
  

Rok VIII. 
  

SPRAWA 
Idealną Konstytucją mogłoby być 

łapidarne wyrażeme praw zasadni- 

czych przez genjalnego prawodawcę, 

mającego bezwzględną powagę. jak 

Lykurg, Sołon, lub choćby jak Fran- 

klin i Washington. 

Taka Konstytucja miałaby treści- 

wość dekalogu Mojżesza i styl odezw 

Napołeona.' Lecz gdybyśmy czekali 

z uchwaleniem Konstytucji na takich 

mężów jak Lykurg, Solon, Napoleon, 

Franklin i Washington, to wiekiby 

minęły bez ustalenia prawa, na którem 

porządek państwowy winien się opie- 

rać. 

Jednak bez takiego prawa istnieć 

może tylko bardzo potężne mocarstwo, 

jak Wielka Brytanja, mająca nieprzer 

wane wiekowe tradycje. 

  

  

Połska, wiecznie narażona na zew- 

nętrzne niebezpieczeństwa, musi osiąg- 

nąć wewnętrzny spokój, oparty na 

jasno sformułowanem prawie, które 

byłoby znanem i zrozumianem przez 

wszystkich obywateli, jako podstawa 

bytu państwa. Kodyfikacja praw, jak 

kiedyś orzekł najgłębszy z pisarzy, 

Platon, jest najszłachetniejszą twór- 

ezošcią piśmiennictwa, ważniejszą niż 

dramaty, komedje, historja, a nawet 

pisma filozoficzne. 

Doskonałe prawo jest arcydziełem 

literatury, a arcydzieła bywają zawsze 

tylko czynami jednostek, nie zbioro- 
wości. Więc znajdujemy się wobec pa- 

radoksu, że nie posiadając idealnego 

prawodawcy jesteśmy jednak zmusze- 

ni stworzyć najtrudniejsze z arcydzieł 
piśmiennictwa i to kołektywnie. 

Gzy pomimo tego należy się pod- 

jać tak niezwykle trudnego zadania? 

Niewątpliwie, gdyż nawet mniej do- 

skonała Konstytucja jest lepsza niż 

żadna, a wszyscy przyznają, że Kon- 

stytucja Marcowa nie wystarcza. Więc 

tylko chodzi o to, aby przyjąć Konsty- 

tucję w możliwie najlepszej formie, 

zawierającą najmniej ciężkich błędów. 

Jednym ze środków technicznych 

służących ku temu, będzie niemiłosier 

ne skreślenie wszystkiego, co nie jest 

koniecznie potrzebne, ograniczenie 

oddanego pod głosowanie najkrótsze- 

go tekstu, zawierającego to, co jest i- 

stotnem i możelbyć stałem, a pomijają- 

cego szczegóły, o których może i po- 

winna decydować zależnie od okoliez- 

ności władza wykonawcza. 

Nadto byłoby 

wniesiony do Sejmu projekt Konsty- 

tucji, przed ostatecznem rozstrzygnię- 

ciem, był uprzystępniony jak najsze- 
rzej przez prasę, z wezwaniem ze stro- 
ny komisji redagującej tekst prawa, 

do wszystkich obywateli, aby swoje u- 
wagi, poprawki i pomysły przesyłali 

pod wskazanym adresem jednego z 

ezłonków komisji, któryby podjął się 

przejrzenia sumiennie całego tego ma- 

terjału i wydobycia do użytku całej ko 

misji wszystkiego, coby się przydać 

mogło. 

pożądanem, żeby 

Wiadomo wprawdzie, że w takich 
wypadkach najskwapliwiej zgłaszają 
się grafomani, nie umiejący ani myś- 

leć ani pisać, lecz to nie powinnoby ni- 

kogo zrażać do tej pracowitej metody 

wymłócenia zdrowych ziarn z obfitych 

plew. Na poważne wezwanie odezwa- 

Myhby się też głosy poważniejsze ludzi 

oświeconych, którzy w bieżącej po- 

lityce dla różnych względów udziału 
nie biorą, ale nad potrzebami narodu 
dużo się namyślali. 

Można i wartoby następnie najcen- 

niejsze z pośród takich głosów obywa- 
łeli wydać dla użytku przyszłej komi- 

sji kodyfikacyjnej, która będzie nie- 
unikniona, gdyż Konstytucja, nie bę- 

dąca dziełem genjalnego prawodawcy, 

tylko przeciętnej kolektywności, w ża- 

dnym razie nie może być uważaną za 

ostateczną. Droga do stałej i ostatecz- 
nej Konstytucji wiedzie przez szereg 

Perjodycznych reform, które stopnio- 

wo dziełu jednego pokolenia nadadzą 
trwałe piętno dzieła ducha narodu. 

BMIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Ta pokorna świadomość tymczaso- 

wości obecnego wysiłku nie umniej- 

sza wcale jego doniosłości. Nie stać 

nas na takie eksperymenty, na jakie 

mogą sobie pozwolić Stany Zjedno- 

czone, które wydają miljony dolarów 

na dodanie do Konstytucji jednej po- 

prawki, po kilku latach tego żałują 

i wydadzą kiedyś znów miłjony do- 

larów, aby ten dodatek usunąć. My nie 

możemy się kusić o załatwienie na po- 

czekaniu tak ważnej sprawy, i w tek- 

ście samej Konstytucji powinniśmy 

przewidzieć normalne perjodyczne jej 

doskonalenie co pięć, siedem lub kil- 

kanaście lat, bądź przez poprawianie 

poszczególnych ustępów, bądź przez 

nową redakcję całości. 

W tym celu należałoby stworzyć 

stałą komisję z trzech wybitnych praw 

ników, którzyby poświęcali życie swe 

opracowaniu przystępnej 

kistorji pisanych konstytucyj państ- 

wowych i zajmowali się spożytkowa- 

niem głosów obywateli dla przygoto- 

wania następnego projektu. 

wyłącznie 

Takie postawienie rzeczy ułatwia 

zgodę wszystkich stronnictw na tekst, 

któryby na najbliższe lata zobowiązy- 
wał. 

Nawet w Stanach Zjednoczonych 

Konstytucję uchwalono nie odrazu, i 

między pierwszym szkicem Franklina 

(1775) a ostateczną uchwałą w zgro- 

madzeniu narodowem (1787) upłynęło 

dwanaście lat, w ciągu których stop- 

niowo wiele zmieniono. 

A jednak my jesteśmy w daleko 

trudniejszem położeniu, niż kołoniści, 

rozpoczynający na nowym koniynen- 

cie nowe zupełnie życie. My jesteśmy 

obarczeni potrójnem  wykolejeniem 

w trzech zaborach, które trzeba uzgod- 

nić z wiekową tradycją Rzplitej i nie 

możemy tego wszystkiego sobie lek- 

ceważyć, gdyż Konstytucja ma być 

wyrazem ducha narodu. 

Więc musimy sobie uświadomić, 

że wkraczamy dopiero w długą epokę 

usłanawiania Konstytucji, która trwać 

może nawet kilkadziesiąt lat. Choć ka- 

żda konstytucja uchwalona powinna 

bezwzględnie obowiązywać, dopóki 

nie zostanie zmieniona, to świadomość 

możliwości przyszłych zmian ułatwi 

tymczasowe niezbędne kompromisy. 

Łatwiej czynić ustępstwa, gdy nie 

są one kapitulacją bezwzględną ani 

porażką, tylko wyrazem dobrej woli, 

rozejmem na termin określony. Pań- 

stwo jest Rzeczą pospolitą, czyli wspól 

ną sprawą wszystkich obywateli. 

Podział tych obywateli na stronnie- 

twa wynika z braku porozumienia co 

do zasad powszechnych i trwałych. 

Takie zasady istnieją w prawie cywil- 

nem, określającem stosunki między po 

szczególnymi obywatelami i niemniej i- 

stnieją one w stosunkach między oby: 

watelami a państwem. Trudność polega 

tylko na tem, że niełatwo te zasady wy 

razić tak, aby wszyscy się na nie zgo- 

dzić mogli. Więc trzeba tę zgodność о- 

siągać stopniowo przez eliminację pun 

któw spornych, przez ustalenie maxi- 

mum ustępstw z każdej strony, aby 

osiągnąć minimum zgodności w da- 

nym terminie możliwe. 

  

Że to minimum zgodności. przy 

stałej dobrej woli, rosnąć może i po- 

winno, tego dowodem jest historycz- 

ny fakt, że w dziedzinie, w której pew- 
największa, w obrębie 

nauk Ścisłych, także 

niały konflikty opinji, i zakres zgod- 

ności powszechnej tylko stopniowo się 

rozszerzał. Nic dziwnego, że nauka o 

społeczeństwie później się rozwija, niż 

nauka o martwej lub żywej przyro- 

dzie. Ale niema racji wątpić, że pew- 

ność naukowa, znana w naukach przy 

rodniczych, stopniowo musi ogarnąć, 

wszystkie dziedziny życia, a zatem 

także politykę i socjologję. 

Zanim to nastąpi, musimy tymcza- 

sowo polegać na zdrowym rozsądku, 

ność jest 

zawsze  ist- 

  

który przez wieki wystarczał dla bu-- 

dowy dróg i mostów, nim inżynierzy 

  

  

ONSTYTUCJI. 
zaczęli się uczyć matematyki i prze- 

konali się, że czysto teoretyczna wie- 

dza może służyć dla rozwiązania prak- 

tycznych zagadnień. 

Taka czysto teoretyczna wiedza co 

do prawa konstytucyjnego już w pew- 

nej skromnej mierze istnieje,, ale jesz- 

cze nie wystarcza bo gdygy wy- 

starezała, to powierzylibyśmy sformu- 

łowanie i uchwalenie Konstytucji eks- 
pertom prawnikom, a nie ciałom po- 

chodzącym z wyborów powszechnych. 

Nikt nie opiera budowy wielkiego 

mostu ani kuracji ciężkiej choroby na 

ciałach zbiorowych, mających swe 

źródło w powszechnem głosowaniu 

bo naukowa inżynierja i medycyna 
mają swych ekspertów, którym ogół 
ufa. 

W palityce kiedyś tacy eksperci istnie 
li ale tylko dla minjaturowych państw. 

jak Sparta i Ateny, w czasach, kiedy 

powagę mędrców cenił ogół i nawet po 

spólstwo uznawało. My żyjemy w epo- 

ce, w której prawie każdy obywatel ro 

ści sobie prawo do kompetencji w naj- 

zawilszych zagadnieniach, a zagadnie- 

nia, jakie mamy do rozwiązania w na- 
szych nowoczesnych mocarstwach są 
niezrównanie zawilsze, niż te, które 

zajmowały Solona lub Łykurga w spo- 

łeczeństwach opartych na niewolnict- 

wie dziewięciu dziesiątych obywateli. 

Dlatego jesteśmy czasowo zmusze- 

ni uciec się do kompromisów i takim 
koniecznym kompromisem jest raczej 
uchwalenie Konstytueji mniej dosko- 
nałej niż ustawiczne borykanie się z 

tą, która obowiązuje. 

W.. Lutosławski. 

Od redakcji. W myśl powyższego artykułu 
znakomitego uczonego wzywamy naszych czy- 
telników, by nam swe uwagi, poprawki i po 
mysły do Konstytucji nadsyłali, a najcen- 
niejsze z tych głosów postaramy się wydruko 
wać. Szczególniej cenne byłyby opinje, co 
stanowi istotne minimum Konstytucji, co ko- 
niecznie powinno się w Konstytucji zawie- 
rać. Głosy naszych czytelników na ten te- 
mat byłyby pouczającą próbą, która ewen- 
tdalnieby usprawiedliwiła „odwołanie się 
urzędowej komisji kodyfikacyjnej do naj- 
szerszych kół myślących obywateli. 

  

Minister Matuszewski 
u P. Prezydenta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
w dn. 10 b. m. wieczorem przyjął na 
dłuższej audjencji ministra skarbu 
Matuszewskiego, który przedstawił 
P. Prezydentowi Rzeczypospolitej ob- 
szernie sytuację finansową państwa. 

Z komisji administracyjnej. 
WARSZAWA. 11.III. Pat. -— Na po 

siedzeniu sejmowej komisji administra 
cyjnej poseł Duch (BB) zreferował na 
przód wniosek posła Langera (Klub 
Chłop.) o wyłączeniu z województwa 
poznańskiego miasta Bydgoszczy i po- 
wiatu bydgoskiego i szubińskiego i 
przyłączeniu do województwa pomor- 
skiego. Następnie zreferował wniosek 
posła Wojciechowskiego (BB) w spra 
wie wyłączenia powiatu turczańskie- 
go z województwa stanisławowskiego 
i przyłączenia do województwa lwow- 
skiego. Po przeprowadzeniu dyskusji 
i oświadczeniu rządowem komisja po 
stanowiła załatwienie pierwszego wnio 
sku odroczyć do czasu przygotowania 
odpowiedniego projektu ustawy ze 
strony rządu, drugi zaś wniosek ko- 
misja przyjęła. Ostatni pos. Dubois 
(PPS) referował wniosek swego klubu 
w sprawie uniemożliwienia wieców 
sprowozdawczych poselskich. przez 
władze administracyjne. Wniosek ten 
po dyskusji i oświadczeniu rządowem 
komisja odrzuciła „Wreszcie poseł Cicł 
kosz (PPS) referował wniosek swego 
klubu w sprawie uszanowania obowią 
zującego ustawodawstwa samorządo- 
wego. Wniosek ten po dyskusji i oś- 
wiadczeniu rządowem został przez ko- 
misję odrzucony. 

AE SEI. 

Pażyczka francuska 
dia Rumunji. 

PARYŻ, II-III. (Pat). Pożyczka 
rumuńska została tu podpisana wczo- 
raj o godz. 16. 

— 

  

  

2000. 
To nie jest bynajmniej jakaś cyfra 

makabryczna; nie kryje się w niej ta- 
jemnica wygranej na łoterji ani nie 
zapowiada ona terminu przyjścia An- 

łychrysta. 

Na cyfrę tę, zamieszczoną drobnym 
drukiem u góry pierwszej strony na- 
szego pisma mało kto z czytelników 
zwróciłby uwagę, gdyby nie była ona 
podkreśloną w tytule niniejszej: notat- 
ki. 

Teraz już każdy chyba wie, co te 
DWA TYS/ĄCE oznaczają. 

Dla nas, a i dła tych wszystkich, 
co z pismem naszem są ściślejszemi 
więzami sympatji związani — cyfra 
ła posiada znaczenie symboliczne. 
Aczkolwiek jest ona zwykłym kolej- 
nym numerem „Kurjera Wiłeńskiego", 
zamyka sobą pokaźny rozdział w hi- 
storji wileńskiej prasy demokratycz- 
nej. Na te dwa tysiące numerów zło- 
żyło się przeszło sześć lat wytężonej 
pracy dziennikarskiej w niezmiernie 

trudngch warunkach. 

Nie będziemy przy tej sposobności 

kreślić historję naszego pisma, ani też 

powtarzać naszych haseł programo- 

wych. I jedno i drugie zostało szero- 

ko uwzględnione przy wydaniu tysią- 

cznego numeru (dnia 3. XI. 1927 r.). 

Sytuacja od tego czasu uległa znacz 

nym przeobrażeniom. Powstały nowe 

zagadnienia, zarysował się nowy uk- 

ład sił, nastąpiło pewne przewartościo- 

wanie pojęć. Mimo tych wszystkich 

zmian pismo nasze pozostaje wiernem 

swemu naczelnemu zadaniu: budowa- 

nia łepszej przyszłości kraju na fun- 

damencie zgodnej współpracy wszyst- 

kich obywateli i walki z temi czynni- 

kami, które przez swą zaciekłość czy 

to partyjną, czy klasową, czy nacjona- 

listyczną, rozsadzają społeczeństwo i 

państwo. 

W myśl tych wskazań będziemy 

trwać i nadal na swym posterunku ide 
owym, a bodźcem i zachętą do wytrwa 

łej pracy w tym kierunku jest coraz 

szerszy oddźwięk, jaki znajduje ona 

wśród. czytającego ogółu. 

  

Nieporozumienie, 

ińskiego na terenie Małopolski 
Wschodniej, stały się przedmiotem 
ożywionych rozmów klubów sejmo- 
wych. Jednak zarówno przedstawi- 
'ciele klubu Ukraińskiego jak i przed- 
stawieiele klubu BBWR., do których 
zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie 
jakichś bliższych szezegółów ео do 
stanu tyeh rozmów, oświadczyli, że 
wszelkie pogłoski, jakie na ten temat 
krążą w kołach politycznych są w 
przeważnej części nieprawdziwe, w 
każdym razie przedwczesne. 

Dziś w prasie ukraińskiej we Lwo 
wie, ogłoszony został komanikat ofi- 
cjalny centralnego komitetu Undo, w 
którym stwierdza się, że reprezenta- 
cja parlamentarna została upoważ- 
niona przez władze Undo do rozmów 

czy rozbieżność? 
Władze partyjne a reprezentacja parlamentarna. 

Teł. od wł. kor. 

Wiadomości prasowe, jakie ostat- 
nio ukazały się w sprawie zlikwido- 
wania stanu zaognienia polsko-ukra- 

z Warszawy. 

z czynnikami rządowemi. która do- 
tychczas odbyła jedną rozmowę infor 
macyjną z przedstawicielami klubu 
BBWR. Według tego komunikatu ze 
strony polskiej poruszono kwestję 
zgłoszenia przez ukraińską reprezen- 
tację parlamentarną deklaracji Iojal- 
ności z trybuny sejmowej. 

Komunikat stwierdza, że delegaci 
ukraińskiego kłubu poselskiego nie 
mieli upoważnienia do traktowania 
tej sprawy, na tego rodzaju platfor- 
mie. Komunikat ten w sterach ukra- - 
ińskieh posłów sejmowych wywołał 
dość duże zdziwienie, gdyż oparty on 
jest nie na stanie faktycznym, lecz 
na wiadomościach prasowych nieza- 
wsze prawdziwych, i stąd też twier- 
dzenie, jakoby rozmowy toczyły się 
nie na właściwej platformie, są zbyt 
daleko idące. s 

Delegacja posłów żydowskich u p. premiera. 
Tel. od ud. kor. 

P. premjer Sławek przyjął wczo- 
raj posłów żydowskich z klubu B. B. 
pp. Wiśliekiego, Munsberga, Jegera i 
sen. Mendelsona. W czasie konfereń- 
cji posłowie żydowscy przedstawili p. 
premjerowi cały szereg postulatów, 
dotyczących ludności żydowskiej. jak: 

Podwyższenie opłat 
(Tel. od wł. kor. 

Państwowa Rada Kolejowa u- 
chwaliła wniosek komitetu taryfowe- 
go w sprawie ulg taryfowych w okre- 
sie trwania kryzysu gospodarczego 
dla przemysłu i rolnictwa. 

Ulgi te w stosunku rocznym wynio- 
są 14.650 tys. zł. Ponieważ zmniejsza 
to dochód kolei państwowych, przeto 
wyrównanie nastąpi: przez podwyższe 
nie kosztów przewozu bagażu osobo- 
wego, oraz wprowadzenie nadzwyczaj 
nej dopłaty do wszystkich biletów oso- 

z Warszawy. 
sprawy odpoczynku niedzielnego. u- 
morzenia zaległych podatków, kredy- 
tów dla kooperatyw żydowskich i t. p. 
P. premjer wysłuchał wywodów po- 
słów żydowskich i zapowiedział ży- 
czliwe zajęcie się temi postulatami. 

za bilety kolejowe. 
z Warszawy). ; 

bowych bez względu na odległość. 
Dopłata wynosić. będzie 10 gr. od bile 
tu klasy trzeciej, 20 gr. od biletów kla 
sy drugiej i 30 gr. od biletów klasy * 
pierwszej. Podwyższenie kosztów prze 
wozu bagażu i dopłat do biletów ma 
przynieść rocznie około 12 miljonów 
złotych. Decyzja Rady Kolejowej roz- 
patrzona będzie przez Min. Kom. i w 
miarę możności wprowadzona w ży- 
cie, 

Nawoływanie de wspólnej akcji przeciw 
Sowietom. 

PARYŻ. 11.11. Pat. — W dziemi 
ku „L'Ordre** Emil Bure powstaje prze 
ciwko inercji z którą państwa euro- 
pejskie zachowują się wobec niebez- 
pieczeństwa sowieckiego.  Niebezpie- 
czeństwo to nie jest — według Bure— 
produktem wyobraźni. Istnieje óno w 
rzeczywisłości i Francuzi nie nie ro- 
bią dla obrony przeciwko niemu. Co 
się mnie tyczy — oświadcza Bure — 

powtarzam raz jeszcze, że Briand na- 
dałby nareszcie trwałe podwaliny po- 
lityce zagranicznej Francji, gdyby pod 
jął inicjatywę zwołania konferencji 
międzynarodowej dla zdecydowania, 
w jaki sposób powinny zachować się 
państwa kapitalistyczne wobec socjali 
stycznego rządu Moskwy, który nie u- 
krywa, że nosi się z zamiarem, aby 
wszystkie te narody zniszczyć. 

Wyjazd ambasadora francuskiego z Moskwy. 
MOSKWA, 11-III. (Pat). Ambasa- 

dor francuski w Moskwie Herbette 
został wezwany służbowo do Varyža, 
Wyjazd ambasadora Herbette ma 
pozostawać w związku z rewizją do- 
tychczasowych , stosunków politycz- 

nych pomiedzy Francią i Sowietami. 
Nie stoi on jednak w związku ze 
stanowiskiem antyfrancuskiem Mo- 
lotowa, zajętem podczas ostatniego 
exposć. 

Niebywała śnieżyca w Niemczech. 
BERLIN, 11. II. (Pat). Ubiegłej doby 

przeszła nad zachodnią i południową częś- 
cią Niemiee szezegėlnie silna burza šniež- 
na. Wskutek niebywałej dotyehezas w roku 
hieżącym śŚnieżyey niektóre pociągi. doznały 
opóźnienia o kilka godzin. Szereg przewo- 
dów tełefoniecznych zostało przerwanych. W 
Monaechjum wskutek nieustannego šniegu 

rach uliczny został nimal zupełnie zatamo- 
wany. Niemey weszły podobno w obręb prą- 
dów powietrznych, pochodzenia biegunowe- 
go tak, że niema widoków na prędkie ocie- 
pienie się. W okręgu berlińskim zanotowa-, 
no ubiegłej nocy: 10 st. niżej zera, podczas 
gdy ostatnio temperatury wahały się stale 
koło zera. 

  

  

Cena 20 groszy. 

    

  
Słynny Edison próbuje wyhodować roślinę, 
któraby zastępowała drzewo kauczukowe. 

CMEUTE ACERO WACZAWOSZ RA 

Ordery Odrodzenia Polski 
na piersiach sądowników 

wileńskich. 
WARSZAWA. 11.III. Pat. — w dn: 

11 b. m. o godz. 7 wiecz. odbyła się w. Ministerstwie Sprawiedliwości uroczy- stość wyęczenia oznak orderu Odrodze 
nia Polski nagrodzonym ostatnio człon 
kom sądownictwa i prokuratury oraz 
urzędnikom Ministerstwa Sprawiedli- wości. Między innymi odznaki orderu trzeciej klasy otrzymał p. Wacław 
Wyszyński, prezes sądu okręgowego 
w Wilnie i odznaki orderu czwartej 
klasy p. Stanisław Dębicki, prokura- 
tor sądu okręgowego w Wilnie. 

oj 

Budowa pancernika „B“ 
została uchwalona. 

BERLIN. 11.III, Pat. — Komisja 
budżetowa Reichstagu. przyjęła w dniu 
11 b. m. głosami wszystkich partyj mieszczańskich przeciwko komunisty- cznym preliminarz budżetowy Reichs- wehry, zawierający ra. in. pierwszą ra tę na budowę pancernika. Przemówie nie wygłosił Groener, podkreślając, że obrona wschodnich granie nadbałtyc- 
kich ma szczególne znaczenie, które 
wzrosło po wojnie wskutek wykreśle- nia granic wschodnich, niekorzyst- 
nych dla Niemiec. Punkt centralny w 
planach obrony granie wschodnich 
stanowi obrona Prus Wschodnich. Po- 
wziąwszy raz decyzję podjęcia odbudo 
wy naszych sił wojskowych na morzu 
w ramach, przyznanych Niemcom 
przez traktat wersalski, nie odstąpię pod żadnym warunkiem — powiedział 
Сгоепег — od dotychczasowej | poli- tyki morskiej. : 

Wykrycie składu broni. 
BERLIN, 11-1II. (Pat). Pod Śzcze- 

cinem wykryty został nowy. wielki 
skład amunicji, zawierający m. in. 
10 tys. nabojów i kilka karabinów maszynowych. Zapas broni był za- 
kopany głęboko w piwnicy i zacho- 
wał się w zupełnie dobrym stanie. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 11.11. Pat. — 11 b. m. w drugim dniu ciągnienia 5-ej klasy 22 Poł- skiej Państwowej Loterji Klasowej, główniej sze wygrane padły na numery następujące: po 10 tys. zł. — 28.000, 45.370, 97.961, po 5 tys. — 24.933, 138.277. 
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Moskiewska centrala fałszywych 
pieniędzy. 

Przed paru tygodniami .aresztowa- 
ła policja szwedzka w Stokholmie 
dwóch osobników Mamonowa i Paala 
pod zarzutem kolportowania fałszy- 
wych banknotów. Przeprowadzona w 
zamieszkiwanym przez Mamonowa i 
Paala pokoju luksusowego hotelu re- 
wizja ujawniła znaczną ilość bankno- 
tów 100-dolarowych i 50-funtowych, 
sfałszowanych z nadzwyczajną prećy- 
zją. Wobec tego jednak, że rózpow- 
szechnianie tych banknotów na tere- 
nie Szwecji nie zostało aresztowanym 
udowodnione, a samo tylko przecho- 
wanie ich nie nosi — według kodeksu 
karnego krajów skandynawskich — 
cech przestępstwa, obu oskarżonych 
miano z aresztu zwolnić. W ostatniej 
chwili zwróciły się jednak do rządu 
szwedzkiego niemieckie władze poli- 
cyjne z żądaniem wydania Mamono- 
wa, jako podejrzanego o kolportaż ró- 
wnież banknotów niemieckich. 

Przed paru dniami wykryła policja 
berlińska tajną mennicę. gdzie niejaki 
Pfister, z zawodu litograf, drukował 
100-złotowe banknoty polskie. Pfiste- 
ra aresztowano. 

W tych dniach aresztowała policja 
paryska niejakiego Ludwika Brower- 
sa oraz pewnego aktora filmowego. 
W mieszkaniu Browersa znaleziono 
rzeczy... Mamonowa, zaś w aparta- 
mencie, zajmowanym przez filmowego 
aktora — chemikalja i klisze litogra- 
ficzne. 

W 1929 roku odebrał sobie życie 
aresztowany przez policję tamtejszą 
niejaki Kietelbaum-Feldman. Na pod- 
stawie przeprowadzonej w litogr.Pfiste 
ra rewizji, stwierdzono, że Kietelbaum 
Feldman utrzymywał stosunki zarów- 
no z Mamonowem, jak też z Pfisterem 
oraz niejakim Eichlerem, litografem 
berlińskim, u którego specjalizował 
się w podrabianiu zagranicznych ban- 
knotów. 

Wszystkie wymienione powyżej 
fakty mają więc ze sobą ścisły zwią- 
zek. Co ciekawsze, wszystkie te nici, 
łączące się w jedną grubą nitkę za- 
krojonej na wielką skalę afery prowa- 
dzą do... Moskwy. 

Wynika to wyraźnie z raportu, zło- 
żonego przez b. szefa berlińskiej po- 
licji politycznej dra Weissa w specjal- 
nej komisji Ligi Narodów w Genewie. 
Komisja ta, jak doniosły w swoim cza- 
sie depesze, składa się z przedstawi- 
cieli policji 24-ch krajów i od 4 b. m. 
obraduje nad sprawą zwalczania fał- 
szerzy banknotów. 

Zapoznajmy się teraz, przynajmniej 
pobieżnie, z arcyciekawym raportem 
dra Weissa. Zawiera on przeszło 200 
stron maszynowego pisma i opiera się 
na stwierdzonych dokumentalnie do- 
wodach i danych: 

  

Rząd sowiecki już w 1922 r. zdecy- 
dował się przystąpić do drukowania 
wielkich ilości banknotów zagranicz- 
nych, aby następnnie zalewać niemi 
kraje obce i dezorganizować finanse 
„państw kapitalistycznych*. W tym 
celu sprowadzono do Moskwy trzech 
biegłych w wyrabianiu używanego 
specjalnie na banknoty papieru, fa- 
chowców włoskich: Girolama Sametti, 
Battista Fasse i „Garibaldiego* (pse- 
udonim). Dwaj pierwsi byli dyplomo- 
wanymi inżynierami, zaś trzeci — tech 
nikiem. Sowicie przez rząd bolszewic- 
ki opłacani Włosi zajęli się instruowa 
niem grupy zdolnych komunistów. 
Gdy nauka się skończyła i griipa ko- 
munistów - uczniów mogła już samo- 
dzielnie potrzebny rządowi sowieckie- 
mu papier fabrykować, postanowiono 
— dla zatarcia śladów — instrukto- 
rów włoskich zgładzić. Samettiego i 
„Garibaldiego, zamordowano, zaś 

BORORNCEAA VES TAPK TUI ESTA A ZANE CEDC TORO OEWSE 

Fasse cudem zdołał się wymknąć. 
Wprawdzie ujęto go w Odessie w chwi 
li, gdy wsiadał na statek, lecz na usil- 
ną interwencję rządu włoskiego i sa- 
mego Mussoliniego, niefortunnego in- 
żyniera wypuszczono. Posiedział w lo- 
chach GPU. dwa lata, oskarżony 0... 
kolportaż fałszywych banknotów. 
Późniesze relacje inż. Fasse były cen- 
nym przyczynkiem do historji „sowiec 
kiej centrali fałszerstw”. 

Sowiety nie zasypiały tymczasem 
gruszek w popiele. Na rozkaz Moskwy 
udał się do Berlina niejaki Kołow 
Był to jeden z uczniów trójki instruk- 
ktorów włoskich. Dla praktycznego po 
głębienia swej. „wiedzy”, spędził Ko- 
łow kilka miesięcy w zakładzie litogra 
ficznym wspomnianego już powyżej 
Eichlera. ; 

Z Berlina udał się Kołow wraz z 
dwoma towarzyszami do Nowego Yor 
ku. Tam studjują oni wespół z czwar- 
tym wysłańcem niejakim Moisiejewym 
sposób wyrabiania papieru, używane- 
go do banknotów dolarowych. Papier 
ten, podobnież jak niegdyś papier car- 
skich banknotów, zawiera w sobie de- 
likatne niteczki jedwabiu, co nadaje 
mu trwałość, estetyczny wygląd i czy- 
ni trudnym do podrabiania. 

Po tak gruntownych studjach, po- 
wrącają delegaci sowieccy do kraju. 
Niezależnie od tego, potrafili ohi zwer 
bować obietnicą wielkich zarobków 
4-ch techników amerykańskich, za- 
trudnionych w American Banknote 
Company i państwowej litografji U. 
S. A. Wspomniana Amer. Bank. Comp. 
drukowała banknoty dla większości 
republik _ południowo-amerykańskich 
oraz dla niektórych krajów europejs- 
kich, jak Turcji, Bułgarji i t. p. 

„Sowiecka centrala fałszerstw” roz 
poczęła swą akcję od rzucenia na ry- 
nek niemiecki ogromnej ilości marek. 
Był to jednak okres inflacji, to też 
marki fabrykacji sowieckiej stanowi- 
ły kroplę w ogólnej powodzi papiero- 
wych znaków pieniężnych. 

Następnie przystąpiła Moskwa do 
druku marek polskich. I w tym wypad 
ku inflacja unicestwiła poważniejszy 
wynik moskiewskich zabiegów. 

Obie próby były jednak udane, 
gdyż nawet specjaliści z trudem tylko 
odróżnić mogli banknoty prawdziwe 
od fałszywych. Zachęceni tem bolsze- 
wiey przystąpili do fabrykowania wy 
sokocennych walut zagranicznych, a 
mianowicie amerykańskich dolarów i 
angielskich funtów. 

Zarówno dolary jak funty fabryko 
wano jednocześnie w Moskwie i zagra- 
nicą. Główną filją centrali moskiew- 
skiej była piękna willa głośnego „oj- 
ca bolszewizmu Parvusa w Wecisen- 
see wpobliżu Berlina. Dłuższy czas 
z zainstalowanej w piwnicach willi li- 
tografji wychodziły w świat mistrzow 
sko podrobione banknoty 100-dołaro- 
we i 50-funtowe. Wszystko  szłoby 
pięknie dalej, gdyby nie dziwna nie- 
ostrożność litografów z Weissensee, 
którzy, zamiast się konientować tylko 
funtami i dolarami, zaczęli puszczać 
w świat również banknoty niemieckie. 
Oczywiście zwróciło to uwagę berliń- 
skiego prezydjum policji, a w rezulta- 
cie fabrykę fałszywych banknotów wy 
kryto i zlikwidowano. W wyniku licz- 
nych aresztów, znalazł się też wtedy 
za kratkami znany malarz rosyjski 
Miasojedow. 

Tak brzmi w ogólnych zarysach 
sensacyjny raport d-ra Weissa. Rzuca 
on niedwuznaczne światło na swoi- 
stość metod, używanych przez czer- 
woną Moskwę w walce ze „światem 
kapitalistycznym“. 

J. Tadziewicz. 

W izbach piwnicznych i „na salkach“. 
lleż refleksyj wywoluje już sam 

tytuł, który odpowiada Ściśle treści 
przedstawianych tu poniżej refleksyj 
na temat dna nędzy ludzkiej, mie- 
szczącego się w słabo lub wcale nie- 
opalanych i ociekających stale wśród 
zimy wilgocią, brudnych ścianach, w 
których to norach rodzi się i wzrasta 
proletarjat miejski. Jakże mało wie- 
my pod tym względem o naszem Wil- 
nie! 

Gród nadwilejski mimo swego sie- 
lankowego położenia, wyczarowane- 
go wyglądu zewnętrznego, zdegrado- 
wany będąc z pozycji stolicy kraju do 
pozycji gubernjalnego, pardon — wo- 
jewódzkiego miasta, i znalazłszy się 
po wojnie światowej w przysłowio- 
wym worku, w którym zamarły wy- 
dechy fabryczne jest centrum w ca- 
łem tego słowa znaczeniu proletarja: 
ckiem. Jest inaczej mówiąc wielką, 
antyczną, ze względu na swą wspania 
łą przeszłość kulturalną wsią, której 
mieszkańcy — o ile w znacznej swej 
większości nie żywią się z rozrzuco- 
nych i okałających ją działek ziemi— 

W dzisiej- 
szem, jak śp. Czesław Jankowski gło- 
sił „.ziemiańskiem* Wilnie sui generis 
„burżujem* jest siaki - taki nie obar- 
<zony zbyt wielką rodziną urzędniczy 
na, żyjący z małej, ale zato, gwaran- 
towanej mu — i regularnie, co mie- 
siąc wypłacanej przez państwo pensji. 
Te w 80 znów procentach nowy, na- 
pływowy z innych dzielnic Polski e- 
Jement, tworzący coś w rodzaju na- 

wierzchni w naszym podupadłym gro 
dzie który żyje tu odrębnem zgoła 
życiem. W ogólnej ilości 230 tysięcy 
mieszkańców stanowi on zresztą ja- 
kiś dziesiąty odsetek, nadając „wyż- 
szy* ton dawnej stolicy W. Ks. Li- 
tewskiego — i utrzymując kontakt z 
zachodem. ' 

Ex-buržuje, o szumnych tytułach 
współczesnych kamieniczników, byw- 
wszy dziedzice rozłegłych latyfund- 
jów, bywszy wielcy kupcy prowadzą- 
cy handel ze Wschodem smętnie oglą- 
dają się wciąż w stronę zatarasowa- 
nego granicami „Hinterlandu*, wege- 
tują z dnia na dzień, od czasu do cza- 
su stanowiąc decorum na tle uroczy- 
stości narodowych, w obrębie niedo- 
bitków — knajp i kawiarni, nowego 
urzędniczego Wilna. 

Odbiegłem jednak od tematu, któ- 
ry zakreśliłem sobie w tytule tego 
feljetonu. Zostawmy więc na boku 
tych, którym racja połska dała tu mo 
żność względnego, czy też extra by- 
towania, tych, co z determinacją do- 
jadają swoje dawne kapitały, co 
wśród wspomnianej „burżuazyjnej 
nawierzchni urzędniczej* obracać się 
umieją, utrzymując nadal swe dawne 
handelki i kramiki z artykułami pier- 
wszej potrzeby i wglądnijmy w izby 
proletarjackie, w piwnicach i „na sal- 
kach*. 

Zdziwisz się czytełniku, gdy się 
dowiesz, że ludzi tam żyjących gnębi 
plaga nad plagi: gruźłiea! Słowo to 
brzmi złowróżbnie dła dalszego roz- 
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Kobieta z Indochin o oryginalnej fryzurze. 

Jubileusz Brianda. 

PARYŻ. 11.11. Pat. — Dnia 14 b. 
m. mija 25 lat od chwili, gdy Briand 
został pierwszy raz ministrem. W tym 
okresie czasu brał on udział w 25 roz- 
maitych gabinetach. Był 11 razy prem 
jerem, 2 razy ministrem oświaty, 
sztuk pięknych i wyznań religijnych, 
3 razy ministrem sprawiedłiwości i 16 
razy ministrem spraw zagranicznych. 
W wywiadzie, którego udzielił Briand 
przedstawiciełowi dziennika „L'Excel- 
sior* z powodu srebrnych swych go- 
dów z teką ministerjalną, mówił on o 
swej kampanji na rzecz pokoju. Nie 
pretenduję wcałe— oświadczył Briand 
— że uczyniłem jakiś nadzwyczajny 
wynalazek, głosząc zasadę pokoju. Nie 
zagarniam wcale dla siebie monopolu 
tej idei. Przypuszczam jednak, że szko 
dłiwem nie będzie, iż znałazł się głos, 
który powtarza bezustannie, że szcze- 
ra współpraca przy uszanowaniu da- 
nego słowa, przy zagwarantowaniu in- 
teresów osobistych każdego narodu, 
przy zachowaniu dla wszystkich woł- 
ności, sprawiedliwości i bezpieczeń- 
stwa, że wszystko to stanowi najpew- 
niejszą deskę ratunku dla cywilizacji. 

Symptomatyczny wyrok. 
GDAŃSK. 11.III. Pat. — Wczoraj 

wieczorem zapadł wyrok w sprawie za 
bójstwa byłego urzędnika dyrekcji ko 
lei państwowych w Gdańsku Styrbic- 
kiego. Na mocy tego wyroku zabójca 
Gęgierski został przez sąd uwolniony 
od winy i kary. Wyrok uniewiniający 
został przez tłumnie zebraną na sali są 
dowej publiczność przyjęty oklaskami 

Sam tragiczny wypadek zabójstwa 

  

jak i stanowisko zajęte w tej sprawie. 
przez niemiecką opinję publiczną w 
Gdańsku, jak wreszcie przebieg pro- 
cesu, świadczą o atmosferze niezdrowe 
go stanu umysłów, panującego na tu- 
tejszym terenie, stale podniecanych 
przez agitację elementów nacjonalisty 
cznych, nienapotykających w swej ak- 
cji dostatecznych hamułców ze strony 
gdańskich czynników rządowych. 

W związku z tą ostatnią sprawą, 
jak również i z szeregiem mniejszych 
i większych zajść, zagrażających ży- 
ciu i mieniu polskiemu w Gdańsku. 
na dzień jutrzejszy zapowiedziana jest 
interwencja osobista komisarza gene- 
ralnego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Gdańsku min: Strasburgera. 
ZDROWO OG ROWOO WIK 
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PLAC ORZESZKOWEJ Wr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w abcych. 
Lektura szkolna. Dział aaukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 
-: Czynna od godz. l!-ej do IBlej. :- 
KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: 

® 
DAOOHHHHHHALHLLAS PAN IS o a 

  

woju Wiłnd, brzmi — nazewnątrz, 
jako paradoks, bo przecież jest to 
choroba dołów społecznych — wiel- 
kich miast fabrycznych, o zakażonem 
wyziewami motorów powietrzu, gdzie 
nie ma dostępu —- słońce, gdzie nie- 
znaną jest latem ziełeń przyrody. 

Stąd to alarmujące słowo gruźli- 
ca w Wilnie brzmi jak paradoks, stąd 
to zapewne tak mało się nią interesu- 
jemy i obojętnie przechodzimy koło 
akcji jej przeciwdziała jącej. 

Mam przed sobą garść cyfr, uzys- 
kanych z ust szermierza akcji prze- 
ciwgruźliczej w naszem mieście, sze- 
fa placówek 'z pod znaku Wileńskie- 
go T-wa Przeciwgruźliczego d-ra A. 
Borowskiego, lecz zanim do nich się- 
gnę — sprobuję odtworzyć obrazek 
życia prołetarjatu wileńskiego, gnież- 
dżącego się w norach podziemnych 
i „na salkach”. : 

Przed kilku dniami jeden ze zna- 
jomych kupców spytał mnie przygo- 
dnie, czy nie znam jakiego uczciwego 
człowieka, nadającego się na stróża 
magazynu. W dzisiejszych czasach— 
zamiar zatrudnienia kogoś równa się 
wydarzeniu niezwykłemu. Podzięko- 
wałem swemu kupcowi za zaufanie 
i tegoż jeszcze dnia — wybrałem się 
na Zarzecze, do mieszkania pewnego 
b. krawca, chałupnika, który — ja- 
kieś dwa miesiące przedtem spotkaw- 
szy mnie na ułicy dał mi swój adres 
i błagał o znalezienie mu  jakiego- 
kolwiek zajęcia wraz z kątem na mie- 
szkanie, gdyż znajduje się od roku 
bez pracy, a zatem środków do życia. 
Człowiek, lat około 40, uczciwy — 
bez nałogu pijaństwa, kiedyś cieszący 

21-e posiedzenie Seimu. 
Sprawa umów z Rzeszą Niemiecką. 

WARSZAWA, 11. II. (Pat). Przy pierw- 
szym punkcie porządku dziennego $prawoz- 
dawca poseł Rubel (BB) zreferował projekt 
ustawy w sprawie ratyfikacji traktatu gwa- 
rancyjnego między Polską i Rumunją, pod- 
pisanego w Genewie 15 stycznia 1931 roku. 

Projekt ustawy ratyfikacyjnej przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Zkolei Izba przystąpiła do sprawozdania 
komisji spraw zagranicznych o ratyfikacji 
porozumienia polsko-niemieckiego i innych 
umów t. zw. traktatów likwidacyjnych, 
Pierwszy zabrał głos p. minister sparw zagra 
nicznych Zaleski który w obszernem prze- 
mówieniu wyłuszczył motywy, które spowo- 
dowały rząd polski do podpisania umowy 
gospodarczej i likwidacyjnej z Rzszą Nie- 
miecką i do przedłożenia ich do ratyfikacji 
parlamentu. 

W świadomości, że tylko na drodze czyn- 
uej współpracy międzynarodowej szukać 
można Środków do opanowania istniejących 
trudności gospodarczych, rząd polski prze- 
dłożył Izbom ostatnig kilkanaście bilateral- 
nych umów handlowych. Bierze on bardzo 
czynny udział w komitecie ekonomicznym 
i finansowym Łigi Narodów, w konferencji 
paneuropejskiej i pracach bloku państw rol: 
miczych. Idąc konsekwentnie po linji tej 
polityki rząd polski zawarł z Rzeszą Nie- 
mieeką umowy handłową i likwidacyjną. 
Umowa gospodarcza stwarza podstawę ner- 
mainej współpracy między obu krajami. Mi- 
nister stwierdził, że prowadzone i zamierza- 
ne ostatnio zarządzenia niemieckiej polityki 
gospodarczej naruszają równowagę wymien- 
ną nietylko Polski, ale wszystkich państw 
rolniczych, które są dostaweami Rzeszy. 
Każda akcja, zmierzająca nie do stabilizacji 
Światowej produkcji relniczej, lecz do iej 
zwężenia, przeciwstawia się Ssolidarnej ak- 
cji międzynarodowej w wałce z kryzysem 
rolniczym. 

Minister Zaleski wskazał na zmniejsze- 
nje się w roku 1930 wywozu niemieckiego 
do krajów rolniczych jako na dowód, że 
opanowanie kryzysu gospodarczego państw 
rolniczych leży również w interesie gospo- 
darstwa niemieckiego. Umowę likwidacyj- 
ną minister Zaleski określił jako zdrowy i 
korzystny dła obu stron kompromis. 

Na zakończenie p. minister Zaleski pod- 
kreślił, że tak samo jak rząd polski i cała 
opinja polska z radością przyjęła fakt za- 
warcia między mocarstwami zachodniemi 
porozumienia w sprawie zbrojeń morskich, 
tak opinja międzynarodowa będzie "widzia- 
ła w dzisiejszej uchwałe Sejmu również re- 
alny dowód chęci poważnej współpracy na- 
rodu polskiego. Gdyby umowa nic weszła 
w życie dla braku ratyfikacji ze strony nie- 
mieckiej, to wysiłek Polski nie pójdzie na 
marne, a „chwała* zahamowania poprawy 
sytuacji gospodarczej świata nie będzie spo- 

  

czywała na Połsee. 
Po przemówieniu ministra Zaleskiego, 

które Izba przyjęła hucznemi oklaskami, 
przemawiał pos. Hołyński, który przedsta- 
wił całokształt rozrachunków międzynaro- 
dowych, wynikłych z traktatów pokojowych, 
ze specjalnem uwzględnieniem rozrachun- 
ków polsko-niemieckich i polsko-austrjac- 
kich. 

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) wskazuje na ko- 
rzyści finansowe i polityczne, które plan Yun 
ga dawał Niemcom, przyczem zaznacza, że 
umowa likwidacyjna była dła całości ukła- 
dów potrzebna Niemcom i nie było powodu 
do robienia im zbyt daleko idących ustępstw 
Kończąc mówca oświadcza, że klub jego głó 
sować. będzie przeciwko ratyfikacji. 

Przedstawiciel rządu p. Mrozowski zwró- 
cił uwagę, że rząd polski był zdania, iż w in- 
teresie Polskj leży przyjęcie planu Younga 
i że gdyby Polska pozostała poza nawiasem 
znalazłaby się w niezmiernie truqnem poło 
żeniu. Co się tyczy układu warszawskiego, 
to w układzie tym Polska nie zrzeka się ni- 
czego, bo powiarza tylko przepis planu Youn- 
ga, a Niemcy wyraźnie sję zrzekły swych pre 
tens: Mówca stwierdza, że na zasadzie zrze- 
czenia się niemieckich pretensyj zarówno rzą 
dowych jak i obywateli niemieckich do pań- 
stwa polskiego. wszystkie procesy, jakie są 
wytoczone przed Trybunałem rozjemczym pol 
sko-niemieckim w Paryżu przeciwko rządo- 
wi polskiemu, upadają. Na 1559 wszystkich 
objektów likwidacji podlega 316. Zwolniono 
1116 — tak, że zostało niezlikwidowanych 
127, w tem 55 nieruchomości miejskich, 56 
objektów przemysłowych, 138 rolnych i 3 ob- 
jekty kolejowe. Mówca zaznacza przytem, że 
nie stosowano naogół likwidacji przymuso- 
wej, a tylko dobrowolną. 

Następnie przeciwko traktatowi przema- 
wiali pos. Nosek (Kl. Chł.) oraz pos. Stroń- 
ski (KL Nar.). 

Pos. Szawlewski (BB) zwraca uwagę, że 
biłans finansowy wyniesiony z Hagi, przed- 
stawia się dodatnio. Następnie mówca pole- 
mizuje z wywodami przedstawicieli Klubu Na 
rodowego. 

W dalszej dyskusji przemawiał pos. Ro- 
guszczak (NPR.), wypowiadając się przeciw- 
ko ratyfikacji i szereg innych mówców. Kil- 
kakrotnie zabierał głos referent pos. Hołyń- 

ski. ; 
Po przemówieniu referenta marszałek za- 

rządził głosowanie imienne. Oddano głosów 
280, w tem ważnych 278. Za ratyfikacją umo- 
wy opowiedziało się 188 posłów, przecjwko 
90. W ten sposób Izba przyjęła projekt usta- 
wy w drugiem czytaniu i następnie przyjęto 
w trzeciem czytaniu. 

Następnie zabrał głos p. min. Prystor, któ 
ry omówił szczegółowo ratyfikowane umowy. 

Posiedzenie Sejmu trwa. 

    

   

 AREOWZNY SPRZE 

Żądania maksymalistów hinduskich. 
ALLAHABAD, 11-III. (Pat). Ja- 

wakarlal Nehru, przewodniczący kon- 
gresu, przemawiając na zebraniu 
publicznem, oświadczył: Jeżeli kon- 
gres zdecyduje wzięcie udziału w 
konferencji Okrągłego Stołu, to tylko 
pod warunkiem, że lndje uzyskają 
całkowitą niezależność oraz kontro- 

lę nad armią i finansami. O ile cele 
te mie zostaną osiągnięte, walka bę- 
dzie podjęta ze wzmożoną energją. 
Mówca osobiście wyraża wątpliwość, 
czy konferencja Okrągłego Stołu zdo- 
ła doprowadzić do podobnybh wa- 
runków. 

TDK SARS 

Sprawa włamania do poselstwa polskiego 
w sądzie sowieckim. 

MOSKWA, 11. IH. (Pat). W dniu 11 b. 
m. w sądzie ludowym przy moskiewskim 
urzędzie śledczym odbyła się rozprawa nad 
oskarżonym, który w nocy z 16 na 17 lutego 
próbował włamać się do poselstwa polskiego 
w Moskwie. Na ławie oskarżonych, prócz 
winowajcy Kowalezuka vel Pietrowa zasiadł 
również razem jako wspólnik Michajłowski, 
używający również nazwiska Pimenow. Ko- 
walczukowi akt oskarżenia zarzuca usiłowa- 
nie włamania się do gabinetu posła polskie- 
go celem dokonania kradzieży. Michajłow- 
skiemu zaś władze zarzucają współudział 
w tem przestępstwie przez dostarczenie Ko- 
walczukowi teczki listonosza z podrobione- 
mi szterema depeszami, W czasie operowa- 
nia Kowalczuka w poselstwie Michajlowski 
miał znajdować się na straży przed gma- 
chem, 

Przewód sądowy prowadzono w dwóch 
kierunkach, starano się wykazać, że 
Kowalczuk jest zwykłym złodziejem  re- 
cydywistą oraz że znalezione u niego de- 
pesze i bony aprowizacyjne z kooperatywy 
G. U. P. były sfałszowane lub też skradzione. 
Kowalczuk na sądzie stale podkreślał ze 
specjalnym naciskiem że jest zwykłym zło- 
dziejem recydywistą, 8 razy karanym i do 

gmachu poselstwa przyszedł w celach kra- 
ma 

    

się opinją bardzo dobrego rzemieślni- 
ka, pozbawiony został sposobu do ży- 
cia i sposobu do pracy zarobkowej 
w Swynwzawodzie i w swem rodzin- 
nem mieście. Smutne, niemal że tra- 
giczne, prawda? Majster, dla którego 
wykonywał przez szereg lat zamówie- 
nia zbankrutował, inne wegetujące za 
kłady nic ze swych zamówień odstą- 
pić nie mogą. 

Pod wskazanym mi adresem, owe- 
go zlikwidowanego przez kryzys go- 
spodarczy rzemieślnika nie zastałem, 
powiedziano mi, że — wyjechał jako 
zwykły robotnik do Łotwy. A' otóż 
spotykam się oko w oko z jego żoną. 
Kobiecina ze łzami wzruszenia —bła- 
ga mnie bym uprosił owego kupca, 
by miesiąc, dwa, wstrzymał się z za- 
angażowaniem dozorcy, niech mu 
pan powie, mój-- uczciwie ten obo- 
wiązek spełniać będzie, jak się do- 
wie, a napiszę mu zaraz — to rzuci 
wszystko i wróci do rodziny. Mój ty 
Boże, panoczku, niech już będzie, jak 
chce, byłe tu jakiś kąt pewny otrzy- 
mać. Niech pan powie, że i ja bez. 
żadnej dodatkowej zapłaty sprzątać 
i prać będ,ę szyć będziemy i <będzie- 
my wierne sługi, Bogu dziękując, że 
mając dach nad głową nie zginiemy 
marnie.. 

I tak słuchając rozpaczliwych wy- 
nurzeń owej kobieciny — rzuciłem 
pytanie, a gdzież wy teraz mieszkacie 
Tu, zaraz niech pan idzie i zobaczy. 
Stajemy opodal około małego, zgar- 
bionego od starości domu. Dobrzy lu- 
dzie, panoczku, kąta odstąpili na sal- 
ce, lecz jest tam nas razem siedmioro 
ludzi ich czworo i ja z dziećmi we 

    

dzieży. Znajdujących się w pokojach po- 
selstwa kosztowności i sreber nie ruszał, 
spodziewająe się że znajdzie w gabinecie 
posła rzeczy cenniejsze. Michajłowski na- 
tomiast kategorycznie przeczy, jakoby miał 
fałszować i dostarczać depesze Kowalezuko- 
wi, jak również, aby brał udział w sprawie 
włamania do posełstwa polskiego. Przyzna- 
je on, że jest zawodowym złodziejem kie- 
szonkowym, mieszkań jednak nie okradał. 

W ten sposób pochodzenie zagadko- 
wych depesz, znalezionych podczas rewizji 
w poselstwie przy Kowałczuku, nie dało się 
w ezasie przewodu Sądowego ustalić. Co do 
taksówki 1117, to na przewodzie sądowym 
ustalono, przesłuchując szofera i pasażera, 
że taksówka ta nie miała nic wspólnego z 
włamaniem. Rozprawa sądowa trwała od 
12.40 do 13.45, poczem sąd naradzał się eko- 
ło 3 godzin nad stylizacją wyroku. Przed 
godz. 17 ogłoszono wyrok, skazujący Kowal- 
czuka i Michajłowskiego na 2 lata więzienia 
a po odbyciu kary na 5 lat zesłania do od- 
dalonych miejscowości Związku Sowieckie- 
go. Na procesie obeeni byli p. o. szefa wy- 
działu polskiego Narkomindiełu Morstyn, 
attache poselstwa polskiego w Moskwie Za- 
biełło oraz kiłku przedstawicieli prasy mo- 
skiewskiej i zagranicznej. 

i RASLANAS NA VA i A RR IT IRKPISLKBASS 

Sine Iciniotvo to potęga Państwa! 

troje. Po brudnych powyginanych 
schodkach dostaję się na ową salkę. 
Otwierają się drzwi. Okropny widok! 
Izdebka, z której taki cudny widok 
roztacza się na pobliski Belmont — 
zionie czyhającą z każdego jej kąta 
na zagnieżdżone tu istnienia ludzkie 
śmiercią. Na przestrzeni kilku met- 
rów kwadratowych ośmioro ludzi, je- 
dno łóżko, prycza jakaś ohydna i 
dwa wory ze zgniłą, przeświecającą 
z nich słomą. Na łóżku tem — w po- 
zycji półsiedzącej kobieta lat jakichś 
30 chora na suchoty. Spluwa krwią 
na jakąś deszczułkę, tuż koło worka 
na którym bawi się troje bledziutkich 
półnagich dzieci. To córka, starusz- 
ków właścicieli mieszkania, nieobec- 
nych podówczas w domu, którzy przy 
jęli z litości do siebie — żonę i dzie- 
ci mojego krawca. Staruszkowie, 
gdzieś włócząc się po mieście zarabia- 
ja grosiki, bądź przy sprzedaży ga- 
zet bądź z przygodnej posługi. 

" Lecz już dość tego przykładu, znaj- 
dziemy ich zresztą w Wilnie setki, 
a może i tysiące — i na owych „„sal- 
kach*, i w izbach piwnicznych, wię- 
kszych domów. Pytam się — jakie 
wyrośnie pokolenie z ludzi, wegetu- 
jących w takich warunkach? 

I tu — dopiero — wyrość musi 
przed nami problem wałki z nędzą, 
problem akcji przeciwgruźliczej, któ- 
rą cicho, bez reklamy, poza ogólnym 
lamentem tych, co jeszcze chwała Bo- 
gu jakie takie środki i warunki by- 
towania posiadają prowadzi Wileń- 
skie T-wo Przeciwgruźlicze. 

A oto — poza znów jaskrawemi 
przykładami nędzy — tło, na którem 

Mr. 58 (2000) 

280 tysięcy studentów 
amerykańskich pracuje 

w dziennikarstwie. 
280 tysięcy studentów amerykańskich 

pracuje w dziennikarstwie, zresztą na bar- 
dzo skromnych stanowiskach. Kryzys gos- 
podarczy zmusił wielu beztroskich młodych 
Amerykan do pracy i to właśnie wtedy, gdy 
o tę pracę najtrudniej. Pomimo to, jak wska 
zuje świeżo ogłoszona statystyka, 280 ty- 
sięcy studentów zajmowało się w Stanach 
Zjednoczonych w 1930 roku uliczną sprze- 
dażą pism, najskromniejszą „funkcją pra- 
80° jaka istnieje. Ale zapewne niejeden 
z nich pocieszał się tem, że stary Rocke- 
feller też w młodości był gazeciarzem. a om 
student-sprzedawca, może skończyć wobec 
tego, jako magnat prasowy, rywał wszech- 
potężnego Hearsta. 

AZ 

Oryginalna reklama kuracyjna 
Zarząd uzdrowiska czeskiego Marjenbad 

postanowił, aby zwiększyć frekwencję ku- 
racjuszy, zaprosić na bezpłatny pobyt i ku- 
rację trzech najtęższych ludzi z Niemiec. 
Trzej grubasi przejdą całkowity program 
kuracji odtłuszczającej przy zastosowaniu 
kąpieli i wód mineralnych marjenbadzkich, 
росхет — jak łatwo się domyśleć — będą 
stanowili żywą reklamę uzdrowiska. Chętni 
się znajdą — nie ulega wątpłiwości, bo ko- 
góźby nie skusiła perspektywa dłuższego po- 
bytu w Marjenbadzie gratis. Kto wie jednak 
czy grubaski nie zechcą w tajemnicy przed 
kontrolerami uprzyjemniać sobie życie i za- 
jadać się zakazanemi przysmakami w ro- 
dzaju ciastek, czekolady, cukrów i t p. 

        

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Wykład hbuchalterji (księgowości) po- 

jedyńczej i podwójnej z uwzględnieniem ine- 
tody amerykańskiej * 

Podręcznik praktyczny dla osób, chcących 
wyuczyć się buchalterji łub w niej się wy- 
doskonalić. 

Nagrodzony dyplomem „Mention bonora- 
ble" na międzynarodowym konkursie prac 
wiedzy handlowej na wszechświatowej wysta- 
wie paryskiej w 1900 r. Ułożył Henryk Chan 
kowski, Dyrektor Kursów Buchalteryjao 
Handlowych w Warszawie. Wydanie 11 te. 
61 szy tysiąc. Cena w oprawie zł. 5. 

Treść podręcznika: Katechizm buchaltera. 
Zasady ogólne buchalterji. Buchalterja poje- 
dyńcza. Przeprowadzenie tranzakcyj handlo- 
wych za cały miesiąc wrzesień. Miesięczna 
kontrola ksiąg. Sporządzenie inwentarza i 
roczne zamknięcie ksiąg. 

Buchalterja podwójna. Otwarcie ksiąg 
handlowych. Przeprowadzenie  tranzakcyj 
przez cały miesiąc październik. Miesięczna 
kontrola ksiąg. Sporządzenie biłansów, kon- 
troli, inwentarza i wyliczenie strat i zysków. 
Zamknięcie ksiąg. 

Buchalterja amerykańska. Przeprowadze- 
nie tranzakcyj za m-c październik systemem 
amerykańskim, Zamknięcie ksiąg. 

Powyższy podręcznik jest drukowany z 
10go wydania stereotypowego i jest już tak 
znany w świecie handlowym, że nie potrze- 
buje ponownego omówienia. 

— Waęława Gąsiorowskiego „Miłość Kró- 
lewieza*. Powieść historyczna z XVIII w. 
z cyklu „Pułaski* (Małżeństwo Karola, Księ- 
cia Kuralndzkiego —— syna Augusta III — z 
Franciszką Krasińską i młodość Kazimierza 
Pułaskiego późniejszego konfederata barskie- 
go). Str. 424, na bezdrzewnym papierze zł. 12. 
Wydawnictwo Domu Książki Polskiej by 
Warszawie. 

Wacław Gąsiorowski jest dziś wśród spół- 
czesnych pisarzy połskich, powiešciopisa- 
rzem historycznym. mającym bogaty doro- 
bek piśmienniczy i wielką skałę twórczości 
oraz zasłużoną popularność wśród Oogrom- 
nych rzesz czytelników. Wróciwszy do kraju 
po wielotetnim pobycie we Francji i Amery- 
ce, Gąsiorowski pracuje bardzo intynsywnie 
nad ukończeniem dwóch. kapitalnych dzieł: 
„Historja Armji Polskiej we Francji”, która 
obejmie kiłka tomów, i nowego cyklu po- 
wieści historycznych o Kazimierzu Pułaskira 
z którego pierwsza powieść p. t. „Miłość kró- 
lewicza* wyszła właśnie obecnie. Cykl ten 
składać się będzie z kilku powieści („Miłość 
królewicza”, „Interregnum“, „Sodalis Reispu- 
blicae* i „Wróg ludów*), obejmując dzieje 
drugiej połowy XVIII w. aż do śmierci Ka- 
zimierza Pułaskiego w dalekiej Ameryce. 

  

Treścią powieści są młodzieńcze lata Ka- 
zimierza Pułaskiego, który oddany przez ojca 
na dwór królewski został paziem królewicza 
Karola a po kilku latach głównym sekreta- 
rzem j dworu. Nieszczęśliyya miłość do 
Franci Krasińskiej, wydanej przez rodzi- 
nę za królewicza Karola, który małżeństwa 
tego nie traktował dostatecznie serjo, wywar- 
ła na dalszem życiu Pułaskiego dominujące 
znaczenie, a dzieje jego młodości owiała naj- 
piękniejszym romantyzmem. 

   

TED EN NL III I NTA 

posuwa się akcja T-wa Przeciwgru- 
źliczego. Brak, kanalizacji, dobrej wo 
dy —- przeludnienie. 

Wynajdowani chorzy na gruźlicę, 
przez wywiadowczynie 'T-wa mają 
mieszkania niehigjeniczne w 63 pro- 
centach, ogólnej liczby objętych opie- 
ką. To nie zależy od starań i wysił- 
ków tych biedaków, gdyż niezależ- 
nie od miejskich warunków sanitar- 
nych dbałych o czystość i chętnie słu- 
chających zaleceń T-wa jest 62 pro- 
cent, brudnych zaś mieszkań z winy 
„kamieniczników* 38 proc. 

Z chorych na gruźlicę udzielają- 
cą się, których w r. ub. zarejstrowa- 
ło T-wo 372 osoby — sypia w osob- 
nych łóżkach 65 procent, wspólnie— 
35 procent. Odżywia się z tej liczby 
jako tako dobrze 7 procent względnie 
dostatecznie 33 proc. całkowicie nie- 
dostatecznie — i nie dojada 60 proc. 
Nie trzeba dodawać, że gruźlica, w 
sielankowem — wiejskiem Wilnie 
najwięcej rozpowszechniona jest 
wśród uczącej się dziatwy, lecz o tem 
innym razem. 

Dziś, chcę zakończyć apelem do 
walki z gruźlicą. Wglądnijmy do pi- 
wnic i na „salki“ — i radźmy, czyń- 
my coś na Boga, by klęsce zapobiec. 
Wszak cyfra chorych, otoczonych o- 
pieką W. T. P. to — drobny odsetek 
rzeczywistego stanu klęski. 

B. W. Święcieki- | 
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Ki z KRAJU 
Tragiczny wypadek 

na przejeździe kolejowym w Smorgoniach. 

O tragicznym wypadku donoszą nam 

we Smorgeń. 
Wezeraj w godzinach porannych wracali 

iurmanka do Smorgon 30-toletni imieszka- 

miec pobliskieį wsi Boruny, Jėzet Legat i 30 

letni Aron Miadłer. W chwili gdy furmanka 

amajdowała się na przejeździe kolejowym 

madszedł pociąg osobowy zdążający 2 Moło- 

deczna do Smorgoń. Wskutek zamieci śnież- 

nej zarówno jadący furmanką jak i maszy- 

usta dopiero w ostatniej chwili zauważyli 

groózee miebezpieczeństwo. Było jednak za- 

późno i pociąg z całą siłą uderzył w sanie 

"żskóge je na drobne kawałki Józef Le- 

  

gat dostał się pod koła poelągu i poniósł 
Śmierć na miejseu, drugi zaś podróżny Mia- 
dler (stały mieszkaniee Smorgoń) został cięż 
ko ranny. 

Ranego Miadiera w stanie groźnym prze- 
wieziono do szpitala w Smorgoniach, trupa 
zaś tragicznie zmarłego Legata zabezpieczo- 
no na miejscu do przybycia władz sądowo- 
śledczych. 

Śmierć Legata jest tem tragiezniejsza, że 
zginął on w przededniu ślubu na który 
właśnie zdążał. (c) 

gn 

Pobicie komunistów-bezbożników przed 
cerkwią w Janowie. 

W ubiegłą niedzielę przed cerkwią w 

Janowie gm. janowskiej komuniści widocz- 

mie wzorując się na prowadzonej obecnie 

w Sowietach akcji bezbożników urządziło 

demonstrację. W  niedziełę wieczorem w 

czusie gdy z cerkwi po ukończonem nabo- 

żeństwie wychodził tłum pobożnych, poja- 
wiia się u wejścia do cerkwi grupa komu- 

mistów, która poczęła rozdawać ulotki wy- 

wrotowe i antyreligijne, zaś jeden Z Wy- 

-wrotowców rozpoczął wygłaszać przemówie- 
a sa o + 6 

przypadkowi uc 
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nie przeciwko obrządkom religi jąym. 
Wychodzący z cerkwi tłum, zorjenło- 

wawszy się w sytuacji, zareagował natych- 
miast. Na głowy komunistów—bezbożników 
posypały się razy, przyczem kilku włościan 
uzbroiwszy się w kije, poturbowała dotkli- 

wie 4 wywrotowców. Pobici komuniści sko- 
rzystali z zamieszania i zbiegli przed aresz- 
towaniem. 

Na miejscu pozostawili kilka klg. bibuły 
wywrotowej. 

iekinierzy nie chcą wracać 
do „raju” sowieckiego. 

Pzteole K. ©. P. w rejonie odcinka gra- 

miezncgo. Zaostrowieze zatrzymały 9 włoś- 

ian i kebiet z saniami i końmi, którzy przy 

wyrębie lasu sowieckiego na granicy wsku- 

tek panującej zadymki Śnieżnej zbłądziii 
4 znateźli się na terytorjnm połskiem. 

Przypadkowi uciekinierzy, gdy © tem 

dowiedzieli się wyrazili ehęć pozostania w 
Polsce. Kobiety wśród których było 3 na- 
rodowości polskiej ze łzami w oczach pro- 
siły naszych żołnierzy © zezwolenie im za- 

mieszkania na ziemi polskiej, gdyż Opatrz- 

ność boska sprowadziła ich do wolnej zie- 

mi polskiej. 

Rozwój akcji przeciwpożarowej, 
Prowadzona od szeregu miesięcy akcja 

«przeciwpożarowa w powiatach wojewódz- 

twa wileńskiego daje coraz pomyślniejsze 

wyniki. Założono w powiatach wojewódz- 
twa 56 nowych oddziałów straży ogniowej 
ł tak w pow. wileńsko-trockim powstały 4 
oddziały straży ogniowej, oszmiańskim 5, 
święciańskim 6, dziśnieńskim 7, postawskim 

8, brasławskim 5, wilejskim 9 i mołodeczań- 
skim 12. 

Akcja przeciwpożarowa w województwie 

zmajduje coraz podatniejszy grunt i zrozu- 

mienie wśród ludności wiejskiej i miejskiej. 

BARANOWICZE 
-+ Różmości z baranowiekiego bruku, 

Mieliśmy tu dnia 3 marca historyczne po- 

siedzenie Sejmiku pow. baranowickiego. Bu- 

dżetowe pozycje uchwalone były zgodnie, 
bez żadnych sprzeciwów, a rolnicy się cie- 

szyli, bo budżet naszego powiatu na rok 

przyszły jest niższy o sumę poważną 253.503 

złotych, choć jeszcze przedstawia się pokaž- 

mie, bo wynosi 725809 zł. Pięknym przykła- 

dem ofiarności obywatelskiej zajaśnieli na 

tem posiedzeniu p .starosta Przepałkowski, 

który zrzekł się dodatku reprezentacyjnego 

członkowie Sejmiku obnjżający swoje dje- 

ty o 50 procent, urzędnicy samorządowi ob- 

miżający swoje pobory, przez zrzeczenie się 

wez 
   
     

dobrowolne 5 procentowego dodatku komu- 

nalnego. Na tem posiedzeniu uchwałona re- 

gulamin funduszu budowlanego, na budowę 

szkół pow. Powstawać on będzie z 10?/o do- 
chodów zwyczajnych gmin przelewalnych co 

roku do tego funduszu. Postanowiono wy- 

stąpić do Pana Wojewody Beczkowicza, o 

pozwolenie uruchomienia „Spółki Wodnej 

Powiatowej” dła regulacji rzeki Szczary i 

jej dopływów. Na delegata od Związku Po- 

wiatów Rzeczypospolitej, wybrano p. Stani-, 
sława Czyża, a na zastępcę p. Jahołkowską. 

Zrobiono posunięcie natury unifikacyjnej bo 

dokonano zinian w statucie służbowym pra- 

cowników samorządowych, w części doty- 
czącej stanowisk służbowych ujednostajnia- 

jąc je z tytułami przyjętymi w całej Rzeczy- 

pospolitej. Przyjęto statut emerytalny dla 

pracowników samorządowych. 

Wtych dniach zaczął się u nas kurs ty- 

godniowy dla dozorców drogowych przysła- 

nych przez gminy. Wykłada tam p. inżynier 

Liksza, ze swymi technikami i drogomistrza- 

mi. W dzień otwarcia kursu, o znaczeniu 

komunikacji i o roli drogowego dozorcy, 

mówił zastępca starosty p. Zarzycki operu- 
jąc przekonywującemi przykładami. Dnia 4 
marca zaczął tutaj p. Dracz przybyły z Wil- 
na prowadzić w szkole im. Tadeusza Koś- 

ciuszki 5 dniowy kurs nauczycielski „Świe- 

Uicowy*. Frekwencja dość znaczna, zainte- 

resowanie duże. 

  

  

Stefanja Bojarska. 

  

    

Odczyt prof. Stanisława Władyczki 
„0 sugestii”. 

Jak corocznie odczyt znakomitego wiłeń- 

skiego neurologa, zgromadził w dniu 8.III 

tłumy publiczności, która szczełnie zapeł- 

miła przestronną salę, Śniadeckich, galerję 

i część estrady. Profesor Stanisław Władycz- 

*%o, który zwykle świetnie opracowuje w 

swych odczytach najciekawsze zagadnienia 

z dziedziny psychiki, obrał tym razem za 
temat prelekcji „Sugestję”, kłóra w nowo- 
czesnej medycynie odgrywa coraz to wię- 
ksza. rolę. 

Za motto odczytu prelegent obrał biblij- 
uą przypowieść o wskrzeszeniu przez Chry- 
stusa córeczki Jaira, potem nawiązując do 
wpływu cudėw na ludzką psyche, zobrazo- 
wał w kiłku słowach, że medycyną zajmowa 
i się w starożytności kapłani zdający sobie 
sprawę, ze znaczenia sugestji lecznictwie. 

Sugestja jest narzucaniem swojej myšli dru- 

giej osobie. Sugerować to znaczy działać tak 

aby on uczynił jak my pragniemy, wbrew 

własnej woli. Nama ć znaczy starać się 

rorumowo przekonać, wmawiając staramy 

się drugiego osobnika pozbawić krytyki i 

woli, w sugestywny sposób oddziaływują: 

mówcy, lekarze, kaznodzieje, adwokaci, ku- 

рсу it d. = 
Gkociaż sugestja dawno była już stoso- 

wana w medycynie, jednakże na drogę ba- 
dań naukowych została ona wprowadzona 
dopiero w dziewiętnastym wieku w Szkocji. 
Sugestja nie posiada ściśle naukowej defini- 
cji, to też bywa ona nieraz mylnie identy- 
fikowana.z hypnozą. W stanie hybnozy, psy- 
<hizm jest bardziej podatny na sugestję. 
Stana bypnozy charakteryzuje się tem, że o 

postępkach zahypnotyzowanego decyduje wy 

łącznie intencja hypnotyzera,  hypnotyzer 
ach, psyche za- 

hypnotyzowanego odczuwa wyłącznie to, co 

jej jest poddane. Jest to stan sziucznie przez 
drugą osobę wywołany. 

Od właściwej sugestji, nałeży jeszcze wy- 
odrębnić dwa zjawiska pokrewne. Primo 
tenomeny ideopłastyczne, secundo, instynkt 
posłuszeństwa biernego. Mażda idea w na- 
szym mózgu dąży do zrealizowania się. Nie- 
xaa myśli bez ekspresji (mówi prof. Dr. 
Janet). Źrenice zwężają się lub rozszerzają 
pod wpływem ciemności, lub Światła, ale 

i pod wpływem wzruszeń psychicznych mo- 

gą następować fizyczne reakcje. Mamy tego 

liczne przykłady u różnych świętych, sty- 
gmaty męki Pańskiej u świętego Franciszka 
z Assyżu, a nawet współcześnie u Teresy 

Neumann z Kennersrent. Dr. Louis Lateau 

  

  

  

   

  

"badał naukowo stany ekstaz religijnych i 
stwierdził podczas nich znieczulenie skóry 
* osłabienie tętna. Procesy psychiczne wy- 

wołują często zmiany cielesne, nieraz bar- 
dzo dodatnie w niektórych cierpieniach cho- 
robowych. Ekstazom religijnym zawdzięcza- 
my tak liczne cudowne uzdrowienia w Lo- 
urdes, Częstochowie, Lisieu i t. p. Bardzo 
liczne są przykłady sugerowania przez dokto 
rów pacjentom bólu lub znieczulenia nań. 

Jeżeli osobnik przeżywa wzruszenia pod 
wpływem bodźca zewnętrznego lub psychicz- 
mego, to ono działa nietylko na psyche i sy- 
siem nerwowy, ale i na system dokrewny 

*i może wytworzyć we krwi produkty trują- 
ce, które psują krew i zatruwają mózg, a 
więc określenie trujące słowo nie jest tylko 

przenośnię. Wyżej przytoczone przykłady 
pochodzą z dziedziny fenomenów ideoplas- 
tycznych. Oprócz nich od ścisłej sugestji na- 
leży jeszcze odróżnić psychiczne niewolni- 
<two, czyli instynkt posłuszeństwa biernego. 

„ Instynkt posłuszeństwa biernego objawia 
się, przez pomniejszenie a nawel zawiesze- 
nie własnego krytycyzmu, automatyzm czy- 
"mów a nawet myśli. Bierne posłuszeństwo 

spotyka się często u żołnierzy, urzędników 

a. przedewszystkiem u dzieci i u tych ostat- 

nich jest ono ważnym czynnikiem w wycho- 

waniu, dopiero w miarę rozwoju dziecka 

stopniowo zanika, bez biernego posłuszeń- 
stwa niemożliwą byłaby wszelka karność i 
dyscyplina. Instynkt posłuszeństwa biernego 
sprzyja sugestji ale nią nie jest. 

Sugestja w ścisłem znaczeniu słowa jest 
(pression mor: nacisk psychiczny wywie- 

rany najczęściej za pomocą słowa na czło- 

wieka podatnego psychicznie na przyjęcie 

cudzej woli wbrew własnej. Normalne bodź- 

ce działające na zmysły bez sugestji, wywo- 

łują świadomą inicjatywę myślową, ostate- 

czną koncepcję i decyzję, którą wolą wpro- 

wadza w czyn. Czyli że bodziec wywołuje 
w mózgu cały szerek aktów intrapsychicz- 
nych, a po przesianiu ich przez cenzurę, na- 
stępuje dopiero konkluzja i czyn. Przy su- 
gestji po bodźcu następuje prawie natych- 
miast i automatycznie czyn. Pod wpływem 
nakazu sugerującego następuje dysocjacja 
psychiczna, w której świadomość odbiorcy 

i jego wola nie grają żadnej roli, a czyn je- 
go jest aktem podświadomości. Zasadniczą 
cechą tego stanu jest dysocjacja pomiędzy 
świadomością a podświadomością. 

  

Automatyzm odruchów sugerowanych, mo- 

że dotyczyć różnych dziedzin życia realnego 

i psychicznego, a więc: chorób, uczuć, ge- 

stów, postawy, impulsów, popędów, sądów, 

opinji i t. d. Sugestja może być: czysto 

intelektualna w której sugeruje się tylko i- 

dec, albo też mieszana intełektualno-uczucio- 
wa i w tym wypadku stan wzruszeniowy 
przyśpiesza dysocjację pomiędzy świadomoś- 
cią i podświadomością. Czasami otamowa- 
nie uczuciowe odbiorcy przez nadawcę jest 
wielostronne, czasami znów jest wyłącznie 
skierowane na jedną ideę czyli monoideizm. 
Ten wpływ osobnika A (nadawcy) na osob- 
nika B (odbiorcę) jest pewnego rodzaju te- 
lepatycznem przeniesieniem się myśli z jed- 
nego człowieka na drugiego. Flamarjon w 
swojem dziele przytacza cały szereg przykła- 

dów przenoszenia myśli na odległość, bez 

działu słowa, ruchu i gestu. Zachodzi też 

pytanie czy w Sugestji dużej roli nie od- 
grywa telepatja. Myśl ludzka jest pewnego 
rodzaju energją psychiczną, mogącą być 
przeniesiona z jednego osobnika na drugie- 
go i tak samo transmitowaną na odległość 
jak promienie elektryczne. Na odległość mo- 
gą oddziaływać ludzie fizycznie zdrowi, zdol 
ni do skupienia i natężenia myśli, dobrymi 
odbiorcami są ludzie słabi i chorzy. 

Różni uczeni robili doświadczenia z apa- 
ratem, (rodzaj aparatu radjowego) służącym 
do uchwycenia i utrwalenia energji psychi- 
cznej. Siła dźwięku w tym aparacie jest 

zależna od siły napięcia i od siły przeżycia 

badanego objektu, widać stąd jasno że fale 
mózgu ludzkiego mogą być przekształcone 
na dźwięk. Zupełnie realne badania nad fa- 
łami mózgowemi przeprowadził w swojem 
laboratorjum fizjołogicznem prof. Hans Ber- 
ger w Jenie. Dokonywał on doświadczeń na 
chorych, własnym synu, i sobie samym przez 
wprowadzenie elektrodów pod czaszkę, albo 
tylko pod skórę i przez połączenie tychże 
z odpowiednim aparatem tą drogą otrzymy- 
wał on fale krzywe różnej długości ale tego 
samego rodzaju. Fale mózgowe nie są zwią- 
zane z falami elektrycznemi serca. Gdy je- 
den osobnik słowem działa na drugiego, na 
tego osobnika B. płyną cztery fale: fala 
dźwięków słyszałnych i niesłyszalnych, psy- 
chiczne i uczuciowe. Dźwięki można fil- 
trować i dzielić, a dźwięki niesłyszalne dzia- 
lają niejednokrotnie destrukcyjnie na czer- 

  

   

  

   

  

wone ciałka krwi a nawet są tak silne, że 
można nimi zabić małą rybkę lub żabę. 

Elektrofizjołogja jest nauką najmłodszą, 
która chce uważać wszelkie przejawy życia 
jako fenomeny elektryczne. Życie jest prze- 
jawem elektrycznem z właściwością promie- 
njowania. Słowo może mieć różne walory, są 
słowa: jak kwiaty, słowa, które uskrzydla- 
ją duszę i dają radość, słowa niosące pokrze 
pienie, i słowa złe, trujące, słowa działają- 
ce jak burza. Czyn wykonany przez B. może 
być dobry lub zły w zależności od tego 
przez kogo był sugerowany. 

"Trzeba wyzyskać sugestję aby wnieść 
w życie jak najwięcej światła i słońca i aby 
uchronić młodzież przed błąkaniem się po 
manowcach w poszukiwaniu szczęścia. Trze- 
ba sugerować młodzież aby nie dała się po- 
chłonąć przez epikureizm życia, nie nasią- 
kła wyłącznie suchym energizmem ale umia- 
ło ga połączyć z rozumnym opartym na 
uczuciowej podstawie moralizmem, który jest 
T. naszych warunkach najbardziej potrze- 

ny. 
„Sugestja jest siłą ogromną, która dobrze 

i umiejętnie użytą być winna”. Temi słowa- 
mi zakończył prof. Władyczko swój świetny 
wielce zajmujący odczyt nagrodzony burzą 
oklasków audytorjum. 

Zokali, 

  

Wiadomości kolejowe. 
Ulepszenia w przewozie ładunków 

drobnicowych. 

Ministerstwo komunikacji poleciło 
swego czasu  Dyrekcjom Kolejowym 
wprowadzić specjalne pocjągi drobni- 
cowe lekkiego typu, celem szybszego 
przewozu drobnicy oraz osłabienia 
konkurencji samochodowej. 

Pociągi te cieszą sią dużą popular- 
nością wśród sfer handlowych i prze- 
mysłowych, . wobec czego liczbę ich 
zwiększono do 17 dziennie w Dyrek- 
cjach Okręgowych: Warszawskiej, Po- 
znańskiej i Katowickiej. 

Ostatnio wprowadzono specjalne 
wagony dla przewozu drobnicy przy 
pociągach  pośpieszno-towarowych w 
Radomskiej Dyrekcji Kolejowej. 

Ruch osobowy w II półroczu 1930 r. 
Zaludnienie pociągów osobowych 

w II półroczu 1930 r. jest w porówna- 
niu z półroczem pierwszem mniejsze 
o 6 proc., zaś w porównaniu z r. 1929 
o 9 proc. 

Na zmniejszenie frekwencji pasa- 
żerów na kolejach wpłynęło przede- 
wszystkiem przesilenie gospodarcze 0- 
raz konkurencja ruchu samochodowe 
go tańszego i dogodniejszego od kolei. 

Natomiast statystyka regularności 
przewozów wykazuje 98 proc. w roku 
1930, podczas gdy w roku 1929 re- 
gularność przewozów dochodzi tylko 
do 92 proc. 

Ułatwienia przy zamawianiu 
"wagonów. 

Dowiadujemy się, że Min. Kom. rozpo- 
czyna walkę z biurokratyzmem na ko- 
lei i dąży do uhandlowienia kolei, o- 
statnio bowiem wprowadzone zostały 
w życie nowe przepisy o gospodarce, 
wagonami towarowemi. Przepisy te 
poza uproszczeniami natury technicz- 
nej posiadają ogromne znaczenie dla 
klijentów kolei, przedewszystkiem dla 
tego, że znoszą kaucję, która wymaga- 
na była dotychczas przy zamawianiu 
wagonów. 

Pozatem nowe przepisy znacznie 
ułatwiają zamawianie wagonów, gdyż 
zezwalają na przyjmowanie zamówień 
nawet drogą telegraficzną lub telefo- 

niczną. 
Na istniejące dotychczas braki w tej 

dziedzinie wskazywaliśmy swego cza- 
su na łamach naszego pisma i jak wi- 
dzimy nie bez rezultatu. 

Nowy tabor kolejowy. 

W roku 1930-31 koleje polskie ot- 
rzymały poważną ilość nowych paro- 
wozów i wagonów. W. szczegółach 
przypływ nowego taboru przedstawia 
się następująco: ogółem w okresie tym 
zbudowano 141 parowozów, w tem 68 
osobowych i 73 towarowych; 160 wa- 
gonów osobowych, w tem II klasy 25 
wagonów, JI i III klasy 20 wagonów 
i III kłasy 115 wagonów; wagonów to- 
warowych zbudowano 4900, w tem 
4250 węglarek, 650 platform; 68 wa- 
gonów specjalnych. w tem 28 chłodni 
i 40 wagonów dla przewozu nieroga- 
cizny. 3 

Pozatem dowiadujemy się, že Mi- 
nisterstwo Komunikacji opracowało 
dwa projekty parowozów dla pocią- 
gów kurjerskich, których szybkość 
maksymalna wynosić będzie 110 klm. 
na godzinę. Budowa trzech próbnych 
parowozów została już rozpoczęta. 
Wreszcie Ministerstwo Komunikacji 
dało zamówienie na budowę 100 wa- 
gonów do przewozu mebli oraz otrzy- 
mało 1 duży pług odśnieżny rotacyjny 
typu szwedzkiego, wybudowany w wy 
twórni krajowej. Oprócz tego zbudowa 
no 6 parowozów  człeroosiowych na 
przegrzaną parę dla kolei wąskotoro- 
wych i zbudowano 6 wagonów moto- 
rowych, posiadających duże znaczenie 
dła ruchu podmiejskiego. 

Zwiększenie szybkości pociągów. 

W związku z projektem zwiększe- 
nia szybkości pociągów, Wileńska Dy- 
rekcja Kolejowa poczyniła związane z 
tem przygotowania. 

Jak się dowiadujemy, w nowym 
rozkładzie jazdy pociągów, który 
wchodzi w życie z dniem 15 maja, 
wprowadzony zostanie nowy typ pocią 
gów osobowych o przyśpieszonym bie 
gu bez specjalnej dopłaty. 
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Nagroda artystyczna m. Wilna 
za rok 1931-szy ' 

została przyznana prof. F. Ruszczycowi. 

Wczoraj późnym . wieczorem pod 
przewodnictwem prezydenta miasta p., 
J. Folejewskiego odbyło się posiedze- 
nie sądu konkursowego nagrody arty- 
stycznej m. Wilna. . 4 

Jury stanowili delegaci Rady Miej 
skiej w osobach: pp. Iwaszkiewiczo- 
wej i Dobrzańskiego, reprezentanci 
Uniwersytetu Wileńskiego profesoro- 
wie: Morelowski, Sokołowski, Ślendziń 
ski i Kłos oraz przedstawiciel Żydow- 
skiego T-wa Artystów p. Załkind. 

„Jury biorąc pod uwagę całokształt 
twórczości artystycznej na gruncie wi 
leńskim jednogłośnie wypowiedziało 
się za przyznaniem nagrody artystycz- 

nej m. Wilna na rok 1931-szy prof. 
Uniwersytetu Wileńskiego Ferdynan- 
dowi Ruszczycowi. 

Nagroda w wysokości 5.000 zło- 
tych oraz artystycznie wykonany dy- 
plom zostaną wręczone laureatowi w 

najbliższych dniach. 

W obawie powodzi. 
Na prowincji. . 

Z poszezególnych powiatów wojewódz- 
twa wileńskiego donoszą, iż wczoraj padał 
wiełki deszez. Deszcz łał całą noc i dzień. 
Wskutek tej ulewy na drogach utworzyły 
się roztopy. 

W związku z deszczami należy oczekiwać 

w najbłiższych dniach ruszenia rzek. 
W obawie powedzi wystawiono już na 

brzegach rzek posterunki alarmowe i zmo- 
bilizowano brygady które prowadzić będą 
akcję przeciwpowedziową. 

Na terenie Dyrekcji Kolejowej. 
Celem zabezpieczenia linij kolejowych od 

ewentualnej powodzi, z polecenia dyrektora 
wileńskiej Dyrekcji kolejowej inż Falkow- 
skiego zostały w obrębie dyrekcji zabez- 
pieczone mosty, tory i nasypy kolejowe. 

Onegdaj odhyła się specjalna konferencja 
poświęcona sprawie zabezpieczenia linij ko- 
lejowych od powodzi. Na konferencji naczel- 
nicy i kierownicy stacji otrzymali wyczer- 

pujące instrukcje, dotyczące 
ew. powodzi. 

Równocześnie powołano komisję teeh- 
niczno-inżynieryjną, która rozpocznie nie- 
zwłocznie badanie odcinków kolejowych, 
mostów i nasypów, gdzie na miejscu podej- 
mie odpowiednie przygotowania zabezpie- 
czające przed powodzią. 

zapobieżenia 

Organizacja akcji pomocy ludności dotkniętej ewentualną 
kięską powodzi. i 

Wczoraj w południe odbyło się posiedze- 
nie sekcji opatrunkowo-lekarskiej nowopow- 
stałego przy starostwie grodzkiem komitetu 
niesienia pomocy ofiarom ewentualnej po- 
wodzi. 

Na posiedzeniu uchwalono założyć w Wil- 
nie dwa punkty opatrunkowo-lekarskie; je- 
den w kasynie 6 p. p. Leg. na Antokolu; dru 
gi w kasynie 3 pułku saperów przy ul. Ta- 
deusza Kościuszki. Do tych punktów będą 

kierowani wszyscy którzy ewentualnie do- 
znają jakichś obrażeń i okaleczeń podczas 

powodzi. + 
Pozatem w wypadku powodzi w kilku 

punktach miasta zostaną założone punkty 
żywnościowe. 

Całą akcją opatrunkowo-lekarską i do- 
żywianiem będzie kierował wileński oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Magistrat opracowuje wytyczne na udzielenie 
koncesji autobusowej. 

Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posie- 
dzenie Magistratu m. Wilna poświęcone 
sprawie opracowania wytycznych dła roz- 
wiązania zagadnienia komunikacji autobu- 
sowej. Posiedzenie przeciągnęło się do póź- 
na, nie doprowadzając narazie do opracowa- 

nia warunków do umowy, na jakich mia- 
sto zgodzi się na udzielenie koncesji autobu- 

sowej. 
Dalszy ciąg obrad w tej sprawie wzno- 

wiony zostanie w dniu dzisiejszym. 

wma EOT 

Nędza 
pchnęła 62-letniego starca pod kota pociągu. 

Wczoraj o godzinie 6-cej wieczo- 
rem na przejeździe Betlejemskim rzu 
cił się pod koła zdążającego z Kró- 
lewszczyzny do Wilna pociągu 0s0- 
bowego Nr. 552 jakiś osobnik w star- 
szym wieku. 

Koła pociągu zmiażdżyły ciało sa- 
mobójcy włokące je jeszcze na prze- 
strzeni 120 metrów od miejsca wy- 
padku, zanim pociąg zatrzymano. 

O samobójstwie zamełldowano na po- 
sterunek kolejowy skąd wkrótce przy 
było dwóch policjantów którzy na- 
tyehmiast przeprowadzili dochodze- 
nie. Ustalono, że samohójcą jest 62 
letni Baranowski Michał zamieszka- 
ły przy ulicy Betlejemskiej Nr. 52 i 
że pod koła pociągu pchnęła go nę- 
dza. 

Dziś: Grzegorza Wp. 

Jutro: Katarzyny, Krystyny. 

  

Wschód słońca—g. 5 m. 59. 

Zachód „ —. 17 m. 33 

Spostrzoženis Zakladu Meteorologį! U. S. B. 

w Wilulo 2 daia 11/1H-—1931 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 744 
Temperatura średnia — 10 C. 

ы najwyższa: -- 19 C. 

$ najniższa: — 67 C. 

Opad w milimetrach: 8,5 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja barom.: spadek, później wzrost. 

Uwagi: z rana deszcz, potem śnieg. | 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— „Czwartek Akademicki*. Dziś dnia 12 

marca 1931 r. o godz. 8.15 wiecz. w Ogni- 

sku Akademickiem (ul. Wielka 24) dyskusja 

o sprawach honorowych i Sądzie Ogėlno- 

akademickiem. 

— Zmiana lokalu. Legjon Miodych Aka- 

demicki Związek Pracy dla Państwa z dniem 

12 b. m. zmnienił swoją siedzibę na nową 

znacznie obszerniejszą na Uniwersyteckiej 

6/8 m. 5 (drugie piętro). 

— Komenda Legjonu Młodych. Akade- 

mickiego Związku Pracy dla Państwa zawia- 

damia swych członków, że dzisiaj w dniu 12 

marca o godz. 20-ej w lokalu własnym (ul. 

Uniwersytecka 6/8 m. 5) będzie wygłoszony 

referat kol. Wojciechowicza p. t. „Życie 
organizacyjne na terenie U. S. В. 

Obecność obowiązkowa. Goście mile wi- 

dziani. 
— Turniej krasomėwezy Koła Prawni- 

ków Stud. 1). S. B. Dobrze, że nareszcie się 
odbył. Szkoda, że późna i skromnie. Zbyt 
skromna była ilość uczestników, widzów i 
czionków jury Dembiński, tym razem za- 
siadł na ławie sędziów i nie popisywał się 
w turnieju. Kol. Kazimierz lialaburda prze- 
mawiając poza konkuresem, nie bardzo się 
popisał. Silny prymitywizm to rzecz efek- 
tywna wtedy kiedy sję mówi do masy, ale 

nie do kiłku ludzi wykształconych prawni- 

czo. Taki n. p. chwyt pseudo-Antonjuszow- 
ski, a właściwie Antonjuszowski na wywrót, 
jakim jest uczuciowe podejście do sprawy 
od strony przeciwnika, żehy w pewnym 
momencie przełamać nastrój mocnem sło- 

wem (recydywa! z wykrzyknikiem) i zwalić 
przed chwiłą zbudowaną konstrukcję _ może 
dziś wziąć ludzi bardzo naiwnych. Mowa 
prokuratorska powinna się opierać na sta- 
rannem wyczerpaniu argumentów obrony i 

   

  

Sądząc z opowiadań okolicznych 
mieszkańców Baranowski popełnił 
samobójstwo z zupełną premedytacją 
gdyż przez całą godzinę przechadzał 
się wpobliżu toru kolejowego cierpli- 
wie wyczekując nadejścia pociągu. 

Na widok pociągu Baranowski 
zbliżył się do toru przyczem narazie 
się wahał. Jeden z przechodniów zro 
zumiał zamiar Baranowskiego i zdą- 
żył wykrzyknąć „staruszku €0 ro- 

,bisz*, usiłując chwycić go za rękę. 
Niestety za późno, gdyż w tej prawie 
chwili Baranowski rzucił się pod po- 
ciąg. 

Po przybyciu przedstawicieli władz 
sądowo-śledczych, trupa tragicznie 
zmarłego przewieziono do kostnicy 
szpitala św. Jakóba. (e) 

rozprawieniu się z niemi w imię logiki, teo- 
ryj prawno-społ., zdrowego rozsądku wresz- 
cie. Nie wolno mówić do profesora, sędzie- 
go ; adwokała tak jak się mówi do przy- 

   

sięgłych. х 
Właściwi uczestnicy utrnieju wybrali 

łatwywiejszą drogę — adwokacką. 

Mowa zwycięska kol. Kaduszkiewicza ro- 
biła dobre wrażenie. Pewną nonszałancję 
fachowo-prawniczą wybacza się studentowi 
I-go kursu. Natomiast ogólne przygotowanie 
umysłowe odbiło się nie tyłka w cytowaniu 
niebanalnem, ale i w stylu współczesnym, 
grzeszącym zresztą różnymi „makabryczny- 
mi paradoksami* i innemi ornamentami, 
spreparowanymi w cełu zaspokojenia popę- 
du do etaper les bourgeois, jakiemi są osta- 
tecznie sędziowie. Kol. Kaduszkiewicz ma 
dobre warunki na „przėkonywacza“. 

Obdarzona drugą nagrodą kol. Zieleńczy- 
kówna rozwinęła obronę prawniczo lepszą, 
choćby z tego wzgłędu, że zwróciła uwagę 
nietylko na $ 581 K. K. ale i na 23 prze- 
pisów przechodnich. Natomiast słabiej wy- 
padła strona stylistyczna. Kiedy zaczynają 
się takie efekty, jak dzielenie dnia na godzi- 
ny, a godzin na minuty (oczywiście „pełne 
rozpaczy”) słuchacz już na zapas dzieli 
sekundy i efekt uderza w próżnię. 

Trzecią nagrodę dostał kol. Stomak za 
łatwą mówkę raczej, niż mowę. Rzecz była 
jednak pozbawiona indywidualności 

Bez nagród odeszli kol. Wolski i Misiuk 
Nierówny poziom turnieju to skutki nie- 

wątpliwie tego, że praca w sekcji odbywała 
się bez fachowego kierownictwa . Trzeba się 
uczyć od kogoś. Genjalnymi samoukami zo- 
stają tylko ludzie genjalni. 

J. Z. 

SPRAWY SZKOLNE. 

_- Ważne dla szkół powszechnych Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego. Wileński Okręg 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Po- 
wszechnych komunikuje, że podjął się za- 
opatrzenia młodzieży szkolnej w pocztówki, 
wydane z okazji imienin Marszałka Piłsu- 
dskiego w celu przesłania życzeń Panu Mar- 

szałkowi. Pocztówki przedstawiają: t) Dwór 

w Pikieliszkach, dar Ziemi Wileńskiej Mar- 

szałkowi Piłsudskiemu., 2) Pamiątkowy me- 
dal 350-łecia U. S. B. w Wilnie, 3) Klucze 
Wilna ofiarowane wybawcy miasta Marszał- 
kowi Piłsudskiemu. Pocztówki są do naby- 
cia w Wil. Okr. Związku Polsk. Nauczyciel- 
stwa Szk. Powszechnych Wilno, 3 maja Nr. 
13 m. 7. oraz we wszystkich oddziałach po- 
wiatowych województw wileńskiego i nowo- 
gródzkiego. Cena pocztówki dla młodzieży 
szkolnej po-5 groszy za sztukę. 

— Dyrekcja Gimnazjum Sióstr Najświę- 
tszej Rodziny z Nazaretu w Wilnie. podaje 
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de wiadomości, że w I i II klasie gimnaz- 
jałnej nczenice uczą się dwuch języków no- 
wożytnych obowiązkowo — język francuski 
dła wszystkich — zaś język angielski kub“ 
niemiecki. fakultatywny. 

Przy egzaminach wstępnych na wiosnę 
do klasy II i III gimnazjalnej, wymaganiom 
powyższym kandydatki podlegać będą. 

HARCERSKA. 
— Litewska uroczystość skantowa w Wił- 

nie. W niedzielę dnia 8 marca b. r. odbyła 
się w sali „Apollo“, przy ulicy Dąbrowskie- 

go 5 uroczystošė 5-ciolecia istnienia litew- 
skiej drużyny harcerskiej w Wilnie. Druży- 
na powstała w roku 1926 i nosi nazwę: Li- 
iewska Gromada 2-ga Wileńska Drużyna 
Harcerska im. Gedymina. Po pewnym okre- 
sie nieuregulowanego swego stosunku do or- 
ganizacji harcerstwa polskiego, drużyna z0- 
stała zarejestrowana w Komendzie Chorą- 
gwi Wileńskiej — Związku Harcerstwa Pol- 
skiego, przez co weszła do polskiej orga- 
nizacji skautowej, przyjmując na siebie obo- 
wiązki normalnej drużyny i korzystając z 

praw stąd płynących. 
Na uroCzystość złożyły się: przemówie- 

nia, referat o powstaniu skautingu wogóle 
i referat o powstaniu drużyny litewskiej w 
Wilnie, przemówienia Komendanta Chorą- 
gwi Wileńskiej hm. Grzesiaka i Drużynowe- 
go Akademickiej. Drużyny Harcerskiej hm. 
Bara. Ze strony społeczeństwa litewskiego 
przemawiał p. Słaszys i delegat akademic- 
kiej organizacji litewskiej w Wilnie. Po prze 

mówieniach odbyły się pokazy harcerskie: 
Ognisko obozowe z inscenizacją snu Gedy- 
mina, pokaz samarytaūski, orkiestra har- 
cerska, koncert skrzypcowy i fortepjanowy 
członków drużyny i inne ciekawe obrazki. 

Sala, w której odbywała się uroczystość 
była bogato udekorowana barwami litew- 
skiemi. 

— Zebranie Akademiekiej Drużyny Har- 
cerskiej odbędzie się dnia 16 marca 1931 r. 
o godzinie 20-ej, w lokalu drużyny przy 
ul. Zygmuntowskiej 16. W programie poza 
sprawami aktuałnemi organizacyjnemi mieś- 
ci. się bardzo ciekawy referat p. t. „Zagad- 
nienie polskiego osadnictwa, na tle ogólno 
państwowych stosunków społecznych” i 
„Coby harcestwo starsze mogło na połu о- 
sadnictwa zdziałać. Referat wygłosi pre- 
zes Związku Osadników Wojskowych i Cy- 
wiłnych — Ziemi Wileńskiej. 

Zbiórka ta jest ostatnią w Il-im tryme- 
strze. ` 

Pozatem na zbiórce omawianą będzie 
szczegółowo sprawa wyprawy akademickiej 
drużyny harcerskiej na Łotwę, z programem 
kulturalno-ošwiatowym i fachowym harcer- 
skim, która ma się odbyć w miesiącu kwiet- 

niu b. r. 
Nieobecność przewidzianą zgóry usprawie- 

dliwić należy przed zebarniem drogą pisem- 
ną lub ustnie. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Subwencja na rzeez instytueyj debro- 

czynnych. Magistrat m. Wilna wyasy- 
gnował 90.000 złotych na rzecz instytucyj 
dobroczynnych .Jest to subwencja bezzwrot- 
na za m-c luty. W stosunku do miesiąca po- 
przedniego subsydjum to zostało zwiększone 
o 1500 złotych. 

GOSPODARCZA 

— Pomyślny objaw. W ciągu ostatnich 

kiłku tygodni na terenie Wilna zanotowano 

pomyślny objaw znacznego zmniejszenia się 

ilości likwidujących się przedsiębiorstw han- 

dlowych. Poprawę sytuacji zanotowano już 

w m-cu lutym, w miesiącu zaś bieżącym na- 

stąpiło dalsze pod tym względem polepsze- 

nie. Sądząc z wpływających do wydziału 

przemysłowego Magistratu zgłoszeń o likwi- 

dację przypuszczać należy, iż w ciągu marca 

ilość przedsiębiorstw likwidujących się spad- 

nie o 25 proc. w stosunku do lutego. 

Charakterystyczne jest również, iż lik- 

widują się przedsiębiorstwa wyłącznie han- 

dlowe i to drobne, bo poczynając od VII ka 

tegorji przemysłowej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów I B. 

Wojskowych. Zarząd Koła Wileńskiego, 

Stowarzyszenia Rezerwistów i byłych Woj- 

skowych podaje do wiadomości członków i 

sympatyków, oraz ich rodzin © organizowa- 
niu się wieczorowej Szkoły dla Dorosłych 
w zakresie 7 kl. Szkoły Powszechnej, Gim- 
nazjum i zawodowej. 

Życzący uczęszczać na naukę do jednej 

z tych szkół winni się zgłosić do Sekretar- 

jatu Koła Wileńskiego Stowarzyszenia Re- 

zerwistów i b. wojskowych przy ul. Želi-. 

gowskiego 4, w godzinach wieczorowych od 

16 do 20, w terminie do dnia 14 marca 

1931 r. włącznie. 

— Podpisanie umowy zbiorowej. Wczo- 

raj o godz. 2-ej po poł. w łokału Inspekto- 

ratu Pracy podpisana została umowa zbioro 

wa między przedstawicielami zawodowego 

Związku Pracowników samochodowych i 

„Spółdzielnią*. Termin umowy upływa z dn. 

1 maja r. b. Warunki umowy pozostały te 

same, jakie ustalono przy likwidacji straj 

ku szoferów i konduktorów. W myśl tych 

warunków szoferzy otrzymywać będą 240 zł. 

miesięcznie, konduktorzy zaś 150 złotych. 

— „Wieczór humoru*. Zarząd zrzeszenia 

wojewódzkiego Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet w Wilnie powiadamia że „Wie- 

czór bumoru* Benedykta Hertza z udzia- 

łem: pp. Heleny Romer-Ochenkowskiej, Eu-, 

genji Masiejewskiej, Jerzego Wyszomirskie- 

go, Jerzego Bujniekiego, odbędzie się w dn. 
16 marca b. r. o godz. 20 w Małej Sali pa- 
łacu Reprezentacyjnego (Il-gie wejście od po 

dwórza). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
-- Walne zebranie Sekeji Narciarskiej 

A. Z. S. Podajemy do wiadomości członków 

sekcji narciarskiej A. Z. S. że dnia 12 marca. 

1931 roku o godz. 7-ej wiecz. w pierwszym 

terminie ewentualnie o godz. 8-ej w dru- 

gim terminie bez względu na ilość obecnych 
członków odbędzie się Walne Zebranie. 

— Akademja ku ezei Dostojewskiego. W 

niedzielę 15 marca w sali Klubu Przemy- 

słowców, Mickiewicza 38 a, odbędzie się 

Akademja uroczysta ku uczczeniu pamięci 

T. Dostojewskiego 2 racji 50-ej rocznicy 

zgonu. 
Karty wstępu przy wejściu. Początek o 

godz. 7.30 w. 
— Z T-wa Eugenieznego. (Wałki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 2-gi odczyt z serji pro- 

pagandowej walki z chorobami wenerycz- 

nemi wygłosi 12 marca w Poradni Eugenicz- 

nej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. K. Kosiński 

na temat „Alkoholizm i choroby wenerycz- 

ne“ z wyświetlaniem obrazów. \ 

Początek o 5.30 w. Wstęp wolny. 
-— Polskie T-wo Teozoficzne podaje do 

wiadomości, że w dniu 15 marca r. b. w 

sali „Domu Rosyjskiego” ul. Mickiewicza 22 
(wejście w bramie obok Hotelu „Bristol“) 
znana ze swych poprzednich świetnych od- 
czytów p. Ewelina Karasiówna wiceprezes 

T-wa Teozoficznego w Polsce wygłosi od- 
czyt pod tytułem „Tworzenie nowej Świa- 
domošci“. ( 

— Cykl odczytów o sztuce na temat: 

„Realizm i abstrakcjonizm — ich wartość 

i znaczenie w sztuce* wygłosi art. malarz 

Witold Kajruksztis w „Nowej Sali Miej- 
skiej” ul. Końska 1, Gel odczytów—zazna- 

jomienie publiczności z zasadniczemi za- 

gadnieniami sztuk plastycznych. Prelegent 
w czterech odczytach omówi poszczególne 
momenty z historji sztuki — od pierwotnej 
do nowej, jednocześnie poruszając zasadni- 
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<cze probłematy sztuki —realizmu, abstrak- 
cjonizmu i kwestję istnienia objektywnych 
zasad w sztuce Pierwszy odczyt „O sztuce 
pierwotnej" (paleolitu, buszmenów i ludów 
pierwot.) będzie wygłoszony w piątek 13-go 
b. m. o godz. 19.30. Drugi „O sztuce pry- 
mitywnej — ideoplastycznej* — we wtorek, 
17 b. m. o tej że godz. Odczyty iłustrowane 
będą przeźroczami i reprodukcjami barwne- 
mi (epidjaskop). Wejście 1 zł. 50 gr., akad. 
1 zł. 

SPRAWY BIAŁORUSKEE. 
— Uroezyste posiedzenie Zarządu „Zjed- 

moezenia Kobiet Białoruskich". W dniu 6 b. 
m. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarzą- 
du i Komisji Rewizyjnej „Zjednoczenia Ko- 
biet Białoruskich* im. „Ciotki*, poświęco- 
ne przypadającej na ten rok 15-ej rocznicy 
„śmierci słynnej poetki białoruskiej i dzia- 
łaczki społecznej A. „Ciotki*. 

W czasie posiedzenia został wygłoszony 
odczyt o życiu i działalności „Ciotki“, po- 
czem w związku z przypadającym jej ju- 
bilenszem postanowiono w najbliższym cza- 
sie. zorganizować Uroczystą Akademję, po- 
święconą jubileuszowi „Čiotki“ oraz w roku 
bieżącym zorganizować w Wilnie trzechmie- 
sięczne kursy kroju i szycia im. „Ciotki*. 
Ponadto postanowiono z początkiem następ- 
nego roku szkolnego otworzyć w Wilnie in- 
ternat im. „Ciotki* dła uczenic szkół biało- 
ruskich. rt. 

RÓŻNE. 
— Ostrzeżenie. Dowiadujemy się z wicłu 

stron o kwestarzu-misjonarzu, który obcho- 
dzi domy i lokale, zbierając jakieś składki 
Otóż zaznaczamy że Księża Misjonarze 
Wilno Subocz 18 żadnych kwestarzy nigdy 
nie wysyłali i nie wysyłają w celu zbierania 

Ku Miejskie 
(BAŁA MIEJSKA 

€eny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 10 do 13 marca 1931 r. włącz. 

będą wyświetlane filmy: 
W rolach głównych — 

jakichkokviek składek. Dła uniknięcia szkód 
względnie zdemaskowania oszusta udające- 
go księdza misjonarza należy zażądać od nie 
go legitymacji od władz duchownych z Kurji 
Metropolitalnej w Wilnie. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr na Pohułanee. Dziś o godz. 8-ej 

w. „Salome*, nieśmiertelne dzieło Oskara 
Wilde'a, w arcyciekawej inscenizacji Eu- 
genjusza Dziewulskiego, który jednocześnie 
skomponowa ilustrację muzyczną, oraz о- 
prawę dekoracyjno-kostjumową. 

W rolach głównych: Eichlerówna, Sawic- 
ka, Severinówna, Kreczmar, Milecki oraz 
dyr. Zełwerowicz, tworzą Świetnie zgrany 
zespół. Ч 

Zwiększona orkiestra, oraz balet kłasy- 
czny. 

> — Teatr Miejski w „Lutni*. 

— Dzisiejsza premjera „Azais%, Dziś o 
godz. 8-ej odbędzie się premjera arcywesołej 
komedji L. Verneuila „Azais“. Świetny ar- 
tysta „ulubieniec Warszawy, Kazimierz Ju- 
nosza - Stępowski wystąpi w tej komedji 
w kapitalnej roli barona Wiirtza, którą za- 
licza do najlepszych w swoim bogatym do- 
robku artystycznym. 

Niezrównany ten artysta wystąpi w oto- 
czeniu:  Detkowskiej, Kamińskiej, Niwiń- 
skiej, Balcerzaka, Budzyńskiego, Ciecierskie- $ = ы 
go, Detkowskiego, oraz Żurowskiego. 
Dziś biłety zniżkowe nie ważne. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę W Teatrze 
na Pohulance ukaże się o godz. 3. m. 30 
„Papa-kawaler* Carpentera, jeden z -najwię- 
kszych sukcesów sezonu. W Teatrze „Lut- 
nia“ wobec nadzwyczajnego powodzenia 0 

WIĘCEJ GAZQ 
William Haines, Anita Page, 

R. OUTER R 11 

godz: 3+m. 30 „Sztuba”, sztuka. współczesna 
p. Kazimierza Leczyckiego. - 

— Koncert Hełeny Dał. W czwartek 12 
marca w sałi Domu Rosyjskiego (ul. Mic- 
kiewicza 22) odbędzie się koncert znanej i 
cenionej w Wilnie śpiewaczki p. Heleny Dal, 
która z wielkiem powodzeniem ostatnio wy- 
stępowała ze swemi koncertami w Warsza- 
wie. 

Bilety są do nabycia w księgarni „Sło- 
wo“ (ul. Wielka 12) oraz w Domu Rosyj- 
skim. 

Program koncertu stanowią najnowsze 
szlagiery warszawskich i zagranicznych te- 
atrów oraz modne piosenki i romanse ro- 
syjskie z akompanjamentem fortepjanu, gi- 
tary i harmonji argentyńskiej. Ilość miejsc 
jest ograniczona. 

Początek punktualnie o godzinie 8.15. 

—60— 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 12 marca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert południowy (pły- 
ty). 12.35: Poranek szkolny z Fiłharm. war- 
szawskiej. 14.30: Kącik dla Pań. 15.45: Pro- 
gram dzienny. 15.30: „Opozycja Krossa* — 
odczyt. 16.15: Koncert symfoniczny (płyty). 
17.15: „Śmierć cara Aleksandra II“ — od- 
czyt. 17.46: Koncert popołudniowy. 18.45: 
Kom. Akadem. Koła Misyjnego. 19.00: „Skrz. 
pocztowa Nr. 147“. 19.20: Program na pią- 
tek i rozmaitości. 19.30: rezerwa. 19.40: Pra- 
sowy dziennik radjowy. 20.00: „W starych 
pracowniach małarskich* — feljeton. 20.15: 
Pogad. radjotechniczna. 20.30: Transmisja ze 
Lwowa. 21.30: Fragmenty z „Weseła”. 22.15: 
Koncert. 22.50: Komunikaty. 23.00: Operet- 
ka („Piękny sen* — Falla) . - 

Wielki film 
sport.-sensac 

Aktów 10. 

Ernest Torrence i 

  

   
  

W anti O O rimi meninė KS Nena GA ind 
RS IEA DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA! | "žvistova tno 

„ПУНО 
Al, A. Mickiewicza 22.      

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 

  

Wszechświatowej sławy 

król tenorów 
Najw. gwiazda ekr. Brygida HELM 
w arcyfilmie śpiewno-dźwiękowym 

Dramat miłosny. Zdjęć dokonano w Neapolu, 
Jan KIEPUR Ašodšpiewa po polsku piosenki: 
Na |-szy seans ceny zniżone. — 

Cud nad cudy džwiekowcėw! 

Uczta artystyczna dla milošnikėw kina! 

JAN KIEPURA 
Neapol, śpiewające miasto 

na Capri, w Pompei i w Wiedniu. 
„Zejdź do gondoti* i „Signiora, ja cię dziś ujrzałem pierwszy raz*, 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015. — _ Bilety honorowe nieważne. 
  

PO 
Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul Wielka 47,tel. 15 41 

  

CALUNE 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — 

Przebój dźwiękowy! Królo- 
wa ekranów świata, boska GRETA GARBO 

wielki dramat romantyczny. Dzieje duszy kobiecej, tar- 
ganej burzą zmysłów i namiętności. Najwytworniejsza 
para kochankėw GRETA GARBO i CONRAD NAGEL 

w swej najnowszej i najlep- 
szej z najlepszych kreacji 

— W sobotę i niedzielę o godzinie 2-ej. 
  

Dziś! 

KINO-TEATR 

Największy przebój, który oczar. Šwiati Cudo-film sezonu! Najpiękn. amant Europy, bożyszcze kobiet 

Iwan Petrowicz Nici 'weieia (ATM6N BONI Oise lis) i Gina Manes X, PeiPisks: erer 
Studentka z Quartier Latin 

Dramat cyganetji paryskiej, jej uś- 
miechów i łez Wszędzie kolosal- 
ne powodzenie! Ceny od 40 gr. 

  

„PAN“ 
+= ARMY 

Wkrótce po raz pierwszy w Wil 

OLGA CZECHOW A ««. (jerniowa droga miłości 
  

Kino Kolejowe 

GNISKO 
Dziś i dni następnychl 
Wspan. film, cieszący się 
kolosalnem powodz. p. t. Primabalerina Mikołaja II 
Rewelacyjny dramat erotyczno-sałonowy w 10 aktach z życia dawnej Rosji. W rolach głównych artyści Teatru 

  

Stanisławskiego: Kuzniecow, Heyrot, Kuindżi, Strauch i inni. Wspaniała wystawal Ciekawa treść! (skek śweraa kolejow.) ' Początek Biežėšu o žais 5-ej, ze niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

KINO-TEATR | Dzist Monumentalny 
  Mogiła Nieznanego Żołnierza == nołski film 

M I M 0 Z A W-g pow. Audrzeja Struga. W rol. gł: M. Malicka, M. Gorczyńska, J. Leszczyńska, W. Walter i J. Marr. 
NAD PROG   ul. Wieika Nr. 25 
  == REKORD TOMA MIX 

  

Amerykański film 
sensac. w 7 akt. 

      

  

- KINO -TEATR Dziś! Nijuówcze arcydzieło króla maski LON CHANEYA. Po „Dzwonniku z Notre-Dame* i „Upior w operze” 
nie było i nie będzie Gł Ś a t L d = į STYLOWY takiego Emu „k UAQOS Z ZaŚśWiata (wi Londyn © północy 
Potężna trag. w 8 akt. Grozą przejm. treść i niebyw gra. To prawdz. perła, jedyny 100% film Lon Chaneya. ułłsa Wielka 36 W pozost. rol: Konrad Nagel i Marcelina Day. NAD PROGRAM: Najnowszy film polsk. prod. NIEWOLNICY : ŻYCIA. Potęż dram. obycz, w 8 akt. W zol. gł.: Jerzy Marr Dina Gral. Obydwa filmy wyśw. się I-y raz w Wilnie 

Kino - Teatr Dziśl Sztandarowe arcydzieło 

LUX 

MIGNON G. EBERHART. ` 

Gdy pacjent 

Poiskiej Produkcji Filmowej ! 
Film polski światowej sławy p. t. 

Potężny dramat życiowy na tle sensacyjnych przygód na polskiem morzu. 
W rol. gł: Zbyszko Sawan, Marį 
Zdjęcie w Gdyni, Gdańsku, Sztokholmie, 
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przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Te wrażenia są nieuchwytne, ale 
bardzo realne — ciągnęłam, szukając 
słów. — Czy pan rozumie? 

— Tak. Sam odczuwam coś po- 
dobnego, ale muszę się trzymać fak- 
tów. Tego wymaga mój zawód. Ilekol 
wiek osób pragnęło śmierci Adolfa. do- 
sięgła go tylko jednak kula I moim 
obowiązkiem jest znaleźć rękę. która 
wystrzeliła tę kulę. Śmieją się ludzie 
z dowdów rzeczowych, z odcisków 

palców i t. d., ale dopóki żyjemy w 
materjalnym świecie, musimy się po- 
sługiwać materjalnemi  poszlakami. 
Nie mówię żeby to było wszystko. 
Mam już kilka poszlak, ałe w tej chwi 
li bardziej mnie interesuje psycholo- 
giczna strona sprawy. Kiedy się na- 
uczymy korzystać z praw psychologji, 
będziemy w możności zapobiegać 
zbrodniom i przerabiać przestępców 
na porządnych... > 

— Dajmy pokój psychologji -- 
przerwałam szorstko. — Będzie mniej 
zbrodniarzy. gdy będziemy mniej mó- 
wili o wyładowaniu dławionych u. 

    

czuć, a więcej o przyzwoitem pano- 
waniu nat temi uczuciami. Psycholo- 
gja! Człowiek grzeszy, bo nosi w sobie 
djabła! 

O'Leary uśmiechnął się słabo. 

— Do rzeczy, panno Saro — rzekł 
uprzejmie. 

Opowiedziałam Ź namysłem wszy- 
stko, co wiedziałam, a ponieważ ms 
dobrą pamięć, sądzę, że nie opuści- 
łam niczego. Zatrzymałam dla siebie 
tylko podejrzaną rozmowę między 
March i Eustachym, która faktycznie 
miała miejsce przed mojem przyby- 
ciem do domu Federie'ch. W tym 
względzie miałam pewną aprobatę swe 
go sumienia. Poza tem wspomniałam 
nawet o potknięciu się o zielonego sło- 
nia, o szukaniu sznura od dzwonka „o 
lepkiej ręce Adolfa, o żółtym szlafroku 
Dimucka i jego przerażeniu, o tem, że 
March trzymała lampę podczas gdy 

  

Eustachy badał ciało — słowem o 
wszystkich zapamiętanych  szczegó- 
łach. 

Pod banderą miłości 
Reżyserja Michała Waszyńskiego. a Bogda, Jerzy Marr, Władysław Walter i in. Udział bierze cała flota morska. - 

Sopotach i Tczewie. Pocz o g 4, w dnie świąt. o g. 1. Ceny od 40 gr. 

Przy opowiadaniu o oglądania cia- 
ła O'Leary przerwał mi ostro: 

— Więc Eustachy i Lonergan po- 
chylili się nad ciałem? 

— Tak. 
— To któryś z nich mógł ewentual- 

nie wsunąć pompon w dłoń zabitego, 
O, nie chcę powiedzieć, że tak było. 
Ale przecież... dlatego uważam, że po- 
szlaki są często bardzo zdradzieckie. 
Proszę, niech pani mówi... 

— Gdzie jest ten słoń, 0 którym pa 
ni mówiła? — zapytał, gdy umilkłam. 

— Na kominku. 
Wstał i zaczął szukać. Ponieważ 

jednak kominek był w cieniu, zdjął 
abażur z lampy i spojrzał uważnie na 
rozstawione bezładnie drobiazgi. 

— Wszystko tu jest, — rzekł, —- 
ale słonia nie widzę. 

— Zielony — objaśniłam obojętnie 
Prawdopodobnie z jaspisu. Cztery ca- 
le wysokości. — Spojrzałam na zega- 
rek. Dochodziła siódma i i zbliżała się 
druga noc w tym złowtogim domu. 
Panie O,Leary, czy policja zostanie na 
noe? — Nie uśmiecha mi się samotne 
czuwanie w tym pokoju. — Obejrza- 
łam się mimowoli na tonące w cieniu 
schody. 

— Tak — odparł detektyw. — Jeże 
li pani się boi, to Grondal może 'spać 
tu na sofie. Może jestem ślepy, ale nie 
widzę żadnego słonia. 

  

  

KINA FILMY 
„Wyspa zatopionych serc* 

(Helios). 
Niby sfilmowana operetka — a jednak 

coś nowego. Odbiega od zwykłego szablonu, 
wykorzystuje możliwości filmowe, zdobywa 
się na mocną groteskę, w pewnych momen- 
tach, o nieoczekiwanych bardzo pomysłowych 
sytuacjach, nie dbając o nic, a najmniej o 
jakąś zwykłą, powszednią logikę. Nie dba 
też o to i widz porwany i tempem i dziwact- 
wami filmu. Im większy bałagan, im absur- 

dalniejsze jest to co się rozgrywa przed na- 
szemi oczami, tem lepiej! Jak się bawić. to 
się bawić! Katastrofa okrętu na wesoło! Trzę 
sienie ziemi i katastrofa wyspy na wesoło! 
Zaczarowanej wyspy, gdzie się perły jada na 
śniadanie, a wbicie kołka w ziemię wywołu- 
je.. gejzer naftowy. Jeżeli co tu mamy do 
zarzucenia, to — że tych dziwactw jest je- 
szcze za mało. trzeba to było zrobić jeszcze 
mocniej, żywiej, pomysły muszą być zupeł- 
nie „dzikie“. 

Ale dobre i to. Nareszcie coś śmielszego, 
jakiś błysk qowcipu, już tak obrzydły te sfil- 
mowane rewje, gdzie się nic nie dzieje, jeno 
wiecznie te same girlsy wywijają golemi i 
wprawdzie — zgrabnemi nóżkami, ale prze- 
cież najprzyjemniejszy widok, ale ten sam cią 
gle, taki jednostajny znudzi się szybko i do= 
kładnie. Mamy i tu girlsėw poddostatkiem, 
jednak zmiana otoczenia, wciągnięcie tego 
w bezpośrednią akcję, znacznie postać rzeczy 
przeistacza Kino ma przecież takie szerokie 
możliwości, można realizować najfantastycz- 
niejsze pomysły, jeno wyobraźnię zaprawio- 
ną dowcipem puścić w ruch, natworzyć moc 
różnych gag'ów i trick'ów, galimatjas, bigos, 
najdzikszy, a oszołomiony widz ze skóry wy- 

skoczy w nadmiarze uciechy. Obsada fiłmu' 
z Jeanette Macdonald, i James“em Hall'em 
na czele bardzo dobra. Śpiew Janette jest zna- 
ny, dodaję, że i James Hall ma bardzo miły 
dzwięczny głos tenor. (Technika strony dźwię 
kowej — niemal bez zarzutu). Reszta obsady 
niekiedy kapitalna, dużo i dobrych typów cha 
rakterystycznych. 

Nad program nad podziw dobry Pat, ślicz- 
ne zdjęcia: (zwłaszcza te nocne!) tylko że bar- 
dzo już przestarzały (z rocznicy 29 listopa- 
da). Kiedyż nareszcie przestaniemy tu w Wil- 
nie oglądać te dawno już zgrzybiałe „aktual- 
ności”? To tylko šlamazarna wileūska publi- 
czność pozwala tak drwić z siebie, gdziein- 
dziej wygwizdanoby i film i zarząd kina i wy- 
twórnię. 

Groteska Fleischera dobra, ale Iwerksa są 
o całe niebo lepsze. Ładnej. zbezwzględnie wię 
kszym talentem, jakimś niełatwym do zde- 
finjowania wdziękiem narysowane, pomysły 
o wieue dowcipniejsze i — jakieś świeższe, 
z znaczeniu: żywsze, młodsze. Pozatem więk- 
szość gag'ów w tym fiłmie widzieliśmy już 
u Iwerksa. (sk.) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZGON SAMOBÓJCZYNI. 

We wtorkowym N-rze „Kurjera Wileń- 
skiego" donosiliśmy o zamachu samobój- 
czym Bronisławy Ławrynowiczowej, pracow- 
niczki kuchni higjenicznej przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 27. 

Będąc mężatką Ławrynowiczowa złożyła 
podanie do władz z prośbą o wydanie jej 
świadectwa moralności przyczem zaznaczy- 
ła, że jest panną, Jednocześnie poczyniła 
pewne kroki w celu wyjścia poraz drugi za- 
mąż. 

Wobec powyższego pociągniąto ją do od- 
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powiedzialności i w poniedziałek miał się 
odbyć jej proces. Nie chcąc stawać przed 
sądem Ł. zatruła się esencją octową. 

Wczoraj w nocy samobójczyni zmarłą 
w szpitalu Sawicz dokąd przewiozło ją po 
zamachu pogotowie ratunkowe. te). 

BÓJKA. 

Awerdowa Helena ze wsi Wierbuszki, 
gm. mickuńskiej zamełdowała, iż Romanow- 
ski Bolesław, Jerozolimska Nr. 10 uderzył 
ją twardem narzędziem w twarz skutkiem 
czego doznała złamąłia nasady nosowej. 
Pogotowie Ratunkgóy« udzieliło Awerdowej 
pomocy. > 

SMUTNY KONIEC ALKOHOLIKA. 

W dniu 10 b. m. Starowajtow Wasyl, 
Śniegowa Nr. 6 zatruł się spirytusem ska- 
rzonym. Pogotowie Ratunkowe odwiozf go 
do szpitala Żydowskiego, gdzie wkrótee- 
zmarł. 

KRADZIEŻE. 

Ameljanowicz Konstanty, ze wsi Kluko- 
wicze, pow. nowogródzkiego zameldował, iż 
na ul. Zawalnej skradziono mu z wozu ko- 
żuch. Kożuch ten został przez Gurwicza: 
Mowszę Końska Nr. 26 kupiony od niezna- 
nego osobnika. Kożuch zwrócono właścicie- 
lowi. 

Na szkodę Ławrynowiczówny Julji, Po- 
pławska Nr. 16 skradzione zostały trzewiki 
przez Fejskin Faję, którą zatrzymano. 

Rodziewicz Władysław z folw: Kiewlo- 
miedzie, gm. niemenczyńskiej zameldował 
o kradzieży przy ul. Towarowej płaszcza i 
butów przez Kruszyna Kazimierza, który 
zbiegł. 

Konarkiewicz Tomasz, Szpitalna Nr. 14 
zameldował o kradzieży 27 zł. przez Kur- 
nasewiczową Stefanję, zam. taraże, którą za- 
trzymano. 

12609. |. Firma: „Beński i Zilbek — spółka fir- 

    

  

Tatą Wileńskiego denka Ziomokiega 
podaje niniejszem do wiadomości pp. Ak- 
cjęnarjuszów, że z powodów przewidzianych 
w $ 84 Ustawy Banku, Walne Zgromadze 
nie Akcjonarjuszów, prawomocne bez wzglę- 
du na ilość przybyłych Akcjonarjuszów 
i liczby posiadanych przez nich akcyj, od- 
będzie się 30 go marca r.b. o godzinie 6-ej 
wieczorem w gmachu Banku przy ul. Mie- 
kiewicza 8, według ogłoszenego już porząd- 
ku dziennego. 

Oświadczenie. 
Niniejszem oświadczam, że vice-burmistrz Now. 

Święcian p. Norbert Michałowski wraz z p. Gudelisem 
otrzymali jako osoby cywilne w r. 1920 w czasie wy- 
cofywania się wojsk polskich 3 wozy i 6 koni wojsko- 
wych, eelem wyjazdu z N. Święcian. 

Tego jednak nie uczymli. lecz przeszli na teren 
nieprzyjacielski, t. zn. do Litwy. 

Po powrocie wojsk polskich panowie ci powró- 
cili de N. Święcian, jednak bez koni i wozów. 

Czy odpowiednie władze o tem wiedzą? 

B. Kremski. 
Wilno, ul. Beliny 30, m. 5. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewiru, 

zamieszkały w Wilnie przy ui. Połockiej Nr. 14 m. 3, 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 
31 marca 1931 r. o godz. IO-ej rano w Wilnie przy 
ul. Św. Jańskiej 2, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego spółki z ogr. odpow. 
„Lignopił* fabr. składającego się z pędzli, szczotek, 
wycieraczek i wyrobów drzewnych, oszacowąnego na 
sumę 2081 zł. na zaspokojenie pretensji Kasy Cho- 
rych m. Wilna. 
3410/V1 

  

  

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

M A A i 

Lejesir MNOIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 7.IL. 1931 r. 
12606. I. Firma: „Manblaw Jacha Gurjna* w 

Wilnie, ul. Straszuna 13. Sklep Blawatny. Firnaa istnie- 
je od 1931 r. Właściceil — Gurjan Jacha zam. w Wil- 
nie, przy ul Zawalnej 31. 3351/V1 

12607. |. Firma: „Skład Apteczny Poldrob Zofja 
Epsztejn* w Wilnie, ul. Zawalna 52. Skład Apteczny. 
Firma istnieje od 193! r. Właściciel — Epsztejn Zofja 
zam. w Wilnie przy ul. Zawalnej 28. 3352/V1 

W dniu 9.II. 1931 r. 
12608. I. Firma: „Berensztejn Motel* w Wilnie, 

ul. Bazyljańska 4. Piwiarnia Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel — Berensztejn Motel, zam. tamże. 3353/V] 

  

  

— Ależ on tam jest. — wstałam i 

  

  

nością. — Nie znam się na zielonych 

mowa Sklep mięsa. Siedziba w Wilnie, ul. Szkaplerna 
61. Firma istnieje ed dn. 1 stycznia 1930 r. Wspol- 
nicy — zam. w Wilnie: Rubin Beński przy ul W. Ste- 
fańskiej 33 i Berko Zilbek przy ul. Szkaplernej 61. 
Spółka firmowa zawarta mocy umowy z dn 1 ma- 
ja 1930 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
obu wspólników, którzy podpisują pod stemplem fir- 
mowym wszelkie umowy, zobowiązania i inne doku- 

menty. 3354/V1 

  

  

12610. 1. Firma: „Faja Szłoma” w maj. Wołma, 
gm. Wołmańskiej, pow. Wołożyńskiego. Eksploatacj 
leśna. Firma ietnieje od 1930 r. Właściciel — Faja 
Szloma w Wilnie przy ul. Bazyljańskiej 4 m. 2. 

3355/V1 
W dniu 9.ll. 1931 r. 

12611. I. Firma: „Judes Gelfer" w Wilnie, ul. 
Rudnicka 12. Sklep obuwia. Firma istnieje ed 1929 r. 
Właściciel — Judes Gelfer zam. w Wilnie przy ul. Po- 
pławskiej 7. 3356/V1 

    

  
  

12612. I. Firma: „Oszmańska Basia" w Wilnie, 
zauł Dziśnieński 6. Sprzedaż gazet. Firma istnieje od 
1930 r. Właścicielka — Oszmańska Basie, zam. tamże. 

3357/V1 
  

  

12613. I. Firma: „Kułeszo Bronisława" w Wilnie, 
ul. Szkaplerna 25. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel — Kuleszo Bronisława, zam. tamże. 

3358/V1 
  

    
12614. I. Firma: „Basia Liehtensztejn i Lejba Bał. 

tie spółka firmowa". Sklep podrobiu świeżego. $iedzi- 
ba w Wilnie, ul. Straszuna 3. Firma istnieje od 1927 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Basia Lichtensztejn i Le- 
ja Bałtin 1) przy ul. Straszuna 6 i 2) prza ul. Szpital- 
nej 9. Spółka firmowa zawarta na moey umowy z dn. 
7 ezerwca 1930 r. uzupełnionej umową dodatkową z 
dn. 7 czerwca 1930 r. na czas nieograniczony. Zarząd 
należy do obu wspólniczek. Wszelkie umowy, zobe- 
wiązania, weksle i pełnomocnictwa podpisują ebie 
wspólniezki pod stemplem firmowym. 3359/Vł 

  

  

12615. |. Firma: „Boruch Rejtbord“ w Wilnie, ul. 
W. Stefańska 10. Sklep zegarków. Firma istnieje od 
1927 r. Właściciel — Boruch Rejtbord, zam. tamże. 

: 3360/Vł 
  

12616. I. Firma: „Sklep słodyczy i piwa Bejla Szer” w 
Wilnie, uł. W. Stefańska 25. Sklep słodyczy, owoców, 
wody sodowej i piwa. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 
ściciel — Belja Szer, zam. tamże. 3361/V1 

AM AKA A UA ННИЫНОЛАНЕЯ 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE" 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne. i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków й 
i. biżuterji po cenie przystępnej 
Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 

  

  

  

Przy zakupach prosimy powaływać się 
na ogłoszenia w „Kurjarze Wiłeńskim*. 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin| 
ul. TATARSKA 20 

„Meble 
Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka iź.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
Ba dagodnych waranach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

Ad 

  

do wynajęcia z osob- 
nem wejściem i ze: 

światłem. 
Zarzeczna 14 m. 16. 

Н Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezopiei 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-29, 

od godz. 9—12 į 4—8 

l. Biumowicz 
Choroby weneryczae, 

skórne i mocroplciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—68.. 

W.Z.P. M. 

Akuszerka 

Marja Dorina 
przyjmuje od 9 rano 
7 wiecz. ul. Mickiewicmažd 
m. 4, W. Zdr. Ne 3098. 

Zaubiono 
5 weksli na nazwiska wy- 
stawców: Jan Lubert, Jam 
Balul, Kazimierz Pietrusz- 
kiewiez, Ignacy Lubert, 
Jan Walentynowicz — na 
zł. 200. Łaskawego zna- 
lazcę proszę o odesłanie 
do Administracji „K. W.* 

pod 87872. 

            

Że”: książ. wojsk. wyd. 
przez P. K. U, Wilno: 

Pow. na im. Józefa Chwoj- 
nickiego, uniew. się.      

   
paliłam świecę od ognia na kominku i zbliżyłam się dó kominka. — Rzeczy- 

wiście niema. Dziwne! Grondal mówił 
że stary pan Federie bardzo lubi to 

—— Gzy Grondal mówił co więcej? 
— Gzy Grondal mówił co więcej. 
Powtórzyłam mu zdania. wymienio 

ne ze służącym, szukając jednocześnie 
zielonego cacka — na kominku i na 
podłodze. 

— Wszedłem wtedy do pokoju gdy 
pani z nim rozmawiała — rzekł O,Le- 
ary. — I zaraz potem wszyscy troje 
poszliśmy do bibljoteki. Nie Grondal 
pozostał chwilę, żeby dołożyć -drzewa 
na ogień. 

— Tak i od tej chwili w tym poko- 
ja czuwałam albo ja, albo March. Zra 
na zebraliśmy się wszyscy w bibljotece 
i potem ja wyszłam pierwsza. I od tej 
chwili, powtarzam, w tym pokoju czu- 
wałam albo ja albo March. 

— Ale po południu pani spała. 
— Drzemalam. 
— Hm. Rzecz w tem, že ktoš zain- 

teresowal się tym słoniem. Czy to by- 
ła cenna rzecz. 

— Mogła być 
niepewnie. 

— Jeżeli to była cenna rzecz, to 
chyba mogła się pani poznać na jej 
wartości? — rzucił z lekką irytacją. 

— Jestem specjalistką od pulsu i 
termometru — odpowiedziałam z god- 

  odpowiedziałam 

słoniach. Może domownicy ostrzyli so- 
bie na nim zęby. 

Spojrzał na mnie kapryśnie i od- 
wrócił się. 

— Może to być drobnostka bez zna 
czenia — rzekł. — Jadę do miasta. 
Czy w tym domu jest telefon? 

— Zdaje się odparłam — i do- 
dałam pośpiesznie. — Pan nie sądzi, 
żeby dziś w nocy — mogło się co zda- 
rzyć? 

— Zostawiam tu paru policjantów 
— rzekł łagodnie. — Ale piorun ude- 
rza rzadko dwa razy'w jedno miejsce. 
Niech pani powie Grondalowi, żeby 
spał dziś w nocy na tej sofie. Czy pani 
się boi? 

Zesztywniałam.  Niedarmo 
przodków rewolucjonistów. 

— Ależ nie — odpowiedziałam, nie 
rada, że się dał tak odrazu przekonać. 

— Mam do załatwienia w mieście 
pewne sprawy — ciągnął. — przede- 
wszystkiem chciałbym wejrzeć w dzie- 
je rodziny Federie'ch. 

— Obiad podany — zabrzmiał od 
progu spokojny głos Grondala. 

Zaraz po odejściu O,Leary'ego zna- 
lazłam pierwsze niebieskie paciorki. 
Stało się to w następujących okolicz- 
nościach. 

Grondal wyszedł, a ja zmieniłam 
zimny okład na głowie pacjenta, za 

  

mam 

skierowałam się ku drzwiom. Odcią- 
gając na bok zieloną, welwetową port- 
jerę, przypomniałam sobie jej falowa- 
nie bezpośrednio po huku wystrzału, 

który położył kres życiu Adolfa Fede- 
rie. Przystanąłam i odciągnąłam ja 
drugi raz. Nie, takie silne falowanie 
ciężkiej materji mogła spowodować tyl 
ko ręka ludzka, nigdy przeciąg. Ale 
czyja to mogła być ręka? 

Wzrok mój zatarzymał się przy- 
padkowo na małym gwoždziku, wbi- 
tym w odrzwia, z którego zwieszała się 
niebieska nitka. Spojrzałam zacieka- 
wiona. U konea nitki migotała frendzeł 
ka niebieskich paciorków. 

Było ich pięć lub sześć. Nitka była 
zerwana u obu końców i wyglądała 
tak jakby się zaczepiła o gwóźdź ii wy 
szarpnęła z sukni Mittie Fris- 
ling! Wszak ubiegłego wieczora 
miała na sobie toałetę przybraną obfi- 
cie niebieskiemi paciorkami — takie- 
mi jak te. 

Stałam chwilkę, znieruchomiała z 
wrażenia, dopóki sobie nie przypom- 
niałam, że czekają mnie z obiadem: 
Zdjęłam szybko nitkę z paciorkami. 
schowałam do kieszeni i wyszłam. 

   

   

D. e. n. 

EA 
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