemi towa- 

rem, 

Na wezwanie patrołu przemytnicy poczęli 
uciekać przyczem dwóch z uciekających od- 
dało szereg strzałów do żołnierzy, które na 
szezęście nie wyrządziły żadnej szkody ko- 
pistom. Podczas ucieczki jeden z przemytni- 
ków z saniami wjechał na jeziorko Przymki, 
lecz po chwili wpadł z saniami do wody, 
dwaj inni przemytnicy porzucili 
przemytem i rzucili się do ucieczki w kierun 
ku litewskich wiech granicznych, gdzie zosta 
li zatrzymani przez patrol litewski, Trzech 
przemytników z bronią i towarem ujęto. Na 
czele bandy przemytniczej stał osławiony 
kontrabandzista b. szaulis Piotr Wikinis, z 
pow. olickiego. Skonfiskowany towar przed 
stawia wartość 13 tys. zł. 

    

  

  

     

Zatrzymanie przestępców. 

Ze Stołpeów donoszą, iż onegdaj na grani 
€y zatrzymany został niejaki Szydłow Paweł, 
który usiłował za grubą opłatą przemycić na 
teren Rosji Sowieckiej dwóch fałszerzy Ści 
ganych listami gończemi przez władze Śled- 
cze. 

Fałszerze przebrani byli za robotników 
kolejowych. Nazwiska ich brzmią: Anatol 
Ginzburg vel Trojonowicz i Kagan Szapszel 
vel Smigielewicz obaj pochodzący z Warsza- 
wy. 

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

w Nowogródku przy ui. 3-go Maja, tel. 94. 

  

Miejski| = WIECZNI GŁUPCY 
Film mówiony w języku żydowskim 

Wkrótce Pieśń Cabalera. 

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku W roli głównej Ken Maynard.     

  

  

  

LiD A, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

| Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
8730 oraz futra i okrycia damskie I męskie. 
  

Lida. 
Symulowała czy nie symulowała? 

Ciekawa historja a ła Ciunkiewiczowa. 

W dnin 6 lutego r. b. na podstawie mel- 
«iunku policyjnego, miejscowy korespondent 
P. A. T. podał do prasy sensacyjną wiado- 
moś o rabunkowym napadzie na żonę ko- 
lejarza p. Kazimierę Rogojszo, podczas któ- 
rego jakoby zrabowane jej torebkę z zawar- 
łością 50 zł. w gołówee i wykupiony weksel 
(przedarty w miejscu podpisu) na sumę 50 
złotych. Napad ten miał mieć miejsce w Li- 

dzie na ul. Falkowskiego, w czwartek dnia 
4-go lutego o godz. 18-ej kiedy p. Rogojszo 
powracała z miasta do domu. Podobno w 
<zasie szamotania się z napastnikami Rogoj- 
szo zdążyła ściągnąć sobie z palca obrączkę 
ślubną i... połknął ją (malutki gardziołek!) 
i w ten sposób uratowała symboliczny do- 
wód ślubny, 

ży, zem gd ta wiadomość lotem błyskawi. 
a się po mieście i wywełała pa- 

Alesi iial mieszkaūcami kolonji urzęd- 
nie uiież Bózel terenie znajduje się właś- 

aso Wieczorem, kiedy 
cy tej zamierał wszeł- 

ai En ia sledzieli jak myszy 
pod m się głowy wychylić na uli- 
<£ę. Kogo zaś wieczór zastał w mieście, ten 
wolał tam zanocować (u znajomych, w ho- 
Aėlu), bowiem bał się powracać do domu. 

Wszystko to postawiło miejscową poli- 
<ję na nogi, a naweł i pana prokuratorą, 
Rozpoczęte energiczne śledztwo w celu u- 
jawnienia owych napastników. Kilkudniowe 
mozolne wysiłki przeprowadzanego śledztwa, 
nie dały pozytywnego wyniku, gdyż nie na- 
trafiono na żadne ślady napastników, nato- 
miast padło podejrzenie, że Rogojszo głoś- 
a napad symułowała, bowiem jak usta- 

o astatnt pobyt żej w sklepie był o godz. 

 TJAKÓB WINER:i I 

= 
16-ej skąd bezpośrednio udała się do doma, 
który nota-hene znajdował się dość blisko, 
a napad miał miejsce o godzinie 18-ej. Te 
dwie godziny czasu kryje mrok tajemniey, 
tem bardziej że sama poszkodowana nie mo- 
że (czy też nie chce) dać żadnego konkret- 
nego wyjaśnienia. Na tej podstawie podane 
przed kilku dniami do prasy wiadomość, 
że Rogojszo widocznie pieniądze owe zgu- 
biła ewentualnie wydała na potrzeby, o któ- 
rych mąż nie powinien wiedzieć (takie rze- 
czy nadobna płeć uprawia przecież na ca- 
łym świecie) i w obawie przed nim napad 
symułowała. @ 

Powyższa wiadomość podana przez „Kur. 
jer Wileński* wniosła pomiędzy stałe pod 
strachem żyjących tamt. mieszkańców — 
zupełne uspokojenie (a to jaż pedobno na 
gwałt zaopatrywano się w palną broń) nato- 
miast wywołała niebywały ferment w ro- 
dzinie Rogojszów: Rogojszyna dostała ataku 
epileptycznego, a sam Rogojszo udał się 
w te pędy do policji, gdzie z wielkim krzy- 
kiem i hałasem kategorycznie zaprzeczał 
jakoby jego żona miała napad symulować, 
na dowód czego pokazywał ową połkniętą 
ślubną obrączkę, która po pięciu dniach 
od wypadku... ujrzała światło dzienne, po- 
wodując straszny bół fizyczny (na odbycie 
tak niebywałego porodu pani R. ma podobno 
świadectwo lekarskie). 15 

Wobec powyższego polieja znałazła się 
w nielada kłopocie, symulowała — ezy nie 
symulowała? krążą pytania. Nieomieszkał 
również p. Rogojszo złożyć wizyty i nasze- 
mu korespondentowi, któremu powtórzył nie 
samowitą historję owej obrączki, powołująe 
Się nawet na świadków(!) No, czy nie druga 

historja Ciukiewiczowej? Ciekawe jak się 
ta_ sprawa zakończy. M-ur. 

Poplerajele Przemysł Krajowy 

worki z 

Dalsze doehodzenie w sprawie głośnej już 
obeenie afery „Złotego Sztandaru* na tle 
porwania 8-letniego syna  współwłaścicieła 
lombardu ..Kresowja* Lejbowieza trwa w 
dalszym ciągu i ujawnia coraz to nowe 
szczegóły, rzucające jaskrawe Światło na do- 
tychezasową działalność tej swoistej organi- 
zacji przestępezej. 

POSZUKIWANIA ZAGINIONYCH. 
Mimo rozesłania listów gończych za zbie- 

głymi członkami szajki szantażystów Lewin- 

  

NIEWYRAŹNE MOMENTY. 

Skonstruowany przez połieję przebieg por 
wania dziecka posiada jednak kilka niewy- 
raźnych i jeszcze niezupełnie wyświetlonych 
momentów. Przedewszystkiem nie została 
jeszeze ustałona ilość osób, biorących aktyw 
ny udział w porwaniu, ile osób miało się 
podzielić ewentualnym ekupem i t. d. Po- 
zatera nie ustałono też jaki dorożkarz za- 
wiózł porwanego chłopczyka do Ratusza i ja- 
ką rolę, oprócz destarczenia listu Lejbowi- 

Sztandaru* należeli do t. zw. „Bruderferaj- 
nu* planowali oni porwanie dziecka jednego 
z żydowskich bankierów wileńskich. Doko- 
mane wtedy nawet były wszlkie przygotowa- 
nia, ale w ostatniej chwili szantażyści dowie 
dzieli się że policja wie o ich zamiarze i szy 
kuje się pewna „wsypa*. Planu zaniechano. 

„BIAŁY KOT*. 
Między innymi aresztowany został niejaki 

Jamburski, znany policji pod przezwiskiem 
„Biały Kot*. Funkcje aresztowanego Jambur. 

Dom przy ul. Raduńskiej 47, w którym więziony był porwany Lejbowicz. 
   

Na zdjęciu widzimy: 
wanego chłopczyka (X]. 

sonem, Kantorem i Klługierową nie zostali 

oni dotychezas ujęci. Zachodzi przypuszcze- 
nie, że udali się eni w stronę graniey litew- 
skiej, cheąc przedostać się do Litwy. W. zwią 

zku z tem wydane zostały specjalne zarządze 
nia celem ujęcia zbiegów. 

OBŁAWY i REWIZJE NOCNE. 

W poszukiwaniu za spraweami zuchwałej 
afery, policja śledcza przeprowadziła ubieg 
łej nocy szereg rewizyj w podejrzanych lo- 
kalach i melinaeh złodziejskich. Rewizje 
trwały przez całą noc i nie deprowadziły do 

ujęcia poszukiwanych. Między Innemi polie- 
ja przeprowadziła rewizje w mieszkaniach 
wszystkich krewnych Lewinsona oraz człon- 
ków „Złotego Sztandaru”, liczących okołe 300 
osób. W) wyniku rewizyj kilku osobników 
zatrzymano. W! obecnej chwili oprócz aresz- 
towanych, © których wspominaliśmy we 
wczorajszym numerze przebywa w areszcie 
centralnym około 13 osób, zamieszanych w 

tej sprawie. 

Dziś: Heleny Ces, 

Jutro: Kunegundy Ces. 

Wschód słońca — g. 6 m. 8 

Zachód „ — & 16 т.55 

Sposirzožonis Zakiadu Botserciegii U. 8. B. 

w Wilnie z dala i lil — 1832 raku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 776 

  

Temperatura średnia —7C. 

+ najwyższa: — 6° С 
3 najniżcza: — 9° С. 

Ораё: — 
Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwegi: przelotny śnieg. 

OSOBISTA. 

— Dyrektor Kolei Państwowych inż. Ka- 

zimierz Fałkowski wyjeżdża w dniu 1 marca 

r. b. na kilka dni do Warszawy, gdzie wež- 

mie udział w konferencji naczelników wy- 

działów sanitarnych, jaka odbędzie się w 

Min. Kominikacji. 

czowi odegrał w całej tej aferze Jankun — 
b. człenek handy Rysia. Jankun twierdzi, że 
nie nie wiedział © porwaniu dziecka i że lisł, 
który zaniósł Lejbowiczowi wręczył mu przy 
Ratusza jakiś „chuderławy* Żyd šredniego 

wzrostu. W, związku z tem policja areszto- 
wała kiłka podejrzanych osobników, odpo 
wiadających mniej więcej podanemu przez 
Jankuna rysopisewi. Zatrzymano ogółem 5 
osobników w tem 2 rudych i trzech brune- 
tów z którymi skonfrontowane Jankuna. W 
żadnym z zatrzymanych Jankun nie poznał 
jednak osobnika, który mu rzekomo wręczył 
list. й 

Pierwsze plany. 

Podezas przeglądania akt szeregu spraw 
wytoczonych przeciwko członkom „Złotego 
Sztandaru* wyszła najaw ciekawa okoliez- 
ność. a mianowicie, że płan porwania dziec- 

ka i zażądania wykupu nie jest bynajmniej 
nowy. Okazuje się, że jeszcze w roku 1923, 
kiedy wszyscy. członkowie obecnego „Złotego 

ПКа Lewinsona vel Chana Bobkes (1), Jankuna, b członka bandy Rysia (2), Ch Witkina (3) i por- 

Z lewej strony kierownik wydziału śledczego pkm. Wasilewski, wywiadowcy i rodzice dziecka, 

sklego polegały na obserwowania domu Le- 
winsona i dokładnem informowaniu człon- 
ków bandy © każdym kroku Lejbowicza. 

ZAKOŃCZENIE WSTĘPNEGO 

DOCHODZENIA. 

Wstępne dochodzenie w sprawie afery 
„Złetege Sztandaru* zostało w dniu wezoraj 
szym zakończone i akta sprawy przekazane 

sędziemu śledezemu. Wszystkich aresztowa: 
nych przewieziono w dniu wczorajszym na 
mocy decyzji władz prokuratorskich do wię- 
zienia na Łukiszkach. 

SENSACJA NA ULICY. 

Podezas eskortowania członków .,Złotego 
Sztandaru* z aresztu do więzienia Łukiskie- 
go zostali oni poznani na ulicy przez prze- 
chodniów, eo wywołało zrozumiałą sensację. 
Eskortowanych „bohaterów dnia* odprowa- 
dzał aż pod mury więzienia tłum gapiów i 

przechodniów. 

  

  

MIEJSKA. 
— Uregulowanie richu kołowego. Wydział 

komunikacyjny Magistratu w dniu wczoraj- 
szym ustawił tarcze bstrzegawcze, regulujące 
ruch pojazdów samochodowych na ulicy Zam 
kowej i Magdaleny. Na ulicach, tych maksy- 
malna szybkość pojazdów samochodowych 
określoną została na 10. klm. na godzinę. Tar- 

cze ustawione zostały przy zbiegu uł. Bisku- 
piej i Magdaleny oraz na skrzyżowaniu ulic 
Zamkowej i Łotoczek. > 

W najbliższych dniach zoslaną tego same- 
go rodzaju tarcze ustawione na u. Wileńskiej 
i Niemieckiej. 

— Niedomagania Miejskiej Komisji Sa- 
nitarnej. Posiedzenie Komisji Sanitarnej, któ 
re ostatnio nie doszło do skułku z powodu 
harku quorum, wyznaczone zostało na dzień 
3 b. m. Na porządku dziennym figuruje spra 
wa budżetu sekcji zdrowia Magistratu oraz 
sprawa skasowania źródeł wingierskich, zasi- 
lających dotychczas w wodę większość po- 
sesyj przy ul. Wingry. Przy tej sposobności 
zaznaczyć należy, że prace Komisji Sanitarnej 

napotykają na wielkie trudności z powodu 
zbyt częstego niestawienia się radnych na po- 
siedzenia, przez co szereg spraw daremnie 
czeka na załatwienie. Rzecz zrozumiała, że 

cierpi na tem przedewszystkiem sprawność 
aparatu wykonawczego. 

   sea 
LITERACKA. 

‚ — Dyskusja © pomniku Miekiewicza na 
Środzie Literackiej. Najbliższą „Środę Li- 
teracką”, która przeniesiona została na 

czwariek dnia 3 marca wypełni dyskusja 
na temat projektów pomnika Mickiewicza 
w Wilnie. Do dyskusji zaproszeni zostali 
wybitni przedstawiciele plastyki 1 fachowcy 
w dziedzinie sztuki. Początek o godz. 8,30 
w. Wstęp dla wprowadzonych gości — 1 
złoty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
bory do Bratniaka. Podana wczoraj 

w prasie wiadomość o zebraniu walnem Brat 
niej Pomocy Polskiej Młodzieży Akad. USB. 
(w dniu 5 marca okazuje się jest nie ścisła. 
Wybory do Bratniaka odbędą się 12 marca. 

GOSPODARCZA. 
— Słabe wpływy podatków komunalnych. 

Podług prowizorycznie dokonanych obliczeń 
w ciągu ubiegłego miesiąca z tytułu pjodat- 
ków komunalnych do kas miejskich wpły- 
nęło blisko 55 proc. podatków preliminowa- 
nych do płacenia w miesiącu lutym Słaby ten 
stosunkowo wpływ tłumaczy się ogólnem zu- 

bożeniem ludności. + 
W stosunku do miesiąca poprzedniego 

wpływ podaków zmniejszył się prawie o 5 
proc. 
— Likwidacja przedsiębiorstw handlowych 

i przemysłowych. W! ciągu ubiegłego miesią- 

  

Zuchwały napad zamaskowanych 
bandytów na mieszkanie. 
Rabunek wśród białego dnia przy ul. Beliny. 

Nie przebrzm jeszcze echa sen- 
sacyjnego porwania dziecka i strasz- 
nego matkobójstwa i samobójstwa na 
Antokolu, które wywarło w mieście 
niezwykie silnie wrażenie, jak oto w 
dniu wczorajszym zaszedł w Wilnie 
nowy wypadek, który wstrząsnął о- 
pinją i postawił na nogi policję śled- 
czą. 

Dokonano niezwykle zuchwałego 
napadu rabunkowego na mieszkanie 
mierniczego magistrackiego Wł. Bo- 
roneckiego zamieszkałego przy ulicy 
Beliny Nr. 16. 

Wezoraj między godziną dziewią- 
tą a dziesiątą rano do mieszkania Bo- 
roneckiego w kilka chwil po jego 
wyjściu do pracy wtargnęło nagle 3 
zamaskowanych osobników, którzy 
rzucili się na żonę jego Klaudję Boro- 
neeką obalili ją na ziemię i mimo ©- 
poru natychmiast związali, poczem za. 
kneblowali usta, Stało się to z tak 
szaloną szybkością, że przestraszona 
kobieta nie zdążyła nawet krzyknąć 
i tem zaałlarmować sąsiadów, którzy 
mogliby spłoszyć opryszków. Zwią- 
zaną kobietę bandyci posadzili na 
krześle, poczem zażądali wskazania 

  

miejsca gdzie przechowywane są pie- 
niądze. 

Mimo groźnej postawy napastnków 
obezwładniona kobieta odmówiła. 
Wówczas bandyci przeszukli małe 
mieszkanie, powyciągali szuflady, po- 
wywracali meble, lecz nie nie znaleźli. 
W trakcie poszukiwać jeden z napast- 
ników znalazł w szufladzie nocnego 
stolika rewolwer, który zarepetował i 
wymierzył w bezbronną kobietę gro- 
żąc, że jeżeli dobrowolnie nie wskaże 
miejsca przechowywania pieniędzy zo 
stanie zastrzeloną. I tym razem groż- 
ba nie odniosła pożądanego skutku. 
ВогопееКа przeczącem  kiwnieciem 
głowy odmówiła udzielenia żądanych 
informacyj. Ё 

Gdy to nie poskutkowało bandyci 
powtórnie splondrowali całe mieszka- 
nie, lecz znów bez rezultatu. Wów- 
eżas jeden z napastników wydobył z 
szuflady biurka brzytwę i przyłożyw. 
szy ostrze do szyi ofiary zagroził śmie» 
cią w razie, gdyby w dalszym ciągu 
trwała w uporze. Lekkie naciśnięcie 
brzytwy tym razem złamało stanow- 
czość, nerwy odmówiły posłaszeństwa 
i ledwo przytomna wskazała bandy- 

tom na skrytkę, pomysłowo umiesz- 
ezoną w nodze drewnianego łóżka. Tu 
znajdował się cały majątek Boronee: 
kich składający się z 1500 rubli w zło- 
cie, kilku wartościowych pieršeion- 
ków i innych kosztowności. 

Po wymuszeniu potrzebnych in- 
formacyj bandyci porzucili ofiarę i 
rozpoczęli wydobywać ze skrytki pie- 
niądze. Naraz rozległo się pukanie do 
drzwi. To rabusiów spłoszyło i nie 
zabrawszy wszystkiego przez kucheu- 
ne wyjście zbiegli. Zrabowali tylko 
800 rubli, parę pierścionków oraz kil- 
ka pereł. 

Jak się okazało spłoszyła bandy- 
tów dozorczyni, która nie otrzymując 
przez dłuższą chwilę odpowiedzi na 
pukanie, otworzyła drzwi i weszła do 
pokoju, gdzie zauważyła nawpół przy 
tomną i związaną Boronecką. Po u- 
wolnieniu się z więzów, napadnięta 
niezwłocznie zamełdowała o zaszły:a 
wypadku policji, która wdrożyła do- 
chodzenie. W związku z tem zatrzy- 
mano w dniu wczorajszym kilka osób. 

Dalsze szezegóły podamy w nume- 
rze następnym. (e). 

Odznaczenie J. E. biskupa 
Bandurskiego. 

W ubiegłym miesiącu przybyła z 
Krotoszyna delegacja 55 Pułku Pie- 
choty Wielkopolskiej, z majorein 
dypl. W. Korsakiem i kapitanem J. 
Kapałą, by wręczyć dostojnemu Pa- 
sterzowi oznakę pułkową, wykonaną 
z żelaza z krzyżem „Virtuti Militari* 

w środku. 

Zdrowie czcigodnego Pasterza po- 
prawia się nader powoli i nie prze: 
staje budzić trosk wśród wilnian, 
zwłaszcza wśród młodzieży, tak głę- 
boko przywiązanej do swego ducho- 
wego Opiekuna. 

Drugi Zjazd Obrońców Wilna. 
Wszyscy byli uczestnicy walk a 

Wilno a więc: członkowie P. О. Х, 

„Samoobrony Wiłeńskiej'* drużyn har 
cerskich, partyzantki Majora Dąbrow- 
skiego oraz wszystkich oddziałów, któ 
re brały czynny udział w obronie Wil- 
na, proszeni są o zgłaszanie się z do- 
kumentami, udawadniającemi ich ów- 
czesny przydział, do Sekretarjatu Fe- 

deracji P. Z, O. O. (ulica Żeligowskie- 
go 4) w godzinach od 18 do 20. 

Dnia 17-go kwietnia r. b. odbędzie 
się drugi Zjazd b. uczestników walk 
o Wilno, akademja, nabożeństwo i po. 
chód. 

Wszyscy uczestnicy Zjazdu będą 
automatycznie zaliczeni w poczet 
członków Związku byłych Obrońców 
Wilna. 

Kiereński ma przybyć 
do Wilna. 

W związku z zamiarem Kiereń- 
skiego przybycia do Polski w eelu wy- 
głoszenia cyklu odczytów na temat o- 
beenej sytuacji w Rosji, dowiadujemy 
się, że wileńscy przyjaciele politycz- 
ni b. prezesa Tymczasowego Rządu 
Wszechrosyjskiege postanowili za- 
prosić go do Wilna, w celu wygłosze- 
nia tu również odczytu. 

  

4 « 
ca na terenie Wilna uległo likwidacji blisko 
50 przedsiębiorstw handlowych i przemysło- 

/ch. Złikwidowane zostały przeważnie przed 

    

orstwa drobne, w handlowej strefie mia- 

Z KOLEL 
— Projekt organizacji IX tygodnia łotni- 

czego na terenie Kołej. Nie zważając na trud 
ności piętrzące się w związku z kryzysem 
gospodarczym, Woj. Kolej. Kom. LOPP. na 
jednem ze swych posiedzeń ustalił przygoto- 
wania do IX tygodnia propagandowego obro 
ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej. W. r. 
bieżącym propogandowy tydzień lotniczy od- 
będzie się w miesiącach letnich i obejmie na 
terenie dyrekcji kolej. całą linję i węzeł ko- 
lejowy wileński, Program zorganizowanych 
imprez w związku z IX tygodniem ustalają 
miejscowe organizacje LOPP. zgodnie z lo- 
kalnemi możliwościami, w ramach opraco- 
wanego przez Zarząd Główny programu, prze 
widującego następujące imprezy propagan- 
dowe: 1) 'capstrzyk orkiestr w przed dzień 
rozpoczęcia tygodnia, 2) pochód w maskach, 
kołej. przysposob. wojsk, lub straży ognio- 
wych, 3) akademje, 4) odczyty, przyczem Ko. 
mitet Woj. na zapotrzebowanie wysyła pre- 
legentów z Wiilna. 5) popisy K. B. Ww. 6 
zbiorki pienicžnę w kinach, 7) przedstawie- 
nia amatorskie, 8) zabwy. 9) sprzedaż mater* 
jałów i wydawnictw propagandowych w od- 
powiednio zorganizowanych punktach, 10) 
kwesty, 11) pokazy wagonu obrony przeciw- 
gazowej, 12) sprzedaż nalepek i mareczek. 
Niezależnie od podanego powyżej programu 
ramowego mogą być odchylenia w zależności 
od warunków miejscowych. 

Na terenie Wilna Kom. Oddziałowy pro- 
jektuje znaczne urozmaicenie. Jako frapują- 
ca inowacja mają być loty pasażerskie zorga 
nizowane przy porozumieniu z Aeurokłubem 
Akad. w Wilnie.. Orkiestra kolej. ma urzą. 
dzać lotne koncerty w samochodzie udekoro- 
wanym transparentami. W) szkołach i miej- 
scach większego skupienia odbędą się spec- 
jalne odczty z przezroczami. Kom. opracuje 
i wyda odpowiednie sprawozdanie finansowe, 
aby każdy mógł wiedzieć jak się społecznemi 
pieniędzmi góśpódaruje i na có. 

Wagon obrony przeciwgazowej zgodnie z 
ułożoną marsżrutą po porozumieniu się z 
poszczególnemi Kom. Oddziałowemi. 

Dla przeprowadzenia całej akcji IX ty- 
godnia propagandowego ma być utworzony 
specjalny Kom. Kolej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Lekarzy Ab- 

solwentów U. S. B. zawiadamia niniejszem 
kolegów, iż we czwartek dnia 3 marca r. b. 
© godz. 19 przy ulicy Wielkiej 46, odbędzie 
się wieczór dyskusyjny poświęcony zagadnie 
niu Biura Pośrednictwa Pracy, na który up- 
rasza się o jak najliczniejsze przybycie. Go- 
ście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Okr. Koła ZTWRP. w Wilnie 

podaje do wiadomości, iż dnia 6 marca b. r. 
w lokulu własnym przy ulicy Ostrobramskiej 
Nr. 27 odbędzie się Zwyczajne Walne Dorocz 
ne Zebranie Członków Koła w terminie 1-szym 
o godz. 9 m. 30, zaś w terminie 2-im o gadz. 
10-ej, którego uchwały będą prawomocne 
bez względu na ilość obecnych. Obecność 
wszystkich członków obowiązkowa. па 

— Posiedzenie Wydziału I Tow. Przyja- 
ciół Nauk odbędzie się w Dziekanacie Wy- 
działu Sztuki Ы. 5. B. we czwartek dnia 3 
marca b. r. o godzinie 19. 

Na porządku dziennym referat dr Stani- 
sława Cywińskiego: Zagadnienie podziału. li- 
teratury polskiej na okresy. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— U iryzjerėw. Na ostatniem zebraniu 

Zw. Pracowników Fryzjerskich rozwiązany 
został Wydział Czeladników  Fryzjerskich, 
zaś członkowie rozwiązanego wydziału grem 
jalnie przeszli do Chrześc. Zw. Fryzjerów i 

   
   

* wystosowali do Min. Pracy memorjał z pro- 
testem przeciwko niedzielnej pracy i ponie- 
działkowemu wypoczynkowi. 

— Zebranie bezrobotnych piekarzy. Mie- 
szana komisja pracy dla bezrobotnych pieka- 
rzy w wyniku starań uzyskała zwiększenie o 
jeden dzień pracy dla bezrobotnych, Obecnie 
bezrobotni piekarze będą zatrudnieni 2 dni 
w tygodniu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Zjazd organizaeyj sjonistycznych. W: 

drugiej połowie Anas w owilnie odbędzie 
się walny zjazd organizacyj sjonistycznych 
wszystkich okręgów Rzeczypospolitej. 

RÓŻNE. 
— Żadanie lokatorów. Do Magistratu m. 

Wilna Zrzeszenie Lokatorów wniosło memor 
jał z żądaniem zrewidowania stawek oblicze. 
niowych za komorne, które od roku 1914 nie 
są rewidowane i pozostają bez zminn. 
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KOMUNIKATY. 12.15: Odczyt rolniczy. 12.35: Poranek szkoł 

znawszy * Ž ser ją” bezwładnych ciosów vym zawody odsłoniły pokaźne braki 1 

s ю ^ =iiuias '. 14.30: Program dzienny:: 14.35: Mikro- Dzierkowskiego (Tur), rezygnuje z dalszej  zacyjne. es). 

> Komunikat" WileńskONawogtódziiej 
a walki, przegrywając przez techniczny K. O. ZZA 

    

   

  

Izby Lekarskiej. W myśl rozporządzenia Mu- sekcji 2% P ls nei ! 

nistra Skarbu z dnia 29 grudnia 193Ś r.. og- н . х Road ORA у i i 

3 o: 2 Ža к 2 skie . dla dzie 16.20: Lek- ‹ a bardzo niskim poziomie. Za: 
nistra Skarbu z dnia 29 grudnia 1932 r., 0g- WA ои г ча > w a na bardzo niskim po 

lekarze, którzy w r. 1931 otrzymywali ARA. 3 A ASO: S MA. Maliu Finały mistrzost bokserskich. walszy b. tchórzliwie nie wykorzystu 

у = skiego, jej roła i zadania” —- odczyt. 16.55: go naturalnego handiikapu — siły fi 

KOCE ek Muzyka lekka (płyty). 17.10: „Słowo, jako Niski poziom sportowy i organizacyjny. i rozpiętości ramion. Obaj przeciwnic 
zani są do dnia 5 marca b. r. obliczyć róż- Asen аНОЫ iekna* S Aš 
nice między potrąconym już podatkiem do- SpA Lek 

  

POPISY MŁODZIEŻY NA LODZIE. 

S Ubieglej niedzieli w parku sportowym mio 
e] dzieży szkolnej zorganizowane zostały przez 

koń- naczelnika wydziału wychowania fizycznego 

i roze. (ŻAKS) po beznadziejnie słabej wałce koń ył spotkanie zupełnie wyczerpani. Wygrywa przy Kuratorjam szkolnem p. Czyżewskiego 
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В ga. edi 17.35: Koncert. 18.50: Pogad. ё = я 4 Zacie 2 ууа ас istrzostw 3 SER" za > 

chodowym, a podatkiem przypadającym do jggg: Skrzynka pocztowa Nr grane zostały ubiegłej niedzieli finały mi- czą spotkanie obaj zupełnie zerpani. Zet OOO RZE O popisy łyżwiarskie na państwową odznakę 

zapłaty od łącznego wynagrodzenia w ciągu Ę B AA ла, : strzostw bokserskich Wilna. Poza malemi Zwycięstwo przyznano Krupienczykowi. sportową. Efektowną jazdą popisową wyróż- 

r. ub. Celem ścisłego i terminowego wykona.. „ХОМО е НОНЕ ОАНЕ sasas itin pre kali ol : W wadze cięžkiej wygrywa przez podda- | nily się przedewszystkiem dwie uczenice gim 

nia niniejszego zarządzenia lekarze zaintere- tek 050 н 1‘_‘1 }г\.\ я У aa i p a odsladiadaci dożezli- Waga mórkoya Łukmin (6 p. p. nie się prze ka Konard (Pogoń). nazjum_ Orzeszkowej; pp. Ławrynowiczówna 

sowani proszeni są o wypełnienie odnośnych — gi 2000, „zel RADE dd BBS >. 2 aka R: RE Sędziowali: kpt. Herhold i p. Rutkowski, j Burhardówna. Ponadto pp. Kulesza i Ol- 
ё i wpłacenie pierwszej kw: j ^ - : sę JE z meczu na mecz, operując dobrze EAS 5 A * Е е 

I iuo Ba O 2 AC Słuchowisko. 22.00: Rewja w teatru „Q Na czoło bezapelacyjnie wysunął się Pil musi jednak dużo ROD do nad na ringu p. Kłoczkówski. ; szewski zademonstrowałi szereg ładnych 

b. r. w kancelarji Izby Lekarskiej = Mosto. pro quo". nik, który obecnie po wyc с z rin- su, który pozostawia wiełe do ży Poza słabym naogół poziomem  sporto- trudnych do wykonania figur. (es.). 

wa B. 8 o ONES a RARE O dh +. przez ANT ASA A S POECIE, 
NOWINKI RADI WE. leńskim. Na uwagę zasługują również awa! s ь 4 gę. Talko 

= junjorzy -— repreze i i muszej -— w trzeciej rundzie k i. Z trudem 3 

R A D J o RADJO NA STRAŻY JĘZYKA POLSKIEGO L) aż p doczekał się gongu i i ogłoszenia swej prze Ciekawy proces. 

” + gy z * ba najiadniejszą wa = granej na unkty. i $ i 

арОа W. ciągu bieżącego tygodnia wszystkie | ostatni, rozporządz BL : Ludomir Siendziński contra Rafał Jachimowicz. 

4 > RA OE DNA OE audycje mówione w radjo poświecć wiedzy technie Junjorzy Jurgielewicz (Pogoń) —- Kla- ` Е 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien sprawie czystości języka polskiego. i iai G) ces (ŻAKS), to jeszcze bokszerzy przyszłości Dziś III wydział karny sądu okręgowego pokrewna z zakwestjonowanym przez p 

ny. 14.15: Ludowe piosenki i tańce (pły o godz. 17,10 na temat „Nielogiczności ję- nia Forlańskiego z pozn (| Wygrywa nieznacznie na punkty Ё przystąpi do osądzenia Sprawy. powe ałej Z Śleńdzińskiego modelem. 

i występ M. Modzelewskiej (płyty). 15.15: Ko-  zykowych* będzie mówił prof. Possendor- Dotyczy to w pierwszym rzędzie idealnej wicz. oskarżenia art. malarza Ludomira Śleńdziń- P. Jachimowicz edpierając stanowczo in- 

munikat. 15.25: Pogadanka. 15.45: Koncert fer ze Lwowa. Wlieczorem zaś o godz. 20,05  prący nóg, jaką zapr cntował ten rałody i Maciukow (WKB.) — skiego wytoczonej: przeciwko art. rzeźbiarzo.  kryminowany mu zarzut, zażądał, by na roz- 

dla młodzieży (płyty). 16 odczytany zostanie fragment z interesują- obiecujący bokse“ 5 lekkiej z miejsca ujmuj wi Raiałowi Jachimowiczowi. в prawe dostarezony byl projekt p. Śleńdziń- 

16.20: „Kryzys nauki polski cej ks Wasylewskiego p. t. х je ręce. Po krótkiej wymianie ciosów prze P. Śleńdziński oskarża p. Jachimowieza skiego, sam zaś zokewiązał się oddać do dy- 

„kryzy P J kiego P > аН > ка „;. - ję ręce j wy prz iść jaki lat się jakobi dopuścić go, Ё 4 

Codzienny odcinek powie: 3 końcu jęz „, poświęconej djalektom poł- Mecz uk senjorzy w RZ ciwnik jego Daszkiewicz kilkakrotnie idzie a plagjat, jakiego mia się ja a y ! ерибе! spozycji sądu swój modeł, eelem porėwna- 

cja angielskiego. 17.10: „Nielogicznošci skim. Bagiński i Pawłewiez. W pierwszych dwóch | na deski i w początkach II rundy przegry- We wrześniu ub. roku przez wystawienie na  nją obu i wypowiedzenia się w tej sprawie 

R rundach zaznacza się przew: punktowa 

  

    
    

    

   

  

    

    

   
   

          

      

koce = st. 17.35: K ь zee teGRni 0. Wystawie Wil. T-wa Niezależnych Art, Ma biestyeh. 

K a OE IMPROWIZACJE PRZEZ TELEFON. „ Bagińskiego, w trzeciej Pawłowicz dochodzi "3,4? Lasa S ‚ Jarzy Modelu poiiitka Wielkiego Ks. WitaL a = 
wy. 18.05: Recytacje utworów Bolesława Jeś- у su ie iz jednak odzobiecstna W! konkurencji junjorów mistrz pierw- dą, który w ogół śle 1 szczegółach Do sprawy obie streny powołały w chara- 

mana. 18.20: Haydn — Koncert wiolonczeic- Urządzona niedawno przez rogłośnię wi- ca EK a Bi, A w a = szego kroku bokserskiego Rotkiewiez (W. 2 b dE R bm Odc й A dłó- kterze biegłyeh i świadków znane osobisto= 

wy d-dur (płyty). 18.50: Kom. Zw. Młodz. Pol- leńską audycja eksperymentalna, w której опево DAD SSA BOR K. B.) zwy a w pierwszej rundzie przez > kaz 2 > stawia s Le SĘ. šei ze świata artystycznego, a więc: prof. 

skiej. 19.00: „Co Litwa pisze o Polsce". 19.15: ział p. Wiktor Rummel, improwi Teraz następuje najładniejsza walka dnia nokaut Ławrynowicza (Tur). kosi A fote a =. Ro: A AE *  pałzukiewicza, prof, Morełewskiego, prof. 

„Miljarderzy amerykańscy* — felj. 19.30: Ko jący na tematy zadane mu przez radjo-  zaprodukowana n gu przez dwóch mlo- Pilnik (ŽAKS) — Poliksza (WKB.) wa- e =  Końkluji seci. WZA о Ruszczyea, d-ra Lorentza, inż Narębskiego, 

Ё 
2 й i : 

    

   

      
  

art..malarzy: Kwiatkowskiego, Kuleszę, Szcze 

panowiczową, Orżyńskiego, Filipowicza, Et- 

majera oraz ks, Kraujalisa, ks. Wojczunasa 

Program na czw słuchaczy dre 

dzien. radj. 20.00: kie powodzenie. 
Muzyka ten powtórzony 

  

telefoniczną, miała wiel. dych adeptów rek 
Wobec tego eksperyment  Cwejga (ŻAKS). Walk 

zostanie dzisiaj o godz. * 

munikat sportowy. 19.. 
tek i rozm. 19.45: Р. 
„Osobliwości Wiłna'* — felj. 20 

   
p- Jachimowieza : Waltera (WKB). i ga półśrednia. Z miejsca atakuje Pilnik. prosi sąd i ukaranie 

prawie autor- owadzona BE Słaby technicznie Poliksza nie umie prze: na zasadzie art. 58 i 61 us                 

  

    

  

    

   
   

  

    

  

            
    

.  sokim poziomie tech ika sie "tebiackin аННЕ Pilni е т 5 

lekka. 20.55: Kwadr. literacki. 21.10: Koncert Telefon rozgłośni o tej porze z pewnością przewyższała spotkani: Wygry- K „A kóje m ‚ = > sem Kat sę oc! aaa i innych. 

solisty. 21.40: Koncert z płyt ; Komunik. › będzie oblężony. wa nieznacznie na punkfy Walter. ciwnik jego raz poraz idzie na d ki. Wi- = Oskarżony S do wi nie Rozprawie przewodniezyć będzie wiec-pre 

22.46: Piosenki kabaretowe i monologi (pły- BITE BETA downia głośnemi okrzykami protestuje prze przyznaje się e oświadczył, że nad projektem zes p. Wacław Brzozowski przy udziałe p. pe 

  

ty). 23.00: Improwizacje fertepjnanowe na te- rów Kreez (WKB), słabe jeszcze m 

maty zadane telefonicznie przez radjosłucha- o boksie dzięki nien 

kac Popierajcie Ligę Morską || 
ciwko dalszej walce. 
nie przerywa. Robi to 

Š 

ym Sierpem usypiając swego przeciw- modeli, z których jeden został przyjęty i skiego wystąpi adw. Węsławski, zaś jako ob- 

ydzią jednak walki pemnika W. Ks. Witelda pracował już od sędziów Cz. Stenkiewieza I K. Bobrowskiego 

a niego Pilnik po Szeregu lat i przez ten czas sporządził wiele W; charakterze pełnomocnika p. Śleńdziń 

  

    
   

      

  

zwycięża na punkty Kaszewskiego | =P), ;żny pe! 
i i aś - 

CZWARTEK, dnia 3 MARCA 1932 ROKU. iR r ! który kończy walkę zupełnie wyc у. nika na dłużej. ustawiony w październiku 1930 r. w kościele roca p. Jachimewicza — adw. Kulikowski. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor ! zeczną Junjorzy: Krupienezyk  (Pogo) i Niko W wadze średniej Rudin (Makabi) zapoz- św. Mikołaja. Koncepcja tego pomnika jest Ka-er. 

į 

Tylko poniędziałek Ž Największy i naj- BE MTBE CB RER MTG у 

KuMiejskie| "zes JAK KOCHAJĄ KSIĄŻĘTA Nycz, iu rzetarg zosseee, | Młoda panna 
SALA MIEJSKA z Anną Pawłową oraz Dauglasem w rolach głównych. — Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Dowództwo 6 pułku piechoty legionów w Wilnie, 

  

i k i 10 € isjec: ` O gr., e SE 3 Gi = s Ž 
miica Ostrobramska 5 | Początek o godz. 4. 6, 8 1 10 wiecz. Ceny mizssc: balk=n 30gr,, pazter 6b gr Kasa czznna od 30 do 10 wiecz. plac jezuicki »' (ko ZałyslębkEdYŚkie zamierza oddać 

Ą : w drodze przetargu nieograniczonego wykonanie drob- 

RODZ HELIOS | Dziś! Złota Serja Polska! Czist| Dźwiękowy H LLY WOOD nych robót blacharskich, stolarskich, malarskich, ślu- 
no - Teatr Łez 5 > Kino - Teatr sarskich, zduńskich, murerskich, ciesielskich, betono- 

SDD pl Najojękniojsze аса ochakcw polciego gtrenu | - - wych, elektrycznych, i szklarskich. Roboty te oddane 

J. SMOSARSKA, najslub. amant Witold COnti i znak. art. teatru Stanisławsk. Bazyli Sikiewicz w monumt. dźwięk. | będą tylko w całości przedsiębiorcom. Ofesty w z ao. Adm „Karjera Ь" 

Wielki dramat miłości i bohaterstwa w-g scenarjusza W. Sieroszewskiego. — Chóry: W. DANA pieczętowanych kopertach zaopatrzonych w napi Pierószorędnej jakości = gwarancją pod „Młoda panna* 

i Kubańskich kozaków. W scen. batal. biorą udz. 8 1 11 p. ulan., betaljon 70 p. p. oraz mistrz. A de o aa Iie mana bo RE ; : 

džigit. . Czerkiesi-jeźdźc Dzikiej © SZ у Sin i należy składać w kwatermistrz: „P. P- .. poleca 

0 S ias EA : Ш’."; ‚'.'..:,„ ‚'„е ’{‚ЁЁЗ„„{‚Ё,;”_’Ё'Ё&" na ogólny kryzyć poSio | | szary lanatowskie od doia-l.lll do ТИ. г 8 g0- KORE В. LOKUCIEWSKI MASZYNISTKA. 

Chętnie przyjmie pracę: 
w fryzjerni, ponieważ 
6 miesięcy iuż pracowała 

. nowoczesne Łaskawe oferty nadsyłać: 

` o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
= ip 

  

  

W
A
 
T
Ę
 

e
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— Dla młodzieży dozwolone : : > zo Й 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. dzinach od 10 do Iżrej. Wadjum w wysokości 10 % Wilno, ul. Wileńska 23 : 
oferowanej sumy za roboty należy złożyć do Kasy poszukuje posady, 

Skarbowej a kwit załączyć do oferty. Dla niniejszych Ceny zniżone. > 

Dziśl Korona polskiej mi Porywająca pieśń nie- | robót obowiązują warunki ogólne wojskowego budo- P" ————- jak również może być: 
Dźwiękowe Kino por p 106-ciu Ž w 8 A K A šmiertelnej milošci ibez- | wnictwa. Warunki wykonania orsz wykaz poszczegól- angażowana do biura: 

OR PA 5 > + Biż ° + + + * ” . z 

CASTMNO, "11 granicznego poświęcenia | nych robót mogą zainteresowani przejrzeć w kwater. | mW | PA PET ISO VTA ртасе-- 
JE, ы ф mistrzostwie 6 p. p. Leg. koszary lgnacowskie w dniach i ia 5 

Wielka 47, tef: 15-41. W rolach głównych: ZOFJA BATYCKA, Karolina Lubieńska, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski od 1.III do 7.1Il b.r. w godz. od 10 do 12-ej. Otwar- bez zobowiązania & 

  

      
i Józef Węgrzyn. Film, o którym mówi cała Polskai Ceny znacznie zniżone. : сНЕ : E KTROMONTER wszelkich praw. Rów- 

s ) : e O 2 ; fert nastąpi komieyj dniu B. III b. r. o godz. KONCESJONOWANY BLEKTROKONT sz. w BO 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz 4, 6, 8 i 10:15, w dnie świątecźne o godz. 2-ej. SE Bodo O Ke sobiE Grado nież wykonuję różne 

  oceny i ewobodnego wyboru ofert. Ceny należy po- 

ow | SE JEJ EKSCELENCJA WIŁOSĆ o O nA 
т : $ Ę Е : 6 p.p. Leg. zastrzega sobie również prawo unieważ- UŁ. OFIARNA 32 4, m. 9. 

w roli tytułowej. — Nad program: Nadzwyczsjne dodatki dźwiękowe: Tygodniki rpa й Łaskawe oferty pro 

uliWielka 42, tel. 528 Annabellą PANA VFOKAJ SA U sodz 4.0 SID Na lai daru a AŁORKU: Pes au WY KONY WA: Instalacje elektryczne szę kierować doAdm. 
= 

Е 
= ń techni h, > е е 5 

эсвелУ BLOG Ž dzwonki zysnalizacyjne. o Ė| „Karjera Wileūsk.“ 
> E 
Е E 

STANISŁAW PIÓREWICZ prace w domu po 
b. niskich cenach. 

KINO KOLEJOWE Dziś! Wspaniały dramat sen- Film at tle życia łotnikó k, pod ta- e i 2 

Pa i LAN a a ата UsTANIA: aparaty radjowe I ttetany. | | Pod „Marzynintka 
Lila Lee, Ralf Gravers i inni. ' : Sportowiec staje się bohaterem! Szlachetne uczucia prawdz. miłości i poświęcenia 

(obok dworca kolejow.) Początek scaneów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej Następny program: S0-letni Don Juan 

Dźwięk. Kino-Teatr Dziśt Najpiękniejsze śpiewno-dźwiękowe Ś W rol. głównych niezrównany 
Światowid arcydzieło, które poruszyło cały świat , piewalący błazen mistrz pieśni, bożyszcze tłumów 

: Al Joison craz fenomenslny aktor, wzruszające słoneczko Sonny Boy. Film ten to największa atrakcja dźwię- 
uł, Mickiewicza 9. kowego ekranu. — ANONSI_ Już wkrótce wielkie przeboje „„Marokko“ i „Poganin“ т 

"STYLOWY | Sogcz eygc ępoe W. Srekowskiego z... KULT CIAŁA (Rapsedio D'Arm ur) 

= 

J dka Uczeń 7 ki 
w 

. : : 
ш Blumowicz Kury rasowe gm. im. Słowackiego. 

е : Biate Wyandotte. 2 stad- | udziela: korepetycyj: 
Choroby weneryczne, ka. RE Do] z polskiego, łaciny, 

skórne i moczopłciowe, sprzedania z powodu wy- * ° 

ut. Wielka Nr. 21, | jazdu. Adres w Administr. greki, R 
ai sa oi Ž 4 „Kuriera Wileńskiego"--| Oraz in. przedmiotów 

E у Dowiedzieć się: ulica. 

    

  

  

        

              

     

  
  

  

    

Ž Ei 
W. Z. P. 29. 

Potężny dram. dźwięk. w 12 akt. To polska „„Symfonja zmystėw“. To historja „Wszechpotężnej mliości''. — - 
uł, Wielka 36. A as A aaa Goa ia E oda, KoBokwwai NIcBSĆWIKtOr Vóycoli, PIANINO Antokolska 8 a, m. z 

RA: > : Lekarz-Dentysta w godz po poł. 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, > koncertowe z powodu J 

TA EAT AS IV TNN SIS S nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi B. Leskies- Kiok WEI? się fp BERU ZZ 

= Wyprzeda żfilcowych ka peluszy miljony ludzi. Przy zwałczaniu chorób płuc- Wilno, Wileńska 15 m. || z,uj, Św Michalski 6—5 NARA - 

0 $ T R 4 E Ž E N į E ! ° РО CENACH NAJTAŃSZYCH nych. bronchitu, grypy: Ueózczywego, mo” przyjm. od 10—2 i 4—7. Sókaz ogzodzow. IB 
s 56 А czącego kaszlu i t. p. — stosują p. p. Lekarze UE się zgubione i 

M A R J A EEE Gda nska 6 
weksle z wystawienia DRUKAF RNIA $ 

Wobec pojawienia się na rynku szeregu artykułów imitujących znaną od lat „Balsam Thiocolan — Age“ 33 

SÓL DO NÓG JANA Dr. Elemera Fuchsa SĘ który, ułatwiając wydzielanie się płwociny, 

В 
Lekarz-Dentysta Tadeusza Sikorskiego Н 

M. Goldbarg | visine d»ia 3.11. 1932 r. INTROLIGATORNIA Ė 
na 150 zł. i 3.IV. 1932 r. 

  

  

prosimy P. T. kupujących o łaskawe wyrażne żądanie | MT ZYCANYYYNYYNYWYYYHĄ OSA: ь ow : в-.т'орсгс1псіе Ža Ch A. wieka 26 na 150 zł., żyrowane przez Z N I c ze 

1 2 i oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. oroby zębów i jamy 5 lefsk;* 5 9 

Oryginalnej Soli do nóg Jana z marką ochran. „Słoń” $. ustnej Karier Wiležski“ Spółka | || ino, ów. Jańska Mr. 4 
Godz. przyjęć od 9—7 w. Telefon 3-40. 

uszerka P. T. KUPCY! Pery Kera zyja AK 
° Uczeń Szkoły Had- urzędów, biłety wi- 

Mala Linea dlowej, lat 18, poszu- pod = 

Pracownia OBUWIA kuje bezpłatnej prak- i wszelkiego rodza- 

  

Poszukuję posady OCR" zau 
rządcy domu 

В 
Ё 

LABORATORJUM Ё 

| tylko za mieszkanie 

@ 

Dr. ELEMERA FUCHSA 
WARSZAWA 

SOLbonocJA 
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w domach rządowych lub prywatnych, 

      

ь prayjmuje od9 do 7wiecz | tyki w przedsiębior- ju roboty drukarskie 

\ : oraz w hotelach, posiadam dobre šwia- M. DRZEWIŃSKI ulica Kasstanowś 7, x stwie handlowem. WYKONYWA p 

> QE k d В K | < d | li ži a dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- : Bonifraterska 6 W. Z. P. Nr. 69. Łaskawe oferty dla PUNKTUALNIE iš 

| usuwa radykalnie 0 eg LL nog sylač do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE Zisb. kwis lombnidowy F. W. składać do = TANIO S i 

й Е ё oraz reperacje kaloszy i śniegowców. (Biskupia 4) Nr 101054 Administr. „Kurjera SOLIDNIE       

  

        AAAAŁAŁAAAAA AAAA AAAA ŁAŁ ŁAŁA DAK AAA AA AAAA A AAAA A ŁA OB unieważnia się. Wileńskiego" 
  

Niimi S 

    

   

    

      

      
  

> BEST EEE RIP RROTRODCZOWOISCEORZACOC ZODNCZU UMOERWADBEG 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 33) ko w ostatnich czasach poszczególne „pepe otrzymy- "szym znaczniejszym procesem tej kategorji, był słyn- lub śmierci. Albo więc człowiek utraciwszy wszelką 

wały prawo załatwiania pomniejsych spraw samo- ny proces „szachtincew*, w którym grupa pracowni- godność ludzką zaczyna czołgać się u nóg swoich ka- 

S į ki— t t dzielnie) sama procedura była zwyczajną komedją, ków technicznych, oskarżona została o łączność i wy- tów i stara się wysłużyć zwierzchnikom (w najpodiej- 

0 ów į wyspa Or Ur gdyż bywały wypadki, że w ciągu jednego wieczora pełnianie dyrektyw byłych właścicieli kopalń. Wszy szy sposób prowokując i zdradzając współtowarzyszy 

B = = załatwiano 500—600 spraw. Najczęściej tylko sankejo- stkich skazano wówczas na dłuższe terminy więzie- niedoli), a wówczas administracja pogardza takim,. 

į śmierci. nowano wnioski „sędziów śledczych*, a prokurator nia. Ale już w toku samego procesu, jak i po nim lecz jest bardziej pobłażliwą, albo dła nieugiętych 

8 GAB: Ui (urząd teń miał osobną własną prokuraturę, G. P. U. skazala na zesłanie co najmniej kilka tysięcy i niezłomnych, sprawiedliwość sowiecka kończy się: 

e (Wsporwnienia z katorgi sowiecktej), od sądu niezależną) brał udział tylko w sprawach gro- mniejszych ryb. Drugim podobnym procesem była zazwyczaj śmiercią. 

‚ ' żących karą Śmierci. sprawa „Prompartji*. Wówczas też poza oficjalnem Wr. 1924 podczas mego pobyłu w więzieniu miń: 

Najwyższą instancją karną G. P. U. jest „koleg- Przy takiej organizacji sądownictwa, nikogo zasądzeniem bardziej wpływowych osobistości skaza- skiem siedział tam aresztowany były pułkownik armji 

jum* i równoległe mu do spraw mniejszej wagi „Oso- nie mogą dziwić wypadki, że za jedno i to samo prze no ogrąmną ilość „współwinnych'* na zesłanie. carskiej Muratow. Skuszony obietnicami bolszewickic- 

ji byje sowieszczanija*. Kompetencji kolegjum G. P. U. winienie był różny często wymiar kary. Odegrywał Zgóry idąca pseudo-białorutenizacja i ukrainiza- mi i zapewnieniami amnestji osobistej, powrócik 

podlegały sprawy przewinień własnych współpracow- tutaj naczną rolę humor przewodnicącego kollegjum, cja wbrew woli władzy zaczęła wyślizgiwać się z rąk z Paryża do Rosji. Po kilkudniowym pobycie na wol- 

: ników i sprawy zwyczajnych obywateli, w których a przedewszystkiem posunięcia polityczne Sowietów. organizatorów i zamiast internacjonalizmu. szczegól- ności został aresztowany i skazany na rozstrzelanie. 

: łermin kary sięgał powyżej lat 5-ciu. Pozatem są filje Szczególnie ściśle łos więźniów politycznych wiązał nie w Gruzji i Białorusi, zaczęto zauważać AGA prądy Osadzonemu w więzieniu Muratowowi G.P.U. zapropo- 

centrałnego O. G. P. U. w poszczególnych republi- się z wydarzeniami na arenie międzynarodowej. Do- narodowe, co w rezultacie spowodowało procesy jak nowało złożenie na imię K. C. W.*) prośby o ulaska- 

kach związku i większych krajach samej Rosji, któ- sadnym przykładem będzie fakt, że po zabójstwie Woj S. W. U. (związek wyzwolenia Ukrainy) proces naro- wienie, obiecując, że kara śmierci zostanie zamienio- 

rych zadaniem jest stała kontrola władz G. P. U. kowa w, Mińsku wciągu jednej doby rozstrelano ko- dowych . demokratów białoruskich i Nei Žada na na 10-letnie wiezienie, przyczem posiedzi najwyžej 

Procedura karna odbywa się w sposób bardzo ło 50 skazańców politycznych, skazanych przedtem nia inteligencji bardziej narodowo uświadomionej Ale rok, zostanie przedterminowo zwolniony i będzie 

uproszczony. Względem oskarżonego po badaniach, najwyżej na 10-letnie zesłanie. Represje i gwałty w sto- największego bodaj napięcia osięgnęła praca G P.U. mógł pracować w armji czerwonej. Był to oczywiście 

a nieraz i bez przesłuchiwania, sporządzany bywa od- sunku do więźniów były doskonałym wskaźnikiem po- w r. 1930 podczas realizacji hasła Rmidacii KOTA: tylko podstęp, ałe takie podanie potrzebne było G.P.V. 

powiedni dla potrzeb władzy, akt oskarżenia z wnios- wodzenia, lub niepowodzenia polityki sowieckiej i już kow jako klasy*, kiedy to koleje Sówiećliśj przez prze- dlatego, że Muratow służył w korpusie rosyjskim we 

kiem kary, który pełnomocne przedstawicielstwo w za- w pierwszym roku pobytu w: katordze, przezorniejsi szło pół roku były zajęte prawie wyłącznie przewoże- Francji i był znany nietylko w sferach emigracji, lecz 

7 leżności od wniosku wymiaru kary, przesyła do kol- więzniowie mogli doskonale odczytywać stan wew - niem na daleką Północ kułaków aa i w wyższych sferach wojskowych francuskich. Proś- 

3 łegjum, albo „osobaho sowieszczanja* do Moskwy. nętrznej i zewnętrznej sytuacji Sowietów. Tero. ЕЕ ё 4 k RAI ei ba i upokorzenie jego, dałyby Sowietom podstawę do: 

i Tam sprawa oczekuje na rozpatrzenie nieraz bardzo Taki jest normalny tryb postępowania G. P. U. ks k SERÓW JE RP Gr Hi a R 8 R. ogłoszenia zagranicą; że Muratow (w dodatku były 

i długo. Tymczasem więzień nie wie jaki los go. czeka W razie zaś jakichkolwiek zaburzeń lub lokalnych ko zai ft: ENAR SRG ea. A Rosę palit białogwardzista) został ułaskawiony, co mogłoby za- 

fi jak długo oczekiwać będzie na wyrok. Zdarzały się powstań, czem. szczególnie odznaczał się Kaukaz, OI ZIZI ek: wę > ns kranų chęcić innych emigrantów do powrotu do Rosji. Ale 

wypadki, że oskarżonych odsyłano na Sołowki lub do G. P. U. zaczyna szaleć. W miastach wsiach i miaste- RAGE Rao PR: p: se ZR 2 8 TŻ Muratow na tę propozycję odpowiedział tak: „„Pułkow- 

innych więzień bez oznaczania terminu i dopiero po czkach dokonywane są olbrzymie obławy, „wykrywa- Liu e 3 żę r ai > о s pra nika Muratowa możecie rozstrzelać, lecz pułkownik. 

и kilku miesiącach ogłaszano wyrok i wymiar kary. no* nieistniejące organizacje spiskowe i stosowane аННа i Muratow nie może wam napisać prośby o ułaskawie- 

i с Gdy w kołlegjum nabierała się większa ilość spraw, najostrzejsze represje, rozstrzeliwania i zesłania. UCIECZKA nie“. Śpiewał cały wieczór, a nad rankiem został wy= 

e. przystępowano do ich rozpatrzenia -z żachowanieni Obecnie powodują masowe areszty dwa rodzaje ys wieziony na Komarówkę**) i rozstrzelany. 

‚ pozorów sądu zaocznego. Skład kollegjum stanowili: przestępstw: szkodnictwo i spiski nacjonalistyczne. Zesłanie na Sybir i etap. ŚR 

prezes O. G. P. U., jego zastępcy i naczelnik jednego Niepowodzenia „piatiletki* i coraz bardziej rosnące Normalne prawo narodów cywilizowanych za jed- D. C. N.) 

z wymienionych oddziałów, kompetencji którego pod- niezadowolenie mas, spowodowały jeszcze większy na i to samo przestępstwo przewiduje tylko jednora- Il ' 

: iegala dana sprawa. Poniewaž do kollegjūm wptywaly nacisk inteligencji, wśród której zaczęto szukać wino- zową karę. Inne natomiast panują stosunki w Sowie- 2) Centralny Komitet M ola 

avszystkie polityczne sprawy z catego Z, S. S. R. (tyl- wajców niepowodzeń w polityce wewnętrznej. Pierw- tach. Tam kara rozciąga się aż do czasu poprawy!”? ) miejsce rozstrzeliwań w Mińsku. 
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