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Jednym z charakterystycznych 

symptemów kryzysu w rolnictwie, są 

tak zwane nożyce, pod któremi 

naogół rozumiemy rozpiętość między 

cenami artykułów rolniczych a prze- 

mysłowych. Chociaż nożyce działają 

na obszarze całej Połski. lecz nigdzie 

chyba nie tną one rolnika tak ostro, 

jak na ziemiach naszych i dlatego 

skutek ich przejawia się tu bardziej 

wyraziście, niż gdzieindziej. Pochodzi 

to stąd, że, dzięki prymitywnej stopie 

życiowej naszej łudności wiejskiej. 

asortyment artykułów  przemysto- 

wych, mających szerszy odbyt, jest 

u nas bardzo ograniczony i sprowa- 

dza się przeważnie do grupy tych to- 

warów, których wskaźnik cen w okre- 

sie kryzysu nie uległ żadnej prawie 
zmianie. 

Produkty przemysłowe, które ma- 

ją u nas stały i względnie duży odbyt, 

podzielić można na następujące czte- 

ry grupy: 1) żelaza i wyroby z żelaza 

(maszyny i narzędzia rolnicze, t. zw. 

galanterja żelazna, blacha i t. p.i; 

2) niekróre materjały budowlane (ce- 
ment szkło); 3) nafta i smary; 4) pro- 
dukty spożywcze (sól, cukier, droż- 

dże, tytoń, zapałki, wódka). Są to ar- 

tykuły bez których ludność wiejska 

obejść się nie może i które stanowią 

stałą rubykę wydatków każdego wło- 

ścianina. Wprawdzie ubranie i obu- 

wie stanowią normalnie również bar- 

dzo poważną rubrykę wydatków wsi, 

jednak wieśniak nasz potrafi przeciw- 

ko tym wydatkom bronić się samo- 

działem, względnie łapciem lub cho- 

dakiem. Spis wymienionych artyku- 

łów należałoby: jeszcze uzupłenić na- 

wozami sztucznemi, których cena jed- 

nak ostatnio została obniżona (zwła- 

szcza przez Państw. Fabryki Zw. 

Azotowych), z wyjątkiem nawozów 

potasowych, produkowanych przez 

przemysł skartelizowany, których ce- 

na nawet wzrosła. 

Wymienione wyżej artykuły (z wy- 

jątkiem ubrania i obuwia) należą do 

uprzywilejowanej grupy towarów, 

których ząb kryzysu nie tknął prawie 

wcale; przeciwnie niektóre z nich wy- 

kazują nawet wyższą cenę, niż miały 

przed kryzysem. Z danych Instytutu 

Badania Konjunktur Gospodarczych 

okazuje się, że, jeśli brać za podsta- 

wę rok.1928, oznaczając ceny z tego 

roku na 100, to w miesiącu grudniu 

1931 r. wskaźnik przeciętny cen dla 

wszystkich ziemiopłodów rol. wyraża 

się cyfrą 56,1, dla zwierząt rzeźnych 

41,7 — podobny zaś wskaźnik dla 

maszyn i narzędzi rolniczych wyno- 

sił 99,6, a wskaźnik innych, wymie- 

nionych wyżej artykułów przemysło- 

wych, niewiełe odbiega od 100, a nie- 

które z nich przekroczyły wskaźnik 

100; (np. wskaźnik szkła wzrósł do 

108,6, cement zaś podrożał o 6 proc.). 

Taki stosunek cen prowadzi do 

tego zjawiska, że wszystko to co rol- 

nik wyprodukuje musi zbywać za ce- 

nę 2. 3, a nieraz 4 razy niższą, niż by- 

ła przed kryzysem, a za wszystko co 

musi kupić płaci taką samą, a nieraz 

i wyższą, cenę, niż w okresie przed 

kryzysem. Jeżeli zważymy to, że — 

poza opłacaniem podatków i świad- 

czeń — cały obrót gotówkowy wieś- 
niaka sprowadza się głównie do za- 

kupu z jednej strony niezbędnych 
środków Produkcji, a z drugiej, wspo- 
mnianych wyżej, artykułów bezpo- 
średniego spożycia — tę zrozumie- 

my, jak boleśnie odczuwa rolnik te 

nożyce cen. Zrozumiałem jest również 
to, że, przy tym stanie rzeczy, zmniej. 

sza się rażąco z jednej strony zdolność 
nabywcza wsi wogóle, przy jedno- 
czesnem osłabieniu środków produk- 

cji — z drugiej zaś strony zmniejsza 
Się również jej zdolność płatnicza, w 
stosunku do obowiązków  podatko- 

wych, kredytowych i t. p. Można ła- 

two stwierdzić, że szływne ceny sze- 

regu artykułów przemysłowych stają 

się czynnikiem wybitnie wpływającym 

na pogłębienie kryzysu na wsi. 

Sztywnością, z natury rzeczy odzna- 

czają się również świadczenia podat- 

kowe i społeczne, jednak, jak wiemy, 

w ostatnich czasach rząd skierowuje 

cały swój wysiłek ku temu, aby po- 

ziom świadczeń publicznych możliwie 

obniżyć. Uwidacznia się to zarówna 
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w różnorodnych ulgach podatkowych 

i w ogółnej kompresji wszystkich pra- 

м1е świadczeń. Natomiast, jeżeli cho- 

dzi o sztywność cen najważniejszej 

grupy artykułów przemysłowych, któ- 

re najbardziej wieś obchodzą — to 

sztywność ta nie została absolutnie 

zruszoną z miejsca. Pomimo szaleją- 

cego i rujnującego życie wsi kryzysu, 

  

ceny artykułów przemysłowych, sta- 

nowiących, jak środki produkcji, tak 

i najniezbędniejszy przedmiot kon- 

sumpcji wsi — stoją niewzruszenie 

jak mur. To też zrozumiałą jest rze- 

czą, że sfery rolnicze, poszukując 

dróg, któreby w jakiś sposób prowa- 

dziły do łagodzenia kryzysu — od- 

dawna wskazują na potrzebę obniże- 

nia sztywnych dotychczas cen szere- 

gu artykułów przemysłowych. 

Znamiennym pod tym względem 

krokiem jest memorjał Koła Rolni- 

czego B. B. W. R., złożony niedawno 

rządowi, który zresztą ujawniony już 

został i w prasie (,„Gazeta Handlowa* 

Nr. 32—10.II 1932 r.: „Co na to sfery 

gospodarcze?*) Wymieniony memor- 

jał z wielką dokładnością i bezstron- 

nością analizuje przejawy nożyc cen 

w Polsce i wykazuje wielką nienor- 

malność i szkodliwość wynikającego 

stąd stanu rzeczy. Charakterystycz- 

nem jest, że poza artykułami, ze 

sprzedaży których bezpośredni zysk 
czerpie Skarb Państwa (artykuły mo- 
nopolowe), wszystkie artykuły, od- 

znaczające się wybitną  sztywnością 

cen, pochodzą od przemysłów skarte- 

lizowanych. To też z wielką słuszno- 

ścią memorjał wskazuje na nienor- 

malność tego zjawiska w naszem ży- 

ciu gospodarczem, że proces przewła- 

szczenia dochodu społecznego odbywa 

się na rzecz przemysłów skartelizo- 

wanych, kosztem wszystkich innych 

grup społecznych, a zwłaszcza rolnic- 
twa. „Tym sposobem łagodzi się prze- 
bieg kryzysu w kilku gałęziach, ale 
też go zaostrza w pozostałych”. Bar- 

dzo wymowne cyfry wskazują na to, 

że surowce i półfabrykaty przemysłów 

skartelizowanych wykazują najwyż- 

szy wskaźnik cen (107,7), wówczas 

gdy wskaźnik niektórych wytworów 

przemysłowych spadł nawet poniżej 

ogółu cen rolniczych. 

„W okresie deflacji i wzrostu ceny pie- 

niądza — czytamy w memorjale — utrzy- 

manie cen nominalnych grupy towarów sta- 

nowi reałne ich podrożenie, a więc proces 

wręcz utrudniający likwidację zjawisk kry- 

zysowych. Fakt zaś, że do grupy tej należą 

takie podstawowe surowce, jak węgiel, ropa 

naftowa i jej przetwory, oraz żełazo, czyni 

szczególnie dotkliwem położenie wszystkich 

innych gałęzi produkcji. Można śmiało twier- 

dzić — czytamy dalej w memorjałe — że 

bez obniżenia cen podstawowych surowców, 

droższych w Polsce, niż w krajach konku- 

rencyjnyćh, nie może być mowy o silnym 

rozwoju naszego przemysłu”. 

Z całego memorjału Koła Rolni- 

ków B. B. W. R. przebija się jasna 

tendencja wykazania, że sztuczne 

podtrzymywanie wysokich cen wy- 

tworów. przemysłowych skartelizowa- 

nych godzi nietyłko w interes rol- 
nictwa, które ze względów technicz- 

nych kartelizacji poddać się nie może 

lecz godzi również w zdrowo rozu- 
miany interes przemysłu. Koło Roln. 

B. B. W. R. wyraźnie zastrzega się, 
że „prowadząc akcję obniżenia cen 

rolnictwo nie schodzi z platformy so- 

lidarności i harmonji interesów grup 

zawodowych w Polsce*. Jednak rol- 

nictwu chodzić musi o stworzenie 

możności produkowania tanio. Wresz- 

cie memorjał stawia swoją tezę twar- 

de i wyraźnie: 
„..Skoro Środki sztuczne, przy oparciu o 

państwową połitykę gospodarczą, doprowa- 

dziły do nadmiernej i szkodliwej dla całości 

życia gospodarczego rozpiętości między po- 

ziomem cen, poddanych świadomej regulacji 

i poziomem cen pozostałych towarów jest 

możliwe i konieczne zastosowanie środków, 

  

  zmniejszających powyższą rozpiętość”. 

Na indeksie memorjału znalazł się 

ceły szereg artykułów przemysłowych, 

charakteryzujących się zatwardziałą 

ią een. Wymienione zosta- 

ły: tytoń, sól, węgiel, ropa i produkty 

naftowe, żelazo, cement, szkło, nawo: 

zy potasowe, maszyny i narzędzia rol- 

nicze. papier, cukier, drożdże. Są to 

artykuły monopolowe t przemysłów 

skartelizowanych, mające podstawo- 

we znaczenie dla życia gospodarcze- 

go. Wkońcu memorjał stwierdza, że 

„obniżenie cen towarów monopołowych i 

kartelowych w Polsce jest konieczne, jeśli 

życie gospodarcze ma się rozwijać, jest rów- 

nież koniecznem, aby rolnictwo mogło od- 

zyskać warunki rentowności. Jest ono w zu: 
pełności możliwe nawet bez uciekania się da 
wkraczania norm prawa publicznego w dzie. 
dzinę stosunków  prywatno-gospodarczyca. 

Powinno zatem być dokonane natychmiast z 

całą stanowczością, a rolnictwo połskie — 

stwierdza memorjał — udzieli w powyższej 

akcji Rządowi swego całkowitego poparcia *, 

   szływnoś 

Fakt złożenia cytowanego memor- 

jału jest o tyle znamienny, iż wska- 

zuje on na zainteresowanie się spra- 
wą nożyc cen grupy politycznej, czyn--. 

nie popierającej rząd. Nadomiar ist- 

nieją inne oznaki tego, że wchodzimy 

w okres ataku na sztywne ceny. 

Wkrótce po złożeniu memorjału Koła 

Rolników B. B. W. R., w „Gazecie. 

Polskiej“ (Nr. 43 12.11) ukazał się ar- 

tykuł p. W. Fabierkiewicza pod tyt. 

„Samarytanizm gospodarczy”, a ostat- 

nio w temże pismie art. p. min. Igna- 

cego Matuszewskiego „Sztywne ceny“ 

(„Gazeta Polska“ Nr. 55 24.11). W obu 

artykułach wymienieni autorzy zu- 

pełnie wyraźnie zaatakowali słanowi- 

sko skartelizowanych przemysłów 

utrzymujących za wszelką cenę szty- 

wne ceny. 

„Polityka karteli — czytamy w art. p- 

min, Matuszewskiego — zmierzających do u- 

trzymania swoich sztywnych i wysokich cen. 

w okresie nie przejściowej, lecz struktura!- 

nej ich zniżki — jest polityką błędną i szked- 

liwą, utrudniającą rozwikłanie kryzysu. . 

Kierownicy polityki kartelowej w Połsce --- 

czytamy dalej. we wzmiankowanym artykė- 

le — muszą widzieć coś więcej, jak tylko 

najbliższe swoje interesy. Muszą wykazać 

zdolność przystosowywania się do warunków 

ekonomicznych nie zaś żądać, żeby gospo- 

„darka światowa, czy krajowa przysłosowy* 

wała się do ich potrzeb”. 

Jak widzimy z cytowanych ustę- 

pów, ton jest dostatecznie bojowy, 

aby można było sądzić, że kampanja 

jest już rozpoczęta na dobre. Można 

więc żywić nadzieję, że i wśród czyn- 

ników miarodajnych dojrzewać musi 

jakaś koncepcja, która w ten lub inny 

sposób zaważy na losach sztucznego, 

wewnętrznego dumpingu cen w okre- 

sie, gdy napięcie kryzysu wszystko 

miażdży. Być może gotują się nożyce 

inne, które śmiałem cięciem rozetną 

ten gordyjski węzeł, „duszący życie 

gospodarcze, 

Romuald Węckowicz. 

Ksiądz Urban na audjencji 
u Ojca Świętego. 

„Osservatore Romano“ w Nr. 43 
z dnia 21 lutego r. b. zamieszcza wia- 
domość, że Ojciec Święty przyjął na 
audjencji ks. Jana Urbana z Krakowa, 
redaktora „Przegłądu Powszechnego". 

Ks. Urban znany jest ze swych 
ostatnich wystąpień pubłicystycznych 
w sprawie projektu prawa małżeńskie: 
go, opracowanego przez Komisję Ko- 
dyfikacyjną. (Iskra). 

    

  

Т 
Edward Komorowski 

w wieku lat 24, 

zginął śmiercią tragiczną w służbie dla GRY na placówce K O.P. 

w Łunińcu od ekrytobójczej kuli agenta G P. U. w dniu 29 lutego b. r. 

©О dniu pogrzebu, który odbędzie się w Wilnie, nastąpi osobne ogłoszenie. 

Od Administracji. 
Załączając do numeru dzisiejszego blankiety na nasze konto 

w P. K. O. Nr. 80,750 — prosimy P.T. Frenumeratorów o ure- 

gulowanie zaległości w prenumeracie za miesiąc marzec r. b. 

  

Marszałek Piłsudski 
spędzi urlop w Egipcie. 

„ BUKARESZT. 2.111. (Pat.) Przybył tu Marszałek Piłsudski w prze- 

jeździe do Censtanzy, skąd jutro wieczorem odpłynie de Kairu, gdzie spędzi 

urlop. W Buzau powitał Marszałka prezes rady ministrów Jorga, z którym 

Marszałek odbył serdeczną rozmowę. 

  

W Finiandji ferment trwa. 
HELSINGFORS. 2.III. (Pat) Sy- 

tuacja polityczna nie uległa zmianom. 
Rząd spodziewa się szybkiego zlikw>- 
dowania ruchu lappowców. Przeciwni- 
cy rządu zamierzają wytrwać ną swem 
stanowisku, dopóki gabinet nże ustą- 
pi, oddając władzę w ręce ożłowieka, 
cieszącego się*ich. zaufaniem. Frakcja 
konserwatywna parłamentu domaga. 
się ustąpienia rządu. 

HELSINGFORS, 2. 4 (Pat). — W związ 

  

ky z akcją lappoweów, zehranych w Maent- 
szelae, donoszą z kół miarodajnych, że sytu- 
aeja w chwili ebecnej jest bez zmiany. Wła- 

dze rządowe zarządziły chwilowe przerwanie 
dla csób prywatnych międzymiastowej ko- 
munikacji telefonicznej i telegraficznej wew. 
nątrz kraju,z zachowaniem tych Środków 
komunikacyjnych dla celów instytucyj u- 
rządowych i potrzeb prasy. Urzędowo do- 
neszą, że prezydent republiki ujął w swe 
ręee naczelne kierownictwo nad akeją rządo- 

wi, zmierzającą do przywrócenia w kraju 
porządku. in da aid     

  

Y IADOMOŚCIZ KOWNA 
SYTUACJA EKONOMICZNA I POLITYCZNA 

LITWY. 

W Telszach odbył się liczny zjązd miej- 
scowego oddziału tautininków, na który przy- 
byli m. in. profesor Tubelis i min. spr.wewn. 
Rustej 

Na zjeździe premj. Tubelis wystąpił z 
półtoragodzinnem przemówieniem, w którem 
wyczerpująco omówił ekonomiczną i poli- 
tyczną sytuację Litwy. Mówiąc o sytuacji 
gospodarczej premjer Tubelis powiedział: 
„Nie posiadamy ani kopalni złota.ani kopalni 
węgla; całem naszem bogactwem — praca”. 
Podkreślając dalej znaczenie wytrwałej pra- 
cy dla rozwoju państwa pr. Tubelis wskazał, 
jako przykład, na fakt, że w krótkim czasie 
Litwa potrafiła zreorganizować. swoje gospo- 
darstwa rolne i przejść z gospodarki rozli- 
czonej na zbyt zboża, na gospodarkę młecz- 
ną. 

   

Mówiąc zkolei o Kłajpedzie premjer Ta- 
belis oświadczył: „Nie należy głośno krzy- 
czeć o zwycięstwie — gdyż zbyt związani je- 
steśmy z Niemcami pod: względem ekono- 
micznym, a więzi tych nie można ani osła: 
biać, ani tembardziej niszczyć”. 

Na zjeździe tym wygłosił również prze- 
mówienie min. Rustejskis, który omówił sy- 
tuację wewnętrzną państwa i ostrzegał ze- 
branych przed szkodliwemi wpływami róż 
nych partyjników. 

PRASA O ODSZKODOWANIU ZIEMIAN 
ZA WYWŁASZCZONE GRUNTA. 

Lietuvos Aidas 26.II. w artykule, nawią- 
zującym do ataków opozycji z powodu roz- 
poczęcia przez rząd litewski spłaty odszko- 
dowań b. ziemianom za zabrane na rzecz re- 
formy rolnej grunta, podkreśla, że ataki opo 
zycyjnych stronnictw są nieuzasadnione, a 
to dlatego, że właściwie stronnictwa te prze- 
prowadziły reformę rolną, a obecny rząd 
wypełnia tylko przyrzeczenia, dane b. zie- 
mianom przez dawne rządy chrz.-demokracji 
i ludowców. Dziennik dodaje, że narodowcy 
zawsze byłi przeciwni przeprowadzeniu re- 
formy rolnej; dłatego też podnieśli obecnie 
wysokość nietykałnej normy prywatnej wła- 
sności ziemskiej z 50 ha do 150 ha. | 

Lietuvos Żinios 27.11. w art. wst. zgadza 
się z tem. że odszkodowania należy spłacać 
b. ziemianom, uważa jednak, że wobec kry- 
zysu należałoby teraz powstrzymać się ze 
spłatą tych odszkodowań. Dziennik zaznacza, 
że rząd litewski uczyniłby dałeko lepiej, gdy- 
by przyszedł z pomocą rolnikom, przeżywa- 
jącym obecnie ciężki kryzys, zamiast spła- 
cač. odszkodowa b. ziemianom. —. 

  

  

SYTUACJA W KŁAJPEDZIE. 
Bezowocne pertraktacje Simaitisa z partjami Zaunius wyjechał co Genewy 

większości. | 
Królewiec. 2.111. (Tel. wł.) Nowo- 

mianowany prezes Dyrektorjatu Si- 
maitis zwrócił się do dwóch członków 
sejmikewej większości—rybaka Lutt- 
kusa i rolnika Waschkiesa—z pro- 
pozycją przyjęcia godności członków 
Dyrcktorjatu. W rozmowie z tyni 
kandydatami Simaitis zaznaczył, że 
ezwartym ezłokiem ma być Toluszys. 

Obaj zapytani odmówili i zwrócili 
uwagę, že Simaitis powinien pertrak- 
tować bezpośrednio z przywódeami 
większości sejmikowej, eo też następ- 
nie Simaitis. uezynił. 

Po trzygodzinnej koniereneji z 
prezesem Simaitisem kluby  partyj 

większości powzięły mą wspólnem po- 
siedzeniu decyzję wystosowania do 
niego listu, w którym oświadczają, że * 

sobności Minister Zaunius odbędzie rozmowy nie mogą się zgodzić na utworzenie 
Dyrcktorjatu czteroosobowego z. p. 
Tołuszysem jako czwartym  człon- 
kiem, bowiem wówczas prezes Swo- 
im głosem przeważałby zawsze szałę 
na stronę przeciwną stanowisku par- 
tji większości. W końcu jednak listu 
umieszczona została propozycja kon- 
tynuowania pertraktacyj celem zna- 
lezienia innego wyjścia z tej sytua- 
cji. 

List powyższy doręczony został 
Simaitisowi we wtorek. 

Memorjał Niemców kłajpedzkich. 
BERŁIN, 2, 3. (Pat). — Kanelerz Brue- 

ning przyjął w dniu 2 marca, w obecności 
sekretarza stanu Buelowa, trzech przewodni- 
czących związku Niemców kłajpedzkich, wy- 
stępających równocześnie w charakterze 

przedstawieieli niemieckich związków na 
wsehodzie. Delegacja ta przedłożyła kanele- 
rzowi memorjał wspomnianych związków, 
zmierzający do ostatecznego rozwiązania 
sprawy kłajpedzkiej. W! złożonem oświadcze 
nin delegaci domagają się między innemi 
przeprowadzenia pod auspicjami Ligi Naro- 

dów referendum ludowego wśród obywateli 
Kłajpedy, przebywających w okręgu Kłajpe- 
dy i poza jego obszarem. Celem referendum 
ma być zasadnicza zmiana obecnego: statu- 
tu kłajepdzkiego, - Oświadczenie zawiera. da- 
lej wezwanie rządu Rzeszy, aby w swem 0- 
świadczeniu na forum Ligi Narodów w kon- 
flikcie niemiecko-litewskim powełał się wy- 

łącznie na par. 11 statutu Ligi Narodów, 
uprawniający: członków Ligi: do zwrócenia 
uwagi Zgromadzenia. na wszelkie okołicznoś- 
ci, które zagrażają pokojowi. 

Francja namawia państwa naddunajskie 
do porozumienia gospod: rczego. 

PARYŻ, 2. 3. (Pat). Z wczorajsze. 
go przemówienia premjera Tardieu. 
wygłoszonego na posiedzeniu komisji 
finansowej Izby, zasługuje na uwagę 
oświadczenie, iż Czechosłowacja godzi 
się na znaczne ustępstwa w dziedzinie 
taryf celnych i daje poważne gwaran- 
cje w postaci dochodów z monopolu 
tytoniowego. 

Przy tej sposobności Tardieu oznaj 
mił, w jaki sposób nalegał w ostatnich 

dniach w Genewie na przedstawicieli 
Małej Ententy, Austrji i Węgier, aby 
zawarli porozumienie celne na zasa- 
dzie umów preferencyjnych, obiecując 
poparcie Francji, a jednocześnie An- 
glji i Włoch.. Prosząc komisję o zała- 
twienie tej sprawy, premjer nie ukry- 
wał, że w razie potrzeby przedstawi 
swój projekt Izbie, stawiając przytem 
kwestję zaufania. 

Porwanie synka Lindbergha. 
LONDYN, 2. 3. (Pat). — Dziś nad ranem 

rozeszła się w Londynie sensacyjna wiado- 
mość, że porwano z domu Łindbergha, słyn- 
nego łotnika jego 9-miesięcznego synka, Zło- 
ezyńey dostałi się de domu Lindbergha w 
stanie New Jersey w czasie, gdy rodziee wy- 
szłi z domu i porwali dziecko, które było 
w tej ehwili w łóżeczku. Wydarzenie to wy- 
wełało w eałej Ameryce niezwykłe porusze- 
nie. Natyehmiast po stwierdzeniu tego faktu 
wszystkie radjestaeje amerykańskie ogłosiły 
komunikat połieyjny. я 

" NOWY YORK, 2. 3. (Pat). — O porwaniu 
dziecka Lindgergha podają, że porwanie to 

nastąpiło wieczorem. Okno, w którem spało 

dzięcko, znaleziono „otwarte. Policja znalazła 

zapisaną kartkę, której. treści, nie podaje 

Zdaje się jednak, iż na kartce znajdowało się 

żądanie okupu. W odległości 30. metrów od 

domu Lindbergha znaleziono. drabinę. 

LONDYN, 2. 3. (Pat). — Złoczyńey, któ- 

rzy porwali dziecko Lindbergha, żądają о- 

kupu w wysokości 50 tysięey dołarów. Wła- 
dze stanu New-Jersey wyznaczyły 10 tysię- 
cy dołarów nagrody za ujęcie bandytów. 
Wszystkie drogi w kierunku Kanady, do któ- 
rej, jak sądzą, zbiegli sprawcy porwania, są 
strzeżone przez polieję. 

We wtorek wyjechał do Genewy Minister 
Spraw Zagranieznych Litwy dr. Zaunius, któ- 
ry reprezentować będzie Litwę podczas nad- 
zwyczajnej sesji Ligi Narodów, która zosta- 
nie otwarta 3 marea. 

Jak podaje „Liet. Aidas*, przy tej spe 

n. t. spraw kłajpedzkich z angielskim mini- 
strem spraw zagranicznych Simonem i fran- 
euskim ministrem Tardieu, 

Głosy przsy niemieckiej 
o wypadkach kłajpedzkich. 

Jak podaje korespondent Elty z Berlina — 
cała prasa niemiecka wyczerpująco omawia 
usiłowania Simaitisa, zmierzające ku utwo- 
rzeniu nowego Dyrektorjatu kraju Kłajpedz- 
kiego. Przy tej okazji większość pism pod- 
kreśla wiełko-litewskie stanowisko nowego 
prezesa Dyrektorjum. 

„Deutsche Allg. Ztg.“ donosi z Kłajpedy, 
że prawdopodobnie rokowania Simaitisa z 
partjami większościowemi nie dadzą żad- 
nych wyników, wobec czego utworzenie Dy- 
rektorjaum w duchu wielko-litewskim i roz- 
wiązanie Sejmiku wydaje się nieuniknio- 
nem. 

Zdaniem „Tag*, wyznaczenie Simajtisa 
na stanowisko prezesa Dyrektorjum całkowi- 
cie usunęło możliwość jakiegokolwiek poro- 
zumienia. 

„Germania* w artykule wstępnym dowo- 
dzi, że „spekulacjom* litewskim, zmierzają- 
cym do zdobycia w wyborach «do Sejmiku 
większej ilości mandatów i przeprowadzenia 
szeregu swych zamierzeń, naležy wszelkiemi 
sposobami przeszkodzić. Zdaniem pisma, e- 
nergiczna groźba zamknięcia granicy dla im- 
portu z Litwy jest bardziej skuteczna, niż 
wszelkie protesty. - Dotychczas Litwa w obli. 
czu tej groźby zawsze ustępowała, 

„Dent. Allg. Ztg.* donosi, że wczoraj nie- 
miecki ambasador w Paryżu odwiedził prem- 
jera francuskiego Tardieu. Tematem rozmo- 
wy była sprawa kłajpedzka. 

„Berł. Tagbl.*, donosząc o naradach, to- 
czonych w związku z wytworzoną w Gene- 

wie sytuacją, między Ministrem Zauniusem 
a przedstawicielami państw sygnatarjuszy, 
sytuację tę nazywa krytyczną. Redakcja pis- 
ma dodaje, że, jeżeli większość Sejmiku wy- 
powie się przeciwko Dyrektorjam Simajtisa, 
to będzie to dokonane na mocy praw przysłu 
gujących Sejmikowi. Próby rządzenia kra- 
jem wbrew woli większości: mogłyby dopro- | 
wadzić do opłakanych komplikacyj, któreby 

wytworzyły w przyszłości trudne powikłania 
polityczne. 2 

Pisząc o odczycie wygłoszonym przez Mi. 
nistra Zauniusa 28 b, m. „Der Tag* umńesz- 
cza tytuł nast.: „Przemówienie Bruninga nie 
wywarło żadnego wrażenia”. W _ogółności 
wszystkie pisma niemieckie jednomyślnie 
stwierdzają, że groźby Bruning4 o repre- 
sjach nie zmuszą rządu litewskiego do ustą- 
pienia „ani na włos". 

Napačč. 
KOWNO, 2. 3. (Pat). — Niemiecey oti- 

eerowie rezerwy napadli na przebywających. 
w hotelu w Ejtkunach urzędników litew- 
skich, wypędzili ich z hotelu I Geigali až do 
granicy litewskiej.



  

КОВ ЛЕ В W 

WIADOMOŚC! AKADEMICKIE. 
Protest z budki suflera. 

Spór o sierżanta Griszę. 

Coraz dalej rozchodzą się kręgi 
dokoła wrzuconego do wody kamie- 
nia. Ostatnio obiły się o krawędź try- 

buny sejmowej. Poseł Strzetelski ze 

„Stronnictwa Narodowego* w prze- 
mówieniu o systemie wychowania pań 
stwowego, poświęcił dłuższy ustęp ar 
tykułom p. Dembińskiego i naszym. 

Gdzie dzwonią? Poseł Strzetelski 

oczywiście zna te artykuły tyłko z in- 

terpretacji red. Mackiewicza i prof. 

Studnickiego. Cytuje z polemik. Nic 
dziwnego, że za red. Mackiewiczem 
kwalifikuje myłnie eały ruch, że da- 

iej absolutną ignorancję wykazuje w 

dziedzinie religji. „Jeżeli równocześ- 
nie—mówi p. Strzetelski—przyjacie- 

łe polityczni „odbarwiali* tę młodzież 

z religijności, z uczuć narodowych, z 

poszanowania dla rodziny, to nie dzi- 

wnego, że. wkońcu młodzież ta mu- 

siała wpaść w taką atmosferę". Ta naj 

wyraźniejsza nieznajomość podstaw 

filozoficznych i etycznych naszego ru 

chu oburzyła słusznie p. Radziwiłła, 

który w tem miejscu krzyknął: „Czy 

pan wie, kto to jest p. Dembiński?" 

Bo p. Radziwiłł w przeciwieństwie do 

red. Mackiewicza przywiązuje duże 

znaczenie do sprawy religji. 

Ziarnko prawdy. Pomijając te nie 
isłości, wynikłe wskutek korzysta- 

nia z pośrednictwa dziennikarskiego, 

poseł Strzetelski ma w ogólnem rozu- 

mowaniu pewną rację. Wychowanie 
i ideologia państwowa z konieczności 

prowadzi do tych ostatecznych sfor- 

mułowań, które nadał jej p. Dembiń- 

ski. Tylko, że niema racji z tego po- 
wodu łamać rąk. W Polsce obala się 
argumenty niechętnie prez siebie wi- 
dziane w ten sposób, że kwalifikuje 
się i odrzuca bez merytorycznego roz- 
patrzenia. 

      

Argument uporu jest tutaj jedynym 
argumentem. Powtarzać nieustannie, 
zgodnym, rytmicznym chórem, ze 
skandowaniem ko-mu-ni-sta. Może w 
ten sposób wytworzy się odpowiednią 
sugestję. W jednym ze swych polemi- 
cznych artykułów red. Mackiewicz 
starał się podciągnąć rzeczywistość 
sowiecką do wzorów idealnych, zakre 
ślonych przez p. Dembińskiego. Ależ 
to jest właśnie propaganda komunisty 
czna i to trzeba konfiskować. Bo osta- 
tecznie, jeżeli się będzie wmawiało, że 
rządy syndykatów, walka z czerwoną 
biurokracją, tolerancyjny stosunek do 
religji — wszystko to cechuje komu: 
nizm, tem samem obałając główne ar- 
gumenty anty-komunistyczne, to osta- 
tecznie każdy przeciętnie myślący 
człowiek powie: — jeżeli to jest ko- 
munizm, to dłaczegóżby nie komu- 
nizm? 

Anałogje ziełonego ołówka. Wy- 
szperać podobieństwa pomiędzy róż- 
nemi ruchami przy pomocy zielonego 
ołówka, tak, jak to sobie zrobił p. 
Kodź, jest oczywiście b. łatwo. Z rów 
nem, jeżeli nie większem powodze- 
niem można przeprowadzić paralelę 
pomiędzy komunizmem a faszyzmem, 
komunizmem a hitleryzmem, lub choć 
by między komunizmem a polskim 
poczciwym etatyzmem. Ludziom, któ 
rzy nie mają za grosz poczucia synte 
zy, natomiast za kilkaset złotych po- 
siadają zdolność analityczną to wy- 
starczy. Tylko nie potrzeba tak dużo 
mówić o duchu, myśli, filozof ji, jeżeli 
różnie w tych dziedzinach nie dostrze 
ga się wcale, poprzestając na zbieraniu 
ziarenek podobieństw instytucyj eko- 
nomicznych. 

Wschód i zachód. Urodzeni mater- 
jališci wolą się jednak odwoływać do 
przejawów duchowych, jako argumen 
tów. Tu zasadniczy spór toczy się o 
to, czy mamy do czynienia z prądem 
ze wschodu czy z zachodu. Jeżeli do 
wiedziemy, że to nie barbarzyński 
wschód, ale właśnie to. co jest naj- 
lepszego na zachodzie (a więc nie 
główka kobieca z mązeum Rodina) 
może wówczas nastąpi oficjalne uzna 
nie ze strony obrońców świata zacho- 
dniego. Otóż u podstawy całej kon- 
strukcji myślowej Dembińskiego jest 
zawsze głęboki myśliciel francuski So- 
rel, Hilferding i Wagner (nie ten mi- 
tyczny, zalecany przez prof. Studnic- 
kiego, którego nie można odnaleźć w 
spisach profesorów w Monachjum, a- 
łe berliński, dawno zmarły skarbo- 
wice) odzywają się wielokrotnie. Wre- 
szcie, o ile wiemy, Dembiński wycho- 
wał się w szkole myślowej prof, Pe- 

trażyćkiego, uczonego, którego dzieli 
ogromny dystans od wszystkich sław 
tokalnych, a o którym Polska przypo- 
mniała sobie dopiero. na pogrzebie. 
Nie wymieniam już Stanisława Brzo- 
zowskiego, dalekiego prekursora głę- 
biej pojmowanego konstruktywizmu. 
Nie można nam zarzucić, że odrzuca: 
my tradycję kulturalną. Nie, ale po- 
trafimy zastosować do niej selekcję. 
Wreszcie — postulat oryginalności jest 
dobry, jeśli chodzi o sposób wiązania 
krawata, ałe nie o program społeczny. 
Tu zastępuje go postulat przystosowal- 
ności. Red. Mackiewicz sądził, że p. 
Dembiński stworzy oryginalną doklry 
nę ekonomiczną katolicką, która bę- 
dzie ozdabiała gablotki. Dziękujemy. 

Odwracanie historji. Po wszyst- 
kich polemikach, opartych na: wyszu- 
kiwaniu analogji i szufladkowaniu, po 
witać należy z uznaniem artykuł p. Bo 
cheńskiego p. t. „Rozwalmy * teatr" 

(„Słowo”). Bądź co bądź mimo wszyst 
kich uproszczeń, mimo całego uporczy 
wego powstarzania, że jeden to to sa- 
mo, co dwa, jest to próba merytorycz- 
nej polemiki. Dyskusja wjechała na 
właściwy tor. P. Bocheński tworzy 
słusznie już większe płaszczyzny — to 
już nie będzie z jednej strony Lenin i 
Dembiński, z drugiej cały oburzony 
świat cywilizacji zachodniej, ale po tej 
przeklinanej stronie znajdzie się i p. 

Zakrzewski z „Drogi i dwaj wice-mi 
nistrowie skarbu p. Starzyński i Jast- 
rzębski. Rozmowa zmienia się w roz- 
mowę między wolną konkurencją a 
monopolem, między predsiębiorstwem 
indywidualnem a państwowem. Słusz- 

nie. Inna sprawa, że p. Bocheński nie 
docenia ciągle różnic, które widzieć 
trzeba. Dziesięć monopoli to jest nic 
lepszego, niż dwa. Ale wszystkie mo- 
nopole, całość upaństwowiona, to jest 
już co innego, 

Nie polemizujemy merytorycznie z 
p. Bocheńskim. Niech inni podnoszą 
kurtynę, niech inni rozwałają teatr, a 
jeszcze inni przenoszą go z ciasnej sce- 
ny na Świeże powietrze. My pozosta- 
wiamy sobie narazie skromny protest 
z budki suflera. Widzimy, że p. Bo- 
cheński chce wziąć za rogi byka his- 
torji i muskuly p. Bocheńskiego паре!- 
niają nas wątpliwościami. Walczyć 
torreadorską szpadą z ewolucją stosun 
ków gospodarczych, która jest już fak 
tem dokonanym, nie sztuczną dobudó- 
wką, ale niezbitą koniecznością rozwo- 
jową. w tem jest troszeczkę romantycz 
nej don kichoterji. 

St. Jędrychowski. 

Mała próbka wielkich wyborów. 
„Musimy odebrać Koło Prawni- 

ków, musimy odebrać Bratnią Po- 
noc'' — pisał w jesieni ub. r. „Dzien- 
nik Wilenski“. — „My“ — to znaczy 
Młodzież Wszechpolska. Z tupetem 
przystąpiono do realizowania tego za- 
dania. Środki, jakie stosowano w ce- 
uł zohydzenia apolitycznego obozu 
pracy naukowo - samopomocowej, 
przechodzą wszystkie dotychczasowe 
metody. Żydzi, komuniści, „sanacja 
etc, etc. 

Przed samęm zebraniem zauwa- 
żono wzmożony napływ deklaracyj 
członkowskich. Zarząd postąpił aż za 
liberalnie, przyjmując kandydatów, 
interesujących się kołem w okresie 
wyborczym. ' 

Ogół członków nie dał się jednak 
owinąć dookoła palca partyjnikom. 
ogół, w imieniu którego tak często lu- 
bią przemawiać pp. Michałowscy i 
Grabowscy, docenił należycie pracę 
trzech kolejnych zarządów. Już od 
wyboru przewodniczącego (Zygmunt 
Kruszewski) do końca utrzymał się 
stosunek głosów 130 do 50. Prezesem 
koła został wybrany p. Tadeusz Wol- 
ski, wice-prezesami p. Marja Dziewic- 
ka i p. Gustaw Nowodworski. Wszech- 
polacy, nie mogąc nic osiągnąć, prze-, 
prowadzali bezcelową, upartą obstru- 
kcję. Nieustannie. zgłaszali wnioski 
formalne, nagłe, wnioski o votum nie- 
ufności dla prezydjum, absolutnie po- 
zbawione sensu i podstaw i nie mające 
żadnych szans przejścia. W ten spo- 
sób przeciągnęli zebranie do godz. 3. 
Z początku chęć przedłużenia zebra- 
nia mogła się tłumaczyć nadzieją 
przywiezienia posiłków, ale kiedy wy- 
słane taksówki wróciły puste, tylko 
prosty upór i absolutne niezrozumie- 
nie zadań Koła naukowego kierowa- 
ły taktyką opozycji. 

W dyskusji nad sprawozdaniem 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, mówcy 
„Młodzieży Wszechpolskiej skompro 
mitowali się doszczętnie. Zarzucano, 
że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
ma tylko 1 stronę, kiedy sprawozda- 
nie zarządu liczy 30 stron. Że dzien- 
niki ustaw są zszyte sznureczkami. 
Najweselsze były przemówienia p. 
Grabowskiego na temat zniesienia e- 
tatu sekretarek osobistych Zarządu. 
Przewodniczący p. Kruszewski oka- 
zał się aż za wyrozumiały dla obstru- 
kcyjnych mówców. Olbrzymia więk- 
szość obecnych wypowiedziała się 
zdecydowanie po stronie obecnego kie 
runku pracy, aprobując całkowicie 
inicjatywę Zarządu utworzenia apoli- 
tycznej listy kół naukowych przy wy- 

borach do Bratniej Pomocy. Przemó- 
wienia H. Dembińskiego były entuzja- 
stycznie przyjmowane. 

Zebranie Walne Koła Prawników 
to przygrywka do Zebrania Walnego 
Bratniaka. 

ODPOWIEDŹ KRYTYKOM KURTY- 
NY. 

W: niedzielę dnia 6 marca odbędzie się, 

organizowany saraniem Redakcji „Żagarów 
i „Wilczych Zębów* w sali Śniadeckich USB. 
odczyt mgr. Henryka Dembińskiego p. t. „Na 

jnych drogach idącego pokolenia*, w 
którym autor „Defiłady umarłych bogów” i 
„Podnosimy kurtynę* da generalną odpo: 
wiedź «wszystkim polemikom. Czy jesteśmy 
komunistami? Czy jesteśmy oryginalni? — 
Po co mamy jechać do Monachjum? — oto 
zasadnicze znaki zapytania. 

Ze względu na zainteresowanie, jakie wy- 
wołała polemika. dokoła artykułów p. Dem- 
bińskiego, spodziewana jest liczna: frekwenc- 
ja szerszej publiczności i młodzieży akademi 
ckiej, dlatego byłoby wskazane wcześniejsze 
zaopatrywanie się w bilety. Nabywać je moż- 
na w godzinach urzędownia w Bratniej -.Po- 
mócy przy ulicy Wielkiej 24 w cenie 1 zł., 
dla młodzieży akademickiej 50 gr. Początek 

o godz. 19. 

   

  

13 CEGIEŁ. 

Dzisiejszy „Czwartek Akademicki" nosi 
tytuł „13 cegieł samopomocowych*, Będzie 
to przegłąd dorobku gospodarczego i kultu- 
ralnego akad. wiłeńskich w ciągu 13 kaden- 
cyj. Każdy zarząd przytaszczył jedną cegłę 
pod gmach samopomocy. Warto przyjrzeć się 
bliżej, które z nich były mocne i trwałe, a 
które kruche i puste wewnątrz. Dyskusję za. 
gai prezes Bratniej Pomocy kol. Henryk Dem 
biński. Materjał dyskusyjny wisi na ścianach 
w postaci tablic i wykresów z Wystawy Aka- 
demickiej. Eksponaty żywe stanowią 
kowie obecnego Zarządu. Sądzimy, ż 
go nie zabraknie na Czwartku, zwłasz 
pośród ludzi, którzy wyraźnie dążą do opa- 
nowania Bratniej Pomocy. 

ZEBRANIE „LEGJONU MŁODYCH". 

W niedzielę dnia 6 marca o godz. 18 od- 
będzie się w lokału przy ulicy Królewskiej 
5 m. 10 zebranie członków Legjonu Młodych 
słuchaczy U. S. B., Instytutu N. - В. Europy 
Wschodniej oraz Instytutu Nauk Hadlowo- 
Gospodarczych. Na porządku dziennym waż- 
ne sprawy organizacyjne. Obecność wszyst- 
kich członków i kandydatów obowiązująca. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 

| 

| w domach rządowych lub prywatnych. 

    

   

    

   

Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S. 
  

  

ILE SKI 

_Zamordowanie oficera i urzędnika 
placówki K.0.P. 

przez agenta G.P.U. 
Dnia 29 ub. m. został ujęty w Łunińcu podejrzany osobnik, który, 

jak się później wyjaśniło, był agentem G. P. U. nazwiskiem Klaszezak, 
łat 28. Przyprowadzono go do stacjonującej tu placówki K. O. P-u 
i oddano pod straż dwóch żołnierzy. 

Po pewnym czasie do pokoju kancelarji, w której znajdował się 

zatrzymany, wszedł porucznik Karbowski i zwrócił się z żądaniem oddania 
posiadanej ewentualnie broni. Kluszczak wyjął z kieszeni rewolwer systemu 

„Nagan* i złożył go na stole. 
nownem pytaniem „Czy macie jeszcze broń* 

Gdy porucznik Karbowski zwrócił się z po- 
Kluszczak odpowiedział 

„mamć, szybkim ruchem wydobył z kieszeni drugi rewolwer i wypadił 
w stronę porucznika orz stojącego obok urzędnika cywilnego Edwarda 

Komarowskiego. Porucznik Karbowski, rażony kulą w piersi został zabiły 
na miejscu, a E. Komarowski, ciężko ranny w brzuch, po upływie godziny, 
nie odzyskując przytomności, również życie zakończył. 

; Po zastrzeleniu por. Karbowskiego i Komarowskiego Kluszezak ste- 
roryzował rewolwerem dwóch znajdujących się tu żołnierzy i zbiegł, kryjąc 
się wśród domów miasteczka. 
pożądanego rezultatu. 

Zarządzony wkrótce potem pościg nie dał 

Na miejsce wypadku sprowadzono, jak się dowiadujemy, psy poli- 

cyjne z Warszawy i zarządzono w okolicznych lasach obławę. Morderey 
jednak dotychczas nie ujęto. 

Dodać należy, że Kluszczak tegoż dnia rano (wypadek stał się między 

  

1—2 godz. w południe) przy ył sam do placówki K, O. P-u i cheąe, rzekomo, 
złożyć jakieś podanie chciał się koniecznie osobiście razmówić z komen- 
dantem placowki kpt. Hołubskim. Gdy mu się to nie udało wyszedł 

i wkrótce został ujęty przez śledzących go policjantów. 
Fakt powyższy nasuwa prypuszczenie, że Kłuszczak chciał dokonać 

zamachu na życie kpt. Hołubskiego znanego na tym terenie jako surowy 
tępiciel jaczejek komunistycznych i agentów G. P. U. 

  

Pod Szanghajem walka trwa. 

PARYŻ. 2.III. (Pat.) Prasa zamie- 
Szcza dziś dłuższe depesze o przebie- 
gu walk na Dalekim Wschodzie. Gen. 
Ujeda, nie czekając na przybycie gen. 
Shirokawy przystąpił wczoraj do ©- 
fenzywy na zachodnim odcinku 
Kiang-Wan i jednocześnie przeciwko 
Tan-Czang, którego potężne fortyfi- 
kacje stanowią najbliższy eeł dla dzia 
łań 9 dywizji japońskiej. Piechota ja- 
pońska wsparta czołgami ruszyła do 
ataku na bagnety. Japończycy natra- 
fili jednak na silny opór. Wojska kan- 
tońskie oraz oddziały Czang-Kal-Sze- 

Chińczycy stawią silny opór. _ 
ka powitały ich gęstym ogniem kara- 
binów maszynowych. Około południa 
Japończycy obsadzili pierwszą linię 
i zaczęli posuwać się naprzód. Drugą 
linję poddano także silnemu bombar- 
dowaniu, poczem piechota japońska 
przystąpiła do natarcia. Oddziały kan- 
tońskie wykaywały w dalszym ciągu 
wielkie męstwo, lecz mimo to musia- 
ły się cofnąć. Na eałym odcinku wa!- 
ki w okolicy Sza-Pei panował rano 
zupełny spokój, natomiast ku wie- 
czorowi Japończycy wznowili na tym 
odcinku silne ataki. 

Japończycy zajęli Ta-Czang. 
SZANGHAJ. 2.111. (Pat.) Główna 

kwatera japońska oświadczyła, że © 
godz. 12.30 według czasu miejscowego 
wojska japońskie zakończyły obsa- 
dzanie Ta-Czang. 19 armja chińska 
cofa się w kierunku Czen-Ju. Japoń- 
czycy przystąpili do wykonywania 

groźby bombardowania linji kołejo- 
wej w okręgu Szanghaju. 6 samoło- 
tów rzuciło bomby na linji kolejowej 
Szanghaj—Nankin, chcąc w ten spo- 
sób przeszkodzić dowożeniu rezerw 
chińskich na front. 

s Odwrót wojsk chińskich. 
SZANGHAJ, 2. 3. (Pat). Gen. Wang, szef 

Szłabu 19-ej armji chińskiej, oświadczył ko- 
respondentowi biura Reatera, że wydany 20- 
stał rozkaz ogólnego odwrotu na północ od 
Su-Czou i zajęcia przygotowanych pozycyj 
w Nan-Czang i Kun-Szan. Wojska chińskie 
w Wan-Tao i na południe od Su-Czou mają 
wycofać się i zająć dwerzec w Hain-Czang 
na linji kołejowej Szanghaj—Han-Czou, po- 
zostawiając w Nan-Tao 2 tysiące policjan- 
tów chińskich dla utrzymania porządku. 

Ewakuowane zostały między innemi Woo. 
sung, Lin-Ho, Ta-Szang i Pang-Poo. Gen. 
Wang dodał, że odwrót stał się konieczny z 
powodu wylądowania wojsk japońskich na 
północ od Lin-Ho, co zagrażało ekrążeniem 
przez Japończyków wojsk chińskich, zgro- 
madzonych w Su-Czou. 

SZANGHAJ, 2. 3. (Pat). Zajęcie przez Ja- 
pończyków Ta-Szang było najważniejszem 
wydarzeniem w walkach ostatnich dni. Ta- 

Szang jest punktem strategicznym pierwszo- 
rzędnego znaczenia. Opanowanie go przez 
Japończyków zmusiło wojska chińskie do 
odwrotu. Chińscy mieszkańcy Sza-Pei w о- 
bawie rabunków ze strony rozmaitych od- 
działów, szukają schronienia we włoskiej 
części osiedla międzynarodowego. 

PARYŻ, 2. 3. (Pat). Ostatnie depesze z 
Dalekiego Wsehodu donoszą, że odwrót od- 
działów chińskich z Szanghaju rozpoczął się 
o godzinie 2-ej w nocy. Pierwsze wiadoimoś- 
ci, że wycofanie się 88 dywizji chińskiej mia 
ło nastąpić pod naciskiem wojsk japońskich, 
pociągając za sobą ogólny odwrót 19-ej ar- 
mji. mają być fałszywe. Prawdą natomiast 
wydaje się, że generał Tsai-Ting-Hai, głów- 
nodowodzący wojskami chińskiemi w Szang- 
haju, wydał rozkaz ogólnego odwrotu. Od- 
działy chińskie cofają się w zupełnym po- 
rządku. Wojska japeńskie posuwają się za 
Chińczykami w odległości 6 km., nie czyniąc 
użytku z broni. 

Stanowisko Japonji. 
GENEWA. 2.III. (Pat.) Na żąda- 

nie delegata Chin Tena sekretarz ge- 
neralny ogłosił w dniu 2 b. m, wy- 
wiad, udziełony przez specjalnego de- 
legata rządu japońskiego w Szangha- 
ju Matsuika. W wywiadzie tym repre- 
zentant Japonji oświadcza jakoby, że 
1) sprawa Mandżurji jest już załat- 
wiona; 2) Japonja uważa się za wład- 

eę Dalekiego Wschodu, gdzie broni 

Emigranci rosyjscy w 
MOSKWA, 2. 3, (Pat). — Prasa sowiecka 

zwraca w dalszym ciagu uwagę na ożywio- 
ny ruch wojskowych organizacyj emigracji 
rosyjskiej w Mandžurji, posądzając Japonję 
o podtrzymywanie tego ruchu. Dzienniki po 
dają, że w miejscowości Hołubiańcy Japoń- 
czycy zgotowali owacyjne powitanie, przy-      

BERLIN, 2. 3. (Pat). — Hitler wy- 
głosił w Hamburgu mowę wyborczą, 
w której zapowiedział, że po objęci 
władzy nafodowi socjaliści postaraja 
się o to, ażeby zasada biblijna „oko 
za oko, ząb za ząb* stała się podstawą 
konstytucji niemieckiej. Wówczas — 
oświadczył Hitler — nikt: nie ośmieli 
się wątpić, że poczynania narodowyci: 
socjalistów mają charakter legalny. 

ESSEN, 2. 3. (Pat): — Odbył się 
tu wiec wyborczy partji nieniiecko-na- 
rodowej. Hugenberg omawiał politykę 
wewnętrzną Niemiec. Rząd Brueninga 
— oświadczył mówca — jest rządem 
nieszczęścia dla Niemiec i obowiąz- 

        

Zapowiedzi Hitlera i Hugenberga. 

pewnego rodzaju doktryny Monroego 
dla Dalekiego Wschodu; 3) traktat 
9 mocarstw nie jest ważny, gdyż zo- 
stał narzucony Japonji; 4) Japonja 
przywróci pokój w Chinach; 6) akcja 
Japonii jest ekspedycją karną; 7) pakt 
Briand-Kellog powinien był uznać boj 
kot handlowy za akcję wojenną; 8) 
Japonja ma zamiar przeprowadzić de- 
militaryzację Szanghaju. 

Mandżurji ruszają się. 
bywającemu oddziałowi  białogwardzistów. 
W powitaniu uczestniczyć miała kawalerja 
japońska. W, Charbinie grupa emigrantów 
rosyjskich urządziła burzliwą demonstraeje 
przed gmachem zarządu kołei chińskiej. 
Fmigranei rzucali pogróżki pod adresem so- 
wieckich członków zarządu. 

   

kiem niemiecko-narodowych jest za- 
pobiec temu nieszczęściu. Dlatego też 
niemiecko-narodowi wspólnie ze Stahl 
helmem wystawili swego kandydata. 
Jest pewne, że Hindenburg nie przej- 
dzie w pierwszem głosowaniu. Na ko- 
go będą głosować niemiecko-narodowi 

w drugiem głosowaniu, okaże się do- 
piero po wyniku pierwszego głosowa- 
nia. Dziś mówić o tem znaczyłoby od- 
krywać swe karty. 

Z przemówienia Hugenberga od- 
nosi się wrażenie, że opozycja prawico 
wa utworzy wspólny front w dru- 
giem głosowaniu. 

Wyrok w głośnej sprawie 
Ślendziński contra Jachimowicz. 

Zgodnie z naszą zapowiedzią, w › 
dniu wczorajszym odbył się proces z 

oskarżenia prof. Ludomira Ślendziń- 
skiego przeciwko p. Rafałowi Jachi- 
mowiczowi 0 plagjat. 

Sąd, po zbadaniu świadków i bieg- 
łych, wydał wyrok, mocą którego 
oskarżonego Rafała Jachimowicza n- 
niewinnił. : 

Szezegóły z przebiegu procesu pe- 
damy w następnym n-rze. 

Sprostowanie. We wczorajszej notatce 
o procesie prof. Ślendzińskiego przeciwko 
p. Jachimowiczowi przy wymienianiu powo- 
łanych do sprawy świadków opuszczone 7о- 
stało nazwisko artysty-małarza Czesława 
Wierusz-Kowalskiego, co niniejszem prostu- 
jemy. 

„Rokowania pokojowe. 

SZANGHAJ. 2.1. (Pat) W dniu 
3 b. m. na pokładzie krążownika 

„Kent* rozpoczną się rokowania po- 
kojowe w obecności przedstawicieli 
Wielkiej Brytanji, Stanów Zjednoczo- 
nych i Francji. Wojskowe władze 
chińskie uprzedzają jędnak, że goto- 
we są do stawienia Oporu w razie, 
gdy propozycje pokojowe Japończy- 
ków będą niekorzystne dla Chin, 

Straty japońskie. 
LONDYN, 2. 3. (Pat). — Źródła japońskie 

komunikują, że dnia 28 lutego wojska ja- 
pońskie, znajdujące się w Szanghaju i okoli- 
cach, poniosły straty następujące: armja lą- 
dowa 120 zabitych i 1030 rannych, flota — 
115 zabitych i 680 rannych. 

— 

Sowiety w obawie 6 swe 
posiadłości nad Pacyfikiem. 

Podług informacyj A. T: E. wielka mani- 
festacja przeciwjapońska odbyła się w Cha- 
bardosku na granicy Mandżurji z udziałem 
gen. Blūchera. Wy, ił on ostre przemówie- 
nie zapowiadające, iż każda próba ataku na 
granicę sowiecką na Syberji spotka się ze 
zdecydowaną odprawą armji sowieckiej. Prze 
bieg uroczystości według relacyj sowieckich 
był bardzo entuzjastyczny. Przedstawiciel 
formujących się na Syberji ochotniczych od- 
działów „czerwonych partyzantów" oświad- 
czył dosłownie, iż „zbijemy gębę” temu kto 
ośmieli się napaść na granicę azjatyckę So- 
wietów. Mówca zakończył swe przemówienie 
że w razie gdyby Japónja ośmieliła się na- 
paść na Sowiety, wówczas „Japończycy zo- 

staną zarzuceni czapkami*. Charakterystycz- 
nem jest, iż cenzura sowiecka nie przepus- 

ciła tego ustępu przemówienia najwidoczniej 

z powodu niemiłych reminiscencji z wojny 
rosyjsko-japońskiej w r. 1904. We wszystkich 
ośrodkach sowieckich na Dalekim  Wscho- 
dzie wre gorączkowa praca pod kierownict- 
wem oddziałów ochotniczych, które mają 
stanowić niejako przeciwwagę oddziałom 
przeciwsowieckim emigrantów rosyjskich w 
Mandžurji. : 

Sanacja gospodarki 
komunalnej. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj odbyło się pod przewod- 
nictwem  prez.. Jaroszyńskiego po- 
siedzenie komisji uzdrowienia gospo- 

  

  

darki komunalnej, działającej przy 
prezesie Rady Ministrów. 

Na posiedzeniu tem omawiano 
szczegółowo sprawy oddłużenia związ- 
ków komunalnych. 

Sąd Najw. znów przystępuje 
do rozpatrzenia protestów 

wyborczych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że zostały usta- 

lone dalsze terminy posiedzeń Sądu 

Najwyższego w sprawach protestów 

przeciwko wyborom. do Sejmu. Termi- 

ny wyznaczono do końca czerwca. W 

ciągu marca i w pierwszych dniach 

kwietnia Sąd Najwyższy odbywać bę- 

dzie posiedzenia niejawne, na których 

rozpatrzy wszelkie kwestje formalne, 
związane z protestami przeciw wybo- 

rom do Sejmu. Od połowy kwietnia, 
aż do czerwca włącznie, w terminach 
cotygodniowych Sąd Najwyższy rozpa 
trywać będzie poszczególne protesty 

zgłoszone przeciw wyborom do Sejmu. 

Delegaci Minist. Pracy i Op. 
Społ. w Kasach Chorych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Minister Pracy i Opieki Społecznej 
podpisał nominację delegatów mini- 

sterstwa do wszystkich Kas Chorych 
na terenie Polski. Delegaci powołani 

zostali na zasadzie rozporządzenia „Pre 

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, © 

organizacji i funkcjonowaniu instytn- 

cyj ubezpieczeń społecznych. Delegaci 

Ministerstwa będą brali udział w posie- 

dzeniach Rady Zarządzającej Kas Cho. 

rych, oraz czuwać będą nad wykona- 
niem budżetu i wykonywaniem posz- 

czególnych spraw z polecenia minister 
stwa. Instytucja delegatów umożliwia 

ministrowi pracy Ścisły kontakt z Ka- 
sami Chorych. 

   

Nr. 51 (2293) 

Obrady Senatu nad budżetem 
Na 31 plenarnem posiedzeniu Senatu sen. 

SKOCZYLAS (BB) słożył sprawozdanie a 
budżecie Ministerstwa Robót Publicznych, 
wnosząc o przyjęcie tego budżetu w brzmie- 
niu sejmowem. Wyjaśnień udzielił minister 
NORWID-NEUGEBAUER, stwierdzając m. in. 
że Ministerstwo pracuje nad tem, by wzmoc- 
nić zatrudnienie i stan prac na rynku wew- 
nętrznym. 

Zkolei przystąpiono do budżetu Minister- 
stwa Reform Rolnych, który zreferował sen. 
WAŃKOWICZ. 

W. dyskusji przemawiał m. in. sen. ABRA- 
MOWICZ, Poruszył on sytuację rolników na 
ziemiach litewsko-białoruskieh, _ poczem 
stwierdził, że ludność tamtejsza dobrze pa- 
mięta, że w Polsce, kiedy Wilno bylo pod 
władzą rolników, jeden ezłowiek rzeczywiś- 
cie poważnie o Wilnie pamiętał i czynem do 
wiódł swej miłości. Dlatego też ludność z 
eałą ufnością odnosi się do rządów Marszał- 
ka Piłsudskiego i do obozu, który się około 
niego skupia. 

Wars sen. RDUŁTOWSKI (BB) zrefe- 
rował budżet Ministerstwa Rolnictwa, pro- 
sząc o przyjęcie budżetu bez zmian. Mini- 
ster JANTA-POŁCZYŃSKI omówił w dłuź- 
szem przemówieniu korzyści, jakie przypa- 
dły rolnictwu dzięki zabiegom rządu, idą- 
cym w dwóch kierunkach: zamknięcia do- 
wozu zagranicznego i premjowania własne- 
go eksportu. 

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 
w dniu 3 marca po południu. Na porządku 
dziennym budżety Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Pierwszy komunista 
w Senacie. 

Sen. Boguszewski, który niedawno wystą- 
pił z klubu Bezp. Bloku, zdeklarował się na 
jednem z osiatnich posiedzeń Senatu, jaka 
zwolennik komunizmu. W debacie budże- 
towej zabrał głos i zaczął odczytywać mowę, 
której treść stanewiły zwykłe propagandowe 
frazesy, używane przez mówców komuni- 
stycznych w Sejmie. Marszałek Raczkiewicz 
przerywał parokrotnie te wywody i wkońew 
odebrał mówcy głos. 

Wypadek ien wywołał nielada sensację 
w Senacie, gdzie dotąd w żadnej kadencji 
komunistów nie było. Jak podaje „Kurjer 
Czerwony*, p. Boguszewski miał w czasie 
swego przemówienia niesamowity zupełnie 
wygląd i błędny wzrok, wzbudzając wrażenie 
chorego człowieka. 

Parlamentarzyści rumuńscy 
przyjadą do Polski. 

BUKARESZT, 2. 3. (Pat). — Na 
wniosek senatora Karola  Mitileneu, 
prezesa grupy rumuńskiej unji parła- 
mentarnej polsko-rumuńskiej, zwrócił 
się senat rumuński do Izby posłów z 
projektem zorganizowania w maju r. 
b. wycieczki przedstawicieli parlamen- 
tu do Polski. Izba gorąco przyjęła ten. 
projekt. 

Strajki w Zagłębiu 
i Warszawie. 

KRAKÓW. 2.III. (Pat.) Sytuacja w za- 
głębiu Krakowskiem pozostaje bez zmian. 
Strajk trwa w dałszym ciągu, Na wszystkicw 
kopanliach panuje spokój. 

WARSZAWA. -2.III. (Pat.) Zapowiedziany 

ną dzień dzisiejszy przez radę zawodową 
m. Warszawy 5-minutowy strajk demonstra- 
cyjny, mający na cełu poparcie stanowiska 
strajkujących górników w zagłębiach węgło- 
wych objął tylko niewielką ilość fabryk в 
zakładów w Worszawie. Praca została zawia- 
szona od kiku do kilkunastu minut w za- 
kładach Liłpop, Rau i Loevenstein, elektrow- 
ni warszawskiej, zakładach telefonicznych % 
radjotechnicznych Henneberga, warsztatach 
kolejowych na Pełcowiznie oraz w fabry- 
kach wyrobów tytoniowych przy ul. Dziet- 
nej i Kaliskiej, Wszystkie pozostałe zakłady 
przemysłowe, fabryki i instytucje użyteczna- 
Ści publicznej oraz komunikacje pracowały 
normalnie. 4 

SOSNOWIEC. 2.IH. (Pat) Strajk trwa 
w dalszym ciagu. Dzisiaj sytuacja strajkow= 
nie uległa większym zmianom. Kopalnie pry- 
watne pracują normalnie. Spokój wszędzie 
zachowany. й 

  

  

    

  

Kronika telegraficzna. 
— Odebrał sobie życłe w Charkowie b. 

rektor Instytutu Oświaty Ludowej, a ostat- 
nio dyrektor szkoły technicznej, prof. Mi- 
rosław Hawrylin. Ukrainiec, rodem ze Stani- 
sławowa, gdzie przed wojną był nauczycie- 
lem gimnazjalnym. 

— W: Bydgoszczy aresztówano kierowni- 
ka działu dewizowego niemieckiego banku 
ludowego Fuchsa za sprzeniewierzenie kil- 
kudziesięciu tys. złotych. 

— Wycofanie  austrjacklch banknotów 
1000-szylingowych z datą 2. I. 1925 nastąpi 
do dnia 31. III. r. b. 

  

  

Lekarze-specjaliści 
zalecają 

kąpiel dziecka tylko 

Mydłem BEBE 
Szofmana.   

  

  

Giełda warszawska z dnia 2 III b. r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Bolary „ оОО риви 8.88 —8,30—8,86 
Kolandja . . - . . . 359,75—360,65—358,85 
Gdańsk. . -« „ . » ‹ 192,25 173,11— 171,39 
Ladyn "35% 31,10—31,25—30 95 
Nowy York . . + „ . „8,9114—8,934 -8,894 
Nowy York kabe! . . .8,919—8,939 -8,899 
Paryż |. . « ... . « . 35,12—35,21—35,08 
Praga . + + « « « « . 26,41 26,47 —20,35 
Szwajcarja . . . 173,00 —173,43—172,57 
Rerlin w obr. nieoficjaln. . « „ . . -. 211,90 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowl. V. a. + 96,25 
Inwestycyjna ...... 80,15 
Ta sama seryjna . - « + + + - « „ . 95,50 
Konwersyjna . - + * * : « » . . . . 39.00 
6% dolarowa - 57,50— 57,08 
4% dolarowa - « « - . 47,50—43,00—47,50 
7% Stabilizacyjna . . . 56,20 —59,50—56,9) 
10%/, Kolejowa _. . . „. . . . . . 104,00 
895 L.Z. B. G. K. 1 B.R., obl.B. G. E. . 94,00 
Te same 7% .. .. ...... .83,25 
4'/,% L. Z. ziamskie . .. . . . . 4050 
5% warszawskie . . . . . „. . » - 50,00 
8% warszawskie . . 63,75—62,40—62,75 
6% obl. m. Warsz.1926 r. Ylem. 38,25—38.50 
Tendencja dla pożyczek mocniejsza, 

  

dla listów przeważnie mocniejsza. у 

AKCJE: 
B. Polski .. . „. « . «+ + « * 88,00—87,00 
Starachowice . . « . 1.2: * 3 * + - + 6/0 
Haberbusch .. . «2 + « * « « * * .50,60 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dillonowska 414. 1 BO 
Stabilizacyjna «+ > 4-4. 55,50 
Warszawska „+ +++ 2-2. - 42,00 
Śląska < „4... 43,00 

Dalai w obrotach pryw.; 8,88 
Rubel: 4,90 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Potworna zbrodnia. 

Ze Stołpeów donoszą, že w dniu 28 ub. 

«u. kilkoma eiosami siekiery w głowę zamor-, 

dowany został mieszkaniec wsi Ciechanowa- 

Słoboda, gminy rubieżewiekiej, Antoni Wa- 

rakso. Potwornego mordu, jak wykazała 
pierwiastkowe śledztwo, dokonali dwaj 5y- 
nowie Antoniego Waraksy i jego żona. 

Zastrzelenie na granicy rolnika polskiego. 
Onegdaj na terenie odeinka granicznego 

Kołtyniany placėwki K. O. P. zaalarnowane 

zostały strzałami karabinowemi. Jak się wy- 

jaśniło w chwili usiłowania przekroczenia 

graniey przez strażników litewskich zastrze- 
lony został jakiś osobnik. 
Przeprowadzene dochodzenie ustaliło, że 

zastrzelony został obywatel polski rolnik gra- 

niczny Wiktor Emański, który 27 ub. m. na 
podstawie przepustki granicznej udał się do 
Litwy, gdzie został zatrzymany i osadzony w 
areszcie Śledczym. Podczas eskortowania 
Emańskiemu udało się mu zbiec. Niestety w 
odległości kilkudziesięciu kroków od graniey 
polskiej padł od kuli ścigających go straż- 
ników litewskich. 

(a 

ё pogranicza. 
Przepustki. graniczne dla rolników. 

Dowiadujemy się, iż z dniein 16 b. m. ma 
być wznowiony okes udzielania przepustek 
granicznych sezonowych rolnikom polskim i 
litewskim. Otwarcie granicy polsko -litewskiej 
nastąpi z dniem 29 b. m 

  

Przemyt i przemytnicy. 

W, ciąga ubiegłego miesiąca na pograni- 
«zu polsko-litewskiem 1 połsko-łotewskiem 
funkejonarjusze KOP. zatrzymali 29 przemyt 

ników z towarem wartości 36.500 zł. Ze skon 
tiskowanego towaru najwięcej było tytoniu, 
sacharyny i galanterji jedwabnej. 

Landwarów. 
Samobójstwo kaprala. 

W dniu wczorajszym w koszarach 22 Ba- 
onu KOP. w majątku LŁandwarów wystrza- 
łem z karabinu popełnił samobójstwo Włady- 
sław Czwabe kapral zaw. Przyczyna samo- 
bójstwa narazie nie ustałona. Dochodzenie 
proówdzi pluton žandarmerji. 

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddziaż Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

   

  

4 Kino -Teatr Dżwięk. 
w Nowogródku 

IMiejski ©; ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
  

  

  

  

8730 

| 
JAKOB WINER i S-ka 

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie.   
  

  = : 

Grodno. 
Sejmik powiatowy. 

Budżet Sejmiku Powiatowego na rok 
1932-33 przeszedł w zeszłym tygodniu na 
posiedzeniu Sejmiku pod znakiem oszczęd- 
mości. Trzeba było rozwiązać dwa trudne za- 
-dania: konieczność kontynuowania pewnych 
prac i konieczność oszczędności. Trudne za- 
dania zwłaszcza o ile się do nich doda: nie- 
stałość dochodu, wobec szybko upadających 
wpływów. 

Za konieczne prace uznano: wykonanie 

«ozpoczętych robót drogowych, naprawę mo. 

opiekę społeczną, 

  

stów, popieranie rolnictw: 
opiekę sanitarną i oświatę. 

Wynikiem dążności do oszczędności jest 
wyłączenie z gospodarki Wydziału Pow. i 
usamodzielnienie dwóch instytucyj, będących 
dotychczus w granicach gospodarki Wydzia- 
łu: szpitala sejmikowego i fermy Grandzicze 
Usamodzielnienie szpitala dokonano przez 
umowę z Okr. Zw. Kas Chorych, który przej ° 
muje udział w budżecie szpitala i korzysta 
w odpowiedniej proporcji z jego urządzenia. 
Ferma Grandzicze została wyłączona z bud- 
żetu Sejmikowego i usamodzielniona jako 
instytucja gospodarczo - samowystarczalna, 
własny jej budżet 50.000 zł.). 

Budżet zwyczajny Sejmiku według pre- 
"iminarza budżetowego wynosi 516.648 zł., 
nadzwyczajny 217.870 zł. Z tego największą 
pozycję tworzą długi, bo aż 136.000 zł., po- 
item idą drogi w wydatkach zwyczajnych 
100.000 zł., a w nadzwyczajnych 126.000 zł., 

oświata z wyd. zw. 12.000 zł., zaś w nadzw. 

«50.000 zł., popieranie rolnictwa wynosi sumę 

41.079 zł, opieka społeczna 35.000 zł., popie- 

sanie przemysłu i handlu 10.500 zł, zdrowie 
publiczne -— 68.000 zł. 

Budżet miasta. 

W tym roku Miejska Komisja Budżetowa 
<asilnie pracuje nad preleminarzem budżeto- 
wym, aby budżet na r. 1932-33 wykońc 
na czas, t. zn. do 15 marca, reszta pół r 
siąca do nowego roku budżetowego pozosta- 
mie na rozpatrzenie i zatwierdzenie przez 
"Wydział Wojewódzki. Jak słychać dążnością 
«omisji budżetowej jest możliwe „obcięcie 
qaowego budżetu. 

   

Koło adwokatów w Grodnie, * 
Na ostatniem walnem zebraniu członków 

Koła Adwokatów,,w Grodnie powołano na 
prezesa p. mec. Zaboklickiego, na sekretarza 
mec. Horbaczewskiego, na. skarbnika mec. 
Gożańskiego. 

Związek lekarzy chrześcijan. 
Na odbytem wałnem zebraniu wysłucha- 

no sprawozdania ustępującego Zarządu Zw. 
udzielono mu absołutorjum, powołano do 
nowego zarządu d-ra Wolańskiego i d-ra Le- 
nartowicza, którzy jednakże z powodu swych 
zajęć odmówili się od udziału w nowym za- 
rządzie i wobec tego prezesem został wybra- 
ny dr. Leopold Krauze. a wice-prezesem dr. 
Milaszewski. 

Wyróżnienie komisarza spisowego 
na m. Grodno. 

Naczelny komisarz spisowy na m. Grodno 
p. Słuczanowski otrzymał z Głównego Urzę- 
du Statystycznego pochwałę i nagrodę pie- 
niężną za wzorowo przeprowadzone prace 
nad osatnim spisem ludności. 

Pożar w Plebanowceach. 
Dnia 27 lutego o godz. 21 wybuchł z nie- 

ustalonej dotychezas przyczyny we wsi Ple- 
banowce gm. Indura — pożar, którego pa- 
stwą padły 2 stodoły, zboże i pasza. Poszko- 
dowani zostałi Dobrenkow Michał i Sołowiez 
Adam. Straty obliczają na przeszło 3000 zł. 

Kradzieże. 
Coraz częściej powtarzają się w Grodnie 

kradzieże artykułów spożywczych. Onegdaj 
złodziejaszki posunęli się do tego, že rozeb- 
rali całą Ścianę w sklepie przy ulicy Sobles- 
kiego Nr. 24 i wynieśli stamtąd artykuły spo- 
żywcze na sumę paruset złotych, a wszyst- 
ko na niekorzyść właścicielki Antoniny So- 
bolewskiej. 

- Wołożyn. 
Świętokradztwo, 

Z Wiołożyna donoszą, że w kościele pa- 
raijałnym w Łazdunach gminy ługomowie- 
kiej nieznani sprawey skradli kielich srebr- 
ny pozłacany, wartości 480 złotych. Celem 
ujawnienia sprawców wszczęto energiczne do 
chodzenie. 

     

Dalsze śledztwo w Sprawie 
sensacyjnej afery lombardowej 

w Wilnie. 
Ujawnienie miejsca sprzedaży zaginionych fantów. 

W. „Kurjerze Wileūskim“ donosiliśmy już 
-» prowadzonem przez władze śledcze docho- 
„dzeniu w Sprawie tajemniczego zaginięcia 
zastawionych rzeczy z łombardu przy ulicy 

Biskipiej. Wskutek zaginięcia rzeczy poszko- 
dowany został cały szereg osób, którzy ponie 

śli znaczne straty, gdyż łombard wypłacał 

poszkodowanym nie faktyczną wartość za- 

stawów, łeez sumę ustaloną przez taksatora, 

Która jest zawsze daleko niższa od faktyez- 

mej wartości przedmiotu. 
Jak już zaznaczaliśmy dochodzenie władz 

śledczych prowadzone jest w dwóch kierun- 

kach, a mianowicie: czy całkowitą winę za 

zaginione przedmioty ponoszą magazynierzy, 
którzy zawczasu ulotnili się z Wilna, czy też 
w aferę tę wmieszane są inne czyninki, które 
«ałą odpowiedzialność zwałają na karb zbie 
głych, co jest dla nich najwygodniej. 

Jak się obecnie dowiadujemy śledztwo w 
tej, tak bardzo absorbującej społeczeństwo 

Echa 
We wczoraj 3 jszym numerze naszego pisma 

donosiliśmy o zuch ы 
vyno reiia 'wałym napadzie rabunko 

* yeh osobników na 
mieszkanie mierniezego przy plicy Beliny Nr. 
16. Władze policyjne wdrożyły energiczne do 
chodzenie celem wykrycia sprawców tego zu 
<hwałego napadu. W ciągu ubiegłej nocy po- 
dieja przeprowadziała Szereg obław i rewi- 

  

wileńskie sprawie posunęło się znacznie nap- 

rzód i szereg faktów niezbicie ustalono, Mia- 

nowicie w wyniku długo prowadzonych ob- 

serwacyj i wywiadów udało się ustalić miej- 

see, gdzie sprzedano szereg „zaginionych* z 
lombardu rzeczy. W mieszkaniu: tem dokona 
no rewizji, podczas której znaleziono kilka- 
naście też „zaginionych* fantów. Wszystkie 
odnalezicne rzeczy zostały zabezpieczone do 
decyzji władz prokuratorskich. 

Jednocześnie przytrzymano, w związku 
z dalszem dochodzeniem, jedną osobę. Przy 
obecnym stanie śledztwa prowadzonem ener- 
gicznie przez miarodajne czynniki, należy 
spodziewać się, że już w najbliższym czasie 
cała sprawa zostanie wyświetlona i winni 
staną przed odpowiedzialnością sądową. 

Bliższe szczegóły rewizji i dalsze posunię- 

eia władz śledczych trzymane są narazie w 

ścisłej tajemniey. (e). 

napadu rabunkowego 
na mieszkanie mierniczego. 

zyj na terenie miasta, przyczem zatrzymano 

szereg osobników, poszlakowanych 0 udział 

w tym napadzie. 
Jednocześnie prostujemy omyłkę, którą 

wkradła się do naszej wczorajszej notatki, 

a mianowicie nazwisko napadniętej brzmi 

Klaudja Linkiewiczowa, a nie Klaudja Boro- 
necka, (e). 

| Nieoczekiwany strzał. 
Wezoraj o godzinie 10 wieczdrem na ul. 

Koūskieį wpobližu domu Nr. 10 miał miej- 

ce następujący wypadek: = 

Do wychodzącego » piwiarni przy tejże 

al. Jana Wasilewskiego iurmana, (ul. Ste- 

ЗайзКа 36) oddał strzał z rewolweru jakiś 
stojący na przeciwiegłym chodaiku osobnik. 

Kuła trafiła Wasiłewskiego w twarz, który 
brocząc krwią padł na chodnik. Strzelają- 

cy osobnik usiłował zbiec lecz został zatrzy- 
many i odprowadzony do 1go komisarjatu. 

Ciężko rannego osobnika przewieziono w 
stanie groźnym do szpitała Św. Jakóba. (e). 

R U R J E R 

Dalszy krok 
w walce o tańszy prąd elektryczny 

Podjęta akcja przeciwko zbyt wy- 
górowanym cenom prądu elektryczne. 
go głośnem echem odbiła się szczegól- 
nie w Wilnie, które płaci ceny bodaj 
najwyższe w całej Polsce. Po interwen 
cji Stowarzyszenia Właśc. Restauracyj 
i Hoteli oraz Związku Właśc. Piwiarń, 
Kawiarń i Jadłodajni u p. prezydenta 
miasta, Związek Cechów w Wilnie u- 
chwalił również wszcząć w Magistracie 
wspólnie z innemi organizacjami, ener- 
giczne starania o obniżenie ceny za 
prąd i za „wyłączanie prądu* w wy- 
padkach opóźnienia z regulacją ra- 
chunku. 

A propos wyłączenia prądu narazie 
zaznaczyć musimy, że pobieranie 2-ch 
złotych za ponowne włączenie instala- 
cji do linji elektrycznej jest sumą zbyt 
wygórowaną i niczem nieuzasadnio- 
ną. Dła wyrazistszego uwypuklenia 
absurdalności wystarczy zaznaczyć, że 
zdarzają się wypadki (liczne szczegól- 
nie latem) że cały rachunek za zużyty 
miesięcznie prąd np. w małych mie- 
szkaniach wynosi 4—5 zł. albo i mniej 
a kara za niezapłacenie rachunku w 
oznaczonym terminie 50 proc. tego. 
Wymowue! 

  

   
  

  

  

Pierwsza konspiracja 
porozbiorowa litewska. 

W dniu 25 b. m. odbył się w sali Taw. 
iół Nauk w Wilnie odczyt znanego w 

  

Przy 
szer: 

    

     

  

ch kołach naszego miasta mecenasa 
Antoniego Millera p. t. „Pierwsza konspira- 
cja porozbiorowa litewska”. 

Przewinęły się przed  naszemi oczyma 
dzieje pier 
nie znoszące: 

  

h zmagań polskiego ducha 
rzma z brutalną przemocą 

wykonawcó wschodniego. despotyzmu. —- 

Krótko one niestety trwały — wnet pierwsi 
męczennicy z dominikaninem ks. Faustynem 
Ciecierskim, tryniiarzem ks. Aureljanem Dą- 

bro im, synem generała Stanisławem Ju- 
dyckim na czele — powędrowali do ciężkich 
robót w kopalniach Sybiru. Prelegent położył 

nacisk na szczery demokratyzm tego ruchu, 
który łączył uczestników ze szczytnemi ha- 
słami rewolucji francuskiej. 

Doskonałe zbudowany odczyt wygłoszony 
przez p. Millera pięknym językiem, wywołał 
żal serdeczny u słuchaczów, że zebrało się 
publiczności nie tyle ile powinno było się 
zgromadzić na tę interesującą kartę z dzie- 
jów Wilna. Smutne to świadectwo dla inte- 
ligencji naszej. Dziwiła też wielu zupełna 
abstynencja przedstawicieli _ duchowieństwa 
na prelekcji wygłoszonej w setną rocznicę 
bohaterskiego księdza Faustyna Ciecierskie- 
go. Dohle, 

Przygotowania do zapobie- 
żenia ewent. powodzi. 

Z poszczególnych powiatów województwa 
wileńskiego donoszą, iż starostowie oraz do- 
wódcy pułków KOP. czynią intensywne przy- 
gotowania do ewentualnej powodzi. Na tere- 
nie pow. dziśnieńskiego mobilizowane są spe 
ejalne oddziały pomoenicze oraz czynione są 
tamy ochronne przy niskich brzegach. 

W pow. wileńsko-trockim wójtowie gmin 
przygotowują środki zaradcze przeciwko e- 
wentuałlnej powodzi. W Wiłnie powstał spe- 
ejalny Komitet Przeciwpowodziowy. 

WoW 

Dnia 5 marca w sobotę o godz. 12 w 10- 
kalu Starostwa Grodzkiego odbyć się ma ze- 
branie komitetu przeciwpowodziowego w 
sprawie zapobieżenia ewentualnym klęskom 
powodzi. 

Samogonka i tajne gorzelnie. 
Na podstawie raportów policyjnych i 

władz skarbowych w ubiegłym miesiącu na 
terenie Wileńskiej Izby Skarbowej ujawnio- 
no 42 tajne gorzelnie samogonki oraz 758 
litrów gotowej wódki. Niezależnie od tego 
skonfiskowano 24 aparaty gorzelnicze i 18 
balij zacieru do samogonki. 39 włościan po- 
ciągnięto do odpowiedziałności karnej. 11 z 
tych włościan już było karanych i pędzeniem 
samogonki trudni się zawodowo. 

List do Redakcji. 
Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego". 

W związku z notatką p. t. „Dziwaczne po 
i*, zamieszczoną w rubryce „Z dnia na 

dzi Nr. 44 z dn, 25 b. m. „Kurjera Wień- 
skiego”, uprasza się o umieszczenie w najbiiż 
szym numerze redagowanego cząsopisma na- 
stępującego wyjaśnienia: > 

Nazwy urzędów i agencyj pocztowych są 
zawsze zgodne z urzędową nomenklaturą miej 
scowości Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona 
przez władze administracji ogólnej, Zmianę 

zatem dotychczasowej nazwy , agencji pocz- 
towej „Žytomla“ na „Žydomla“ zarządzilo Mi 
nisterstwo Poczt i Telegrafów w porozumie- 
niu z władzami administracji ogółnej. Spro- 
stowana nazwa powyższej miejscowości wed- 

ług zaczerpniętych przez Dyrekcję danych z 
Archiwum Państwowego, jast oparta na do- 
kumentach archiwalnych, pochodzących z 
czasów przedrozbiorowych Rzeczypospolitej. 

Inż. Żuchowiez Prezes. 
Wilno, dnia 26. IL. 1932 r. 

* * * 

Przyp. red. Nawet. znacznie później, niż 

w czasach przedrozbiorowych, używano naz- 

wy Żydomia. „Słownik geograficzny” wyłącz- 

nie tę nazwę notuje; podając nawet następu- 

jącą ciekawę legendę etymologiczną: 

„T. Narbut (Dzieje litewskie t. VIII, 
str. 490 w przyp.) utrzymuje, że Aleksan- 

der Jagiellończyk, nienawidzący zawsze 
Żydów, postanowił ich wydalić z Litwy, 
a właściwie przesiedlić do pustych okolic 
na Zadnieprzu. Czynność miano rozpo- 
cząć od pow. grodzieńskiego. W tym 
celu w 1506 r. śród lata, spędzono wszy: 
stkich Żydów z całego powiatu na jedno 
miejsce, gdzie rozbito obszerny obóz. 
Tam czyniono ich popas, i kiedy już mie- 
li wychodzić w drogę, krół umarł, a rze: 
czy zostały po dawnemu. Wieśniacy to 
obozowisko nazwali Żydom Licho, od 
czego poszła nazwa wsi w tem miejscu 
założonej. Etymologja ta, jak i wszystkie 
jej podobne, nie ma ajmniejszej podsta- 
wy naukowej”. 

  

   
   

      

     

  

   
  

    

    

Tem niemniej jednak ciekawe byłoby usta 

lić, jak powstało drugie brzmienie tej miejsco- 

wości: Żytomła. Nie mamy możności spraw- 

dzenia tego na miejscu, nie wydaje nam się 

jednak, by nazwa ta była narzucona np. przez 

rządy rosyjskie (a jedynie w takim wypadku 

restytuowanie poprzedniej miałoby pełne u- 

zasadnienie). Gdyby zaś ukształtowała się ona 

ewolucyjnie w miejscowem środowisku, nie 

podzielilibyśmy bez zastrzeżeń tego rodzaju 

pietyzmu do przeszłości czynników, które ż 

lekkiem sercem w tejże dziedzinie wprowa- 

dzają zgoła niezrozumiałe nowotwory w rodz. 

„mołodecki*. 

   

WIDENBKI 

Bolączki arbonowe. 
W dniu wczorajszym odbyło się 

posiedzenie Komisji wyłonionej przez 
Radę Miejską dla zbadania niedokład 
ności w funkcjonowaniu komunikacji 
miejskiej. W posiedzeniu tem brali 
udział wszyscy członkowie Prezydjum 
Magistratu. Na porządku dziennym 
znalazło się szereg aktualnych spraw 
w związku z bolączkami naszej komu 
nikacji autobusowej. W pierwszym 
rzędzie omawiano sprawę angażowa- 
nia personelu przez nowego przedsię- 
biorcę. — sp. akc. „Arbon*. Dla do- 
kładnego zaznajomienia się tą spra- 
wą. wydelegowana została specjalna 
podkomisja w składzie radnych Stą- 
żowskiego i Rafesa, która otrzymała 

Wykrycie domu 
W wyniku długotrwałej obserwacji funk- 

ejonarjusze policji śledczej przeprowadzili 
ubiegłej nocy rewizję w jednem z mieszkań 
przy ulicy Miekiewicza 42, gdzie uprawiano 
co noe potajemną grę hazardową w karty. 

Grano w baecara, chemin de fair i inne 
gry hazardowe. Nagłe wkroczenie funkejonar 
juszów policji do pokoju, gdzie liezne towa- 
rzystwo siedziało nad kartami wywołało 

o 
   

KROŃN 
  Dziś: Kunegundy Ces. 

Jutro: Kazimierza Kr. 

  

      Wechód słońca — g. 6 m.05 
Zachód s —ę. |6m.57 

Spestrzežania Zaki: dų Motosraiogji U. $, B. 
w Wiinię z Sala 2 HI — 1982 reku. 

;Ciśniezie śradzie w milimetrach: 777 

Temperatura średnia — — 7° С. 

- majwyfeza: — 3 C 

jniżza — 9° С. 

  

» 

Opad: — 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: sł. wzrost., potem lekki spsdek. 

Uwagi: rano pochm, potem pogodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Zakaz. Starosta Grodzki zarządzeniem 

z dnia 27 lutego b. r. zakazał gry gramofono 
wej na ślizgawce Wil. T-wa Łyżwiarskiego 
(róg placu Katedralnego i ulicy Mickiewicza) 
we wszystkie niedziele i święta od godz. 10 
do 12.15 w południe. 

      

MIEJSKA. 
— ZAMIARY WZNOWIENIA ROBÓT KA- 

NALIZACYJNYCH. Z sum przekazanych 
przez Komitet do Spraw Bezrobocia Magistrat 
w najbliższym czasie podejmie roboty kana- 
lizacyjre. 

W związku z tem w dniu wczorajszym do 

Szefa sekcji technicznej wice-prezydenta Czy- 
ża zgłosiła się delegacja bezrobotnych, pro- 
sząe 0 pracę, gdyż rzesze bezrobotnych znaj- 
dują się w opłakanej sytuacji materjalnej. 

Jak nas informują ze względu na to, że 
CHARAKTER ROBÓT POTRZEBUJE PEW- 
NYCH KWALIFIKACYJ (?). Magistrat na ro- 
botach tych zatrudniać będzie bezrobotnych, 
którzy w swołm czasie pracowali już na ro- 
botach kanalizacyjnych i wyczerpali już 
okres zasiłkowy. 

`О йе informacja co do zatrudnienia w 

pierwszym rzędzie bezrobotnych, którzy już 
przedtem na robotach kanalizacyjnych pra- 
cowali jest ścisła, to zamiar taki sekcji tech- 
nicznej Magistratu jest naszem zdaniem nie- 
słuszny, bowiem kopać ziemię potrafi każ- 
dy. ю 

Sądzimy, że w pierwszym rzędzie powin- 
ni otrzymać pracę ci, którzy jej najbardziej 
potrzebują. 

— Konjanktura budowlana w Wiłnie. W 

związku ze zbliżającym się sezonem budo- 

wlanym Komitet Rozbudowy m. Wilna w po- 

rozumieniu z Magistratem czyni obecnie naj- 

dalej idące starania w kierunku uzyskania dla 

Wiilna kontyngentu kredytód budowlanych 
W sprawie tej odbyło się ostatnio posiedze- 

nie Komitetu Rozbudowy, na którem szero- 
ko omawiano najniezbędniejsze w. tej dzie- 

dzinie zapotrzebowania finansowe. Przy tej 

sposobności stwierdzono, że do chwili obec- 

nej do Komitetu Rozbudowy wpłynęło podań 

o pożyczki na rozbudowę na ogóną sumę It 

miljonów złotych. Rzecz oczywista, że w o- 
becnych warunkach nie może być nawet mo- 

wy o przydzieleniu dla Wilna tak olbrzymie- 

go kontyngentu. 

Omawiając merytorycznie sprawę zapotrze 
`Божай budowlanych Wilna, Komitet Rozbu- 

dowy podzielił te potrzeby na trzy kategorje 

— wysuwając na plan pierwszy sfinansowa- 

nie budowy domów rozpoczętych i nie wykoń 

czonych. Na drugiem miejscu figurują remon- 

ty domów oraz przebudowa dużych mieszkań 

na małe, Zaznaczyć należy, że w Wilnie znaj- 

duje się stosunkowo dużo mieszkań dużych, 

na które zapotrzebowania są minimalne, na- 

tomiast daje się odczuwać brak mieszkań ma- 

łych ze wszystkiemi wygodami. W związku z 

tem akcja przebudowy mieszkań dużych na 

małe jest obecnie bardzo aktualna. 

Do trzeciej: wreszcie kategorji zaliczone zo 

stały kredyty na istotną rozbudowę to zn. 

budowę nowych domów. 

W tej kolejności Komitet Rozbudowy za- 

leżnie 

traktować będzie swych petentów. Należy po- 

zatem zaznaczyć nawiasem, że miarodajne 

czynniki liczą się co najwyżej z uzyskaniem 

kiłku. miljonów złotych, Rzecz oczywista, że 

suma ta zaledwie w drobnym stopniu potrafi 

rozwiązać zagadnienie rozbudowy, które na- 

biera specjalnego znaczenia w połączeniu z 

kwestją bezrobocia. 

LITERACKA. 
— Dzisiejsza Środa Literacka, przeniesio 

na wyjątkowo z dnia wczorajszego poświe- 
cona będzie dyskusji nad pomnikiem Mickie- 
wicza. Zagai ją fachowym referatem konser- 
wator dr. St. Lorentz. 2 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Państwowa Szkoła Techniczna w Wił- 

nie. Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomości, 
że dnia 5 marca o godz, 6 p. p. odbędzie się 
zebranie rodziców, na którem zostaną ogło- 
szone referaty: 

„Wychowanie państwowe” i „Nowy ustrój 
szkolnictwa zawodowego. 

od wysokości uzyskanych kredytów . 

polecenie zaznajomienia się ze skła- 
dem personelu zaangażowanego przez 
„Arbon*, badając tę sprawę pod ką- 
tem warunków przewidzianych w u- 

mowie. 
Jednocześnie władze miejskie, 

przyjmując pod uwagę fakt przeciąże 
nia pracą personelu „Arbonu”, a 
zwłaszcza szoferów zatrudnionych bez 
przerwy przez 8 godzin, co ich wy- 
czerpuje i nie pozwala skoncentrować 
całej uwagi na jazdę, zwróciły się da 
Inspektora Pracy z prośbą o wgląd- 
nięcie w tę sprawę, gdyż stan dotych- 
czasowy zagraża bezpieczeństwu pu- 

blicznemu. 

gry hazardowej. 
wśród zebranych wielką konsternację, gdyż 
było wśród nich kiłku kupców i osób zajmu. 
jących poważne stanowiska społeczne. 

Nazwiska „nakrytych* w potajemnym 
klubie gry uwieczniono w protokole policyj- 
nym, my zaś zdradzić ich nie możemy. 

Przeciwko właścicielowi mieszkania spi- 
sano protokół. (e). 

KA 
GOSPODARCZA. 

— SMUTNE CYFRY. Według sprawozdań 
wydziałów podatkowych w ub. roku na tere- 
nie Wiilna przeprowadzono 7235 egzekucyj 
za nieopłacone podatki miejskie i państwo- 

  

we. Równocześnie odbyło się 1324 lieytacyj * 
ruchomości płatników. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Stow. Alsołwentów S. Z. D 

przy Stow. Techników Polskich w Wilnie od 
będzie się w niedziełę dnia 6-g0 marca o go- 
dzinie 13-ej w lokalu Szkoły Rzemieślniczej, 
przy ul. Kopanica 5. Sprawy bardzo ważne. 
Obecność wszy 1 absolwentów S. Z, D. 
bezwzgędnie obowiązkowa. 

  

    

— Uwaga inżynierowie — Żydzi. W, so 
botę dnia 5 marca odbędzie się zebranie in- 
formacyjne w sprawie założenia Związku 
Inżynierów — Żydów. Zebranie odbędzie się 
w lokalu Technikum Żydowskiego, ul. Gdań- 
ska 3 punktualnie o godz. 5 min. 30 po poł. 
Specjalne zaproszenia wysyłane nie będą. 

— Waalne zebranie P. B. K. Zarząd Okrę- 
gu Polskiego Białego Krzyża w Wilnie zwo- 
łuje Walne Zgromadzenie członków na dzień 
12 marca 1932 r. o godz. 19 w Małej Sali 
Konferencyjnej Urzędu Woj. z następującym 
porządkiem dziennym: gy = 

Sprawozdanie ogólne z działalności P. B. 
K. Sprawozdanie finansowe.  Preliminarz 
budżetowy. Wybory zarządu i komisji rewi- 
wizyjnej. Wolne wnioski. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Rewizja gospodarki cechów. Przed kil 

ku dniami Urząd Przemysłowy m. Wiłna za- 
kończył rewizję gospodarki poszczególnych 
chrześcijańskich cechów rzemieślniczych. Re- 
wizja poza cęchem cukierników, gdzie stwier- 
dzono bezplanową gospodarkę i brak racjo- 
nalnie prowadzonych ksiąg, nigdzie więcej 
nie ujawniła niedomagań. 

W najbliższych dniach Urząd Przemysło- 
wy przystąpi do rewizji gospodarki cechów 
żydowskich. 

  

   

    

— Turniej warcabowy. Oddział Zrzeszenia 
Młodzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej im. 
Szymona Konarskiego w Wilnie — pragnąc 
wyeliminować najlepsze jednostki w grach 
umysłowych — zorganizował turniej warca- 
bowy o mistrzowstwo Oddziałów Z. M. %. i 
P. m. Wiilna. . 

+ Turniej rozpocznie się w dniu 4 marca 
r. b. o godzinie 18-ej w lokalu Resursy Rze- 
mieślniczej (ul. Niemiecka Nr. 25). 

Po skończonym turnieju zostaną rozdane 
nagrody najlepszym zespołom ufundowane 
przez Zarząd tegoż Oddziału, 

RÓŻNE. 
— Elektrownia miejska na usługach koleż 

Na mocy osiągniętego pomiędzy elektrownią 
miejską i kolejową porozumienia, elektrow- 
nia miejska będzie obsługiwała potrzeby ko- 
lei między godz. 10-tą wiecz. a 6-tą rano. 

— Wykroczenia karno-administracyjne. 
Poszczególne Komisarjaty P. P. m. Wilna w 

ub. miesiącu sporządziły 1755  protokułów 

adminisaracyjno-karnych za różnego rodzaju 

wykroczenia. Między innemi sporządzono 325 

protokułów za opilstwo i zakłócenie spokoju 

publicznego, 75 za nieprzestrzeganie przepi- 

sów sanitarnych, 140 za nieprzestrzeganie 
przepisów o ruchu kołowym. 

— Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza- 

jemnych upłynnia część rezerw dla przyspie- 
szenia wypłaty odszkodowań pogorzelowych, 
Dowiadujemy się, że ostatnio Powszechny Za 
kład Ubezpieczeń Wzajemnych wystąpił do 
p. ministra Skarbu o umożliwienie mu upłyn 
nienia części rezerw, ulokowanych w papie- 
rach wartościowych, celem przyśpieszenia wy 
płaty odszodowań. Z powodu ogólnych trud- 
ności gospodarczych, zwłaszcza w rolnictwie, 
stanowiącem osiemdziesiąt kilka procent port 
felu ubezpieczeń przymusowych P. Z. U. W., 

wpływ należności ze składek z roku na rok 

się pogarsza. 

Z końcem roku 1931 ogółna zaległość skła 

dek P. Z. U. W. wynosiła 47 i pół milj. zło- 

" tych. Pociągnęło to za sobą oczywiście rów- 

nież pewne zaleganie w wypłacie odszkodo- 

wań, jakkołwiek znacznie mniejsze, a to dzię- 

ki rezerwom gotówkowym, z jakiemi P. Z. U. 
W. wstąpił w okres kryzysowy. 

Niewypłacone do końca roku 1931-go od- 
szkodowania wynosiły na terenie całego Pań- 
stwa 15 i pół milj, zł, w czem jednak część 
pochodziła z pożarów ostatniego miesiąca, a 
inna część nie mogła być wypłacona z powa- 
du niespełnienia jesz: przez pogorzeleów ko 
niecznych formalności. 

Niemniej w praktyce Zakładu, który dbał 
zawsze o to, aby odszkodowania za pogorze- 
le były niezwłocznie wypłacane, stanowi to 
zwrot niepożądany, wymagający rychłej po- 

prawy. Usunięcie tych niedomogów jest zre- 

sztą możliwe, gdyż Zakład zgromadził w ok- 

resie dobrej konjunktury dostateczne rezerwy 

które miały Zakład zabezpieczyć przez trud- 

nościami w czasach gorszych, idzie tylko o ich 

upłynnienie, stąd wniosek P. Z. U. W. do p. 

ministra Skarbu. ь 
Niezależnie od tego kroku P. Z. U. W. przed 

sięwziął cały szereg innych środków dla u- 

zyskania możliwości szybszej wypłaty od- 

szkodowań, między in. rozpoczął również przy 

pomocy Min. Spr. Wewn. energiczną akcję 
przeciwko niesumiennym kierownikom fie- 

których - samorządów,  przywłaszczających 

składki Zakładu, aż do ścigania winnych 
przekroczenia władzy na drodze dyscypli- 
narnej i karno-sądowej włącznie. 
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Ładny współpracownik! 
MW „Głosie Wiłna* igrającym na -naj- 

niższych instynktach ludzkich, posługiwano 

się. w ukcji antysemickiej rzekomym 

„D-rem“ Engelsternem, przy pomocy jego 

wywiadów, wyznań i poglądów, starano się 

zohydzić społeczeństwo żydowskie w 0- 

czach Polakėow i siać jadowite ziarna nie- 

nawiści narodowościowych. 

„Otóż stwierdzono, że Engelstern był ba 

dany w Klinice Psychjatrycznej 0. $. В. 

przez dwa tygodnie przez d-ra Rosego i dja- 

gnoza ustalona w zeszły poniedziałek z ca- 

łą stanowczością orzekła, że Engelstern jest 

paraphrenikiem, .(co za tem idzie parało- 

gikiem), czyli człowiekiem chorym umys- 

łowo. 

Oto i źródło informacyj i dobrych wia- 

domości! Powinszować współpracownika... 

a może biedaczek zwarjował od  nawału 

bzdur, które mu kazano pisać w „Głosie 

Wilna“? 

LAMA TPS SANTA SN 

TEATR | MUZYKA 
TEATRY MIEJSKIE Z. A, S. P. 

— W MARCU OBNIŻKA CEN BILETÓW. — 

„Mam lat 26% — na Pohulance. Dziś, 
w czwartek dnia 3 marca b. r. o godz. 8 w. 

ciesząca się ogromnem powodzeniem 
iers tuka „Mam lat 26“. 

y biłetów w marcu. uległy 

  

   

    

   
znacznej 

iątek dnia 4 marca o godz. 8 w. 
„Mam lai 26“. 

— Dwa ostatnie przedstawienia komedji 
Antoine'a w Lutni. Dziś w czwartek dnia 3 
marca b. r. e godz. 8 w, wesoła, niezmiernie 

i cą komedja Antoine'a „Co może ka 
przedstawiająca stosunki panujące 

ród burżuazji francuskiej w okresie przed- 
wojennym. х 

„Ceny miejsc na miesiąc marzec znacznie 
zniżone. 

Jutro w piątek dnia 4 marca b. r. o godz. 
8 w. po raz ostatni „Co może kobieta". 

— W sobotę popołudniówka szkolna ko- 
medji Szekspira na Pohulance. W nadcho- 
dzącą sobotę dnia 5 marca o godz. 4 p. p. 
„dane będzie przedstawienie popołudniowe dla 
młodzieży szkołnej arcywesołej komedji Szek 
spira p. t. „Dwunasta noc”. 

Ceny miejsc szkołne. 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH. 
— „Virtuti Militari* — na Pohulanee. W 

nadchodzącą sobotę dnia 5 marca o godz. 8 
w. po raz pierwszy ukaże się na scenie Te- 
atru Pohułanka — głośna sztuka Kazimie- 
rza Czyżowskiego p. t. „Virtuti Militari". 

— Najnowsza komedja Grzymały-Siedlec- 
kiego w Lutni. We wtorek dnia 8 marca 
Teatr w Lutni wystąpi z premjerą głośnej 
i wesołej komedji Adama Grzymały-Siedle- 
ckiego p. t. „Ich synowa”, która zarazem jest 
najnowszem . dziełem wielkiego autora. 

— Elna Gistedt i K. Hanusz w Lutni. — 
W: najbilższą sobotę dnia 5 marca jedyny 
raz ujrzymy czarującą Elnę Gistedt i Karoła 
Hanusza, świetnego parodystę-piosenkarza — 
w pełnej werwy i humoru rewji warszaw- 
skiej, z udziałem Boruńskiego, Opolskiego, 
Fiszmana i innych. W' programie piosenki: 
„Krowa, „Ja za tobą szaleję”, „Chryzante- 

my" z operetki „Wiktorja 1 jej Huzar", pa 
rodje „Carmen“, „Otello“ 1 wiele innych. 

— Boy-Želeūski i syn. — W niedzielę 
dnia 6 marca b. r. o godz. 3 m. 30 pp. Wil- 
no powita ulubieūca calej Polski, nowatora 
i prawdziwego odkrywcę literatury francus- 
kiej — fenomenalnego Boya-Żeleńskiego, któ 
ry wygłosi odczyt o poecie obwiesiu Franci- 
szku Villonie, Boy, który wzbudzić umiał za 
chwył zagranicy (Sorbona), ze względu na 
niedzielny odczyt znalazł się na ustach całe- 
go Wilna. 

— Kwartet węgierski „Promusiea* — w 
Wilnie. Niezwykle piękny koncert kameralny 
odbędzie się dnia 10 marca w salt Konser- 
watorjum. # 

W dniu tym wystąpi w Wiłnie wszech- 
światowej sławy kwartet węgierski „Pro mu- 
sica'', który czarować będzie słuchaczy wspa 
niałem wykonaniem kwartetów Haydna, De- 
hassy, Beethovena (Harfenquartet). 

Koncert kameralny wywołał duże zainte- 
resowanie. Bilety nabywać można w biurze 
podróży „Orbis*. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 3 MARCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor 
12.15: Odczyt rolniczy. 12.35: Poranek szkoł 
ny. 14.30: Program dzienny, 14.35: Mikro- 
fon w sekcji odzieżowej dla bezrobotnych. 
15.05: Kom. 15.25: „Słowniki języka pol- 
skiego* 15.50: Aud. dła dzieci. 16.20: Lek- 
cja francuskiego. 16.40: „Kasa im. Mianow- 
skiego, jej roła i zadania” — odczyt. 16.55: 
Muzyka lekka (płyty). 17.10: „Słowo, jako 
element literackiego piękna* — odczyt. 
17.35: Koncert. 18.50: Pogad. gospodarcza. 
19:00: „Skrzynka pocztowa Nr. 191%. 19.20:' 
„Nowości teatralne. 19.35: Program na pią- 
tek i rozm. 19.45: Prasowy dziennik radja- 
wy. 20.00: „Peleas i Melisandra“ — dramai; 
liryczny w 4 aktach Debussy'ego, AB 
Słuchowisko. 22.00: Rewja w teaku „Qui 
pro quo". 

PIĄTEK, dnia 4-go MARCA 1932 ROKU. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 

14.15: Muzyka klasyczna (płyty). 15.15: Kom. 
15.25: „Polski słownik geograficzny* — od- 

czyt. 15.50: Audycja dla chorych. 16.20: „Ży- 
cie wyrazów — odczyt. 16.40: Codzienny od 
cinek powieściowy. 16.55: Lekcja angielskie- 
go. 17.10: „Pochodzenie polskich nazw roś- 
linnych“ — odczyt. 17.35 Koncert, 18.50: Ko- 

  

     

  

    

      

   

  

munikat LOPP-u. 19.00: „Polakom na Ko- 
wieńszczyźnie*. 19.15: „Przegląd pr: rol- 
niczej, krajowej i zagranicznej. 19.25: „Kło- 
poty Oszmiańczuka* — feljeton wesoły. 19.40 
Program na sobotę. 19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert symfonicz- 
ny z Filharmonji. 22.40: Kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
JAK SIĘ UBIERA BEZROBOTNYCH. 
O godzinie 14,35 mikrofon rozgłośni wilef 

skiej znajdzie się w ogrodzie po-bernardyń - 

skim, gdzie w pawilonach dawnej Wystawy 

znajdują się obecnie pracownie, uruchomione 

przez Wojew. Komitet do spraw bezrobo- 

cia. Radjosłuchacze dowiedzą się, w jaki spa 

sób Komitet zaopatruje w odzież ludzi pozba 

wionych pracy. 

PELEAS I MELISANDA. 
Miłośnicy muzyki poważnej posłuchają z 

pewńością dzisiaj o ogdz. 20-ej audycji z płyt 

gramofonowych, w czasie której wykonana 
zostanie opera K. Debussyego „Peleas i Meli- 

sanda“, Audycję poprzedzi słowo wstępne Sta 
nisława Węsławskiego, który wprowadzi słu- 
chaczy w świat oryginalnej twórczości wiel- 
kiego kompozytora francuskiego. 

RÓŻNICA. 

W. szkołe. Nauczyciel wyjaśnia kwestję 
podatków. Podatki, mówi, są bezpośrednie 
i pośrednie. 

— Meyer, 
pošredniego. 

— Podatek od psów, panie psorze. 

— Jakże to? 
— A bo, proszę pana, przecież pies sans 

nie placi podatku, 

-przytocz przykład podatku 

(Le Rire)
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0 konkursie filmowym słów parę. 
Od jednego z naszych czytelników 

otrzymujemy poniższe zupełnie słusz- 

ne uwagi: 

Aby dać możność wyrażenia publicznego 

sądu a tem samem wpłynięcia na dalszy 
dobór filmów — Dyrekcja Kina „Casino* 
zorganizowała konkurs, który ma być wy- 

razem upodobań $ gustów kinowej pubłicz- 
ności. 

Rzecz ta byłaby godną najwyższego uz- 

nania — gdyż, trzeba przyznać, stosunki w 
dziedzinie kultury filmowej na terenie na- 
szego miasta są nieco egzotyczne — gdyby 

nie dziwne postawienie kwestji, jeżeli 
chodzi 0 możność wypowiedzenia sj: 
Wątpię bowiem szczerze, czy ograniczanie 
stającego do konkursu do ram treściwych 

odpowiedzi na pytania zawarte w kwestjo- 
narjuszu, da możność „wypowiedzenia się” 
i usunięcia tych niedomagań i bolączek, 
które rzeczowo i słusznie piętnuje oficjalna 
krytyka zdaje się od zarania istnienia na- 
szych kino-teatrów. 

Cóż można bowiem w dwóch słowach 
odpowiedzieć na pytania jaki rodzaj filmów 
najbardziej mi się podoba? Większość kuil- 
turalnych widzów odpowie: czy to będzie 
film salonowy, czy sensacyjny, operetkowy, 
czy też podróżniczy, każdy film będzie miał 
powodzenie i pozostawi po sobie miłe wra- 
żenie o iłe będzie posiadał pewne zasadni- 
cze i nieodzowne warunki. A więc, śiniałość 
i napięcie akcji, odpowiednio dobrane kra 
jobrazy, ciekawie i oryginalnie ujęte pro- 

blematy skrótów, kontrastów oraz symbołów 
fllmowych. O ile nie będzie nużył czczą 
papłaniną, o ile nie będzie zdradzał ten- 
dencyj deprawujących i ogłupiających. 

Widzieliśmy ostatnio na ekranach tutej- 
szych kino-teatrów filmy salonowe z Normą 
Shearer i Robertem Montgomery oraz film 
P. t. „24 godzin* z Clive Brook i Marion 
Hopkins. Sensacyjne „Wielkomiejskie "Uli: 

RT AEK RS RÓ EN AIKIKAI IO 

TRAGEDJA TANCERK Kw Miejskie | 935517 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

ee“ 2 Silwią Sydney i Gary Cooperem. Ope- 
retkowe —. Lubicza zJanette Macdonald & 
cały cykl świetnych operetkowych filmów 
wersji francuskiej, pedróżniczych „Afryka 
mówi". „Trader Horn*, komicznych — jak 
„Miljon“, „Šwiatla Wielkiego Miasta" (cho- 
ciaż dramat), „C. K. Feldmarszatek“ oraz 
piękną fantazję groteskową Foxa p. t. 
„Małżeństwa przyszłości*, która niewiadomo 
z jakich powodów znikła po jednodniowem 
jyświetlaniu z ckranu kina Helios. Wszyst- 

kie te filmy ściągnęły tłumy i zdobyły sobie 
zasłużone uznanie. Nie można zatem wy- 
magać, aby ktoś specjalnie uparł się szaleć 
jedynie za jednym rodzajem filmów, gdyż 
nieunikniony w takich wypadkach przesyt 
wygoniłby wkrótce z sali nawet najzagorzal. 
szych zwolenników. 

Co do produkcji rzecz przedstawia się 
tak samo. Trzy konkursowe filmy Casina 
„Cham“, „On i jego siostra“ i „Madam Sa- 
tan" nie są na nieszczęście sztandarowemi 

produktami swych wytwórni, gdyż widzie- 
liśmy już nawet lepsze filmy polskie, cho- 
ciažby „Bezimiennych Bohaterów", „C. K. 

Fełdmarszałek* był również lepszy. ,„Madam 
Satan“ zaś poza miljonową wystawą nie 
dał nie, coby na jego korzyść świadczyć 
mogło. 

Jeśli chodzi o wybór ulubionych akto- 
rów filmowych rzecz przedstawia się tak 
że gdyby ktoś dzisiaj uparł się twierdzić, jź 
woli Chaplina od Janingsa, wzgłędnie prze- 
nosi Garry Coopera nad Joana Barrymore, 
lub też Janette Macdonald nad Marlenę )- 

trich i t. d, mógłby również twierdzić z tą 

samą logiką, że woli polować na kaczki 

chartami, niż z porządnym seterem. 

Gwiazd filmowych jest miljon, wschodzą 

one i zachodzą. Główna rzecz, aby każda 

błyszczała na swojem podwórku. Jest to rze- 

czą dobrego reżysera, aby tak było w rze- 

czywistości. 

Francuzi dowiedli ostatnio, że ich filmy 

„o nieznanych aktorach* są najinteligent- 

  

Koncertowa orkiestra pod batutą M. 
Początek o godz. 4. 6, © i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter60,gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
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niejsze i- najlepsze. 

Z wyżej podanych powodów niestanie do 
konkursu takiego wiele znawców i miłoś- 

ników kina. Niewiadomo również, czy wy- 
niki konkursu zmienią wiele fatalnych nie- 
domagań i plag ponoszących się w naszych 
kino-teatrach, jak brak foteli (w kino Hol- 
lywood), jak wpuszczanie osób podczas WY- 
świetłania, i tak. tragicznych nieporozuntień 

—jak ilustrowanie muzyczne dodatków Pa- 
ta. Przybycie Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej na imprezy sportowe i inne odbywa się 

zwykle przy dźwiękach „nastrojów leśnych”. 
Powódź w Wilnie okraszona jest marszem 
Radeckiego i pieśnią „Gaudeamus - igitur", 

Nie mówię już o tem, że ten sam dodatek 

Pała pokutuje dła odmiany przez cały mie- 

siąc po wszystkich kino-teatrach, a czasem 

dłużej, Nie- chcę mówić również o reklamie, 

gdyż nie wiem czy trafi się ktoś tak naiwny, 

któryby uwierzył, że pułkownik Redeł był 

„najlepszym oficerem austrjackim*, albo że 

film „Ułani, ułnai* jest najlepszym dźwię- 

kowcem polskim. 

Gdy dyrekcja naszych kino-teatrów wez- 

mą sumiennie tych parę spostrzeżeń pod 

uwagę, uważam. że będzie to miało lepszy 

skutek, niż rozpisywanie konkursów, które 

w rezultacie nic dąć nie mogą. Estebe. 

KINA I FILMY 

„ROK 1914“ 

(Helios). 

Nic. Doprawdy nic. Nawet wymyślać nie 
ma za co, choć jest komu i sprawiedliwie. 
Taka mizerja, že niema o czćm mówić. Coś 
beznadziejnie  nieproporcjonalnie nikłego w 
stosunku do najbardziej sensacyjnej ze wszy 
stkich, które obecne pokolenie poznało, naz- 
wy — „Rok 1914*., 

Nieopisanie uboga, garsteczka zakłama- 
nych  szabłoników operująca historyjka. 
Gdzie tu Sieroszewski, gdzie Stern. W pro- 
gramie i na wstępie filmu figurują, owszem... 
Ach zapomniałem — jest tam i p. Szaro... 
To wystarczy, żeby wpływ dwóch pierwszych 
odpowiednio „zmodyfikować”. P. K. A. Czy- 

   

    

  

      

  

  

Wielki dramat miłości i poświęcenia 
z udziałem słynnej Lit Dagover. 

Salnickiego. 

  

Dźwiękowy HOLLYWOOD | Dziś! Złota Serja Polskai 

Najpiękniejsza para kochanków polskiego 

Wiełki dramat miłości i bohaterstwa w-g sce- 

Dźwiękowy 
Kino - Teatr HELIOS ekranu 

narjusza Wacława Sieroszewskiego. 

IDE Ń SK I 

żowski, który na stanowisku cenzora umiał 
najlepsze fiłmy niemiłosiernie kastrować ni- 
czem tu nie usprawiedliwił swego poprzednie 
go pełnienia tej funkcji. Przeciwnie, jako 
„doradca wojskowy* ubrał już w pierwszych 
dniach sierpnia, w tym filmie. beliniaków w 
te miłe, ułańskie mundurki, które w rzeczy- 
wistości włożyli dopiero, bodajże, o dwa mie- 
siące później. To nie jest detał to jest skan- 
dał. Wstyd, żeby takiego drobiazgu (z punk. 
tu widzenia łatwości wykonania) nie dopil- 
nować, (a nie jest on odosobniony). Mundur 
jest bezsprzecznie rzeczą bardzo „fotogeni- 
czną”, ale czy nie można było jakoś zazna- 
czyć potrzebnego na ukazanie się go, okre- 
su? Pokazać ów pamiętny „pierwszy patrol“ 
zaznaczając, choć szkicowo ewolucję, która 
odbył do szwadronu i dywizjonu, a w ż- 
dym razie do momentu, w którym prz 
dział dany mundur. Jak historja to historja, 
a wydarzenia wielkie i drogie nie powinny 
służyć za traktowany „per nogam* przedmiot 
niechlujnie zrobionej, bylejakiej, mdłej ra- 
motki Dosyć już tego pseudo patrjotycznego 
hadlarskiego żerowania na tematach miary 
olbrzymiej dla pokrycia niemi pigmejowatej 
nicości formy ich przedstawienia. 

Kończę już, bo wbrew temu co powiedzia 
łem na wstępie zacznę kląć jak szewc, a wy- 
myślać jak sam pan wachmistrz szef szwad- 
ronu, sierżant kompanijny, ogniomistrz ba- 
teryjny etc. Ciężko jest pohamować wybuch 
pasji wobec tego co się dzieje w naszym 

SPORT 
PRZED SEZONEM PIŁKARSKIM. 

W. związku ze zbliżającym się sezonem 
wiosennym we wszystkich sekcjach i klubach 
piłkarskich Wilna zawrzała gorączkowa pra- 
ca nad przygotowaniem się do niedałekich 
już rozgrywek mistrzowskich.  Jedysą w 
Wilnie drużyną, która przez cały sezon zimo- 
wy systematycznie pracowała nad zaprawą 
fizyczną s h członków, przeprowadzając 
racjonalny trening była sekcja piłkarska 1 
p. p. Leg. Wziąwszy pod uwagę zasilenie ata- 
ku mistrzowskiej drużyny Wilra przez do- 
skonałego napastnika „Gracovji Zbroję. 
oraz racjonalną zaprawę piłkarzy — n: 
przypuszczać, że w roku bieżącym wojskwoi 
utrzymają nadal supremację w piłkarstwie 
wiłeńskiem. (es). 

  

   

  

  

  
  

  

   

    

ZAWODY NARCIARSKIE O MISTRZOSTWO 
WIL. CHOR. HARCERZY, 

W dn. 27 i 28 b. m. odbyły się w Wilnie na 
Antokou doróczne zawody narciarskie o mi- 
strzostwo WiL Chorągwi Harcerzy. Do wal. 
ki o pałmę pierwszeństwa stanęły zespoły 
drużyn: 1-szej Trockiej, 1-szej Baranowickiej, 
3-ciej Nowogródzkiej, 1-szej Stołpeckiej, 1-ej 
i 2-giej Święciańskiej oraz „Błęk. Jedynki Że- 
glarskiej“, 4-ej, 8-ej, 9-ej i „Czarnej Trzyna - 
stki“ z Wilna. Ogółem przeszło 50 zawodni- 
ków. 

W zawodach zespołów 
zdobyły mi 

1) zesp. 1 
(56.35). 

2) zesp. „Czarnej Trzynastki* w Wilnie 

3) zesp. „Błęk, Jedynki Żegł.* w Wilnie 
163.30), 

4) zesp. 1-szej Druż. Harc. w Baranowi- 
czach (64.45), 

5) zesp. 1-szej Druż. Harc. w Stolpcach 
(69.00), ь . 

6) zesp. 9-ej Druż, Harc. w Wilnie (69.30:. 

W zawodach jednostkowych na trasie 10 
klm. zdobyli miejsca: 

1) d-h Wojciechowski G. z „Błęk. Jed. 
Żegl.* (54.43), 

2) d-h Kohutek Ludwik z ,Błek. Jed. Że- 
glarskiej“ (54.58), 

3) d-h Perłowski Antoni z „Czarnej Frzy- 
nastki“ (60.24), 

4) d-h Ježowski Konrad 
Baranowickiej (62.11), 

5) d-h Sinkiewicz Jan z 1-szej Druż. Troc- 
kiej (62.41), 

6) d-h Kozłowski Edw. z 4-ej Druż. Wileń- 
skiej (64.08), 

Ogó(em startowało do zawodów zespoło- 
wych 11 zespołów po 4 harcerzy, do zawo- 
dów jednostkowych 28 harcerzy. 

  

na trasie 8 kłm. 
   

  

j Druż. Harcerzy w Troakch 

  

  

z 1-szej Dru. 

W ogółnej klasyfikacji o mistrzostwo Cho 
rągwi i nagrodę przechodnią zajęły czołowe 
miejsca drużyny: 

1) „Błękitna Jedyna Żegłarska” 
puktów 27, 

2) I-sza Drużyna Harcerzy, Troki — pun- 
któw 26, 

3) „Czarna Trzynastka”, Wilno — pun- 
któw 24, 

4) 1-sza Drużyna Harcerzy, Baranowicze 
— punktów 15, 

Wilno, 

  

** 51 (2293) 

5) I-sza Drużyna Harcerzy, -Stołpee — 
punktów 8, 

6) 9-ta Drużyna Harcerzy, Wilno — pun- 
któw 4, 

Kierownictwo zawodów spoczywało w rę 
kach druha J. Truchanowicza, referenta w. 
t. Komendy Chorągwi. 

UDZIAŁ ZAWODNIKA WILEŃSKIEGO W. 
NARCIARSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI 

W dniu wczorajszym najlepszy narciarz 
Wilna Jerzy Hermanowicz wyjechał do Zako 
pane gdzie będzie reprezentował barwy 

kie na mistrzostwach narciarskich Pok 
ski. (es). 

    

ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA „OGNISKA* 
W: ŁODZI 

W sobotę i niedziełę najlepszy i bezkon- 
kurencyjny obecnie w Wilnie zespół hokejo- 
wy Ogniska rozegrał w Łodzi dwa spotkania, 
wygrywając pierwszego dnia z ŁKS-em w 
stosunku 3:1. Bramki dla Ogniska zdobył 
Andrzejewski (2) i Okułowicz (1). Dła ŁKS-u 
punk honorowy zdobył znany i popularny w 
Polsce piłkarz Król. Ognisko zademonstrowa- 
ło bardzo ładną grę, zdobywając uznanie wi- 
downi, W poszezególnych tercjach wyniki by- 
ły następujące: w pierwszej 1:1, w drugiej 
wilnianie zdobywają dwie bramki nie tracąe 
żadnej, ostatnia tercja mimo wysiłku obu dru 
żyn mija bezbrarakowo. 

Sukces Wilna spotkał się z apłauzem licz- 
nie zebrane pubłiczności. 

Drugiego dnia Ognisko, występując, jako 
reprezeniacja Wilna doznała porażki, prze- 
grywając spotkanie z repreezntacją Łodzi w 
stosunku 2:0 (10, 0:0, 1:0). Gra prowadzona 
w niezwykle szybkiem tempie, utrzymana by- 
la ze strony gospodarzy na niezbyt dżentel. 
meńskim poziomie. Gracze łódzcy, grając bar 
dzo ostro, a miejscami nawet brutalnie, mimo. 
równorzędnej gry i szybko zmieniających się 
ataków, potrafili lepiej wyzyskać sytuację 
podbramkowe, rozstrzyga jąc pierwszą i trze- 
cią tercję na swoją korzyść. Wynik 2:0 nie: 
odpowiada przebiegowi gry i ustosunkowanii 
się sił. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, prowadzo. 
ne są pertraktacje o rozegranie meczu hoke- 
jowego w Poznaniu, dokąd w razie pomysl. 
nego wyniku rokowań Ognisko ma się udać 
w najbliższą niedzielę. 

    

fes.). 
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ZŚwiatowej sławy 

„OLLA—Gummi 
oryginalne tylko z powyższemi markami 
fabrycznemi na poszczególnych kopertach! 
Mniej wartościowe energicznie odrzucaćł 
Marka „Globus jest znakiem świat. sławy. 

emm" Žadajcie tyiko „OLLA"“ z marką „GLOBUS" umumuw 

    
OSTRZEŻENIE!" | 

  

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ  śred- 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkar:ko-wa- 
rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia !-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne. 

weneryczne. 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 = 

od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

  

told Conti i znak. art. teatru Stanislawsk. 

Bazyli Siklewicz w monum. dźwięk. 
taljon 20 p. p. oraz mistrz. dżigit. autent. Czerkiesi-jeźdźcy z „Dzikiej Dywizji", 

kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyższone. — 

mate" ROK 1914 Chóry: W. DANA i Kubańskich kozaków. 

W scen. batal. biorą udz. 8 i 11 p. ułanów, ba- 
Ze względu na ogólny kryzys pomimo ogromnych 

Dla młodzieży dozwolone. — Na |-szy seans ceny zniżone. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

Dziś! Korona polskiej 
czołowej twórczości 
filmów dźwiękowych 

7 Dźwiękowe Kino Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości i bez. 
granicznego poświęcenia 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 5-go rewi 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicznej, 
że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wil- 
nie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezydenta Rzeczy- 

    

ЕВ 
Marja Lakneowa 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz, ulica asztanowa 7, m, 5. W. Z. P. Nr. 69. 852% 

Akuszerka CASINO 
Wielka 47, tel, 15-41. 

K: а „i £ m 4 

10-ciu z PAWIAKA 
W rolach głównych: ZOFJA BATYCKA, Karolina Lubieńske, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski i Józef Węgrzyn. Film, o którym mówi cała Polska! 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz 4, 6, 8 
Ceny znacznie zniżone. 

i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
  

Dźwięk; teżtr świetlny 

„PAN 
Dziś 100% dźwię- 
kowe arcydzieło 

Annabelią 
JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ 

Nad program: Nadzwyczajne dodatki dźwiękowe: Tygodniki 
Seanse o godz 4, 6, 8 i 10'15. Na l-szy seans ceny zniżone. 

w roli tytułowej. — 
PATA i FOXA. 

w realizacji ałynnego Joe May 
z uroczą gwiazdeczką ekranu 

  

ul.Wielka 42, tel. 5-28 

*KINO'KOLEJÓWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dziś! Wspaniały dramat sen- 
sacyjny w I0-u aktach p. t. 

Lila Lee, Ralf Gravers i inni. 
LOTNIK nia w Nikaragua 

Film osnuty na tle życia lotników ameryk, podczaa powota- 

Sportowiec staje się bohaterem! Szlachetne uczucia prawdz. miłościi poświęcenia Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej Następny program: 50-letni Don Juan 

W rol. głównych: Jack Holt, prześliczna 

  

Dźwięki Kisow Taste 
STYLOWY 

ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 5-go rewiru 

4uljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Wi- 
łeńskiej Nr. 25m. 10, podaje do wiadomości publicznej, 
że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz w W*l- 
nie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o Prawie Bankowem 

Domu Bankowego, 

10,ej rano, 
w Wilnie , przy ulicy Słowackiego Nr. 17 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Woropajewskich Za- 
kładów, Przemysłowych Sp. Aks.. «majątku ruchomego, 
składającego się z-23800 metr. kwadr, szkła okiennego, 

znajdującego się 
w zastawie tegoż Domu Bankowego T. Buqimowicz w 

na zaspokojenie pretensyj tegoż 
w dniu 9-go marca 1932 r. od godz. 

oszacowanego na sumę zł. 95200.—, 

Wilnie. 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

Dziś! Perła polskiej produkcjił Najpiękniejsze i najnowsze 
dźwiękowe arcydzieło w-g pow. M. Srokowskiego p. r. 
Potężny dram. dźwięk. w 12 skt. To polska „Symfonja zmysłów*. 
W rolach gł. czarodz. piękna A. Petersen-Możżuhinowa, E. Bodo, K. Ankwicz i Michał-Wiktor Varconi. IB Ned program: Najpiękniejszy film dźwiękowy Lon Chaney'a — „Na zachód od Zandzibaru” w 10 akt. 

Dziś, Wspaniały przebój 
dźwiękowy! Śpiew! Tańcel 
jose Mojika, czarująca Mona Mario i Antonio Moreno. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Kańórnik Sqdoseg: I Mašcicki. ‚° 

EEST LESTAR TOS, 

W rol. g: 
zastępca CZAR TANGA 

w -dniu:10-go marca 1932 r. 
w osadzie. Hołubiei, „- gminy -woropaje: 
postawskiego, odbędzie się sprzedaż z 

Akce. majątku ruchomego, składającego 
trów kwadr, szkła okiennego, 
zł, 624160, znajdującego się w zastawie 
go T. Bunimowicz w. Wiłnie. 

34) 

KULT CIAŁA 

Cudowne pieśni argentyńskie! Upajający rytm tangal — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. lej. - 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 5-go. rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicznej, 
że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wii- 
nie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezydenta Rzeczy - 
pospolitej. z dnią 17 marca 1928 r. o Prawie Bankowem 
na zaspokojenie. pretensyj tegoż. Domu Bankowego, 

n od. godz. 

cego do Woropajewskich Zakładów Przemysłowych, Sp. : 

oszacowanego na sumę 

Komornik Sądowy: 4oNMościcki. 
. 

ryźmie „dyktatury proletarjatu*. Że mętne wieści a 

(Rapscdie D'Arm ur) 
To historja.„Wszechpotęźnej miłości. 

jl. cudowna para kochanków, jedyny. godny 
Rudolfa Valentino — poryw. Hiszpan Don 

Ceny od 40: gr. 

USNS TIR BSD 

ODMROŽENIE 
Oryginalna m aś 

(z kogutkiem) 

„MROZOL: 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

10-ej rano, 
wskiej, powiatu 
licytacji, nałeżą- 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne ч 

AED ZORY REDPRCZWSOZE 5 

  

się z 156040 me- „| z wygodam & 
POKÓ i telefonem 

DO WYNAJĘCIA 

Kijówska 4, m. 10 

Domu Bankowe- 

pospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o Prawie: Bankowem 
na zaspokojenie pretensyj tegoż Domu Bankowego, 
w dniu 10-go marca 1932 r. od godz. 10-ej rano, 
przy stacji Woropejewo, gm. woropajewskiej, powiatu 
postawskiego, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą- 
cego do Woropajewskich ' Zakładów Przemysłowyci:, 
Sp. Ake. majątku ruchomego, składającego się z 4860 
metr. kwadr. szkła okiennego, oszacowanego na sumę 
zł. 19440—, znajdującego się w zastawie tegoż Domu 
Bankowego T. Bunimowicz w Wilnie 

Komornik Sądowy: J Mościcki. 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr 'Il zawiadamia, 

że w dniach 18, 22 i 30 marca 1932 roku o godz. 10 
odbędą się w Grodnie przetargi nieograniczone na 
remont koszar, stajen i dachów w garnizonach: Wiłnó, 
N. Wilejka, Mołodeczno, Kraśne. Suwałki, Białystok, 
Lida, Grodno i Grajewo. Szczegółowe ogłoszenie 
ukaże się w „Polsce Zbrojnej* i „Przeglądzie Tech" 
nicznym* w Warszawie. 

Okr. aa Budown. Nr. lil 
rodno 

L: dz. 850/Bud. 

poleca 
firma 

  

  

poleca 
firma 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
aeumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Chętnie przyjmie pracę 
w fryzjerni, ponieważ 
6 mievięcy już pracowała 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera Wil.“ 

pod „Młoda pann 

2102/V] 
  

PROSZEK 

ZALE 
‹ 

"USUWA NAJUPÓRCZYWSZY 

    

'BÓL GŁOWY 
ISTRZEŻENIE./ozy kuowiE NALEŻY 

OSTRZEŻENIE. 2ezy. Sadać TyLkO | 
1 PROSZKÓW 2.KOGUTKIEM 

(4CAWGOQ ZEAMYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
+ WYJTRZEGAĆ SIĘ NASLADOWNICTW. UPOR= 
GN POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

(O*2zylnie do sprzeda- 
nia natychm: z po- 

wodu wyjazdu ładna, ren- 
towna kamienica w Wil. 
nie. 11% czystego zysku. 
Zgłaszać się: Zawalna 10 
m. 12, od g. 5—7 wiecz. 
Pośrednicy wykluczeni. 

  

  

  

twarze zasępione i mocno Ściśnięte pięści. Ci sami 
uchodzą z życiem, pozostawiają ojców i matki, braci 

nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości z gwarancją 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, uł. Wileńska 23 

Ceny zniżone. 

    

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu .PROGRESS* 

ULL, Vilno, 
BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

Uczeń 7 ki. 
gm. im. Słowackiego 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica 
Antokolska 8 a, m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

Poszakuję pozady 
furmana. 

Adres w Administr, 
„Kurjera Wileńsk *. 

  

  

Marja Aržeziną 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

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

NN 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. 6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
27; SA zmarszczki, bro- 
awki, kurzajki i w. ъ W. ZR AB, 55 

BULDOGA 
lub innego 

rasowego psa 

Oferty do Adm. „Kuriera 
Wileńskiego" pod Nr 872 pe DSO o 

Kury rasowe 
Białe Wyandotte. 2 stad- 
ka. Selekcjonowane, Do- 
sprzedania z powodu wy- 
jazdu Adres w Adminietr. 
„Kurjera Wileńskiego* 

LEKCJE 
prywatne w zakresie mae 

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynowany pe» 

dagog— Bakszta 17. m. 4.. 

    

wości setki tysięcy „kułaków* i innych „niebłagona- 

Sołowki—wyspa tortur 
Ii śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

Jak już poprzednio zauważyłem, kto trafił na 
Sołowki ten odarzu na wolność nie wychodził. Po od- 
byciu terminu jednego zesłania, zazwyczaj skazywano 
„solowczanina“ na inne zesłanie, gdzieś do zabitego 
kąta Rosji, a najczęściej Syberji. 

Tak bylo i ze mną. Gdy po 7 miesięcznem „nadpro- 
gramowem“ siedzeniu na Sołowkach, nadeszło wresz- 
cie z Moskwy orzeczenie co do dalszego mego losu oka 
zało się, że mam powędrować na następne 3 lata na 
Sybir. Słysząc taki wyrok prawie krzyknąłem: Gdzie 
chcecie wywoźcie, byle dalej od tych piekielnych mu- 
rów Sołowieckich. Ten okrzyk, zdaje mi się, sprawił, 
że w rezultacie zapchano mnie daleko wgłąb Sybiru 
ido takiego „zachałustja”, że ani stąd, ani tu — żaden 
głos ze świata nigdy nie dochodził. -Okazałem brak po- 
prawy w sensie sowieckim, a taki osobnik nie powi- 
nien ujrzeć wolności. 

Ten zwyczaj ponownego, bez żadnych powodów 
zsyłania ,„przestępeów* pomimo odbycia kary, mojem 
zdaniem, stosowano w tym celu, aby byłych zesłań- 
ców możliwie najdłużej izolować od reszty społeczeń- 
stwa, by do wiadomości jego nie dotarły konkretne i 
pewne dane o znęcaniach sowieckich nad więźniami, 
<o w oczach szerokich mas mogłoby panującemu regi- 
mowi i jęgo kierownikom znacznie zaszkodzić, tem- 
bardziej, że przecież prawie każdy róg ulicy i słup, te- 
legraficzny krzyczą o ucisku ludności przez rządy 
„państw kapitalistyczn., a wyrozumiałości i humanita- 

i Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. pdp. 

  

strasznym terrorze dochodzą gdzieś z oddala, to jesz. 
cze nie dowód, że tak jest w rzeczywistości. Pozatem 
rozsiewanie takich pogłosek przez niesprawdzone, a 
nawet nieznane źródła łatwo obalić łub zrzucić na karb 
wrogów proletarjtu, „stale oczerniających* państwo 
ludu pracującego. 

Na tę małą dygresję pozwoliłem w tym celu, aby 
wytłumaczyć przynajmniej pobieżnie dlaczego, pomi- 
mo niepopełnienia żadnego innego przestępstwa i nie- 
nagannego naogół zachowania się zostałem wraz z in- 
nymi skazany na ponowne zesłanie. 

Kto chociaż raz w życiu pozbawiony był wolno- 
ści, ten może zrozumieć, ile ogromnej radości było w 
duszach naszych, gdyśmy po spakowaniu manatków 
nie w celu udania się w głębiny lasów stanęli w szere- 
gu, lecz w celu pozostawienia nareszcie tych murów 
—może nazawsze. Długie, aż hen po krańce Rosji 
szeregi ofiar bolszewizmu. pociąga nadał tu, do tego 
piekła,nędzne szmaty niegdyś silnych i zdrowych ludzi 
zapełniać będą śmierdzące baraki, cele karcerów i Sie- 
kirki, dzikie ostępy nieprzebytych lasów, kije i kolby 
karabinów spadać będą na plecy i głowy nieszczę- 
śnych niewolników, ze słowami „zleje budziesz*, a sie. 
kiery odcinać palce, dłonie i ręce aż po łokieć — łecz 
nas tu nie będzie. Bądźcie zdrowi biedni współtowa- 
rzysze niedoli ci, którzy jeszcze żyjecie, a wam coście 
legli na mogile pełnej sterczących z pod ziemi nóg 
i rąk — niech Bóg wybaczy wszelkie przewiny — bo- 
ście tu wiele przecierpieli. 

Falującym szeregiem ruszają zgarbione, brudne, 
porośnięte włosami, przykryte lichemi łachmanami 
resztki sołowieckiej armji, szczęśliwych nędzrzy, po- 
zostałych przy życiu, z głębokiemi bruzdami na wy- 
niszczonych twarzach. Jedni uśmiechnięci — chwilo. 
wo zapomnieli o dzikiej nienawiści do katów i cieszą 
się z odzyskanej wolności — a inni natomiast mają   

i siostry, żony i dzieci tam w barakach wśród żywych 
i tam na mogile. 

Obrazy szybko się zmieniają, — ostatnie kroki po 
ziemi sołowieckiej, krzyk czajek, szum morskich fal, 
gwizd lokomotywy i oto znów etap, znów zwiedzanie 
nowych i nowych więzień na przestrzeni kilku tysięcy 
kilometrów w Europie i Azji aż do Nowo-Sybirska 
i znów oddanie swej osoby do dyspozycji pełnomoc- 
nego przedstawicielstwa G. P. U., od którego w więk. 
szym lub mniejszym stopniu zależy dalszy los więźnia. 

Szkoda, że rozwój sowieckch środków transpor- 
towych pozostaje znacznie w tyle od rozwoju węzień- 
nietwa. Wobec braku wagonów konstrukcji stołypi- 
nowskiej (specjalnie dla więźniów) zamieniane są one 
przez ciemne wgony towarowe. O ogromnem przepeł- 
nieniu wagonów (40 osób w towarowym i do 90 w sto- 
łyponowskim) rozpisywać się chyba nie warto, bo 
któż więcej mógł przyzwyczaić się do ciasnoty, jak 
więzień sołowiecki. Trzeba jednak powiedzieć, że 
ciasnota panująca w niektórych więzieniach, szczegól. 
nie w punktach koncentracyjnych dokąd z różnych 
krańców Z. S. R. R. zwożeni są zesłańcy i stąd odsyłani 
do miejsc przeznaczenia przechodzi wszelkie pojęcie. 
Takiemi punktami są więzienia w Archangielsku, Wo- 
łogdzie, Piermsku, Świerdłowsku, Nowosybirsku i Ta 
szkiencie. Tam cele więzienne nabite są do niemożli: 
wości. Olbrzymie masy skazańców zbite w kupę sie- 
dzą, nieleżą, tuż jeden przy drugim dusząc się od wy- 
ziewów ciał własnych i braku dopływu powietrza. 
A siedzą tak czasem tygodniami i miesiącami. 

Car rosyjski starał się zachęcić swych poddanych 
do kolonizacji najodleglejszych i najdzikszych kresów 
Rosji wydawaniem znacznych pieniężnych zasiłków 
i pożyczek. Bołszewicy robią to samo, lecz innym 
sposobem. Przedewszystkiem wywieźli w te miejsco- 

  
  

diożnych bywszych łudiej* na mocy wyroków G. P. 
U. W Rosji obecnej panuje jakaś dawna wędrówka lu. 
dów. Z Kaukazu wysyłają do kraju północnego, z błot 
i tundr północy — do pustyń piaszezystych Azji Środ- 
kowej. 

| Podróż na Sybir trwała koła 3 miesięcy i ciągnęła 
się etapami od więzienia do więzienia.  Zwiedziłem 
wówczas 14 wiezień. Lenin, pisząc wspomnienia 
o swem zesłaniu na Sybir zaznacza, że „lepiej odsie- 
dzieć trzechletni termin więzienia niż trzechmiesięcz- 
ny etap. Ale szkoda, że nie zakosztował on komunisty- 
cznego etapu, — termin ekwiwalentu więzienia na- 
pewnoby znacznie podniósł... Przedewszystkiem dają. 
się we znaki straszna ciasnota, brud i głód. Dobrze je- 
żeli trafiała dobra straż wywczas chociaż * chleba 
można było dostać, natomiast jeżeli strażnicy byli 
ludźmi podłymi (najczęściej) głód był.okropny,. bo- 
wiem podczs etapu dawano 400 gr. chleba i śledź na 
dwa dni; ciepłej strawy więźniowie nie otrzyniywali. 
Inna plaga towarowych zamkniętych wagonów, to 
nieodłączna „parasza'”**), która kompletnie zatruwała 
powietrze. Już po paru dniach takiej podróży, więzień 
był wycieńczony do ostatnich granie i zatruty wonią. 
„paraszy”, z której korzysta 40—50 osób w ciągu ca- 
łej doby. Dzieci przewożonych „kułaków* po kilku 
dniach podobnej podróży, zazwyczaj umierały.  Mat- 
kom w drodze łaski pozwalano wówczas (pod eskortą) 
wyjść z wagonu i rękami lub kawałkiem deski, tuż 
koło kolei-wygrzebać jamkę dla zmarłego, 

Uciekając z Sybiru koła Omska w ciągu jednego 
dnia naliczyłem 4 pociągi towarowe naładowne pw. 
brzegi wagonów rodzinami „kułaków”, wysiedlanych. 
na Sybir. 

(D. C. N.) 

  

*) przenośną ubikacja. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis,


