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Miliardy berlińskie 
na „Wschėd“. 

  

Królewiec, w marcu. 

W tych dniach Rada Rzeszy u- 
chwałiła przedłożyć parlamentowi 
niemieckiemu projekt ustawy o „Po- 
mocy dla Wschodu, cźyli „Osthilfe'. 
Jest to w ciągu pięciu lat druga z rzędu 
ustawa, która reguluje ustawowo spra- 
wę zasiłków, jakie od wielu lat Berlin 
udzieła ,Wschodowi niemieckiemu”. 
Według obliczeń tutejszej prasy pro- 
rządowej zasiłki te wynosiły od 1924 
do 1929 r. nie mniej, jak koło półtora 
miłjarda marek. Nie były to, oczywi- 
ście, zasiłki udzielane w gotówce, bo 
na sumę tę złożyły się ulgi podatkowe, 
kredyty rolnicze, budowy dróg, ko- 
lei, szkół, domów i t. p. wydatki inwe- 
stycyjne. 

Obecnie czytamy o nowym pro- 
jekcie ustawy, który na następne pię- 
ciółecie 1931—1936 przewiduje zno- 
wn olbrzymią sumę jednego miljarda 
i 100 miljonów marek. Zaciekawieni 
tem niezwykłem zjawiskiem wydawa- 
nia tak olbrzymich sum, udaliśmy się 
do jednego z wysokich urzędników 
Rejencji tutejszej z prośbą o wyjaśnie- 
nie. I oto nasz rozmówca udzielił nam 
następujących informacyj: 

Pomiędzy strukturą zachodnią a 
wschodnią Rzeszy jest wielka różni- 
ca. Tam przemysł, tu rolnictwo. Ag- 
rarna część Zachodu Rzeszy znajduje 
się w szczęśliwem położeniu, bo jej 
rynki zbytu są zaledwie o kilkadzie- 
siąt klm. oddalone od miejsca pro- 
dukcji (Berlin, Westfalja). Rolnictwo 
na Zachodzie Niemiec ma charakter 
chłopski, na Wschodzie zaś — wielko- 
obszarniczy. Wschód posiada wielką 
nadprodukcję płodów rolnych, Za- 
chód sprzedaje ich tyle, ile musi. 
Daleka odległość od rynków zbytu 
jest największą klęską dla Wschodu 
niem. 

Kryzys w rolnictwie tutejszem da- 
tuje się właściwie już od 1925 roku. 
Wówczas, na podstawie planu Dawe- 
sa, Niemcy mogły wprowadzić cła ag- 
rarne, ale tego nie uczyniły, lecz ta- 
niość chłeba trwała tylko dwa lata. 

Przed rządem Rzeszy stanęła kwe- 
stja pomocy dła Wschodu, a więc dla 
rolnictwa. Ale rolnik jest konserwa- 
tystą, nie chce on zrozumieć, że jedy- 
na dlań droga, to — przeorjentowanie 
się, to przejście z produkcji rolnej 
piwnicznej, na—szlachetną, czyli, za- 
miast nadmiaru kartofli, buraków, ży- 
ta i t. p. trzeba produkować więcej 
mleka, masła, sera, owoców, bydła ra- 
sowego i t. p. Mimo to czynniki rzą- 
dowe przystąpiły do tej reorganizacji 
produkcji rolnej. Ale struktura rolna 
nie może być zmieniona w ciągu 3—4 
łat, musi to trwać conajmniej lat 15, 
i kosztuje dużo pieniędzy. 

Mówi się o kolonizacji Wschodu, 
ale jest to — twierdzi nasz interloku- 
tor — jeden ze środków do odprę- 
żenia kryzysu, gdyż rząd kupuje zie- 
mię po cenach rynkowych. nie do- 
puszczając do licytacyj sądowych. 
Ale kolonizacja nie mogła uratować 
rolnictwa przed klęską. Brak było na 
Wschodzie gotówki, gdyż dzięki na- 
strojowi panicznemu, wytworzonemu 
przez prasę nacjonalistyczną z powo- 
du „korytarza, żadna zachodnia in- 

stytucja kredytowa nie chciała poży- 
czać pieniędzy na Wschód. Cóż tedy 
było dziwnego w tem, że rządy Rze- 
szy i Prus starały się pomóc Wscho- 
dowi i wysłać trochę gotówki? Kapi- 
taliści zachodnich Niemiec nie poży- 

czają pieniędzy na warunkach nor- 

małnych Prusom Wsch. Łiczą oni 
jeszcze jakis „Risiko-Zuschlag“. Za 
chód nie zna stosunkėw na Wscho- 
dzie. Panuje jakiś strach, zupełnie 
zresztą nieuzasadniony. Prasa ponosi 
tu dużą winę, gdyż wyolbrzymia ona 
sprawę korytarza, dzięki czemu ludzie 
na Zachódzie Niemiec nabierają zu- 
pełnie fałszywego wyobrażenia o sto- 

sunkach w Prusach Wschodnich. 

Przed wojną Prusy. Wsch. wy 
łały jedną trzecią swojej produkcji 
rolnej i hodowlanej do Poznańskiego 
i na Pomorze, a częściowo i do Wi- 
leńszczyzny. Dziś brak tych rynków 
zbytu. Trzeba było szukać innych, 
co natrafiało i natrafia na duże trud- 
ności. Zresztą i w dziedzinie handłu 
występują te same trudności, co w 

dziedzinie kredytowej. 

Kryzys w Prusach Wschodnich 
powstał tedy — zdaniem naszego nie- 
mieckiego informatora — dzięki na- 
stępującym momentom: 1-9) spadek 
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cen na płody rołne, 2-0) strata ryn- 
ków zbytu — Poznańskiego i Pomo- 
rza, 3-0) wstrzymanie kredytów za- 
chodnich i 4-0) przeorjentowanie się 
w produkcji rolnej. 

To jest — według rzeczonego u- 
rzędnika niemieckiego — pierwsza 
kategorja strat, wynikłych dla Prus 
Wschodnich z ogólnej sytuacji świa- 

towej. 
Druga kategorja, to — rzekomo— 

nowe granice polsko-niemieckie, któ- 
re wymagały wielkich nakładów pie- 
niężnych. Trzeba było wybudować 
szereg nowych dwętców, szereg no- 
wych linij kolejowych, dróg, mostów. 
Nowe granice powodowały również 
wzrost wydatków administracyjnych 
na Wschodzie Niemiec. Trzeba było 
zająć się losem licznych reemigran- 
tów z Polski, losem osadników niemiec 
kich w Polsce, trzeba było dać im nie 
tylko zasiłki pieniężne, ale stworzyć 
dla nich egzystencję. Dzięki nowym 
granicom musiano zmienić przepisy 
weterynaryjne, stworzyć fundusz dla 
walki z zarazami i t. p. W konsek- 
wencji na cele powyższe wydano nie 
mniej, jak koło 350 milj. marek w 
ciągu paru lat ostatnich. 

Rachunkowo dotychczasowa „,po- 
moc wschodnia przedstawia się tak: 
największą pozycję zajmuje koloniza- 
cja — 150 miljonów, na oddłużenie 
(zapłacenie przedłużonych majątków 
ziemskich) — 100 miljonėw, meljo- 
racje 70 milj., kredyty budowlane 80 
milj., kredyty sanacyjne dla zaplace- 
nia odsetek 15 milj., kredyty przemy- 
słowe 45 milj., zniżka frachtów ko- 
lejowych 30 milj., zasiłki jednorazo- 
we dla rolnictwa 70 milj., na emisję 
listów zastawnych 15 milj., na obni- 
żenie podatków państwowych i kra- 
jowych (Rzesza i Prusy) koło 200 
milj., reszta zaś poszła na cele wy- 
mienione poprzednio, czyli na budowę 
dworców, szkół, dróg i t. p. 

Na nasze zapytanie, dlaczego pro- 
wincja wschodnio-pruska była i przed 
wojną już prowincją deficytową, nie 
usłyszeliśmy, niestety, odpowiedzi... 

Dotychczas starano się najwięcej 
o wiełką i większą własność ziemską, 
dziś starania pójdą w kierunku sana- 
cji włosności chłopskiej. Państwo nie 
tylko nadał będzie stwarzało nowe 
osady dła kolonistów z Zachodu Nie- 
miec, ałe będzie ono również .popie- 
rało konsekwentnie akcję koloniza- 
cyjną towarzystw osadniczych. W ro- 
ku bież. — przyznał to ów urzędnik 
pruski — przybędzie do prowincji 
tutejszej około 2.000 zdemobilizowa- 
nych żołnierzy Reichswehry, którzy 
otrzymają tu osady rolne. Bo dokądże 
ma skierować się osadnictwo niemiec- 
kie? Wszak jedynie tu, na Wschodzie 
Niemieckim jest ziemi dużo, i — ziemi 
taniej. Rząd berliński poświęci dla 
akcji tej spore sumy, tak samo na 
meljorację rolną. 

Z Polską sfery oficjalne pruskie 
i republikańskie pragną utrzymywać 
stosunki dobre — oświadczył nasz 
rozmówca. Prasa w Polsce i prasa re- 
publikańska w Niemczech winna czy- 
nić wszystko, aby usunąć dotychcza- 
sowe punkty sporne. Od umowy han- 
dłowej, ratyfikowanej przez Sejm 
Polski, informałor nasz obiecuje So- 
bie bardzo wiełe, nietylko w dziedzi- 
nie handlowej, ale i w dziedzinie pa- 

  

cyfikacji wzajemnych stosunków, — 
kończył nasz informator. 

  

i A. Kw. 

Gratulacje P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 20. III. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wysłał w 
dniu 19 b. m. na ręce p. Marszałka 
Piłsudskiego na Maderę depeszę z ży- 
czeniami imieninowemi. z 

Życzenia 
dla Marszałka Piisudskiego. 

FUNCHAL, 20 11). (Pat). Prezy- 
dent Carmona i minister spraw za- 
granicznych nadeslali telegraficznie 
do Marszałka bilsudskiego życzenia 
imieninowe. 

ER 

Zgon b. kanclerza Rzeszy 
Mueliera. 

BERLIN, 20-1ll. (Pat). W piątek 20 
marca o godz. i0.45 wiecz. zmarł 
w Berlinie były kanclerz Rzeszy 
Mueller. 

    

    

  

Flet i zegorek Fryderyka Wielkiego i pisto- 
Jety Napoleona, wystawione na licytację. 

Kary za niedbalstwo. 
WARSZAWA, 20. II. (Pat). Mi- 

nisterstwo Skarbu komunikuje: W dn. 
2 marca r. b. przed losowaniem pre- 
mij 4 proc. premjowej pożyczki dola- 
rowej okazał się brak pewnej ilości 
kartek z numerami dolarówek. Brak 
tych numerów został przed wrzuce- 
niem zwitków do koła uzupełniony. 
Naskutek zarządzonego dochodzenia 
wyższa komisja dyscyplinarna przy 
Ministerstwie Skarbu po zbadaniu ca- 
łokształtu sprawy orzekła nałożenie 
następujących kar: Jan Fliegel, kie- 
rownik oddziału Urzędu Pożyczek Pań 
stwowych, został wydalony ze służby 
państwowej z utratą wszystkich praw, 
związanych z piastowanym urzędem, 
Bolesław Kamiński, kierownik biura 
druków Ministerstwa Skarbu, otrzy- 
mał karę obniżenia stopnia służbowe- 

go z 7 na 8 z pozbawieniem awansu w 
ciągu 1 roku. Dr. Michał Pielak, kie- 
rownik Urzędu Pożyczek Państwo- 
wych otrzymał karę nagany. Czwar- 
ty urzędnik, który nie podlega usta- 
wie o postępowaniu dyscyplinarnem 
jako kontraktowy, został ukarany w 
drodze administracyjnej przez zawią- 
"zanie z nim nowej umowy służbowej, 
obniżającej pobierane dotychczas upo- 
sażenie. 

W nowym składzie. 

WARSZAWA, 20. III. (Pat). W 
piątek przed południem odbyło się po 
siedzenie grupy parlamentarnej pol- 
sko-francuskiej, na którem nastąpiło 
ponowne ukonstytuowanie się grupy. 
Na prezesa obrano przewodniczącego 
komisji spraw zagranicznych Sejmu 
pos. Jannsza Radziwiłła. 

ia 

Zwrot wstecz. 
WIEDEŃ, 20. III. (Pat). W polity- 

ce wewnętrznej Austrji zanosi się na 
poważne zmiany. Minister opieki spo- 
łecznej dr. Resch zapowiedział wczo- 
raj na konferencji prasowej gruntow- 
ną reformę ustawodawstwa społeczne- 
go, między innemi ustawy o kasach 
chorych, ustawy o ubezpieczeniu od 
wypadków i ustawy o zasiłkach dla 

bezrobotnych.. Równocześnie minister 
zapowiedział zniesienie ustawy o ubez 
pieczeniu robotników na starość i na 
wypadek niezdolności do pracy. Ten- 
dencją zapowiedzianych reform jest 
zmniejszenie zobowiązań _ finanso- 
wych państwa i usunięcie niedoma- 
gań, które się ujawniły szczególnie 
przy wykonaniu ustawy o bezrobot- 
nych. W przemówieniu wygłoszonem 
na koferencji prasowej minister o0- 
świadczył, że dotychczasowe koszty 
ubezpieczeń przekraczają zdolność fi- 
nansową państwa. 

    

   

Włościanie mordują 
komunistów. 

MOSKWA, 20. III. (Pat). Jak do- 
nosi prasa, pod Dzierżyńskiem we wsi 
Dertki włościanie zamordowali sekre- 
tarza jaczejki komunistycznej Kryp- 
kina. Śledztwo sądowe wykazało, że 

zamordowany on został za przepro- 
wadzanie kolektywizacji i zwalczania 
kułaków. 

  

Ponowne aresztowanie. 

WIEDEŃ, 20-11. (Pat). Bezpo- 
średnio po zamachu na króla Zogu 
został także aresztowany przez po- 

licję duchowny albański Don Loro 
Zaka. Później został on wypuszczo- 
ny na wclną stopę po złożeniu za- 
pewnienia, że będzie wstrzymywał 
się od wszelkiej akcji politycznej. 
Śledztwo stwierdziło, że Don Loro 
Zaka odbywał często konferencje 
polityczne, wobec czego został on 
ponownie aresztowany i w nejbliż- 
szych dniach będzie odstawiony do 
granicy. р 

  

   

    

  

  

z JACKIEWICZÓW 

Stanisława Nikołajewowa 
pracowniczka Państwowego Banku Rolnego 

"Oddziału w Wiinie 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w dniu !8 marca r. b. 

Przeniesienie zwłok do kościoła po-Trynitarskiego (na Antokolu) na- $$ 
stąpiło w dniu 20 b. m. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 21 b.m o g. 9-ej rano. 
Eksportacja zwłok na cmentarz Rossa nastąpi tegoż dnia o g. 3-ej pu poł. 

o czem zawiadamiają 

EOOGGOCEEGOCBECEECGECEECELEEECOE © 

0d 21 marca do 4 kwietnia r. b. 
odbędzie się 

Tydzień Książki 
Duży wybór książek ze żniżką 

307]. do 757]. 
przygotowały księgarnie: 

r Gebethner Wolff i S-ka, Mickiewicza 7, | 
| Mikulski W., Wileńska 25, 

| „Ruch“, Wileńska, $ 

| Rutski K., Wileńska 38, 

| 

Dyrekcja i Pracownicy 
Państwewego Banka Rolnego Oddziału w Wilnie. 
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Św. Wojciecha, Dominikańska 4, 

| Zawadzki |., Zanikowa 22. 3 
Sprzedaż tylko za gotówkę. ; Е 
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Wyjazd min. Zaleskiego do Paryža. | 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu dzisiejszym udaje się do 
Paryża p. min. Zaleski wraz z dele- 
gacją polską na komisję studjów kon- 
ferencji europejskiej, zwołanej z inie- 
jatywy min. Brianda. Na konferencji 

tej mają spotkać się ministrowie spraw 
zagranicznych  miemal wszystkich 
państw europejskich i dlatego koła po 
lityczne przywiązują do niej dużą 
wagę. 

Dziesięcioprocentowy podatek. 
(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Minister skarbu zarządził, że po- 

cząwszy od dnia pierwszego kwietnia 

b. r. pobierany będzie podatek w wy- 

sokości 10 proc. od podatków bezpo- 

średnich, opłat stemplowych, podat- 

ku spadkowego i od darowizn, jako 

też od opłacanych, względnie przymu- 

sowo ściągniętych zaległości tych da- 

nin. Podatek ten będzie pobierany od 

podatku od lokali i placów niezabudo- 

wanych, podatku majątkowego, dani 

ny lasowej, opłat celnych jak również 

od podatków samorządowych. Od po 

datku tego nie będą obliczane kary za 

zwłokę względnie odsetki za odrocze- 

nie. 

Wniosek lewicy o utworzenie komisji śledczej 
w sprawie brzeskiej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Kluby poselskie PPS, Ch. D., N. 
P. R., oraz Klub Chłopski złożyły 
wczoraj do laski marszalkowskiej 
wniosek w celu utworzenia nadzwy- 
czajnej komisji dła badania sprawy 
brzeskiej. Komisja ma składać się z 
dziesięciu członków, których wybio- 
rą rady wydziałów prawnych wszyst- 
kich uniwersytetów w Połsce. Przy- 
czem każdy uniwersytet wybierze 
członka komisji i dwóch zastępców. 

Na zebranie konstytucyjne zwołuje 
wybranych członków komisji dziekan 
uniwersytetu warszawskiego. Człon- 
kom komisji służą wszystkie upraw- 
nienia sędziów śledczych. Komisja 
może zwrócić się do wszystkich władz 
z żądaniem okazania dokumentów, 
mających związek z dochodzeniem 
oraz wykonanie poszczególnych czyn- 
ności śledczych, może dalej przesłu- 
chiwać urzędników państwowych. 

Walka z dniem święta narodowego 
białoruskiego. d 

„Jak wiadomo w dniu 25 marca 

1918 roku byla proklamowana w Min- 

sku niepodległa Białoruska Republika 

Akt ten, raczej `о charakterze symbo- 

licznym był dokonany przez patrjo- 

tów narodowców białoruskich. « Dnia 

ogłoszenia tego aktu uznana jest 

dniem święta ogłoszenia republiki. W 

roku tym czynione są starania, aby or- 

ganizacje społeczne przy udziale. naj- 

szerszych mas ludności białoruskiej 

święto to uroczyście obchodziły. W 

związku z tem bije na alarm cała pra- 

sa sowiecka, aby nie dopuścić do wy- 

stąpienia białoruskich partjotów, gdyż 

obecnie bolszewicy tylko siebie uwa- 

żają za sprawiedliwych i jedynych 

przedstawicieli narodu białoruskiego. 

W ręce nasze trafił tajny okólnik 

komunistyczny, głoszący aby walkę 

z dniem święta niepodległości Biało- 

ruskiej Republiki rozpoczęła K. P. Z. 

B. pod hasłem: 1) Mobilizacji mas pra 

cujących przeciwko zakusom patrjo- 

tów narodowców nacjonalistycznych 

przy uwypukleniu ucisku tych mas. 

2) Samookreślenia mas pracujących 

aż do połączenia 2 В. S. S. R., jako 

jedynej drogi dla mas robotniczych 

Obecnie na terenie Białorusi so- 

wieckiej prowadzona jest intensywna 

akcja przeciwko niedopuszczeniu de- 

patrjotów narodowców białoruskich. 

partjotów narodowców białoruskich. 

Demonstracja antyniemiecka w Pradze. 
PRAGA, 20. III. (Pat). Nieznani 

osobnicy rozbili wczoraj wieczorem 6 
szyb w gmachu poselstwa niemieckie- 
go w Pradze, poczem zbiegli przed na- 
dejściem policji. W/g zeznań wiadków 
widzieli oni dwóch uciekających lu- 
dzi. Prócz kamieni, rzuconych przez 

rozbite szyby do lokalu posełstwa, zna 
leziono też płytkę ołowianą, na której 
wyryte były w niepoprawnym języku 
czeskim pogróżki przeciwko dyktatu- 
rze faszystowskiej Rzeszy. Niemiecki 
poseł w Pradze, jak wiadomo bawi w 
chwili obecnej w Berlinie. 

PESTEESE SESI 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
SPRAWA 8-miu PLECZKAJTISOWCÓW. 

19 b. m. w sądzie wojennym w Kownie 
rozpatrywana była sprawa 8 osób oskarżo- 
nych o należenie do tajnego związku płecz- 
kajtisowców, mającego na celu zbrojne po- 
wstanie i obalenie obecnego rządu. 

Głównym świadkiem był b. poseł na 
sejm Kedys, skazany już za działalność an- 
typaństwową i znajdujący się w więzieniu, 
skąd został przywieziony. Swe zeznania Ke- 
dys składał bardzo ostrożnie. 

Wyrokiem sądu dwaj oskarżeni zostali 
skazani na 8 i 6 lat ciężkiego więzienia, je- 
den na 3 lata zwykłego więzienia z zalicze- 
niem aresztu prewencyjnego. Resztę oskar- 
żonych w liczbie 5 osób sąd uniewinnił. 

PRZEDSTAWICIELSTWO SOWIECKIE 
BĘDZIE PŁACIŁO PODATKI. 

Dotychczas przedstawiciełstwo handlowe 
ZSSR w Litwie nie opłacało podatków han- 
dlowych. Skutkiem interwencji odpowied- 
nich czynników przedstawicielstwo zgodziło 
się uiszczać 0,215 proc. od ogólnego han- 
dłowego kapitału obrotowego. 

OD ANNASZA DO KAIFASZA, 
CZYLI SPRAWA TRZECH 

WŁADYSŁAWOWSKICH KSIĘŻY. 

„Liet. Żin.* donosi, iż sędzia pokoju we 
Władysławowie przesłał sprawy 3 księży 
miejscowych Sądowi Okręgowemu w Mar- 
jampolu, powołując się na okoliczność, iż 
księża jako urzędnicy państwowi, nie mo- 
ga być sądzeni przez sędziego pokoju. Jed- 
nak w tych dniach marjampolski Sąd Okrę- 
gowy odesłał sprawy księży zpowortem sę- 
dziemu pokoju we Władysławowie. 

Sprawy te są w związku z wygłoszonemi 
w swoim czasie przez oskarżonych kazania- 
mi. 

WYJAZD LITEWSKIEJ DELEGACJI HAND- 
LOWEJ DO LONDYNU. 

15 b. m. wyjechała do Londynu litewska 

delegacja handlowa. Delegacja ma prowa- 
dzić w Londynie rokowania z firmami angieł 
skiemi w sprawie' eksportu mięsa i masła. 

SKARGI KUPCÓW na WŁADZE LITEWSKIE 

Kowieńska Izba Przemysłowo-handłowa 
otrzymała liczne skargi, pochodzące wyłącz- 
nie od kupców żydowskich z prowincji. Mo- 
tywem skarg jest zakaz Kraju Kłajpedzkiego 
handlowania na targach Kraju kupcom 

  

   

przybyłym z Wiełkiej Litwy. 

  

    

     

"Nowe lady pod biegunem 
południowym. 

WIEDEŃ 20.111. Pat. — Dzienniki do- 
noszą z Hobart (Tasmanja), że sir Douglas 
Mawcon, którego akręt antarktyezny „Dis- 
covery* z powodu braku węgła znowu ta 
zawinął, oświadczył, że poezynione zostały 
odkrycia licznych nowych lądów. Ekspedy- 
cja stwierdziła, że biegun magnetyczny od 
ezasu ostatnich podróży przesunął się o 10% 
mił w kierunku północno-zachodnim. 

Echa Katastrofy „Wikinga”. 
ST. JEAN (Nowa Ziemia) 20.III. Pat. — 

Z pośród podróżnych i załogi statku „Wi- 
king* uratowano 128 ludzi. Odnaleziono 
zwłoki jednej osoby. Brak jest wiadomości 
o 30 osobach. Rozbitkowie, z których ża- 
den nie odniósł ciężkich ran, zostali wzięci 
na pokład parowca „Sagona*. Statek ten ma 
przybyć tu w sobotę. Dałsze poszukiwania 
rozbitków zostały zanieehane. 

Mróz na Krymie. 
MOSKWA 20.111. Pat. — Z Krymu „do- 

że nastąpiło tam gwałtowne obniże- 
peratury. Termometr wskazuje 4 sto- 

pnie niżej zera. Mróz poczynił duże spus- 
toszenia. Na morzu Czarnem trwają silne 
burze. 

Zainteresowanie Francji 
obligacjami prem]. pożyczki 

budowlanej. 
Jak się dowiadujemy, Francja okazuje 

zainteresowanie obligacjami premjowej po- 
życzki budowlanej. 

Banki francuskie Credit Lyonnais, So- 
ciete Generale i in. na zlecenie swych kli- 
jentów zwracają się do Pocztowej Kasy O- 
szczędności za pośrednictwem Banku P.K.O. 
w Paryżu dając zlecenia kupna obligacyj 
premjowej pożyczki budowlanej. 

Fakt ten świadczy o coraz większej po- 
pularności, jaką papier ten cieszy się nie- 
tylko w kraju, lecz również na rynku za- 
granicznym. 

Giełda warszawska z dn. 20.II1. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

   

   

  

      

Bolary GEE 54 8.92:/, - 8,941, 8.9017, 
Hołandja . . . . . 357,82 -358,72—356,92 

о - 48,47 — 43,26         
Wiedeń 
Berlin w obr.pryw. . 

PAPIERY PROCENTOWE: 

..... 122,46—1:5,11-12 15 
219,55 

Pożyczka inwestye. - . « « . « « 2 » 95,00 
7% Stabilizacyjna . . «. « « 1 1 > 84,50 
10% kolejowa kot galas 10400 
3% budowlana. . . . . « "23 
8% . 2. В. 6 K.i B. R, obi. B. G. K 04:00 
Te Game" 79% ста и еа оаиа 2 
8% obl. B. G. K. PZW RSE 
8% Tow. Kred. Przem. Pol. 
41/,% ziemskie 
5% wa'sznwskia 
8% warszawskie ы 
10% Radomia a 
60/, obi. m. Warsz. 6 e: 

AKCJE: 

Bank Polski 
Cukier 
Lilpop . . - 
Modrzejów 
Ostrowiec serja B. 47 * 
Starachowice . . . « . « 1 « 1 

   

Pa Naga" rac! 0 dE FA 

   

 



  

4 
- 

_ Odjazd skazańców. 
(Korespondencja własna). 

St. Martin de Rė, w marcu 1931. 

W odległości kulkunastu metrów 
od wybrzeży słonecznej wyspy Ile de 
Rć stoi statek. Pudło jego nie Iśni w 
słońcu i nie odbija się w wodzie. Nikt 
nie uwija się na pokładzie. Szary od 
szczytu aż do linji zanurzenia w wo- 
dzie, stoi statek nieruchomo, jak wid- 
mo. Jest to „„Lamartiniere', przeklęty 
statek, którego nazwa wywołuje na 
pobliskiej wyspie dreszcz grozy. Jego 
szkarłatna flaga, to flaga wściekłości, 
bólu i rozpaczy zakłętych w kolor. W 
jego wnętrznu klatki z żełaznemi prę- 
tami, jak na okrętach przewożących 
do menażerji pojmane w dżungli dzi- 
kie zwierzęta. 

Czy słońce praży, czy deszcz sie- 
cze, a wicher podcina faie, okręt stoi 
nieruchomo, czekając na ładunek. Aż 
nadejdzie dzień, że się zbliży do brze- 
gu, weźmie ładunek i popłynie z nim 
daleko, na drugą półkulę, wypluje za- 
wartość i znów wróci w pobliże Ile 
de Rć, by pozornie martwy oczekiwać 
przez kilka miesięcy na nowy ładunek. 

„Lamariiniere ... « Patrzą nań z 
brzegu ludzkie oczy i zasnuwają się 
mgłą, za którą czai się dojmujący ból, 
lub nięspokojna ciekawość, rozpacz 
lub bezsilny bunt. „Lamartiniere* 
przewozi skazańców z Francji do Gu- 
jany. Przeklęty okręt wywiózł już ty- 
siące, z których nie wrócił prawie 
nikt Kości ich biełeją na piaskach, 
kruszeją i rozsypują się zwolna pod 
prażącemi promieniami słońca. Ten i 
ów próbował zbiec i wpadał w łapy 
Indjan, którzy za nagrodą wydają 
zbiegów zpowrołem w ręce admini- 
stracji obozu karnego. Innym udało 
się zbiec i zaginąć w Świecie przed 
okiem wszelkiej władzy, zwykle jed- 
nąk ci, którzy raz już zamknięci zo- 
staną z kajdanami na rękach w że- 
laznych klatkach „Lamartiniere', gi- 
ną dla Świata. Dopiero kiedyś po la- 
tach, po latach, administracja obozu 
nadeśłe rodzinie urzędowe zawiado- 
mienie o śmierci zesłańca i metrykę 
jego śmierci. 

Huż żywych ludzi przeszło ten 
straszny etap... ze starszych kapitan 
Dreyfus, który po kiłku latach wró- 
cił. Z ostatnich czasów Nestorino, któ- 
ry zamordował i ograbił kolegę. 
„Piękny Karol“ Baraiand, miljoner, 
który dla kilku tysięcy zabił szofera 
i zmusił do samobójstwa kolegę, na 
którego zwałił zbrodnię. Pewien le- 
karz (nazwiska nie pomnę), w któ- 
rego gabinecie, w szafie ściennej, zna- 
leziono zwłoki inkasenta. Zatruwał go 
powoli injekcjami strychniny, aż go 
dokończył i obrabował z gotówki. 
Zesłany do Gujany, łekarz zbiegł i 
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Warunki polsko - ukraińskiej ugody. 
W ostatnich czasach w prasie uka- 

zywały się raz po raz sprzeczne i dość 
mętne wzmianki o próbach załagodze 
nia zaostrzónych ostatnio stosunków 
połsko-ukarińskich. Niektóre pisma, 
właszcza o kierunku nacjonalistycz- 
nym wystąpiły nawet z alarmującemi 
artykułami na temat rzekomo niebez- 
piecznych dła interesów narodowych 
polskich konszachtów BBWR. z Kłu- 
bem Ukraińskim. 

Obecnie poseł T. Hołówko w „Ga- 
zecie Polskiej" zdaje szczegółową re- 
lację z pertraktacyj jakie były prowa- 
dzone przez BBWR. z Klubem Ukraiń- 
skim oraz formułuje wyraźnie pro- 
gram ugody. 

Oto jego wytyczne: 

„Społeczeństwo ukraińskie winno 
zrozumieć, że dawna Ruś Czerwona 
przez 600 lat należenia do państwa 
połskiego, uległa głębokiemu wpływo- 
wi kultury polskiej, stała się krajem 

L 

  

   

ukryl się w osiedlu indyjskiem w Ko- 
lumbji. Leczył dzikusów tak skutecz- 
nie, że gdy go odkryto i chciano wy- 
dać władzom francuskim. Indjanie 
zagrozili powstaniem, więc pozosta- 
wiono go w spokoju. Żyje jeszcze na 
zesłaniu Nourric, syn ubogiej robot- 
niczej rodziny z Paryża, handlarz ja- 
rzyn. Zesłano go za zamordowanie i 
ograbienie inkasenta. Czy był winien”. 
Prawdopodobnie nie. Rewizja jego pro 
cesu odbędzie się wkrótce. 

Tym razem odjeżdża 670 zesłań 
ców. Niema w tej partji „znakomito- 
ści*, chyba może ów Jan Celerier, któ- 
ry uważając się za niewinnego zbiegł 
i przez 7 lat zasługiwał uczciwie na 
tamtej półkuli na powrót do ojczyz- 
ny, u której progu powaliła go febra. 
Ojczyzna przyjęłaby go może, ale pra- 
wo odepchnęło go. Nie odpokutował 
za winy, których może nie popełnił. 
Więc wraca na przeklętym statku z 
kajdanami na rękach i planuje za- 
pewne nową ucieczkę. Bo Jan Cele- 
rier nie umie żyć w niewoli. 

Jest ich 670... Pobrzękując kajda- 
nami, z chudym workiem przerzuco- 
nym przez ramię, wychodzą oto w o- 
toczeniu silnej straży z nabitą bronią 

-i dążą powoli ku wybrzeżu, do któ- 
rego zbliżyła się „Lamartiniere“. 
Wzdłuż kamienistej drogi stoją ro- 
dziny. Żona podnosi dziecię, by oj- 
ciec-straceniec mógł je zobaczyć po 
raz ostatni. Szlocha, słania się i nik- 
nie w tłumie z dziecięciem. Łzy teczą 
się paciorkami po zwiędłej twarzy 
matki, która przybyła za ostatni grosz, 
by pożegnać syna. On nie winien... 
On ją przecież tak kochał...Nie mógł 
popełnić zbrodni. Widzi ją syn, pod- 
biega i osuwa się na kolana. Z piersi 
dobywa się nieludzki ryk, gdy straż- 
nik stanowczo, acz bez brutalności, 
wtłacza go do szeregu.. 

W tłumie przeważają kobiety i 
dlatego ta ostatnia chwila zesłańców 
przed wstąpieniem na pomost jest tak 
rozdzierająca. 

Prowadzi ten smutny pochód 
ksiądz, Tuż za nim postępuje Paweł 
Schenk, pół-Polak, pół-Niemiec, który 
poćwiartował swą konkubinę. Nikt 
go nie żegna. : 

Ksiądz odwiezie zesłańców na 
miejsce i wróci, by z inną partją od- 
być tę samą drogę. Zamkną się za 
nieszczęśliwymi żelazne kratki klatek, 
u których stanie straż z bronią goto- 
wą do strzału. Przy najmniejszym 
objawie buntu padnie salwa. 

 Zaśwista przeraźliwie syrena. Z 
brzegu odpowie jej niemniej przeraź- 
liwy krzyk... 

„Lamartinierie* odpływa... 

GSA 

  

mieszapym polsko-ukraińskim. I dla- 
tego Ukraińcy winni pogodzić się z 
tem, że ta dzielnica stała się integral- 
ną częścią Polski i że wszystkie ra- 
chuby na zmianę sytuacji są zawodne. 

Z drugiej strony ogólne interesy 
narodu ukraińskiego, jako całości wy- 

  

magają, aby państwo polskie było sil- , 
ne i dlatego konflikt polsko-ukraiński 
w Małopolsce Wschodniej ma charak- 
ter wybitnie lokalny i jest sprzeczny 
z racją stanu obu narodów. 

Dlatego też Ukraińcy w Małopolsce 
Wschodniej nietyłko z poczucia prze- 
granej wojny w 1918 roku, ale i z 
realnej oceny stosunków zarówno w 
tej dzielnicy, jak i sytuacji międzyna- 
rodowej, a przedewszystkiem w imię 
racji stanu narodu ukraińskiego jako 
całości winni szczerze stanąć na sta- 
nowisku obywateli państwa polskiego 
którego wiełkość i siła łeży i w ich 
narodowych interesach. 

Z drugiej strony społeczeństwo pol- 
skie w Małopolsce Wschodniej winno 
również zrozumieć, że dzielnica ta pań 
stwowo, ekonomicznie i kulturalnie 

jednak nie jest związana z Polską, 

0 modzie męskiej i kobiecej. 
Kiedy słażyłem w wojsku, pewnej 

niedzieli zwrócił się do mnie kolega, 
Wicek Miętus, z prośbą o pożyczenie 
papierosa. „Росо ci papieros? — py- 
tam. — Przecież nie palisz* — „To 
nic — odpowiedział — mam randkę 
z jedną panienką. Włożę papierosa 
za ucho. Będzie większy szyk. 

Aż do owej chwili pojęcia nie mia- 
łem, że papieros za uchem może być 
oznaką dobrego tonu. 

Nie wiedziałem również, jak wiel- 
ką roię mogą w życiu człowieka od- 
grywać kalosze. Przekonałem się o 
tem dopiero, bawiąc kiedyś w okoli- 
cach Nowogródka. Poznałem tam 
młodego, dzielnego parobka, który 
kochał się nazabój w pięknej dziew- 
czynie, ałe z oświadczynami zwlekał. 
Czemu?... „Jakże ja — powiada — 
do śłubu bez kaloszy pójdę?... Nieład- 
nie“. — „A poco ci kalosze! — zawo- 
łałem — pogoda piękna, błota nie- 
ma“... „To nic — odrzekł — bez ka- 
Joszy nie elegancko”. 

Bardzo mnie to ubawiło. Ale czy 

słusznie?.. Dlaczego kalosze mają 
mieć mniejsze prawo do . wyrażania 
szyku, aniżeli — dajmy na to — 
czarna, błyszcząca rura, zwana cy- 
Indrem, którą szanujący się dypło- 
mata nakrywa głowę, gdy składa wi- 
zyty noworoczne? Obecnie, gdy ko- 
minki te wyszły nieco u nas z mody, 
taki uroczysty pan wywołuje na uli- 
cach Warszawy pewną, maleńką sen- 
sację. Ale pamiętam czasy — będzie 

    

temu jakie lat trzydzieści — kiedy cy- 
lindry były tu bardzo popularne: jeź- 
dziły powozami i chodziły piechotą, 
a już z wizytą wprost nie wypadało 
iść inaczej. Z cylindrem w ręku wcho- 
dził gość do salonu, stawiał go na 
podłodze obok swego krzesła i wrzu- 
cał do środka rękawiczki. Tak robili 
wszyscy salonowcy z komedji Sar- 
dou i Dumasa, a za nimi czynili ku- 
bek w kubek to samo bohaterowie 
Kazimierza Zalewskiego. Publiczno- 
ści bardzo się te manjery podobały 
i nikt nie uważał, by takie obnoszenie 
czarnego szkopka do nakrywania gło- 
wy było śmieszne, nienaturalne i krę- 
pujące. 

Moda, proszę państwa, modal... 
Ona sugestjonuje, nastawia nasz gust 
i każe widzieć piękno tam, gdzie kie- 
dyindziej widzielibyśmy karykaturę. 
Niedawno przeprowadzono ankietę 
na temat: co należy uważać za strój 
piękny. Rozmaite słyszeliśmy odpo- 
wiedzi: niektóre bardzo uczone i do 
dna zagadnienia sięgające. Zdaje się 
jednak, że najlepiej sprawę rozwiązał 
pewien piosenkarz, nie podejrzewany 
o przerost inteligencji: ...Otóż aforyzm 
tego artysty brzmi: „Dla mnie wszyst: 
ko jest ładne, co jest modne*. 

Weźcie, proszę, album z fotogra- 
fjami naszych ciotek, teściów, entu- 
zjastek, romantyków i t. d... Na wi- 
dok tiurniur, krynolin, pantalonów w 
kraty ze strzemiączkami, spencerów, 
pidżaków śmiech nas porywa. Szcze- 
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Iwan Petrowicz : Lil Dagover 
w owraze Kobieta, która cię nigdy nie zapomni 
  

etnograficznie dzielnicą czysto połską, 
lecz mieszaną, w której element ukra- 
iński ma prawo uważać siebie za 
współgosp. tego kraju, któremu tu 
należy się pełnia równych z ludnością 
połską praw, poszanowanie jego inte- 
resów narodowych i. kułturalnych. 
Szczere uznanie przez społeczeństwo 
ukraińskie państwowości polskiej, zaś 
przez społeczeństwo polskie społeczeń- 
stwa ukraińskiego za współgospoda- 
rza tego kraju — oto platforma ugody 
polsko-ukraińskiej w Małopolsce Wsch. 
gdyż tylko zgodna, solidarna współ- 
praca obu społeczeństw na wszystkich 
polach życia politycznego i ckonomi- 
cznego, a nie rywalizacja, separacja 

i wzajemna nienawiść, jak to ma miej- 
sce obecnie — może zapewnić tej pię- 
knej, bogatej dzielnicy wiełki rozkwit 
i jasną przyszł. I de przejścia od tej 
formalnej łojalności do istotnej, dyk- 
towanej interesem narodu ukraińskie- 
go, jako całości, i potrzebami lokał- 
nemi ludności ukraińskiej w Małopol- 
sce Wschodniej—wzywaliśmy Kłub Po- 
słów Ukraińskich. 

Wyrazem zmiany zasadniczego sta- 
nowiska winno być zgłoszenie przez 
Klub Posłów Ukraińskich deklaracji 
oświadczającej o przejściu z tej for- 
malnej lojalności do aktywnego współ- 
działania nad rozbudową wiełkości i 
siły państwa polskiego, do pracy nad 
zgodnem współżyciem obu narodowoś- 
ci w Małopołsce Wschodniej, ich soli- 
darnego wysiłku we wszystkich dzie- 
dzinach zbiorowego życia i interesów 
tej dzielnicy. Po ogłoszeniu takiej de- 
klaracji Kłub BB. oświadczyłby publicz 
nie, że cały obóz Marszałka Piłsudskie- 
go bierze na siebie obowiązek wpłynię- 
cia na to, aby ludność polska w Mało- 
połsce Wschodniej również zasadniczo 
zmieniła swój stosunek do ludności u- 
kraińskiej i weszła na tory współpra- 
cy z nią, równości i zgody. Innemi sło- 
wy zależy nam przedewszystkiem na 
tem, aby oba społeczeństwa w Mało- 
polsce Wschodniej pogodziły się ze so- 
bą, aby wspólnie wypracowały pro- 
gram swego dalszego współżycia i 
współpracy. Chodziło o to, aby rząd 
nic nie narzucał ani jednemu ani dru- 
giemu społeczeństwu, lecz akceptował 
to co one ułożyły w drodze porozumie- 
nia i w atmosferze zgody. A wówczas 
automatycznie zniknie potrzeba dotych- 
czasowych represyj i obecnego nasta- 
wienia administracji, a państwo pol- 
skie stać będzie na to, aby postawić 

  

krzyż na smutnej przeszłości i zapom-, 
nieć o niej”. 

Konsekwencją zawartej ugody by- 
łoby wycofanie przez Klub Ukraiński 
skargi złożonej do Rady Ligi Narodów 
Na te propozycje Klub Ukraiński od- 
powiedział odmownie i rozmowy się 
urwały. 

Z relacji p. T. Hołówki wynika 
przedewszystkiem, że ałarmy opozycji 
prawicowej były zupełnie bezpodstaw 
ne i że w warunkach, wysuniętych 
przez BBWR. mie było nic coby na 
szwank narażało interesy narodowe 
polskie. Ale to już jest zwykła takty- 
ka endecji. Gdy politycy ukraińscy z 
powodu akcji pacyfikacyjnej ostro 
występowali przeciwko rządowi, przy 
wódcy endeccy zacierali ręce i nawet 
obłudnie popierali ich wystąpienia. 
Gdy jednak moment destrukcyjny u- 
stąpił miejsca poczynaniom twór- 
czym, mającym na cełu dobro pań- 
stwa, rozpoczęły się natychmiast ata- 
ki na rząd i Blok Bezpartyjny. Stała 
polityka bez skupułów. $ 

ARKONA TEVA TYPE KAS 

Nagroda artystyczna 
Warszawy. 

WARSZAWA. 20 Ii. (Pat. Na 
posiedzeniu sądu konkursowego na- 
grody artystycznej, odbytem w dniu 

20 marca pod przewodnictwem. wi- 
ceprezesa Rady Miejskiej Stanisła- 
wa Wilczyńskiego, tegoroczna na- 
groda artystyczna m. stoł. Warsza- 

wy w sumie |5 tysięcy złotych 
przyznana została architektowi Ste- 
fanowi Szyllerowi. 

    

gólnie zabawne. wydają się kołnierze 
dziadów naszych, sięgające uszu, (tak 
zwane „vatermórdery') oraz chustki, 
któremi je okręcano aż do samej bro- 
dy. A wszystko to przecież w swoim 
czasie me nie raziło nikogo, lecz, 
owszem, bardzo się podobało; widzia- 
no w tych kostjumach, jak i w pięt- 
rowych fryzurach dam, w kapelu- 
szach, przypominających wronie gnia- 
zda — objawy dobrego smaku, śro- 
dek podnoszenia wdzięków osobi- 
stych, elegancję... 

Oko przywykło — szyk... Oko od- 
wykło — karykatura. 

Wielka dama sjamska uważa za 
konieczne złote futerały na końcach 
palców. Bez takich spiczastych na- 
parstków nie pokazałaby się w przy- 
zwoitem towarzystwie. Dowodzą one, 
że elegantka nigdy nie obcina paznog- 
ci i musi je ochraniać przed złama- 
niem. W Persji dotąd widuje się nie- 
wiasty ze złotemi obrączkami, prze- 
ciągniętemi z jednej strony nosa. A 
opowiadała mi to ze śmiechem pewna 
Francuzka, mająca w obu przekłu- 
tych uszach brylantowe kołczyki. — 
Na wyspie Borneo dziewczęta okrę- 
cają sobie ręce drutem miedzianym. 
Bardzo się to podoba tamtejszym ka- 
walerom. W Ameryce południowej 
istnieją plemiona, nie używające żad- 
nej odzieży. Panienka spaceruje pub- 
licznie, jak ją Pan Bóg stworzył. 
Wstydziłaby się jednak pokazać ko- 
mukolwiek bez pierścieni na nogach 
i ramiońach. Gdzieindziej znów ca- 
łym strojem elegantki są dwa piórka 

  

  

  

Wiosenne słonko 

w poniedziałek w kinie 

HOLLYWOOD 
  

  

nie będzie niespodzianką dła eleganckiej Pani, która 

już dziś zaopatrzy się w sezonową galanterję 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI 

  

Zamkowa 9, tel. 6-46 

  

Plenarne posiedzenie Seimu. 
WARSZAWA, 20. II. (Pat). Na 

wstępie 24 posiedzenia Sejmu mar- 
szałek oświadczył, iż w okręgu Nr. 13 
Łódź z listy okręgowej Nr. 22 wybra- 
no do Sejmu pos. Stanisława Buszyń- 
skiego. Poseł ten nie uczestniczył do- 
tychczas w posiedzeniach Sejmu, ani 
też nie prosił o udzielenie mu urlopu. 
Wohec tego na podstawie odpowied- 
nich postanowień ordynacji wybor- 
czej oraz regulaminu obrad Sejmu 
Izba na wniosek marszałka Sejmu 
stwierdziła wygaśnięcie mandatu pos. 
Stanisława  Buszyńskiego,  poczem 
przystąpiono do porządku dziennego. 

Po referacie pos: Połakiewicza 
(BB) przyjęto poprawki Senatu do 
projektu ustawy o samoistnym podat- 
ku wyrównawczym dla gmin wiej- 
skich. Następnie po referacie posła 
Lechnickiego (BB) przyjęto w dru- 
giem i trzeciem czytaniu projekt usta 
wy o zamianie i sprzedaż.y niektórych 
gruntów państwowych. Następnie pos. 
Goettel złożył sprawozdanie o zamk- 
nięciu rachunków za czas od 1. I. 1926 
do 31. IIL. 1927 oraz o uwagach N. I. 
K. o tem zamknięciu i o wykonaniu 
budżetu za dany rok i zaznaczył, że 
N. IL K. przedstawia wniosek o udzie- 
lenie rządowi absolutorjum pod wa- 
runkiem uregulowania przekroczen 
Przekroczenia te w kwocie 17.412.920 
zł. zostały przez Sejm w bieżącym ro- 
ku zalegalizowane. 

W głosowaniu przyjęto wniosek 
komisji budżetowej o zamknięciu ra- 
chunków za rok 1926-27. Następnie 
pos. Czuma (BB) przedstawił łączne 
sprawozdanie o zamknięciu rachun 
ków i uwagach Kontroli Państwa o 
zamknięciu rachunków i wykonaniu 
budżetu za rok 1927-28 oraz 1928-29. 
Referent nadmienia, że N. I. K. nie wi 
dzi przeszkód do parlamentarnego za- 
twierdzenia i udziełenia rządowi ab- 
solutorjum co do finansowej gospodar- 

ki za rok 1927-28 w zakresie, do jakie 
go uprawniła rząd ustawa skarbowa, 
natomiast co do niektórych wydat- 
ków N. I. K. nie może stawiać wnio- 
sku o udzielenie rządowi absolutor- 
jum, wobec tego, że wydatki te jako 
niezgodne z ustawą skarbową wyma- 
gają legalizacji w drodze ustawodaw- 
czej. Poddawszy następnie szczegóło- 
wej analizie zamknięcie rachunków 
za rok 1928-29, referent zaznacza, iż 
N. I. K., nie widząc przeszkód do u- 
dzielenia rządowi absolutorjum, wy- 
raża zastrzeżenie co do niektórych 
wydatków jako niezgodnych z ustawą 
skarbową i udzielenie co do nich ab- 
solutorjum uzależnia od ich legaliza- 
cji w drodze ustawodawczej. 

Referent zgłosił w imieniu komisji 
następujący wniosek: 

Zatwierdza się przedstawione przez 
rząd zamknięcia rachunkowe za rok 
1927-28 i 1928-29 oraz przyjmuje się 
do wiadomości uwagi N. I. K. o zamk- 
nięciach rachunkówych za te lata. Za- 
razem udzieła rządowi absolutorjum 
z gospodarki finansowej za te łata, U- 
dzielenie absołutorjum nie wpływa: a) 
na bieg spraw co do pozycyj zakwest- 
jonowanych czy to przez Kontrolę 
Państwową czy też przez władze ad- 
ministracyjne, b) ani na odpowiedzial- 
ność za prace skarbu w okresie 1927, 
1928 i 1928-29, jakie w przyszłości mo- 
gą wyjść najaw. 

W głosowaniu Izba przyjęła oba 
sprawozdania według wniosków ko- 
misji. Zkolei na wniosek komisji 
skarbowej Sejm uchwalił, jako przed 
stawiciela Sejmu do komisji skarbu 
narodowego pos. Antoniego Pączka. 
Następnie posłanka Wolska złożyła 
sprawozdanie komisji oświatowej o 
wniosku B. B.wzywającym rząd do 
wniesienia do Sejmu projektu ochro- 
ny przyrody. i 

Skandaliczne przedstawienie operowe, 
P. Prezydent zmuszony był opuścić teatr. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 19-ego b. m. z racji uroczystości 

imieninowych ku czci Marszałka Piłsudskie- 

„go w Teatrze Wielkim odhyło się przedsta- 

wienie, na którem wystawiono operę „Krół- 

kochanek. Przedstawienie to stało się pew- 

nego rodzaju sensacją kół towarzyskich i 

politycznych stolicy wywołując dużo komen- 

tarzy. 

Przedstawienie to, które zaszczycili swą 

obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 

p. premjer Sławek, szereg ministrów i wyż- 

szych dygnitarzy państwowych, byłe tak nie- 

dobrane do charakteru przedwezorajszych 

uroczystości, że zakrawało na pewnego ro- 

dzaju złośliwość i brak taktu i nawet wy- 

wołało gorące protesty. W pewnej chwili 

bowiem na sali wpół przyćmionej król Au- 

"gust II Mocny goni po scenie swą kochankę, 

w nieprzystonje szaty ubraną, poczem weią- 

ga ją do łóżka. Przy tej scenie Pan Prezy- 

dent Rzeczypospołitej i szereg wyższych do- 

stojników opuścili, z racji amorałnej sceny, 

teatr. 

Dodatek do podatku od uposażeń dotyczy 
również pracowników samorządowych. 

WARSZAWA, 20. III. (Pat). Mini- 
sterstwo Spraw Wewnętrznych powia 
domiło wszystkich panów wojewo- 
dów w związku z pismem okólnem 
ministra spraw wewnętrznych z dn. 
12 marca 1981 r. w sprawie poboru 
10 proc. dodatku do podatku docho- 
dowego od uposażeń, że pismo powyż- 

papugi, wetknięte w kącik ust, oraz 
sznur imuszli, wiszący na końcu nosa. 

Wszystko to wskazuje, jak jest 
względną rzeczą piękno ludzkiego 
stroju i wogóle ozdób, któremi czło- 
wiek usiłuje dodać sobie uroku. To 
też trudno przewidzieć, czy i nasze 
obecne mody za lat kilkanaście nie 
będą się wydawały nieładne, nawet 
śmieszne. | 

Że niektóre ich szczegóły nie mają 
sensu — o tem już dziś jesteśmy prze- 
konani. Ale zdrowy sens w tych spra- 
wach nie ma głosu. Gdyby się z nim 
liczono, moda nigdy nie mogłaby tak 
być wszechwładna, jak jest obecnie. 
Toć pamiętamy wszyscy, jak to w cią- 
gu kilku bardzo mroźnych zim panie 
nasze paradowały w cienkich cieli- 
stych pończoszkach i płytkich panto- 
felkach, sumiennie odmrażając sobie 
nogi. Żadna nie miała odwagi, by wło- 
żyć boty i ciepłe, wełniane pończochy, 
dopóki nie pozwolił na to jakiś dy- 
rektor z Paryża. Tenże sam dyrektor 
nakazał im potem fprzedłużać suknie 
zwisającemi tu i owdzie strzępami, 
nie mającemi na celu ani ciepła, ani 
estetyki, lecz tylko zużycie trochę 
większej ilości materjału. 

Pamiętamy również, jak przez dłu- 
gie, bardzo długie lata higjeniści da- 
remnie tłumaczyli niewiastom, że osa 
nie jest wcale ideałem kobiecego 
wdzięku; że więc ściskanie się w pasie 
'gorsetem szkodzi zdrowiu, a piękna 
figurze nie dodaje. Wszystkie te roz- 
sądne perswazje nie odnosiły żadnego 
skutku. Do rozumu przemówił dopie- 
ro — żurnal. Higjena o tyle tylko 

  

począwszy od dnia 1 kwietnia r. b. 

    

sze ma również zastosowanie i do u- 
posażeń pracowników  samorządo- 
wych, wobec czego treść jego ma być 
podana do wiadomości zarządów 
związków komunalnych z  polece- 
niem pobrania 10 proc. dodatku do 
podatku dochodowego od uposażeń, 

zdolna jest trafić do przekonania, o 
ile prowadzi pertraktacje z modą i 

wymusi od niej pewne ustępstwa. 

Dziś niewiasty ogromnie sobie 
chwalą krótkie spódnice, dające swo- 
bodę ruchów i możność podobania się 
jeżeli nie twarzą, to nogami. Ale weź- 
cie gazety z przed lat np. trzydziestu. 
Wciąż powtarzały się skargi na damy, 
co długiemi trenami zamiatały ulice, 
podnosiły kurz i złośliwym mikrobom 
ułatwiały życie. Skargi te żadnego nie 
odnosiły skutku. Suknia elegantki 
musiała mieć ogon. A — przypom- 
nijmy sobie tylko — ile to kłopotu 
miewala z nim jego właścicielka. Ist- 
niały specjalne przyrządy do unosze- 
nia trenu. Zjawiały się mody na takie 
lub owakie „trzymanie sukni”... Wy- 
myślano specjalne taśmy do obszywa- 
nia tych wlokących się spódnic, które 
wciąż się u dołu strzępiły. Tak więc 
ścisłe przestrzeganie ówczesnej mody 
połączone było z wieloma przykroś- 
ciami. 

„Pour ėtre beau il faut souffrir“— 
mówi francuskie przysłowie. (Żeby 
być pięknym, trzeba cierpieć). Cier- 
piały więc, cierpią i — sądzę — zaw- 
sze potrosze cierpieć będą osoby, prag- 
nące podnieść lub utrzymać swą uro- 

dę. Te zwłaszcza, którym za drogo- 
wskaz służy moda. Wolno jednak 
mieć nadzieję, że owe cierpienia będą 
coraz znośniejsze, bo moda — mimo 
wszelkie swoje absurdy — powoli jed- 
nak rozsądnieje. Nawet parołetnie od- 
mrażanie nóg w cienkich jedwabnych 
pończochach przy mrozach wileńskich 
było mniej bolesne, aniżeli np. prak- 

     

Ne. 66 (2006) 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Znowu kara śmierci w Mińszczyźnie. 

We środę 18 b. m. w Borysowie nad- 
zwyczajna sesja sądu mińskiego rozpałrywa- 
ła sprawę obywałełi sowieckich Kruszwica- 
kę Piotra i Adamowicza Aleksandra, eskar- 

żonych o kotrrewolueyjną działalneść I a- 
siłowanie wywołania zbrejnych rezrachów 
w okręgu borysowskim w grudniu 1830 roku 

Sąd skazał Kruszowienkę na kaę rómierci, 
zaś Adamowicza na 15 lat ciężkiego więzie- 
nia i wydalenie z granie Rosji. 

Zamordowanie dygnitarzy sowiec- 
kich w Pleszczewiczach. 

Dnia 18 b. m. patroł milicji w Płeszczewi- 
czach na Białorusi sowieckiej zauważył wi- 
szących na laiarniaeh dwóch mężczyzn. Pe 
zdjęciu zwłok rozpoznano w nich starostę 
Kurjanowa oraz członka G. P. U. Baganowi- 
cza. Wymienieni zostali zamorowdani po- 
czem powieszeni przea terorystyezną erga- 
nizację. 

W związku z tem morderstwem aaraądzo- 
no w miasteczku generalną obławę. 

6 

Rezultaty marszu 
do Sulejówka. 

WARSZAWA, 20 III. (Pat). Komenda 
główna Związku Strzeleckiego komunikuje, 
że po dokładnem rozpatrzeniu wyników о- 
stateczne rezultaty odbytego przedwczoraj 
marszu  Sulejówek—Bełweder przedstwiają 
się jak następuje: Do startu dopuszczonych 
zostało 97 drużyn. Z liczby powyższej 8 dru- 
żyn biegu nie ukończyło, dwie zostały zdy- 
skwalifikowane przez kierownictwo biegu. 
Pozostałych 87 drużyn wypełniło wszystkie 
warunki marszu. Najłepszy czas osiągnięty 
w marszu wynosi 2 godziny 19 minut, naj- 
gorszy 3 godziny 19 minut. Zaznaczyć nale- 
ży, że wszystkie rezultaty są nadspodziewanie 
dobre i kwalifikują wszystkie bez wyjątku 
zespoły, który ukończyły marsz do pierwszej 
kategorji drużyn wyborowych. 

Tragiczny wypadek lotniczy. 
RZYM 20.111. Pat. — Tragiczny wypadek, 

który pociągnął za sobą śmierć letników 
włoskich Maddaieny, Ceceoni i Damonte, 
okrył ciężką żałobą lotnictwo włoskie. Lot- 
niey ci, lecąc koło Marina di Pisa, wpadli 
do morza i utonęli. 

Maddałena był najwybitniejszym lotni- 
kiem włoskim, miał za sobą loty okręžnę 
nad Bałtykiem, krajami skandynawskiemi. 

Rosją, Bałkanami, Niemcami i Sawajcarją. 
Stał on na czele ekspedycji ratunkowej, wy- 
słanej do bieguna półnecnego w związku 
z wyprawą Nobilego. Ostatnio uczestniczył 
jako jeden z dowódców w wyprawie trans- 
atlantyckiej. Cecconi oraz Damonte byli nie- 
rozłącznymi, wiełce zasłużonymi towarzy- 
szami Maddaleny. Katastzoła jakiej ulegli 
wspomniani łotnicy, była prawdopodobnie 
następstwem defektu motoru. Jak wynika 
z przeprowadzonego przez ministra Balbo 
badania, Maddalena zdążał do Pisy, prag- 
nąe na lotnisku tamiejszem dokonać nie- 
zbędnej naprawy. 

  

  

Dekret przywracający wszyst- 
kie gwarancje konstytucyjne 

w Hiszpanii. 

MADRYT, 20 III. (Pat). Dekret, 
wprowadzający na nowo wszystkie 
gwarancje konstytucyjne, został prze- 
słany do Paryża, gdzie zostanie 
podpicany przez króla, który przy- 
jedzie do Paryża.w drodze powrot- 
nej z Londynu. 

Socjalistyczna większość. 

STOKHOLM, 20.IH. (Pat). W wy- 
niku wyborów do rady miejskiej w 
Stokholmie większość zdobyli socjal- 
demokraci. 

Straszliwy huragan. 
CLINTON (Stan Oklahama) 20.11. Pat.—- 

Wczoraj nad miastem przeszedł huragan. 
Kilka osób zostało zabitych, 20 odniosło ra- 
ny. Ponadto huragan zniszczył wiełe domów. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 20. III. (Pat). 20-g0 

marca w 10-m dniu ciągnienia 5 kla- 
sy 22 Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery: 

100 tysięcy złotych — Nr. 20.933, 
50 tysięcy złotych — Nr. 184.762, 
25 tysięcy — Nr. 102.473, 15 tysięcy 
Nr. 179.371, po 10 tysięcy — Nr. 
126.719, 199.141, po 5 tysięcy — Nr. 
129.900, 168.625, po 3 tysiące — Nr. 

46.400, 68.442, 155.303, 162.326. 

„ASY 

  

tyki dam brazylijskich z plemienia 
botokudów, które w naciętych war- 
gach i uszach noszą kawały drzewa. 
Kokietkil... 

Tak. Moda rozsądnieje. Ale — 
wbrew temu, co się powszechnie mó- 
wi — ten postęp odnosi się raczej do 
strojów kobiecych, aniżeli męskich. 
Od niejakiego czasu coraz donioślej 
odzywają się głosy, podnoszące ko- 
nieczność rewizji i reformy kostjumu 
cywilizowanego mężczyzny. Takeśmy 
przywykli strofować niewiasty za ich 
ciągłe myślenie o strojach, oraz częste 
zmienianie ich form, że wymknął się 
nam z pod uwagi fakt, iż następstwem 
właśnie owego myślenia i zmian jest 
postęp i demokratyzacja sukien ko- 
biecych. Pod względem ubierania się, 
mężczyzna jest daleko konserwatyw- 
niejszy, a mody męskie, nie odpowia- 
dające ani wymaganiom piękna, ani 
wygody, kłócą się ze zdrowym sen- 
sem niemal w każdym szczególe. 

Bije to w oczy zwłaszcza latem, 
kiedy ubranie ma być raczej strojem, 
ozdobą, aniżeli ochroną przed chło- 
dem. — W czasach nietylko kultury, 
ale i kuliu ciała; w epoce nawrotu ku 
olimpjadom greckim i greckim meto- 
dom nadawania fidjaszowych kształ- 
tów każdemu ćwiczącemu i trenują- 
cemu lekkoatlecie;... dziś, kiedy istot- 
nie na każdej plaży dostrzegamy og- 
romne sukcesy sportu i znaczny przy- 
rost ludzi pięknie zbudowanych—czy» 
można się łudzić, by garnitury, skro- 
jone przez najlepszych nawet kraw- 
ców, podnosić mogły piękno dobrze 
wygimnastykowanego mężczyzny ?... 
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I OBRAZKI z KRAJU 
Obchód imienin Marszałka Piłsudskiego. 

W Nowogródzkiem. 

W dain 19 b. m. cała Nowogródczyzna ob 

«hodziła uroczyście imieniny Marszałka Pił- 

sudskiego. We wszystkich miastach, miaste- 
aekach i osiedlach domy zostały udekorowa 
me. Ludność tłumnie wyległa na rynki, na 
ubce. Szczególnie uroczyście obchodzone by- 
Ty imieniny w samym Nowogródku oraz w 
Baranowiczach. Nowogródek został bogato 
iluminowany. O godzinie pół do 10-ej od- 
było się uroczyste nabożeństwo z udziałem 

przedstawicieli władz z wojewodą Beczko- 
wiczem ma czele oraz wszystkich tutejszych 
organizacyj. Po nabożeństwie odbyła się de- 
filada oddziałów Policji Państwowej, Związ 

ku Strzeleckiego, Jzcdeij2A straży ognio- 
wej, Sokoła, Gimnazjum państwowego, gim. 
białoruskiego, szkół powszecrnych, Związku 
Legjonistów, Związku Rezerwistów, Federa 
cji P. Z. O. O., Związku Inwalidów, Związ- 
ku Osadników itp. W godzinach popołudnio- 
wych urządzono równocześnie dwie aka- 
demje: jedną popularną, dla szerokich mas 
i drugą dła młodzieży szkolnej. Obchód 
imienin *' Marszałka Piłsudskiego zakończył 
się w Nowogródku akademją uroczystą w 
sali teatru miejskiego o godzinie 8-ej wie- 
czorem. 

W Lidzie. 
W ciu imienin Marszałka Piłsudskie 

go odbyło się na intencję Marszałka nabo- 
żeństwo w kościełe parafjalnym w obecno- 
šci przedstawicieli władz na czele z p. sta- 

wostą Bogatkowskim, wojska, szkół, orga- 
nizacyj P. W., straży ogniowej itd. Po na- 
bożeństwie pik Kubin przyjął defiladę od- 
działów i organizacyj Następnie p. starosta 
przyjał życzenia imieninowe dla Marszał- 
ka od delegacyj i przedstawicieli urzędów 
i ołeczeństwa. Po przyjęciu życzeń p. 

ta udekorował krzyżami zasługi dwóch 
jantów z miasta Lidy: starszego przo- 

służby śledczej  Mieszkowskiego 

   
   

polic 
słownika 

Edwarda i przodownika Sosnowskiego о- 
raz posterunkowego z Bielicy Rzeczyckiego. 
O godzinie 13 min. 30 odbyło się odsłonię- 
cie tablicy pamiątkowej, którą ufundowali 
kolejarze lidzcy dla Marszałka Piłsudskie- 
go. Tablica została wmurowana do fronto- 
wej ściany dworca kolejowego. Wieczorem 
odbyły się trzy akademje ku uczczeniu Mar- 
sszałka: w Ognisku Kolejowem zorganizowa- 
na przez kolejarzy, w gimnazjum państwo- 
wem — przez młodzież i grono profesorskie 
oraz w kinie Nirwana' — przez Związek 
Strzelecki. 

w Šwiecianach. 
7 okazji imienin Marszałka Piłsudskie 

go w dniu 19 marca po nabożeństwach od- 
były się poranki o programach odczytowo- 
koncertowych ' we wszystkich szkołach 
Wieczorem w lokalu gimnazjum została zor 
ganizowana, staraniem miejscowego Koła 
Rezerwiatów i b. Wojskowych uroczysta а- 

kademja, którą zagaił p. starosta Święciań- 
ski Stefan Mydlarz. W części artystycznej 
akademji — śpiew solowy, deklamacje i mu 
zyka zespołu artystycznego Towarzystwa 
Domu Ludowego im. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego. Społeczeństwo miejscowe wzięło 
masowy udział w tej akademii. 

Nowe Źródło solankowe 
w Druskienikach. 

aim 19 marca wiercenie nowego źródła 

sołankowege dotarło na głębokości 285 mir. 

sto sołanki oczekiwanej mocy . 

Woda została eddana do analizy dla 

stwierdmenia ilości soli zawartej w nowem 

źródle. 

Zbieg okoliczności sprawił, iż źródło, 

które zamierzono ochrzeić imieniem Marszał 

ka Piłsudskiego wytrysło właśnie w dniu 

Jego Imienin. 

Qkropna zbrodnia w maj. Nowe iż. 
Zamordowanie rządcy majątku i podpalenie jego domu. 

W płomieniach zginęła również ochmistrzyni. 

Wesoraj o godzinie 16 wieczorem 
mieszkańcy maj. Nowe-Łasze gm. mi- 
<kuńskiej, zaalarmowani zostali łuną 
pożaru, Która się nagłe rozlała nad 
tym majątkiem. Gdy przerażeni wy- 
hiegii na podwórko ujrzeli iż dom 
mieszkalny, w którym mieszkał rząd- 
ea majątku eały stoi w płomieniach. 

Zanim przystąpiono do ratowania 
płonącege budynku zauważono, że 
wśród zebranego tłumu nigdzie nie- 
ma rządcy majątku, Potockiego, i je- 
go ochmistrzyni. Powstałe przypusz- 
€zenie że znajdują się oni w środku 

płonącege domu. Ponieważ nawoływa 
mia nie odniosły pożądanego skutku 
matychmiast zarządzono akcję ratun- 
Kkową i kiiku włościan narażając swe 
życie przedestało się do wnętrza pło- 
nącego budynku. Tu oczem ich przed- 
stawił się okropny widok. Na ziemi 
w kałaży krwi leżało już martwe cia- 
ło Potockiego. Zwłoki wyciągnięto na 
podwórze i o wypadku zaałarmowano 
posterunek P. P. w Bujwidach. 

Budynek tymezasem spłonął do- 
szczętu. Podezas rozgrzebywania ро- 
gorzeliska znałeziono również zwę- 
głone swłoki ochmistrzyni 26-letniej 
Bronisławy Mowszczanówny, która 

prawdopodobnie po zauważenia og: 
nia, niestety za późno, została uduszo 
na dymem i padła na podłogę przy- 
gnieciona waląeą się belką. Jak moż- 
па przypuszczać z wyników przepro- 
wadzonego na miejscu pierwiastko- 
wego dochodzenia jacyś narazie nie- 
ujawnieni zbrodniarze przedostali sie 
do domu mieszkalnego i po zamordo- 
waniu tasakiem lub siekierą Potoc- 
kiego, dom obieli naftą i dia zatarcia 
śladów zbrodni podpalili. 

Po otrzymaniu wiadomości 0 zbro- 
dni, na miejsce wypadku natychmiast 
udali się zastępea naczelnika Urzędu 
Śledczego komisarz Jastrzębski, ko- 
mendant policji powiatu wileńsko-tro 
ekiego komisarz Dubowski i dwóch 
wywiadowców, którzy mają przepro- 
wadzić dochodzenie. 

= * * 

Jak się dowiadujemy w ostatniej 
chwili policji udało się wpaść na trop 
zbrodniarzy. Ostateczne wyniki do- 
ehodzenia będą wiadome jutro. 

Według wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa powodem tej podwójnej 
zbrodni była zemsta, gdyż Potocki 
miał w okolicy wielu wrogów. 

  

(©). 

Walące się drzewo śmiertelnie zraniło 
wieśniaka. 

Tragiczny wypadek miał miejsee w lesie 
wpobližu wsi Kastywka (gm. brasławskiej). 
Powracający do wsi Antoni Chlebowicz, prze 
jeżdżająe lasem, został przygnieciony wa- 
lącem się drzewem, tak nieszczęśliwie, że 
uległ zgnieceniu klatki piersiowej. 

W. stanie groźnym przewieziono go do 
szpitała w Brasławiu. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
drzewo którem Chlebowiez został przygnie- 
ciony było podpiłowane lecz z niewiadomych 
powodów nieobalone przez mieszkańców wsi 
Murarze, którzy je nabyk. 

Dalsze dochodzenie w toku. 
(©). 

  

Ubierzcie Apolla Belwederskiego w 
marynarkę i spodnie z angielskiego 
materjału, dajcie mu kapelusz, ręka- 
wiczki, krawat — wszystko w naj- 
przedniejszym gatunku... Jestem pe- 
wien, że Afrodyta patrzećby na niego 
mie chciała, a żaden artysta nie pró- 
bowałby go rzeźbić. Wygłądałby wca- 
łe nie lepiej od pierwszego lepszego 
boksera wagi koguciej poza areną. 
To też taki grecki laureat piękności 
nigdyby się nie zgodził na wkładanie 
równie szpetnej odzieży. Powiedział- 
by: „Przepraszam, ale co to, to niel... 
Nie na to przeróżnemi trudnemi ćwi- 
czeniami i odpowiednią djetą zyska- 
łem śliczną muskulaturę, proporcjo- 
nalność kształtów i zwińność ruchów, 
ażebym teraz wszystko to pakował do 
worków i pozbawiał p. t. publiczność 
tak pięknego widoku*.. Takby po- 
wiedział antyczny Grek. Ale akis 
europejski Apollo nie może. Wolno mu 
na plaży pokazywać się obcym da- 
mom w stroju zupełnie „homeopatycz- 
nym; wolno mu — 0 ile jest tance- 
rzem — popisywać się w kostjumie 
z figowych listków; wolno na arenie 
cyrkowej paradować we własnej skó- 
rze i gdzie niegdzie tylko w trykotach. 
Ale niechby ten sam jegomość spró- 
bował tym samym damom pokazać 
się tak w śródmieściu, albo odwiedzić 
którą w domu... Ładnieby wyglądał. 
Z ulicy powędrow ałby do komisarjatu 
w towarzystwie policjanta, oskarżony 

o bezwstydne zachowywanie się w 
miejscu publicznem. Z wizyty zleciał- 
by ze schodów. 

Bo ma wizyty przepisany mamy 

  д ka Ža 

strój wizytowy, który nawet w naj- 
większy upał musi się składać z wielu 
niepotrzebnych i niewygodnych częś- 
ci — przedewszystkiem zaś z kołnie- 
rzyka. Pójść do kogoś z wizytą bez 
kołnierzyka nie odważy się dziś na- 
wet najradykalniejszy reformator mę- 
skiej garderoby. Nie pozwala na to 
tradycja. 

A hamulec to silny, bardzo silny. 
Przypomnijmy sobie tylko, jakim e- 
wenementem było swego czasu wpro- 
wadzenie miękkich koszul do garde- 
roby męskiej. Toć nasi ojcowie do za- 
jęcia nawet chodzili w twardo praso- 
wanych gorsach, w sztywnych kołnie- 
rzykach i innych narzędziach codzien 
nej tortury. Męczennicy ci' pokornie 
znosili tę mordęgę, uważając, że ina- 
czej nie wypada pokazać się w biu- 
rze, w Sądzie, u pacjenta etc... Dziś 
jest już trochę lepiej. Ludzie zorjento- 
wali się, że przy robocie twardy, wy- 
krochmalony pancerz nie pomaga: Za- 
częto się więc powoli na dzień po- 

wszedni rozkrochmalač. No i, chwała 
Bogu, doszło wreszcie do tego, że 0- 
dziewamy się w sposób najbardziej 
dokuczliwy tylko wtedy, kiedy idzie- 
my na bal, na premjerę, słowem, gdy 
sprawić sobie chcemy wielką przyjem- 
ność. ; 

Na radykalną reformę nie pozwala 
konserwatyzm. 

  

Benedykt Hertz. 

AZ 

+ Tablica pamiątkowa. W dniu 20 b. m. 
odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
ku czci Marszałka Piłsudskiego na dworcu 
kolejowym. Tablica ufundowana ' została 
przez miejscowych kolejarzy. 

BARANOWICZE 
+ Jak powstało Muzeum im. Tadeusza 

Reytana w Baranowiezach. „Labor mipro- 
bus omnia ruicit“. 
Mimowoli takie określenie ciśnie mi się pod 
pióro, gdy mam skreślić krótką, ale dość 
charakterystyczną historję, powstania w mie 
Ście merkantylnego typu, bez żadnych tra- 
dycyj, jak Baranowicze, — placówki poważ- 
nej, krzewieniu nauki i kultury polskiej słu- 
żyć mającej. 

Muzeum im. Tadeusza Reytana, które w 
dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego otwie 
ramy, posiada dość niezwykły rodowód 

Ale jak się stało opowiem. 
Na jednem z licznych zebrań, które za 

tego starosty stały się plagą naszego życia, 
z ust p. starosty padło slowo nowe na na- 
szym gruncie: „regjonalizm* wraz z treści- 
wym komentarzem „o ruchu regjonalnym w 
Francji i jego dodatnich w znaczeniu wycho 
wawczem i obywatelskiem, walorach“. Na 
wniosek p. starosty powstał „Komitet Re- 
gjonalny*, opracował statut, podzielił się na 
różne sekcje. 

Ludziska myśleli, że się ta inowacja p.. 
starosty na papierowej robocie skończy. 
Aliśc1 prezes Komitetu, naturalnie, że znów 
nie kto inny, jak sam inicjator tego ruchu 
p. starosta Przepałkowski, jako, że swego 
czasu w kawalerji służył, ujął mocno w cu- 
gle cały komitet i zapędził.. do pracy... Go 
za bezczelność! I praca ta owiana tchnie- 
niem „regjonalnego patrjotyzmu* z wytr- 
wałym uporem, a umiejętnie prowadzona, 
dała szybko duże wyniki: 

Po pierwsze skonsolidowała pokłóconą, na 
małe kółeczka podzieloną inteligencję Po 
drugie: Miesięczna Wystawa Regjonalna w 
Baranowiczach, urządzona w sierpniu roku 
1930 była owocem tej zgodnej współpracy, 
naszych „młodych regjonalistów*. 

Wystawa była udaną i uzyskała uznanie 
znawców z Wilna i z Warszawy. 

Trzecim owocem naszego młodego, dopie 
ro rok liczącego sibie „ruchu regjonalnego*, 
jest „Muzeum im. Tadeusza Reytana*. 

Przyznacie czytelnicy, że niezwkły ekspe- 
ryment udał się w zupełności. Ale, bardzo 

łatwo mógł się nie udać także. Był ryzy- 
kiem. Bo prawdą a Bogiem powiedziawszy, 
ta dziedzina powinnaby być wolna, od in- 
gerencji czynników administracyjnych, a 
pozostawioną wolnej woli inteligencji miej- 
scowej... 

Ale,... jeśli, ta „sól ziemi”, jak zowiemy 
pochlebnie inteligencję, do podjęcia takich 
zadań się nie bierze, jeśli się ociąga, na- 
myśla zbyt długo, co ma robić człowiek, czy 
nu, j go los w takiem środowisku na 
stanowisko „gospodarza powiatu* postawi. 

Co ma robić? pytam skromnie. Czy ma 
takich ludzi błagać, prosić, zaklinać z łe- 
zką w głosie na Ojczyznę i t. p. Czy też ma 
imu poprostu kazać stanąć przed Majestatem 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej „na bacz- 
ność* i w tej postawie stojącym, wyznaczyć 
pracę, a poiem ją kontrolować, nadawać 
kierunek i materjalnie popierać. 

W Baranowiczach ten system pracy, ja- 
ki zastosował p. starosta Przepałkowski, о- 
kazał się odpowiednim i dzięki niemu, ma- 
my już dzisiaj zgraną, karną, umiejącą har- 
monijnie pracować grupkę inteligencji, ma- 
my za sobą udaną Wystawę Regjonalną i 
Muzeum im. Tadeusza Reytana. 

Dlaczego nadaliśmy tej naukowej pla- 
cówce miano „polskiego Katona. Oto dla- 
tego, że jest on symbolicznym patronem na- 
szego powiatu. Tu się urodził w majątku 
Groszawce pod Lachowiczami, tu żył, pra- 
cował i cierpiał. A że był zaprawdę nieugię- 
tym posłem ziemi nowogródzkiej, żarliwym 
obywatelem, obdarzonym rzadką w Polsce 
cnotą, bo odwagą cywilną olbrzymiej miary, 
więc uważamy; że w powiecie pogranicznym 
dużego znaczenia wychowawczego będzie, 
krzewić wśród młodego pokolenia kult dla 
takiego Wielkiego Polaka, o którym nawet 
rosyjski generał, a więc wróg, na sromotnej 
pamięci sejmie, związanym z imieniem Rey- 
tana na wieki, powiedział: „W piersi tego 
Polaka cała Polska dzisiaj się mieści*. Oto 
macie Sz. Czytelnicy krótką opowieść, jak 
mocna, twórcza wola stworzyła u nas i 
ruch regjonalny i Muzeum im. Tadeusza 
Reytana. 

    

Steianja Bojarska. 

SMORGONIE ; 
-+ NIEGOŚCINNA SĄSIADKA. Wezoraj 

wieczorem w Smorgoniach przy ulicy Dwor- 
cowej miał miejsce następujący wypadek. 
Do Janiny Kowalewskiej zamieszkałej przy 
tej ulicy w domu Nr. 10 przyszedł Wacław 
Leszczyński uważany przez pewien czas za 
jej narzeczonego i jak zwykle rovpoczął są- 
siedzką pogawędkę. Tymczasem pogawędka 
do której K. widocznie niczbyt dobrze była 
usposobiona zamieniła się wkrótce w kłótnię. 
w trakcie której Kowalewska nagle chwy- 
ciła szklankę z kwasem siarczanym i obla- 
ła nim Leszczyńskiego. 

W stanie ciężkim przewieziono Leszczyń- 
skiego do szpitala powiatowego. Kowałewską 
aresztowano. (Q). 

DUKSZTY 
+ POŻAR NA SCENIE, Z Dukszt do- 

noszą © następującym wypadku. 
Dn. 18 b. m. wieczorem, miejscowe har- 

cerki urządziły w Domu Ludowym przed- 
stawienie. Podczas przedstawienia wskutek 
nieostrożności jednej z» grających, która 
zbyt blisko nachyliłą się nad płonącą świecą 
zapaliła się jej przyklejona „broda“. 

Dziewczyna w przerażeniu zerwała „bro- 
dę* chcąc ją odrzucić lecz tak nieszczęśli- 
wie, że rozproszony ogień przerzucił się 
na kostjumty papierowe iumych artystek, 
które również sianęły w płomieniach. Na ra- 
tunek pierwsza przybiegła nauczycielka p. 
Turecka i ogień ugaszono.. Turecka i kilka 
dziewczynek doznało jednak silnych popa- 

rzeń. (G). 

NIEŚWIEŻ 
| + SAMOBÓJSTWO  ARESZTOWANEJ 

OSZUSTKI. Przedwczoraj z rozporz. władz 
śledczych aresztowano w Nieświeżu nieja- 
ką Szejnę Woronównę, oskarżoną o udział 
w bandzie fałszerzy i oszustów. 

Wczoraj wieczorem aresztowana usilowa- 
ła popełnić samobójstwo przez otrucie się. 
Zamach wkrótce zauważono 1 samobójczy- 
nię przewieziono do Szpitala powiatowego 
w Nieświeżu. (€) 

Z POGRANICZA 
- Zatrzymanie przemytnika  Wpobliżu 

Druskienik zatrzymano niejakiego Pierkli- 
sza, który w saniach wiózł przemyt wartości 
2000 złotych. Tówar w postaci tytoniu, sa- 
charyny, jedwabiu został skonfiskowany. 

Stan chorób zakaźnych. 
Wydział zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ubiegłym tygodniu na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego zanotował następujące cho- 
roby zakaźne: tyfus brzuszny 2 osoby, pła- 
misty 3, płonica 13, błonica 12, odra 12 (1 
zgon), gruźlica 12 (4 zgony), jaglica 149, 
krztusiec 8, róża 4. inne choroby 13. Razem 
zanotowano 228 wypadków  zasłabnięć na 
choroby zakaźne, w tem 5 zgonów. 

M LB NS T 

Finał lotu Warszawa—Tallin. 
Onegdaj pociągiem pośpiesznym  odje- 

chaii z Rudziszek do Warszawy kpt Sanl- 
szewski i mechanik Pogorzełski, którzy sta 
nowili załogę czwartego samołotu biorące- 
go udział w raidzie Bałtyckim. 

Wymienieni łotnicy w drodze z Wilna do 
Warszawy wskutek defektu motoru zmusze 

ni byli lądować wpobłiża wsi Kroszełe ko- 
ło Rudziszek. Podczas lądowania samolot 
ułegł uszkodzeniu. W związku z tem do 
naprawy uszkodzeń wezwany został spec- 
jalny mechanik. Lotniey zaś zrezygnowali 
z dalszego kontynuowania łotu i pociągiem 
odjechali do Warszawy. 

  

  

  

Dziś: Benedykta ep. 

    
     

Jutro: Katarzyny, Bogusława 
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Wschód słońca—g. 5 m, 41. 

Zachód „ —. 17 о. 46 

Spostrzsžonis Zakladu Meteoreałogii U. S. B. 

w Wilule z dnia 20 II|-1931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

  

Temperatura średnia — 49 C. 

3 najwyższa: -- 4 C. 
z najniższa: — 130 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: poludn,-zach. 

Tendencja bnrom.: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA. 
—Prezes Okręgowego Urzędu Ztemskie- 

go w Wilnie p. Stanisław Łączyński powró- 
cił z dziesięciodniowego urlopu wypoczyn- 
kowego i objął urzędowanie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starostwo Grodzkie podaje do ogól- 

nej wiadomości, iż od dnia 18 marca 1931 
roku na terenie m. Wilna cena na naftę w 

sprzedaży detalicznej obowiązuje po63 gr. 
za 1 li Winni žądania lub pobierania 
cen wyższych będą karani w drodze admi- 
nistracyjnej w myśl art. 4 i 5 rozporządze- 
nia Prezydenia R. P. z dnia 31 VIII 1926 r. 
© źabezpieczeniu podaży przedmiotów po- 
wszechnego użytku (Dz. Ust. Nr. 91, poz. 
527) aresztem do 6 tygodni lub grzywną do 
3.000 zł. 

— Uwadze właścicieli koni. Z dniem 1-go 
kwietnia r. b. wchodzi w życie Rozporzą- 
dzenie Ministra Spraw Wojskowych i Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grud- 
nia 1930 r. (Dz. U. R. P. z dnia 31. XII. 1930 
roku Nr. 94, poz. 740), nakładające na posia 
daczy koni następujące obowiązki, wynikają 
ce z powołanego rozporządzenia: 

Właściciele koni obowiązani są: 
1 W czasie użytkowania konia poza ob- 

rębem gminy( miasta), w której koń ma 
miejsce stałego postoju posiadać przy sobie 
dowód tożsamości konia lub wręczyć go 
osobie użytkującej konia; 

2. Okazywać dowód tożsamości konia na 
wezwanie władz państwowych, urzędów 
gminnych i magistratów, jak również bez 
specjalnego wezwania przy poborze, prób- 
nym poborze i przegłądzie koni; 

3. Przy każdem odstąpieniu praw wła- 
sności (posiadania) innej osobie: 

a) przekazać jej jednocześnie dowód toż- 
samości konia, który osoba ta obowiązana 
jest przyjąć: 

b): zgłosić w urzędzie gminnym (Magi- 
stracie) w terminie siedmiodniowym fakt 
pozbycia konia, z którą to chwilą wszelkie 
obowiązki, wynikające z powołanego rozpo- 
rządzenia, a związane z posiadaniem odstą- 

"oknia oraz jego dowodu tożsamo- 

        

žų) Godzina 17'45 

W NM! I Hyt o Persenszu 
Słuchow. dia młodz. 

21 marca 

  

  

Bankroctwo idei komunistycznej 
wśród jej krzewicieli. 

Władze miejseowe otrzymały przed paru 
dniami z Gdańska bardzo charakterystycz- 
ny list b. studentki U. S. B., która w partji 
komunistycznej występowała pod ps. „Niu- 
sia* W liście tym opisuje ona eały przebieg 
swej pracy konspiraeyjnej i w końcn podaje, 
iż obecnie chce wrócić do Polski i zerwać 
z koimunistami. 

W liście tym zasługują na podkreślenie 
następujące fragmenty. Niusia, nie kryjąc 
swego nazwiska podaje, iż do komunistycz- 
nej partji należała od roku 1927-go. W la- 
tym 1929, pracując w technice w Wilnie, 
została areszłowana. Bezpośrednio przed a- 
resztowaniem prowadziła również akcję w 
związkach zawodowych i Moprze, Areszt jej 
nast. w czasie przygotowywania wystąpień 
przed procesem apelacyjnym B. W. R. Hro- 
mady. Następnie została ona zwolniona z 
więzienia pod nadzór policji. Po wyjściu z 
więzienia przystąpiła ponownie do pracy 
na terenie związków zawodowych, a nastę- 
pnie była sekretarką Komitetu Miejskiego, 
później zaś Komitetu Mopru w Wilnie. We 
wrześniu 1929 r. otrzymała list, wysłany z 
więzienia, aby przed procesem, który zo- 
stał wyznaczony na 14 października 1929 r. 
wyjechała z Wiina i na proces nie stawiła 
się. List ten doręczony jej został przez „Ka- 
rola*, który pozatem zakomunikował jej, 
iż z polecenia władz partyjnych ma się u- 
dać do Gdańska, a stamtąd zostanie wy- 
słana do Z. S. S. R. Przebywając w Gdań- 
sku Niusia poznała prawdziwe oblicze emi- 
gracji. Określa ona „emigrację gdańską* 
jako głębokie błoto... Doznają tam opieki 
ze strony partji jedynie „najłepsze dzieci*. 
Pomocy partja skierowanym de Gdańska sze 
regowym komunistom prawie że nie udziela. 
Od humoru „wielkich“ zależy udzielenie naj- 

ka pin pomocy. Następnie w liście 
opisuj: jo ona, jak takież ciężkie chwile prze- 

żywają w Gańdsku przybyli z Wilna „na 
emigracjęć inni członkowie partji, i jak z 
nich szydzą. Charakteryzuje sytuację w ten 

sposób: „Nie opłaca się przelewać łez, gdyż 
nie to nie pomoże*. Następnie opisuje warun 
ki, w jakich w Wilnie zmuszona była przez 
swe koleżanki i kolegów do pracy komuni- 
stycznej, w której pierwsze kroki sławiała 
w otoczeniu „bandy* nazywanej „Sos. Fier- 
banden“, 

Przebywając w tych warunkach w Gdań- 
sku, chciała zjednać sobie „wielkich* i ofia 
rowała swe usługi do najeięższej pracy. Z 
codziennem narażaniem się do kwietnia r. 
1930 pracowała w technice. Później zarzu- 
ciła tę pracę i przeszła na prywatną pracę 
zarobkową, pracując w firmie składowej 
„Elimana*. 

Od tego czasu wielokrotnie zwracała się 
do partji o zezwolenie i ułatwienie wyjaz 
du do Z. S. S. R., lecz żadnej pomocy nie 
otrzymała. Wkońcu prosiła o pomoc w wy- 
jeźdźie „do pracy* w Polsce. I na ło nie 
otrzymała odpowiedzi. Obecnie, widząe tak 
nieludzki stosunek menerów partyjnych 
do siebie i innych, zdecydowała się ujaw- 
nić cały stan rzeczy i w tym celu nadesła- 
ła do Wilna wspomniany wyżej list. List 
ten podpisała na zakończenie swem imie- 
niem i nazwiskiem, których ze zrozumiałych 
powodów nie podajemy. 

RONIKA 
Ści, przechodzą na nowego jego właściciela 
(posiadacza). 

4. Przy nabyciu konia nowy właściciel 
winien zgłaszać w Urzędzie gminnym (Ma- 
gistracie), stosownie do miejsca stałego po- 
stoju konia, fakt nabycia konia, przedsta- 
wiając jednocześnie dowód tożsamości ko- 
nia celem poczynienia w nim zmian. 

5. Zgłaszać w urzędzie gminnym (Magi- 
stracie) w terminie siedmiodniowym wszel- 
kie inne zmiany: miejsce stałego postoju, 
padnięcia, kradzieży i t. p., przedstawiając 
jednocześnie dowód tożsamości konia. 

6. Przedstawiać dowód tożsamości ko- 
nia przy wszelkich oględzinach sanitarnych, 
przy wprowadzeniu na targowiska (targi, 
jarmarki, pokazy, przetargi publiczne), przy 
załadowaniu do wagonów kolejowych, na 
statki i t. @., celem uzyskania adnotacji o 
stanie zdrowotnym konia. 

7. W razie wyprowadzenia konia zagra- 
nicę państwa — przedstawić dówód tożsa- 
mości konia w Urzędzie celnym; 

8. W razie zniszczenia, zagubienia lub 
kradzieży dowodu tożsamości konia, najda 
lej do dni siedmiu, donieść o tem urzędowi 
gminnemu (Magistratowi) w celu uzyskania 
odpowiedniego zaświadczenia i wnieść poda- 
nie o wydanie dublikatu. 

MIEJSKA 
— 58.000 złotych dla podziału między 

szkołnictwo powszechne. W początkach przy 
szłego tygodnia odbędzie się w lokalu Magist 
rata posiedzenie miejskiej komisji kultural- 
no-oświatowej dla dokonania repartycji 53 
tysięcy zł. przeznaczonych przez samorząd 
na popieranie szkolnictwa powszechnego 
w Wilnie. Z subsydjum tego korzystać bę- 
dzie zarówno szkolnictwo polskie, jak i 
mniejszościowe. 

LITERACKA. 
— Odczyt Magdaleny Samozwaniec w 

sali Konserwatorjum Muzycznego. 
Zapowiedziany na poniedziałek, dnia 23 

b. m. odczyt Magdaleny Samozwaniec na 
tema! „Skutki małżeństwa, wywołał jak 
się należało spodziewać żywe zainteresowa- 
nie w szćrokich kołach inteligencji. Utalento 
wana i znana z dowcipu  prełegentka w 
swym odczycie zajmie się między innemi 
temi skutkami, jakie małżeństwo pociąga 
dla „przeciętnego małżonka”. 

Bilety na wymienioną prelekcję można 
nabywać wcześniej w biurze „Orbis*, ul. 

Mickiewicza 11-a. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Wieczór regjonalny w Wilnie. W so 

botę dnia 21 b. m. o godz. 6 dla młodzieży 
i w niedzielę dnia 22 b. m. o godz. 7 dła do 
rosłych urządzońy będzie w gimnazjum Le- 
lewela przy ul. Mickiewicza 38, wieczór: re- 
gjonalny pod tytułem „Echa wsi polskiej w 
słowie, pieśni i tańcu". 

Impreza powyższa zorganizowana jest 
staraniem Wyższego Kursu Nauczycielskie- 
go, który ma słuchaczy ze wszystkich dziel- 
nic Polski i wykorzystując to, wystawia о- 
brazki z Krakowskiego, Śłąska, Gór, Mazow 
sza i Wileńszczyzny. 

Bilety do nabycia w księgarni p. Ruts- 
kiego, a w dniu przedstawienia przy kasie. 

Z POCZTY. 
— Lustracja aparatów teletonicznych. W 

dniu wczorajszym specjalna Komisja wyde- 
legowana przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów 

w Wilnie dokonała na terenie miasta kon- 
troli apartów telefonicznych badając sposób 
ich połączenia z siecią telefoniczną, Lustra- 
cja ta pozostaje w związku z pracami Dy- 
rekcji pocztowej w kierunku przejścia z 
sieci napowietrznej na podziemną kablową. 

WOJSKOWA. 
— Kómendant P. K. U. Wilno-Miasto 

podaje do wiadomości, iż p. Minister spraw 
wojskowych przesunął termin wcielenia wio 
sennego rocznika poborowego 1909 o jeden 
tydzień. 5 

Poborowi, podlegający wciełeniu, nie 0: 
trzymają nowych kart powołania lecz winni 
stawić się do formacyj o jeden tydzień póź- 
niej na podstawie otrzymanych już kart. po 
wołania, a mianowicie: powołani na dzień 

8 kwietnia r. b. stawią się w dniu 15 kwiet 
nia r. b., powołani na dzień 9 kwietnia r. 
bieżącego stawią się w dniu 16 kwietnia r. 
b., powołani na dzień 10 kwietnia r. b. sta- 
wią się w dniu 17 kwietnia r. b. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— W Schronisku Sierot Towarzystwa 

„P. Ż. P.* im. Marszałka J. Piłsudskiego w 
dniu 19 marca odbył się, uroczysty obchód 
wykonany siłami wychowanków. Po prelek- 
cji o Marszałku, ehór i wiersze z uczuciem 
wypowiadane przez dzieci wypełniły część 
pierwszą. stępnie wesoła komedyjka w 
pomysłowych i barwnych kostjumach oraz 
własna orkiestra organkowa, dzieci Schro- 
niska pod batutą p. Masiejewskiego wywo- 
łały wiełkie zadowolenie młodocianych wi- 
dzów, oraz pochwały zebranych gości. 

Przybył Naczelnik Opieki Społecznej p. 
K. Jocz z małżonką, kierownik Antokolskiej 
Szkoły Powszechnej, członkinie Zarządu i 
zaproszeni ze szkoły koledzy wychowanków. 

Na zakończenie, dorocznym zwyczajem, 
rozbawione dzieci zostały obdarowane pacz- 
kami słodyczy. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i by- 
łych Wojskowych. Dnia 19 b. m. o godzinie 
17 w łokalu Wojewódzkiej Federacji P. Z. 
O. O. przy ulicy Żeligowskiego 4, odbyła 
się akademja z okazji imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

Akademję zagaił Prezes Koła W ileńskie- 
go Stowarzyszenia Rezerwistów i byłych woj 
skowych p. Bolesław Kaczmarek, poczem p. 
Kazimierz Wójcicki — Kierownik Sekcji Kul 
turalno - Oświatowej wygłosił referat na 
temat „Życie i czyny Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego*, zaś na zakończenie wypowie- 
dziane zostały okolicznościowe wiersze, de- 
klamowane przez art. p. Bułhaka, któremu 
tą drogą Zarząd Koła składa podziękowanie 
za łaskawe wzięcie udziała w akademii. 

Zasługuje na podkreślenie, że pomimo 
niezapowiadania tej akademji, sala Woje- 
wódzkiej Federacji nie mogła zmieścić przy- 
byłych rezerwistów. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Zwią- 
zek Pań Domu urządza w nadchodzącą nie- 

dzielę dnia 22 b. m. o godz. 16.30 w Sali 
Miejskiej przy ulicy Końskiej 1 „Dzień spor- 
tów i mód wiosennych. 

1) Odczyt p. t. „Estetyka ubrania, a sa- 
mopoczueie* wygłosi docent dr. Janina Hu- 
rynowicz. 

2) Odczyt p. t „Znaczenie gimnastyki i 
sportu w życiu kobiety* wygłosi magister 
Janina Daukszanka. 
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Odsłonięcie tablicy ku czci 
Marszałka Piłsudskiego 

w lokalu Dyrekcji kolejowej. 

Wezoraj w ramach uroczystości 
imieninowych Marszałka Piłsudskiego 
w lokalu Wileńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej odbył się akt uroczystego odsło- 
nięcia tablicy pamiątkowej. Tablica 
wmurowana została w sali konferen- 
cyjnej i przedstawia popiersie Mar- 
szałka Piłsudskiego, odlane z bronzu. 

Przed odsłonięciem tablicy prezes 
inż. Falkowski przyjął przed gma- 
chem Dyrekcji defiladę bataljonu 
przysposobienia wojskowego kolejow- 
ców. Następnie zaś w sali konferen- 
cyjnej zgromadzili się przybyli na u- 
roczystość goście oraz liczne rzesze 
pracowników kolejowych. Po krót- 
kiem przemówieniu p. prezesa Fal- 
kowskiego, zakończonem okrzykiem 
na cześć Marszałka Piłsudskiego i dłu- 
gich na jego cześć owacjach przy 
dźwiękach hymnu państwowego opa- 
dła zasłona z tablicy, przy której trzy- 
mali straż członkowie K. P. W. oraz 
ustawione były sztandary wszystkich 
związków i organizacyj kolejowych. 

  

3) Odczyt p. t. „O tkaninach czysto jed- 
wabnych z krajowego surowca* wygłosi Sta- 
nisława Witaczkówna z Milanówka. 

4) Feljeton humorystyczny: „Trochę ak- 
tualności* wygłosi p. Aleksandrowiczowa 
(Ciotka Albinowa). 

Część II pokazowa. 
1) Pokaz szali, makatek i 

jedwabnych z Milanówka. 
2) Pokaz płaszczy i sukien z firmy p. 

Szumańskich. 
3) Pokaz kapeluszy z firmy p. Ange- 

liki i Wandy Bukowskiej. 
4) Fryzury modeli z firmy p. Kazimie- 

rza Muralla. 
Wstęp dla członków bezpłatny, panowie 

za opłatą 50 groszy. 
Sekretrajat związku czynny w poniedział- 

ki, środy i soboty od 17 — 19 Zamkowa 8 
Bazar Przemysłu Ludowego. 

Szkoły i Instytucje które chciałyby aby 
p. S. Wiłaczkówna z Milanówka wygłosiła 
odczyt z zakresu uprawy morw i hodowli 
jedwabników zechcą się łaskawie zgłosić do 
Sekretarjatu Związku albo wprost do p. S. 
Wiłaczkówny w czasie niedziełnego zebrania. 
nia. 

materjałów 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z życia T-wa Opieki nad Zwierzęta- 

mi. W sobotę 21 marca r. b. © godz. 7-ej 
wiecz. w Sali Wojewódzkiej — Magdaleny 2, 
odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Wilnie. 

— Odczyt prof. W. Dziewulskiego. W so- 
botę 21 marca b. r. o godz. 19.00 w Zakła- 
dzie Fizycznym U. S. B. (Nowogródzka 22) 
odbędzie się ostatni z eyklu wykładów po- 
pularnych urządzanych przez Oddział Wileń 
ski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. 

Odczyt wygłosi prof. dr. Wacław Dzie- 
wulski p. t.: „Drgania i fałe elektromagne- 
tyczne“. . 

Wejście 1 zł. dla uczącej się młodzieży 
50 groszy. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i By- 
łych Wojskowych. Dnia 22 b. m. o godzinie 
10 ® lokalu Wojewódzkiej Federacji P. Z. 
O. O. przy ul. Żeligowskiego 4, zostanie wy- 
głoszony odczyt przez inspektora L. O. P. P. 
p. Korowajczyka na temat „Wojna chemicz- 
na w przyrodzie*. Podczas wygłaszania od- 
czytu, będą wyświetlane przeźrocza, dla u- 
możliwienia najszerszym warstwom przyswo 
jenia wspomnianego tematu. 

Obecność wszystkich członków obowiąz- 

kowa. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
ezy w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
niedzielę dnia 22 marca r. b. o godz. 1 po po 
łudniu odbędzie się w sali Chrześc. Domu 
Ludowego przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 
odczyt p. t.: „Zbytek, nędza, ubóstwo* (z 
cyklu: „Encyklika Rerum Novarum*'), któ- 
ry wygłosi p. Bernard Rusiecki. Wstęp wol- 
ny. 

— „Czarna Kawa* Klubu Społecznego. 
Dnia 22 marca r. b. (w niedzielę) o godz. 
18 w siedzibie Kłubu Społecznego w Wilnie 
(Mała Sala Pałacu Reprezentacyjnego) od- 
będzie się czwarte tegoroczne posiedzenie 

„Czarna Kawa* z referatem p. Radosława 
Ostrowskiego, dyrektora gimnazjum biało- 
ruskiego p. t. „O program w sprawie bia- 
łoruskiej'. Zaproszenia zostały już rozesła- 
me, pozostałe zaś można otrzymać w sekre- 
tarjacie B. B. W. R., ul. Zawalna Nr. 1, oraz 
w siedzibie Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, ul. Ostrobramska Nr. 19. 

SPRAWY. BIAŁORUSKIE. 

— Obehėd 13-ej rocznicy ogłoszenia nie- 
podległości Białorusi. Zwyczajem lat ubie- 
głych Białorusini wileńscy czynią obecnie 
przygotowania do urządzenia w dniu 25 b. 
m. uroczystego obchodu z racji przypada- 
jącej na ten dzień trzynastej rocznicy od 
dnia ogłoszenia niepodległości Białoruskiej 
Republiki Ludowej w Mińsku (25.111.1918 r.). 

W dniu tym Centralny Związek Biało- 
ruskich Kulturalno- -Oświatowych i Gospodar- 
czych organizacy j i Instytucyj urządza w 
sali gimnazjum białoruskiego (Ostrobramska 
9) o godz. 20 uroczystą Akademję, po któ- 
rej nastąpi dział koncertowy. 

Niezależnie od tego w tymże samym dniu 
odbędzie się uroczysta Akademja, organizo- 
wana przez Białoruski Komitet Narodowy. 

Uroczyste nabożeństwa: w kościele św. 
Mikołaja o godz. 10-ej i w cerkwi św. Mi- 
kołaja o godz. 12.30 odbędą się natomiast 
w dniu 22 b. m. jako w niedzielę. 

RÓŻNE 
— „Tani Tydzień Książki*. Pod tą nazwą 

organizuje Związek Księgarzy Polskich w 
księgarniach należących do Związku pose- 

' zonową wyprzedaż; będzie ona trwać od 
21 marca do 4 kwieinia r. b. i obejmie bar- 
dzo znaczną ilość wydawnictw wartošcio- 
wych, których wysoka cena utrudniała do-/ 
tychczas nabycie. Jest to prawdziwa okazja 
dla jak najszerszych sfer naszego społeczeń- 
stwa do nabycia książek zą bezcen. 

— Izba Przemysłowo-Handlowa komuni- 
kuje, iż w dniach 22-go, 23-go i 24-go marca 
r. b. w lokalu Wydziału Sztuk Pięknych U. 
S. B. (ul. Św. Anny 4, wejście z podwórza) 
odbędzie się wystawa 119 szkiców, nadesła- 
nych naskutek ogłoszonego konkursu na 
budowę gmachu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie. 

Wyrokiem Sądu Konkursowego zostały 
nagrodzone trzy prace. 

Wystawa będzie otwarta od godz. 11-ej 
do godz. 16-ej po poł. 

  

  

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!!   
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 

przedstawienia sztuki „Papa-kawaler*. Dziś 
godz. 8-ej „Papa -.kawaler* Carpentera z 
udziałem znakomitego artysty scen stołecz- 
mych, Kazimierza Junoszy-Stępowskiego. 

Świetny artysta wkłada w rolę sir Basi- 
la niezwykle dużo czaru osobistego, finezji 
i humoru. Sekunduje mu dzielnie cały nie- 
mal zespół Teatrów Miejskich. Szereg cud- 
nych piosenek włoskich odśpiewa p. Zofja 
Wyležyūska. 

—Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o go- 

dzinie 8-ej ukaże się po raz 10-ty aktualna 
sztuka Kazimierza Leczyckiego. „Sztuba* o 

snuta na tle stosunków we współczesnej 
szkole polskiej. W rołach głównych wystą- 
pią: Kamińska, Balcerzak, Łubiakowski i 
Wasilewski. 

— Dzisiejszy występ: Krukowskiego w 
„Latni*. Dziś o godz. li-ej wieczorem od- 
będzie się w Teatrze „Lutnia* występ ulu- 
bieńca publiczności warszawskiej, znakomi- 
tego humorysty Kazimierza Krukowskiego. 
Świetny ten artysta wystąpi w szeregu dow- 
<ipnych piosenek i monologów. Partnerami 
jego będą: duet taneczny Ney, oraz Hanka 
Halmara. 

Drugi i ostatni wytęp K. Krukowskiego 
odbędzie się w poniedziałek dnia 23-go b. 
m. o godzinie 8-ej wiecz. 

— Niedzielne przedstawienia popoładnio- 
we. Jutro w obu Teatrach Miejskich odbę- 
dą się przedstawienia popołudniowe. W Te- 
atrze na Pohulance ukaże się o godz. 3.30 
po cenach zniżonych arcydzieło O. Wilde'a 
„Sałome*, w inscenizacji Eugenjusza Dzie- 
wulskiego. Bogata ilustracja muzyczna, jak 
również oprawa dekoracyjna i kostjumo- 
wa również kompozycji E. Dziewulskiego, 
nadają widowisku piętno tragicznej wiel- 
kości. W rolach głównych:: Eichlerówna, 
Sawicka, Severinówna, Kreczmar, Milecki, 
oraz dyr. Zelwerowicz. 

W Teatrze „Lutnia* ukaże się po cenach 
zmiżonych — specjalnych „Azais* L. Verne- 
uiła z udziałem Kazimierza Junoszy-Stępo- 
wskiego w kapitalnej roli barona Wiirtza. 
Partnerami znakomitego gościa są: Jasiń- 

© ska-Detkowska, Niwińska, Kamińska, Bal- 
cerzak, Ciecierski, Lubiakowski. 

— Przedstawienie popularne na Pohulan- 
«e. W nadchodzący poniedziałek w Teatrze 
na Pohulance odbędzie się przedstawienie 
popularne po cenach najniższych od 30 gr. 
Dane będą dwie jednoaktowe komedje F. 
Molnara: „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy* w re- 
Żyserji i z udziałem dyr. Zelwerowicza. + 

  

Lik k a a 

— Tow. Filharmoniezne. Dziš o godz. 20 
min. 15 w sali Konserwatorjum Muzyczne- 
go, ul. Wiełka 47 (wejście z ul. Końskiej) 
będziemy mieli sposobność być na recitalu 
fortepjanowym znakomitej pjanistki Olgi 
Wizun, gdzie świetna interpretatorka wy- 
kon: utwory Chopina, Brahmsa, Scarlattie- 
go, Tocha i Llszta. 

Bilety na ten interesujący koncert sprze 
daje do godz. 18 biuro „Orbis“, ul. Mickie- 
wicza 1l-a — wieczorem kasa Koserwator- 
jum. - 

— Koncert religijny. W niedzielę 22 mar 
ca r. b. o godz. 8 wieczór w Sali Konser- 
watorjum (ul. Wielka 47, wejście z ulicy 
Końskiej) odbędzie się na rzecz najbiedniej- 
szych m. Wilna, pozostających pod opieką 
T-wa Św. Wincentego a Paulo, wieki kon- 
cert religijny z udziałem: p.p. Wyrzykows- 
kiej (fortepjan), Biszewskiej (śpiew), Kor- 
win-Krukowskiej (śpiew), prof. Jodko (cy- 
tra), Maruszkina (Śpiew), tria: (skrzypce), 
p. Stankiewicz (wiolonczela), p. Trocki 
(fortepjan), oraz chóru „Echo* pod batutą 
prof. Kalinowskiego. 

Pozostałe bilety od 5 zł. do 50 groszy 
nabywać można przy wejściu. › 

RABJO 
SOBOTA, dnia 21 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteor. 1.400: „Problemy go- 
spodarcze polityki drogowej* — odczyt. 
15.00: Odczyt dla maturzystów. 15.25: Pro- 
gram dzienny. 15.30: „Mala skrzyneczka“. 
15.50: Skrzynka techniczna. 16.15: Koncert 
życzeń. 16.45: Kącik dla młodych talentów. 
17.15: „Jej królewska mość „Maszyna* — 
odczyt. 17.45: Audycja i koncert dla młodzie 
ży. 18.45: Kom. Wil. Tow. i Org. Kółek 
Roln. 19.00: Progr. na tydzień następny. 
10.20: Recital skrzypcowy J. Heifetza. 19.40: 
Pras. dzien. radj. 20.00: „Walka z przestęp- 
stwami* — felj. 20.15: „Ciotka Albinowa 
mówit*. 20.30: Recital skrzypcowy. 21.20: 
Muzyka lekka. 22.00: „Murzyn o kobiecie” 
— fełj. 22.15: Koncert chopinowski. 22.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 

  

NIEDZIELA, dnia 22 marca 

10.15: Tr. nabożeństwa z kościołka w 
Piekarach na Śląsku. 11.35: Odczyt misyjny. 
12.15: Poranek z Filharmonji Warszawskiej. 
14.00: „Prace wiosenne w kurniku* — od- 
czyt. 14.20: Odczyty rolnicze i muzyka. 15.40: 
Audycja dla dzieci. 16.40: „Zwiedzajcie pobo- 
jowiska z r. 1831“ — pogadanka. 171 
„Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 17.30: 

   

  

КОНЕ SE R W 

Przerwa. 17.40: Koncert popularny. 1800: 
Audycja ACTA rocznicy plebiscytu na 
Górnym Śląsku. 18.50: Dalszy ciąg koncertu 
popularnego. 19.05: „Go się dzieje w Wil- 
nie?*. — pogadanka. 19.25: „ W przedpo- 
koju Ameryki“ — feljeton. 19.40: Program 
na poniedziałek i rozmaitości. 20.0: Słucho- 
wisko 20.30: Koncert wieczorny. 22.00: 
„Mądrość Paryża* — feljeton. 22.15: Kon- 
cert. 22.50: Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
MAGDALENA: SAMOZWANIEC PRZYJEŻ- 

DŻA. 

We wtorek 24 b. m. speaker Wileńskiej 
Rozgłośni uczyni przed mikrofonem wywiad 
ze znakomitą autorką polską Magdaleną Sa- 
mozwaniec. Znana humorystka przybędzie 
do Wilna na dwa dni i w poniedziałek 23 
b. m. wygłosi w sali Konserwatorjum Mu- 
zycznego odczyt p. t. „Skutki małżeństwa”. 

REKOLEKCJE PRZEZ RADJO. 

W połowie przyszłego tygodnia rozpocz- 
ną się rekołekcje przez radjo. Cztery poga- 
danki rekolekcyjne zostaną ze studja wygło 
szone przez Ks. Prof. Walerjana Mejszto- 
wicza, znanego dobrze katolickiemu społe- 
czeństwu z głębokiej wiedzy i wnikliwości . 
jakie cechują jego przemówienia religijne. 

SPORT 
Trójmecz gier sportowych w Okr. 

Ośrodku W. F. 

W sali Okr. Ośrodka W. F. rozegrano 
trójmecz w siatkówce i koszykówce pomię- 
dzy klubami WKS. 1 р. p. Leg., Strzelcem 
i AZS. 

Wyniki siatkówki: 1 p p. Leg. — AZS 
30:17 (15:9. Mecz bardzo ciekawy obfito- 
wał w szereg interesujących momentów AZS. 
bez Lewona poniósł niespodziewaną poraż- 
kę. Wyróżnili się, jak zwyke Godlewski, 
Chowaniec w drużynie 1 p. p. Leg. oraz Ho- 
łownia w AZS-ie. 

AZS. — Strzelec 27:24 (15:9). Strzelec 
obok b. dobrych posiada miern. graczy, któ- 
rzy psuli wiele pewnych sytuacji. Akademicy 
wygrali spoikanie po walce różnicą zaledwie 
trzech punktów. 

1 p. p. Leg.—Strzelec 30:25 (15:14). Woj- 
skowi z wielkim trudem wywalczyli zwycię- 
stwo i tem sami zdobyli pierwsze miejsce 
w siatkówce 4 pkt. przed AZS 2 pkt. i Strzel 
cem 0 pkt. 

Wyniki koszykówki: Strzelec — AZS. 
27:24 (9:10). Spotkanie b. interesujące, gra 

  

CSKA 

ostra. Strzelec wygrywa dzięki lepszej grze 
i dyspozycji strzałowej ataku, Zoryn, Her- 
man wyróżnili się jako najlepsi strzelcy na 
boisku. 

Strzelec — 1 p. p. Leg. 37:29 (16:15). Strze 
lec zmęczony grą poprzednią mimo to wy- 
grywa spotkanie zasłużenie. Ostatnie spotka- 
nie 1 p. p. Leg. — AZS. dało wynik 33:23 
(17:12). 
W ogólnej punktacji pierwsze miejsce zdo- 

był 1 p p. Leg. przed Strzelcem i AZS-em 

Zaprawa biegowa dla lekkoatletów. 
Okr. Ośrodek W. F. uruchamia zaprawę 
lekkoatletyczną dla biegaczy pod kierownict- 
wem znanego średniodystansowca p. Wacła- 
wa Sidorowicza. 

Treningi odbywać się będą w hali krytej 
4 p. uł. trzy razy w tygodniu w środy i piąt- 
ki od godz. 16-tej oraz w niedzielę o godz. 
1l-ej. Pierwszy trening w dn. 25 b m. o go- 
dzinie 16-ej. Zapisy przyjmuje kancelarja 
Okr. Ośrodka W. F. 

Przyznanie odznaki P. Z. N. 

Polski Związek Narciarski przyznał odznaki 

za sprawność narciarską zawodnikom, któ- 
rzy startowali w zawodach o odznakę w 
pierwszym terminie. W związku z tem zain- 

teresowani zechcą zgłosić się w Okręgowym 
Ośrodku W. F. celem- uzyskania bliższych 
danych. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY NA ULICY 

KRAKOWSKIEJ. 

Wczoraj z rana wpobliżu domu Nr. 1, 
przy ulicy Krakowskiej usiłowała popełnić 
samobójstwo, przez zatrucie się esencją oc- 
tową jakaś nieznana młoda kobieta. 

W stanie ciężkim przewieziono ją do 
szpitala Sawicz. Żadnych dokumentów przy 
samobójczyni nie znaleziono, wobec czego 

nazwiska dotąd nie ustalono. Powiadomiona 
o wypadku policja prowadzi dochodzenie. 

(0). 
ZACZADZENIE CAŁEJ RODZINY. 

Ubiegłej nocy pogotowie ratunkowe zo- 
stało zawezwane na ulicę Piłsudskiego Nr. 
32 gdzie uległa zaczadzeniu rodzina kraw- 
ca Morkusa składająca się z 4 osób. 

Wszystkich uratowano. (C). 

  

„Poplerajeie przemysł krajowy 

Nr. 66 42008) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Walka socjalistów łotewskich z komunistami. 

  

RYGA, 20. III. (Pat), Gorączka 
przedwyborcza w związku ze zbliża- 
jącym się terminem wyborów do sa- 
morządów osiągnęła punkt kulmina- 
cyjny. Na wiecu socjaldemokratów, 
który odbywał się w domu ludowm, 
wystąpił socjaldemokrata Rosjanin 
Dan. W chwili, gdy zaczął on kryty- 
kować działalność komunistów oraz 
ich pokazowe rozprawy sądowe, ze- 
brani na sali komuniści wszczęli nie- 
samowitą wrzawę, obrzucając jedno- 
cześnie prelegenta jajkami i zgniłemi 
kartoflami. Członkowie organizacji 
sportowej socjaldemokratów usiłowa- 
li przywrócić na sali porządek i wy- 
prowadzić awaturników. W czasie u- 
tarczki komuniści rzucili petardy i 
bomby cuchnące oraz użyli szydeł 

  

szewckich. Jedna osoba została cięż- 
ko raniona. Sprawa ta znalazła swój 
epilog w czasie posiedzenia sejmowe- 
go. Gdy na mównicę wszedł jeden z 
komunistów i zaczął wymyślać pod a- 
dresem socjaldemokratów, powstała 
nieopisana wrzawa, przyczem człon- 
kowie frakcji socjałdemokratycznej 
zwartym kołem otoczyli mówcę, przy- 
bierając groźną postawę. Jedynie 
interwencja przewodniczącego, który 
przerwał posiedzenie na pół godziny 
zapobiegła bójce. Po przerwie na 
mównicę wszedł ponownie ten sam 
komunista. Socjaldemokraci nie chcąc 
go dopuścić do głosu, zaczęli hałaso- 
wać tak, że marszałek Sejmu zmuszo- 
ny był posiedzenie przerwać i adło- 
żyć go na inny dzień. 

Bezwzględna walka z ruchem komunistycznym 
w Chinach. 

MOSKWA, 20. III. (Pat). Prasa 
sowiecka oburza się na metody, stoso- 
wane przez rząd chiński w walce z 
ruchem komunistycznym. Dzienniki 
sowieckie podają, że w tóżnych pro- 
winejach Chin aresztowano wielu ko- 
munistów, przyczem w niektórych 
wypadkach odbywały się natychmia- 
stowo egzekucje. Około miasta Hun 

Tragiczna sytuacja 
TALLIN 20.111. Pat. — Pisma donoszą, že 

przed trzema tygodniami do zatoki ryskiej 
udała się wyprawa rybacka, składająca się 
z 30 osób. Ponieważ wyprawa nie dawała o 
sobie znaku życia, a zapasy żywności wzię- 
ła tylka na dwa tygodnie, powstała obawa, 
że wskutek panujących na morzu Bałtyc- 
kiem burz, zamieci i Śnieżye wyprawa mo- 

gła być wpędzona na pełne morze, a tam 

w prowineji Han-si aresztowano 48 
dowódców czerwonej armji chińskiej 
i członków chińskiego rządu komuni- 
stycznego.  Aresztowanych natych- 
miast rozstrzelano. W Szanghaju od- 
były się egzekucje nad 73 wojskowy- 
mi, podejrzanymi o nałeżenie do ja- 
czejek komunistycznych. 

wyprawy rybackiej. 
zginęła. W cełu odszukania wyprawy wysła- 
no szereg samolotów, które dokonały poszu- 
kiwań w zatoce Ryskiej i na morzu. Odazu- 
kano jednak zaledwie dwie grupy po 4 lu- 
dzi, znajdujące się na krach. Porozumieć 
się z rybakami jednak nie zdołano, gdyż 
z powodu silne kry i wiatru samoloty nie 
mogły się ani odpowiednio zniżyć, ani teź 
osiąść na wodzie. 

  

€eny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr: 
Od dn. 19 do 23 marca 931 r. włącz. 

będą wyświetlane filmy: 
Dramat w 10 aktach. 

Kim Wiejskie 
"SALA MIEJSKA 

$atrożramska 5. 

Krew za krew (NIBELUNGI) 
W rolach głównych: Krymhilda—Małgorzata Schoen, Brunhilda—Hanna Ralph. 

Zwiększony zespół orkiestry. llustracja muzyczna osnuta na motywach Ryszarda Wagnera. 
NAD PROGRAM: Pod tęczowym sztandarem —- film spółdzielczy w 2 aktach. 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. 4-ej. — Następny program: Wrogowie ognia. 

Dziś! Wspaniały, pe- 
łen olśniewaj. momentów 
dramat w 12 aktach p. t. 

Kino - Teatr 

„LUX 
Miekiewicza 11, t.15-62 

W rolach główn. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„BELIÓS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

Dziś! Uczta artystyczna dla miłośników kinal 
====== Wszechświatowej sławy król tenorów 

w arcydziele 
śpiewno-dźwięk 

Zdjęć dokonano w Neapolu, na Capri, w Pompei i Wiedniu. 

Jan Kiepura: Brygida Helm 
NEAPOL, 5PIEWAJĄCE MIASTO 

Jan Kiepura odśpiewa po poOisku pios.: „Zejdź 
do gondoli" i „Signiora, ja cię ujrzałem pierwszy raz*. Na |-szy seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6. 8 i 10:15 

KINO-TEATR | Dziś! 

Światowid 
Miekiewicza 9. 

  ulubieńca publicznoś 

  

Dziś! 
Rekordowy 

przebój dźwiękowył 

Wielki dramat miłosny. 
W roli głównej 

* Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30. 

DŹWIĘKOWE KINO 

„LDLDYWOUO“ 
*81, A. Miokiewicza 22.   Dziewczę z Montparnasseu 

Gertruda Lawrence. NAD PRocRAM: Dodatki džwiekowe. 
Na 1-szy seans ceny znižone. 

Wezwanie do składania ofert. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna, 

Nowo-Wilejki i Podbrodzia odda w drodze nieograni- 
czonego przetargu dostawę mięsa, jarzyny, tłuszczu, 
siana i słomy dla wszystkich oddziałów garnizonu    

  

Dzisi Największy 100% dźwiękowieci 

Film ten wystawą i śpiewem poruszył cały światl 

Dźwiękowe Kino 

CGIIING 
uł. Wielka 47, tel. 15 41 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 

PARADA MIŁOŚCI 
z ulubieńcem i śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER, który odśpiewa w języku francuskim swoje piosnki 

oraz JEANETTE MAC DONALD znana śpiewcczka opery „Metropolitain“. 
Film jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela. 

Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 1015, w soboty i niedz. o godz. 2-ej. 

Bohaterowie morza 

  

Wilna. Nowo-Wilej Podbrodzia na przeciąg trzech 
miesięcy, t. j od dnia | kwietnia 193! roku do dnia 
30 czerwca 1931 roku oraz roboty asenizacyjne i ko- 
miniarskie na przeciąg dwunastu miesięcy, t.j. od dn. 
| kwietnia 1931 roku do dnia 3! marca 1922 roku. 
Oferty na powyższą dostawę i roboty należy wnosić 
do Przewodniczącego Garnizonowej Komisji Żywnoś- 
ciowej (3 pułk artylerji ciężkiej im. króla Stefana Ba- 
torego w Wilnie przy ul. Pióromont Nr. 32) w termi- 
nie do dnia 30 marca b. r. godzina 9-ta, w którym to 
dmiu o godzinie I0-ej odbędzie się komisyjne otwarcie 
ofert i przeprowadzenie przetargu. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: kwater- 
mistrz 3-go-pułku artylerji ciężkiej im. króla Stefana 
Batorego, koszary im ke. Józefa Poniatowskiego w 
Wilnie przy ul. Pióromont Nr. 32. 

Na I-szy seans ceny zniżone 

  

  

  

Dzieje najsłynniejszego korsarza 
KINO-TEATR wszystkich czasów „Surcoufa“ p.t. 
PA N* Największy przebój światai Sensacja! (Korsarz Surcouf) 

» Epopea morska w 12 wielk. aktach. W rolach główn.: MARJA DALBAICIN : JAN ANGELO. Ceny od 40 gr. 

WIELKA 42 ю 1 ! Mol zzz Pojedynek w przestworzach zoomem prze 
s Garnizonowa Komisja Żywnościewa 

3485/V1 ino 

  

  

Dziś i dni następnychi 
Sztandarowe arcydzieło! 
3 wyb. siły art. w filmie p.t. 

Bino Kolejowe 

OGNISKO 
tobsk dworca Kolsjcw,) Kochanki — Ewelina Holt. 

KINO -TEATR 

MIMOZA 
uł. Wielka Nr. 25 

Nadzwyczaj efekt. 

film polski p. t. 

NAD PROGRAM: Amerykański 
pł film sensayjny 

Dziśl 
    

Lekarz kobiet 
W roli lekarza—1WAN PETROWICZ, Jawnogrzesznicy—A. PETERSON-MOZŻUCHINOWA, 

Arcyciekawa treść filmul 
Początek seansów o g. 5-ej, w niedz. i św. o g. 4-ej po poł. Nast. program: 

9.25 — Przygoda jednej nocy x 
DJABELSKI PAZUR 

W rolach głównych! William Desmond i urocza Dorelys Perdue. 

Na raty—5 zł. tygodniowo] 
ь : kazks 

Wyżymaczki „aatniowans, 
oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norblina i Frageta. 
F-ma „Wygoda* W. Pohulanka 16 m. 26 

Potężny dram. życiowo-erotycz- 
my w 10 dużych aktach, illustru- 
jący dzieje dwojga kochanków 

Silne napięcie dramatycznel 
ar miłości z Gretą Garbo w roli gł. 

  

  

  

Wykwalifikowany z dłngotetnią samodziejną praktyką 

kino - mechanik - gięktrotethnik 
  

KINO -TEATR Dziś! Monumentalna majestatyczna wizja Epokowy Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

Keliai a a ло į I A Зн : 
STYLOWY śkiegoc: Nowe: wydasto mródokcj 199 tobi TG akt: 

A я Arcydzieło, które przypom. „Ben-Hura* i Niebywaly przepych, emo- 
alies Wielka 36. || -Auo Vadis“. — W roli głównej hr.-Rina de Liguoro: S Peso mo: 

1 wanych rozkoszy i zbrodni na temat „Miłości i namiętności". 

  

  

w swojej specjalnosci w Wilnie lub na wyjazd 
poszukuje pracy 

      100.000 artystów. „Wyścigi kwadryg“. 

     

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
    

bożyszcze 

kobiet, ulubieniec wszystkich ! 
— Początek o godz 4-ej, w dnie šwiąteczne o godz. |-ej. 

Harry Liedtke 

Księżniczka Olga 
Zachwycający przebój! Triumfalny film 

  

  

niezrównanego 

  

Od roku 1843 istnieje į 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 : 

Meble 
jadalne, sy pialne i ga- | 
binetowe, kredensy, | 

stoły, szafy, łóżka it.d. ! 

Wykwintne, Mocne, ; 

NIEDROGO, 

# 

na dogodnyth warmnkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI, | 
1173 

  

Dwóch panów 
poszukuje 

(Uieg0 połoji 
lub dwóch 

w centrum miasta 
z telefonem. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera Wilensk.“ — 
Jagiellońske 3, tel. 99 

mkój 
w centrum miasta 

do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1-a 

  

| m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

  

— Ceny od 40 gr. — 

rywające 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„WróleWIANA” 
ui. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Dr Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moczoplei we, 

ulica Micklewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 8-12 1 4—8. 

    

Akuszerka 

Marja Drzedina 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 

  

PIANISTKA 
koncertowa, absolwentka 
Wiedeńsk. Akademji Mu- 
zycznej iMusikhochschule 

udzie tałekcji f rtepianu 
ul. Dąbrowskiego 12—2 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 

    
  

i jego partnerki 
prześlicznej 

Książe student (0ld Heidelberg) 
Ramon Novarro i mei Norma Shearer. 

Dła młodzieży dozwolone. = 

Rldy Kosz 
Wybitnie emocjunująca treść. Po- 

momenty. Rekordowy 

sukces na całym świecie. 

SI IUIIIIII wnzzzzzanaa zt pazzc ai: 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka s ogr. odpow, 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
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Wilno, św. Jańska dr. 
i Telefon 3-40. 
| Dzieła książkowe, 
i 
ją 
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> 

druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 
SOLIDNIE   
UDZIELAM 
korepetycyį 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

sprzedajes ę DOM 
z powodu 
Zwierzyńcu przy ulicy 
Dzielnej 40. Bardzo tanio. 
Q warunkach 
się: ul 

  

Lwowską 12—4, K ноЕ О 
gub. książ. wojsk. wyd.. 
przez P. K. U. Wilno 

na imię Adama Pieszko, 
rocznik 1898, uniew. się. 

Pianino 
Wiłkomi 

  

  

  

do wyna- 
jęcia 

ka 3—20:. 

      

wyjazau 2a. 

dowiedzieć= 

  

MIGNON G. EBERHART. 
  

31 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Nie odpowiedział na moje 
pytanie. — Nic nowego. Jestem zawie 
dziony. Często w czasie śledztwa koro 
nera wychodzi najaw coś ważnego, 
jakaś sprzeczność w zeznaniach, ja: 
kieś niedomówienia. Ale...  Urwał, 
wyprostował się i spojrzał na mnie 
z nagłem zainteresowaniem. — Go 
to znaczy, panno Saro? — Co pani 
tak błyszczą oczy? Pani coś wyszpe- 
rala? 

— Źdaje się — odparłam. — Idzie 
o zielonego słonia, ale czy to ma coś 
wspólnego ze sprawą, czy nie, nie 
wiem. 

Wysłuchał mnie z przejęciem, 
potrząsnął głową niezadowolony. że 
moja przygoda ze słoniem skończyła 
się taką porażką i poszedł do stolika 
obejrzeć skrzypce i futerał. 

  

7 — Stara rzecz! Nie: widzę żadnych 

śladów palców, ałe muszą być. Po- 
staram się je zdjąć. 

— Znajdzie pan moje — 
łam niechętnie. 

rzek- 

Niewątpliwie — odparł z roz- 
targnieniem. — A futerał? Pusty. 

Powrócił na fotel. 

— Jak można było wypuścić te- 
go słonia z rąk, raz go w nie dostaw- 
szy? — rzekł gniewnie. 

— Tak — odrzuciłam cierpko — 
powinnam go była schować do kie- 
szeni, lub nosić w ręku tak, żeby 
wszyscy widzieli. I żeby mnie ktoś 
zastrzelił, komu na nim zależało — 
dokończyłam z goryczą. 

Przyglądał mi się 
wzrokiem. 

— Gzy pani wie rzekł — że to 
mogło spotkać Adolfa Federie? On 
mógł mieć tego słonia i kioś mógł go 
zabić, aby mu odebrać to cacko. 

Więc pani znalazła je wtedy u stóp 
schodów? 

Skinęłam głową. 

— Możnaby wobec tego przypu- 
ścić, że słoń wypadł z martwiejącej 
ręki Adolfa i potoczył się po scho- 
dach, a morderca nie zdążył go już 

podnieść, bojąc się, że zostanie zau- 

zamyślonym 

  

  

Wydawnictwo „Kóńrjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

ważony przez panią. Naturalnie posta 
nowił, że zabierze go później w spo- 
kojniejszej chwili. 

— Postanowił? — Więc pan są- 
dzi, że Adolfa zamordował mężczyz- 
na? 

— Użyłem rodzaju męskiego w 
sensie retorycznym — rzekł chłodno 
O'Leary. — Proszę, niech pani mówi. 

— Ależ — zaprotestowałam — zie 
lony słoń stał na kominku 1 każdy 
mógł go sobie zabrać.  Sposobnošci 
nie brakowało. 

— Tak — oczy detetywa stały się 
przejrzyste i przenikliwe — tylko nie 
wszyscy wiedzieli, że ten słoń jest klu 
czem do czegoś ważnego. 

Miał tak zadowołoną minę, jakby 
wpadł na jakiś wyraźny trop. Ale ja- 
„ki? Chciałam go zapytać, gdy oczy 
moje padły na mój zegarek na ręku. 
Sięgnełam po termometr. 

— (o więcej, panno Saro? — za- 
pytał O'Leary. 

Miałam jeszcze w zanadrzu tajem- 
nicę niebieskich paciorków i kroków 
na piętrze w czasie obiadu. Wpierw 
opowiedziałam o krokach. Mierzy- 
łam właśnie temperaturę pacjentowi 
i z przejęcia włożyłam mu w usta 
termometr niewłaściwym końcem. A 
myślałam, że panuję nad nerwami. 

Wyjęłam termometr, natrząsnė- 
łam go mocno i włożyłam tak jak na 

leżało. O'Leary obserwował mnie u- 
ważnie. 

— Więc Kema mówi, że nie cho- 

dziła na górę w czasie obiadu 
rzekł. — A Grondal był w jadalni i 
poszedł na górę za innymi. Pani jest 
pewna, że oprócz Kemy i Grondala 
wszysey domownicy siedzieli przy 
stole? 

— Najzupełniej. To jest wszyscy 
oprócz — — urwałam nagle zasko- 
czona własnemi słowami. 

— Wszyscy oprócz 
Czy 'to pani chciała 
Zdumiewa mnie pani, 

Umarli nie chodzą. 

— Inaczejby pan myślał, gdyby 
pan przepędził jedną noc pód tym 
dachem — odparłam ostyrm głosem. 
— Zresztą mam dobry słuch i słysza- 
łam te kroki! A może to pańscy poli- 
cjanci grali w skoczka? 

Jakby w odpowiedzi na moje sło- 
wa portjera rozchyliła się i wszedł 
policjant, ten sam, który zapewniał 
nas, że słyszane przez nas kroki mu- 
siały być złudzeniem. Na widok O'Le- 
ary'ego rozjaśnił się, lecz spojrzał w 
stronę stołu, widocznie chcąc się upe 
wnić, że serwis do kawy został za- 
brany. 

— (o tam, O'Brien? — zapytał 
O'Leary. 

— Chciałem się tylko dowiedzieć, 

Adolfa. 
powiedzieć? 
panno Saro. 

  
Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

/ 

BIBLIJOTĄS 

czy ja i Shafer zosta- 
niemy tu dziś na noc „czy nie? 

— Prawdopodobnie — odpowie- 

proszę pana, 

dział detektyw. — Miałeś 
dzień? 

— Miałem, proszę pana. Szef po- 
lecił mi pomówić z panem. Zdaje mi 
się — zajęknął się lekko — że... —— 
nas dwóch to może... za mało! — 
Ostatnie słowa wyrzucił z pośpiechem 
i umilkł, przestępując z nogi na no- 
$ę, mnąc czapkę w ręku i spogląda- 
jąc na O'Leary'ego z absurdalnym 
niepokojem. 

— Dwóch wystarczy. Chyba się nie 
boisz? 

— O, nie! O, nie! panie Nie boję się. 
— O,Brien chrząknął z jekiemś przy- 

krem zakłopotaniem. — Tylko, ż 
— przystąpił bliżej i dokończył ochry- 
płym szeptem: — tylko, że w tym do- 
mu kwaterują djabli. 

O,Leary nie uśmiechnął się. 

— (o przez to rozumiesz? 
O.Brien przełknął ślinę. 

— Sam nie wiem, jak to powie- 
dzieć. Sam nie rozumiem, co się dzieje 
Ba, żebym to mógł dostać w ręce coś, 
albo trafić je pałką. Ale — czuję tyl- 
ko coś i nie więcej. Co raz mi się zda- 
je, że ktoś mi się przygląda. Odwra- 
cam się. Niema żywej duszy. Takie... 
takie mdm uczucie zakończył z 

"ralny 

      

przekonaniem, 
rak. 

— Ale, ale, O'Brien, co sądzicie o 
tych krokach na piętrze wczoraj przy 
obiedzie? Byliście wtedy na górze? 

Na młodej, szczerej twarzy poli- 
cjanta odbił się wyraz ulgi. 

— O, ło nie nie było, proszą pana. 
Przywidziało się ludziom. Może wiatr 
zaszumiał w drzewach, albo w kuch- 
ni co zahałasowało i wszyscy skoczyli 
odrazu jak oparzeni. Nerwy, proszę 
pana. Byłem cały czas na górze. Do- 
chodz em akurat do południowego 
końca głównego korytarza. Patrolowa 
łem po domu tak, jak mi kazano. 
Shafer poszedł właśnie na dwór spra 
Wdzić, czy słażba zamknęła wszystkie 
drzwi i okiennice. Dwaj młodzi pa- 
nowie, ten gruby facet w okularach 
i Grondal wpadli do mnie jak oszałe- 
li, pytając, kto chodził po tylnym ko- 
rytarzu. Pobiegliśmy tam wszyscy, 
ale nie było nikogo. Zajrzeliśmy do 

wszystkich sypialni i nawet na strych 
Zgodziliśmy się, że to musiałą być ta 
stara poganka, kucharka, ze złotemi 
kolczykami. Ale między nami mówiąc 
proszę pana, musieli się przesłyszeć. 

(D. C. N.) 

czerwieniąc się jak 

   

  

Redaktor odpowiedziałny Anteni Wiszniewski 
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