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Wielka Reforma. 
Projekt ustawy szkołnej uchwalo- 

ny przez Sejm, rzuca fundament oŚ- 
wiaty i wychowania publicznego, na 
kiórym oprze się budowa państwo- 
wości naszej. Ideowe założenia usta- 
wy, wysnułe z rzeczywistości, odpo- 

wiadają potrzebom kształcenia oby- 
waleli i formować mają przyszłość 
w duchu postępu i twórczego rozwoju. 
Ustawa o szkołnictwie jest jednym z 
najpiękniejszych aktów ustawodaw- 
czych Sejmu połskiego i będzie chlu- 
bą naszych czasów. 

  

  

  

Za ustawą, jako programem pój- 

dzie wykonanie. Jest rzeczą słuszną, 
aby teraz już, gdy dyskusja nad spra- 
wą szkołnictwa ogarnęła najszersze 
koła społeczne, objąć nią zagadnienie 
wykonania programu, zakreślonego a- 
kitem ustawodawczy 

    

Ministerstwo Oświecenia reprezen 
tuje w dzisiejszym układzie stosunków 

a sił, działających w szkolnictw 

czynnik postępu. Centralna władza 
szkołna uderzyła pierwsza w przesta- 
rzałe i konserwatywne formy organi- 
zacyjne szkoły, zwłas średniej i 
podniosła na godziwy poziom upośle- 
dzone. szkoły zawodowe. 

W sprawach programów nauki о- 
czekiwać nałeży również zmian. Z te- 
go co dotąd wiadomo sferom facho- 
wym, jest pewne, że zmiany te będą 
duże i że dotrzymają one kroku współ 
czesnym przemianom, którym podle- 
gło nauczanie w krajach przodują- 

cych w rozwoju szkołnietwa. Także 
w dydaktyce i metodach nauczania są 
władze szkolne czynnikiem, propagu- 

   

  

   

    

    

žacym postęp i wypowiadają bezwzglę 
dną waikę szablonowi tradycyjnej 
szkoły. 

Е Nadewszystko zaš biją w oczy mo 
tywy społeczno - państwowe, które 
władze szkolne uznały za hasło poli- 
tyki szkolnej. Kwestja narodowościo- 

wa po raz pierwszy doznała zdecydo- 
wanego sformułowania przez odrzuce- 
nie doktryny nacjonalistycznej, której 
miejsce zajął pogląd ogólno - państwo 

wy. Przepoił on całą argumentację 
podczas dyskusji szkolnej i wysuwa- 
ny jest uczciwie i stanowczo we wszy 
stkich wystąpieniach czynników kie- 
rowniczych. 

W czasopiśmie „Oświata i Wy- 
chowanie”, wydawanem nakłądem 
Minist. Wyzn. Relig. i Ośw. Publ., pi- 
sze p. Włodzimierz Gałecki, naczelnik 
wydziału szkolnictwa średniego w ar- 
tykule p. t. „Wychowanie państwowe 
w polityce oświatowej w stosunku do 
mniejszości narodowych*': 

„Niechajże te obce narodowości, podle- 
gając oddziaływaniu kultury polskiej, na 
której przedewszystkiem opiera się struktura 
polskiej państwowości, jednocześnie wycho- 
wują się jawnie i łegalnie we własnej kul. 
turze narodowej, a więc czynią w blasku ja- 
snego słońca to, co myśmy nii w mroku 
podziemi i w ciszy konspiracji. To będzie 
pewniejsza droga do przenikania w dusze 
ziepolskiej młodzieży — państwowej idei 
wychowawczej, która wyrasta ponad ideę 
wychowania narodowego, wchłaniając ją w 
siebie, a odrzucając jednocześnie ideę na- 
cejonalizmu, jako dła siebie wrogą i niebez- 
pieczną“ *). 

Myśl ta zawiera w sobie caly wiel- 
ki program  emancypacji kuliuralnej 
narodowych mniejszości w Polsce i 
ich sprzągnięcia z państwowością Rze. 
czypospolitej. 

k 

Wykonanie zależy od wykonaw- 

ców. Są nimi rzesze nauczycieli. Zwy- 
czajnie bywa tak, że postęp i młody 

duch idą od dołu, ogarniając coraz 
wyższe sfery, względnie późno zaś 
przełamują nastroje i poglądy kół kie- 
rowniezych, otaczających się chętnie 
atmosferą zachowawczości i skostnie- 
nia. Rzadko zdarza się, -by bieg no- 
wych myśli był inny. U nas, w chwili 
obecnej, zachodzi właśnie ten wyjąt- 
kowy układ. w którym w przeciwsta- 
wieniu do władz, wykonawcy w wiel- 

kiej swej części tkwią w poglądach 
przestarzałych i opierają się uwspół- 
cześnieniu organizacji, programu, me 

tody i wychowania młodzieży. 

Najmniej dotyczy to nauczycielst- 
wa szkół powszechnych, najwięcej 
nauczycielstwa szkół Średnich. Praw- 

dziwa przepaść dzieli je nieraz od pro- 
pagatorów nowej szkoły, których tra- 
ktują jak nowinkarzy, nie szczędząe 

im najostrzejszych zarzutów. 

Nowa, t. j. współczesna szkoła sta- 
wia bardzo wielkie wymagania wzglę 
dem nauczyciela. Można ją okre- 
ww EEE 

*) Oświata i Wychowanie, Rok III, ze- 
szyt 7.. 

    

   

  

  

  

    

        

  

Ślić jako szkołę na miarę nauczy- 
ciela, co będzie o tyle słuszne, że jej 

poziom i wyniki zależą przedewszyst 
kiem od wartości sił nauczycielskich 
i pedagogicznych. Szkoła wzrastająca 
w naszych oczach stoi na dobrym na- 
uezycielu, pada ze złym. W tem wie 
szym stopniu sprowadza się do od- 
„iaływania czynników nauczyciel- 

skich wychowanie młodzieży. Subtet- 
na ta dziedzina wymaga ludzi, którzy 
z fachową wiedzą i pedagogicznem 
znawstwem połączą światłe poglądy i 
głęboki nastrój ideowy ludzi, umieją- 
cych podporządkować nawet swoje 
osobiste poglądy .sprawom ogólnym. 
Warunki te są elementarnym wymo- 
giem, gdy szkoła przestaje być, jak 
dawniej, tylke zakładem naukowym 
czy nauczającym, a staje się także in- 
stytucją wychowania państwowego. 
Jeżeli mamy realizować idee, które 

przejawia już zachód europejski, io 
szkoły nasze będą nietylko kuźnią mło 
dych, przyszłych obywateli, lecz ośrod 
kami, które wpłyną na podniesienie 
starszego społeczeństwa, rodziców 
skupiających się około szkoły. Stana- 
wisko nauczyciela wyrasta do roli 
najdonieślejszej społecznego posłan 
nietwa, które staje obok roli sędziego 
i duszpasterza w najlepszem tego sło- 
wa znaczeniu. 

Najlepsze rzeczy załamują się w 
złych wykonawcach. Dlatego też na- 
leży uczynić wszystko, by masa nau- 
czycielstwa stanęła na poziomie zada- 
nia, którego nie mogą spełnić nietyl- 
ko niechętni zadaniu, lecz zachowują. 

cy się wobec niego biernie. 
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Może pierwsza z wszystkich insty- 
tucyj jest powołana szkoła do rozwią- 

zania trudnego splotu zagadnień naro 
dowościowych przez wszczepienie za- 
sad tolerancji i wzajemnego poszano- 
wania obywateli różnych kultur naro 
dowych, lecz jednej idei państwowej. 
Gdyby udało się osiągnąć ten nastrój 
i stosunek u młodego pokolenia, było- 
hy bardzo wiele uczynione dla donios. 
łej sprawy współżycia. 

   

Dzikie akty, polegające na wszcze 
pianej nienawiści wyznaniowej czy 
narodowej, należałyby do niepowrot- 
nej przeszłości. Oczyszczone z szkodii 
wych i trujących nalotów pojęcia, sta- 
nowiłyby właściwą podstawę dla twór 
czych koncepcyj, które muszą pow- 
stać własnym wysiłkiem, nie mając 
gotowych wzorów u bliższych czy dal 
szych sąsiadów, i być zdatne dla ukla. 
du wewnętrznych stosunków w Pol- 
sce. 

Ponadto jednak należałoby w: for- 
mie doświadczenia powołać do życia 
nieliczne chociażby szkoły dla mło- 
dzieży narodowości niepolskiej, które 
pracując w warunkach wolnych od 
wszelkiej sugestji politycznej, miały- 
by dokazać realizacji wychowania 
państwowego na zasadach bikultura- 
lizmu, opracować program nauki i 
wynikiem pracy rozproszyć chmurę 
wątpliwości, za którą kryje się dotąd 

szkolnictwo mniejszości narodowych. 
Szkoły te mogłyby odegrać w dalszej 
przyszłości niepoślednią rolę a ich wy- 
niki służ ako materjał dla szero- 
kiej polityki szkolnej. 

ж о* о* 

   

  

Ustawę szkolną uchwalił Sejm w 
okresie bardzo ciężkim. Borykając się 
z trudnościami gospodarczemi czyn 
ki odpowiedzialne za państwo nie tra- 
cą z Oczu spraw wielkiej wagi, któ- 
rych skutki sięgają poza bieżącą chwi- 
1, w odległą przyszłość. Nie oglądały 
się też na brak zrozumienia u epozy- 
cyjnych stronnictw dla reformy, bio- 

rąc ją całkowicie na swoje barki. 
Ta część opinji publicznej, która naj- 

j popiera reformę szkolną, wy- 
życzenie, by do pochwały ustawy 

można było w rychłym czasie dodać 

pochwałę jej wykonania. 

uczyni z niej 

            

Realizacja ustawy 
wielką reformę, 

Dr. Adolf Hirschberg. 

PRRDECEWOE ACDC TROSZEDRSZA 

Sytuacja strajkowa 
w zagłębiach. 

SOSNOWIEC, 3. 3. (Pat). W dniu dzisiej- 
szym sytuacja strajkewa w zagłębiu Dąbrow- 

skiem przedstawia się następująco: strajku- 
je na pierwszej zmianie 18076 osób. Przy 
obserwacji pracuje 1224, poza obserwacją 
przystąpiło do pracy dobrowelnie 242 ro- 
botników. Spokój wszędzie zachowany. 

  

ste. 
EDWARD KOMOROWSKI 

pracownik cywilny Korpusu Ochrony Pogranicza zginął śmiercią żołnierza 
w obronie granic Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 lutego r. b. w Łu- 
nińcu, przeżywszy lat 24 

Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wiłnie na cmentarz Św. 
Piotra i Pawła na Antokolu odbędzie się dnia 4 b. m o godz 12.30 

Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego zostanie odprawione dnia 
5 b. m. o godz, 830 w kościełe Św, Piotra i Pawła na Antokolu 

Dowódca i oficerowie Korpusu Qchrony Pogranicza 
  

  

Dockoła zamierzeń utworzenia Federacji 
Naddunajskiej. 

  

WIEDEŃ. 3.11. (Pat) Akcja pre- 
mjera Tardieu w sprawie uporządko: 
wania sytuacji Europy Środkowej wy- 
wołała w Wiedniu silne wrażenie, 
tem bardziej, że do kroku tego przy- 
łączyły się Anglja i Włochy. „Die 
Stunde'* donosi, iż rząd austrjacki z0- 

   

  

    

SZANGHAJ. 3.1. (Pat.) Admirał 
Nemura, dowódca floty japońskiej, 
oświadczył, że ponieważ wojska ja- 

pońskie osiągnęły cel, — wydał roz- 
kaz zaprzestania walk dziś o godz. 14. 
Gen. Shirokawa, naczelny wódz sił 
zbrojnych japońskich, nakazał rów - 

nież zaprzestanie operacyj wojennych 
© godz. 14.30. Japończycy nie p 
wają się już dalej. 

GENEWA. 3.111. (Pat.) Na pół go- 
dziny przed otwarciem nadzwyczaj- 

Sukcesy militarna 
SZANGHAJ. 3.III. (Pat.) Donoszą 

że Japończycy  zawładnęji  foc- 
tem Woosung. Japończycy, postu- 
wająe się szybko naprzód, zajęli cały 

odcinek Szanghaju aż do Nan-Sian;, 
który zdobyli dzisiaj rano. Dywizja 
japońska posuwa się obeenie ku Kia- 
Ting-Sien, znajdującego się na połe- 

Konferencja pokojowa 
LONDYN, 3. 3. (Pat). W, dniu 5 b. m. po 

południu nadeszły do Londynu niepokojące 

wiadomości o stanowisku, zajmowanem przez 

Chińczyków w Szanghaju. Konferencja poko- 

jowa jaka miała się odbyć na pokładzie krą. 

żownika angielskiego „Kent* pod przewodnie 

twem admirała Kelły, nie doszła da skutku 

z powodu odmowy Chińczyków, którzy 0- 

   

  

  

Zawieszenie broni pod 

stał poinformowany już w poniedzia- 
łek o zamiarach premjera Tardieu. 
Choroba kanclerza Burescha opóźni- 
ła o kilka dni całą akcję. W każdym 
razie skłoniło to rząd austrjacki do 
tymczasowego odłożenia decyzji w 
sprawie ograniczeń wwozowych. 

  

nego Zgromadzenia Ligi Narodów na- 
deszła tu wiadomość, że dziś w noty 
nastąpiło przerwanie kroków wejen- 
nych pod Szanghajem ze strony Ja- 
ponji. Naczelne dowództwo wojsk ja- 
pońskich wydało rozkaz, aby wojska 
japońskie pozostawały na swych sta- 
nowiskaeh i zawiesiły wszelkie dzia- 
łania wojenne, o ile tylko nie kędą 
atakowane przez wojska chińskie 
Wiadomość powyższa rozeszła się 

  

szybka po kuluarach i powitana zo- 
stała z żywem zadowoleniem. 

wojsk japońskich. 
wie drogi pomiędzy Nan-Siaug i Liu- 
He. Wojska chińskie opuściły również 
miejscowość Chen-Su. Poseł japoński 
w Chinach złożył wczoraj ambasado- 
rowi W. Brytanji nowe żądania Ja- 
pończyków, które zgodnie z jego ży- 
czeniem amhasador wręczył chińskie- 
mu wieeministrowi spraw zagraniczii. 

nie doszła do skutku. 
šwiadezyli, že nie mogą dać wiary w poko- 

jowość zamiarów japońskich. Japończycy na- 

tomiast oświadczyli, że ieh działania wojenne 

zostały ukończone i że wohee tego gotowi 

Są przekazać w dniu 4 marea zpowrotem 

dzielnicę japońska koncesji międzynarodo- 

wej pod zarząd władz municypalnych. 
  

    

бго?па sytuacja w Finiandji. 
Zmiany w rządzie. r 

HELSINGFORS, 3. 3. (Pat). W związku 
z ustąpieniem 2 mi ów, należących do 
partji zjednoczeniowej, w dniu wczorajszym 

Wezwanie 
HELSINGFORS, 3: 3. (Pat). Prezydent re- 

publiki wystosował wczoraj wieczorem ra- 
djodepeszę do zebranych w Maentsaelae lap- 
poweów, polecając im natychmiastowe roz- 
jechanie się do domów i w razie wykonania 
rozporządzenia gwarantując im niekaralność, 

Ostre pogotowie. — 
HELSINGFORS. 3.111. (Pat.) S;- 

tuacja wewnętrzno-polityczna jest w 
dalszym ciągu niejasna. Obie strony 
dążą zasadniczo do uniknięcia rozłe- 
wu krwi, jednakże cała siła zbrojna 
znajduje się w ostrem pogotowiu. 
Grapowanie się wojsk trwa nadal. 
Okowiązuje również szereg zarządzeń 
wyjątkowych. Komunikacja telefoai- 
czna i telegraficzna wewnątrz kraja 
jest wstrzymana. Odbywa się osłra 

  

  

sześ sztabu gen. Oesch został mianowany 
ministrem spraw wewnętrznych. 

prezydenta. 
o ile nie są inicjatorami buntu. Prezydent 
zwraca się ze specjalnem ostrzeżeniem de 
członków straży cywilnej, przypominając im, 

że przysięgali ochranianie legalnego stanu 
rzeczy. 

Grupowanie się wojsk. 
kontrola ruchu kolejowego i kołowe- 
ge na wszystkich drogach. Cała wła- 
dza spoczywa w rękach prezydenta. 
Qtganizacja ruchu lappowskiego kon- 
tynuuje swe wysiłki w kierunku zgro- 
madzenia możliwie największej ilości 
sił zbrojnych oraz przeciągnięcia na 
swą strenę wojsk i członków Skidd- 
skoru w nadziei, że zmuszą władze do 
rezygnacji bez użycia siły. 

Aresztowanie 3-ch przywódców 
Obwiepolu 

pod zarzutem włamania i kradzieży. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj przez policję władz śledczych aresztowani zostali stu- 

denci: JAN MOSDORF — przewodniczący Młodzieży Wszechpolskiej, 

JANUSZ M'IŁASZEWSKI — prezes warszawskiej organizacji Młodzieży 
Wszechpoiskiej i JAN PAPROCKI — członek tej organizacji. 

Aresztowań dokonano w związku z włamaniem do biurka pre- 

zesa Bratniej Pomocy Wyższej Szkoły Handlowej i kradzieży doku- 
mentów, Oraz listów prywatnych. Na polecenie rektora W. 5. Н. 
policja przeprowadziła śledztwo, w którego wyniku nastąpiły wczo- 

rajsze aresztowania. 

Czyny popełnione przez tych trzech aresztowanych przywódców 

Młodzieży Wszechpolskiej, mają charakter wyłącznie kryminalny. 

Sprawa ta, ze względu na osoby aresztowanych, wywołała 

wśród świata akademickiego w Warszawie wielkie poruszenie. 

„nisterstwa Spraw Wojskowych jest oszced- 

Budżet Min. S$. Wojsk. w Senacie. 
WARSZAWIA, 3. 3. (Pat). — Senat przy- 

stąpił na swem czwartkowem posiedzeniu do 
obrad nad budżetem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. 

Referent tt 

  

ego budžetu sen. WYROSTEK 
(BB) podk a, že budžet Ministerstwa 
Spraw Wojskowych na rok 1932-33 preli- 
minowany jest na sumę 829.291 tysięcy zł., 
co w porównaniu z rokiem: ubiegłym wyra- 
ża się zniżką około 1 i pół miljona złotych. 

n. Wyrostek zaznacza, że gospodarka Mi 

  

    

    

  

   
     

na. celowa 1 przewidującą. Punkt ciężkości 
wydatków przesuwa się w kierunku wydat- 
ków rzeczowych. Następnie referent zasta- 
nawia się nad pytaniem, dlaczego mimo kry- 
zysu i znacznych oszczędności budżetowych 
innych resortów budżet Ministerstwa Spraw 
Wojskowych nie uległ obniżeniu. Po poko- 
ju ryskim Rosja przystąpiła do odbudowy 
swojej siły zbrojnej, to też stanęło przed 
Polską zadanie zorganizowania siły obron- 
nej państwa dostatecznie silnej dla ewentu- 
alnych zamiarów zaczepnych sąsiadów. Dru- 
gim czynnikiem, określającym wysokość na- 
szego budżelu obrony narodowej, jest nasze 
położenie geograficzi Tu reterent wskazu- 
je na zbrojenia Niemiec i na tenden 
wizjonistyczne, podkreślaj ki 

zanghajem 
Tajemnicze eksplozje 

na okrętach wojennych. 
BERLIN. 3.IH. (Pat.) Prasa ber- 

lińska donosi z Szanghaju, iż na 2 
japeńskich okrętach wojennych na- 
stąpiły dziś tajemnicze eksplozje. Na 
pancerniku „Idzumo* zniszczone zo- 
stały dwa działa, na kontrtorpedoweu 
1 działo. Podczas eksplozji 2 mary- 
narzy zostało zabitych, a 9 ranionyeli. 
Naczelne dowództwo japońskie przy- 
pisuje te wybuchy działalności taj- 
nych organizacyj chińskich. Areszto- 
wano 9 Chińczyków pod zarzutem 
współdziałania w wywełaniu tych wy- 

buchów. = 

Drugi „nożar Moskwy". 
PARYŻ, 3. 3. (Patj. Wysłannik „Le Ma- 

tin* donosi z pola wałki, iż poezynająe od 
nccy wezorajszej na przedmieściu Sza-Pei 
sreży się gwałtowny pożar. Wielkie kolum- 
ny ognia wzhijają się w obłoki, okrywająe 
miaste żałobnym całunem popiołu i dymu. 
Nasuwa się obraz płonącej Moskwy. 

   

    

   

    

  

  

  

    

  

   

  

B. ceszrz (hin — prezydentem 
Mandżurii. 

Twórcy nowego państwa Mandžurskiego 
postawili na jego czele b. cesarza Chin, Puji. 
Będzie on nosić miano „Tsce 

ić faktycznie w j. 
Nowy dygnitarz ma 2 

ę zupełnym brakiem charakteru, 
ki czemu zapewne wybrany został przez 

japończyków na swe obecne stanowisko. Ży- 
ciorys jego jest dość urozmaicony. 

Jest synem chińskiego księcia Tschuna i 
jednej z dam dworu cesarzowej wdowy 
Tsuhsi, która go upatrzyła na swego następ- 
cę w chwili kiedy miał 3 lata. W. ciągu 4-ch 
następnych lat Puji, przyjąwszy miano Hsu- 
antung pełnił honory następcy tronu w pała- 
cu cesarskim w Pekinie. Zanim jednak za- 
kosztował słodyczy władzy cesarskiej, wybu- 
chła rewolucja w r. 1912, w której wyniku 
instytucja cesarstwa chińskiego została oba- 
lona i nieletni jej przedstawiejeł musiał ab- 
dykować. 

Rząd republikański okazał się bardzo wy- 
rozumiałym względem zdetronizowanego do- 
stojnika. Pozostawił mu tytuł „cesarza i 
zezwolił na zamieszkiwanie w pałacu pekiń- 
skim, hojnie nadając mu pensję w wysoko- 
ści 4 miljonów dolarów chińskich rocznie. 
W r. 1917 paru generałów spróbowało przy- 
wrócić cesarstwo w Chinach, ale juź po 7 
dniach Puji musiał ponownie rejterować z 
tronu. Rząd znów potraktował młodego pre- 
tendenta bardzo łaskawie i nie przepędził go 
nawet z pałacu, w którym zamieszkiwał, W 
r. 1922 Puji ożenił się dwa razy w ciągu 
krótkiego czasu. Nauczycielem jego był An- 
glik Johnston, który go wykierował na Eu- 
ropejczyka z wyglądu i obyczajów. Puji za- 
czął nazywać się Henrykiem, a jego żona, wy 
chowywana przez dwie damy amerykańskie 
Elżbietą. Oboje bardzo lubili tańce i wyścigi 
konne. 

W r. 

    

  

        

              

1924 zaszedł zwrot w tem beztros- 
kiem cia  zanglizowanego młodzieńca. 

any chrześcijański generał Feng-Hjū- 
ng pozbawił go dotychczasowych tytułów 
ększej części otrzymywanej pensji, wresz- 

cie wyprosił z pałacu w Pekinie. Puji schro- 
nił się najpierw w poselstwie japońskiem, po 
czem ulokował się na stałe w kan 1 
pońskiej w Tientsinie. Próby wyj 

ie udały się z powodu sprzeciwu rzą 
skiego. Puji postanowił na miejscu 
lepszych czasów. Nastały one w je- 

ub., kiedy Japończycy zaczęli się 
złym szefem projektowanego 

skiego. Puji złożył ofertę 

      

  

    

    

   

  

sieni r. 
oglądać za pr 
państwa mand: 
i został przyjęty. Chciał wprawdzie: uzyskać 

tytuł cesarski, ale Japończycy sktonili go do 

ukontentowania się tytułem „Tsching-Tschen- 

      

a“ i zk на w Sh tych 
ga“ czyli „dyktatora“. Nowy wladca w 

dniach obejmuje „rządy”. Ponieważ dotąd 

miał pecha — niewiadomo czy na długo. 

| 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. |        

  

  

granic może być tylko odpowiednia siła 
zbrojna. Na szczególną uwagę zasługuje, zda 
niem mówcy, ścisła współpraca Niemiec z 
Rosją Sow 4 na polu zbrojeń i zaop: 
trzenia wojska. Rosja jest wciąż wielką nie- 
wiadomą, a Polska jest i pozostanie tym 
progiem, .o który potknąć się muszą Sowiety 
w swoim ewentualnym pochodzie na zachód. 
ю stkie momenty upoważniają do' ka- 
tegorycznego stwierdzenia, że jakiekoiwiek 

i j siły zbrojnej, a tem 
kolwiek redukcja budžeiu Mini- 

praw Wojskowych jest rzeczą nie- 

   
     

   

  

    
   

  

y trzeźwo patrzyć na rzeczywistość 
в a historycznym posterunku z bro- 

nią u nogi. 

Marszałek Raczkiewicz oświadcza: „Do 
głosu nikt nie jest zapisany. Pragnę stwier- 
dzić, że lzba Senacka, po wysłuchaniu re- 
feratu sprawozdawcy, bez-dyskusji nad bud- 
żetem obrony narodowej przechodzi do na- 
stępnego punktu porządku dziennego”. 

„ Zkolei sen. HUBICKA referowala pro 
liminarz budżetowy Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych, wskazując na to, że oszezędnoś- 
ci tego budżetu w porównaniu z rokiem po- 
przednim wynoszą 6.770 tysięcy złotych. W 

KOZICKI 

      

  

  

dyskusji przemawiał sen. (Kłub 
Narodowy). Między innemi, mówiąc o pew- 
nych politykach francuskich, którzy przy- 
puszczają, że można doprowadzić do porozu- 
mienia połsko-niemieckiego na podstawie 
kompromisu w sprawie Pomorza, mówca 
oświadcza, że korzysta ze sposobności, aby 
stwierdzić, że spraw ta jest pojmowana 
tak w opinji polskiej, jak i w całej Polsce 
bez różnicy stronnictw politycznych, że 
wszelkie dyskusję na ten temat są bezprzed- 
AB (okl 

alej przemawiał sen. DĘBSKI (PPS), pod- 
nosząc z uznaniem fakt wniesienia przez na- 
sze MSZ memorjału o rozbrojenia morał. 
nem. Sen. WIEŁOWIEYSKI (BB) stwierdza, 
że niewłaściwem byłoby w tej chwili wda- 

y ję w dyskusję nad polityką zagraniczną. 
Kry! mogłaby osłabić stanowisko mini- 
stra, analiza mogłaby ujawnić w nieodpowie- 
dniej chwili wielką część naszej polityki, 
W imieniu klubu BB mówca o viadcza, że 
minister Zaleski cieszy się całkowitem zaufa- 
niem Bezpartyjnego Bloku. Zabierali jeszcze 
głos sen. Kulerski i senatorka Hubicka. 

Zkolei Senat przeszedł do budżetu Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych.  Referowat 
ten budżet sen. DĄMBSKI. Po ni przema- 
wiał sen. ROMAN (BB), poruszając zagadni 
nią stosunku państwa do mniejszości, W dał- 

‹ sji przemawia kilku mówców opo- 
/Jnych, wysuwając szereg zarzutów. Po 

nich zabrał głos minister PIERACKI. O #- 
25 min. 30 posiedzenie jeszcze trwało. 

    

  

    

          

    
    

      

     

  

      
      

   

    

Wniosek o „Numerus clausus“ 
na komisji oświatowej. 

WARSZAWA, 3. 3. (Pat) 
kowem posiedzeniu komi i 
mu rozpatrywano wniosek Klubu Narodowe- 
go w sprawie unormowania ilości studentów 
i wolnych słuchaczy w szkołach akademie- 
kich. Referował pos. KOMARNICKI (Kłub 
Narodowy). : 

__ Wniosek ten nakłada na rady i ciało pro- 
fesorskie szkół akademickich obowiązek pro- 
cenłowego O, i ia liczby słuchaczów z 
uwzględnieniem eżytego procentu dła mło- 
dzieży chrześc j. Liczba . studentów 
żydowskich wynosi procentowo dwa razy ty- 
le, co ilość ludności żydowskiej w państwie. 
Mówca przypomina, iż pierwszy wniosek w 
tej sprawie złożyło Stronnictwo Ludowo-Na- 
rodowe w roku i Komisja oświatowa 
przyjęła ten wniose lecz nie można go by- 
ło przeprowadzić na drodze ustawodawczej. 

Po przemówieniu referenta reprezentant 
Ministerstwa W.R. i O.P. naczelnik STYPIŃ- 
SKI stwierdza, że zgłoszenie wniosku Klubu 
Narodowego zmienią art. 86 ustawy o szko- 
łach akademickich. Naczelnik Stypiński kon- 
kłuduje, iż redakcja wniosku jest może 
zręczna, faktycznie jednak ogranicza ludność 
żydowską, co jest przeciwne konstytucji. 

Pos. BOGDANI (PB), omawiając art. 85 
i 86 ustawy o szkołach akademickich oraz 
wniosek Klubu Łudowo-Narodowego z 1923 
roku, przypomina pismo Ligi Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela do ministra spraw 
zagranieznych Francji Poincare. Liga uważa- 
ła wniosek za pogwałcenie traktatów między 
naradowych. Minister Poincare w odpowie- 
dzi na to pismo przestrzegł niejako Polskę 
przed uchwaleniem wniosku Klubu Ludowe 
Narodowego. Rozpatrując wniosek pod wzglę 
dem prawnym, należy mieć wiele zastrze; 
Wniosek Klubu Narodowego ogranicza pra- 
wa obywateli i mógłby stworzyć trudności 
dla Polski na gruncie międzynarodowym. 
Uchwalėnie tego wniosku dałoby powód no- 
wych zatargów międzynarodowych. Nawet 
na żądanie jednego chociażby członka Rady 
Ligi mogłaby się oprzeć sprawa o Trybunał 
Międzynarodowy w Hadze. Mówca apeluje 
do Klubu Narodowego, ażeby wniosek tem 
wycofał. 

Pos. Mincberg (BB) w dłuższem przemó- 
wieniu krytykuje wniosek „Klubu Narodowe- 

go, poczem podnosi, iż z jednej strony pos. 
Stroński krusży kopje o mniejszości narodo- 
we, gdy chodziło o ustawę szkolną, z drugiej 
zaś strony wnosi ustawę. krzywdzącą Żydów. 
Tolerowane antysemityzmu w państwie jest 
niebezpieczne dla spokoju kraju. Na tem 
dyskusję przerwano. 

      — Na czwart- 
sji oświatowej i 

            

   
   

  

   

  

    
   

  

    

    

  

Projekty nowych doniosłych 
ustaw. 

(Fel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dziś wpłynęły do laski marszał- 
kowskiej projekty następujących u- 
staw socjalnych: ustawy o ubezpiecze- 

niu społecznem, ustawy w sprawie 
zmiany niektórych przepisów o czasie 
pracy w przemyśle i handlu, ustawy 

w sprawie zmiany niektórych przepi- 
sów o urlopach dla pracowników, oraz 
ustawy w sprawie zmiany niektórych 
przepisów, 0 ubezpieczeniu na wypa- 

dek bezrobocia.



    

RU RJ E R 

Na forum Ligi Narodów. 
Warunki japońskie 

GENEWA. 3.III. (Pat.) W dniu 3 
b, m. po południu delegat chiński za- 
komunikował sekretarzowi generalne- 
mu warunki, jakie postawiła Japonja 
Chinom w celu przerwania kroków 
wojennych. Japonja godzi się na za- 
wieszenie broni tylko wtedy, jeżeli 
Chiny zobowiążą się wycofać swe woj 
ska na pewien dystans od Szanghaju, 

zawisszenia broni. 
poczem dopiero rozpoczęłyby się ro- 
kowania w sprawie wycofania wojsk 
japońskich. Delegat chiński oświad- 
czył, iż warunki te odbiegają od piec- 
wotnego układu. Są te warunki kapi- 
tulacji. Rząd chiński uważa, że jedy- 
ną możliwością jest kontynuowanie 
oporu i kroków wojennych. 

M2morandum japońskie. 
GENEWA, 3. 3. łPat). — Przed 

dzisiejszem Zgromadzeniem Ligi roz- 
dano memorandum rządu japońskiego, 
które przedstawia punkt widzenia Ja- 
ponji. Memorandum obejmuje omó- 
wienie rewolucyjnej polityki rządu 
chińskiego, agitację antycudzoziem- 
ską, a-'w szczególności antyjapońską, 
oraz uwagi o komisji szanghajskiej. W 

Nadzwyczajne 

przeciwieństwie do expose chińskiego, 
które obejmuje kwestję mandżurską, 
memorandum japońskie dotyczy wy- 
łącznie Szanghaju, gdyż rząd japoński 
stoi na stanowisku, że Zgromadzenie 
ma zająć się wyłącznie wypadkami 
szanughajskiemi, a nie likwidacją 
konfliktu chińsko-japońskiego. 

Zgromadzenie 
Ligi Narodów. 

GENEWA. 3.III. (Pat.) O godzinie 
12.05 przewodniczący Rady Ligi Na- 
rodów Paul-Boncour otworzył nad- 
zwyczajne Zgromadzenie Ligi Naro- 
dów. ST 

GENEWA. 3.III. (Pat.) Otwierając 
nadzwyczajne Zgromadzenie Ligi Na- 
rodów przewodniczący Rady Ligi Pa- 
ul Boncour zobrazował wyczerpująco 
kilkumiesięczne usiłowania Rady Ligi 

Narodów zlikwidowania na zasadzie 
art, 11 i 15 paktu konfliktu na Dale- 

kim Wschodzie, Być może, że bez tej 
interwencji Rady Ligi byłby teraz wy- 
buchł wielki pożar Światowy. Zada- 
niem Zgromadzenia Ligi Narodów 
jest uwieńczenie usiłowań Rady przez 
doprowadzenie do zgody między Chi- 
nami a Japonją. 

Po przemówieniu Paul Boncoura, 
na przewodniczącego powołano Hv- 
mansa. Na Zgromadzeniu reprezento- 
wanych jest 47 państw. 

Oskarżenie Japonii przez delegata Chin. 
GENEWA. 3.II1. (Pat.) Po połud- 

miu odbyło się drugie posiedzenie nad- 
zwyczajnego Zgromadzenia Ligi. Za- 
powiedziane przemówienia przedsta- 
wicieli Chin i Japonji przyciągnęły 

liczną publiczność, Na trybunach dla 
publiczności zwraca uwagę obeeność 
prawie całej delegacji Stanów Zjedno- 
czenych. Natomiast z delegacji so- 
wieckiej nikt w charakterze widza na 
posiedzeniu nie asystował. ъ 

Dełegat chiński Yen oświadczył, 
że rokowania o rozejm są zerwane. 
Warunki postawione przez Japonję 
są warunkami, dyktowanemi zwycię- 
żonym przez zwycięzców. Chiny ой- 
mawiają ich przyjęcia. W tych wa- 
runkach propozycja Rady Ligi, która 

była oparta na dojściu do skutku lo- 
kalmego rozejmu, jest anulowana. 
Następnie przedstawił on całą histo- 
rję konfliktu i wyciągnął następujące 

wnioski: 1) Japonja prowokuje Radę, 
rezolucja której zostaje pozbawiona 
znaczenia przez akcję wojsk japoń- 
skich. 2) Pakt Ligi został pogwałcony 
przez Japonję. 3) Pakt Kelloga po- 
gwałeono. 4) Pogwałcono także pakt 

9 mocarstw. W konkluzji delegat Chin 
oświadczył, że wszystkie dotychcza- 

sowe próby pośrednictwa nie dały re- 
zultatu. Japonja dała szereg obietnie, 
których nie dotrzymała. Chiny doma- 
gają się przeto od nadzwyczajengo 
Zgromadzenia: 1) by spowodowało i 
wyczerpało wszystkie możliwości za- 
łatwienia sporu zgodnie z paktem, 
2) by uczyniło wszystko co jest moż- 
liwe dła przerwania walki i uzyska- 
nia ewakuacji terytorjum chińskiego, 
3) by stwierdziło, że pakt Ligi został 
złamany, 4) by oświadczyło, że Chiny 
nie ponoszą żadnej odpowiedziałności 
za obecny straszliwy stan rzeczy w 
Mandżurji. 

Przemówienie przedstawiciela Japonii. 
GENEWA, 3. 3. (Pat). Po mowie dele- 

gała chińskiego Yena przemawiał przedsta- 
wieiel Japonji Matsudaira. Potwierdził on, iż 

Konferencja premiera 
PARYŻ. 8.111. (Pat.) W tutejszych 

kołach niemieckich utrzymują, że 
podczas ostatniej swej rozmowy z prze 
wodniczącym delegacji niemieckiej 
Nadolnym premjer Tardieu zapytał 
przedstawiciela Rzeszy, czy już obec- 
nie ma on zamiar wystąpić z propo- 
zycją wprowadzenia równych praw w 
zakresie uzbrojenia. Tardieu mial 
przytem oświadczyć, że o ileby Na- 
dolny miał taki zamiar, on ze swej 
strony wygłosiłby obszerne przemó: 
wienie, w którem na podstawie doku- 
mentów wykazałby liczne uchybienia 
militarne Niemiec. W końcu, jak 
twierdzą koła niemieckie, obydwaj 

  

wojska japońskie otrzymały rozkaz przerwa- 
nia wałk I pozostania na swych pozycjach, 
jeśli nie będą zaatakowane przez Chińczy- 

Tardieu z Nadolnym. 
męžowie stanu doszli do przekonania, 
że należy odłożyć dyskusję w sprawie 
równości zbrojeń aż do końca konfe- 
rencji i rozpatrzeć na pierwszem po- 
siedzeniu to, co sam Nadolny okre- 
ślił jako równość pod względem jako- 
ści zbrojeń. 

Donoszą pozatem z tego samego 
źródła, że w trakcie tego spotkania 
była również mowa o możliwości 
przybycia kanclerza Brueninga do 
Genewy, aby móc ponownie konfer>- 
o ewentualnem przybyciu min. Groe- 
nera na wypadek, gdyby Brueniug 
wać z Tardieu. Wspomniano również 
nie mógł udać się do Genewy. 

  

Przeciwko 
WANDA DOBACZEWSKA. 

Kaziukowe 
Kaziuk nie lubił ojca, a ojciec nie 

lubił Kaziuka. Grzech powiedzieć, ale 

tak jakoś wyszło. 
Gorzka była sieroca dola Kaziuko- 

wa. Od rana do nocy roboty miał peł- 
ne ręce: drwa rąbał i wodę nosił z kry 
nicy; za broną chodził i koni pilnował. 
ma pastewniku, nocą; pastuszył w 
dždžyste zimne ranki jesienne z naj- 
mitami i znajdami pospołu, on, go- 
spodarski syn, chociaż w chacie nie 
było biedy... tylko była, stokroć od 
niej gorsza, złość macoszyna. 

Qjciec dobrego słowa nie dał; za 
wszystko krzyczał, że źle zrobione; 
zda się powietrza do oddychania żało- 
wał... A macocha dogadywała i w słu- 
żbę oddać radziła... tylko, że nikt brać 
nie chciał, taki chudy i wątły był Ka- 
ziuk. Istny grzyb-koźlak, co pod 
świerkiem, głęboko rosnący, nigdy 
słońca na oczy nie ogląda. 

Ojciec mówił o Kaziuku, że wil- 
kiem na Świąt patrzy. Ale to nie była 
prawda. Kaziuk nikomu zła nie życzył 
oprócz macochy, a lubił wszystko: i 
dyrwan, co pod lasem, liljowemi kwia 

tuszkami porośnięty, i las, i wodę; a 
potem lubił wszelkie żywe stworzenie: 
konie i bydło, ptaki leśne i kury w dzie 
dzińcu grzebiące, psa Bukieta i bure- 
go kota... chociaż tegó najmniej, bo 
miał takie same żółte oczy, jak maco- 
cha. 

A najserdeczniejszą tęsknotą wybie 
gał Kaziuk za miedze i pola, za dwor- 

  

  

tabletki Togal, Grypie 

— Kaziuki. 
ski las! daleko! w prawdziwy šwiat! 
Tylko że świat nie zagon sąsiada! Nie 
zajdziesz tam na piechotę! Do Wilna 
naprzykład — trzy godziny jedzie się 
furmanką... : 

Kaziuk nigdy nie był w Wilnie, tył 
ko, chódząc po lesie, za grzybami, wy 
marzył sobie, jak tam jest... I zwyczaj 
nie, w dzień powszedni i w święto, a 
już osobliwie, na Kaziuki. 

O Kaziukowym kiermaszu usly- 
szał chłopiec od chrzestnej i odrazu go 
to uderzyło, że ma wspólne z tym kier 
maszem imię, A gdy zapytał: czemu 
tak? usłyszał w odpowiedzi, że i kier- 
masz, i on, i Wilno—duże miasto, ba, 
kraj cały, wszyscy mają wspólnego 
patrona: Świętego Kazimierza, krėle- 
wicza niebieskiego, 

Więc odtąd czuł się już Kaziuk z 
tym kiermaszem w jedno związany... 
i kiedy ojciec czasem zbił i skrzyczał, 
chłopiec, bywało, schowa się gdzie w 
krzaki, albo, jeżeli zimno, pod żłoby, 
w stajni, i opowiada sobie, na pocie- 
chę, złote bajki o Kaziukowym kier- 
maszu. ы 

Že wesolo tego dnia w Wilnie, jak 
na weselu, czy chrzcinach, a kolorowo 
— aż ćmi w oczach. Na wozach leżą, 
na żerdkach wiszą pęki obwarzan- 
ków; czerwienią się ze straganów ©- 
gromne serca piernikowe, przybrane 
w modre i zielone kwiatuszki, z bia- 
łemi literami przez środek, splątane- 
mi uczenie w napis — imię. 

  

ków. Następnie omówił przyczyny konśflik- 
tu mandżurskiego, widząc je w nacjonaliźmie 
chińskim i w akcji bojkotowej przeciwko 
Japonji. Matsudaira zapewnił o gotowości 
Japonji wzięcia udziału w konfereneji Okrą- 
głego Stołu w Szanghaju. Poprzednio je- 
dnakże musi nastąpić zawieszenie broni, któ- 
re może być zawarte tylko na miejscu. Co 
się tyczy Mandżurii, to rząd japoński uwa- 
ża, że jest to sprawa, która mie powiuna być 
dyskutowana przez Zgromadzenie. 

OR 

Schemat propozycyj 
rozbrojeniowych. 

Debata generalna na konferencji genew- 
skiej została zamknięta. Obecnie można po- 
da$ syntetyczne zestawiąnie propozycyj, zgło- 
szonych w czasie debaty przez poszczególne 
państwa. Oczy tablica taka nie będzie 
kompletną, gdyż wielka ilość mów wygłoszo 
nych w trakcie debaty, ograniczała się jedy- 
nie do wyrażenia sympatji wobec projektów 
tego czy innego państwa, nie formułując 
kompletnie swego stanowiska. Dyskusja wy- 

kazała, że definicja siły zbrojnej agresywnej 
jest jeszcze daleka urzeczywistnienia. Dane, 
które zamieszczamy poniżej, są oparte wyłącz 
nie na deklaracjach konkretnych. 

Rozbrojenie wojsk lądowych: — ograni- 
czenie artylerji ciężkiej zgłosiły Sany Zje- 
dnoczone A. P.; zniesienie artyłerji ciężkiej 
zgłosiły — Niemcy, Chiny, Hiszpanja, Wło- 
chy, Estonja, Portugalja, Szwecja, Szwajcar- 
ja, Turcja, Z. S. S. R.; oddanie do dyspozycji 
Ligi Narodów artylecji ciężkiej — Australja 
i Francja; redukcję artyłerji ciężkiej — Niem 
cy, Hiszpanja, Sany Zjednoczone A. P., Wieł- 
ka Brytanja, Węgry, Holandja. Szwecja, Tur- 
cja, Z, S. S. R. 

Zniesienie 
Niemcy. 

Czołgi: — ograniczenie zgłosiły Stany Zje- 
dnoczone A. P.; zniesienie — Niemcy. Chiny, 
Hiszpanja, Włochy, Estonja, Szwecja, Szwaj- 
carja, Turcja, Z. Ś. S. R.; oddanie do dyspo- 

zycji Ligi Naredów — Fraucja. 

Rozbrojenie na morzu: ograniczenie to 
nażu zaproponowały Niemcy, Argentyna, Hi- 
szpanja, Francja, Japonja, Z. S. 8. R.; reduk- 
cję tonażu — Australja, Stany Zjednoczone 
A. P., Wielka Brytanja, Japonja; zniesienie 
łodzi podwodnych zaproponowały — Niem- 
cy, Austraja, Chiny, Stany Zjednoczone A. Р., 
Wielka Brytanja, Włochy, oddanie do dyspo: 
zycji Ligi Narodów — Francja; zniesienie 0- 
krętów linjowych zaproponowały Chiny, Wło- 
chy i Venezuela; oddanie do dyspozycji Li- 
gi Narodów — Francja; zniesienie awjone- 
tek zaproponowały: Niemcy, Chiny, Turcja. 
Rozbrojenie wojsk lotniczych: — zniesienie 

lotnictwa wojskowego zaproponowały: Niem- 
cy, Danja, Hiszpanja, Węgry,. Szwecja, Tur- 
cja, Z. 5. S. R., oddanie do dyspozycji Ligi 
Narodów — Francja; umiędzynarodowienie 
lotnictwa cywilnego zaproponowały: Danja, 
Hiszpanja, Francja, Rumunja, Szwecja i Tur- 
cja; wykluczenie bombardowania lotniczego 
— Francja, Wielka Brytanja, Włochy, Japo- 
nja, Estonja, Holandja, Szwecja, Szwajcarja, 
Czechosłowacja, Z, S. S. R., zniesienie łotnic- 
twa samolotów bombardowych zaproponowa 
ły: Austrja, Chiny, Danja, Włochy, Norwegja, 
Portugalja, Szwajcarja, oddanie do dyspozy- 
cji Ligi Narodów — Danja i Francja; zniesie- 

  

    

  

  

  

fortyfikacyj zaproponowały 

  

nie sterowców — Z. S$. 5. В. 

Wykluczenie wojny chemicznej i bakter- 
jologiczneį: — zaproponowały Niemcy, Aa- 
stralja, Austrja, Danja, Stany Zjedn. A. P., 
Francja, Wielka Brytanja, Gwatemala, Hai- 
ti, Wlochy, Japonja, Lotwa, Nowa Zelandja, 
Holandja, Portugalja, $zwajcarja, Czechosło- 
wacja, Turcja, Z. S. R. R., Venezuela i Jugo- 
sławja; ograniczenia budżetowe — Danja, 
Hiszpanja, Stany Zjedn. A. P., Indje, Norwe- 
gja, Polska, Portugalja, Szwecja, Szwajcarja 
i Venezuela; ochronę ludnošoi cywiłnej — 
Stany Zjednocz. A. P., Francja, Włochy, Ja- 
ponja, Norwegja, Holandja, Persja; rozwi- 
nięcie gwaracyj bezpieczeńswa Belgja, 
Chiny, Kolumbja, Danja, Egipt, Hiszpanja, 
Sstonja, Findlandja, Francja, Haiti, Japonia, 
Łotwa, Litwa, Persja, Polska, Portugatja, Ru 
munja, Urugwaj, Jugosławja; rozbrojenie 
moralne — Belgja, Chiny, Egipt, Hiszpanja, 
Japonja, Litwa, Meksyk, Persja, Poska, Ruma 
nja, Jugosławja: sworzenie międzynarodo- 
wych sił zbrojnych—Danja, Egipt, Hiszpanja, 
Francja, Haiti, Rumunja, Szwecja i Czecho- 
słowacja; zniesienie klauzuł wojskowych w 
istniejących traktatach — Austrja, Bulgarja 
Finlandja, Węgry, Włochy, Turcja; odrzuco- 
nie projektu konwencji — Niemcy. 

Ogółem na konferencję rozbrojeniową 40 
państw zgłosiło wnioski. W tem 25 państw 
europejskich i 15 pozaeuropejskich. (Iskra). 

Popiersjele Przemysł Kralowy 

przeziębieniu, influencji i bólom reumatycznym należy niezwłocznie zastosować 

które usuwają te chorobliwe objawy. 

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

własnym interesie tylko oryginalnych tabletek Togal. We wszystkich aptekach, 

SIENOS III IIS S ISTAT PAKISTANAS VAIRAS 

Každy, kto poszuka, odnajdzie w 
bezliku imion — swoje własne i, wó- 
wczas, wolno jest wziąć takie serce i 

oddać miłej za jej imię—serce... W za- 
mianę. 

Gdyby Kaziuk poszedł na kierniasz. 
toby tam spotkał swoją miłą, jak do- 
rosły parobek. A ta miła — niezwy- 
czajna, tylko panienka prawdziwa, 
Panienka Złotowłosa. 

Chodzi ona między straganami i 
oczekuje Kaziuka, żeby z nim pomie- 
niać się na serca. Nosi białą sukien- 
kę, przepasaną szeroką wstążką nie- 
bieską, jak anioł ze świętego obrazka 

Ona poda Kaziukowi rękę i zapro 
wadzi w takie miejsce, gdzie za naj- 
większym, najpiękniejszym  straga- 
nem siedzi sam Święty Kazimierz, 
królewicz niebieski. W czerwonym 
płaszczu, w koronie na czarnych kę- 
dziorach, rozdaje ludziom łaskę swo- 
ich uśmiechów i radość podarków z 
jego świętych rąk. Podarki to nic nie- 
znaczące, a ważne: gliniane figurki. 
pięknie malowane, rycerzyki na ko- 
niach, damy w dużych kapełuszach, 
ptaki i zwierzęta, a najczęściej — bia- 
łe bociany, zwiastuny nowej wiosny. 

Im obojgu, Kaziukowi i Złotowło- 
sej Panience, da Święty Kazimierz 
parę białych gołębi... i oni ucieszą się 
bardzo, a ludzie będą im zazdrościć. 

Tak sobie wymarzył Kaziuk, choć 
wiedział, że to tyłko marzenie. 

Raz, zimą, w przystępie dobrego 
humoru, ojciec powiedział Kaziukowi: 
— Patrzaj! Sprawuj się dobrze. Może 
i wezmę na kiermasz w tym roku. 

Kaziuka olśniła wiełka radość i 

Nieszkodliwe dln serca, 

W_ I L EŃ S K I 

Sytuacja w Kłajpedzie. 
Przejęcie władzy przez Simaitisa. 

KOWNO. 3.II. (Pat.) Nowy prze- 
wodniczący dyrektorjatu kłajpedzkie- 
go Simaitis przejął wczoraj władzę z 
rąk tymczasowego przewodniczącego 
Toliszusa. Dyrektorjat dotychczas nie 

jest jeszcze utworzony, wskutek cze- 

go Simaitis prosił dawnych członków 
o pełnienie obowiązków aż do odwo- 
łania. 

Wstrząsy podziemne pod Płockiem. 
PŁOCK, 3. 3. (Pat). Jak donoszą z gminy 

Łupki, miały tam miejsce w dniu 29 lutego 
ponowne wstrząsy podziemne.  Przerażona 
ludność opowiada, iż z tworzących się szcze- 

lin wybuchały płomienie, Władze starościń- 

skie w Płocku wysłały specjalną komisję 

pod kierunkiem prof. Gielinka nauczyciela 

geografji. 

Synek Lindbergha dotąd nie został odnaleziony 
AI Capone wyznaczył 

NOWY YORK, 3. 3. (Pat). Redakcja „Phi- 
ladełphie* otrzymała wiadomość telefonicz- 
ną, że synek Lindbergha pozostaje pod opie- 
ką dyplomowanej nurse, poczem komunika- 
eja telefoniezna została przerwana i redak- 
cja nie mogła dowiedzieć się innych szcze- 
gółów. Lindbergh wyraża przekonanie, że 
jego dziecko będzie mu zwrócone jeszeze 
dziś przed południem. Minister wojny w 
Meksyku Calles wydał rozkaz władzom woj- 

10 tys. doi. nagrody. 
skowym, aby granica była piinie strzeżona. 
Al Capone, który przebywa w więzieniu, wy- 
znaczył nagrodę 10 tys. dol. za znalezienie 
dziecka i wykrycie spraweów uprowadzenia. 
NOWY YORK, 3. 3. (Pat). „New York News* 
publikuje list złoczyńców, którzy uprowadzili 
dziecko Lindbergha. W” liście tym zuchwali 
bandyci grożą śmiercią dziecka w razie nie- 
otrzymania okupu. Łindbergh gotów jest 
zapłacić żądaną kwoię 50 tys. dolarów. 
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Znowu wystąpienie posła 
z klubu Str. Lud 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Poseł Fidelus zgłosił oficjalnie wy- 
stąpienie z Klubu Str. Ludowego. Jest 
to w ostatnich kilkunastu dniach trze- 
ci z rzędu wypadek wystąpienia posła 
z tego klubu. 

Dowiadujemy się, że posłowie Fi- 
delius, Kulisiewicz i Michałkiewicz ut- 
worzą na terenie Sejmu własny kłub. 

W kołach parlamentarnych utrzy- 
mują, że niezadowolonych z, taktyki i 
stosunków panujących w Klubie Str. 
Ludow. jest więcej i że można się spo- 
dziewać jeszcze dalszych wystąpień 
posłów z tego klubu. 

Sytuacja w Piotrkowie. 
ŁÓDŹ, 3. 3. (Pat). Sytuaeja strajkowa na 

terenie huty „Hortensja* w Piotrkowie nie 

ułegła zmianie. Strajkujący nadał nie opusz- 

czają murów fabryki, zachowując się zupeł- 

nie spokojnie. Rodziny strajkujących bez 

przeszkody dostarczają robotnikom pożywie- 

nie, W dniu wczorajszym personel urzędni- 

czy huty pracował normalnie, nie atakowany 

przez strajkujących. W godzinach porannych 

zgromadził się na ulicy przed hutą tłum z 

300 osób, usiłując urządzić demonstrację. 

Tłum ten został rozproszony. W. godzinach 

popołudniowych rozagitowany przez elemen- 

ty wywrotowe tłum ponownie zebrał się 

przed hutą, rzucając w policję kamieniami. 

Raniono jednego posterunkowego. Przy roz- 

praszaniu tłumu jeden z robotników odniósł 

obrażenie cielesne. Strajkujący przez dele- 

gatów swych kategorycznie oświadczyli, że 

nie mają nie wspólnego z demonstrantami 

ulicznymi, z których wystąpieniami się nie 

solidaryzują. 

Pogłoski o dymisji 
min Ghika. 

BUKARESZT. 3.111. (Pat.) Szereg 
dzienników zamieściło wiadomość, że 
niezwłocznie po swym powrocie z za- 
graniey minister Ghika poda się da 

dymisji ze stanowiska ministra spraw 

zagranicznych. Ewentualne kierowni- 

ctwo resortu spraw zagranicznych ob- 

jałby po ministrze Ghiee minister 

skarbu i spraw wewnętrznych Arge- 

tojano. W kołach rządowych zaprze- 

czają tym wiadomościom prasy. 

„Anglia płaci długi. 
PARYŻ. 8.111. (Pat.) Wielka Bry- 

tanja zawiadomiła, że zamierza w dn. 

4 b. m. zwrócić Bankowi Francuskie. 
mu 13 miljonów funtów sterlingów 

przez parę miesięcy chodził jak w 

słońcu, choć na świecie hulały wijar- 

ga z szarugą, na zmianę, aż do same- 
go marca. A w marcu odrazu rozpo- 

częła się pogoda i śnieg pod okapem 
chaty sczerniał, a dziurkowaty z10-4 
bił się, jak sito, Szła wiosna, panowa- 

nie Świętego Kazimierza. į 

Kaziuk był pewny swego. Małoż 
z sił ostatnich wybijał się przy zada- 
nej robocie? Małoż biegał, jak osza- 
lały na pierwsze macoszyne skinie 
nie? Małoż Ścierpiał złych słów zza: 

ciśniętemi zębami? 

Ale kiedy już założyli konia, ma- 
cocha nuż wyrzekać, że ciasno w ka- 
łamaszce!.. Rozłożyła szeroko spod- 
nice, dostępu Kaziukowi nie dała, a 
ojciec nawet nie próbował bronić sy- 
nowskiej sprawy. 

Siadł z boku, lejce ujął... Jesze 
macocha od bramy zakrzyczała: — 
Pilnuj chaty! Żeb mnie jedna szczep- 
ka z dziedzińca nie straciła się. — 
Pojechali. Tylko, modra od wiosenne- 
go nieba, kałuża plusnęła na drodze. 

Kaziuk został sam. Chwilę stał pod 
ścianą i usiłował zmierzyć swoją nie- 
dolę. Nawet nie płakał, tylko przera- 
żonemi oczami wodził po płocie, po 
studni i stajni, jakby to wszystko wi- 
dział po raz pierwszy. Woda, szem- 
rząc głośno, leciała z pól na drogę. Ra 
dowała się i bełkotała z radości! Wo- 
łała-za sobą. Kaziuk oderwał się od 

ściany i wyszedł na drogę. Mokra go- 
łoledź pociągnęła go za nogi, podbiegł 
parę kroków i pośliznął się przed sie- 
bie, na szeroko rozstawionych no- 
gach. Tam, w dali, topniejące śniegi, 

  

  

  

z ogólnej sumy, udzielonych jej kre- 
dytów w roku ubiegłym podczas kry- 
zysu funta. Wskutek tego zwrotu su- 
ma, pozostająca jeszcze do spłacenia 
przez Anglję Bankowi Francuskiemu, 
spada z 20 miljonów do 7 miljonów 

funtów. 

Ci skorzystali. 
WIEDEŃ, 3. 3. (Pat). „Arbeiter Ztg.* do- 

nosi z Londynu: Zniesienie waluty złotej w 
Anglji spowodowało, że złoto w Londynie 
podskoczyło w cenie o blisko 1/3. Ponieważ 
z drugiej strony wróciło zaufanie do waluty 
funtowej, która się wyzwoliła od pokrycia 
złetem, wywołało to rozbicie między wartoś- 
cią pieniądza a wartością złota. Książęta 
hindusecy, których skarbniee ciągle jeszcze 
mieszczą bajeczne bogactwa. korzystają z 
konjunktury, aby część swych skarbów wy- 
słać do Londynu. Maharadżowie indyjscy 
w ten sposób w ciągu ostatnich tygodni zdo- 
łali uzdrowić swe finanse. 

Rozkaz Woroszyłowa 
do armji czerwonej. 

W dzień rocznicy armji czerwonej, dnia 
23 lutego, opubikowany został w „Izwiest- 
jach“ i „Prawdzie“ rozkaz rewolucyjnej ra- 
dy wojennej, podpisany przez Woroszyłowa 
a skierowany do „wszystkich bojowników, do 
wódców i działaczy politycznych*. W rozka- 
zie tym między in. powiedziano: 

jąc konferencję rozbrojeniową, sy 
ynarodowa pełna jest konflik- 

  

  

   

  

tuacja m. 
tów i niero: 
go może być wojna pomiędzy Chinami a Ja- 
ponją. Zadaniem czerwonej armji jest bezwa- 
runkowo bronić państwa dyktatury proletar- 
jackiej, odepr: wrogów, chociażby ich 
było jak najwięcej i chociażby z jakiejkoł- 
wiek strony zaatakować chcieli Związek So- 
wiecki. Dlatego każdy żołnierz czerwonej av- 
mji ze zdwojoną energją powinien studjować 
technikę wojenną, aby został doskonałym 
strzelcem i nauczył się walczyć i zwyciężać 
w warunkach nowoczesnej wojny. Każdy pro 
gram naukowy musi być wykonany, nikt nie 
śmie opóźniać się w nauce. Komuniści i kom 
somołcy muszą dać przykład dyscypliny i 
wzorowego stosunku do nakazów, techniki 
i nauki. 

Armja czerwona, zahartowana w walkach 
domowych wyposażona technicznie, pod- 
niosłszy swe wojenne i polityczne wyszkole- 
nie, wierną dziełu Lenina i jego partji, z uwa- 
gą śledzi zakusy imperjalistów. Armja czer- 
wona na rozkaz rządu sowieckiego potrafi 
stawić opór wszełkim próbom wtargnięcia do 
granic ZSSR,“, 

Gietda warszawska z dnia 3 b. r. 

WRLUTY i DEWIZY: 

Bolarg . - ‚ сс - 8.88 —8,30—8,86 

  

   

Belgja . . . . „ 124,20 —124,11—123 59 
Gdańsk . . . „ . « -« 173.75 17418— 173,32 
Hoizndja - ‚ - ° 860 00—360,90—359.10 
Tondyn 31,12—31,10 - 31,11—30.06 
Nowy York kabel 8.919—8.939 8,99 
Paryž ...-. ,. .. 35,12—35,13—35,52 
Praga . .. 5 .. . 2641 26,47- 26,35 

Szwajearja + 157 172:80 173,22>172,37 

wzięły niebu jego Swietlistą modrošė 
i same się przystroiły... Aż oczy bola- 
ły od blasku. Brzozy na trakcie ma- 
chały cienkiemi gałązkami, drażniące 

się z polnym wiatrem. Wiatr szumiał 

w gałęziach brzóz. Gdzieś, na najwyż- 

szej, krzyczały już po swojemu gawro 

ny. Kaziuk posunął się jeszcze trochę 

i wyszedł poza wieś. Buty miał na no- 
gach, a kożuch i czapka? Eh! poco ko 
żuch? Słońce grzeje jak w kwietniu. 
Gdyby pójść traktem — gościńcem, 
a zaufać mu, a nigdzie nie zboczyć... 
toby zaprowadził do samego Wilna. 

A gdyby tak?! Przerażenie ogarnę- 
ło Kaziuka na taką myśl zuchwałą... 
Gdyby tak pójść teraz — do dwor- 
skiego lasu. Nie dalej. Zobaczyć stam- 

tąd, czy dużo ludzi na gościńcu i wró- 
cić. Nie więcej. Świerkowy las śpi je- 
szcze głęboko. Tyle śniegu w gęsz- 
czarach, pod drzewami... Trupi ciąg 
zeszłorocznego igliwia i zbutwiałej ko- 
ry wieje z leśnej głębiny. Gile na świer 
kach przedrzeźniają się wyraźnie. Ka- 

ziuk minął cień i wilgoć leśną, wybiegł 
na wzgórek za borem. Przystanął na 
chwilę. Zawielkie buciary obrosły gli- 
ną na wzgórku i ciężą, a wiatr rozwie- 
wa włosy odsłoniętej głowie i ziębi czo 
ło. Wracaćby? I pewnie, że trzeba, ale 
żal. 

Nadjechał chłop drabinką, wymi- 

nął Kaziuka, a potem obejrzał się za 

nim raz i drugi; zatrzymał konia. 

— Podejdzi, chłopiec. Nie już na 

Kaziuki zebrał się? — A? 

Jakże łatwo kłamie się czasem. Na- 
wet nie głosem, ale skinieniem pło- 
wej, rozczochranej głowiny. Chłop coś 
sobie kombinował, uśmiechał się. 

   

viązalnych kwestyj. Dowodem te 
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„Kaziuk“. 
Już od paru lat kłimat u nas się zmienił 

i obchodzimy „Kaziuka* po lodzie. Zsiniak 

od mrozu przekupnie chuchają w pake i 

rozcierają zgrabiałe ręce, a liczne rzesze kier 

maszowiczów robią wysiłki ekwilibrystyczne, 

by się utrzymać na nogach i nie runąć na 

śliskiej i nierównej powierzchni pod napo- 

rem rozbawionych tłumów. 

Całe szczęście, że jeszcze w tym roku 

kiermasz kaziukowy odbywa się na tradycyj. 

nym terenie placu Łukiskiego, bo gdyby Ma- 

gistrat wprowadził w życie swój zamiar i 

przeniósł na Zwierzyniec lub gdzieindziej, 

to wilnianie musieliby wędrować na pery- 

ferje miasta, by się nacieszyć tradycyjnym 

kiermaszowym nastrojem. 

Dziwny jest wileński Magistrat, który u- 

waża targi na rynkach za coś nieprzyzwoite- 

go, uwłaczającego godności śródmieścia * 

chciałby je wstydliwie pochować w najodie- 

glejszych dzielnicach bez względn na niedo- 

godności jakieby to pociągnęło dla kupują- 

cych. WI Bydgoszczy odbywają się dwa razy 

w tygodniu targi na Starym Rynku, w oto 

czeniu wspaniałych sklepów, Bibljoteki Miej- 

skiej i Banków, w Krakowie dzieje się to sa. 

mo na Rynku na tle wspaniałych Sukiennic 

i kościoła Marjackiego, na Małym Rynku * 

Placu Szczepańskim. Ba, w Paryżu, tej sta- 

licy świata, w określone dni handlują w 

straganach, na Boulevard du Port Royal 2 

nawet stragany z kwiatami i owocami nie 

przynoszą ujmy fasadzie kościoła de la Ma- 

delaine. . 

Tylko Wilno jest tak wytworne, a ojcowie 

miasta mają tak wyrobione poczucie este- 

tyczne, że razi ich targ na placu Łukiskim, 

a wcale nie deranżują beczki asenizacyjne i 

kocie łby bruków, gdyż znacznie mniej się 

śpieszą z decyzją co do zmiany jezdni i u- 

kończenia kanalizacji. 

Pomimo ostrego kryzysu gospodarczego 

i braków środków nabywczych rynek na Łu- 

kiszkach zapełnił się jak co roku. Pierwsze 

jak zwykłe, przybyły sprzedawczynie smor- 

gońskim obwarzanków już we wtorek rozłe- 

kowując się na prowizorycznych straganach, 

za niemi zajęli swoje stałe miejsca sprzedaw- 

cy balij, cebrzyków, stolnic, łyżek i innych 
wyrobów z drzewa. Cały teren zabudował 

się gęsto i zaludnił, różnych rozmiarów serca 

piernikowe nęcą żywością barw, rywalizując 

z barwnością sztucznych papierowych kwia- 

tów, zabawek i baloników. „Małpy małpecz- 

ki, dla syna i córeczki”, wołają ochrypłym 

głosem przekupnie potrząsając sznelkowemi 

małpkami. „Nie je nie pije a skacze i żyje”, 

zachwala swój towar przedstawiciel innych 
zabawek. „Za jedne dwadzieścia groszy tańr- 

liczka najlepszej czekolady”, miesza się z 

wołaniem. „Prawdziwe smorgońskie, cukro- 

we, waniljowe, niech paniusia kupi". 

Wszystkiego dostać można, szkło fajans, 

towary łokciowe, obuwie, gotowe ubrania, 

bo kupcy wileńscy poprzynosili na Kaziuka 

przeróżną tandetę, w nadziei że przy świą- 

tecznym nastroju, uda się i im coś niecoś 
utargować w tych ciężkich czasach. 

Gwizd glinianych kogutków i papierowych 
wężów, śmiech, zgiełk i gwar, niektórzy po- 
krzepiają się kiełbasą i piwem lub ogrzewa- 

ją się herbatą przy zaimprowizowanych bu- 

fetach, a wszędzie tłum, gdyż kto żyw przy- 

szedł na Kaziuka, aby zadość uczynić tra- 

dycji. Z. K. 

Włochy . . 46,40—46,63 - 46,17 
Rerlin w obr nieoficjaln.. . „ . . . 211,90 
Tendencja niejednolita. 

DAPIFPV PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowl. . . + » « 35,75 
Konwersyjna szydzi sze GBM 
Inwestycyjna .. « « « s « « « . » 8950 
6% dolarowa . . .. . . › 58.08 
4% dolarowa . „. 46,25— 48 75—46,50 
7% Stabilizacyjna  - » « .  57,00—57,/8 
8% . 7. В. ® К. ! B.R, "PLLR.? R. . 94,00 
Tendencia dla pożyczek niejednolita, 

dla listów przeważnie mocniejsza. 
AKCJE: 

B. Polski . . rk 
Ostrowiec seria B 
Tendeneja słabsza. 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

86,50—86,00 
30,56 

Dolarowa ssij sio DOW BE DALE 
Dillonowska šie lk ja AO MATĖ 
Stabilizacyjna „44242. . 56,00 
Warszawska 244. «+ 420 
Śląska 41. ys e L PP 2085 
Doiarw obrotach pryw.: 8,88 
Rubel: 4,89 

— A czapka gdzie? Stracił po dro- 
dze? Ot, kiedy rozpustnik! Nu, przy- 
siendnij sia. Podwiozę. 

Kaziuk błyskawicznie wdrapał się 
po tylnem kole i zapadł w grochowi- 
ny, przykryte niedbale podartym ki- 
limkiem. Trzęsło okropnie, bo czas był 
taki, co to ani saniami, ani kołami, 
droga dłużyła się straszliwie, ale Ка-. 
ziuk niczego nie żałował, o niczem in- 
nem nie myślał, tylko, że on sam, wła 
sną osobą, wbrew wszystkim złym 
mocom, dziś jeszcze trafi na Kaziuki. 

Ueczynny chłop wysadził małego za 
raz na przedmieściu, a sam przepadł 
w zakopconej głębi jakiejś herbaciar- 
ni. Kaziuk pobiegł długą ulicą, ku mia 
stu. 

Z początku ulica była jakby zna- 
joma, do miałomiasteczkowej zupełnie 
podobna. Takie same chatuszki, krzy- 
we płotki, brudne podwórza... Ale, 
wkrótce, domy zaczęły rosnąć, nabie- 
rać lustrzanych szyb, błyszczących w 
słońcu dachów... Ulicą, raz wraz, z 
gniewnym fukiem, przelatywały auta 
i autobusy. Kaziuk, mimowoli, wciąż 
gał szyję i mrużył oczy przed każdym 
takim wozem, niesamowicie rozpędzo- 
nym, aż z tego oszołomienia, wpadał 
przechodniom pod nogi, aż ci znowu 

odpychali go, mrucząc groźnie. Więc 
nie śmiał nikogo spytać o drogę...tylko 
biegł, jak mógł najprędzej, wspak tym 
wszystkim eo szli z wiankami obwa- 
rzanków na szyi, z piernikowemi ser- 
cafi w rękach, co z. godów wracali, 

syci wszelkiej radości. 
Dwie rzeki ludzkie płynęły nieus- 

tannie naprzeciw siebie i mijały się w 
tak ciasnem zwarciu, że ani kogo o-
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WIEŚCI I OBRAZKIZKRAJU. 
Na tropie fałszerzy banknotów 

dolarowych. 
Władze bezpieczeństwa publicznego wpad 

žy na ślad fałszerzy banknotów dolarowych 
W miasteczku Postawach aresztowane n 

jakiego Kazimierza Antoniego Kazieko, który 

podezas czynionych zakupów na targu usilo- 

wał puścić w obieg fułszywy banknot 5-do- 

łerowy wykonany na zwykłym białym papie- 

rze, Wzięty w krzyżowy ogień pytań Kazieko 

pr: ał się do iż banknot otrzymał od nie 

jakiego Antoniege Gawryckiego zam. we wsi 

Pučkowo gm. łuczajskiej. Przeprowadzona 

rewizja w domu Gawryckiego uwieńczona z0 

stala pomyślnym wynikiem, gdyż ujawnieno 

    

  

  

kilkanaście falsyfikatów 5-dolarowych, 
W wyniku dalszego dochodzenia zdołano 

usłałić, iż Gawryeki dobrawszy sobie do po- 
mocy dwóch włościan b. emigrantów założył 
tajną fabryczkę fałszywych dolarów. Spółka 
ta od paru miesięcy fabrykowała dolary, 
które za pośrednictwem specjalnych kolpor- 
terów puszezała w obieg na rynkach, w mia- 
steczkach pow. postawskiego, w ten sposób 
fałszerze zdołali puścić w obieg kilkadzie- 
siąt sztuk fałszywych banknotów. 

Fłaszerzy osadzone w więzieniu postaw- 
skiem. (e). 

Drukarnia komunistyczna 
w wiejskiej chacie. 

W dniu 1 b. m. we wsi Kewalenkowo gm. 

janiekiej wykryto na strychu domu Borysa 

Bardonowa ręczną imaszynę drukarską do 

drukowania niedozwolonych druków. Pod- 

tzas zarządzonej rewizji znałeziono w stodo- 

й ukryte skrzynie z bibułą komunistyczną. 

  

W trakcie przeprowadzania rewizji w do- 
mu Bardonowa, gospodarz domu zdołał zmy 
lić czujność policji i zbiec. W zarządzonym 
pościgu w dniu wczorajszym  Bardonowa 

zdołano aresztować. (e). 

Generalna obława na pograniczu polsko- 
. sowieckiem. 

z rozporządzenia władz KOP. na pogra- 

niezu połsko-sowieckiem w ostatnich dniach 

przeprowadzona została generalna obława. W. 

wyniku obławy zatrzymano 65 osshników 

wśród których 17 wywrotoweów, 9 Ściganygh 

przestępców. 

Podczas przeprowadzania obławy jeden 
z zatrzymanych wywrotowców stawiał opór 
i chciał użyć broni. Wyrotowca obezwładnio 
no i skutego w kajdanki osadzono w are- 
szeie, ; 

Šwieciany. 
Komitet obchodu imienin Marszałka 

Piłsudskiego. 

W; dniu I marca w Św 
sejmiku powiatowego odbyło s. posiedzenie 

organizacyjne komitetu obchodu imienin 

Marszałka Piłsudskiego. W zebraniu wzięły 

«dział wszystkie organizacje społeczne oraz 

przedstawiciele władz. W! toku obrad pod 

przewodnictwem p. wicestarosty Wacława 

„Jeśmana wyłoniono szereg życzeń, dążących 

sło uświetnienia powyższego uroczystego 

dnia. Obrano ścisły komitet obchodu, któ- 

remu poruczono opracowanie programu. 

Zabrzezie. 
Konierencja nauczycielska. 

Wi dniu 27 lutego r. b. w Szkole Pow- 
szechnej w Studzieńcu odbyła się rejonowa 
Konferencja nauczycielstwa szkół powszech- 
mych gminy zabrzeskiej. 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

    

  

nach w sali 

  

Kierowniczka Szkoły Powszechnej w Stu- 

dzieńcu p. Julja Czajkowska po konferencji 

zamiast skromnego przyjęcia kolegów — na- 

uczycieli, złożyła za pośrednictwem przewod 

niczącego konferencji p. Hieronima Narwi- 

da-Kudło zł. 20 Gminnemu Kom. do Spraw 

Bezrbocia w Zabrzeziu. Powyższy krok p. 

Czajkowskiej niech będzie przykładem każ- 

demu obywatelowi. 
Komitet do Spraw Bezrobocia w Zabrze- 

ziu tą drogą składa p. Czajkowskiej gorące 
staropolskie Bóg zapłać. 

Duniłowicze. 
Zniszczenie linji telefonicznej. 

Ubiegłej nocy na linji Wełkołata—Duni- 
łowieze niewykryci narazie sprawey Zznisz- 
czyli na znacznej przestrzeni linję telefoni- 
czną. 

Na miejsce wypadku sabotażowego znale- 
ziono nożyce do rozcinania drutów. Powia- 
domione władze śledcze zarządziły natych- 
miastewe dochodzenie. (e). 

NOWOGRÓDZKIEGO 

    

  

  

      

  

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

я ® = a 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
w ZAGŁADA ROSJI| 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
  

  

  

  

JAKÓB WI 
LID A, Suwaiska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra I okrycia damskie i męskie. 8730 

a 

NER i S-ka | 
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Nowogródek. 
Wielkie zawody narciarskie. 

Staraniem Komitetu P. W. i W. F. zostały 
zorganizowane w dniu 28 lutego b. r. wielkie 
zawody narciarskie. Ogółem zgłosiło się do 
zawodów 40 zawodników z czego 90 proc. 
harcerzy” drużyn miejscow: gdzie pierw- 
sze miejsce zajęła IIl-cia drużyna Rzemieśl- 
micza im. Marszałka J. Piłsudskiego, wysta- 

iając 13-zawodników. Do Komisji sędziow- 
skiej weszli p. p.: Kom. Witwicki, Rogale- 
wicz, sierż. Świetlik, Seidler, prof. Kowalak, 
Kawałec. Funkcje-sędziowskie pełniła na tra- 
czyły się punktualnie o 16.30. Do biegu na 
sie Sekcja narciarska Р. К. 5. 

Zawody rozpoczęły się o godz. 13, a skoń- 
trasie 9 klm. dla zawodnkow od 15 do 18 
dat zgłosiło się 18 kandydatów, z których l-e 

miejsce zajął Buśko z 2-ej druż. harc. w cza- 

      

       

    

  

    

sie 58 minut, II miejsce R. Woronowicz, 
hufiec Gimn. Państw., w czasie 62 minuty, III 
miejsce zajął A. Nabagier z 3 drużyny har- 
cerskiej w czasie 62 min. 19 sek., IV miejsce 

— M. Puczyło w czasie 62 min. 38 sek. Prze- 
chodnią nagrodę, puhar P. K. S$. zdobył za- 
wodnik Buśko, 

W! biegu na trasie 4 klm. od 12 do 15 lat 
wzięło udział również 18 zawodników z któ- 
rych 1 miejsce zajął L. Danilczyk, I drużyna 
harcerska, w czasie 22 min. 38 sek. II miej- 
sce J. Skobla, II druż. harc., w czasie 27 min 
IM A. Ciuńdziewicki, I druż. hare. w czasie 
27 min. 15 sek. Do biegu na trasie 1 klm. 
od 8 do 12 lat stanęło 4 zawodników, z któ- 
rych I miejsce zajął Wincentak Z. w czasie 
6 min. 12 sek., II Godlewski A. w czasie 8 
min. 35 sek, AII Kleniewski E. w czasie 9 
min, 21 sek. 

, Zawody zaszczycił swoją obecnością p. 
wice-wojewoda Fr. Godlewski, który przybył 

   

  

bejść, ani wyminąć. Kaziuk poddał się 
tej fali, która go niosła. Ani spostrzegł 
kiedy znalazł się między straganami i 
aż sam zdumiał się tem, jak dokładnie 

sobie wszystko wymarzył... Bo i serca 
płomieniły się gorąco, i obwarzanki 
krzyczały z wozów złotą uciechą i bia- 
łe bociany o mało nie trzepotały skrzy 
dłami na straganach, w modre niebo 

ulecieć pragnące. Gdzieś nad tem wszy 

stkiem, grała muzyka, głośna, wesoła, 

z promieniami słonecznemi spłątana. 

Ale, choć bardzo głośna, nie mogła za 

głuszyć świegotliwego gwizdu glinia- 
nych kogutków, ani płaczu gumowych 
straszków, które mali chłopcy rozdy- 
mali swawolnie, by cieszyć się potem 
ich zawodzącem umieraniem. 

Kaziuk nie czuł zimna, zmęczenia, 
ani głodu. Tulił się w tłumie i grzał 
się jego stokrotnym, rozgorączkowa- 
nym oddechem. Przemykał się obok 
straganów, a ręce za siebie zakładał, 
żeby nie wzięła chętka wyciągnąć rę- 
kę, potrzymać coś chwilę... potargo- 
wać się, jak robią miejscy ludzie. Za- 
razby wyszło najaw, że nie ma ani 
grosza. Wstyd i tyle. 

Nagle słońce błysnęło mocniej, od- 
bite w jakichś szklanych ślicznościach 
i oświecił ją samą, Złotowłosą Panien- 
kę 

   

Nie miała błękitnej szarfy, ani bia 
łej sukienki, ale Kaziuk i tak ją poz- 
nał odrazu, po warkoczach i po spoj- 
rzeniu. Cała jasna, roześmiana, trzy- 
mała w ręku duże, czerwone serce. 

Spojrzy Kaziuk — zielone i modre 
kyiatuszki wiją się po tem sercu gir- 

Hi ndą, a u dołu bieli się, cukrowemi 
iterami wypisane, imię: Kaźmierz. 

Kaziuk obie ręce wyciągnął przed 
siebie i wpatrzył się w Panienkę tak 
mocno, aż musiała koniecznie obejrzeć 
się za siebie. Stała teraz tuż przed Ka- 
ziukiem z wesołem zdumieniem w roz 
chyłonych ustach, mrugając powieka- 
mi, olśniona zachwyceniem chłopca. 
Tak trwali chwiłę niemałą, aż Panien 
ka stąpiła krok naprzód i podała Ka- 
ziukowi to czerwone serce z jego imie 
niem. 

— Masz! Weź siebie! 
Powiedziała i odeszła w tłum, któ- 

ry zaraz zamknął się za nią. 

i Kaziuk przycisnął oburącz, do pier- 
si bezcenny dar Złotowłosej Panienki. 
Tak szczęśliwy nie był nigdy w życiu. 
ani wówczas, gdy sam sobie fujarkę 
wystrugał nad wodą, ani wówczas, 
gdy nauczyciel głośno powiedział w 
szkole, że on jest ze wszystkich naj- 

zmyślniejszy do nauki. Pogrążony w 
swojem szczęściu, nie wiedział wcale, 
że o dziesięć kroków od niego, maco- 
cha ciągnęła ojca za rękaw kożucha 
i skrzeczała mu w same ucho: 

— Patrzaj! Toż twój Kaziuk tam 
stoi! Isz, gdzie przylecieć uchitrzył się! 
Poczekaj! będzie tobie w chacie! 

I, podjudzony w ten sposób ojciec 
zawołał Kaziuka grubym, cuchnącym 
wódką głosem. Ale Kaziuk nie słyszał 
wołania. Stał i patrzył w tę stronę, 
gdzie odeszła Z.łotowłosa Panienka, 
a wiosenne, marcowe słońce kładło 
mu na głowę wszystkie swoje blaski. 

mr 

na nartach. Powyższe zawody Świadczą 0 
łem, że młodzież docenia nałeżycie znaczenie 
sportu, nawet od lat najmłodszych, gdyż wzo 
rem zagranicy stanęli na starcie dopiero przy 
szli „wyrobieni* zawodnicy, którym możemy 
już dziś winszować bardzo ładnej jazdy na 
nartach. 

Sama techniczna strona zawodów przed 
stawiała się doskonale, co przedewszystkiem 
musimy zawdzięczać ofiarnym bardzo stara- 
niom p. kom, Witw ego, który odwrotnie 
niż pewne jednostki, które podjęły się pracy, - 
a potem od niej zręcznie wymówiły, — p 
cował usilnie nad zorganizowaniem zawo- 
dów. Is. 

OPS BBD 

ś topa naftowa w Wilnie 
Jak dowiadujemy się w ostatniej 

cie: są Wazilkić piawdonoo - 
stwa, že w okolicach placu Eukiskie- 
go znajdują się niezwykle bogate po- 
kłady ropy naftowej. Pewne przedsię- 
biorstwo już przystąpiło do roboty, 

wystawiło Szyb naftowy 
na placu Łukiskim, w najbliższych 
dniach zacznie wiercić. ė 

SREB RD GD CB GH TR 

Choroby zakaźne na terenie 
województwa. 

Wydział Zdrowia Urzedu Wojewódzkiego 
w ubiegłym tygodniu na terenie Wileńsz 
zny zanotował następujące choroby zak: 
tyfus brzuszny 6 (1 zgon). plamisty 17 (3 zg 

, płonica 6, błonica 12, odra 51 (1 zgon), 
9 (1 zgon), krzłusiec 1, gruźlica 12, jag- 

67, inne choroby 10. 

  

    

    

    

  

Epidemja tyfusu plamistego panuje w pow 
dziśnieńskim, gdzie zanotowano 7 wypadków 

zasłabnięć oraz dwa zgony. 

   

W_I DE RBK 1 

Z inicjatywy p. wojewody 
ma powstać w Wilnie dom 

wycieczkowy. 

W dniu 2 marca odbyła się pod 
przewodnictwem p. wojewody Z. Be- 
czkowicza, przy udziale przedstawicie 
li Kuratorjum Okręgu Szkolnego, Ma- 
gistratu i instytucyj społecznych, kon- 
ferencja, na której była omawiana 
zainiejowana przez p. wojewodę spra- 
wa budowy w Wilnie domu wycieczko 
wego dla młodzieży szkolnej. 

Na konferencji wyjaś 

  

śniło się, jak 
palącą jest w Wilnie budowa takiego 
domu. Wilno, jako jeden -z najcieka- 
wszych ośrodków turystycznych w 
Polsce nie ma wcale urządzonego ku! 
turalnie domu wycieczkowego i z te- 
go powodu liczne wycieczki szkolne, 
przybywające do Wilna, lokowane są 
w zupełnie nieodpowiednich warun- 
kach. 

W toku dyskusji ustalono, że dom 
wycieczkowy może być połączony z 
domem harcerstwa i ośrodkiem wy- 
chowania fizycznego. 

Magistrat ofiarowuje ładnie póło- 
żony i zupełnie odpowiedni plac na 
Bouffałowej Górze. O ile pertraktacje 
z Magistratem nie dojdą do skutku, 
może być wówczas przydzielony na 
ten cel place rządowy. 

Konferencja wykazała, że skoordy 
nowana działalność zainteresowanych 
czynników, może dać owocne rezulta- 

oh 
EEST SSEE SE 

Popierajele Przemyst Kraiowy 

Przygotowania do obchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 

W dniu 3 b. m. wieczorem odbyło 
się w wielkiej sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego, z inicjatywy 
Rady Wojewódzkiej BBWR, organi- 

  

„zacyjne zebranie Komitetu Obchodu 
Imienin Pana Marszałka Józefa Pil- 
sudskiego. 

Po zagajeniu zebrania przez sen 
W. Abramowicza zaproszono do prze- 
wodniczenia obradom p. wojewodę 
wileńskiego Beczkowieza. Przy stole 
prezydjalnym zajęli miejsca prezes 
Sądu Apelacyjnego Wyszyński, gen. 
Skwarczyński, JM. rektor Januszkie- 
wicz, prezydent miasta Folejewski, b. 
marszałek Senatu Szymański, ks. pra- 
łat Sawicki, kurator Szelągowski i 
poseł Dobosz. Zebranie było bardzo 
liczne. Uczestniczyło w niem około 
200 osób, reprezentujących wszystkie 
„sfery naszego społeczeństwa. 

Uczestnicy zebrania utworzyli ko- 
mitet plenarny. który powołał prezy- 
djum honorowe, złożone z 16 osób, 
oraz Komitet Wykonawczy z 39 osób. 

Prezydjum honorowe tworzą: sen. 
W. Abramowicz, ks. biskup Bandur- 
ski, wojewoda Beczkowicz, inspektor 

armji Dąb-Biernacki, prezydent Fole- 
jewski, rektor Januszkiewicz, dowód- 
ca O. K. III gen. Litwinowicz, Alek- 
sander Meysztowicz, premjer Prystor, 

minister Jan Piłsudski, pos. prof. W 
Staniewicz, prof. dr. Juljan Szymań- 
ski, kurator Szelągowski, marszałek 
Senatu Raczkiewicz, prezes Sądu Ape- 
lacyjnego Wyszyński i gen. broni 
Lucjan Żeligowski. 

Na czele Komitetu Wykonawczego 
stanął prezydent miasta Fołejewski. 

Komitet ten obradował natych- 
miast po posiedzeniu plenarnem, u- 
stalając w zarysach program obchodu 
i dzieląc się na sekcje. W sobotę dnia 
19 marca odprawione będzie solenne 
nabożeństwo, po którem odbędzie się 
defilada wojsk i przysposobienia woj- 
skowego, następnie dekoracja odzna- 
czonych osób cywilnych, a o godzinie 
18 — uroczysta akademja w sali ko 
lumnowej U. S. B. Organizację popu- 
larnej akademji w niedzielę dnia20 
b. m. przekazano Federacji P. Z. O. O. 
i Związkowi Strzeleckiemu. Szereg 
akademij i obchodów urządza woj- 
skowość, pocztowcy i t. d. Obchody 
obejmą trzy dni, to jest 18, 19 i 29 
marca. Teatr miejski wystawia w tym 
okresie sztukę „Virtuti Militari. W 
przeddzień imienin odbędą się cap- 
strzyki wojskowe. 

Sekcje Komitetu zajmą się w naj- 
bliższych dniach szczegółowem opra- 
cowaniem programu obchodu. 

  

  

Bolączki pracowników mieiskich. 
Czy będzie w Wilnie proklamowany strajk? 

Onegdaj wieczorem odbyło się nad. 
zwyczajne posiedzenie Zarządu Związ. 
ku Pracowników Miejskich, na którem 
omawiano, absorbującą obecnie ogół 
pracowników miejskich, sprawę zmian 
w ustawie emerytalnej oraz projekto- 
wanego cofnięcia dodatku komunalne 
go. W wyniku tego posiedzenia Za- 
rząd Związku złożył do Magistratu na 
ręce prezydenta miasta obszerny me- 
morjał, w którym kategorycznie pro- 
testuje przeciwko uchwale Magistratu, 
anulującej paragraf 43, uchwalonej w 
swoim czasie przez Radę Miejską sta- 
tutu emerytalnego, na mocy którego 
wysokość opłat na fundusz emerytalny 
wynosi 4 proc. miesięcznych poborów. 
Zarząd Związku wychodzi z założenia, 
że dopóki, zmiany te nie zostały do- 
konane przez Radę Miejską — uchwa.- 
ła Magistratu jest pozbawiona podstaw 
prawnych. 

Jednocześnie Zarząd Związku zwra 
ca się do Magistratu z prośbą wszczę- 
cia odpowiednich starań, w celu zwol- 
nienia pracowników od przymusu na- 
leżenia do Kasy Chorych i zapewnie- 
nia im pomocy lekarskiej we własnym 

  

zakresie. Da to miastu możność ta- 
kiego zmniejszenia kosztów leczenia 
pracowników, które bez obciążenia 
pracowników składkami zapewnią im 
należytą pomoc lekarską w wyższym 
niż dotychczas stopniu. Pozatem Za- 
rząd Związku zwraca się do Magistra- 
tu z żądaniem zapewnienia należytej 
lokaty i oprocentowania funduszu eme 
rytalnego, który obecnie w sumie prze- 
szło 400.000 złotych służy dła zwięk- 
szenia bieżących środków pieniężnych 
kasy miejskiej i nie jest oprocentowa- 
ny, co jest w wyraźnej sprzeczności ze 
statutem emerytalnym i z okólnikami 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Memorjał ten będzie przedmiotem 
obrad jednego z najbliższych posiedzeń 
Magistratu. 

Na posiedzeniu tem omawiano je- 
dnocześnie sprawę poparcia akcji pro- 
tesłacyjnej pracowników miejskich 
Warszawy i innych miast Polski. W 
sprawie tej powzięto uchwałę prokla- 
mowaniaą strajku jedynie w wypadku 
wyraźnych w tym kierunku dyrektyw 
ze strony Centrali Zarządu Związku. 

Zamiary Magistratu pozbycia się 
pogotowia ratunkowego. 

Przed dwoma tygodniami donosi- 
liśmy o nurtujących w sferach lekar- 
skich naszego miasta pogłoskach, o 
zamiarze magistratu pozbycia się po- 
gotowia ratunkowego i oddania tej 
instytucji w ręce organizacji filantro- 
pijnej. Mimo ukazania się tej wiado- 
mości w prasie, żadne wyjaśnienia ze 
źródeł miarodajnych nie nastąpiły. 

Obecnie dowiadujemy się, że po- 
głoski te były w dużym stopniu uza- 
sądnione, bowiem rokowania w tym 
względzie były faktycznie prowadzo- 
ne. 

Wytyczony przez magistrat plan 
przewidywał przekazanie pogotowia 
jakiemuś t-wu opartemu na zasadach 
filantropijnych z pewną gwarantowa- 
ną subwencją. Poza tem plan ten 
przewidywał korzystanie z bezpłatnej 
pracy lekarzy, zredukowania ilości sa- 
nitarjuszy i t. d. 

Płany magistratu co do pozbycia 

się tej instytucji wydają się dziwne, 
gdyż akurat w tym roku magistrat 
doprowadził stację pógotowia i tabor 
do zadawalającego stanu, co pochło- 
nęło znączne sumy. 

Dowiadujemy się, że w dniu wczo- 
rajszym do sekcji zdrowia magistratu 
wpłynął w związku z tą sprawą me- 
morjał lekarzy pogotowia, w którym 
wskazują oni na ogromne usługi, je- 
kie oddało pogotowie wileńskie całej 
ludności Wilna, pracując w najbar- 
dziej trudnych warunkach. W ciągu 
30 lat swej samarytańskiej działalno- 
ści nie zatraciło ono charakteru 
instytucji polskiej, ani _ podczas 
niewoli rosyjskiej, ani okupacji 
niemieckiej, ani najazdu bolszewic- 
kiego. Wyzwolone Wilno, docenia- 
jąc  doniosłość pracy pogotowia. 
przejęło je w swoje wyłączne posia- 
danie i oparło jego egzystencję na 
trwałej podstawie — budżecie miej- 

    

   

                      

   

OŚWIADCZAMY PANI, że mydło 
Palmolive wyrabiane jest z olejów 

oliwnych, palmowych i orzechów 

kokosowych i nie zawiera żadnych 
innych tłuszczów. 

Od tysięcy łat oleje te znane są 

i poszukiwane jako wypróbowane 

środki podnoszące urodę; lecz nam 
dopiero udało się pomieszać je według 

specjalnej, recepty, i stworzyć w ten 

sposób doskonałe mydło do pielęg- 

nowania cery, o niezrównanem wprost 
działaniu: — Palmolive. 

"Tylko czysta cera jest prawdziwie 
piękna. Łagodna, obfita piana mydła 
Palmolive wnika w każdą porę, usuwa 
wszelki kurz i brud. A pomimo to dzia- 
łanie jego jest tak łagodne, że nietylko 

nie drażni naskórka, lecz odwrotnie 

nadaje mu miękkość i elastyczność. Pro- 

ko na a 

wi ds 

= czego aż 

się swe 

fa A używa 

do pielęgnowania cery 

simy zwrócić uwagę na rezultaty regu- 
larnego pielęgnowania ciała mydłem Palm- 
olive. A wówczas nikogo nie zdziwi, że jest 
to najbardziej polecane i najwięcej roz- 
powszechnione mydło na całym świecie.   

pomysłowe okradanie mieszkań. 
Ostatnio w Wilnie ukazała się pomysłowa 

szajka złodziei, którzy za objekt swych wy- 
stępków wybrali mieszkania osób zamaż- 

niejszych, przyczem operacje swe przepro- 

wadzają w biały dzień przeważnie w godzi- 

nach rannych. Złodzieje ci występują zaz- 

wyczaj w charakterze robotników, przysła- 

nych rzekomo dla naprawy rozmaintego ro- 
dzaju urządzeń jak to elektryczności, wodo- 
ciągów, zepsutych zamków i t. p. Dla za- 
maskowania swych istotnych celów zaopat- 
rują się w narzędzia, stwarzając w ten spo- 
sób pozory i wygląd robotników. Po krėl- 
kiej operacji nad uszkodzoną siecią elektry- 
czną czy też wodociągową zwracają się z 
prośbą o kilka złotych na rzekome kupno 
materjałów niezbędnych do naprawy. W ra- 
zie otrzymania pieniędzy szybko  ulatniają 

Aresztowanie łącznika 

się, by już więcej nie ukazać się, po drodze 
zaś w wyniku „pomyślnej konjunktury* krad 
ną wartościowe przedmioty, nasuwające się 
im pod rękę. 

Wi ten sposób w dniu wczorajszym do- 
kenano kradzieży w mieszkaniu prywatnem 
kierownika wydziału epieki społecznej Ma- 
gistrata (Mickiewicza 27) p. Majewskiego. 
Złodziej po niendanych „pertraktacjach z 

p. Majewską, korzystając z jej chwiłowej nie 
uwagi skradł z kuchni kiłka srebrnych łyże- 
czek, oraz szereg innych mniej wartościo- 
wych przedmiotów i nie uzyskawszy „zali- 
czki* a ceonto naprawy zepsutego wodociągu 

szybko się ulotnił. Szereg podobnych kradzie 
ży zdarzyło się również w ostatnich dniach 
i w innych punktach miasta. 

złodziejskiego. 
Pończoszarka wileńska na usługach szajki złodziejskiej. 

W! dniu wczorajszym dostarczono do Wil- 
na pod eskortą policyjną niejaką Esterę Moł 
czanowską, pochodzącą z Wilna. Wspomnia 
na Mołczanowska zaaresztowana została w 
Lidzie przez tamtejszą policję, podczas re- 
wizji w jednej z podejrzanych lupanar zło- 
dziejskich. Aresztowana Mołczanowska podej 
rzana jest o to, że odegrywa rolę łącznika 
pomiędzy złodziejami wileńskimi i lidzkimi. 

Krewki se 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leūskiego“ donosilišmy już o krwawym wy- 
padku przy ulicy Końskiej, podczas którego 
jakiś osobnik oddał strzał w kierunku 2-ch 
przechodniów ciężko raniąc w twarz jednego 
z nich, a mianowicie: Jana Wasilewskiego z 
zawodu furmana, zamieszkałego przy ulićy 
Stefańskiej Nr. 34. 

Strzelającym po wylegitymowaniu go w 
komisarjacie okazał się sekwestrator magi- 
stłracki m. Wilna Aleksander Martynelis. 
(ulica Święciańska 23). 

Podczas badania zatrzymana Mołczanowska 
zeznała, że pochodzi z Wilna i zamieszkuje 
przy ulicy Sotjanej Nr. 16. Jest z zawodu 
pończoszarką i pracowała w fabryee w Wil- 
nie, Ostatnio straciła pracę i wyjechała w 
poszukiwaniu zarobków do Lidy. Wobee te- 
go przekazano ją do dyspozycji polieji wileń 
skiej która osadziła ją w areszeie central- 
nym. fe). 

kwestrator. 
Areszłowany M. osadzony został w aresz- 

cie centralnym do dyspozycji władz sądo- 
wych. 

Jakie były powody, które skłoniły go do 
łakiego kroku narazie niewiadomo, są pe- 
wne poszlaki, że nakrótko przed zajściem 
sekwestrator był z Wasilewskim w piwiarni 
i że łączyły ich jakieś wspólne sprawy pie- 
niężne. е 

Jednakże M. stanowezo temu zaprzecza. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e)- 
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URZĘDOWA. 
— Urzędowanie w dniu dzisiejszym, We 

wszystkich urzędach państwowych i samo- 

rządowych urzędowanie w dniu dzisiejszym 

odbywać się będzie normalnie bez przerwy. 

Pracownicy jednak zatrudnieni będą na dwie 

zmiany. 

MIEJSKA. 
— Czy kino miejskie hędzie udźwięko- 

wione? Jak się dowiadujemy na porządek 

dzienny najbliższego posiedzenia Rady Miej- 

skiej ma być wniesiona sprawa udźwiękowie- 

nia kina miejskego. W sprawie tej Magistrat 

przeprowadził niezbędne kalkulacje i doszedł 

do przekonania, że udźwiękowienie kina pod- 

niesie znacznie, dochodowość tego przedsię- 

skim, a w roku ubiegłym nakładem 
wielkich sum urządziło pogotowie nie- 

mal luksusowo. To też kursujące po- 

głoski o rzekomych zamiarach pozby. 

cia się pogotowia na rzecz instytucji 

prywatnej zdziwiło grono lekarskie 

pogotowia i przejęło je troską o zagro- 

żony byt tej placówki. 
Ponieważ stan niepewności przy- 

gnębiająco działa na cały personel po- 

gotowia, w pracy którego równowaga 
duchowa jest nieodzownym  warun- 
kiem — grono lekarskie zwraca się 
do Magistratu z prośbą o możliwie 
rychlejsze i oficjalne wyjaśnienia w 
tej sprawie. 

biorstwa, które po poprzednich defieytach, 

jest obecnie bardzo minimalna. Podług proje 

ktu Magistratu, kino ma być zaopatrzone w 

najlepszą aparaturę dźwiękową. Koszty na- 

bycia nowego aparatu obliczone są na bisko 

120.000 złotych. Oby tylko te pieniądze nie 

wywędrowały zagranicę! 

— Rewizja gospodarki miejskiej. Miej- 
ska Komisja rewizyjna opracowuje obeenie 
obszerny referat sprawozdawczy z wyników 
rewizji gospodarki elektrowni miejskiej. W 
związku z tem w najbliższych dniach odbe- 
dzie się posiedzenie Komisji dła uzgodnienia 
nagromadzonego materjału i przedłożenia 
sprawozdania na jedno z najbłższych pose- 
dzeń Rady Miejskiej. 

— Uniernchomienie oddziału dła dzieci 
graźliczych w szpitalu zakaźnym. Z dniem 
1 marca w szpitalu zakaźnym na Źwierzyń- 
cu uruchomiony został oddział dla dzieci 
chorych na gruźlcę. Oddział ten obliczony na 
pomieszczenie 25 dzieci urządzono podług 
ostatnich wymogów medycyny i higjeny i za- 

o we wszystkie niezbędne przyrzą- 
y. 

— Wydawanie świadectw o stanie mater- 
jałlnym przechodzi wyłącznie do kompeten- 
cji Magistratu. Jak się dowiadujemy, w naj 
bliższych dniach wydawanie świadectw ubó- 
stwa, niezamożności materjałnej, oraz wszeł- 
kich zaświadczeń o stanie majątkowym, po 
wierzóne zostanie wyłącznie Magistratowi m. 
Wilna, z ramienia którego, sprawami temi bę 
dzie się zajmował wydział opieki społecznej. 
W związku z tem Starostwo Grodzkie i poli- 
cja nie będą w tych sprawach ingerowały. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
„= Do Peowiaków. W, dniu 6 b. m. przy 

ulicy Przejazd 12 (ob. Nagusrki) odbędzie się 
V herbatka Koła P. O. W. w Wilnie Po- 
czątek o godz. 18. Członkowie i osoby zapro 
szone mile widziane. Na porządku dziennym 
referat ob. kpt. Topór-Wąsowskiego pod ty- 
tułem: „Przyczynek do historji organizacji 
Strzelców Nadniemeńskich" oraz referat 

d-ra Seweryna Wysłoucha p. t. „Szkolnietwo 
na ziemiach półsocno-wschodnich przed woj 

ną i obecnie". Referat d-ra Wysłoucha bę- 

dzie stanowił nawiązanie do programowego 
referatu ob. Nagurskiego, wygłoszonego na 
zebraniu w dniu 15 lutego b. r. pod tytu- 
łem „Podstawowe zagadnienia dzisiejszego 
Wilna". Następnie zebrania miejskiego Koła 
POW. będą poświęcone dalszemu cykłowi re- 
feratów p. t. „Wilno dzisiejsze". Osobne za« 
proszenia rozsyłane nie będą.



UNIWERSYTECKA. 

— Premoeje. W sobotę dnia 5 b. m. o 
godz. 13 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 
odbędą się promocje na doktora wszechnauk 
łekarskich następujących osób: 

1) Szmigielskiego Stanisława. 

2) Szczerbo Antoniego. 

3) Fijasa Henryka. 

Wstęp wolny. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY. 

— Posiedzenie Koła T-wa Neofilologicznego 
odbędzie się w Gimnazjum im. Elizy Orze- 
szkowej w sobołę dnia 5 b. m. o godz. 18 
m. 30 Porządek dzienny: Komunikat prof. 
St. Glixellego o Prologu w Roman de la Ro- 
se. Fererat p. Wacława Sienickiego O nau- 
czaniu gramatyki języka francuskiego w 
szkołe średniej. Goście mile widziani. 

— Klub Włóczęgów. W sobotę dnia 5-go 
b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się LXXTV zebranie Klubu Włóczęgów 

Senjorów. Na porządku dziennym: ciąg dal- 
szy spraw programowych Klubu. Wstęp tyl- 
ko dla członków. 

Początek o godz. 18. W niedzielę dnia 6 
b. m. odbędzie się włóczęga-narciarka. Zbiór 
ka o godz. 9 rano w lokalu Klubu przy ul. 
Przejazd. 

  

RÓŻNE. 

— Wiłnu przybyły dwie nowe taksówki. 
W ciągu ostatniego miesiąca Wilnu przyb 
dwie nowe taksówki. Jest fakt o tyłe ci 
wy, że ostatnio wobec małej frenwencji jeż- 
dżących, ilość dorożek samochodowych z mie- 
siąca na miesiąc stałe się zmniejszał. Obecnie 
zarejestrowane są w wydziale komunacyj- 
nym Magistratu 82 taksówki, stałe jednak w 
mieście kursuje najwyżej 50. Zarobki szofe- 
rów zmalały bardzo poważnie, i wielu z nich 
częstokroć rezygnuje z wyjazdów na ulice. 

   

    

   

    

— Szopka wileńska. Codziennie poczyna. 
jąc od 5-go do 13 marca o godzinie 8 wiecz. 
w Sali Kresowej (Zawalna 1) Szopka Wileń- 
ska. W! niedzielę popołudniówki. 

RUS 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od czwartku 
3 marca r.b. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

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

— „Mam lat 26% — na Pohulance. Dziś 
w piątek dnia 4 marca o godz. 8 w. nieprze- 
ciętna efektowna sztuka węgierska „Mam lat 
26“, która zapoczątkowując zupełny nowy 
kierunek w dotychczasowej twórczości sce- 
nicznej — jednocześnie zmusza nas do skie- 
rowania zainteresowań i myśli ku niedoma- 
ganiom społecznym, nie mniej jednak waż- 

  

  

nym i absorbującym całe społeczeństwa i na- , 
rody. 

Ceny miejsc w marcu zqacznie zniżone. 
Jutra w sobotę dnia 5 marca o godz. 8 

w. premjera sztuki „Virtuti Militari“. 

—— Ostatnie przedstawienie „Ce może ko- 
bieta* w Lutni. Dziś w piątek dnia 4 marca 
o godz. 8 w. fascynująca wesoła komedja An 
toine'a „Co może kobieta". 

Komedji tej od początku do końca słucha 
się z niesłabnącem zainteresowaniem i wzma 
gającą się wesołością. 

— W. sobotę popołudniówka szkolna „Dwu 
nastej nocy*. Jutro dnia 5 marca o godz. 
4 p. p. młodzież szkolna niezawodnie zapełni 
po brzegi Teatr na Pohulance, dążąc na pra. 
wdziwą ucztę artystyczną „jaką jest komedja 
Szekspira p. t. „Dwunasta noc*. 

Bilety w canach szkolnych bezpośrednio 
do nabycia ® К: Teatru Lutnia. 

      

— „Ich synowa* najnowsza komedja 
Grzymaly-Siedleckiego. W najbliższy wtorek 
dnia 8 marca po raz pierwszy ujrzymy na 
scenie Teatru Lutnia wspaniałą komedję 
Grzymały-Siedleckiego p. t. „Ich synowa”, 
która poza „Maman do wzięcia” cieszyła się 
w b. sezonie największem powodzeniem w 
Warszawie, Poznaniu i innych miastach. 

— Rewja Warszawska z ELNĄ GISTEDT 
w Lutni. Jutro w sobotę dnia 5 marca o g. 
8 m. 30 w. — tyłko jeden występ rewji war- 
szawskiej, z głośną na całą Polskę prima- 
donną operetki warszawskiej — Elną Gistedt 
Świetnym jej partnerem jest pełen werwy i 
temperamentu, niezrównany piosenkarz Ka- 
rol Hanusz. 

Ceny miejsc specjalne. 

  

  

  

TRAGEDJA TANCERK 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 zr. 

KE RJ E R w 

RADJO 
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: „Žv. 
cie wyrazow“ — 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 zagrani j 
poty Oszmiańczuka* 
Program na sobotę. : Pras. dzien. radj. 
20.00: Pogad. muz. Koncert symfonicz. 
ny z Filharmonji. 22.40: Kom. 

SPORT 
WEWNĘTRZNE ZAWODY BOKSERSKIE 

Ż. A. K. S-u 

szą sobotę sekcja bokserska Ż. 
A. K. Suo nizuje we własnym lokalu (Za- 
walna 21) ewnętrzne zawody bokserskie 
z udziałem 30 zawodników Ż. A. K. S-u na 
czełe z mistrzem Wilna — Pilnikiem. 

    

  

    

    

        

   
   

W najbli 

    

   
Początek o godzinie 5-ej wiec (es). 

NOWY ZARZĄD „ŻAKS-u*. 

Wybrany na Walnem Zebraniu dnia 14    
lutego 1932 ukonstytuował się w sposób na- 
stępujący: 

Prezes -— A. Mereczyński,  wice-prezes 
Mgr. M. Gotman, wice-prezes sportowy J. 
Gotlieb, sekretarz gł. M. Prun, sekrelarz dru 
gi — Z. Rogc skarbnik Mgr. II. Coch, re- 
fernet prasowy Ej i Aonkowie 
zarządu — Е. Kowarski į * 

    

    

  

   

      

Popierajcie Ligę Morską 
ET i Rzeczną!! R 

  

   

    

Wielki dramat miłości i poświęcenia 
z udziałem słynnej Łił Dagover. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

ĮI D E NS KI 

Uczony Opat Bened; ktynėw 
o Mickiewiczu. 

Przed paru tygodniami odbyła się 
wizytacja klasztoru SS. Benedyktynek 
w Wilnie przez opata zakonu Bene- 
dyktynów wizytatora zakonów reguły 
Ś. Benedykta rodem Czecha w tow 
rzystwie opata tegoż zakonu z klas 
toru w Lubieniu pod Poznaniem hr. 
Ostrowskiego. Ten ostatni, mąż głębo - 
kiej nauki wygłosił w Ścisłem gronie 
nauczycielek liceum S$. Benedykty- 
nek oraz uczenic ciekawy odczyt © 
pobycie Mickiewicza w Poznańskiem, 
przyczem zacytował szereg wierszy- 
autografów Mickiewicza wpisanych 
do sztambuchów w:dworach ziemiań- 
skich Wielkopolski i stwierdził, że typ 
Telimeny został wzięty żywcem przez 
naszego poetę z jakiejś współczesnej 
pani, a i legenda o zamku Horeszków 
(naturalnie nazwisko inne) została 
zaczerpnięta z Wielkopolski: oprócz 
tego podał on dużo mało znanych 
szczegółów z pobytu Miekiewicza na 
ziemiach Piasta i Rzepichy. Sądzimy, 
że ta krótka wzmianka zainteresuje 
naszych Miekiewiczologów i zachęci 
ich do skomunikowania się z uczo- 
nym opatem sławnego zakonu Bene- 
dyktynów. 

  

   

  

   

    

P. wojewoda zwiedza 
wystawę akademicką 
W dniu 3 b. m. przybył do nowo- 

wybudowanego gmachu Domu Aka- 
demickiego przy ul. Góra Bouffałowa 

KINO KOLEJOWE aS OGNISKO | Dia Lee, Ralt Gravėrs"i Inn 
'ebok dworca kolejow.) 

   

Dziśł Wspaniały dramat sen- 

Początek seansów o godz. 5-е], м niedziele o 4-ej 

p. wojewoda Beczkowicz i zwiedzał 
przez przeszło 2 godziny otwartą tam 
wystawę akademicką, obrazującą ży- 
cie i pracę studentów U. S. B. Wraz 
z p. wojewodą przybył p. kurator 
Okręgu Szkolnego Szelągowski, naczel 
nik wydziału p. Jocz, konserwator dr. 
Lorentz i inni. Oprowadzoli p. woje- 
wodę po wystawie kurator Bratniej 
Pomocy prof. Hiller, prezes tej orga- 
nizacji Dembiński i prezesi poszcze- 
gólnych kół. 

Pan wojewoda interesował sie 
Wwszystkiemi szczegółami, nie szczę- 
dząc młodzieży akademickiej pochwał 
i uwag oraz słów zachęty do dalszej 
wytężonej pracy, polecając m. in. 
przedłożenie sobie wykazu poszuku- 
jących pracy akademików w celu u- 
łatwienia dostarczenia im zarobku. 

  

Na wystawie, świadczącej o sta- 
łym rozwoju pracy samopomocowej i 
naukowej młodzieży U. S. B., zwraca 
uwagę znaczna liczba dobrze opraco- 
wanych wykresów, ilustrujących 
działalność Bratniej Pomocy P. M. A. 
U. S. B. Zwiedzono wreszcie rozmie- 
szczoną w dwóch sałach wystawę ob- 

razów Cechu św. Łukasza, liczącego 
50 członków i Bractwa Artystycznego 
(28 członków). Osobne stoiska urzą- 
dziły na wystawie Koło Medyków, 
Historyków, Prawników i L. d. W 

zwiedzaniu wystawy  uczestniczyji 
przedstawiciele prasy wileńskiej. 
RSS IEEE 

OFIARY 
Uczniowie gimnazjum Kluczowej na rzecz 

bezrobotnych składają złotych 15. 

  

LOTRIK 

че 52 (2294) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE. 

W dniu wczorajszym do policji wpłynęło” 
zamełdowanie © zagadkowcm zaginięciu 20- 
letniej Anny Gurwiczówny zamieszkałej na 
Lipówce. Gurwiczówna wyszła we wtorek po 
południu z domu i więcej nie powróciła. 
Wszelkie poszukiwania za zaginioną nie da 
ły narazie pozytywnego wyniku. Rodzice za- 
giniinej dziewczyny ebawiają się że wpadła 
ona w sidła handalrzy żywym towarem. 

Policja zarządziła poszukiwania, (ej 

WYBRYK BEZBOŻNIKÓW. 
W dniu wczorajszym na kościele po-fran. 

ciszkańskim przy ulicy Trockiej nieznani 
sprawcy wywiesili płachtę komunistyczną. 
Nas „sztandarze* hył napis: „Jaczejka komu- 
nistyczna na Łosiówee*. 

Ptachte asunieto. (e). 

GBŁAWIA POLICYJNA NA „KAZIUKU*. 
W dniu wczorajszym policja przeprowa- 

dziła wielką obławę na rynku  Łukiskim,. 
gdzie odbywa się tradycyjny kiermasz „Ka- 
ziukowy“. W wyniku obławy zatrzymano 12 
kieszonkowców, kilku złodziejaszków i po- 
szukiwanych „dołiniarzy* (ej. 

POŻAR W KINIE „LUX*. 
— W dniu 2 b. m. o godz. 16,15 w kinie: 

„LUX* przy uł. A. Miekiewicza 11, należącym 
do Krubiczowej Zofji, wskutek krótkiego spię 

przewodów ktrycznych zapaliła się: 
Ściana budki kasowej. Ogień przed przyby- 
ciem straży pożarnej został ugaszony przez 
pracowników kina. Strały wynoszą 15 zł. 

KRADZIEŻE. 
— Ze strychu domu Nr. 14 przy ul. Ko- 
szkowskiej znani sprawcy w między - 
ie od 29 ub. m. do 2 marca skradli bieli- 
męską i damską, łącznej wartości 423 zł., 

na szkodę Lipko Jana. 
— W dniu 2 b. m. z niezamkniętego mie- 

szkania domu Nr. 24 przy ul. Piłsudskiego na 
szkodę Czarnej Rejzy dokonano kradzieży 
drobnej biżuterji, wartości 250 zł. Ustałono, 
że kradzieży tej dopuściła się służąca posz- 
kodowar Jaszkiewiczówna Anna (Pilsud- 
skiego 24), którą ze skradzioną biżuterją za» 
trzymano. 

  

    

   

            

    

Film osnuty na tle życia lotników ameryk, podczas powsta-- 

nia w Nikaragua 
Sportowiec staje się bohaterem! Szlachetne uczucia prawdz. miłości i poświęcenie 

Następny program: 50-letni Don Juan 

W rol. głównych: Jack Holt, prześliczna. 

W rol. głównych niezrównany 

Kino -resx KOLLYWOOD | 274 l Najpiękniejsza para kochanków polskiego ekranu 

ROK 1914 
taljon 20 p. p. oraz mistrz. dżigit. autent. Czerkiesi-jeźdźcy z „Dzikiej Dywizji". Ze względu 

kosztów obrazu — ceny miejsc nie podwyższone. — 

J. SMOSARSKA, najulub. amant Wi- 
told Conti : znak. art. teatru Stanisławsk. 

Bazyli Sikiewicz w monum. dźwięk. 

Złota Serja Polska! 

Dla młodzieży dozwolone. — 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Dzist | Dźwiękowy HELIOS 
Kino - Teatr 

Wielki dramat miłości i bohaterstwa w-g sce- 
narjusza Wacława Sieroszewskiego. 

Chóry: W. DANA i Kubańskich kozaków. 

W. scen. batal. biorą udz. 6 i Il p. ułanów, ba- 
na ogólny kryzys pomimo ogromnych 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

przebój 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

S sezonu! 

  

YB L. 23 
Režyserja Leonarda Buczkowskiego. Scenarjusz na tle powieści Jerzego Kossowskiego. 

Czara: usm JERZY MABRR, ::; Baška Orwid (>! „sc. 
Muzyka i chór H. WARSA. — 

Prześliczne obrazy plenerowe. — 

Adam Dobosz. 
Imponujące zdjęcia płonącego szybu naftowego. 

Mistrzowska gra i przepiękna muzyka. 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne og. 2-ej. Na | szy seans ceny znižone. 

Najpotężniejszy 

100% dzwięko- 

wiec polski. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul.Wielka 42, tel. 5-28 Annabelią w roli tytułowej. — 

Pore wydaj JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ 
Nad program: Nadzwyczajne dodatki dźwiękowe: Tygodniki 
Seanse o godz. 4, 6, 8.i 10'15. PATA i FOXA. 

w realizacji słynnego Joe May 
z uroczą gwiazdeczką 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

ekranu 

  

Obwieszczenia, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru Il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, niniej- 
szem obwieszcza, że na zasadzie art. 46—48 i 116 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 marca 1928 roku (Dz. U.R.P. 34, poz, 32!) 
© prawie bunkowem w dniu %.go marca 1932 roku od 
godziny |I0-ej rano w Wilnie przy ul Staro-Szlach- 
turnej 6, w składach Domu Bankowego T. Bunimo- 

ca 
w najiepszym punkcie 

Zamkowa 3—3. 
  

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

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Chętnie przyjmie pracę 
w fryzjerni, ponieważ 
6 miesięcy już pracowała 

Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera Wil.“ 

DK RSS TEA | Dz NiS piękniejsze śpie o aśdźwiekówe 
wiato id arcydzieło, które poruszyło cały świat 

w Al Jolson craz fenomenalny aktor, wzruszające słoneczko Senny Boy. a 
kowego ekranu. — ANONS! Już wkrótce wielkie przeboje „Marokko' i „Poganin“' ul. Mickiewicza 9. 

    s й « ` 

CHGROBY PLUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 

czącego Kaszlu i t. p. — stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Thiocoian — Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. Wydz. Z.P.Nr. 15 

Lu LL LL LS LS 

  

IU M i y M M K ЩЫУНЦМЕНОННННАНЕЦИ 

KONCESJONOWANY ELEKTROKONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 

Qd roku 18:3 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binstowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, ; 

NIEDROGO,: 

na dogodnych warmkach › 
I NA RATY. 

FADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

    

ODMROŻENIE 
Oryginalna 

(+ kogutkiem) 

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

m aś   
Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  

Śpiewający błzzen 

Egzamin dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych  specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 

absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych, 
odg 12 2i 4—6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

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

Н КепізЬегЁг 
Choroby skórne, 

wen8ryczRe 
1 moezopiei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g-dz. 9—12 1 4—8. 

Dr. SZYKWINDT 
choroby wenerycznne, g 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

Akuszerka 

Mija (AKNefOWe 
prsyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kaszłanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. 8526 

Akuszerka : 

Šmiatowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m [6 
róg Mickiewicza 

tamie gabinet kosmetycz* 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

        

wicz w Wilnie przy garbarni firmy K. Gierszateri S-ka 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 1000 skór 
cielęcych zastawionych w pomienionym Domu Ban- 
kowym na zaspokojenie jego pretensyj do Szmuela 
Baszkanieca, oszacowanych na sumę 700 dolarów, 
równowartych zł. 5930. 

2103/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

tury. 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 35) 

Sołowki-wyspa tortur 
i Smierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

LOCUM PONOWNEGO ZESŁANIA. 

W Nowosybirsku, jako centrum kraju, każdemu 
z więźniów przeznaczono Ścisłe miejsce zesłania. Po 
paru tygodniach resztkami sił dotarłem do miejsca 
przeznaczenia, wsi Koj, Partyzańskiego rejonu (300 
kim. wgłąb lasów za Krasnojarskiem). 

Nieduża wioseczka, składająca się z 382 domków 
koło gór Sajańskich — oto moja trzechletnia siedziba 
z obowiąkowem cotygodniowem meldowaniem się, bez 
prawa oddałenia się poza obręb paru sąsiednich wsi. 
Poprzednio dostawał każdy zesłaniec (za wyjątkiem 
kułaków) 5 rub. miesięcznie na utrzymanie, lecz ostat- 
niemi czasy, dzięki zarządzeniom władz o mobilizacji 
środków, G. P. U. przestało wypłacać i ten mizerny 
zasiłek. Zresztą wobec nikłej wartości rubla sowiec- 
kiego (po przekroczeniu granicy sprzedawałem 10 ru- 
bli za 2 zł. 50 gr., wówczas kiedy oficjalny kurs wyno- 
si 48 zł.) nikt nawet o tę zapomogę nie upominał się. 
Musiał przeto każdy zesłaniec pracą swoją zarabiać na 
kawałek chleba, gdyż jako „liszeniec* jest pozbawio- 
ny kartki żywnościowej. ! 

W Z. S. R. R. jest obecnie nadmiar pracy nietyle 
z powodu uprzemysłowienia lub podniesienia gospo- 
darki kraju, ile z powodu struktury ekonomicznej So- 
awietów. Oto proszę np. wyobrazić, ile trzeba ludzi 
przy systemie gospodarki indywidualnej, niepotrzeb- 
nych, żeby tylko podrachować ile zje, znosi butów, 
spali nafty 150 miljonów ludzi, Nie też dziwnego, że 
jeżeli robociarz w poszukiwaniu popłatniejszej pracy 
przenosi się z jednej fabryki na drugą, piętnują go 
wówczas związki zawodowe (będące zresztą na usłu- 
gach władzy), nazywają „letunom* i za karę przeno- 
szą do gorszej pracy, Pracę w Z. 5. R. R. dostać nad- 
zwyczaj łatwo, a do odleglejszych miejscowości, dokąd 

nie chcą jechać wolni obywatele, przymusowo zsyłani 
są różni skazańcy. W miejscach zesłania przeważnie 
były prace leśne, ja zaś pracowałem przeważnie w am. 
bulatorjach jako felczer. Uposażenie felczera wynosi 
69 rub. miesięcznie, nauczyciel, rachmistrz, urzędnik 
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Zauł. Św. Michalski 8—5 
daję niedrogo 

biurowy dostają od 60—80 rub., ale kooperatywy, 
gdzie się wszystko wydaje na kartki, zaspakajają po 
cenach ustawowych najwyżej trzecią część mizernych 
potrzeb; resztę trzeba nawpół pokryjomu nabywać na 
wolnym rynku, gdzie naprz. kilo masła kosztuje 15 ru- 
bli. Wieśniak nie mając sensu zbierania pieniędzy, 
nie chce, i zresztą nie ma czego sprzedawać, gdyż za 
pieniądze w Rosji można kupić bez ograniczeń tylko 
wódki, marek pocztowych, zapałek i gazet, które, wo- 
bec braku bibułki, służą na „bankrutki*; na otrzyma. 
nie innych produktów, obowiązuje kartka. 

Wieśniakowi na kartkę wydaje się naprz. cukru 
50 gr. na miesiąc na osobę (dla urzędnika 600 gr.). 
Trzy łyżki herbatnie cukru na miesiąc! — i niech nikt 
nie myśli, że to żart. Powiem więcej — takich rzeczy 
jak tłuszcz i mięso wieśniak jest zupełnie pozbawiony, 
gdyż (od r. 1931) 100 proc. świń zabiera państwo po 
tak zw. „twiordych cenach, a rogacizny, pod karą 
3—5 lat więzienia, wieśniak dla własnych potrzeb za- 
bijać nie ma prawa. Wobec tego sytuacja jest prosta, 
wieśniak ałbo żadnej trzody chlewnej nie hoduje, albo 
stara się jej w jakikolwiek sposób mie oddać dla pań- 
stwa za bezcen, lub bezpłatnie do kołchozu. W tym ce- 

lu jest stosowane niszczenie bydła przez kaleczenie go. 
by później po spisaniu aktu wobec odnośnych władz. 
skorzystać chociaż z połowy, oddając drugą dla po- 
trzeb państwa. 

W takie więc warunki trafiał zesłaniec skazany 
na osiedlenie wśród wsi. 

Najgorszem miejscem zesłania w Sybirze, jest Tu- 
ruchański kraj, na dorzeczu Jenisieja, 700—800 klm. 
na północ od Krasnojarska. Drugitm podobnem miej. 
scem jest kraj Narymski na półn.-wschód od Tomska. 
Pomijając szalone zimno (do — 60), a latem dokuczli- 
wość miljardów komarów i muszek, nazywanych tu 
„hnusami“, największa bieda była z mieszkaniem. 
W niektórych miejscowościach mieszkali zesłańcy po- 
prostu w jurtach koczowniczych, urządzanych ze skór. 
Lecz proszę sobie wyobrazić zesłańca, który po od- 
byciu 4—5 lat katorgi, bez pieniędzy i ubrania, zimą 
przy 60” mrozie, trafia do szałasu koczownika. Jedy- 
nym ratunkiem jest wtedy tylko ucieczka, lecz zimą 
z powodu ogromnej odległości od dróg, zasp šniež- 
nych i olbrzymich lasów, jest ona prawie niemożliwa, 
latem natomiast drogi są pilnie strzeżone przez pikie- 
ty dozorców. 

Najdalej wysuniętem na północ miejscem zesłania 
jest Niżni Kołymsk na brzegach oceanu Lodowatego. 

  

  

   
  

zagranicznej marki sprze- 
špiesznie 

Nowogródzka 29, m. 16. 
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UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

W YKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony.      
a na Uralu Abdorsk. Naogół zaś miejsc zesłania obec- 
nie jest znacznie więcej, niż za czasów caratu. Takiemi 
miejscowościami są Sybir (kraj Przyangarski, Kiren- 
ski, Jakucja), Ural, Kraj Północny, Kraj Zyriański 
i Azja Środkowa. Niektóre z tych miejscowości są do 
tego stopnia przełudnione, że na jedną osobę autoch- 
tonów, znajduje się 100 osób zesłańców, jak naprz. 
Kanosza, Wielsk, gub, Wołogodzkiej. Stosunki prawne 
zesłańca najdosadniej można określić sytuacją rażo- 
nego zatrutą strzałą zwierzęcia, czekającego ponow- 

nego ciosu, gdyż po odbytem zesłaniu, w najlepszym 
wypadku, musi się spodziewać większych lub mni 
szych ograniczeń miejsca zamieszkania. 

Od pierwszej chwili aresztowania, pierwszem mo- 
jem postanowieniem było: uciekać zagranicę. Po pa- 
ru niendanych próbach ucieczki z więzienia, zamierzą- 
łem uskutecznić to z miejsca zesłania. I tu muszę za- 
znaczyć rzecz bardzo charakterystyczną dla obecnych 
stosunków w Rosji: ucieczki więzniów kończą się prze- 
ważnie niepowodzeniem dzięki zdradzie współtowa- 
rzyszy. Kto planuje ucieczkę, w każdym  więzniu 
musi widzieć wroga, który może donieść władzom 
o zamierzonym planie. Postanowiłem więc uciekać 
sam, nikogo nie wtajemniezając, lecz związany losen: 
z młodszym bratem, musiałem narazie czekać na jego 

zwolnienie. 

Po ukończeniu terminu katorgi udało się mu po 
39 dniowej podróży zbiec z miejsca zesłania w kraju 
północnym, i gdy przybył do mnie, postanowiliśmy 
się udać się przez Mongolję do Chin, gdyż ogromna 
przestrzeń na zachód szczególnie w pasie granicznym, 
bardzo nas przestraszała. Lecz w czasie szykowania 
się do drogi, wobec doniesienia gospodyni mieszkania 
o potajemnie przebywającym u mnie bracie, zostaliś- 
my obydwaj aresztowani i zamiast na wolność, powę- 
drowaliśmy do lochów Krasnojarskiego G. P. U. Po 
miesięcznym pobycie w więzieniu i chorobie na tyfus 

plamisty, zostaliśmy zwolnieni. I dopiero na wiosnę 
mogliśmy uskutecznić swój zamiar ucieczki, na szczę- 
ście jeszcze przed orzeczeniem kolegjum G. P. U., co 
do losu brata za ucieczkę jego z miejsca zesłania. 

Areszt miał tę jednak dobrą stronę, że tu dowie- 
dzieliśmy się od kułaków, pochodzących z nad granicy 
mongolskiej, o ogromnych trudnościach przebycia 
Mongolji, gdyż władze i ludność mongolska, znajdu. 
jące się pod silnemi wpływami bolszewickiemi, wyła- 
pują i wydają wszystkich zbiegów Sowietom zpowro- 
tem. Dlatego też granice Mongolji są tak mało strzeżo- 
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Kury rasowe 
Białe Wyandotte. 2 stad- 
ka. Selekcjonowane. Do 
sprzedania z powodu wy- 

jazdu Adres w Administr. 
„Kucjera Wileńskiego” 

liarja Drzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w.. 
przeprowadziła się 

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

ne. Kierunek zmieniliśmy, i 9 czerwca ruszyliśmy na 
zachód. 

Przedewszystkiem trzeba było wygrać na czasie- 
i wyjść ze sfery wpływów  Krasnojarskiego G. P. U, 
Aby zmylić za sobą ślady, skierowaliśmy się piechotą 
w stronę Nowosybirska. 

Pierwsze dziesięć dni, dopóki mieliśmy zapas su- 
charów czuliśmy się doskonale, po raz pierwszy bo- 
wiem od 7 lat nie czuliśmy nad sobą bezpośredniej 
opieki G. P. U., ale później czuliśmy się fizycznie go- 
rzej, gdyż żywiliśmy się przeważnie... śpiewem dzikich 
gołębi, bardzo licznych w tajgach Sybiru. Sedliśmy 
wyłącznie błotami i lasami, skrupułatnie omijając spo- 
tykane, a bardzo rzadkie w tym kraju wsie. Najwięk- 
szą bolączką był brak kompasu. Ponieważ szedliś- 
my przeważnie w nocy orjentowaliśmy się po gwiaz- 
dach, w dni zaś pochmurne błądziliśmy. W dzikich 
tajgach, gdzie można spotkać tylko spłoszonego zwie- 
rza, szedliśmy też i w dzień. 
„Minęły już czasy bajecznych polowań w Sybirze, 

kiedy to jeszcze 20 lat wstecz zdarzały się wypadki, 
że wieśniak zabijał łosia, stojąc na dziedzińcu. Dzięki 
coraz bardziej postępującej kolonizacji i mnożeniu 
się „myśliwych*, zwierza zrobiło się znacznie mniej, 
a pozostały uszedł w dalsze, niedostępne dła człowie- 
ka miejsca. Sobole należą w Sybirze już do rzadkości 
i rzadko który myśliwy w ciągu całej zimy upołuje 
ich ponad dwie sztuki. Jeleni wytępiono już prawie 
doszczętnie, co zmusiło władze do wydania rozporzą- 
dzeń, zabraniających połowania na nie. Jedynyn 

większym zwierzem częściej spotykanym jest niedź- 
wiedź, zresztą w tych miejscowościach tchórziiwy. 

Tak krocząc poprzez lasy, góry i rzeki, dotarliś- 
my do rzeki Jenisiej. Potężna ta rzeka, dająca pokaž- 
ną ilość złota dla Sowietów, dzięki spławianiu po niej 
zagranicę olbrzymiej ilości drzewa, przy pomocy tak 
zw. karskiej ekspedycji, była to nie do przepłynięcia, 
przez most zaś kolejowy przejście jest wzbronione. 
Zaczęliśmy na brzegu szukać łódki, Ale dzisiaj w Z. S. 
R. R. wszystko jest do tego stopnia upaństwowione, że 
nawet łódki należą wyłącznie . do urzędów państwo- 
wych. Musieliśmy więc znaleźć inny środek lokomocji 
na drugi brzeg. Tym środkiem były dotąd własne rę- 

ce przewożące nas poprzez mniejsze rzeki, lecz o prze- 
płynięciu Jenisieja mowy być nie mogło, gdyż prąd je. 
go jest tak gwałtowny, że toczy na dnie mniejsze ka- 
mienie. 

(D. C. N.) 
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