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Wyteżmy słuch. "* 
Dyskusja na temat polityki zagra- 

nicznej Litwy w prasie kowieńskiej 

trwa.. Konflikt kłajpedzki głęboko po- 

ruszył zaskrzepłą w utartych formuł- 

kach myśl polityczną litewską. Głębiej 

niżby pierwotnie mogło się wydawać. 

Pod wpływem przedłużającego i za- 

wstrzającego się konfliktu obudziły się 

w społeczeństwie litewskiem wątpli- 

wości i refleksje. Sytuacja jest rze- 

<czywiście poważna. 

  Łitwa poszła w ostatnich latach 

na całego po Finji współpracy gospo- 

darczej i politycznej z Rzeszą. Ten 

stosunek wzajemny zdawał się być 

oparty na przesłankach zbyt realnych 

i trwałych, aby go mogły naruszyć lo- 

kałne litewsko-niemieckie tarcia w 

Kłajpedzie. Pewnego dnia w lutym i 

p. Bóttcher z konsulem niemieckim z 

jednej strony i gub. Merkis z drugiej 
przehołowali, wywołując z obu stron 

bardzo silne podrażnienie, nie @    
się zaklajstrować systemem upr 

nym dotąd przez p. Zauniusa. Mit na- 

rodowy o Wilnie został przesłonięty 

realnym interesem zagrożonej dla Lit- 

wy Kłajpedy. Zachowanie się Niem- 

ców kłajpedzkich i ich protektorów 

berlińskich unaoczniło Litwinom brak 

szczerości po stronie niemieckiej co 

do uznania przynależności na zaw- 

sze Kłajpedy do Litwy. 

Z innej znów strony zawiązywanie 

długotrwałego sporu z Niemcami poz- 

bawia Łitwę jedynego czynnika mię- 

dzynarodowego czynnie i pozytywnie 

dotąd interesującego się nią. Zerwa- 

nie z Niemcami izoluje Litwę. Naj- 

bardziej nawet poprawne stosunki z 

Sowietami nie mogą wypełnić łuki ze 

względu na przeciwieństwa zasadni- 

czej natury, mimo, że. poseł sowiecki 

w Kownie codziennie proponuje Tu- 

belisowi pośrednictwo w konflikcie z 

Niemcami. Uprzejmości litewsko-ło- 

4ewskie noszą zgoła platoniczny cha- 

rakter, zbliżenie gospodarcze i poli- 

tyczne tych państw, mimo „Kongre- 

sów jedności” j t. p. pozorów, nie po- 

sunęło się ani o krok naprzód. 

  

Pozostaje Polska, najżywiej zain- 

4teresowana w teraźniejszości i przy 

szłości Litwy. Ale jakiż wyraz zew- 

nętrzny mogła ona dać tym zainteso- 

  

«aniom wobec postawy Litwy, uchy- 

lającej się kategorycznie od nawiązs 

nia wszelkich stosunków na podsta- 

wie status guo? „Przegląd Wilenski“ 

odmawiał niedawno słuszności memu 

twierdzeniu, iż Litwa nie może je- 

dnocześnie toczyć ostrej walki o Wil- 

  

no i Kłajpedę. Obstaję przy swojem. 

Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na 

niebie. Zwłaszcza, jeżeli polując na 

gołębia trzeba wróbla wypuścić z gar- 

ści. 

Świadomość tego dylematu poczy- 

niła pewne postępy w umysłach litew- 

skich wskutek doświadczeń kłajpedz- 

kich: Dyskusja, która obecnie się to- 

czy na łamach dzienników kowień- 

skich jest pod tym względem bardzo 

pouczającą. Przodują, rzecz prosta, 

dzienniki opozycyjne. Weźmy 

tykuł „Rytasa”, organu ch.-dem. p. t. 

„W sprawie zmiany polityki zagrani- 

а- 

cznej”. Autor pisze m. i.: 

Łitwa, godząc się obecnie na uregulo 
mie stosunków z Polską, nie zyska więcej 

miż mogłaby uzyskać przed kiłkunastu la 
Co do Wilna jest rzeczą bardzo wątpli 
by Litwini mogli uzyskać od Polski ec 
cej ponad uznanie kwestji wileńskiej 

rtą. Bądź co bądź byłoby to nieco 
st obecnie, gdy Pol: 

>; wiłeńską za 
widowaną. Przedewszystkiem, © uznanie 
przez Połskę kwestji wileń 'j za otwartą 
dałoby Litwie możność: da go prowadze 
mia wałki o Wilno, szczególnie w tym wy 

  

      

   

    
     

      

   

        

padku, gdyby powiodło si & od Pol- 
ski statut prawny dla mnie litewskiej 

dziedziny     Co się tyczy 

  

ekonomicznej, to n a 5 k z 
Połską dałoby niewiele w każdym jednak 

<azie Litwa nie potrzebowałaby płaci ad- 
mych procentów pośrednikom za sprowad 
me towary polskie, Natomiast b. ważną rze- 
©га 1а Liłwy — w razie nawiąza stosun 
ków z Połską — byłaby niewa wie przy 

    

   

  

    

  

   

chylność dł 
które są z 

koju w całe 
Litwie, że p 
wisko wobec 
stwo dla pokoju. 
Polską otworzyła! 

a państwa btewskiego moe: 
i sowanie Ww konsolidacji 

pie. Nie wytykanoby 

    
        

    

    
  

  

> nieprzejednane 
twarza niebezpieczeń- 

związanie stosunków z 
drogę do nowych korai- 

1 Polityka Litwy była- 
by wówczas niewątpliwie bardziej skompli- 
kowana. Możliwą jest rzeczą, że polityka ta 
yłaby dla Litwy zdrowsza, lecz stworzyłaly 

ona i nowe trudności”, 

  

    

  

W dalszym ciągu autor dowodzi, 

że kiedy to było niektórym państwom 

potrzebne, zachęcały one Litwę do 0- 

poru wohec Polski, ale dziś roszczeń 

litewskich nikt juź nie chce podtrzy- 

mywać. Byłi ministrowie Iczas i Pu- 

ryckis, którzy poruszyli w prasie spra- 

wę rewizji polityki zagranicznej Lit- 
wy 

„odrzuciłi na bok wstyd, przyznali się do 

  

popełnienia błędu i otwarcie podnieśli głos 

w sprawie potrzeby zmiany litewskiej polityki 

zagranicznej w stos. do Polski, a to nie dla 

aszenia kogoś, lecz n c na widoku real 

ne interesy państwa litewskiego", 

  

    

Celem tych wystąpień, jak sądzi 

autor, jest przekonanie się w jaki spo- 

sób przyjęta zostanie myśl porozumie- 

nia się z Polską przez społeczeństwo 

litewskie. Wkońcu artykuł nawołuje 

aby inicjatorzy tej myśli wypowiedzie- 

li się szczegółowiej. 

Organ ludowców „Lietuvos Żinios* 

wytyka wprawdzie chadekom ich po- 

przedni ujemny stosunek do analogicz 

nych głosów, pojawiających się gdzie- 

indziej, lecz merytorycznie podzieła 

opin 

  

„Rytasa“: 
  

„Kiedy 
potrzebę u 
to ch.-demokraci wy 
ostrzej przeciwko r 
wówczas mówiłiś 

my przed dwoma laty podnosili 
gulowania stosunków z Polska, 

zas jak naj- 
propozycji. I my 

że nie powinno być ża- 

  

    

      

ę u nas, 
grzmot n zagrzmi — chłop nie 

Dopóki niedalekowzrocznemi 
idzi się niebezpieczeństwa — 

wie są bohaterami, a gdy 
dojrzy — bohaterzy 

  

dopóki 
przeżegna 
oczami nie 
wszyscy na L 

i czeństwo to się 

ci kryją się w krzaki”. 

  

    

    

   
   

W końcu artykułu autor podkre- 
śla, że zawsze byli w Litwie ludzie, któ 
rzy widzieli jasno niebezpieczeństwo 

grożące jej ze strony Niemiec. W in- 

nym numerze ten sam dziennik wypo- 

wiada się za projektem trzykantonal- 

nej Litwy, złożonej z autonomicznych 

  

wileńskiej, kowieńs 

  

prowincyj: 

kłajpedzkiej. 

nowiskiem urzędowe 

das“ 

iej i 

Polemizuje z tem sta- 

„Lietuvos Ai- 

  * „Mamy juž jeden kanton — Kłajpede. 
Ludowcy sądzą, że potrzeba jeszcze dać us- 
trój kantonalny — Wilnu. em spra- 
wa ta nie jest aktu: jej nie pod- 
nosi. Polacy chc: ymač Wilno dla sie- 
bie i nie wykazują żadnej chęci do zwróce- 
nia go Litwie nawet w formie utworzenia 
kantonu wileńskiego, Idąc za radami ludow- 

о musieliby utworzyć kanton i w 
edziagole, gd i tam -jest wiełka liczba 

mówiących po pc u. Łitwa i bez kantonów 

nie krzywdzi swych mniejszości narodo- 

wych. 

Dyskusja trwa. Znaczenie jej jest 

bardzo symptomatyczne dla nastrojów 

kowieńskich, szezególnie jeżeli wziąć 

  

    

  

     

    

    

       

  

    

    

  

  

pod uwagę dotychczasową sztywność 

poglądów tamt "ch na zadania i 

metody. litewskiej polityki zagranicz- 
nej. Trudno nie dostrzec zasadniczych 

przeobrażeń w tej dziedzinie. Ocena 
ich trwałości byłaby jeszcze 

przedwczesną. Zbyt wielką tu rolę o- 

  

może 

degrywa zmienny element, wynikają- 

cy z przebiegu sprawy kłajpedzkiej. 

Ale odsuwając nawet na bok teorety- 

czną kwestję kantonu wileńskiego, gro 

madzi się poważny materjał do dy- 

skusji rzeczowej  polsko-litewskiej. 

Nie sądźmy, że głosy czynników spo- 

łecznych są bez znaczenia. Nie bądź- 

my głusi i niemi. Polemiści kowień- 

sey, operując pewnemi argumentami, 

natykają się na niewiadome, które im 

ze strony polskiej trzeba pomóc roz- 

wiązać. 

Nadstawiajmy ucha na głosy, które 

się rozlegają po tamłej stronie, aby 

nie opuścić chwili, w której odpo- 

wiedź stanie się obowiązkiem. 

Testis. 

  

RYGA, (Pat). — Donoszą z Kowna 
że ministrowi Zauniusowi wręczono 
notę państw sygnatarjuszy, w której 
mówi się iż utworzenie czysto litew- 
skiego dyrektorjatu, nie mogącego ii- 
czyć na votum utności sejmiku kłaj- 
pedzkiego, sprzeczne jest całkowicie 
z oświadczeniem p. Zauniusa, złożo- 
nem przed Ligą Narodów. Wobec tego 
państwa sygnatarjusze, będą zmuszo- 
ne odrzucić ten rodzaj procedury dła 
zagadnień prawnych, którą ustalono 
w Genewie. Rozwiązanie sejmiku rów 
nież byłoby sprzeczne z rezolucją po- 
wziętą 20 lutego r. b. Państwa sygna- 
tarjusze będą zmuszone wyjaśnić, czy 

      

rozwiązanie sejmiku przeczy statutom 
kłajpedzkim. 

W związku z powyższą notą mini- 
ster Zaunius udzielił następujących 
wyjaśnień przedstawicielom  Anglji, 
Franeji i Włoch. : 

„Obecny dyrektorjat powolany byt 
po długich pertraktacjach z prezesem 
Simajtisem ze stronnictwami sejmiku. 
Czy obecny dyrektorjat będzie się cie- 
szył zautaniem będzie można dopiero 
stwierdzić po wynikach głosowania. 
Ze swej strony jak najkategoryczniej 
protestuję, jakoby utworzenie obecne- 
go dyrektorjatu było sprzeczne z oho- 
wiązkami, które zaciągnaąłem przed 

  

Votum nieufności dla Simajtisa. 
Prezes Simajtis rozwiązał sejmik kłajpedzki. 

RYGA, 22. 3, (Pat), — Z Kowna 
donoszą. że po odczytaniu w sejmiku 
kłajpedzkim deklaracji prezesa dyrek- 
torjatu ajtisa, frakcje niemieckie 
zgłosiły wniosek nieufności, który 

    

stał przyjęty 22 głosami przeciwko 5. 
Gdy wyniki głósowania zostały ogło- 

szone prezes dyrektorjatu Simajtis od- 
czytał pismo, rozwiązujące sejmik. 

mocarstw do Litwy w sprawie Kłajpedy. 
Zaunius odpiera zarzuty. Ligą Narodów. Po mojem ošwiadeze- 

niu w dnia 13 lutego, mówił dalej Zau- 
nius, nie może hyć żadnych wątpliweś 
ci co do tego, iż gubernator kłajpedzki 
będzie usiłował powołać dyrektorjat i 
ściśle trzymać się przepisów praw- 
nych zawartych w statucie. Nowy dy- 
rektorjat w najbliższych dniach przed- 
stawiony będzie sejmikowi. Biorąc 
jednak pod uwagę nastrój większości, 
która znajduje się pod wpływem za- 
granicy, uważam za możliwe zwróce- 
nie się czynników oficjalnych do 
władz w Kownie, które skorzystają z 
praw, wypływających ze statutu kłaj- 

„pedzkiego*. 
® k 

Depesza Pata z dnia poprzedniego (29 

marca) donosiła z Kowna, iż po otrzymania 

noty mocarstw, na konferencji w kowień* 

skiem Min, Spraw Zagr. zapadła decyzja 

odwołania gub. Merkisa z Kłajpedy, .coby 

oznaczało zn e kursu politycznego Litwy 

w tej sprawie. Jak wynika z odpowiedzi 

Zauniusa na notę, pogłoska ta nie uzyskuje 

potwierdzenia, bowiem Zaunius wyraźnie za 

powiada rozwiązanie Sejmiku w wypadku 

otrzymania przez Dyrektorjat Simaitisa vo- 

tum nieufności. fRed.) 

  

DST TTT RAT R T IIS TRIO RO REIK 

Skrytobėjcze morderstwo komisarza 
policji politycznej we Lwowie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj wczesnym rankiem dokona- 
no we Lwowie skrytobójczego mor- 
derstwa na osobie podkomisarza po- 
lieji politycznej Czechowskiego. Prze- 
hieg morderstwa był następujący. Pod 
komisarz Czechowski wyszedł z domu 
przy ul. Stryjskiej Nr. 56. na parę mi- 

nut przed ósmą, Śpiesząc szosą stryj- 
ską do przystanku tramwajowego, ay 
pojechać de biura. 

Przed domem, podkomisarz Cze- 
chowski, przywitał się ze znajomym 
trawarzystą p. Nowakowskim, który 
próbował zatrzymać, na krótką гох- 

mowę  podkomis.  Czechowskiego. 
Podkomis, Czechowski jednak bardzo 
się Śpieszył i Poszedł dalej. Załedwie 
Nowakowski odszedł 30 kroków, usły- 
Szał poza sobą huk strzała, i ujrzał 

padającego poedkomisarza oraz jakie- 
goś osobnika w ciemnem palcie, ucie- 
kającego z rewolwerem w kierunka 
ementarza s kiego. Kilku przechod 
niow pu: się w pogoń za zbrodnia- 
rzem, lecz na widok grożącego im re- 
wołweru, zaniechali pogoni. 

Zawiadomiona policja natychmiast 
przybyła na miejsce zbrodni. 

Jak się okazało podkomis. Czechow 
ski został trałiony ztyłu w prawą 
część czaszki, Śmierć nastąpiła tak 
szybko, iż zabity nie zdążył nawet wy- 
jąć rąk z kieszeni. 

Dochodzenie wstępne stwierdziło, 
że sprawców zamachu było nie mniej 
niż dwóch. Jeden strzelał drugi w odie 
głości kilkudziesięciu metrów Podał 
zbrodniarzowi kapelusz i kurtkę, w 
którą morderca przebrał się. Wspól- 
nicy rozbiegli się w różne strony. 

  

  

   

  

  

Wszelkie poszlaki wskazują, że 
zbrodnia jest dziełem  terorystycz- 
nej organizacji U. O. W., przyczem 
wskazywałoby te na wznowienie przez 

tę organizację akeji terorystycznej. 

Podkomisarz Czechowski był rete- 
rentem do spraw zagranicznych w u- 

rżędzie śledczym we Lwowie. Nasku- 
tek tej swojej działałności, otrzymał 
on kilka wyroków Śmierci od terory- 
stów ukraińskich. Na miejsce z*rodni 
przybyły władze śledcze. Sprowadzo- 
no psy policy jne, które ruszyły šladen: 
uciekającego zbrodniarza. Jednak w 
pewnem miejsca pies ze śladu zeszedł. 
W związku z tem aresztowano jednega 

z przywódeów Undo i doktora Maka-. 
ruszkę. 

LWÓW, 22. 1IK (Pat). Wtorkowa prasa 
popołudniowa przepełniona jest opisami zbro 
dni, dokonanej na osobie komisarza policji 
Czechowskiego. Dzienniki dcnoszą, że ko- 
misarz Czechowski hył ubrany, jak zwykle 
po cywilnemu i zdążał zrana do biura. Mie- 
szkał on w domach miejskich wpobliżu ro- 
gatki Stryjskiej, 

Droga, która musiał przebyć, chcące dostać 

się do tramwaju, prowadziła przez ulicę 
Stryjską, która jest w pełowie niezabudowa- 
na i z jednej strony graniczy z parkiem Ki- 
lińskiege, z drugiej zaś ze starym, zamknię- 
tym już dziś cmentarzem Stryjski 
derea, znając zapewne tryb życia komisarza 
Czeęchowskiego, wybrał moment, kiedy na uli 
cy nie było prawie przechodniów i idące z 
tyłu za swą Gfiarą, dał strzał z bardzo bli- 
skiej odłegłości. Strzał był celny. 

Komisarz Czechowski padł martwy na 
ziemię, Na miejsce przybyły natychmiast 
władze oraz sędzia śledczy i prokurator, roz- 
poczynając śledztwo, którego szczegóły oto- 
czone są tajemnieą. Zmarły osierocił żonę i 
dwie córki. Pegrzek ma się odbyć we czwar- 
tek. 

  

   

  

  

  

Gdańsk a Polska. 
Oświadczenie nowego gen. komisarza Rzplitej w Gdańsku. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Generalny Komisarz Rzeczypospolitej w 

Gdańsku dr. Papee, obejmując dziś urzędo- 
wanie, złożył oświadczenie dła prasy, w któ- 
rem na wstępie podkreślił że stosunki Pol- 
ski z wałnem miastem Gdańskiem są dalekie 
ed tego, czegoby rząd polski pragnął, 

Stesunek Gdańska do Polski zeszedł z 
bitego szłaku, obustronnego interesu, na ma- 
nowce polityki nie mającej nic wspólnego z 
interesami państwa. 

Sprawa Gdańska na pierwszy rzut oka 
przedstawia się jako ekroniezna plątanina 
sporów i procesów. Nikogo nie powinno też 
dziwić — mówił komisarz Papee — jeżeli 
przypomnę, że związek Gdańska z Polska 
ma charakter bezterminowy i nie może być 

wypowiedziany. Gdańsk jest portem pol- 
skiege obszaru centralnego, portem polskim 

i tylke jako taki może istnieć i rozwijać się 
Tyłko zgodnie z obowiązkami, które mu zo- 
stały nałożone przez traktat wersalski może 
być rządzony. 

Polska spokojna w poczuciu swej siły i 
zd dewana szanować prawa Gdańska, 
stwierdza, że Pelacy nie są w wolnem mieś- 
cie żywiołem obcym. Mają tu zagwaranto- 
wany swój prawny stan posiadania, wyra 
żający się w równouprawnieniu. Sądzę — 
zakończył komisarz Papee — że Gdańs 
nie znajdą zrozumienie dła tej sprawy. Pot 
ska żąda wzamian niesłychanie małolojał- 
ności i dobrej woli, 

   

  

  

Reorganizacja rządu łotewskiego. 
RYGA, 22. 3. (Pat). Gabinet prem- 

jera Skujenieksa uległ częściowej re- 
organizacji. Minister finansów Zem- 
gals ustąpił. Tekę finasów objął czaso- 

wo Skujenieks, tekę zaś spraw wew- 
nętrznych, którą dotychczas piastował 
Skujenieks, powierzone Kauliniowi, 
ze stronnietwa kolonistów. 

Straszne skutki tornada. 
NOWY YORK, 22. II, (Pat). Skutkiem 

gwałtownego tornada, który przeszedł nad 
stanem Alabama, Tennessee i Kentucky, zgi- 
nęło 71 osób, a wiele odniosło rany i zna- 

lazło się bez dachu nad głową. Miasto North- 
port w stanie Alabama leży w ruinach. Po 
tornade nastąpiły ulewne deszcze, które u- 
trudniły akcję ratunkową. 

BIRMINGHAM (Stan Alabama), 22. 1. 
(Pat). Rozpaczliwe sceny rozgrywają się w 
okolicach, nawiedzonych przez tornado, tem 
bardziej, że ulewne deszcze i silny jeszcze 
wiatr utrudniają w znacznym stopniu ak- 
cję ratunkowa. Uzyskanie połączeń telefoni- 

eznych jest niezwykle utrudnione. Wyrzą 
dzone szkody są olbrzymie. 

NOWY YORK, 22. III. (Pat). Według os- 
tatnich danych, ofiarą tornada padło 140 о- 
sób, które poniosły śmierć. Wśród nich 113 
zginęło w samym stanie Alabama, 

BISBEE (stan Arizona), 22, HI. (Pat). W 
ciągu ostatniej nocy szalała w okolicy bu- 
rza. Dwaj fermerzy, mieszkający w małej 
chacie, przywiązali swe łóżka do dachu. 

Wiatr dach zerwał, uncsząe obu niesz- 
tzęśliwych fermerów na odległość kilkuset 
metrów. Jeden z fermerów przy upadku po- 
niósł śmierć, 

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA, 22. 3. (Pat). — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął we 
wtorek po południu pos. prof. Leona 
Kozłowskiego, który przedstawił się 
Panu Prezydentowi w charakte 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Skarbu. 

WARSZAWA, 22. 3. (Pat). — Pan 
minister Seweryn Łudkiewicz złożył 
dziś na Zamku na ręce Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej przysięgę. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej przy- 
jął dziś o godzinie 13 na Zamku do- 
tychczasowego ministra rołnictwa sen. 
Janta-Połczyńskiego. 

* Rada Ministrów. 

WARSZAWA, 22. III. (Pat). We 
wtorek dnia 22 marea odbyło się pod 
przewodnictwem p. premjera Prystora 
posiedzenić Rady Ministrów. Na po- 
siedzeniu tem, poza szeregiem spraw 
bieżących, Rada Ministrów uchwaliła 
statut Polskiej Agencji Telegraficznej 
oraz szereg wniosków, dotyczących 
rozbudowy Gdyni i zapewnienia jej 
warunków dałszego rozwoju. 

Ogłoszenie ustawy o pełno- 
mocnictwach dla Pana Pre- 

zydenta Rzpiitej. 
(Teł. od własn, koresp. z Warszawy). 

W Dzienniku Ustaw Nr. 22 z dn. 
22 b. m. opublikowana została ustawa 
o upoważnieniu dła p. Prezydenta Rze 
czypospolitej, do wydawania rozporzą 
dzeń z mocą ustawy. Ustawa o peł- 
nomocnictwach dła Prezydenta Rze 

czypospolitej wchodzi w życie z dn. 
ogłoszenia i podpisana jest przez Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej oraz wszyst - 
kich ministrów nowego rządu. 

Pożegnanie ustępującego 
min. rolnictwa. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Dziś rano odbyło się w Minister- 

stwie Rolnictwa pożegnanie ustępują- 
cego Min. Janta Połczyńskiego. W i- 
mieniu zebranych urzędników Mini- 

sterstwa podsekretarz stanu Leśniew- 
ski pożegnał w gorących słowach p. 
min. Janta Połczyńskiego. W. odpo- 
wiedzi min. Janta Połczyński w krót- 
kiem przemówieniu podziękował u- 
rzędnikom Ministerstwa za współpra- 
сё. 

Urlop min. Jedrzejewicza. 
WARSZAWA, 22. 3. (Pat). — Pan 

minister wyznań religijnych i oświece- 
nia publicznego p. Jędrzejewicz wyje- 
chał w dniu 22 marca b. r. na kilku- 
tygodniowy urlop wypoczynkowy. 

Popierajele Przemysł Krałowy 

„da 
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UZNANA 
ZA NAJLEPSZĄ 

z KOPERNIKIEM 
Warszawskiego T-wa Handłu Herbatą 

A. DŁUGOKĘCKI i W. WRZEŚNIEWSKI 

» JADOMOŚCI z KOWNA 
TRYBUNAŁ DO SPRAW: KŁAJPEDY. 

że pewna kom- 
iadczyła jed- 

nemu z przedstawicieli prasy Gabinet Mi- 
nistrów rozważa obecnie projekt ustawy o 
wykonywania autonomji kłajpedzkiej. Przy 
opracowaniu tej ustawy utrzymuje rząd li- 
tewski stały kontakt z mocarstwami-sygna-* 
tarjuszami. 

Jak się dowiaduje korespondent pisma 
kłajpedzkiego, projekt tej ustawy został już 
rozważony przez Radę Stanu. Ustawa bę- 
dzie miała tytuł „Ustawa o dozorze nad wy- 
konywaniem Statutu kłajpedzkiego" i bę- 
dzie się składała z 46 artykułów. Pierwsza 
częś awy ustali pełnomoenietwa specjal - 
nego sądu, który będzie rozstrzygał o spor- 
nych kwestjach, powstających w związku z 
zarządzeniami władz centralnych i autono- 
micznych i o ustawach, których zgodność 
z prawem, kwestjonowana będzie przez ja- 
kąkolwiek ze stron. Pozatem kompetencji 
sądu będą podłegały wypadki sabotażu w 
wykonywaniu Statutu autonomicznego ze 
Strony władz. autonomicznych. Sądowi* bę- 
dzie wreszcie przysługiwało prawo ferowa- 
nia zarządzeń karnych, a gdy będzie cho- 
dziło o urzędników, w pewnych wypadkach 
decydowanie również o usunięciu ich zę sta- 
nowiska, Decyzje sądu mają być ostateczne. 

W skład sądu mają wchodzić prezes Try- 
buńała Najwyższego i 4 sędziów, dwóch 
wielkolitewskich i dwóch kłajpedzkich. Sę- 
dziowie będą obierani: przez plenum Trybu- 
nału Najwyższego na wniosek Prezesa Mini- 
strów i zatwierdzani przez Preżydenta Pań- 
stwa. Siedzibę swą sąd będzie miał w Kow- 
nie. 

Jak mówią w Kownie, mocarstwa Sygna- 
tarjusze ten projekt ustawy już zaaprobo- 

wały. 7 

KOLEJ TELSZE—KRETYNGA BĘDZIE 
URUCHOMIONA W! PAŹDZIERNIKU. 
Budowa linji kolejowej Т' elsze—Kretynga 

szybko postępuje naprzód. Dotychczas doko- 
nano już 92 proc. ystkich prac ziemnych, 
zbudowano wsz e mosty i założono rury. 
Jeżeli nic nie nie na przeszkodzie kolej 
zostanie uruchomiona w październiku r. b. 
„WOLDEMARAS CHCE OPUŚCIG LITWĘ. 

Wysiedlony z Kowna do Jeziorosów Wol- 
dema stara się o uzyskanie pozwolenia 

Ё 1 zagranicę. 

PRRPEMWZREKE SAT RISE" 

Z Biał iałorusi Sowieckiej. 
Mieszkańcy wsi sowieckich proszą 

o pomoc ludność polską. 
Wi dniu 21 b. m, na polach wpobłiżu wst 

Derewne w rejonie Rubieżewicz mieszkańcy 
tej wsi znaleźli balonik z przymocowana 
Чой kartkę następującej treści: Mieszkańcy 
wsi Ursarz okręgu zasławskiego w ilości 175 
osób od tygodnia są bez kawałka chleba. 
Dzieci umierają z głodu, władze sowieckie 
nie przysyłają żywności, Presimy © pomoce 
was braci z terenu. połskiego. List pisany był 
w języku białoruskim. Ar 

Sahotaż na Białorusi Sowieckiej. 
Z pogranicza donoszą, iż ostatnio na te- 

renie Białorusi Sowieckiej zwłaszeza w okrę- 
gach borysowskim, koszyrskim oraz w za- 
sławskim i krajskim coraz częściej są noto- 
wane wypadki sabotażu, jak podpaleń maga- 
zynów, kcoperatyw, stajni i wogóle budyn- 
ków państwowych. W ub. sobotę w osadzie 
Krasnyj Ług w okręgu borysowskim podpa- 
lone wielkie gospodarstwo kolektywne. Spa. 
liło się 7 budynków i stajnia. Również w ub. 
niedzielę w okręgu krajskim spalił się koł- 
choz. 

Giełda warszawska z dnia 22.III b.r 
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Sala przepełniona. Po większej 
części młodzież. Z rodziców tylko ci, 
którzy pragną podziwiać swoje pocie- 
chy, stawiające pierwsze kroki na de- 
skach scenicznych. Reszty ta sprawa 
nie interesuje. Paru wizytatorów szkol 
nych. Garstka nauczycieli. Zresztą 
przedstawiciele starszego pokolenia 
giną w tłumie młodzieży. Nad tą mło- 
dzieżą musuje pianka wesołości. Co- 
raz strzelają dowcipy, jak korki z 
szampana... Gwar, jak podczas dużej 
pauzy w szkołe. „Pedagogiczne ciała”, 
ciężko sadowiąc się w krzesłach, wo- 
lałyby mniej wyskokowy nastrój. Ten 
i ów chciałby zapytać: „A gdzie tutaj 
dyżurny nauczyciel?* Bo to, proszę 
państwa, w niedzielę uszy są wrażliw- 
sze na hałas, niż w poniedziałek, na- 
przykład. Przed rozpoczęciem mło- 
dzież już się wygadała w tym gwarze, 
więc pragnie kulturalniejszej rozryw- 
ki. Oto przed firanką sceny zjawia się 
z lekkim ukłonem mlodzieniaszek. 
uzbrojony w papier i pragnąłby coś 
powiedzieć. Ale... oklaski! Młodzieniec 
spogląda z godnością na salę... Okla- 
ski! Należy przeczekać wybuch entu- 
zjazmu. Wszystko ma swój koniec. 
Obojęiny młodzieniec może wreszcie 
odczytać swoje wypracowanie. Czyni 
to niedbałe i daje do zrozumienia pu- 
blicznošci, że teatr ów pozwoli mło- 

dzieży zbliżyć się do dzieł sztuki bez- 
pośrednio i serdeczniej niż to bywało 
dotychczas, Oklaski. Zajadłe oklaski, 
Niektórzy zaczynają obąwiać się o 
swoje uszy. 

Ale pocieszają się, że kłaka się 
zmęczy, i rzeczywiście, ostatecznie do- 
chodzi do głosu prześliczny chór na 
scenie. Najbardziej zirytowane przez 
klakierów jednostki poddają się cza- 
rowi, płynącemu ze sceny. Słodycz 
świeżych głosów operla serce dziw- 
nem wzruszeniem. Tak! To jest pięk- 
ne... Należałoby wytrwać chwilę w ci- 
szy. Niestety... jednej ćwierci sekundy 
nie darowały wstrząsające oklaski. 
Zamordowały w tej chwili wzrusze- 
nie. Teraz na scenie zjawia się dziew- 
czątko, chce coś powiedzieć. Oklaski! 
Więc jest w popłochu i czeka, zanim 
można będzie przystąpić do wykona: 
nia programu. Głosik jest świeży i 

słodki. Rzeczy trudne śpiewane po- 
prawnie i z opanowaniem. Zamyka 
się oczy, aby się skupić, ałe klaka już 
się poprawia na krzesłach, żeby przy- 
gotować się do dalszych. występów. 
Działa dość kapryśnie. Ot, na oko! 
Niezależnie od wartości. Największa 
furja oklasków wybucha przed rozpo: 
częciem numeru. Wychodzi pucułowa. 
ty młodzieniec i łagodnie prosi, żeby 
kołedzy pohamowali: swój entuzjazm. 
Nagradzają go rzęsistemi oklaskami, 
co go zmusza do natychmiastowej za 
kurtynę ucieczki. W krzesłach kla- 
skające zadowołenie. Widzowie starsi 

zaczynają zgrzytać zębami, gdyż na- 
strój na sali przeszkadza im wczuć się 
w to, co się dzieje na scenie. A na sce- 
nie dzieją się rzeczy najczęściej ślicz- 
ne i wspaniale wyreżyserowane. Wszy 
stko to daje silne estetyczne wrażenie. 
Ale oto jeden z widzów nie rozumie 
dłaczego chór chłopców w „Butach* 
zacisnął pięści, wysunięte naprzód. — 
Idą zboksować klakierów! posiesza go 
drugi. : 

Chyba! Ale nie zboksowali. Pod- 
czas przerwy słyszymy rozmowy rodzi 
ców. Hm... dowiadujemy się, że teatr 
młodocianym artystom odbiera dużo 
czasu. Niektórzy kłapną na drugi rok. 

Zresztą możeby i tak się potknęli 
na progu następnej klasy. Bo są wśród 
uczniów genjalne jednostki, które lu- 
bią robić wszystko poza przedmiota- 
mi szkolnemi. Życie! Życie!... O — ta- 
ki teatr, to jeszcze! Ale Szober! Brr... 

W każdym razie — o ile można 
było sądzić z zachowania się obecnych 
— to starszych na sali uwikłał czar re- 
żyserji i urok poezji, wiejącej ze sce- 
ny. Młodzi byli zajęci sobą , cukierka- 
mi, bieganiem tam i zpowrotem, dow- 
cipami j klaskaniem. Czuli się u sie- 

Teatr międzyszkolny. 
bie. Było im bardzo przyjemnie. Ak- 
torzy odmówili pójścia do domu z ro- 
dzicami. Mieli tam jakieś jeszcze zeb- 
ramie z ciastkami. A lekcje? Jakie tam 
lekcje! Przed świętami klasa będzie 
się darła: „Prosi pana cała klasa, tych 
leniuchów wielka masa, żeby na ostat 
ni raz pan nie pytał wcale nas*! 

Starsi odeszli trochę rozdrażnieni, 
trochę upojeni. W uszach kołysały się 
słodkie „Dzwony ze sceny i śmiały 
się dziecięce wierszyki lłłakowiczów- 
ny, zmieszane z ciągłym łoskotem kla 
skania. Wydawało się im, że ta rzecz 
nowa, która się wyłania z lekkiego cha 
osu jest niezawodnie piękna mimo 
swoich „ale*. Wymaga większej orga- 
nizacji. Ale któż sięgnie po resztki cza 
su zmęczonego bez granic nauczycie 
la? Może młodzież sama powoli przy 
zwyczai się wytwarzać „u siebie* kul- 
turalniejszą atmosferę? I to być może! 
Czyż taki teatr nie jest podatnym 
gruntem nawet do wyrobienia mniej 
hałaśliwych zalet towarzyskich? Na- 
razie zgódźmy się, że jest piękny w 
sposób odrębny i zmuszający do my- 

ślenia. M. 

P. S. Do powyższej recenzji dodać 
należy ocenę poszczególnych nume- 
rów: najpiękniej wprost niezwykłe 
plastycznie i głosowo wypadły zbioro- 
we wykonania utworów Wyspiańskie 
go, (zwłaszcza, cudny dźwięk kryszta 
łowych akordów głosowych), Około- 
Kułaka, Kiplinga, Buty miały za małe 
stopniowanie od krzyku do zmęcze- 
nia, monotonne, ale silne to było, 
Epos Tuwima świetnie upłastyczniało 
grozę tekstu. Uderzała wyborna dyk- 

cja wszystkich wykonawców w śpie- 

wie, deklamacji i zespołach. Istotnie 
w tych świeżych ustach i młodych gar- 
dłach złoty dźwięk mowy polskiej 
stawał się cudną muzyką, czemś cen- 
nem, nowym wdziękiem opromienio- 

nem. 
Chóry litewskie nie od dziś słyną 

ze swej bajecznej jednolitości, a me- 
lodje są tęskne i bohoterskie zarazem. 
Tak, to wszystko było piękne i dało 
stwiłe niezwykłej harmonji; poezja i 
proza wyszły z książek i stały się ży- 
wem, młodem słowem. H. R. 

Nominacje w duchowieństwie 
prawosławnem. 

W ostatnich dniach Metropolita 
Dyonizy wystąpił z wnioskiem do p. 
min. W. R. i O. P. o mianowanie ar- 
chimandrytów Polikarpa Sikorskiego 

i Sawy Sowietowa, pierwszego na sta- 
nowisko biskupa wikarjusza w Łucku, 
drugiego zaś na stanowisko biskupa 
wikarjusza z siedzibą w Warszawie z 
tytułem biskupa lubelskiego. 

Wobec zgody p. min. Jędrzejewicza 

odbędzie się uroczyste wyświęcenie 

obu nowych dygnitarzy w Soborze 
warszawskim, a mianowicie archm. 
Sowietowa 3-go kwietnia, zaś archn. 

Sikorskiego — 10-go kwietnia. 

Nowi podsekretarze stanu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że niebawem ma 
zostać mianowany podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Robót Public:- 
nych inż. Gallot, dyrektor Zakładów 
Modrzejowskich. Nastąpić ma rów- 
nież zmiana, jak słychać, na stanowi- 
sku wiceministra Rolnictwa. Jako kan 
dydata na to stanowisko wymieniają 
posła Karwackiego, prez. Centralnego 
Towarzystwa Organizacyj Rolniczych. 

Min. Zaleski u min. Tardieu. 

PARYŻ, 22. III. (Pat). Minister 
spraw zagranicznych Zaleski wczoraj 
był na obiedzie u premjera Tardieu. 
Minister Tardieu zamierza opuścić 
Paryż we czwartek. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczral. 

КО ВО R 

Nowi dwaj Litwini 
w Rządzie Rzeczypospolitej. 

'Nowomianowani dwaj ministrowi: 
Seweryn Ludkiewicz i Władysław Za- 
wadzki są członkami znanych na Lii- 
wie Historycznej i zdawna tu osia- 
dłych rodzin. Nazwa „Litwina'* w sen 
sie używanym tu powszechnie przez 
każdego  Polaka-auiochtona kraju, 
"przysługuje im w stopniu nie mniej- 
szym, niż innym członkom obecnego 
rządu, a mianowicie Marszałkowi Pił- 
sudskiemu, premjerowi Prystorowi, 
min. Janowi Piłsudskiemu. Grono 
Litwinów w obecnym rządzie powięk- 
szyło się więc dzięki ostatnim przesu- 
nięciom z 8-ch do 5 -ciu. 

Życiorys wicepremiera 
WŁ Zawadzkiego. 

B. wiceminister Skarbu, a obecnie mini- 
ster bez teki prof. Wiadystaw Zawadzki uro- 
dził się w Wilnie dnia 8 września 1885 r. 
Studjował na uniwersytecie w Moskwie, Lip- 
sku, Krakowie i Paryżu, gdzie w r. 1909 uzy- 
skał dyplom Szkoły Nauk Politycznych. Od 
1909 roku do 1918 pracował naukowo w Pa- 
ryżu i Londynie. W pocz, r. 1914 wraca do 
Wiłna i tu podczas okupacji jest członkiem 
a następnie prezesem Kom. Polskiego, W r. 
1917 rozpoczął wykłady z dziedziny eko- 
komji na Politechnice warszawskiej, będąc 
jednocześnie przedstawicielem komitetu pol- 
skiego przy polskich władzach i organizac- 
jach w Whrszawie w t. zw. komitecie litew- 
skim. 

W r. 1918 jest członkiem Rady Stanu, a 
w końcu tegoż roku współpracuje w organi 
zowaniu Kom. obrony kresów oraz dywiz, 
litewsko-białoruskiej. Z końcem tegoż roku 
delegow. jest przez Komitet obrony kresów 
do Paryża, gdzie przebywa do lutego 1919 r. 
Po powrocie zostaje mianowany  naczelni- 
kiem wydziału w ówczesnym departamencie 
litewsko-białoruskim w Min. Spraw Zagr. Sta 
nowisko to opuszcza po zajęciu Wilna przez 
wojska połskie i powraca do pracy naukowej 

W! roku szkołnym 1919-20 wykłada na 
Uniwersyłecie Stefana Batorego w Wilnie a 
od lipca 1920 jest profesorem zwyczajnym 
tegoż uniwersytetu, Przez pewien czas jest 
szeregowcem armji, do której wstąpił jako 
ochotnik. W r. 1919-20 jesi prodziekanem wy 
działu prawnego USB. a od roku 1922-24 
dziekanem tegoż wydziału. W grudniu 1929 
r. mianowany zostaje dyrektorem [zby prze- 
mysłowo-handłowej w Wilnie, na którem to 
stanowisku pozostaje aż do sierpnia r. ub. 
t. j. do chwili powołania go na stanowisko 
wice-ministra skarbu. Prof, Zawadzki w cza- 
sie swych prac naukowych opracował i wy- 

dał szereg dzieł oraz drobnych prac. 

      

Życiorys ministra 
Seweryna Ludkiewieza. 

Seweryn Ludkiewicz urodził się na Lit- 
-wie w Poniewieżu w roku 1882. Z wykształ- 
cenia przyrodnik i ekonomista — studjował 
na Politechnice we Lwowie oraz na Uniwer- 
Ssytecie. w Krakowie. Po złożeniu egzaminu 
nauczycielskiego w roku 1808 w Petersburgu 
został w r. 1909 jednym z organizatorów i 
nauczycielem: gimnazjum w Telszach, założo- 
nego przez miejscowe społeczeństwo ze St. 
Narutowiczem na czele. W? r. 1912 wstąpii 
do redakcji „Tygodnika Rolniczego” w Wil- 
nie jako sekretarz redakcji i administrator 
wydawnictwa. 

Podczas wojny światowej był w Mińsku 
Litewskim, a następnie w Petersburgu, dy- 
rektorem „Towarzystwa rolników, poszkodo 
wanych wskutek działań wojennych”, jedno 
cześnie pracował w „Sekcji sanitarnej pol-- 
skiego tow. pomocy ofiarom wojny”. 

Po przewrocie bolszewickim i zawarciu 
przez Sowiety pokoju brzeskiego poświęcił 
się sprawie reewakuacji uchodźców, kieru 
jąc sprawami „Polskiego tow. powrotu na 
Litwę i Białoruść. W początku roku 1919 
uwięziony w Mińsku przebywał w węzie- 
niach w Mińsku, Smoleńsku, Bobrujsku i w 
Moskwie. Wymieniony przez Rząd Polski 
wrócił do kraju w kwietniu 1920 r. 

Po powrocie pracował w Towarzystwie 

  

„Straży kresowej”, a w listopadzie 1926 r. 
został członkiem „Tymczasowej komisji rzą 
dzącej Litwy środkowej* w Wilnie, w cha- 
rakterze Dyrektora Depart. rolnictwa i łasów 
oraz Prezesa centralnego urzędu ziemskiego, 
Po przyłączeniu Wileńszczyzny do Rzeczy- 
pospolitej w połowie kwietnia 1922 r. został 
powołany na prezesa Głównego urzędu z 
skiego, piastując tę godność aż do pow: 
gabinetu do maja 1923 r. Do służby pa 
wowej został powołany zpowrotem przez 
rząd Marszałka Piłsudskiego w r. 1926, naj- 
pierw jako wice-prezes, a następnie jako pre 
zes Rady nadzorczej Państwowego Banku 
Rolnego, a od dnia 9 lipca 1928 r. jako pre- 
zes Państwowego Banku Rolnego. 

   

  

W I LE NS K 1 

Czechosłowacja wobec koncepcji 
federacji naddunajskiej. 

Exposć min. Benesza. 

PRAGA, 22. III. (Pat) W komi- 
sjach spraw zagranicznych obu Izb 
minister Benesz wygłosił we wtorek 
obszerne exposć na temat aktualnych 
międzynarodowych zagadnień polity- 

cznych. 
Pewną część swego exposć mini- 

ster poświęcił zagadnieniu współpracy 
gospodarczej państw šrodkowo-euro- 
pejskich. Zasadnicze stanowisko Cze- 
chosłowacji w tej sprawie sformuło- 
wał minister jak następuje: 

1) Czechosłowacja w interesie wła- 
snym i w interesie współpracy euro- 
pejskiej gotowa jest lojalnie i przyjaź- 
nie wziąć udział w konkretnych nara- 
dach 5 mniejszych państw europejs- 
kich i przyjęłaby za podstawę tych 
rozmów zasadę preferencyj, zaprojek- 
towaną w memorandum Tardieu: 2) 
Czechosłowacja za zgóry wykluczone 
uważa jakąkolwiek akcję polityczną 
jakiejkolwiek organizacji państwowo- 
prawnej. Rozmowy o konfederacji, 
czy też o podbnych formach politycz- 
no-prawnych również uważa za wy- 
kluczone, a także i unję celną zainte- 
resowanych państw; 3) Rząd czecho- 
słowacki nie weźmie udziału w żad- 
nych rokowaniach, w których nie bra- 
łyby udziału także Rumunja i Jugo- 
sławja. Pełne porozumienie z niemi u- 
waża za konieczny warunek każdego 
własnego kroku w. tych sprawach; 4) 
Rząd czechosłowacki, wychodząc z 

'Na Dalekim 
Japoński min. wojny © 

TOKJO, 22. 3. (Pat). — Minister 
wojny, przemawiając dziś w parlameu 
cie, oświadczył, że sytuacja w Mand- 
żucji jest daleką od tego, by ją można 
było uważać za spokojną. W związku 

Rezultat walk 
TOKJO, 22. III. (Pat), Według radjode- 

peszy z Czang-Czun, w czasie wczorajszej 
walki, jaka się rozegrała w Nan-Hutu po- 
między piechotą japońską a chińskiemi od- 
działami nieregularnemi, zabitych zostało 13 
Japończyków, rannych zaś 15. Chińczyków 

założenia, że podobne rokowania mogą 
być uwieńczone powodzeniem przy je- 
dnomyślności mocarstw, opartej na i- 
nicjatywie rządu francuskiego, nie we- 
źmie udziału w nich jeżeli Berlin i 
Rzym nie dadzą swej zgody na wnio- 
sek Francji. 

Podkreślić należy, że w exposć 
minister Benesz kładzie bardzo silny 
nacisk na. konieczność porozumienia 
mocarstw j oparcia rokowań 5 państw 
środkowo-europejskich dopiero na tej 
podstawie. 

Dalej minister omówił memoran- 
dum francuskie, niemieckie i włoskie 
w tej sprawie. Co do pierwszego wyra- 
ża się on, że oparte jest ono na zasa- 
dach jedynie właściwych. Ostrej kry- 
tyce poddaje memorandum niemieckie 
i stwierdza, że tak z powodów polity- 
cznych, jak i gospodarczych wychodzi 
ono z zupełnie innych założeń i — nie 
mówiąc tego dosłownie — zawiera ca- 
łą polityczną doktrynę o przyszłym ro- 
zwoju Środkowej Europy. Momenty 
polityczne, któremi powodują się В 
mcy, są znane, jednakże zupełnie fał- 

szywe. Wkońcu minister stwierdza, że 
również konieczne jest znalezienie 
wspólnej platformy między 5 zainte: 
resowanemi państwami i przeszedł na- 
stępnie do omówienia zagadnień fi- 
nansowych, handlowych i rolniczych, 

interesujących specjalnie Czechosło- 
wację. : 

Wschodzie. 
sytuacji w Mandżurii. 
z tem jest rzeczą konieczną pozosta- 
wić tam, a nawet w razie potrzeby 
wzmoćnić wojska japońskie, wymaga- 
na jest bowiem ciągła czujność. 

  

w Nan-Hutu. 
padło 150. Wspomniane oddziały rozwinęły 
ożywioną działalność na znacznej przestrze- 
ni, atakując między iunemi dworzec w Atun, 
na południe od Czang-Czun, niszcząc tor 
kolejowy. 

Zamach na egipskiego premiera. 
LONDYN, 22.111. — Na jednej z ulic Ka- 

iru eksplodowała bomba na krótko przed 
przejazdem premjera egipskiego Sidki Pa- 
Szy. Bomba nie wyrządziła żadnych szkód. 
Premjer Sidki Pasza miał wracać ul. gdzie 
rzucono bembę, z bankietu, który urządzony 

    

Stan bezrobocia. 

WARSZAWA, 22. 3. (Pat). —— We- 
dług danych Państwowych Urzędów 
Pośrednictwa Pracy, ogólna liczba bez 
robotnych w całem państwie na dzień 
19 b. m. wynosiła 354.922 osoby, co 
stanowi w stosunku do poprzedniego 
tygodnia sprawozdawczego wzrost - 
czby bezrobotnych o 2064 osoby. 

Wstrzymanie rekrutacji ro- 
botników rolnych do Niemiec. 

WARSZAWA, 22. 3. (Pat). — Wo- 
bec zamknięcia przez rząd niemiecki 
granicy dła cudzoziemskich robotni- 
"ków rolnych rekrutacja polskich ro- 
botników rolnych do Niemiec nie od- 
będzie się w roku bieżącym. W związ 
ku z tem Państwowe Urzędy Pośred- 
nictwa Pracy nie będą rejestrowały 
kandydatów na wyjazd do Niemiec. 

Kolonizacja Prus. 
BERLIN, 22. III. (Pat). W rozmowie z 

dizennikarzami pruski minister rolnictwa 
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został w pałacu Zafaran. Przypuszczają, iż 
wybuch bemby jest demonstracją politycz- 
ną, tem bardziej, że w ubiegła sobotę rozpo- 
czął się w Kairze proces przeciwko 17 080- 
bom, oskarżonym 0 zamachy bombowe (ATE) 

dr. Steiger złożył szereg oświadczeń, oświe- 
tlających optymistycznie szanse kolonizacji 
rolnej na obszarze Prus. Minister podkreślił, 
że w roku bieżącym plan kolonizacji ma ob- 
jać 200 tysięcy ha w przeciwieństwie do 155 
tysięcy ha ziemi, rozparcełowanej w roku 
1930 dla celów kolonizacji. Dr. Steiger z na- 
ciskiem stwierdził, że w sprawach, dotyczą- 
cych kolonizacji, między rządem Rzeszy a 
rządem pruskim nie istnieje żadna różnica 
poglądów. 

  

  

Co mówią spece o Rosji 

sowieckiej. 

RÓWNE, 22. III. (Pat). Przez Równe prze 
jeżdżała znaczniejsza parija speców z Po- 
łudniowej Rosji w drodze powrotnej do Nie- 
miec. Są między nimi inżynierowie i mecha- 
nicy, Podają jako powód porzucenia pracy 
niedotrzymanie przez Sowiety warunków u- 
mowy, to jest niewypłacanie wynagrodzenia 
w dolarach tylko w rubłach oraz niemożli- 
wość zakupywania w dostatecznej ilości po- 
żywienia, jako też ustawiczny nadzór nad 
każdym krokiem. W ostatnich czasach nie 
wolno im było wychodzić z domów po zaję- 
ciach fabrycznych, Produkcja w fabrykach 
jest bardzo niewielka i licha. Traktory po 
kilku dniach nie nadają się do użytku, 

  

Podróż „króla cyganów". 

MORAWSKA OSTRAWA, 22. III. (Patj. 
Bawiący we Frysztacie na Słąsku „król cy 
ganów* Michał Kwiek złożył jako obywatel 

konsulowi Rzeczypospołitej w Mora- 
Ostrawie dr, Rypie oficjalną w 

w urzędzie konsularnym. „Król** Kwiek pr 
jechał do Czechosłowacji celem przeprowa- 
dzenia spisu ;ch poddanych czchosłowac 
kich. Król Kwie daje się z Czechosłowa- 
cji w dalszą podróż do Europy Środkowej i 
Południowej. 
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Zjazd nauczycieli szkół 
powszechnych. 

W dniach 2 i 5 kwietnia'b. r. od- 
będzie się w Warszawie siódmy: zjazd 
delegatów Zawodowego Zrzeszenia 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
REP. 

Poza szeregiem spraw organizaey j- 
nych i zawodowych, omówiona będzie 
na zjeździe kwestja nowej ustawy o 
ustroju szkólnictwa, oraz sprawa sy- 
tuacji nauczycielstwa szkół powszech- 
nych. 

Wydalny szyb. 
BORYSŁAW, 22. III. (Pat). Szyb nafto 

wy Herzfeld IV, położony na terenach pań- 
stwowych w Borysławiu, a będący własnościa 
koncernu Małopolska, dowiercił się na głe- 
bokości 1210 m, do pokładu ropy w ilości 
około 4 tysięcy kg. dziennego wydobycia 

Nieudany zamach na bank. 
Lwów, 22. III. (Pat).,Gazeta Poranna* 

donosi, że ubiegłej nocy władze policyjne 
wykryły zamierzone włamanie do Banku 
Cukrownictwa przy ul. Akademickiej. Miesz- 
kańcy tego gmachu słyszeli stukanie, wydc- 
bywające się z kanału, przechodzącego oko- 
ło domu. Policja, która przybyła natych- 
miast na miejsce, obsadziła wejście do ka- 
nału, w którym pod piwnicą Banku Cukrow- 
nictwa stwierdzono rozpoczęte roboty pod- 
kopowe. Przy robotach nie zastano jednak 
nikogo, natomiast znaleziono przygotowane 
narzędzia do „rozbij muru. Włamywacze 
byli dopiero w pierwszem stadjum robót i 
prawdopodobnie planowali włamanie do Ban 
ku w okresie świąt Wiełkanoenych. Dalsze 
dochodzenie w toku. 

Groźny pożar. 
ŁÓDŹ, 22. I. (Pat). W osadzie Szczer- 

ców, woj. łódzkie wybuchł wczoraj groźny 
pożar, który zniszczył prawie wszystkie za- 
budowania mieszkalne i gospodarskie, Pożar 
wzniecony został przez parobka, który ze 
świecą w ręku wszedł do stodoły. - Wskutek 
siłnego wiatru ogień przeniósł się na sąsi*- 
dnie zabudowania. Straty wynoszą około 176 
tysięcy złotych, ‹ 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 22, 3. (Pat). — W 

11tym dniu ciągnienia 5-ej klasy 24-ej 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
'główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 

25 tysięcy złotych — 57.859, 15 
tysięcy — 23.968, 10 tysięcy — 127.722 
5 tysięcy — 41.470. = 

  

Kronika telegraf'czna. 
— Stan zdrowia Poinearėgo, jak donosi 

Agencja Havasa wbrew alarmującym poglo 
skom, krążącym zagranicą, nie uległ zmia- 

nie. ; 

— Polska požyezka stubilizacyjna nadal 
zwyżkuje, W dniu wczorajszym na giełdzie 
w Zurychu notowana była 59,50. 

— Została zamknięta sesja sejmiku wscho 
dnie-pruskiego. Większość posiedzeń tego- 
rocznej sesji dotyczyła rzekomego niebezpie- 
czeństwa, zagrażającego ze strony Polski. 

— Doszło do starcia między muzułmana- 
mi a Hindusami w Tryfinopolis. 27 osób od- 
niosło ciężkie lub Iżejsze rany. 

— Represje przeciwko hitieroweom. W 
mieście westfałskim Hagen połicja zamknę- 
ła miejscowe schroniska hitlerowskich od- 
działów szturmowych, W! Glatbach areszto- 
wano 130 hitlerowców. 

-- Mają być zamknięte wszystkie teatry 
franeuskie po wieczornych przedstawieniach 
w dniu 28 marca. Decyzja ta powzięta zosta- 
ła przez zgromadzenie dyrektorów teatrów 
pafyskich w dniu 21 b. m. w związku z nie- 
możnością ponoszenia nadal ciężarów fis- 
kalnych, ‚ 

— Uroczystość żałobna spałenia zwłok 
Kruegera odbyła się wczoraj w Stokholmie 
Zgodnie z życzeniem rodziny, ceremonja po- 
grzebu odbyła się b. skromnie. 

—0 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Wi handłu księgarskim ukazała się bar- 

dzo ciekawa publikacja p. t. „Ósmy eud 
świata* pióra Lecha Niemojewskiego. Autor 
rozpatruje tam znaczenie iście amerykań- 
skiego rozwoju betonu i żełbetonu w nowo- 
czesnem budownictwie i uzasadnia, że po- 
jawienie się tych materjałów spowodowało 
nietylko ogromny rozwój, ale i zupełną re- 
wolucję pojęć we wszystkich gałęziach bu- 
downictwa. 

Jest to pierwsze w naszej KŃteraturze tak 
głębokie wniknięcie w istotę konstrukcyj be- 
tonowych, jako nowego źródła piękna w 
formach architektonicznych, to też z praw- 
dziwą rozkoszą wczytuje się w te pełne 
poezji zachwyty Niemojewskiego nietylko 
"technik, ale i każdy wielbicieł piękna. 

Praca powyższa, ozobiona 53 fotograi- 

jami i oryginalnym fotomonłażem na okład- 

ce jest do nabycia w handlu księgarskim 
w cenie zł, 2—. 

  

Listy z Warszawy. 
Żydowska krew. 

Świeżo odrzucony wniosek pr. Ko- 
marnickiego (w sprawie numerus cla- 
usus), motywowany, między innemi, 
koniecznością odżydzenia literatury 
polskiej; niedawne hece antysemickie 
w uniwersytetach; wreszcie głośne pro 

jekty hitlerowców, badania krwi, „czy 
ch“ i „nieczystych* Niemców — 

wszystko to daje asumpt do snucia 
najrozmaitszych teoryj i programów. 
coraz żywiej absorbujących opinję pu- 

bliczną. 
Kwestja „czystości rasowej, którą 

badania antropologów uczyniły mniej 
prostą, niż to się zdawało laikom, na- 
biera znów dawnego wulgarnego zna- 
czenia w argumentacjach wojującego 
nacjonalizmu, 

A oto wpadła mi w rękę książka, 
która wszelkim tego rodzaju mędrko- 
waniom grunt z pod nóg usuwa. Co 
wszakże najciekawsze, to to, że jest 
ona produktem właśnie nacjonalistycz- 
nego ducha. Mowa tu o wydanej w r. 
1904 pracy Teodora Jeske-GChoiń- 
skiego p. t. „Neofici polscy*. Autor 
przeprowadził bardzo skrupulatne stu. 
dja nie tyle w celach naukowych, ile 
publicystycznych, jako zacietrzewiony 
antysemita. I to właśnie zacietrzewie- 

nie, połączone z sumiennością w po- 
szukiwaniu prawdy, uczyniło z książki 

  

Choińskiego dzieło, podkopujące wy. 
znawane przezeń zasady. 

Góż się bowiem okazuje? 
Oto, że od niepamiętnych czasów 

górne i Średnie warstwy społeczeń- 
stwa w Polsce nasiąkały krwią żydow- 
ską. Na wstępie przypomina Jeske- 
Choiński, że Żydzi zjawili się tutaj da- 
leko wcześniej, niż to notuje historja. 
Już w VI w. Żyd był kupcem ogólno 
europejskim i osiedłał się między in- 
nemi, nad Wisłą, Wartą, Odrą i Łabą. 
Niepodobna przypuszczać, aby nie 
mieszał on krwi swojej z krwią pogań 
skich tubylców. Po zaprowadzeniu 
chrześcijaństwa musiały też odrywać 
się od kolonij żydowskich jednostki, 
przechodzące na stronę kościoła pa- 
nu jącego. 

Jeżeli faktów *tych stwierdzić nie 

można, to tylko dlatego, że aż do w. 
XV nie było ksiąg parafjalnych. Atoli 
już od r. 1495 mamy akty, urzędowo 
stwierdzające ciągłe _ wchłanianie 
przez społeczeństwo polskie elemen- 
tów żydowskich. „Giekawe jest i to, 
że pierwsze odgrzebane dokumenty 
dotyczą Litwy. Mianowicie, niejaki 
Oszejko przyjął chrzest w roku 1495, 
aw r. 1499 nobilitowany został przez 
Jana Olbrachta z nadaniem herbu 
„Merawy*. W tymże czasie mniej 

Ezofowicz, który otrzymuje szlachec- 
two w r. 1507, a w trzy łata później 
zostaje wielkim podskarbim litewskim 
bardzo poważanym przez Zygmunta 
Starego. Od owego Abrahama wywo- 
dzą się Józefowicze-Hlebiccy h. Leli- 
wa. Ten sam monarcha nadał szla- 
chectwo neoficie Fiszełowi, który ob- 
jał następnie starostwo Powidz w 
Wielkopolsce i dał początek rodowi 
Powidzkich h. Korab. 

W miarę porządkowania funkcyj 
kancelaryjnych przy kościołach. - 
raz więcej przybywa wiadomości o 
nowochrzczeńcach. Źródła te, nieste- 
ty, grzeszą nieścisłością, bo notują tyl- 
ko imiona bez nazwisk, których Ży- 
dzi nie mieli, a sam chrzest jeszcze ich 
nie nadawał, 

Dopiero w XVII w. czyniono no 
tatki dokładniejsze. Dobrym materja- 
łem są zwłaszcza spisy świeżo nobili- 
towanej szlachty, gdzie pochodzenie 
żydowskie prawie zawsze wyraźnie 
jest zaznaczone. Spotykamy tu takie 
oto nazwiska: 

Abramowicz-Łyżyński h. Lubicz, 
Bartoszewicz h. Notvina, Bergin, Biel- 
ski, Dessaw (żupnik zakroczymski), 
Dobrowolski h. Nowina, Dobrowolski 
h. Odyniec, Dobrzyński h. Kandor, 
Dziokowski h. Trąby (w r. 1748 był 
wojskim owruckim), Górski v. Gur- 
ski h. Łaska, Jankowski, Jarmund, Je- 
leński, Jakubowski h. Topór, Kazimir- 
ski h. Topór, Kazimirski h. Laska, Ka. 
więcej przechodzi na katolicyzm bo- 
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gaty kupiec Abraham Józefowicz v. 
źliński h. Brodziec, Krasnowojski h. 
Wdzięczność, Krzyżanowski, Kwieciń- 

ski, Lipiński h. Strzała, Lipski h. Koś- 
ciesza-Koczuba, Lutyński, Majowski, 
Mańkowski, Michałowski h. Trzy czer. 
wone tulipany. Międzielski h. Szeliga. 
Niewiarowski, Nizielski, Nowakowski, 
Orłowski h. Ttrzy czerw. tulip., Osie- 
cimski v. Oświecimski h. Lubicz, Pa- 
włowicz, Pawłowski, Porębski h. Kor 
nicz, Poziomkowski, Poznański h. Bo 
ża Wola, Przewłocki, Schabicki h. No- 

wina, Świątkowski h. Nowina, Tehlow 

ski h. Jastrzębiec, Trojanowski h. Ła 
ska, Urbanowski h. Prus II, Wolański 
h. Nałęcz, Wolski h. Niedźwiedź Bia- 
ły Zawojski h. Jastrzębiec (pułkownik) 
Zbitniewski h. Niedźwiedź Czarńy. 

Wszystko to są — jak udowadnia 

Jeske-Choiński -—— rodziny neofickie, 
które przyjęły chrzest przed ukaza- 
niem się Franka. W czasie, kiedy po- 

żsi otrzymywali szlachectwo, fran- 
kiści dopiero do chrzetu się przygoto- 
wywali. Niezależnie również od pro- 
pagandy Franka, chrzcili się poszcze- 
gólni Żydzi z własnego popędu. Np.: 
Dobrowolski h. Nieczuja (chrz. w 1775 
nobil. 1790), Konderski h. włas. (nob. 
1782), Krzyżanowski h. Dąb  (nob. 
1786) i inni. Większoś ćfrankistów no. 
bilitowana nie była. W spisach szłach* 
ty znajdujemy zaledwie kilka rodzin, 

a i to uszlachconych już po rozbiorach 
Tak więc: Jasiński h. Złotowąż nob. 
1823, Krysiński h. Leliwa, Łabęcki h. 

  

   

   

Łabędzigrot nob. 1818, Piotrowski h. 

Tęczyc nob. 1826, Wołowski h. Czer- 

wony nob. 1823, Wołowski h. Bawół 

nob. 1839. Z pośród frankistów naj- 

wcześniej — bo już w r. 1790 — nobi- 
litowany był Grabowski h. Dołęga. Za- 
znaczyć przytem trzeba, że z nazwi- 
skiem tem wiążą się specjalne trudnoś 
ci dla badacza rodowodów. Są bowiem 
Grabowscy, którzy przyjęli chrzest 
przed Frankiem, są frankiści i są neo- 
fici późniejsi; a pozatem jest i czysto 
polska rodzina hr. Grabowskich, któ- 
ra wszakże liczy dziś znikomą mniej- 
szość osobników, noszących to nazwi- 
sko. Olbrzymia większość Grabow - 
skich jest pochodzenia żydowskiego. 

Łatwo się domyślić, że neofici u- 

szlachceni stanowią drobną tylko 
część Żydów, którzy, po przyjęciu 
chrztu, wsiąkali do społeczeństwa pol- 

skiego. Na każdym kroku spotykamy 

Borzęckich, Brzezickich,  Brzozow- 

skich, Czerniawskich, Drzewieckich, 

Gruszeckich. Idzikowskich, Jabłoń- 
skich, Jeziorańskich, Kwietniewskich. 
Lanckorońskich (sic), Lewandowskich 
Rychłowskich, Skulskich, Stanisław- 
skich,  Wilczyńskich, Zwierzchow- 
skich jako też drugie tyle innych naz- 
wisk, co do których Jeske-Choiński 
nie ma najmniejszej wątpliwości, że 
pochodzą z Żydów (zapewnia on, iż 
nie umieścił żadnego nazwiska, dopóki 
nie miał w ręku urzędowego doku- 

mentu), wszyscy oni jednak zatracili 
cechy semickie i ogół widzi w nich 

najprawdziwszych, niekiedy nawet 
bardzo „rasowych Polaków. 

Jaki z tego wniosek? 
Oto, że typ narodowy nie tyle wy- 

nika z krwi, ile z kultury. Człowiek 
upodabnia się do środowiska, w któ- 
rego duchu od dziecka bywa chowany. 

Jeżeli zważymy, iż rodziny, spisane 
przez Choińskiego, żyją „po polsku 
najwyżej od 150-ciu lat, musimy 
stwierdzić, że asymilacja narodowa 
jednostek (nie mas, oczywiście) stano- 
wi proces względnie bardzo szybki. 

Pozatem inny jeszcze wniosek na- 
suwa się po przeczytaniu tej książki. 
Mianowicie, że w dzisiejszych czasach 
śród polskiej szlachty i polskiego mie- 
szczaństwa musi być znaczny procent 
mieszańców o krwi żydowskiej w ży- 
łach. 

Podobnie, jak ojciec Adama Mic- 
kiewicza, tak i wielu innych pojmowa- 
ło i pojmuje za żony córki rodzin neo- 
fickich, które zapomniały o swem po- 
chodzeniu; rozmaici zaś Grabowscy. 
Brzeziccy, Jabłońscy i im podobni da- 
wno już, drogą małżeństw, powchodzi- 
li do rodzin ongi czysto polskich. 

Gdyby więc ktoś chciał brać na 
serjo hasło, zalecające podział Poła- 
ków na czystej krwi i nieczystej, a 
zwłaszcza wyobcowywanie rodzin, ma 
jących domieszkę semicką, to kto wie, 
czy nie należałoby akcji takiej rozpo- 
cząć od najkrzykliwszych propaga- 
torów tej hitlerowskiej idei?... 

Benedykt Hertz.
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Z siekierami na posterunkowego i gajowych. 
W dniu wczorajszym podczas zatrzymy- 

wania przez posterunkowego i gajowych bra 
«i Dajnorowiczów Józefa i Syiwe i 
kańeów wsi Dziedaniszki gm. dziś 
oskarżonych © kradzież drzewa państwowe- 

90 z lasów doszło de zaciętej wałki pomiędzy 
„zatrzymynymi i gajowymi. Dajnorowieze 
„rzucili się na gajowych usiłując ich rozbroić 

Wywiązała się krótka, iecz zacięta wałka. 

Dajnorawicze wyrwali bagnety gajowym i 
poczęli się niemi brenić, tecz widząc, że nie 
dadzą sobie rady wpadli do domu, skąd por 
wali siekiery | wraz ze swą siostrą Michali- 

' Krwawy dramat pod 
Z Dzisny denoszą, iż w dniu 21 b. m w 

kolonji Czerniewieze gm. prezorockiej 19-let- 

ni Aleksander Rymhionek usiłował dokonać 
zabójstwa na. osobie 19-ietniej Eufrozyny 
Borysionek oddając 3 strzały rewolwerowe. 

Ponieważ po pierwszym strzałe dziewczyna 

ukryła się za swą matką Heleną sądząc, iż 

uapastnik nie będzie penownie strzelał, 

Rymbionek dwukrotnie strzelił raniąc cięż- 

ko w ramię jej matkę Helenę oraz Jekko 

      

      

  

  

    

Funkejenarjasze policji Śledczej ar: 
wali oszusta i faiszerza Jana Swidorowicza 
mieszkańca pow. suwaiskiego. Świdorowiez 
podajae się za- płenipotenta kilku majątków 

ną pcczęłi atakować gajowych i policjanta. 
Po dłuższej walce zranieni zostali siekiera- 
mi gajowi oraz policjant, który w obronie 
własnego życia użył breni palnej strzelające 
do npastaników, lecz chybił, Strzały oddane 
przez policjanta ochłodziły agresywne ataki 
Dajnorowiczów i na wezwanie porzucili oni 
ostatecznie breń i siekiery, Rannych gajo- 
wych opatrzono na miejscu, Ranną w bok 
Michalinę Dajnorowiczową odwieziono do 

szpitała. 
Dajnorowiczów aresztowano. (e) 

  

   
  

strzechą wieśniaczą. 
w szyję jej córkę. Po dokonaniu zamachu 
Rymbionek usiłował popełnić samobójstwo, 
lecz w ostatniej chwili został obezwładnio- 
ny i rozbrojony. Podczas badania niedoszły 
morderca jako przyczynę zamachu — po- 
dał odrzucenie jege oświadezyn przez E. Bo- 
rysionck. Ranne kobiety umieszezono w szpi- 
talu. 

Rymbionka osadzono w więzieniu w Dzi- 

śnie. (e). 

Aresztowanie oszusta i fałszerza. 
ziemskich dokonał szeregu nadużyć i oszustw 
na szkodę ziemian. 

Świdorowicza przekazano do dyspozycji 
władz śledczych. (e). 

Postawy. 
Z praey Koła Młodzieży Wiejskiej 

w Nowym Dworze. 

Koła Młodzieży Wiejskiej w Nowym Dwo- 
wze założone zostało w dniu 2 maja 1930 r. 
Zapisało się zaledwie 13 członków. Majątk 
żadnego Koło nie posiadało. Po dwuletniej 
pracy przy pomocy p. Wi Lipca, nauczyciela 
szkoły powszechnej w Nowym Dworze Koło 
M. Wi doszło do znacznego rozkwiłu, Obec- 

„Nie Koło M. W. liczy 25 członków, z któ- 
rych 2 ukończyło kurs społeczno-ośM 
zorganizowany przez Radę Wojewódzk. 
Osadników w Wilnie. Posiada bibljotekę rol- 

Ą4 złożoną z 201 tomów. Zainteresowanie 
bibljoteką jest wielkie. Część książek wypo- 
życzył Kołu Sejmik Posiawski, a resztę Koło 
M. w. zakupiło z własnych funduszów. Su- 
Mty na ten ceł zebrane zostały z 3 przedsta- 
wień, odegranych przez Koło M. W. w ub. 
roku pod kierownictwem p. Lipca. Obecnie 
również Koło przygotowuje komedyjkę, ałe 
z braku odpowiedniego łokału z odegraniem 
lej musi czekać. do wiosny, aby tak samo 
Jak poprzednie odegrać w stodole. 

cja Przysposobienia Rolniczego rów- 
znaczne czyni postępy. W roku 1930-31 

do konkursu uprawy buraków stanęło 8 u- 

  

    

  

    

     

  

   
    

   

    

   

<zestników i w rezultacie zdobyli jedną na-. 

grodę zespołową, a jeden z uczestników — 
prezes Koła Młodz. Wiejskiej p. Grablewski 
zdobył nagrodę mistrzowską. W! roku obe- 
€hnym stanie do konkursu 10 zespołów — z 
53 uczestnikami, z pośród których 4 brało 
udział w Kenkursie Przysposobienia Rolni- 

czego w Łuczaju. 
Mam nadzieję, że dzięki wskazówkom 

Tolniczym p. Jaroszewicza — agronoma po- 
wiatowego w Postawach, oraz. usilnej pracy 

«©złonków i w tym roku Nowy Dwór nie zo- 
stanie bez nagród. 

W: roku ubiegłym zostało założone Koło 
Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze. Dla 
Koła Gospodyń Wiejskich odbył się kurs go- 
towania i wyrobu wędlin pod kierownici- 
Wem instruktorki p. Hajnoszówny. W roku 
1930-31 zorganizowany został dwustopniowy 
„Wieczorowy dokształcający kurs dla człon- 

ków K. M. W. W kursie wzięło udział 20 
©sób, Obecnie odbywa się wieczorami prze- 
Tabianie Rursu rolniczego im. Stanisława 
Staszica, oraz czytanie pism i gazet gosp 
<larczych, w czem biorą udzi i 
Organizacje i niby jedna rodzina ojca 

<hają wskazówek i wyjaśnień nauczyciela 
ut. szkoły p. W. Lipca, który chętnie i be 
interesownie wszystkim ich udziela. Naj- 
Więcej zainteresowania i zapału do pracy 
Wykazują następujący członkowie: pp. Mo- 
żejkowie. Grablewscy, Uapelikowa Zuzanna, 
Užminow, Żukowski i inni. 

imieniu Koła Młodzieży Wiejskiej 
składam serdeczne podziękowanie p. W. Li- 

„Peowi, naucz. szk. powsz, za Jego ofiarną i 
ezinteresowną , pracę i mam nadzieję, że 

WIEŚCI Z WOJEW. 

  

   
    

   
      

  

        

korzystając z Jego wskazówek przy usilnej 
pracy doczekamy się lepszego jutra. 

Prezes Koła Młodzieży Wiejskiej 
w Nowym Dworze. 

Mełodecznoa. 
Otiarność Syndykatu Przedsiębiorstw 

Młynarskich. 

Powiatowy Komitet do spraw bezrobocia 
w Mołodecznie, niniejszem składa serdeczne 
podziękowanie Zarządowi Syndykatu Przed- 
siębiorstw Młynarskich, który pod przewodni. 
ctwemr Prezesa p. Eugenjusza Chelchowskiego 
i sekretarza M. Bermana na posiedzeniu w 

dniu 7 b. m. pomimo ciężskich warunków 

materjałnych, spowodowanych ogólnym kry- 
zysem gospodarczym, zrozumiał i wyczuł po- 
trzebę przyjścia z pomocą bezrobotnym, о- 
fiarowując na ten cel 5000 klg. żyta i jęcz- 
mienia. 

Za tak cenny i iście obywatelski czyn, je- 
szcze raz Powiatowy Komitet składa „serdecz 
ne Bóg zapłać* i apeluje do wszystkich oby- 
wateli Państwa, aby poszli za przykładem po- 
wyższym. - 

Z pogranicza. | 
Zlikwidowanie szajki koniokradów. 

Na terenie gminy gródeckiej ой dłuższe- 
go czasu ginęły w zagadkowy sposób konie. 
Mimo usilnych dochodzeń na ślad koniokra- 
dów przez dłuższy czas nie można było 
wpaść. Dopiero ostatnio zdołano w wyniku 
żmudnych dochodzeń ustalić, iż konie krad- 
ła dobrze zorganizowana szajka koniokra- 
dów na czele z niejakim M. Piotrowym. Piot 
row będąc w pozorozumieniu z sowiecką stra 
żą graniczną kradzione konie na terenie poi 

skim przemycał do Rosji, gdzie je sprzeda- 
wał. Onegdajszej nocy ujęto Piotrowa wraz 
z dwoma innymi koniokradami, którzy za- 
mierzali przemycić 3 konie pochodzące z kra 
dzieży. Aresztowani wydali jeszcze 3 wspól- 
ników mieszkańców gminy gródeckiej. 

STRZELANINA NA GRANICY POLSKO- 
SOWIECKIEJ. 

Z Mołodeczna donoszą, iż onegdaj w re- 
jonie Rakowa na teren sowiecki usiłowało 
nielegalnie przedostać się kilku podejrzanych 
osobników, którzy na wezwanie żołnierzy 
KOP, nietyiko nie zatrzymali się, łecz oddali 
w kierunku patrolu kilka strzałów rewolwe- 
rowych. Wobec tego żołnierze użyli broni. 
W obustronnej strzelaninie został zabity Mi. 
chał Hrasnak mieszkaniec wsi Gielamki pow. 
nowogródzkiego, oraz ranni dwaj uciekinie- 
rzy. 

Trupa Hrasnaka zabezpieczone do przyby 
eia komisji śledczej. W! jakim cełu Hrasnak 
udawał się do Rosji sowieckiej z towarzy- 
szami ustali prowadzone dochodzenie. 

  

   

   

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

PA s| Od dni |Miejski| ©. 
4 Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
KRÓL ŻEBRAKÓW 

W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Oonald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN     

  

Nowootwarta 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJII 

Nowogródek. 
Akademja w Gimn. Państw. 

„Akademja rozpoczęła się o godz. 1 za- 
Sajeniem p. dyrektora J. Bańskiego, który 
Podkreślił w krótkich słowach podniosłość 
chwili, a następnie życząc Marszałkowi Józe- 
łowi Piłsudskiemu długich lat życia i pomyśl. 
nych wyników ofiarnej i nieustannej pracy 
dla' Polski wzniósł okrzyk na cześć czcigo- 
dnego Solenizanta, trzykrotnie podchwycony 
przez mładzież. Po zagajeniu, chór gimnazjal- 
hy pod dyrekcją p. prof. A. Wołyńczyka od- 
splewał hymn narodowy. Następnie uczeń 

VIII ki. p. Ryszard Kiersnowski odczytał swój 
referat p. 't. „Józef Piłsudsi Referat opisał 
<rwnie życie Marszałka i zwrócił przede- 

wszystkiem uwagę na czas tworzenia się le- 
Snów i związane z tem trudności, które je- 
nak - przełamał silny duch Wodza Narodu. 

R alej mówił referent o dobie dzisiejszej i 
st tika młodzieży do Marszałka, który to 
w, sUnek powinien bvć, a raczej jest nacecho 

uczy „głęboką miłością, na to wszystko, co 
jąc gt dla Połski i narodu Marszałek, kocha- 
2 У przedewszystkiem miodziež, albowiern 

nas młodzieńczych wykrzesał i rozdmu- 
płomień ofiarnej miłości do Ojczyzny”. 

            

jeś Lid I. S iska 12 
firma „B. Kowieński Ee ae Ula Mija) 

m» BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

i poleca: nasunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 
męską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! e 

Po odczytaniu referatu, chór  odśpiewał 
„Pierwszą Brygadę*. Następnie uczeń VIII ki. 

p. K. Przeždziecki zadeklamowal z wielkiem 
uczuciem wiersz R. Kiersnowskiego p. t. „Mar- 
szałkowi J. Piłsudskiemu w hołdzie". Potem 
ucz. VIII kl. p. M. Pacynówna odegrała na 
pianinie „Ouverturę Egmont" Beethowena, a 

ucz. 1 kl. R. Kolendówna zadeklamowala 

ślicznie wiersz Zbierzchowskiego p. t. „Pil- 

sudski*. Oryginalne było wykonanie wiersza 

p. t. „Fanfary 1-go pułku Legjonów* Mąw- 
ski, które oddeklamował poczwórny kwartet 
uczniów, przy akompanjamencie p. p. prof. 
K. Łozińskiego i A. Wołyńczaka. Wreszcie 
chór wykonał: „Niech żyje Wódz narodu* K. 
Łozińskiego, „Kto Cię wołał Legjonisto* K. 
Łozińskiego i poloneza imieninowego Surzyń: 
skiego. 

  

  

  

  

Akademja wieczorowa w Teatrze. 
Akadem ję rozpoczął odczyt p. kpt. rezerwy 

A. Majchra. Prelegent w gorących, szczerych 
i prostych słowach przedstawił postać Wodza 
Narodu, którego życie było „trudem trudów*, 
i dzięki czemu Marszałek Józef Piłsudski jest 
ukochanym Wodzem wszystkich Polaków. 

Prelegent zakończył swój odczyt okrzykiem 
na cześć Marszałka, który trzykrotnie został 
powtórzony przez publiczność. Następnie chór 
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ZKRAJU. 
gimnazjum państwowego pod dyrekcją p. pro 
tesora A. Woły odśpiewał kilka oko- 
licznościowych p ; układzie muzycznym 
K. Łozińskiego i Surzyńskiego. Wreszcie ucz- 
niowie gimnazjum Е twowego wykonali 
„Fanfary 1-go pułku Łegjonów* przy iłustra- 

cji muzycznej p. prof. K. Łozińskiego i A. 
Wołyńczyka. Chóralna melodeklamacja wy- 
padła bardzo udalnie i możemy młodocianym 
deklamatorom powinszować dobrego wyko 
nania. 

Następnie p. A. Pigłowski 
ypcach przy akompanjamenci 
kiego Allegro mołto z sonaty Nr. 1 Mozar- 

ta i Menuet Beethowena. Po krótkiej przer- 
wie kwartet skrzypcowy wykonał kilka utwo- 
rów muzycznych, a wreszcie na scenę wyszedł 
chór robotników, rzecz nigdy dotąd w Nowo- 
gródku niespotykana. I tutaj musieliśmy po- 

ć nadzwyczajne zdolności p. Wołyń- 
który z tych ludzi mai 1 bardzo 

le wspólnego z produkcjami sceniczne- 
mi, a szczególnie ze śpiewem, — zrobił na 
prawdę dobry chór. Wykonanie kilku piose- 
nek było bardzo dobre i zyskało rzęsiste okła- 
ski pubiczn Na zakończenie p. Żdziarski 
odczytał wyniki zawodów narciarskich i mar- 
szu na 9 klm. Na tem akademję zakończono. 

Is. 

Grodno. 
Tegoroczny obchód Imienin Marszał- 

ka Piłsudskiego. 

Imieniny Marszałka wypadły w tym roku 
imponująco. Od samego rana uroczystość 
rozpoczęła się nabożeństwem we wszystkich 
świątyniach, potem wspaniała defilada na 
Placu Batorego, po połudn, kina dla wojska, 
akademje, z których najuroczyśc: ypadła 
wieczorna w teatrze miejskim z przemówie- 
niem prof. Limanowskiego. у teatru 

    

   

  

   

              

wykonał na 
p. K. Ło:    

       

  

       

  

    

    

    

  

   

    

  

   
   

  

        odegra а1а sztukę Czyżowskiego „Vir- 
tuti Militari 

Wie wszystkich szkołach odbyły się ob- 
chody według programu wspólnie ułożonego. 

Kom. Obchodu wydał genjalną odezwę 
do ludności w której podkreślił wielkość 
uczuć grodnian dla Drogiego i Ukochanego 
Wodza Narodu bo „On zbudował zręby na- 
szego Wolnego Państwa, a Jego dałekow: 
dząca myśl pracuje nad dalszą budową Pań- 
stwa, w okresie, gdy łamią się fundamenty 
państw starych i najbogatszych; On zawsze 
zwyciężał, a nie zawiódł nigdy. Idźmy za 
przykładem Jego myśli, czynów i wskazań”. 

  

    

Nowy zarząd Zw. Legjonistów 
W sobotę, w dniu Święta Marszałka Pił- 

sudskiego, pod przewodnictwem p. gen. Lit- 
winowicza odbyło się w Grodzieńskiem Kasy- 
nie Garnizonowem doroczne walne zebranie 
Zw. Legjonistów Oddziału Grodzieńskiego. 

Obrady rozpoczęły si ędłuższem przem$- 
wieniem p. gen. Litwinowicza na tematy bie 
żące. w szczegółności na temat obecnej sy- 

tuacji gospodarczej. 
Sprawozdanie z dotychczasowej działalno 

ści Zarządu składał dr. Ostaszewski. 
Po dyskusji przystąpiono do wyboru no- 

wych władz oddziału; wybrani zostali: jako 
prezes Balinber Antoni, wice-prezes Pancza- 
kiewicz, sekr. Sokołowski, skarbnik Suli- 
ma, oraz członkowie: Pakla, Kulczycki i 

Jobel. M 
Komisja rewizyjna: Sawicki, Kwick, Ka- 

lita, Kuźniak i Stranuchowski. 
Sąd koleżeński: Aleksiewicz, Benken, Bo- 

batek, Fabisz i Masztalerz. 

Wieczór słowa i pieśni polskiej. 
Z dziedziny pracy kulturałnej w Grodnie 

zasługuje na wzmiankę praca naszych nau- 
czycieli. Oto przed paru dniami, staraniem 
Polonistów Gimn. Żeńskiego, pod kierowni- 
ctwem p. A. Kiersnowskiej zorganizowano w 
gimn. żeńskiem Em. Plater wieczór słowa i 
pieśni polskiej, Na program złożyły się naj- 
charakterystyczniejsze wyjątki z literatury 
polskiej od jej początków aż do Kasprowi- 
cza w deklamacyjnem i melodeklamacyjnem 
wykonaniu uczenic tegoż gimnazjum. 

Za inicjatywę i pracę należy się nauczy- 

cielstwu i wykonawcom zasłużona podzięka. 

  

Kupcy i cechy polskie w Grodnie. 
Do sekretarjatu Stowarzyszenia Kupców 

i Cechów Polskich w Grodnie przystąpił osła 
tnio cech  Rzeźniczo-Wędliniarski, wobec 
czego obecnie wspólny sekretarjat obejmuje: 

Stowarzyszenie Kupców Polskich, Cech Sze- 
wców, Kamaszników i Rymarzy, Cech Cu- 

kierników, Piekarzy i Kucharzy Chrześcijan 

Cech Ślusarzy, Kowali i Metalowców, Cech 

Krawców Chrześcijan i Cech Rzeźniczo-Węd 

liniarski. 2 

Lida. 
Stołówka Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet. 
Jak się dowiadujemy, ruchliwy na na- 

Szym terenie Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet otworzył z dniem 14 marca przy ul. 
Piłsudskiego 18 m. 1 własną „Stołówkę* w 
której wydaje smaczne i obfite obiady w ce- 
nie 1.20 zł. Cena powyższa ma jednak ulec 
w najbliższym czasie pewnej obniżce. 

  

   

Pierwsze nominacje oficerów Związku 
Strzeleckiego powiatu lidzkiego. 
Dość silnie rozbudowany Związek Strze- 

lecki na terenie powiatu lidzkiego pozosta- 
wał dotąd bez oficerskiej obsady co nieje- 

dnokrotnie kolidowalo z planem organizacyj- 

nym. Obecnie sprawy te zostaly uregulowa- 

ne, Oto rozkaz Komendy Podokręgu „Nowo- 
grėdek“ Nr. IX z dnia 20 lutego b. r. przyno- 
si listę awansów pierwszych oficerów Zw. 

Strzeleckiego. 
Stopień Kompanijnego otrzymali: Igna- 

szewski Józef z przydziałem do Kompanji 
Zabłoć, Bożek Jan z przydziałem Lida — 
pow. referent wychowania obywat. i Słowik 
Józef tyt. Kompanijny z przydziałem do 
Kompanji Lida. Oprócz tego tenże rozkaz 
przynosi szereg awansów podoficerskich, Od- 
działowych, Plutonowych, Drużynowych i Se 
kcyjnych. Stopień Oddziałowego otrzymali: 
Gawroński Aleksy z przydziałem do Komp. 
Zabłoć, Krupa Franciszek — Lida, Witkow- 
ski Jakób — Wawiórka, Rogowski Tadeusz 
-— Lida i Skarbek Władysław — Zabłoć. Nie 
zależnie od tego, zatwierdzony został stan 
organizacyjny Związku Strzeleckiego pow. 
lidzkiego, który podziełony został na sześć 

komjanij: Lida, Ejszyszki, Zabłoć, Iwje. We- 

renów i Wawiórka. 

O bi 

Okazyjnie do sprzedania 
cenny zbiór marek pocztowych 
wraz z albumem Album zawiera 
cztery tomy oprócz Europy i zawiera 

480 marek. 

Nowogródek, ulica Kolejowa Nr. 56 
Konstanty Karoliński. 

Jj i ij 

     

WIPENSKY 

  

Dar p. premierowej Prystorowei 
dla najbiedniejszej dziatwy. 

Komitet Opieki nad Wsią Wiłeń- 
ską, który na tyłu polach rozwinął do 
broczynną działalność, rozpoczął roz- 
dawnictwo ubrań i obuwia dla naj. 
biedniejszych dzieci, w pierwszym rzę - 
dzie sierot. W ubiegłą niedzielę przed 
stawiciele Komitetu rozdali kilkadzie- 
siąt garniturków: chłopcy otrzymali 
sukienne ubrańka zielone, dziewczyn- 
ki żółie i błękilne sukienki, ozdobio- 

ne żetonikami z podobizną Marszałka 
Piłsudskiego. Komplety te są darem 

niezmordowanej a tak czułej.na ludz- 
ką niedolę przewodniczącej Komitetu 
p. premjerowej Prystorowej. 

Z jakąż szałoną radością zrzucały 
dzieci ze siebie łachmany i przebiera 
ły się w piękne nowe szaty, a w oczach 
niejednej matki czy opiekunki zabły 
sły łzy wdzięczności. że przecież zna- 
lazł się ktoś, kto pamiętał w najcięż- 
szych chwilach o najbardziej upośle- 
dzonych i przez los zaniedbanych. 

Opiekun. 

    

   

  

  

„Trąd' z Wilna 
rozszedł się po całej Polsce. 

Ostatnio w „Ekspresie Wileńskim a 
wśład za nim i w prasie zamiejscowej uka- 

się wiadomości © zanotowaniu w Wilnie 
wypadku trądu, któremu rzekomo uległ ku- 
piec Szułkin (Sadowa 9). Chorego w zapłom 
bowanym wagonie miano jakoby przewieźć 
do Warszawy. W związku z tem upowažni 
ni jesteśmy do stwierdzenia, że wiadomo: 
ta jest z gruntu tałszywa i obliezon jedy- 
nie na zrobienie niezdrowej sensacji, Żadne- 
go wypadku trądu w Wilnie nie zanotowano, 

Walka 0 
Wi Wileńskim Sądzie Okręgowym toczyła 

się w swcim czasie następująca ciekawa 
sprawa. Aronowiczowa domagała się od 
Wiołentów zwrotu dziecka, które _ tamci 
bezprawnie adoptowali. Szczegóły tej sprawy 
przedstawiają się następujące. Mąż Areno- 
wiczowej wyjechał w swoim czasie do Fran- 
€ji pozostawiając w Wilnie żonę i dziecko. 
Aronowiezewa zmuszona do szukania pracy 
i nie mając czasu na opiekowanie się dziec- 
kiem oddała je na wychowanie znajomym 
swoim Wicłentom, Wiolentowie, jako bez- 
dzietni, dziecko (chłopaka) przyjęli i z cza- 

    
   

  

   

  

a wymieniony Szulkin zapadł na  wąglik, 
chorobę eeprawda zaraźliwą, ale nie mającą 
nie wspólnego z trądem, i nikt go nie prze- 
woził do Warszawy, tem bardziej w wagonie 
zapiombowanym. 

Nie sprostowalibyśmy wiadomości „Eks- 
presu Wileńskego*, który zwyczajem swoim 
żeruje na niezdrewej sensacji, gdyby wia- 
domość tę nie przedrukowała prasa zamiej- 
scowa, hudząc tem samem wśród łudności 
zrozumiałą panikę. 

dziecko. 
sem tak go pokochali że postanowoli adop- 
tować zaś gdy Aronowiczwa zażądała zwro- 
tu syna, odmówili oddania chłopca. 
Sprawa oparła się © sąd, który uznał preten- 
Sje matki za słuszne, Na mocy wyroku Wio- 
łentowie zmuszeni zostali zwrócić dziecko, 
jednakże tego nie uczynili i wyrok zaskar- 
żyli do wyższej instancji. Obecnie matka 
ubiega się w sądzie © wyznaczenie komor- 
nika, któryby odebrał Wiolentom przywła- 
szeczone dziecko. Odpewiednie starania czyni 

też Aronowiczowa w policji. (e). 

    

   

Tragedja porzuconej kobiety. 
Wi dniu wczorajszym późno wieczorem 

na chodniku przy ul, Nowogródzkiej znale- 
ziono nawpół przytomną kobietę z małem 
dzieckiem leżącem obok niej w śniegu. 

Kobietę wraz z dzieckiem przewieziono 
do ambulatorjum pogotowia ratunkowego. 

Okazało się, że jest ona poważnie chora i 
nazywa się R. Żylińska — pochodzi z Trek. 

KRO 
Dziś: Pelagji. 

  

  

Śrada Jutro: Marka. 

23 Wschód słońca — + 3 m.2l 
Marzec Zachód » —g. 17 m.34 

Ssostrzeżenis Zakladu Notoerciegi! Ц. $. В. 
w Wilmie z dala 22 III — 1932 reku 
Ciśnienie średnie w milimetrachi 773 
Temperatura średnia — 9° С. 

„ sajwytsza, — 3° С. 
» najniższa — 20° С. 

Opad: — 
Wiatr: cisza. 
Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

OSOBISTA 

— Wyjazd do Warszawy wice-prezyden- 
ta Czyża. Onegdaj wieczorem w sprawach 
samorządu wileńskiego wyjechał do Warsza : 
wy wiceprezydent miasta p. Witołd Czyż. 

MIEJSKA. 

-— Echa gospodarki kina miejskiego. Po- 
wołana przed blisko pół rokiem radziecka 
Komisja do zbadania gospodarki kina miej. 
skiego zapowiedziała obecnie że na najbliz- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej przedłoży 
obszerny referat sprawozdawczy z wyników 
przeprowadzonego dochodzenia. Komisja ta 
podczas badania gospodarki kina miejskiego 
pozostawała w ścisłym kontakcie z władzami 
prokuratorskiemi, które, jak wiadomo, rów- 
nież prowadzą w tej sprawie dochodzenie. 
Prace Komisji trwały tak długo ze względu 
na obfity materjał i trudności przy jego spraw 
dzaniu. W kołach samorządowych wyników 
tego dochodzenia oczekują ze specjalnem za- 
interesowaniem. 

— Starania o kredyty budowlane. Na 
ostatniem posiedzeniu Komitetu Rozbudowy 
zapadła uchwała zwrócenia się do władz cen- 

tralnych z prośbą o przeznaczenie dla Wiłna 
kontyngensu kredytów budowlanych na sumę 
6 miljonów złotych. W związku z tem do War 
szawy wyjedzie prawdopodobnie delegacja sa- 
morządu wileńskiego, która osobiście będzie 
interwenjowała o wyjednanie dla Wilna jak- 
największych kredytów, gdyż zapotrzebowania 
są bardzo znaczne, a mnóstwo budowli roz- 

poczętych i niewykończonych wymaga jak- 

  

żywego inwentarza. Centralne 
Biuro Statystyczne Magistratu m. Wilna za: 
wiadamia, że w dniach 23—25 marca r. b. 
zostanie przeprowadzony na terenie Wiel- 
kiego m. Wilna spis żywego inwentarza: ko- 
ni, bydła rogatego, kóz i trzody chlewnej. 

Spis zostanie przeprowadzony wyłącznie 

siłami bezrobotnych pracowników umysło- 
wych zatrudnionych w tygodniu przedświa- 
tecznym. 

Z KOLEL 

— Dodatkowe pociągi świąteczne, Dyrek. 
cja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 
nie podaje do publicznej wiadomości, iż w 
związku z oczekiwanem wzmożeniem się ru- 

chu „pasażerskiego w okresie Wielkiej Nocy 
między Wiłnem, a Warszawą Wileńską i od- 

wrotnie będą w biegu dodatkowe pociąg 
sobowe Nr. 713 A i 714 A według następuję- 

cego rozkładu jazdy: 

Pociąg Nr. 713 A odjazd z Warszawy Wil. 
dnia 24 marca o godz. 20 min. 20. 

Białystok odjazd 0.10 — przyjazd 0.30 
dnia 25 marca. 

Grodno przyjazd 2.30 -— odjazd 2.40 dn. 
25 marca. S 

Orany przyjazd 4.12 — odjazd 4.17 dnia 
25 marca. т 

Wilno przyjazd 6.00 — odjazd — dnia 
25 marcą. 

  

Przed paru miesiącami mąż jej udał się rze- 
komo szukać pracy i od tego czasu ślad pa 
nim zaginął. Nieszczęśliwa kobieta w po- 
szukiwaniu męża przybyła do Wilna. Przez 
cały dzień błąkała się ona po mieście aż 
głodna i zmarżnięta padła na chodniku. 

Przewieziono ją do szpitała. Dzieckiem 
zaopiekowała się policja. (e) 

Pociąg Nr. 714 A Wilno odjazd 
19.50 dnia 25 marca, 

Orany przyjazd 21.27 — odjazd 21.83 dn, 
25 marca. 

Grodno przyjazd 23.00 — odjazd 23.10 
dnia 25 marca. 

Białystok przyjazd 1.00 — odjazd 1.20 
dnia 26 marca. 

Warszawa 
dnia 26 marca. 

godz. 

  Wil przyjazd godz. 5.05 —- 

Z POCZTY. 

— Nie niszczyć przewodów teleionicz- 
nyeh. Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie zwraca się do pp. właścicieli domów, a- 
by ze wzgłędu na przebiegające obok do- 
mów przewody telefoniczne wymagali od 
czyścicieli dachów zachowywania. wszelkiej 
ostrożności przy zrzucaniu Śniegu i lodu. 

W wypadku stwierdzenia uszkodzenia 
przewodów telefonicznych przez czyścicieli 
dachów, odpowiedzialność materjalna obcią- 
żać będzie właściciela domu, od którego Dy. 
rekcja P. i T. ściągnie koszta naprawy linji 
telefonicznej łącznie z kosztami administra- 
cyjnemi. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Że Zrzeszenia Młodz. Rzemieślniczej. 
Zarząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rze- 
mieślniczej i Przemysłowej im. Szymona Ko- 
narskiego w Wflnie, podaje niniejszem do 
wiadomości członków i sympatyków, iż sie- 
dziba Oddziału została przeniesiona do no- 
wego lokalu przy ulicy Mickiewicza 11 m. 9. 

   

  

Sekretarjat i świetlica Oddziału czynne 
są codziennie od godziny 18 do 21. 

* a ‹ 
Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzieży 

Rzemieślniczej i Przemysłowej Woj. Wiłeń- 
skiego, niniejszem składa podziękowanie 
Magistratowi Miasta Wilna za bezpłatne u- 
dzielenie Małej Sali Miejskiej na urządzenie 
w dniu 19 marca r. b. Akademji ku czci 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

RÓŻNE. 
-— Odznaczenia dla komisarzy spisowych 

Komisarze spisowi zatrudnieni przy spisie lu- 
dności w dniach 9, 10 1 11 grudnia mieli ©- 
trzymać odznaki za wykonane podczas spisu 
prace. Dotychczas nikt odznak tych nie otrzy 
mał, co powoduje liczne zapytania pod adre. 
sem biura statystycznego przy Magistracie. 
Jak się dowiadujemy, odznaki te mają być 
wydane przez Główny Urząd Statystyczny, któ 
ry musi je przygotować w liczbie stu kilku- 
dziesięciu tysięcy sztuk. Ze względu na olbrzy 
mią iłość tych odznak nie mogły być one do- 
tychczas wykonane, oczekiwać jednak należy 

wydanie tych odznak nastąpi w najbliż. 
m czasie. я 

   
SZ 

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

— FERJE ŚWIĄTECZNE W TEATRACH -- 
MIEJSKICH. 

na Pohulance i w Lutni trwać będą do 

wiełkiej soboty dnia 26 marca włącznie, Ka- 
sa zamawiań na obydwa Teatry czynna w 
Lutni 23, 24 i 25 marca od godz. tl rano 

do 8 wieczór. W sobotę dnia 26 marca oł 

godz. 11 do 2 p. p. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY TEATRÓW 

-— „Słomkowy kapelusz“ na Pohulance. 
Pierwszego i, drugiego dnia šwiąt wielkanoc- 

nych t. j. dnia 27 i 28 marca o godz, 8 w. 

arcywesoła farsa-wodewil p. t. „Słomkowy 

kapelusz“. Werwa, humor, cała radość Ży- 

cia przelana tu została przez świetnego kq- 

medjopisarza E. Labicha — dojąc złudzenie 
niebywałej zabawy i wesołości. 

— „Iėh synowa* w Teatrze Lutnia. W 
pierwszy dzień świąt dnia 27 b. m. o godz. 
8 w. wesoła i beztroska farsa Grzymały-Sied-   

Osiągnięcie porozumienia 
poiske-litewskiego w sprawie 
wydawania przepustek świą- 

tecznych. ; 

Jak nas informują starania ludnoš- 
ci polskiej i litewskiej w kierunku wy- 
jednania u władz przepustek granicz- 
nych na Święta Wielkanocne zostały 
pomyślnie załatwione. Władze admi- 
nistracyjne polskie i litewskie będą 
udzielały przepustek granicznych mło. 
dzieży szkolnej, uniwersyteckiej i nie- 
którym rolnikom oraz działaczom na 
przekroczenie granicy połsko-litew- 
skiej i odwrotnie. Przepustki będą 
wydawane na przeciąg 1 tygodnia. W 
związku z tem spodziewane jest przy- 
bycie na święta do Wilna kilku wy- 
bitnych działaczy litewskich i młodzie 
ży szkolnej. 

Akademia Młodzieży Rze- 
mieślniczej i Przemysłowej 

woj. Wileńskiego. 
Dnia 19 marca r, b. w Małej Sali: Miej- 

skiej odbyła się Uroczysta Akademja ku czci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego — zórganizo- 
wana przez Zrzeszenie Młodzieży Rzemiesłi- 
czej i Przemysłowej w Wilnie. To też już o 
godzinie 17 zaczęła licznie gromadzić się mło 
dzież przeważnie rzemieślnicza, 

Otwarcie Akademji poprzedziło przemó- 
wienie okolicznościowe p. J. Łazarewicza 
Prezesa Zarządu Centralnego ZMB. i P. 

Referat p. t. „Życie i czyny Komendanta 
Piłsudskiego" wygłosił p. E. Ałuchna, który 
w bardzo ładnej i dostępnej jak dla młodzie 
ży formie odtworzył postać i czyny Marszał- 
ka. 

Następnie zostało wygłoszonych szereg 
dekłamacyj. Prawdziwą sensację i ogółne uz 
nanie zebranych wzbudził wiersz aktualny 
wygłoszony przez 8-letnią junjorkę Z, M. R. 
Sakowiczównę. : 

Na zakończenie sekcja dramatyczna Oddz. 
ZMR. im. Szymona Konarskiego odegrała 
dramat 4-aktowy p. t. „Więzień Magdebur- 
ga“. 

  

  

Nałeży nadmienić, że Akademja odbyła 
się w b. podniosłym i uroczystym nastroju. 
Deklamacje i przedstawienia były opracowa 
ne starannie (bez pomocy specjalnego reży: 
sera przez samą młodzież. 2 я 

Również w dniu 20 m. b, wspomniana 
sekcja dramatyczna odegrała / dwukrotnie 
sztuczkę „Więzień Magdeburga* w świetlicy 
pułkowej 3 P. A. C. na Pióromoncie, dla 4-g0 
pułku ułanów Zaniemeńskich z dodatkowem 
odegraniem komedji p. n. „Chrapanie z roz- 
kazu, ku zadowoleniu licznie zgromadzo- 
nych ułanów. й RAE 

Po odegraniu komedyjki zespół sekcji dra 
matycznej otrzymał gorącą: owację od zeb- 

  

leckiego p. t. ;;lch synowa” ukaże się po raz 
ostatni. 5 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 

— „Mam lat 26“ — na Pohułanee. W 
poniedziałek dnia 28 marca, drugiego dnia 
świąt wielk. o godz. 4 pp. na życzenie pub- 
liczności odbędzie się ostatnie przedstawienie 
popołudniowe niezmiernie interesującej sziu 
ki węgierskiej p. t. „Mam lat 26“ po cenach 
zniżonych. Sy r 

— Poranek dła dzieci. Ostatni raz bajka 
„Czarodziejskie wrzeciono* w Łatni. W.po- 
niedziałek dnia 28 marca drugiego. dnia 
świąt o godz. 12 w poł. ukaże się po raż 
ostatni, wesoła i mełodyjna baśń p. t. „Cza- 
rodziejskie wrzeciono” oraz bałet',,Wieszcz- 
ka łalek*, w wykonaniu zespołów dziecię: 
cych Lidji Winogradzkiej. Ceny propagande- 
we od 20 gr. do 2 zł. 4 

— „Tecza nad Wilnem“. Pod takim tytu- 
łem ukaże się w okresie świątecznym w Te- 
atrze Lutnia nadwyraz barwna rewja w wy- 
konaniu wybitnych artystów Stolicy. Udział 
biorą p. p: ulubieniec publiczności, pełen do- 
wcipu monologista Leon Wyrwicz, niezrów- 
nany, groteskowy komik Leo Fuks, wybitna 
śpiewaczka Irena Carnero, Stanisław Sielań- 
ski i szereg innych osób, Pierwsze dwa przed 
stawienia odbędą się w poniedziałek świą- 
teczny o godz. 7 min. 15 i 8 m. 30 w. Bilety 
już są do nabycia w kasie zamawiań, w Te 
atrze Lutnia. 

RADJO 
ŚRODA. dnia 23 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.35: Program dz: 
14.40: Muzyka z płyt. 15.15: Komunikaty. 
15.25: Odczyt dla maturzystów. 16.10: Mu- 
zyka z płyt. 16.15: Komunikat sportowy. 
16.20: Wiśród książek. 16.40: Rekolekcje ra- 
djowe — pogadanka III. 16.55: Lekcja an- 
gielskiego. 17.10: „O hejnale marjackim w 
Krakowie“ — cdezyt. 17.35: Berlicz — Sym- 
fonja fantastyczna (płyty). 18.40: Rezerwa. 
18.50: Przechadzki po mieście. 19.00: Rozma- 
itości. 19.05: Wfiiadomości sportowe. 19.10: 
Program na czwartek. 19.15: Transmisja os- 
tatniego dnia konkursu Chopinowskiego z 
Filharmonji. 21.30: Słuchowisko. 22.00: Mu- 
zyka i komunikaty. 

CZWARTEK, dnia 24 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu 12.10: Komunikat me- 
teorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy. 15.10: 
Program na piątek. 1 Komunikaty. 1525: 
Odczyt dla maturzystów. 15.50: Audycja dla 
dzieci. 16.20: Lekcją francuskiego. 16.40: Re- 
kolekcje radjowe, pogadanka IV. 16.50: Mu- 
zyka z płyt. 17.10: „Jak dawne są pisanki” 
— odczyt. 17.35: Koncerty. 18.50: Kom. Ak. 
Koła Misyjnego. 1900: Skrzynka pocztowa 
Nr 194. 19.20: „Jedno- i wieloglosowošė“ 
(część II) — pogadanka umuzykalniająca. 
19.40: Program na piątek. 19.45: Prasowy 

dziennik radjowy.20.00: Pogadanka muz, 
na 20.15: Koncert z Filharmonji. 22.40: Ko- 
munikaty. 22.45: Koncert religijny 

DE 

Czy wiecie, że... 

  

   

    

    

    

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 

Grecji wydało polecenie, aby od 14. marca 
poczynając, przez trzy dni w tygodniu nie 
sprzedawano mięsa w jatkach, restauracjach 
i barach. 

— Najczęstszą przyczyną zgonów w Pra- 
dze czeskiej jest, jak się okazuje ze staty- 

styki urzędu zdrowia, rak, gdyż 15 proc. 
wszystkich zgonów przypada na tę chorobę. 

— W państwie watykańskiem, w kościele 
Św. Piotra i Pawła zainstałowana nowe apa. 
raty mikrofonowe, które umożliwiają retran- 
smisję przez radjo wszystkich mszy i na- 
bożeństw odprawianych w kościele. й 

— Przyrost ludności w Wiedniu stale się 
zmniejsza w tempie bardzo szybkiem, gdyż 
na 1379 urodzeń w miesiącu grudniu 1931 r. 
przypada 2.270 zgonów, Hcząc w tem i nie- 
mowlęta z poprzedniego miesiąca.
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Z Muzyki 
(Wił. Tow. Filharmoniczne. Koncert 

Symtoniczny). 

Z uciążliwego na obecne czasy obo 
wiązku zorganizowania koncertu sym 
fonicznego wywiązało się Wil. Tow. 
Filharmoniczne z zupełnem powodze- 
niem w zeszłym tygodniu. 

Wileńska Orkiestra Symfoniczna 
wystąpiła pod dyrekcją zaproszonego 
z Warszawy dyrygenta, p. Berdiaje- 
wa. Znany w Wilnie z kilkakrotnych 
występów, kapelmistrz ten przepro- 

wądził i tym razem swój program ze 
zwykłą / umiejętnością: orkiestra 
brzmiała dźwiękiem pełnym, soczy 
stym, w dynamice urozmaiconej, w 
wyjściach solowych dość pewnie (z 
wyjątkiem instrumentów  blasza- 
rych); zasadnicze intencje partytury 
uwydatnione były w zarysach szero- 
kich, lecz naogół trafnie. Co zaś ty- 
czy się charateru interpretacji, to jest 
ona u p. Berdiajewa nastawiona ra- 
czej na zewnętrzną efektowność, na 
dosadność rytmiczną, nawet chętnie 
przejaskrawioną, na blask raczej ma: 
terjalnej siły dźwięku, niż na wnikli- 
we pogłębienie sensu danych idei mu. 
zycznych. Stoj to w zgodzie z zewnę- 
trzną stroną dyrygowania p. Berdiaje- 
wn: bardzo ożywioną wprawdzie, ale 
rażącą ekspansywnością nadmierną, 
miesjcami brutalną, a zawsze zbytnio 
absorbującą słuchacza, gwałtowną mi 
miką dyrygenta. 

Ruchy dyrygenta i cała strona ki. 
netyczna funkcji kapelmistrza - arty- 
sty powinna być na użytek tyłko or- 
kiestry, jako czynnik sugestji doraź- 
nej, niezbędnej przy urzeczywistnia- 
niu interpretacji, opracowanej na pró 
bach. Każde inne przeznaczenie tej 
strony dyrygowania orkiestrą należy 
zaliczyć do zamiarów, z celami sztu- 
ki mało mających wspólnego. 

Temu niepowściągliwemu sposob» 
wi dyrygowania (wybijanie taktu no- 
gą. pokrzykiwanie do orkiestry, na- 
wet — sie! — pogwizdywanie) nalc- 
ży przypisać stropienie się solistki 
koncertu, p. Nadelmanówny: utalento 
wana i wykwintna ta pianistka, nie 
mogła z całem skupieniem potrakto- 
wać wykonania koncertu C-moll Chc - 
pina, mając nieustannie przed oczami 
tyle gwałtownych wyczynów dyry- 
genta. 

Na dobro programu koncertowego 

  

    

należy wpisać wykonanie po raz pier. 
wszy w Wilnie „Don Juana“ Ryszar- 
da Straussa, Natomiast znowu słysze- 
liśmy symfonję 6-tą Czajkowskiego, 
która — w Wilnie przynajmniej —- 
jest stałym numerem programów p. 
Berdiajewa. Czyżby ten brak pilnos- 
ci, łącznie z niektóremi powyżej 
znaczonemi właściwościami sztuki p. 
Berdiajewa. miał być objawem jego 
lekceważenia dla publiczności „рго- 
wincejonalnej“*? 

Doprawdy, szkoda podobnemi me- 

todami psuć całości wrażenia mnzycz 
nego, które mogłoby być bez tego zu- 

pełnie dodatnie. 

  

Zastępea. 

KINA I FILMY 

NIEMIECKA KOMEDJA. 

Niemiecka twórczość komedjowa w filmie 
znacznie przenosi filnowy dramat tejże na- 

Przy swojej skłonni do naturalizmu 
emcy zawsze coś przesadzą, wyolbrzymią, 

obciążą, a w żadnej dziedzinie naturalizm nie 
jest tak groźny dla artyzmu, jak w poważnym 

dramacie, Z iły prowadzi do najrozmait- 
szych okropieństw i t. p. obrzydliwości. 

W komedji to niebezpieczeństwo jest bez 
porównania mniejsze. Poprostu brak do nie- 
go okazyj, zaś ta odrobina dobrego smaku, « 

kłego dobrego wychowania, któr: 
m wypadku nie wystarcza, tu 

  

       
    

  

   

    

      

   

   

dotkliwej 
kowicie zjawiska doskonałych czasem, kome- 
dyj i fars filmowych niemieckich, ale $ 
nia powstawanie ich równocześnie z kieps 
mi dramatami w tych samych wytwórniaci. 
Datuje się to oddawna. Pamiętam jeszcze 
przed W. Wojną dowcipne, bardzo dobrze zro 
bione niemieckie komedje i farsy filmowe, 
obok tegoż pochodzenia straszliwych drami- 
deł, ciężkich, że niemal rozdzierających... ek- 
ran. Rozstrzygnięcie zupeie tej kwestji nie 
zmieści się w ramach niniejszego artykuliku. 
Są to zagadnienia natury zarówno literackiej. 
artystycznej, wogóle, jak i psychologicznej. 
Źródeł ich należy szukać bądź wogóle w pro- 
blemie rozpiętości działania dramatu, które 
jest o wiele bardziej skomplikowane i ©- 

i e niż działanie komed Wywoła- 
nie śmiechu czy uśmiechu tyko, jest według 
innie łatwiejsze, niź obudzenie „uczuć litoś- 

ci i trwogi* i w najrozmaitszych warjantach 
i znaczeniach, będące zadaniem  dramatn. 

„Trędowata”, czy jakiś podobny, amerykań- 
ski „ciężki dramat', na którym od początku 
do końca „ryczymy*, lub (bardziej , . 
gowanie*) dusimy się śmiechu, wzbudza 
zachwyt setek, oraz tysięcy, kucharek, pokojo 
wek, pensjonarek i innych więcej sentymen- 
talnych, niż wybrednych, więcej lub mniej — 
dziewie, albo i zgoła mężatek, gdy zarówno 
na „Miljonie, jak z „Micky'ego”, kochanej 
myszki, czy Flipa i Flapa, często zaś naw: 
Pata i Patachona śmieją się wszyscy, wyjąw- 
szy hipochondryków. 

Zapewne definicji takiej sporo brakuje do 
zupełności, ale uwagi te, to wszystko co moż- 
na w ramach takiego artykuliku wyłuszczyć. 
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Uwagi te nasunęły mi dwie ostatnie ko- 
medje w kinie „Pan“, oraz trzecia w . 
nie". Jedna coprawda bardziej francusk: 
(wersja i wykonawcy), jednak r rji Joe 
Maya, niewątpliwego, dużej mi. 
druga zaś już zupełnie niemieck 
wiedeńs reż. Neufelda. Pierws 
jące eacko, „Jej ekscelencja Miło. 
wycającą Annabelłą i młodym, 
nam nie znanym, Rogerem Trev 
o tym filmie napiszemy przy 
kazji. Następny, „Bal w Op 
lekki, dosyć dowcipny, o zabawnej intrydze, 
dobrych komicznych sytuacjach, zręc 

serowanych. „Ucieczka od miłości 
sinie* z Liljanką Harvey, to 

e bardzo miła, dobrze zrobiona farsa, któ 
rej wielkim walorem jest obfitość b. pięk- 
nych morskich płeinairów. Liłjan Harvey jest 
tak rozkoszna, że trudno to opi Jej part- 
ner (Andre Roanne) blednie przy niej bardzo. 
Doskonaał jest galerja typów i typików, 
z pysznym Armandem Bernard na czele. (sk ) 

SPORT 
ZAWODY BOKSERSKIE W ŻAKSIE. 
W, niedzielę, ia 27 b. m, odbędą się o 

godzinie 12-ej w featru Ludo (ul. 
Ludwisarska 4) zawody bokse między 
ŻAK u wagach. 

Jest to mecz rewa 
szemi Kłubami. Pierw: 

    

  

     

  

   

    

  

  

   
   

  

  

        

      

      

   

      

  

    

      

  

  

ć Białegostok 
ubiegłym tygodniu zwyciężyła druży- 

na ŻKS warszawską Makabi w stosunku 9:1 
w Białymstoku. 

KONKURS SKOKÓW. NARCIARSKICH. 

Na skoczni 6 p. p. Leg. na Antokolu ubieg- 
łej niedzieli zorganizowany został samorzut- 
nie przez zawodników konkurs skoków nąr 
siarskich. W konkurencji szkołnej: zwycięży: 
W. Ciechanowicz (gimn. Lelewela), wy 
niając się zarówno stylem, jak i długi 
skoków. Drugie miejsce 
nowicz (Słowackiego), trze 
wel). 

W konkurencji międzyklubowej prymat 
zdobył Hermanowicz (Ognisko) przed Zajew- 
skim (Ognisko) i Bychowskim (Pogoń), 

Zainteresowanie zawodami ze strony pub- 
liczności. minimalne. (es) 

ZAWODY NARCIARSKIE NA ODZNAKĘ 
PZN 

i staraniem Kuratorjum Szkol- 
nego odby ję onegdaj w t. zw. „Kaczym 
Dole" zawody i e dła młodzieży na 
odznakę P. Z. N. Zarówno warunki terenowe 

jak i pogoda dopisały w zupełności, to też 
start roił się od licznego udziału zawodników, 
którzy częstokroć zaprezentowali się, jako 
bąrdzo obiecujący materjał narciarski — па 
przyszłość. (es) 

MECZ BOKSERSKI ESTONJA—WILNI 

Dnia 3 kwietnia 1932 roku odbędzie się 
sali Teatru Ludowego przy ul. Ludwi 

4 międzynarodowy mecz bokserski Es- 

      

    

  

   

  

a 
! Olgierd Ciecha- 

    

   ie Urban (Lele 

   

    

   

  

    

    

    

onję reprezentuje Tallinna Poksiklu- 
bi (Taliński Boxing-klub) posiadający 6-ciu 
mistrzów Estonji na rok 1932. 

Goście przyjeżdżają w składzie następu- 
jącym: 

  

Ku Miejskie | „Żywot, cuda i męka Chrystusa ^ 22 
alica Ostrobramska 5 Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny mićjsc: balkes 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

+ — 
Dźwięk. Kino - Teatr 

"HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Dziś premjera! Świąteczny program! 
Gór" Lawrence Tybbett, 
zna Adolf Menjou w potężn. 
dramacie z życia rosyjskiego 

Król barytonów, największy śpiewak Ameryki, bohater filmu „Pieśniarz 
gwiazda „Metropoliten-Opera* w New.Yorku Grace MoOOre i najwytworn. mężczy- 

Romans z porucznikiem. 
Początek o g. 2, 4,6,8i10'15. Następny program: Super-atrakcja sezonu Wolne dusze z Normą Shearer 

Dodatki dźwiękowe. 
Na |-szy seans ceny zniżone 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Holiywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Najaowsze przeb. piosenki Paryża odópiewa 

Henry Garrat 
„w dnie świąt. og. Ż-ej. 

a a w 

vieso Įgranie z miłością produkcji francuskiej 
4, Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. Na |-szy seans ceny zniżone 

  

Oźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 15-41. 

nagrodą na konk. gry 
aktorskiej w Ameryce 

Nad program: Aktualja dźwiękowe. 
Rozwėdka 

Dziśł Pełna czaru ulubienica publicznošei Norma Schearer oczar. wszystkich w najn. swej kreacji odzn, 1-sz74 
W-g pow. Urszuli Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla įednego“ 
W roł mesk: Konrad Nagel, Chester Merris i R. Montgomery 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030. Na l.szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwięk. tentr świetlny 

PAN 
ul. Wieika 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Skorzystajcie z okazji! Czsrowny dźwiękowiec turecki, któr Ž 
jednym wielkim pochodem triumfaln. przeszedł ekrany wszystkich stolic ESA ebrak Stambułu 
W rol. gł. najwyb. gwiazdy teetru stoł. w Konstantynopolu Przep. melodje podkreślają egzotyzm i czar wschodu 
Nad progr m: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'30. Ceny znacznie zniżone. 

Z pow. Wielk. Postu do da. 26JII kino nieczynne. 6 
Od dnia 27.II1. wielki świąteczny BG A t. U PADŁY ANI 

W rolach gł: Nancy Carrol, Gary Cooper i Paul Lukas. 
Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. Następny program: Indyjski grobowiec. 

Ostatni dzieńł 

Świetna gra artystów! 

Wspaniały dramat erotycz- 
no-miłosny w 10-u aktach. 

Bajeczna wystawa! 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziś!   W kinach „Stylowy* 
nowe 100% dźwięk. wyd. ni 
W roli tytuł. Ramon Novarro. 
cej się młodzieży dozwolone. 

„Świstowid* wyświetla się zupełnie 
iertelnego arcydzieła Freda Niblo 

    

Uwagal Że względu na w. wartość artyst. dla uczą- 
Będzie wyświetlany w dniach 24, 25 i 26 marca r.b. 

B E N H U R świa Kino-Teatr 

wiatowid 
ul. Mickiewicza 9. 

  

A O Mi bi 

NAJWIĘKSZY WYBÓR, 
NAJLEPSZE TOWARY, 

NAJTAŃSZE CENY, 

w Skł. Apt J. PRUŻANA 
Mickiewicza 15, vis-a-vis Hotelu Georges 

Egz. od 1890 r. 

577007 557 E NST OS OIS 
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FRANCISZEK PIETKIEWICZ 
  

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

Pod względem zaopatrzenia aprowizacyjnego lud- 
ność Z. S. R. R. dzieli się na 3 zasadnicze grupy: robot- 
ników, urzędników i wieśniaków, 

Pierwsza grupa — robotników jest pod tym wzglę- 
dem najlepiej sytuowana. Norma żywnościowa jest naj 
większa i najlepsza (szczegóły Podałem wyżej). Druga 

  

   

   

    Telefon 4 82 
900 zł. 

191/V1. 

Obwieszczenie. 
Komornik "adu Grodzkiego w Wilnie, V-go re- 

wiru, Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy 
ulicy Wileńskiej Nr. 25 m. 
UP.C. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
24 marca 1932 r. od godziny ł0 rano 'w Wilnie przy 
ul. W. Stefeńskiej 33 m. 25 odbędzie się sprzedaż 
z licytacji, należącego do Samuela lcka Borowicza 
majątku ruchomego, składająjącego się z urządzenia 
domowego, oszacowanego na sumę złotych 835 na 
zazpokojenie pretensji Gierca Sołomiańskiego w sumie 

10, zgodnie z art, 1030 

0604 i kosztami 

Komornik Sądowy J. Mościcki. 

wi r 2 NS EK I 

Śmiertelna walka powaśnionych przestępców. 
Członek „Bruderfereinu” zabił członka „Złotego Sztandaru". 

W” październiku ub . 
zbrodnia spełniona na 

  

  

  

znanym w Św 

notoryczny przestępca 

  

Krwawe zajście miało miejsce dnia 21 
października w godzinach popołudniowych 
na ul. Żydowskiej, gdzie nastąpiło spotkanie 
obu p 

W:     
     

  spotkaniu się z nim, pobiegł po nóż 

go ranny niebawem zmarł. 
Wczoraj przed sądem 

Borowski, 
łował pr 

własnego 

  

     on: si iż działał w 

  

nej z licytacyj, kiedy 

  

„Królem ul.     rowskiego, zwanego 
kiej“ lub „.Anarchi: 
mimo interwencji 

Żydo 

  

    amego hers 
Wskutek nieporozumienia ostateczny po- 

rachunek między Borowskim — członkiem 

sensację wywołała 
cie 

przestępczym Abramie Burakiskim, którego 
w wyniku nieporozumień śmiertelnie zranił 

Dawid Bo- 

Borowski, któ. 
gł zemstę Burakiskiemu, za to, 

ył przeciw niemu w sądzie, przy 
i tym 

dwukrotnie ugodził go w głowę wskutek cze- 

okręgowym osk. 
nie negując faktu zabójstwa, usi- 

ё obronie 
Twierdził, iż nieporozumienie 

wynikłe na tle współzawodnictwa przy jed- 
rupa jego w liczbie 5 

osób podzieliła się zarobionemi za neutral- 
ność w przetargu 300 zł. Do podziału tej su- 
my zgłosiii pretensje członkowie bandy Bo- 

a 

“, lecz nie nie wskórali, 

„Bruderfereinu* a Burakiskim — filarem 
„Złotego Sztandaru” rozegrał się w chwili 
spotkania na uli. Żydowsk 

Między powaśnionymi wynikła bójka „a 
w momencie, jak twierdził oskarżony, gdy 
obaj tarzali się w zapasach po ziemi, w rę- 
ku Burakiskiego błysnął nóż. Wówczas to 
Borowski w obawie o życie, wyrwał groźne 
narzędzie i tem ugodził dwukrotnie swego 
przeciwnika, poczem oddał się połiejantowi. 

Do sprawy powołano szereg świadków, 
którzy podzielili się na dwie grupy, Grupa 
zabitego dowodziła, że Borowski działał z 

iedytacją by zaspokoić żądzę zemsty, 
zrupa stojąca przy Borowskim podtrzy 

mywała tezę oskarżonego. 

Wi rozprawie stron 
Janowicz, godząc się na to, że Borowski 
działał w przystępie silnego wzruszenia du- 
chowego, domagał się ukarania go 8-letniem 
ciężkiem więzieniem. Natomiast obroncs 
karżonego adw. Frydman dowodził, 
rowski był zmuszony bronić swego ż 
dlatego prosił o łagodną karę 

dzie pp. sędziów: Cz. Sienkie- 
a, St. Miłaszewicza i M. Szpakowskiego, 
chylając się do wniosku prokuratora, 

skazał osk. Borowskiego na osadzenie w 
ciężkiem więzieniu przez łat sz Ka-er. 

     

   

  

   

  

       
podprokurator p. 

   

   
   

    

  

     
  

  

waga musza — Erik Kaup, mistrz Estonji 
Ewald Seeberg, mistrz waga kogucia — 

Estonji 
waga piórkowa — Leo Hendrikson, mistrz 

Estonji 
waga lekka 

krotny mistrz 
waga półśre 

   

  

nia — Bernhadr Salong 
waga średnia — Aleksander Rejno, po- 

konał ostatnio mistrza Estonji wagi śred- 
niej i Finłandczyka Koiwunens: 

    

landji 

waga ciężka — Elmar Adelman, przy 
gwiazda boksu estońskiego, młody zawodnik 
posiadający 16 zwycię. 

Kierownik ekspedycj 
sekundant -— Nikołaj Matsow. 

; przez KO.     

ZAWIODY NARCIARSKIE NA PROWINCJI. 

  

Ubiegłej niedzieli odbyło się na pro 

    

    
echmiar dodatni, 
jj naszego narciai 

się zawody nar: 

gdyż 
    

    

bana, dowódcy 22 baonu K. O. 
zegrano w konkurencji pań i panów. Os 
łem startowało blisko 80 zawodników. Bieg 
pań na trasie 8 kłm. wygrała p. Jackiewi- 
czówna w czasie 59,42 sek., bieg na 4 klm. 
rozstrzygnęła na swoją korzyść p. Lenarto- 
wiczówna w czasie 30 m. 43 sek. W konku- 
rencji panów, w biegu na 12 klm. bczapeła- 
cyjnie zwyciężył Rodziewicz w czasie 1 g. 
14,45 sek   

-— Ferdinand Lester, cztero- 

   

ji — Poter Matsow, 

УНа 

zereg imprez narciarskich, które cieszy- 
ogół dużem powodzeniem. Jest to 

wska- 
Mieędzy 

y skie w Tro 
kach zorganizowane z inicjatywy mjr. Ur- 

„Zawody ro- 
  

przebywając trasę 3.5 kłm. w czasie 1 g. 35 
min. 28 sek. я 

Zarówno w Trokach jak i w N.-Wilejce 
zawodom przyglądało się liczne grono miej- 
scowej publiczności . fes). 

KONKURSY HIPPICZNE. 
Staraniem i z inicjatywy 3 dywizjonu ar- 

tylerji konnej zorganizowane zostały ubieg- 
łej niedzieli zimowe konkursy hippiczne. W 
konkursie podoficerskim w pierwszej grupie 
zwyciężył st. ogniomistrz Zimioch, zwy ‚ 
cą drugiej grupy został ogniomistrz Olejni- 
czak. W zawodach startowało ogółem 22 po- 
doficerów. 

W) konkursie oficerskim o zwycięstwo u- 
biegało się 15 zawodników. Palmę pierw- 
szeństwa zdobył por. Burhardt. 

Roziniękły teren nie sprzyjał konkur- 
les) 

    

  

    

  

  

som 

WŚRÓD PISM. 
-— Nr. 12 „Wiadomości Literackieh* przy 

nosi artykuł wstępny prof. Antoniego В. 
Dobrowolskiego „Minimum oświaty szkol- 
nej”, artykuł archiwarjusza wileńskiego Ło- 
pacińskiego, obalający legendę © żydowskiem 
pochodzeniu matki Mickiewicza, obszerny 
szkic Breitera o sensacyjnej powieści pisarza 

ielskiego Huxleya „Kontrapunkt“, recen- 
zje pióra Helsztyńskiego, Wasowskiego, Hul- 
ki-Laskowskiego, Wallisa, feljeton Winawe- 
ra, kronikę tygodniową Słonimskiego, kroni- 

filmową Zahorskiej, artykuły polemiczne 
manowskiego i Skiwskiego w sprawach 

bieżących. 3 
— Dwunasty zeszyt „Świata*, Dwunasty, 

   

  

Na _68 (2310 

Stefan Gorski, członek £arządu Głównego 
Związku Ziemian oraz p. Henryk Brun, 
znany przemysłowiec. ' Wojciech Marylski 
barwnie, wesoło, zajmująco opowiada w 
żenia swoje z podróży wgłąb czarnego ladu: 
afrykańskiego p. t. „Od oceanu do oceanu” 
O Goetehem dał ciekawy, syntetyczny art; 
kuł prof. Zyg. Łempicki. Mirtha Noeł - 
mieściła wzruszającą nowelę p. t. „Pani 
chida“. Gustaw Olechowski napisał dow- 

teljeton p. t. „Co gorsze*. Poza ter 

emy aktualne artykuły 0  lvarze- 
rze, Z tygodnia, Co c: , Teatr i Roz 

1 umysłowe. Zeszyt ten jest bogato ilu: 
strowany. 

NA WILEŃSKIM BRUKU! 
ALARM POŻAROÓWY. 

W. dniu wezorajszym w godzinach wie- 

  

  

    

   
   

  

      

   

  

r W. godzinach wieczor 
nych dały się nagle słyszeć alarmujące gwi 

zdki w warsztatach kolejowych, na któr" 
szybko przybyła kolejowa straż ogniowa 

Próbny alarm dał wynik dobry. 

OBŁAWA NA RYNKU ŁUKISKIM 

Wezoraj na rynku Łukiskim dokonanie 
zęstała sprytna kradzież kieszonkowa. 

Jednemu z kupujących skradzione port- 
tel z 250 zł.Zaałarmowana policja natych- 
miast urządziła obławę podczas której za— 
trzymano kilku złodziejaszków, których osa- 
dzono w areszcie. te 

NI 7ZĘŚLIWY WYPADEK. 

o Zofja, lat 45 pośkńzgnęła się nie 
str Miłosierdzia i padając doznał 

złamania żebra. Lekarz pogotowia ratunkc- 
wego po udzieleniu pomocy, odwiózł wym'« 
nioną do szpitala św. Jakóba w stanie nieza 
grażającym życiu. 

PODRZUTKI. 

W; dniu 21 b. m. w bramie domu %r. 15 
przy zaułku Rajskim znałeziono podrzutk: 
płci kiej w wieku około tygodnin. W 
tymże dniu znaleziono podrzułka płci 24 
skiej w wieku około 2 miesięcy w  klate< 
schodowej domu Nr, 3 przy ulicy Poznan 
skiej. Obu podrzutków umieszczono w przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZ ы 

nukłarski Hirsz (Trocka 17) doniósź 
poł że w dniu 20 b. m. gdy był w mie— 
szkaniu Bukielskiego Berki, przy zaułku Li 
dzkim 13, skradziono mu wiszące w przed 
pokoju palto zimowe wartości 300 złotycia. 

Gone 

Humor. 
NIEOMYLNY ZNAK. 

Król detektywów wziął sprawę w swoje” 
ręce i ujął oszusta. 

‚ — W jaki sposób udało się panu pozna 
bultaja, Był przecież przebrany. -— pytaja 
detektywa znajomi. 

  

fep 

   

    

     

  

   

  

  

S: 

    

   

  

w 

  

  

dzie: Rymsza. 

nh samym dniu w N.-Wiilejce odbył 
się narciarski bieg sztafetowy. Na trasie sta. 
nęło 20 sztafet. Zwyciężyła sztafeta w skła- 

Ruraczewski i Dąbrowski, 

    

bieżący zeszyt „Świata* przynosi aktualną 
ankietę na bardzo żywotny temat „Wobec 

ych się podatków 
„abierają: b. 

  

minister L. 

  

Niniejszem mamy zaeszczył zawiadomić J. W. 
Panie, że współprac. firmy KAZIMIERZ MURAL, 
MIECZYSŁAW I STANISŁAW przeszli do firmy 
ŁUDOMIR i FRANCISZEK przy ul. Mickiewicza, 
róg Śnisdeckich Obdarzani względami ] W. Pań 
do tej pory, połecamy się łaskawym względom 
i nadał. poważaniem Z. 

MIECZYSŁAW | STANISŁAW 
  

USUWA NAJUPORĆ. 

2 

TWSZY 
RO СЕ 

Озтапп‘ше.л‚т KUBNIĘ NALEŻY 
AACANTOWAĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 

JRYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
| SZCAWGO ZBAWYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
ZAC SIĘ NAŚLADOWNICTW. UPOR: 

BOLECANYCH. W PODOBNEM DO 
MASŁEGO OPAKOWANIU. 

  

BEJETWEK TUR ARITE 

Lyzónia dolnalošti. 
rzygotowywanie 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 
ima   

Agronom 
z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z hodowlą 
bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolny, 
pracowity i przedsiębior- 
czy, poszukuje posady 
lub prący. Wymagania 
b. skromne Oferty kiero- 
wać do Admin. „Kurjera 
Wil.* ul. Jagiellońska 3, 

dla W. P. 

Nauka gry 
na skrzypcach 

(praktyka, teorja, fortep.) 
Lekcyj udziela rutynowa- 
ny profesor, godz. 3-6. 
Zwierzyniec, ulica Jasna 

Nr. 3, m. 4 

  

  

Gotówki  potrzebując 
czekam na łask publ. 
Ceny niskie. Polecam 
dodatki do ciast wiel- 
kanocnych. Wo da 
kwiatowa 26 cudnych 
zapachów Polski Sk! 
Apt Wł. Trubiłły, 
ul. Ludwisarska 12 róg 

Tatarskiej. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

Ogrodnik, 
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. 

  

Do sprzedania 

DONNA ДОЛАТОМ8 
z całym przyborem, nowa 
iw zupełnym porządku 
jak do użycia, cena umiar- 
kowana (fabryki Laugen- 
zypena). Dowiedzieć się 
w Admin „Kurjera Wil.” 

Głos w tej an- 
Darows 

  

Samochód 
marki „kłudson* w naj- 

lepszym stanie, 
sprzedaje się tanio. 

Informacje: Wileńska 52, 
tel. 460, od 2—3 pp. 

Okazyjnie sprzedam 
oryginaln 

japoński parawan 
ul. Zamkowa 20, m. 3 

  

  

upię w dobrym stanie 
"jasną  bieliżniarkę 

(czeczotka), krzesła do 
jadalni i patefon. Oferty 
składać do Administracji 
„Kurjera Wił."-pod „Z* 

umebio- POKOJ "7:5! 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. 1 

    

Stały lokator 

poszukuje pokoju 
b. ładnie umeblowanego, 
w śródmieściu, z oddziel- 
nem niekrępującem wej- 
ściem w mieszk. ze wszel- 
kiemi wygodami. Oferty 
listownie: Wilno 1, skr. 

poczt Nr. 95, 

S 

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego" 

powieść 
Tadeusz a Skor$ kega 

p. t. 

„DJE DA DAJĘ” 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w   księgarniach wileńsk.   

  

  

= Właśnie to go zgubiło. Przebrał się z» 
kobietę i przechodząc obok magazynu mód 
nie zatrzymał się przy wystawie. Kobieła ni 
popełni takiej gaffy. 

   

(Le Rirei- 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne.. 

skórne i moczoplciowe.. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—5 

Z, P. 29. 

Dr. J, Bernsztejn: 
choroby skórne, weneryce- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—ł i 4—% 
Z. W. P 2408 

Akuszerka , 

Marja Laineoua 
prayjmuje od 9 do 7 wiecz:” 
ulica Kasztanowa 7, m, 5* 
W. Z.P. Nr. 69. 8528 

    

  

  

KURIER WILEŃSKI 
° Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
sŁNACZĘ 
Wilno, św. Jańska Er. 1 

Telefon 3-60. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dła 
urzędów, biłety wi» 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 

Nainiai ram r 

  

    

  

42) chyba tylko w wyjatkowych wypadkach otrzymują po 
paręset gramów oleju lub ryby. 

Trzecią najgorszą grupę stanowią wieśniacy. 
muszą płacić składki do kooperatyw, ałe wzamian 
prawie nie nie dosiają. Poza normą chleba, wyżej 
podaną, wieśniak otrzymuje z kooperatywy 50 gra- 
mów cukru na miesiąc i pół metra jakiegoś materjału 
oraz trochę innej drobnicy. 

Wreszcie czwartą grupę, pozbawioną w. 

zaopatrzenia ustawowego stanowią t. zw. liszeńcy, 
rekrutujący się z kułaków, zesłańców, duchowieństwa, 
byłej inteligencji, arystokracji i t. p. Ci nawet „na 
kartkę* nigdzie i nic nie mogą dostać, a jeżeli przed 
utratą praw mieli np. swój udział w kooperatywie ja- 
ko członkowie, to go wówczas tracili, gdyż podlegał 

  

Ci   

  

szelkiego 

dla dawnych zaś panów wielu też ma poczucie litości 
i sprawiedliwości, to też w miarę możności stara s 
w strasznej ich doli pomóc. Zresztą wspólne nieszczęś 
cie ludzi zbliża... 

Odrębną od powyższych zasadniczych grup, a więc 
pewnego rodzaju grupą nadzwyczajną jest t. zw. gru- 
pa „udarniczeskaja“. Norma żywnościowa dla tej gru- 
py jest taka, że może zaspokoić nawet do 80 proc. nor- 
malnych potrzeb praeującego człowieka. Aby zwięk- 

jną fabryk i zachęcić robot- 
ników do bardziej intensywnej pracy, partja komuni- 
styczna wysunęła hasła rywalizacj 
nak szłuczne podniecanie entuzjazmu mas robotni- 
czych nie odniosło pożądanego skutku, rzucono się na 
inny koncept: -— zaczęto tworzyć t. zw. grupy „udar- 

szyć wydajność produk 

    

pracy. Gdy jed- 

   wy, (żywienie ludności jest dziś w Sowietach całkowi= 
cie skooperatyzowanej), obiady gotowane są wyłącznie: 
na oleju, a w najlepszym razie na koninie. Kooperaty- 
wy stale są puste, a półki zakryte papierem. Jeżeli za= 
są jakieś przedmioty, to takie, które nikomu nie se 
potrzebne; takie przedmioty (np. stołki dla dzieci, lub... 

nocniki) są często w ołbrzymiej ilości i całkowicie za- 
Pełniają składy kooperatyw. O specjalnych artyku- 
łach żywnościowych dla dzieci, jak kaszka manta, ryż 
kleiki i t. p. mowy być nie może — o tem dawno za 
pomniano. To samo zresztą można powiedzieć o sk6- 

rze na buty, podeszwach, kalłoszach (nota bene maso 
wo wywożonych z Sowietów zagranicę, tytoniu (tak; 
Towary te przechowywane są wyłącznie dla potrze. 
urzędów państwowych. Sytuacja pod tym wzgłędenz 
jest dziś w Rosji taka (że gdyby np. „wolny obywate!, 

  

niczeskije*, z najbardziej pilnych i pracowitych robot- 
ników, zarazem podnosząc tę grupę ludzi do najbar: 
dziej uprzywilejowanych. Udarnik w pierwszym rzę- 
dzie otrzymał lepsze zaopatrzenie materjalne i to było 

najważniejszym bodźcem dla innych. Jak więc widzi- 
my polityka sowiecka stara się możliwie najmniej teo- 

retyzować i poczynania swoje opierać na możliwie 
najbardziej realnych podstawach. 

Najbardziej daje się odczuwać w dzisiejszej Rosji 
brak tłuszczów i mięsa, które można tylko czasem do 

stać (ukradkiem) na wolnym rynku, ale za tak bajoń- 
skie sumy, że mało kto może sobie na to pozwolić. 
W stołówkach, które prowadzone są przez kooperaty- 

PAST RT TRIO RS PAROS TAAA OEPAOEZEN ROEE | 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

grupa — pracowników umysłowych, urzędników (sow= 
służaszczije) jest jaż znacznić gorzej sytuowana, pomi- 
to, iż w naszem pojęciu stanowi wyższy szczebel w hie 
rarchji społecznej i pełni funkcje bardziej odpowie- 
działne. Wyjątek stanowią tylko specjaliści (specy) 
jak wybitni inżynierowie, kierownicy olbrzymich war- 
sztatów pracy, technicy i lekarże (na których specjal- 
nie władzom zależy). Ci otrzymują żywnóść według 
pierwszej kategorji czyli robotniczej, Norma zwykła 
„sowsłużaszczich* na miesiąc wynosi 15 kg. razówej 
nieprzesianej mąki na głowę domu i 6,75 kg. takiej 
mąki na członków rodziny. To prawie wszystko. Do 
mięsa i tłuszczów urzędnicy sowieccy prawa nie mają 

konfiskacie. Może ktoś, czytając to zdanie powie: „No 
dobrze, ale z czegóź ci ludzie wobec tego żyją?* Od- 
powiadam —= a z czego żyje nędzarz, który nic nie ma 
w innych krajach?... — wyciąga rękę do przechodniów 
i błaga o kawałek chleba, o łyżkę ciepłej strawy, Por- 
wany but lub spodnie. Olbrzymie rzesze nędzarzy (po- 
mijając to, że dziś cała niemal Rosja jest wielką krai- 
ną ostatnich nędzarzy) włóczących się po ulicach miast 

i miasteczek, wędrujących od wioski do wioski, od do. 
mu do domu — to przeważnie byli zamożni gospoda- 
rze, wielcy bogacze i osoby utytułowane. Osobami du- 
chownemi opiekują się parafjanie, którzy nie zatracili 
jeszcze sumienia i nie skalali ostatecznie dusz swoich, 

  

wolnego państwa dyktatury proletarjatu“ chciał kupić 
gwóźdź i sznur, żeby się powiesić, wpierw z głoduby 
zdechł, niżby to kupił. Wieśniacy umocowują swe 
strzechy drewnianemi kołkami; a przez całą zimę 30-— 
31 roku musieli siedzieć w ciemnościach lub palić łu- 
czywa, bo nafty nigdzie nie można było dostać. W 
miastach w tym czasie dawano na jedną rodzinę mie- 
sięcznie 1 litr nafty. Kierownicy kooperatyw tłums- 
czyli to... brakiem cystern do jej przewiezienia... 
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