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Rezultaty prac sesji sejmowej. 
(Przemówienie marszałka Sejmu K. Świtalskiego). 

Zamykając sesję budżetową Sejmu 

p. marszałek K. Świtalski wygłosił na- 

stępujące przemówienie: 

Panowie pozwolą, że przed ukoń- 

czeniem naszej trzy i pół miesięcznej 

pracy spróbuję podsumować jej wy- 

miki. 

Skrępowany swojem stanowiskiem 

przewodniczącego tej lzby, nie chcę 

oceniać słuszności czy niesłusznoście 

przyjętych przez nas ustaw czy u- 

chwał. Ograniczyć się chcę do roli 

suchego sprawozdawcy raczej o tech- 

nieznej stronie naszej pracy. 

W przemówieniu swem wygłoszo- 

nem po pierwszem posiedzeniu tego 

Sejmu stawiałem dwa postulaty: 

1) Usprawnienie pracy sejmowej 

i uczynienie jej jak najbardziej celową 

2) Ułożenie harmonijnego współ- 

życia i normalnej współpracy Rządu 

i Sejmu. 

Po pierwszym okresie naszej dzia- 

łalności mogę stwierdzić, że osiągnę- 

liśmy w pełni ułożenie normalnej 

współpracy władzy wykonawczej i 

czynnika parlamentarnego. Wynikiem 

oczywiście politycznego układu sił 

w tej Izbie było to, że Rząd znacho- 

dził w Sejmie poparcie dła swoich za- 

mierzeń i mógł pracować ze spokojem, 

tem potrzebniejszym dla niego, im 

większe trudności ma do przezwycię- 

żenia. 

Nie tyłe jednak o politycznych wa- 

runkach sprzyjających współpracy 

chcę mówić. 

Współpraca Rządu z Sejmem. 

Zdaje mi się, że sama technika na- 

szej pracy układania w porozumieniu 

z Rządem zarówno porządków dzien- 

nych plenum Izby jak posiedzeń ko- 

misyjnych sprawiła, że mimo tylu 

spraw, które wspólnie musieliśmy za: 

łatwiać, zaoszczędziliśmy sobie na- 

wzajem planu 

prac dużo czasu, co napewno jest zy- 

skiem niepoślednim, a tak często nie- 

docenianym. 

przez _ uzgadnianie 

Zdaje mi się również, że w porów- 

nania ze zwyczajami dawniej w tej 

Izbie panującemi, wystąpienia przed- 
stawicieli Rządu były wysłuchiwane 

z większym spokojem i powagą, stwa- 

rzając tem samem atmosferę, jeśłi 

chodzi przynajmniej o zewnętrzne for- 

my obrad, korzystniejszą dla bardziej 

objektywnej oceny argumentów. 

Powodując się tendencją jak naj- 

ściślejszego współdziałania władzy u- 

stawodawczej i wykonawczej, polega- 

jącego również i na tem, by do zakre- 

su jednej władzy nie ingerowała dru- 

ga—oświadczyłem w swem przemó- 

wieniu, wygłoszonem na pierwszem 

posiedzeniu obecnej sesji, że nie sta- 

nę w obronie odpowiedzialności posel- 

skiej w granicach, na które mi arty- 

kuł 21 Konstytucji pozwala. Nie mia- 

łem sposobności w czasie istnienia no- 

wego Sejmu tę moją zapowiedź w 

czyn wprowadzić. 

Natomiast Sejm wskutek stanowi- 

ska, jakie w kwestji odpowiedzialno- 

ści poselskiej zajęła większość tej lz: 

by, w /praktyce zmienił skutki wyni- 

kające z art. 21 Konstytucji na wręcz 

odmienne od tych, które dawał ten 

sam artykuł w Sejmach poprzednich. 

Raz jeden podczas obecnej sesji p. 

minister sprawiedliwości zwrócił się 

o zezwolenie Sejmu na pociągnięcie 
do odpowiedzialności karno-sądowej 

jednego posła i Sejm na to zezwolił. 

Zgłoszono podczas obecnej sesji wnio- 

ski o zawieszenie postępowania kar- 

nego w stosunku do 11 posłów i we 

wszystkich wypadkach Sejm wnioski 

ie odrzucił, nie stawiając władzom są- 

dowym żadnych przeszkód w prowa- 

dzeniu przez nie dochodzeń. 

A dawniej? 

Poprzedni Sejm wszystkie wnios 

ki o zawieszenie postępowania karne- 

go, a które dotyczyły 20 posłów uchy- 

lit i tem samem uniemożliwił wła- 

dzom sądowym dalsze kroki. Minister 

sprawiedliwości w owym okresie wno- 

sił o wyrażenie zezwolenia na ściga- 

nie karno-sądowe w stosunku do 56 

posłów. Sejm zezwolił w 6 wypadkach, 

odmówił w 14 wypadkach, a 36 pozo- 

stałych wniosków nie załatwiono, co 

w praktyce równało się odmowie żą- 

daniu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Do tej dziedziny ściślejszego odgra- 

niczenia drogą praktyki, by czynnik 

ustąwodawczy nie wtrącał się do kom- 

petencji władz innych, muszę zaliczyć 

fakt, że wskutek stanowiska większo- 

ści tej Izby, immunizowanie drogą in- 

terpelacyj czy wniosków artykułów 

prasowych przeciw rozpowszechnianiu 

których wypowiedziały się inne wła- 

dze. stało się niemożliwe. 

Planowość prac. 

Mam zkolei obowiązek złożenia 

Panom sprawozdania, czy zbliżyliśmy 

się do drugiego zasadniczego celu, ja- 

kiśmy sobie na początku obecnej ka- 

dencji postawili, do wprowadzenia w 

nasze prace planowošci. Dwa działy 

spraw zarysowały się od początku na- 

szej sesji. Pierwszy, że daliśmy pań- 

stwu budżet, drugi to 

wszelkich zaległości ustawodawczych 

z lat ubiegłych. : 
Mimo, že obecna kadencja sejmo- 

wa, a więc i sesja zwyczajna mogła się 

rozpocząć dopiero 9 grudnia ub. r.— 

prace budżetowe w obu Izbach bez 

większych trudności zostały w tym 

znacznie skróconym terminie dokona- 

ne. Z tem zasadniczem zadaniem, któ- 

re na każdą sesję zwyczajną spada, 

logicznie łączyły się te ustawy, które 

były związane z gospodarką budżeto- 

wą państwa, a więc zarówno ustawa 

o monopolu zapałczanym i pożyczce 

zagranicznej, jak ustawa o funduszu 

drogowym, jak 10-proc. dodatek do 

podatku dochodowego, wreszcie nowe 

lizacji ustawy emerytalnej, ustawy, 

których uchwalenie zajęło nam naj- 

więcej czasu. : 

Zaległości po dawnych 
sejmach. 

Drugie zadanie, jakie spadło na о- 

becną sesję zwyczajną siłą konieczno- 

ści państwowej, było odrobienie ustaw 

i spraw, które wskutek poprzednich 

warunków politycznych zalegały nie- 

raz od lat kilku. 

Do tych spraw zaliczam załatwie- 

nie dodatkowych kredytów na lata od 

1926 r. i zamknięć rachunkowych od 

tego samego czasu, 56 ustaw ratyfi- 

kacyjnych i 29 ustaw o sprzedaży nie- 

ruchomości państwowych, względnie 

ich zamianie, które to wszystkie spra- 

wy z niewielkiemi wyjątkami, były 

składane poprzedniemu już Sejmowi. 

Wynikać z tego musiało oczywiście 

przeładowywanie porządków  dzien- 

nych. Nie jestem zwolennikiem zawa- 

lania porządków dziennych zbyt wiel- 

ką iłością spraw, mających charakter 

rzeczowy. Nie podziełam żadnych nie- 

zdrowych ambicyj, by w ciągu jak naj 

krótszego czasu przebijać jak najwięk- 

szą ilość ustaw, by z Izby czynić ma- 

szynę toczącą druki ustaw, W obec- 

nej jednak sytuacji miałem do wy- 

boru albo remanent zaległości będzie 

zawsze wisiał nad naszemi głowami, 

psuł nam w przyszłości każdą sesję, 

utrudniając nam ciągle ułożenie dla 

nich konsekwentnego planu pracy, al- 

bo raz wyjść na czyste wody, choćby 

kosztem: przeciążenia obu Izb podczas 

jednej sesji na to, by później mieć 

objektywne już warunki dla planowej 

spokojnej roboty, gwarantującej su- 

wyrobienie ° 

mienne  przepracowanie zagadnień. 

Wybrałem po porozumieniu z Rzą- 

dem drugie. 

Tyle miałem do powiedzenia na te- 

mat planowości naszych prac. 

Usprawnienie techniki debat. 
Pozostaje mi odpowiedzieć na py- 

tanie, czy zdołaliśmy usprawnić samą 

technikę naszych debat, czy. zmiana 

regulaminu, której Izba na początku 

sesji dokonała, doprowadziła do za- 

mierzonych rezultatów. 

Podniesienie ilości podpisów popie- 

rających wnioski poselskie dało ten 

skutek, że fala wniosków nie mających 

szans przejścia, a będących tylko środ- 

kiem manifestowania swego. stanowi- 

ska — znacznie zmałała. W tej sesji 

złożono wniosków poselskich 92. W 

okresie trzech sesyj budżetowych po- 

przedniej kadencji złożono w sumie 

539 wniosków poselskich. Przeciętnie 

więc wypada to na każdą sesję około 

180 wniosków poselskich. Znaczy to, 

żeśmy obecnie do połowy zredukowali 

napływ wniosków poselskich. 

Jeżeli chodzi o interpelacje, to w 

Sejmie Ustawodawczym zgłoszono 

6.868; w I-ym Sejmie zwyczajnym 

5.530; w Il-im Sejmie zwyczajnym 

961; podczas naszej sesji 45 interpe- 

łacyj. Gdy więc w Sejmie Ustawodaw - 

czym przeciętnie na 1 posiedzeniu 

zgłaszano około 20 interpelacyj, w 

w ł-ym Sejmie zwyczajnym przeszło 

16, a w If-im Sejmie przeszło 11, pod- 

czas naszej sesji niecałe dwie interpe- 

lacje przypadają przeciętnie na każde 

posiedzenie. 

* Podniesienie ilości podpisów dla 
skwalifikowania wniosku do rzędu 

nagłego, dało w rezultacie to, że w 

obecnej sesji budżetowej mieliśmy do 

czynienia tylko z 5 wnioskami nagłe- 

mi, podczas gdy w poprzednim Sej- 

mie przeciętnie na każdą sesję budże- 

tową wypadało 33 wniosków nagłych. , 

То siedmiokrotne zmniejszenie się 

ilości wniosków nagłych przywróciło 

przynajmniej jeśli chodzi o procedurę 

w ich traktowaniu, wyrazowi: nagły— 

jego znaczenie, gdy dotychczas ter- 

min: „Wniosek nagły był kpiną z. je- 

go sensu. 

Nie sądzę, by to ograniczenie ilo- 

ści zarówno wniosków nagłych jak i 

zwykłych wniosków poselskich przy- 

niosło realne szkody ogólnemu intere- 

sowi. Stworzyło to natomiast możność 

załatwienia wniesionych wniosków w, 

jakimś przyzwoitym procencie, a nie 

topienie ich gromadnie. 

Wymowa cyfr. 

Podczas pierwszej sesji budžeto- 

wej poprzedniego Sejmu wniosków 

posełskich wpłynęło 168 — z tego za- 

łatwiono 61. Na trzeciej sesji budże- 

towej — 138, z tego załatwiono 20. 

Ogólnie podczas całego trwania po+ 

przedniego * Sejmu wniosków wpły- 

nęło 539, a  załatwiono 88, to 

znaczy 11 proc. Co dziesiąty wniosek 

więc mógł mieć szanse, że wogóle w 

jakikolwiek bądź sposób będzie roz- 

patrywany. W obecnej sesji wniosków 

poselskich ogółnie złożono 92, z tego 

zalatwiono 38, a więc 35 proc., to 

znaczy co trzeci wniosek w każdym 

razie doczekał się rozpatrzenia. 

Istnienie stałej większości w tej Iz- 

bie umożliwiło załatwienie nieledwie 

wszystkich przedłożeń rządowych. Na 

ogólną sumę wniosków rządowych 134 

w łem 56 ratyfikacyj i 29 ustw o 

sprzedaży — nieruchomości 

załatwiliśmy 131, 

państwo- 

a więc 98 

proc. W poprzednim Sejmie przedło- 

wych 

żeń rządowych było 205, a załatwiono 

12, to znaczy 27 proc. 

Dowodzi to jednak równocześnie 

znacznego usprawnienia naszych prac, 

skoro potrafiliśmy z ogólnej sumy za-   
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Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

  

Marszałek Piłsudski opuścił Maderę. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 17-ej Marszałek Piłsudski w towarzystwie pułk. 

dr. Woyczyńskiego i kpt. Lepeckiego opuścił Maderę na kontr-torpe- 

dowcu „Wicher“. 

Marszałka Piłsudskiego, wyjeżdżającego z Funchalu, żegnali 

przedstawiciele władz wojskowych icywilnych wyspy oraz kompanja 

honorowa piechoty. 

Kierunek Kontr-torpedowca „Wicher* nie jest znany. 
TNA ASA * 

Zjazd profesorów, stojących na gruncie 
ideologii Marszałka Piłsudskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W wyniku dwóchdniowych obrad 
profesorów wyższych uczelni, którzy 
stoją na gruncie ideologji Marszałka 
Piłsudskiego, jakie odbyły się w War- 
szawie uchwalono rezolucję, domaga- 
„jącą się zmiany niektórych przepisów, 
dotyczących ustroju szkół akademic- 
kich. 

Profesorowie zebrani w Warszawie 
na konferencji w dniu 22 marca ро- 

stanowili na jesieni zwołać ponownie 
zjazd kolegów, podzielających powyż- 
sze zapatrywania. Celem przygoto- 
wania następengo zjazdu, powołuje 
się stałą delegację, która zajmie się 
równocześnie skoordynowaniem pra- 
cy organizacyjnej w ośrodkach aka- 
demickich, zostawiając wybór formy 
organizacji decyzji samych ośrodków. 

Nera 

Hugenberg grozi. 
GLIWICE 23.1. Pat. — Z okazji 

10-ej rocznicy plebiscytu urządzono 
dwa zebrania na których przemawiał 
Hagenberg w imieniu swej partji W 
przemówieniu swem oświadczył, że 
partja niemiecko-narodowa dążyć bę- 

wstrętna 

dzie wszelkiemi środkami, nie eofa- 
jąe się przed gwałtem i siłą do od- 
zyskania ziem, odebranych Niemeom 
przez Polskę. Zebranie odbywało się 
w atmosierze wielkiej nienawiści 
przeciwko Polsee. 

komedija. 
Sowiecki dyplomata—bezbožnik udaje gorliwego muzułmanina 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ageneja Telegrafiezna „Express* donosi 
ze Stambułu: Cełem złagodzenia wiełkiego 
wrażenia, jakie w świecie mahometańskim 
wywołały liezne protesty przeciwko prze- 
sladowaniom religji Mahometa w Sowietach, 
odbyła się w Moskwie konferencja, na któ- 
rej Stalin polecił posłowi sowieckiemu w 
Hedżasie Tiurakułowi znanemu bezbożniko- 
wi odprawić pielgrzymkę do Mekki według 
rytuału mahometańskiego. Rozkaz swój Sta- 
lin uzasadnił tem, iż każdy komunista, jeśli 
tego wymagają interesy proletarjatu musi 
udawać wiernego ehrześcijanina, muzułma- 
nina lub izraelitę. 

Stosownie do instrukeji Tiurakuł ubrany 
w rytnalne szaty, przez 12 dni nie golił się 
i odprawiał 5 razy dziennie modlitwy przy 

Zerwanie rokowań 
PRAGA, 23. III. (Pat). Czechosło- 

wacko-austrjackie rokowania handlo- 
we, które toczyły się w Wiedniu od 
kilku dni, zostały przerwane w związ- 
ku z sytuacją wytworzoną przez au- 
strajacko-niemieckie porozumienie 

św. kamieniu w Mecee. W dzień bajramu 
poseł sowiecki 7 razy okrążył boso kamień 
święty, poczem udał się na górę Mina, gdzie 
według podań ludności mahometańskiej znaj 
dowuć się ma siedlisko ziego ducha. Tu na 
znak zwycięstwa nad nieczystemi siłami rzu- 

cił 7 kamieni w złego ducha. Następnie udał 
się do Medyny, gdzie przy grobie Maho-' 
meta odprawiał modły. 

Po tej obłudnej komedįi Tiurakul wy- 
głosił do pielgrzymek przemówienie stwier- 
dzające, że Sowiety szanują religię maho- 
metańską i tyłko rewolucja komunistyczna 
może przynieść światu muzułmańskiemu wy- 
awolenie z pod ueiskającego isiam jarzma 
kapitalistyeznego. 

czesko-austriackich. 
celne. Delegacja czechosłowacka wró- 
ciła do Pragi. O ile stan rzeczy nie 
ulegnie zmianie, czechosłowackie ko- 
ła oficjalne oczekują wypowiedzenia 
przez Austrję umowy handlowej. 

Grandi nie jedzie do Paryża. 
PARYŻ, 23. III. (Pat). Minister 

nie pozwolą mu, ku jego żywemu ubo- 
wiązki wynikające z jego stanowiska, 
niepozwolą mu, ku jego żywemu ubo- 

lewaniu, wziąć udział w pracach ko- 

misji słudjów komitetu europejskiego 
Zastępować go będzie ambasador Italji 
w Paryżu. 

Dyplomatyczna formuła. 
PARYŻ, 23. III. (Pat). Na posiedze- 

niu rady ministrów Briand scharakte- 
ryzował sytuację w polityce zagra- 
nicznej omawiając przedewszystkiem 
zagadnienia które nasuwają się w 
związku z układem gospodarczym 
austro-niemieckim. Rada ministrów 

Utrudnienia niemieckie 
RYGA, 23. It (Pat). Podwyższe- 

nie niemieckich stawek celnych na na- 
biał wywołało na Łotwie bardzo nie- 
korzystne wrażenie. W związku z tem 
wzmaga się nieprzychylny nastrój dla 
wyrobów przemysłu niemieckiego. 

  

       

równo wniosków rządowych jak i po- 

selskich, a wyrażającej się w sumie 

226 wniosków, załatwić 164, to zna- 

czy 72 proc., podczas, gdy w poprzed- 

nim Sejmie z ogólnej sumy 744 spraw, 

zdołano żałatwić tylko 160, to znaczy 

21 proc., a były podczas jego kaden- 

cji takie sesje budżetowe, które tylko 

6,5 proc., a nawet 5,5 proc. ogółu 

wniosków załatwiły. 

Skoro osiągnęliśmy w zupełności 

współżycie Rządu i Sejmu w technice 

prac parlamentarnych, skoro w znacz- 

nym stopniu planowość i sprawność 

robót naszych posunęliśmy naprzód, 

to nie zdaje mi się, by przy tem kon- 

frontowaniu zamierzeń i rezultatów 

mieliśmy powody. do uczuć zawodu, 

„zwłaszcza, że jesteśmy dopiero w po- 

czątku naszej kadencji i mamy po о- 

aprobowała całkowicie stanowisko 
zajęte w pierwszej chwili przez Brian- 
da, dążącego do porozumienia się z 
zainteresowanemi państwami dla u- 
trzymania zasady poszanowania trak- 
tatów i konwenclyj. 

dla importu z Łotwy. 
Zwracają uwagę że opinja łotewska 
rozpoczyna interesować się produkcją 
polską i możliwością nawiązania no- 
wych kontaktów handlowych z prze- 
mysłem polskim. 

siągnięciu dotychczasowych wyników 

prawo do żywienia nadziei, że potra- 

fimy znaleźć metody, by i inne nie- 

domagania naszej pracy i usterki w 

przyszłości usunąć. 

Niech mi wolno będzie wkońcu 

wyrazić podziękowanie wszystkim 

przedstawicielom Rządu, którzy w 

ciągu tej sesji musieli z nami w tak 

licznych sprawach współpracować, 

jak również podziękować przewodni- 

czącym komisyj, którzy starali się pra- 

cować najbardziej intensywnie. 

Zgodnie z mojem stanowiskiem, 

jakie w kwestji mego stosunku do 

Głowy Państwa przy obejmowaniu 

mego urzędu zająłem, złożę Panu Pre- 

zydentowi sprawozdanie z prac Izby, 

dokonanych podczas jej pierwszej se- 

sji zwyczajnej.   

`паша 1 policja polityczna. 

Cena 20 groszy. 
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RESSKENKI 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
BADANIE DR. GRINIUSA i ŚLEZEWICZA, 

Litewska policja kryminalna w tych dn. 
badała leaderów partji ludowców — dr. Gri- 
niusa i Śleżewicza. Powodem badania był 
okólnik, który komitet centralny partji ro- 
zesłał do oddziałów na prowincję. W okół- 
niku była mowa o tem, że niektórzy z u- 
rzędników ostatnio bardzo wzbogacili się. 
Dr. Grinius zobowiązał się dostarczyć poli- 
cji dokumentów, dotyczących tego ustępu 
okólnika. 

WYSIEDLENIE Z KŁAJPEDY. 

„Rytas“ podaje, że naskutek zarządzenia 
gubernatora kraju kłajpedzkiego został wy- 
siedłony z Kłajpedy do Niemiec jeden ze 
współpracowników „Mem. Dampfboot — 
oraz urzędnik + Szylokarczmy — obaj Niem- 
cy. 

BUDŻET KOWNA. 

„Minister Sparw Wewnętrznych zatwier- 
dził budżet Kowieńskiego Zarządu Miejskie- 
go na rok 1931 w sumie 8 miljonów litów. 

UTWORZONY BĘDZIE DEPARTAMENT 
POLICJI. 

3 Odnošne urzędy uchwalily powolanie do 
życia specjalnego departamentu policji. Do- 
tyczczasowe nazwy: I i II oddział policji 
kryminalnej ulegną zmianie. Nowe 
tych urzędów będą brzmieć: policja 

UJĘCIE 10 KOMUNISTÓW. 
W. tych dniach funkcjonarjusze policji 

kryminalnej przeprowadzili w Kownie wie- 
le rewizyj i aresztowali 10 komunistów. W 
liczbie aresztowanych znajdują się 3 osoby, 
nie posiadające żadnych dokumentów, któ- 
rych tożsamość obecnie policja stwierdza. 
Niejaką Gołdę Połońską przekazano wojen- 
nemu komendantowi m. Kowna. 

ZAANGAŻOWANIE PIOTROWSKIEGO DO 
LONDYNU. 

Dyrekcja rosyjskiej opery w Paryżu nade 
słała engagement C. Piotrowskiemu, który 
wraz z Szalapinem ma wystąpić w przedsta 
wieniach opery rosyjskiej w Londynie. Re- 
pertuar występów opery w Londynie skła- 
dać się będzie z oper rosyjskich: Borysa 
Godunowa*, „Księcia Igora" i in.       

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Aresztowania wśród działaczy bia- 

łoruskich w Mińszczyźnie. 
Z pogranicza donoszą, iż w ubić - 

tek w Połocku i Bobrujsku „a 0 
zarzutem  kontrewołucyjnej działalności 6 
działaczy białoruskich t. zw. narodoweów. 

Na czele aresztowanych znajduje się 
proiesor gimnazjalny z Połocka Witoliniez 
Michał. 

Aresztowani zostali w tymże dniu wy- 
p do Smoleńska i osadzeni w więzie 

UL. 

Mieszkania aresztowanych zostały opie- 
ezętowane przez G. P. U. у 

—00— 

Kto wygrał? 

Wyniki ostatniego ciągnienia: 

I-sze ciągnienie 
Zi. 5.000 na n-ry: 82985 145648 176363. 
24. 3.006 na n-i 2127 41670 53912 80690 
Zł. 2.000 nia n-ry: 14468 61840 91538 99737 

123430 142038 149326 154882 16793 207619. 
Zł 1.000 na n-ry: 38954 40278 45291 

61786 67271 69787 70026 81910 85899 101157 
127495 133897 153218 156808 191592 207633. 

li-gie ciągnienie 
ZŁ 20.000 na nr. 34536. 
Zł. 3.000 na n-ry: 25928 71653 98216. 
Zł. 2.000 ma n-ry: 81601 119582 137473 

139410 141380 161145 205365. 
Zł. 1.000 na n-ry: 15468 34182 34435 

39983 42838 46899 63554 72884 73660 74502 
81181 102777 110895 130496 136444 142078 
171637 184059. 

WARSZAWA 23.II1. Pat. — W  ponie- 
działek, w 12 dniu ciągnienia 5 klasy 22 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej głów- 

niejsze wygrane padły na numery następu- 
jące: 10 tys. zł. — 2.864, po 5 tys. — 85.764 
i 192,591, po 3 tys: — 11.267, 45751, 155,657, 
161.064, 204.707 i 207.198. 

Giełda warszawska z dn. 23.IIL. b. r. 

WAŁUTY 1 DEWIZY: 
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PAPIERY PROCENTOWE: 
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0 program w sprawie białoruskiej 
„Czarna kawa* w klubie Społecznym. 

Z «powodu nieobecności prezeski 
Klubu p. posłanki Janiny Kirtikliso- 
wej, ostatnie zebranie zagaił p. poseł 
Podoski, dziękując dyrekicrowi mta- 
dosławowi Ostrowskiemi za goto- 
wość wygłoszenia referaiu o progra- 
mie białoruskim i biaiorusko-pol- 
skich stosunków, a na przewodniczą 
cego zebrania zaprosił generała Želi- 
gowskiego. 

Na wstępie p. dyrektor Ostrow- 
ski zaznaczył, iż chce objektywnie wy 

" jaśnić pewne momenty w polsko-bia- 
łoruskich stosunkach, które bywały 
przemilczane albo wypaczane, gdyż 
uważa, że jedynie prawda dopomoże 
do zrozumienia się wzajemnego i do- 
pomoże do unormowania się stosun- 
ków. 

Przed wojną światową, stosunki 
wzajemne obu narodów były jak naj- 
łepsze, do walki z caratem białoruska 
„Hromada szła ręka w rękę z Pol- 

ską Partją Socjalistyczną i dopiero 
po wojnie stosunki te zaczęły się za- 
ogniać z najrozmaitszych powodów. 
Po wojnie światowej na arenę euro- 
pejską występują i Białorusini, któ- 
rych aspiracje przekreśla Clemenceau 
powiedzeniem, że poza linją Courzo- 

а. du Mińska 
р Р Bialorusini 

chcą obrać Marszaika Piłsudskiego 
na prezydenta. Polska początkowo 
reagowała przychylnie i stosunki po 
między Polakami a Białórusinami by 
ły poprawne, dopiero w 1920 roku 
stosunki te zaczynają się psuć. Pol- 
ska nie pozwała na powrót Łuckie- 
wicza, szefa białoruskiego rządu do 
Paryża, wydaje zakaz werbowania 
do białoruskiego wojska, wreszcie Za 
rząd Ziem Wschodnich zaczyna lik- 
widować szkolnictwo białoruskie. Te 
fakty wywołały rozczarowanie i roz- 

      

      go ie, Pomimo to białoruscy op 
tymišci odnoszą się przychylnie do. 
akcji generała gowskiego i w 
związku z łą akcją powstała nawet 
koncepcja utworzenia Białorusi Za- 
chodniej ze stolicą w Wilnie, ale ta 
koncepcja upadła i przyjęta została 
inna koncepcja Litwy Środkowej. 

W pierwszym okresie. gdy u sie- 
ru rządu Łitwy Środkowej stał pan 
Witold Abramowicz, stosunki były 
poprawne, ałe w drugim — za rzą- 
dów gen. Mokrzeckiego znacznie się 
pogorszyły. Po zamknięciu seminar- 
jum przychodzi kolej na szkolnic- 
two powszechne. Oczywiście, że: w 0- 
wej epoce=nie było dosyć wykwali- 
fikowanych sił nauczycielskich w 
szkolnictwie białoruskiem. lecz to- sa- 
mo działo się również i w szkolnic- 
twie polskiem, to też niezmiernie bo- 

lesnem było dla Białorusinów wysła- 
nie 200 nauczycieli ze szkół na rocz- 
ny kurs do Krakowa. Ma się 'rożu- 
mieć, że musiano ich zastąpić inny- 
mi nauczycielami a oni sami po ukoń 
czeniu kursu zostali rozlokowani po 
szkołach na ziemiach rdzennie pol- 
skich i nigdy niewrócili. Na tę krzy- 
wdę społeczeństwo białoruskie rea- 
guje przy wyborach do sejmu w 1922 
tworząc błok mniejsz słowiań- 
skich (Białorusini, Ukraińcy. Rosja- 
nie), do którego przyłączają się Ży- 
dzi i Niemcy. Białorusini przeprowa- 
dzili do tego sejmu 12 posłów i 2 se- 
natorów. 

W dalszym ciągu Białorusini wy- 
rażają gotowość wzięcia udziału w ży- 
ciu państwowem. Zawdzięczając gło- 
som posłów białoruskich zostaje wy- 
brany na prezydenta Narutowicz, ge- 
nerał Sikorski otrzymuje votum zau- 
fania. Ale z obietnic generała Sikor- 
skiego nic nie zostało dotrzymane, co 
wywołało wielkie rozczarowanie. Nie 
mogąc się dogadać z rządem Białoru- 
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sini probują dogadać się ze społeczeń- 
stwem polskiem, przynajmniej stoją- 
cem na gruncie krażawcśc. Zamie- 
rzone jest w 1924 r. założenie Towa- 
rzystwa Polsko-Białoruskiego, ale wy- 
darzenia polityczne stają temu na 
przeszkodzie. 

Nad uchwaloną przez Sejm usta- 
wą językową żaden Białorusin przejść 
do porządku nie może, gdyż jest nie- 
sprawiedliwa i krzywdząca bialoru- 
skie szkolnictwo i zmusza ludność bia 
łoruską do corocznego płebiscytu i 
składania deklaracyj, a stosowanie w 
szkołach utrakwizmu przyczynia się 
do zaognienia stosunków. Na gruncie 
lakiego postawienia sprawy zaczyna- 
ją się tworzyć Hurtki Białoruskiej 
Hromady, która w zasadzie miała wal- 

czyć o szkoły w ojczystym języku, a 
nie o ideje komunistyczne, ale stop- 
niowo zaczęły pod wpływem agitacji 
skłaniać się na wschód, gdyż Rosja 
chcąc zjednać Białorusinów pozwoliła 
im narazie bawić się w budownictwo 
Białorusi i szeroki rozwój własnego 
szkolnietwa, powszechnego, średniego 
i wyższego. Teraz Sowiety zmieniły 
front: wszyscy budowniczowie biało- 
ruscy siedzą w lochach G. P. -U. a 
śmierć Ihnatowskiego i poety białoru- 
skiego Kupały świadczy wymownie o 
właściwym stosunku Sowietów do na- 
rodowego białoruskiego ruchu. Ale 
w latach 1925 i 1926 stosunki biało- 
ruskie w Rosji sowieckiej mogły łu- 
dzić hromadowców i uspasabiać życz- 
liwie do Rosji. Proces i wyrok sądów 
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па hromadowców był surowy: po 12 
lat katorgi. 

Od maja 1928 roku zaczyna się no- 
wy etap stosunków polsko-białorus- 
kich, chociaż Białorusini mają jesz- 
cze dużo zastrzeżeń w stosunku do о- 
becnego rządu, ale jednak za pomajo- 
wych rządów nastąpił dodatni prze- 
łom. Wielka szkoda, że koncepcja 
zwolnienia hromadowców nie odrazu 
zyskała aprobatę i że to zwolnienie 
nie nastąpiło jako akt łaski w dziesię- 
ciolecie odzyskania niepodległości, 
gdyż taki akt wywołałby odprężenie 
i pacyfikację. W wilnie rozumiano 
doniosłość tego aktu, ale Warszawa 
nie zrozumiała i dlatego zwolnienie na- 
stąpiło później i zwolnionych puszczo- 
no na ulieę, nie zwracając im praw, 
i to prelegent uważa za błąd, Ludzie 
ci wyemigrowali i poddali się pod dy- 
rektywę Moskwy, a Taraszkiewicz 
zpowrotem trafił do więzienia. 

Oceniając dobre chęci rządu po- 
majowego w unormowaniu stosunku 
polsko-białoruskiego, prelegent uważa 
jednak za konieczne stworzenie przez 
rząd programu postępowania. Dwa 
mogą być programy: 1) endecki wy- 
narodowiania, czyli program polityki 
"negatywnej i 2) program polityki po- 
zytywnej, polegający na uznaniu Bia- 
łorusinów jako równouprawnionych 
obywateli państwa, gdyż Białorusini 
szukają zaspokojenia swoich potrzeb 
w ramach państwowości połskiej. 

Postulaty białoruskie dzieli mów- 
ca na trzy grupy: kulturalno-oświato- 
we, gospodarczo-ekonomiczne i admi- 
nistracyjne. Największą bolączką sa 
postulaty kulturalno-oświatowe. Ut- 
rakwistyczna szkoła na naszym tere- 
nie ma małe zastosowanie, gdyż gru- 
py narodowościowe są nierównomier- 
ne, to też ustawa szkół utrakwistycz- 
nych zbankrutowała. Inna znów kon- 
cepcja posła T. Hołówki wprowadze- 
nia do szkół powszechnych i Średnich 
języka białoruskiego jest racjonalniej- 
sza, ale nie zaspakaja wymagań Bia- 
łorusinów. Ustawę p. Grabskiego na- 
leżałoby skasować i dać możność u- 
czenia się dzieciom w ich języku oj- 

  

WIDOWISKA i POKAZY. 
Widowisko regionalne. 

Wyższy Kurs Nauczycielski, od- 
bywający w Wilnie swe roczne prze- 
szkolenie, postanowił dla zdobycia 
funduszów potrzebnych na wyciecz- 
kę pedagogiczną do Wiednia, urządzić 
przedstawienie składające się ze scen 
rodzajowych i obyczajowych z całej 
Połski. Pombysł był dobry i powiedz- 
my odrazu wykonany, jak na siły a- 
matorskie i przy ubogich środkach 
dekoracyjnych, bardzo udatnie. 

Reżyserja spoczywała w doświad- 
czonych rękach p. H. Hohendlinge- 
równy, mającej wybitne i niedość wy- 
zyskiwane zdołności w tym kierunku. 
Widowisko rozpoczęło się od ,,Winszo- 
wania Panienkom'*, obrazka Wiełka- 
nocnego z Wileńszczyzny, który przy 
staranniejszem opracowaniu przez 
autora (p. Bujnickiego), mógłby być 
miłym obrazkiem  „tutejszym* ze 
swemi gawędami gospodaizy, za- 
śpiewkami kawałerów przez okno i 
ich przemówieniami. Trzeba tylko dać 
jakieś role niemym kobietom, kręcą- 
cym się po izbie, i jakąś treść. Wyko- 
nawcy, zwłaszcza jeden z gospodarzy, 
i śpiewacy wywiązali się doskonale 
ze swego zadania. Cokolwiek „styli- 
zowana” lewonicha, zakończyła ten ob 
razek. Poczem nastąpiłły inne: ślicz- 
nie i z niesłychanym temperamentem 
odtańczony „góralski* p. Z. zwłasz 
cza, literalnie fruwała, drobnemi nóż- 
kami nie dotykając zierni, potem Do- 
żynki na Mazowszu, ze śliczną przo- 
downicą we wspaniałym wieńcu, ory- 
ginalny Trojak śląski, Krakowiak, 

` 

Mazur. Wszystko szło żwawo, z tem- 
peramentem, ładnie i składnie. Śpiew- 
ki, odpowiednie, okolicznościowe, gło- 
sy zespolone, a niektóre bardzo wy- 
bitne. Chórem dyrygowała p. Gawroń- 
ska, odśpiewano piosnki polskie i bia- 
łoruskie w tłumaczeniu, co doskanele 
uwydatniło różnicę usposobienia ludu 
z nad Wisły i Wilji. 

Na osobną wzmiankę zasługuje 

inscenizacja według wzorów Reduto- 
wych, Ballady Zegadłowicza o Garn- 
carzu. Niezmiernie oryginalnie ujęta 
poetyczna wizja . garnków-duszków 
domowych i cudotwórcy garncarza, 
który im życie przywraca, drutując je 
zbierając kawałki do całości. Zapeł- 
niająca salę publiczność okłaskiwała 
gorąco amatorów którzy powinniby 
jeszcze powtórzyć swoje zajmujące 
przedstawienie, gdyż nie wszyscy 0 
niem wiedzieli i będą się czuli po- 
krzywdzeni, jeśli nie zobaczą tak u- 
miejętnie i trafnie zainscenizowanego 
widowiska z różnych okolic Polski. 

Rzeczy t. zw. regjonalne wtedy tyl- 
ko mają wartość i zachowują swój 
wdzięk, gdy nie są niczem skażone, 
nie przerobione, nie opracowane, albo 
chyba bardzo ,umiejętnie i delikatnie. 
Lepiej jest dawać ten materjał w sta- 
nie surowym, niż zepsuć charakter et- 
nograficzny przez jakieś nieumiejęt- 
ne dodatki. ' 

. „Lopek“ 
(P. Krukowski). 

Dlaczego p. Krukowski, nie, dla- 
czego Lopek nie jest tak slawny jak 
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czystym. Przy dzisiejszych konjunk- 
turach nie można marzyć o otworze- 
niu wszystkich 500 szkół białoruskich, 
ale narazie społeczeństwo białoruskie 
poprzestałoby na otworzeniu po jed- 
nej szkole 7-miooddziałowej na każdy 
powiat i po jeanej 3-klasowej tam, 
gdzie ludność tego żąda i to załago- 
dziłoby odrazu panujący stan zaognie- 
nia. Szkoły te możnaby obsadzić 200 
nauczycielami, którzy przeszli kursy 
w Krakowie, a którzy pracują od tego 
czasu w innych województwach Pol- 
ski. Ze szkół średnich możnaby rów- 
nież narazie poprzestać na trzech w 
Klecku, Nowogródku i Wilnie, oraz 
na Seminarjum Nauczycielskiem, któ- 
rego właśnie p. Ostrowski jest dyrek- 
torem. Tylko wszystkie gimnazja mu- 
szą otrzymać wydatniejszą pomoc od 
państwa, aby młodzież ucząca się nie 
czuła się pokrzywdzona. Dobrze by- 
łoby również otworzyć katedrę języka 
białoruskiego i unormować stosunki 
w prawosławnem seminarjum ducho- 
wnem przez nadanie mu charakteru 
i zabarwienia białoruskiego. 

Z postulatów gospodarczo-ekono- 
micznych rząd powinien otoczyć wię- 

kszą opieką nasz kraj i udzielić ma- 
terjalnej pomocy nietylko ziemiańst- 
wu, ale i włościaństwu, przyśpieszyć 
komasację i reformę rolną i zaniechać 
osadnictwa, które nie daje dobrych 
rezultatów. Tradycja Wielkiego Księ- 
stwa nie umarła i niejednokrotnie do 
niej wracać będziemy. Pod względem 
administracyjnym dobre  skutkiby 
wywarła konsolidacja ziem północno- 
wschodnich. 

W życiu narodów bywają momen- 
ty, o których długo one pamięta ją, 
proces w Mińsku jest właśnie jednym 
z takich momentów i współżycie Bia- 
łorusinów z Polakami zależy w dużej 
mierze od tego, jak się Polska do tego 
momentu ustosunkuje. Jeżeli szczerze 
i uczciwie zaspokoi słuszne potrzeby 
Białorusinów, to Białorusini będą lo- 
jalmi wobec polskiego państwa. „Bo 
tylko naród upodłony może lizać but, 
który go kopie, wyście tego nie robili, 
nie żądajcie więc tego od nas*. Temi 
słowami skończył preyegent swoje 
przemówienie. 

Wojewoda Kirtiklis otworzył dy- 
skusję, odpierając w krótkiem prze- 
mówieńiu zarzuty p. Ostrowskiego pod 
adresem rządu, i podkreślając chęć 
porozumienia z Białorusinami i dobrą 
wolę rządu polskiego, administracji i 
społeczeństwa. W dyskusji zabierali 
jeszcze głos p. Studnicki, dr. Hirsch- 
berg, Umiastowski, Wysłouch, pan 
Kurator, p. Stankiewicz i generał Że- 
ligowski, wszyscy poruszali bardzo 
ciekawe kwestje, głosów tych, nieste- 
ty, dla braku miejsca przytoczyć nie 
możemy. Replikował na nie dyrektor 
Ostrowski, wreszcie bardzo już póź- 
no, bo o g. 10 poseł Podoski zamknął, 
zebranie zaznaczając, że do żywotnej 
sprawy białoruskiej Klub Społeczny 
jeszcze niejednokrotnie powróci. 

; Zokali. 

Wynalazek polskiego 
; inžyniera. 
POZNAŃ 23.IH, Pat. — Na posiedzeniu 

Koła Techników Cukrowników, które odby- 
ło się w poniedziałek w Poznaniu dyrektor 
cukrowni „Gniezno inż. Słowiński w re- 

feracie o stosowaniu węgła odbarwiającego 
w  cukrownictwie przedstawił otrzymany 
przez niego węgieł odbarwiający o niezwyk- 
łej sile aktywnej. Węgiel ten został otrzy- 
many z melassy, odpadkowego produktu w 

    

  URS 

_ przemyśle w cukrowni mełassowej stacji do- 
świadczalnej w Gnieźnie. Aktualność wyna- 
Jazku polega na tem, że melassa która w 
Polsce ma bardzo niewielkie zastosowanie 
i której cena obecnie poważnie spadła, stać 
się może surowcem dła bardzo kosztownego 
dotychczas w Polsce niewyrabianego pro- 
duktu. Wynałazek ten zainteresuje nietyl- 
ko przemysł cukrowniczy, lecz i szereg ga- 
łęzi naszej produkcji, mających również zna 
czenie obronne. 

Chaplin czy inny Novarro? Możeby 
o tem ułożył piosenkę, jeden z tych 
swoich oszałamiających tempem wi- 
tzów, nafaszerowanych kawałami, jak 
szczupak sobotni szafranem? Dlacze- 
go nie piszą dla tego człowieka filmu 
za filmem, kiedy sam widok jego bron 
zowego paltonka nasuwa tysiąc pomy- 
słów i kombinacyj? Przecież to jest 
dopiero fotogeniczna twarz! I to oko! 
'Ten nos ten profil, te ręce, wymowne 
jak akcenty! Widzieliśmy zresztą Lop- 
ka na ekranie, w roli szeregowca, 
(niezrównany), i w roli wagabunda, 
pierwszorzędny! Cała Europa, Amery- 
ka też, powinnyby znać ten paltocik 
rudawy, tylko że my lubimy wszystko 
brać gotowe od obcych, zachwycać 
"się cudzą pomysłowością, lekceważyć 
własne wartości, a jeśli się do nich za- 
bierzemy, to partoliny, tak, jak widzi- 
my w filmach polskich, które są pra- 
wie wszystkie urągowiskiem sensu i 
gustu. 

Ale wracając do Lopka; powtarzał 
w Wilnie stare kawały, które mniej 
więcej każdy w Warszawie słyszał, 
ale że to takie zabawne, więc się wszy- 
scy śmieli do łez... Ten genre, jaki so- 
bie wynalazł p. Krukowski, jest je- 
dyny, i bajecznie komiczne daje efek- 
ty, bo samo zarywanie „т žargonem““, 
już wytwarza specyficznie humory- 
styczny nastrój, a doskonale pochwy- 
cona psychołogja żydowska w rozma- 
itych objawach życiowych, znów daje 
pole do karykatury typów, w które 
p. Krukowski się przeobraża kilku 
gestami i spojrzeniami niewinno-filu- 
ternemi. Potrafić z takiej drobnostki 
jak wydrukowanych kilkunastu Rap- 
paportów w książce telefonicznej zro- 
bić ten niezrównany obraz Warszaw- 
ki, to jest dowcip pierwszej klasy. 

I GE NZS 

Święta za pasam! 
Przezorna Pani już dzisiaj ozdabia swą suknię 
wizytową w haft lub koronkę 

ze sklepu Franciszka Frliczki 
POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

  

   

Wycieczka po Morzu Bałtyckiem: 
, Od I czerwca do 10 czerwca bież. r. 
Wycieczka na Fjordy Norwegji: 
Od 18 lipca do 2 sierpnia bież. r 
Wycieczka po Morzu Północnem: 
Od 6 sierpnia do 17 sierpnia bież. r. 
Wycieczka po Oceanie Atlantyck.: 
Od 29 lipca do 26 sierpnia bież. r. 
3 wycieczki de Kopenhagi: 

Uwaga! 
EORREROZASENSCE IA OREW ZRCR OCD 

POLSKIE TRANSATLANTYCKIE TOWARZYSTWO OKRĘTOWE, SP. AKC. 

LINJA GDYNIA — AMERYKA 
organizuje cykl morskich podróży 126 
turystycznych transatlantyckim okrętem „Polonia (15.000 tonn) 

Ryga, Tallin, Helsingfore, Stokholm, Visby. 

Kopenhaga, Bergen, Sognefjord, Moldefjord, 
Nordkap, Trondheim. 
Kopenhaga, 
Kiloński. 
Gdynia, Halifax, New York, Niagara. 

Odjazd w dniach: 20 maja, 24 czerwca i 17 września bież. r. 

Główne Biuro Pesażerskie— Warszawa, Marszałkowska 116. 
Informacje i sprzedaż biletów w biurach Łinji Gdynia—Ameryka, w biurach 

„Wagons—Lits—Cook“ i Tow. „Orbis*. 

PASZPORTY i WIZY ZAGRANICZNE z wyjątkiem do Stanów 
zjednoczonych A. P. — ZBĘDNE. 

Zamkowa 9, tal. 5-46 

JR). RCK KOROSZCZYN PERBIOODOOWORSKO 

  

      

         Ceny od zł. 325— 
      

   Ceny od zł. 500.— 
Rotterdam, Kanai 
Ceny od zł. 375.— 

      
   Londyn,       
    
       Ceny od zł. 1.975.— 

Ceny od zł. 150.— 

  

     

     
     

   

        

Protest przedstawicieli Francji, Włoch i Czech. 
WIEDEŃ 23.11. Pat. — Urzędo- 

wo donoszą, że dnia 22 b. m. przy- 
byli do ministra spraw zagranicznych 
wicekanclerza dr. L. Schobera, repre- 
zentanci dyplomatyczni Franeji, Cze- 
chosłowacji i Włoch, i zakomuniko- 
wali mu, że wiadomość, która się po- 
jawiła w dziennikach w dniu 17 mar- 
ca © zawarciu unji celnej mmiędzy Au- 
strją a Niemeami, skłoniła ich rządy 
do podania do wiadomości rządowi 
austrjackiemu, že zawarcie unii cel- 
nej sprzeciwia się protokółowi genew 
skiemu z dnia 4 października 1922 r. 
Wicekanclerz Schober udzielił wy- 
mienionym reprezentantom dyploma- 
tycznym odpowiednich wyjaśnień. 

WIEDEŃ, 23. III. (Pat). Według 

„Wiener Mitags Ztg.“, wicekanclerz 

Schober, odpowiadając na demarche 

Francji, Włoch i Czechosłowacji, 0- 

świadczył, że nieprawdziwe są pogłos- 

ki, jakoby między Austrją i Niemcami 

zawarto już traktat w sprawie unji cel- 

nej. Obydwa państwa postanowiły 
wszcząć jedynie rokowania, mające na 

celu wyrównanie stosunków celnych i 

handloych między obu krajami. Rów- 

nocześnie Niemcy i Austrja zadoku- 

mentowały swą gotowość do rozpo- 

częcia podobnych rokowań z innemi 

państwami, które będą sobie tego ży- 

czyły. Podstawą tych rokowań 

będzie dążenie do utrzymania zupeł- 

nej suwerenności obu państw. Proto- 

kół Genewski 1922 roku nie jest w ni- 

czem naruszony. Nic nie stało się, co- 

by mogło być w sprzeczności z posta- 

nowieniami traktatu handlowego. Nie 

chodzi tu o demonstrację polityczną, 

lecz próbę ułożenia stosunków gospo- 

darczych Europy Środkowej na zdro- 

wej podstawie. ' 

interpelacja w senacie czechosłowackim. 
PRAGA 23.11. Pat. — Na posiedzeniu 

senatu w dniu 23 b. m. przedstawiciele par- 
tyj czeskich, należących do koalicji rządo- 
wej, zgłosili pod adresem ministra spraw 
zagranicznych interpelację w sprawie przy- 
gotowywanej unji celnej austro-niemieckiej. 
Interpelacja podkreśla że zobowiązania mię- 
dzynarodowe, wynikające z traktatów i pro- 

tokėlu genewskiego, dotyczącego uzdrowie- 
nia finansów Austrji, mogłyby być naruszo- 
ne przez zawarcie ewentualnej unji. Inter- 
pełanci zapytują, jakie kroki zamierza u- 
czynić rząd w celu zapewnienia ochrony 
czechosłowackim interesom gospodarczym i 
politycznym. 

(Prasa wiedeńska © demarche Francji, Włoch i Czechosłowacji. 
WIEDEŃ 23.111. Pat. — Dzisiejsze dzien- 

niki wiedeńskie omawiają demarche Fran- 
cji Włoch i Czechosłowacji, starając się u- 
dowodnić, że porozumienie gospodarcze nie- 
miecko - austrjackie nie pozostaje w sprzecz 
ności z protokółem genewskim z roku 1922 
i że unja celna nie jest jeszcze Anschlussem. 
Wicekanclerz Schober wyjechał w dniu 23 
b. m. do Drezna celem wygłoszenia wykła- 
du o polityce austrjackiej. Po swoim powro- 
cie rozpocznie on znów rozmowy dyploma- 
tyczne. Jak donosi „Neue Freie Presse* roz+ 

   
poczną się oficjalne rokowania w sprawie 
ceł wewnętrznych, tak na rzecz Austcji, 
jak i na rzecz pewnych gałęzi przemysłu 
niemieckiego. W tym celu wyznaczóna zo- 
stanie osobna komisja, w skład której wej- 
dzie także kilka osobistości politycznych. 

Jak donoszą dzienniki wieczorne giełda 
wiedeńska zareagowała na podaną wyżej 
wiadomość o komplikacjach dyplomatycz- 
nych z powodu planowanej unji cełnej spad- 
kiem wałorów i znaczną rezewrą w obro- 
tach. ” 

Wylaśnienie Curtiusa. 
BERLIN, 23. III. (Pat). W ciągu 

poniedziaika minister spraw zagrani- 
cznych Curtius przyjął ambasadorów 
angielskiego, francuskiego i włoskie- 
go. W czasie przyjęcia minister Cur- 
tius informował ambasadorów o treś- 
ci przygotowywanej niemiecko-austr- 
jackiej umowy celnej. Biuro Conti 

podkreśla, że wizyta trzech ambasa- 
dorów nastąpiła w wyniku zaprosze- 
nia, wystosowanego przez ministra 
Curtiusa w ciągu bieżącego tygodnia. 
Również przyjęci mają być przedstawi 
ciełe dyplomatyczni innych państw, 
akredytowani przy rządzie berlińskim. 

Kandydat do domu warjatów. 
BUDAPESZT 23.11. Pat. — Jak donosi 

„A. Reggel*, u jednego z adwokatów buda- 
peszteńskich zjawił się niejaki Schiff z Po- 
ssony, z zawodu fryzjer i oświadczył, że 
posiada dowody, że jest w prostej linji po- 

Wszystkie przemówienia,  nawpół 
śpiewne, nawpół mówione, z dzikiemi 
rymami, pełne są ciągłych aluzyj, bły- 
skawicznych przycinków nie szczę- 
dzających nikogo, ale tak zgrabnych, 
tak szybko powiedzianych, że nim 
wybuch śmiechu przebrzmi, już się 
trzeba śmiać z czego innego. 

Dopełnili wieczoru świetni akroba- 
ci-tancerze Ney. Zwłaszcza młodziut- 
ka, bajecznie zbudowana partnerka, 
wykazała fenomenalną giętkość mu- 
skułów i zgrabność w ruchach. Śpie- 
wała też p. Hanka Halmara; miała 
piękną suknię, to wszystko co się da 
o jej śpiewie powiedzieć. 

Związek Pań Domu. 
(Pokaz sukien, płaszczy i kapeluszy 

wiosennych. 

Tytuł nowej organizacji w Wilnie 
tak podziałał elektryzująco na Panie. 
a zastraszająco na mężczyzn, (nawet 
na takich, którzy dawno w praktyce 
uznali, że Pani jest panującą w do- 
mu), że w nowej wiełkiej sali miej- 
skiej, znalazł się na paręset Pań ma- 
lutki odsetek mężczyzn. I dobrze. Nie 
dowiedzieli się przynajmniej ile kosz- 
tują modele wiosenne i jeszcze kilka 
dni będą mieli spokój. Nowość tych 
pokazów ściągnęła sporo osób płci 
żeńskiej do nowej sali miejskiej prze- 
robionej z dawnego Klubu Szłachec- 
kiego na b. Miljonnej, dziś Konnej. 
Ileż tam się odbyło bali! Ileż weso- 
łych i wspaniałych kolacyj, ileż pie- 
niędzy przetoczyło się na zielonych 
stolikach przy tradycyjnej „Świni* i 
„Szmedeferce*! Ściany, żeby nie były 
pomalowane na świeżo, niejeden dra- 
matby na ten temat opowiedzieć po- 
trafiły... Były i nagłe śmierci przy sto- 

tomkiem króła Jana Sobieskiego. Obecnie 
rodzina Schiffa zamierza wystąpić ze swemi 
prawami do majętności po królu. Policja 
budapeszteūska po przesłuchaniu Schiffa, od- 
stawiła go do granicy czechosłowackiej. 

liku karcianym i samobójstwa w re- 
zultacie przegranych, i skandale za 
zbytnią ,weną', i takie czasy kiedy 
tam wisiał napis ,„waspreszczajet sia 
gawarit' pa polski*, i Polacy prawie 
tam nie zaglądali... I taki rok, kiedy 
przyjmowało się uroczyście pierw- 
szych po latach 40-stu artystów pol- 
skiego Teatru Młodziejowskiej, i toa- 
stowano na cześć sztuki polskiej... I 
taki wieczór kiedy pod pozorem nie- 
określonej bliżej dobroczynności urzą- 
dzono podwieczorek na dochód Le- 
gjonistów, o których część uczęstników 
gości nie chciała nawet słyszeć... 

A dwa lata potem te same osoby 
płacząc ściskały Hallera i Legjonistów 
w tej samej sali i niebawem wyskaki- 
wały całemi rodzinami na pierwszym 
po wojnie balu w zagłodzonem mieś- 
cie w 1919 roku, w maju, wydanym 
przez Korpus Oficerski Sztabu Rydza- 
Śmigłego, po zdobyciu Wilna... Chyba 
nigdy tak się nie tańczyło jak owej 
majowej nocy, mimowoli przenosząc 
wzrok z mundurów polskich oficerów 
na nagie ściany, kędy dawniej wisiały 
naturałnej wielkości portrety carów 

Alexandra II i Mikołaja ostatniego, ża- 
łując prawie, że ich nie zostawiono, 
by sobie popatrzyli w co się obróciło 
bezbożne dzieło ich obusicieli... w tego 
mazura z polskimi ułanami... Takie 
to obrazy snują się wśród tych ścian... 
Magistrat je odnowił.. Któż dyrygował 
stroną estetyczną tego odnowienia? 
Jakiś niemiłośnik Wilna ani Wileńsz- 
czyzny z pewnością, bo czemuż za- 
miast użyć tak estetycznych, tak lu- 
bianych i trwałych tkanin ludowych 
na firanki i draperje koło okien, uży- 
to jakiejś paskudnej bawełnianej tan- 
dety, pstrej i nieładnej w odcieniu. 
Gorzej z estradą, dobrze i pomysłowo 
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Posiedzenie komitetu 
ekonomicznego ministrėw. 
WARSZAWA, 23. III. (Pat). W po- 

niedziałek 23 b. m. odbyło się pod 
przewodnictwem p. prezesa Rady Mi- 
nistrów Sławka posiedzenie komitetu 
ekonomicznego ministrów. Przedmio- 
tem obrad były wnioski ministra ro- 
bót publicznych w sprawie popierania 
budownictwa mieszkaniowego, w 
sprawie wytycznych polityki elektry- 
fikacji kraju oraz w sprawie skoordy- 
nowania polityki turystycznej. 

Z pobytu min. Zaleskiego 
w Paryżu. 

PARYŻ, 23. III. (Pat). Bawiący 
tu minister Zaleski przyjął w dniu 23 
b. m. o godzinie 4-ej po południu p. 
Avenel, zasiępcę sekretarza komitetu 
unji europejskiej, z którym konfero- 
wał w sprawach porządku dzienńego 
wtorkowego posiedzenia. 

„O godzinie 6 po południu p. min. 
Zaleski został przyjęty przez min. 
Brianda. Rozmowa trwała przeszło 
godzinę i dotyczyła aktualnych zagad 
nień międzynarodowej polityki. Poru 
szano sprawy, interesujące Francję i 
Polskę. Należy przypuszczać, że wy- 
miana zdań między obu ministrófni 
odnosiła się również i do sytuacji, wy- * 
tworzonej przez ostatnie posunięcia w : 
stosunkach niemiecko-austrjackich. 

PARYŻ, 23.111. (Pat). Ambasadoro- 
stwo Chłapowscy wydali w poniedzia- 
łek na cześć p. min. Zaleskiego Śnia- 
danie. Na śniadaniu tem obecni byli 
ambasador Skirmuni z Londynu, min. 
Flandin z małżonką, minister spraw 
budżetowych Pierti z małżonką, wi- 
ceprezes senatu sen. Lebrun, deputo- 
wany Lamoureux, były minister, gen. 
Weygand z małżonką, gen. Le Rond i 
inni. 

Zwyżka kursu polskiej 
pożyczki stabilizacyjnej. 
LONDYN, 23. HH. (Pat). Polska 

pożyczka stabilizacyjna podniosła się 
w dniu 23 b. m. na giełdzie londyń- 
skiej o jeden punkt, osiągając kurs 
87. Zwyżkę kursu komentują tu jako 
przychylną reakcję giełdy na doko- 
naną przez Polskę ratyfikację umów 
gospodarczych z Niemcami. 

Nagroda naukowa. 
m. Warszawy. 

WARSZAWA, 23.IH. (Pat). Na po- 
niedziałkowem posiedzeniu sądu kon 
kursowego nagrody naukowej, pod 
przewodnictwem wiceprezesa Rady 
Miejskiej Wilczyńskiego, tegoroczną 
nagrodę w kwocie 15 tycięcy złotych 
przyznano prof. Oswaldowi Balcero- 
wi. 
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RADJO RĄDJO 

OGNIWO" 53 
RADJO RADJO 

Operę, opezetkę, koncerty najlepszych 

zespołów z przyjemnością slucha się 

przez radjo, mając dobry adbiornik. 

Taki odbiornik można nabyć tylko 

w firmie 

„OGNIWO“ 
Wilno, ul. Ś-to Jańska 9. 
Reperacja aparatów, słuchawek oraz 

ładowanie akumulatorów 
tylko tam najlepiej się uskutecznia 

„OGNIWO" 
WILNO, UL. Ś-TO JAŃSKA Wr. 9. 

L
E
K
A
R
K
A
 

AY
N 

G
R
E
Y
A
 
A
A
A
A
 
P
A
N
A
 

Е 8 5 5 3 5 | 

/ 

oświetlonej, boczne firanki i górne 
draperje są ciemno szafirowo-ziełon- 
kawe, a głąb i draperje są fjoletowe... 
Gwałtu! A cóż miał w oczach ten, co 
te barwy połączył?! 

Na tem tle pokazano nam ładne 
bardzo i mieniące się barwami i zło- 
tem szale z polskiego jedwabiu z Mi- 
lanówka, o czem długo i wyczerpu- 

jąco, a z wielkim zapałem propagan- 
dowym mówiła p. Witaczkówna, przy- 
czem i inne tkaniny leżały do oglą- 
dania, a dziś i jutro można je będzie 
obejrzeć i kupować w Bazarze Ludo- 
wym na Wielkiej. P. Daukszanka mó- 
wiła dość pobieżnie o sportach w ży- 
ciu i higjenie kobiety, a zakończyła 
przemówienia p. Aleksandrowiczowa 
(Ciotka Albinowa), dowcipnie i wesoło 
opowiadając o pogodzie i porządecz- 
kach wileńskich na tem tle, o demo- 
ralizacji przez czerwoną prasę szerzo- 
nej w bezkarny i ohydny sposób i t. p. 
aktualnościach. Pani Łubiakowska, 
inicjatorka tych pokazów, rowa- 

dzała później urocze "modelki" w 0- 
kryciach wiosennych firmy p. Szu- 
mańskiej i kapeluszach p. Bukowskiej 
i Angeliki, poczem ujrzeliśmy fryzury 
Muralla i wszystkie Panie Domu, (i 
pokoju odnajętego), rozeszły się za- 
dowolone, ale kiwając głowami nad 
wysoką ceną ładnych strojów wiosen- 
nych. Kapelusiki od 25—38 zł., spó- 
dniczki 50—60 zł., bluzki 30 zł, Płasz- 
cze 350, 250... A czasy ciężkie... „pro- 
simy o tanie modele"... odzywały się 
nieśmiałe głosy wśród zebranych. 

| Hro. 

Nu
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Obchód imienin Marszałka Piłsudskiego 
przez kolejarzy Dy 

W Baranowiczach: 

Dnia 18 b. m. przeciągnął ulicami cap- 

strzyk orkiestry kolejowej z pochodniami 

z udziałem K. P. W. i straży ogniowej ko- 

iejowej w miejscowościach, otaczających wę 

zeł kolejewy. Dnia 19 o godz. 10 rano przy 

udziale setek kolejarzy, delegacyj wszystkich 

pułków stacjonowanych w Baranowiczach, 

organizacyj społecznych, Strzelca, „Sokoła, 

K. P. W.; straży ogniowej kolejowej, zwią- 

zków kolejowych ze sztandarami, odbyło 

się uroczyste odsłonięcie tablicy bronzowej 

z popiersiem Marszałka w gmachu dworca 

osobcwego. Wśród gości przy akcie tym by- 

fi: generałowie p.p. Grzmot-Szkotnicki, Krok 

Paszkowski, wice-wojewoda Nowogródzki p. 

Godlewski, starosta p. Przepałkowski, bur- 

mistrz miasta p. Semkowski, naczelnicy miej 

scowych urzędów. Odsłonięcie tablicy doko- 

mał naczelnik Oddziału Drogowego p. inż. 

Łayman. Po przemówieniu inż. Laymana 

obecni wznosiłi długotrwałe okrzyki na 

<reść Marszałka. Po odsłonięciu dokonano 

aktu odsłonięcia tablicy. O godzinie 

Ognisku Kolejowem odbyła się mała 

"mja dla dzieci kołejarzy, na której 

troskliwi organizatorzy nie zapomnieli o 

słodyczach i herbatce dła milusińskich. Wie 

czoremi o 19 gi w Ognisku Kolejowem 

adbyła się Uroc ta Akademja, którą za- 

gaiirinż. Lay Przemawiali prof. p. Bo- 

rzemski i p. arska. W czasie przemó- 

wież obecni w liczbie kiłkuset wznosili nie- 

milknące okrzyki na cześć Marszałka. Na 

wyróżnienie zasługują deklamacje naszych 

panieneczek Krysi Skrzypkowskiej lat 8 i 

Irenki Piaskowskiej łat 6. W czasie Akade- 

snji przygrywała orkiestra kolejowa. 

   

   
   

   

   
   

      

W Stołpcach: 

Poza ogólnie urządzonym obchodem w 

dniu 19 o godzinie 12 dokonano w gmachu 

budynku dworca odsłonięcia tablicy z bron 

zu z popiersiem Marszałka w obecności 

przedstawicieli miejscowych urzędów i K. 

©. P. Odsłonięcia dokonał starosta stoł- 

pecki p. Kulwieć i w czasie tego aktu orkie- 

stra K. O. P. odegrała hymn państwowy. 

Po przemówieniu zawiadowcy stacji p. Pa- 

szkiewicza, licznie zebrani z pośród kole- 

jerzy i miejscowego społeczeństwa manife- 

stowali na cześć Marszałka, poczem orkie- 

stra KOP-u w sali poczekalni odegrała kil- 

ka utworów. W czasie tej uroczystości przy 

ay pociąg z Sowietów i manifestacja ta dla 

rekcji Wileńskiej. 

Wodza Narodu uczyniła na podróżnych wiel 

kie wrażenie. O godz. 14 odbyła się w Og- 

nisku Kolejowem mała Akademja dla dziat- 

wy, a o godz. 19 dła pracowników i gości 

zaproszonych. 

Nowowilejka: 

Wieczorem 18 b. m. przeciągnął capstrzyk 

orkiestry kolejowej, zaś dnia 19 o godz. 7 

min. 30 pobudka orkiesty kolejowej, o godz. 

10 rano odbyło się nabożeństwo w koście- 

le parafjalnym przy udziale władz wojsko- 

wych, cywilnych, kolejowych i miejscowe- 

go społeczeństwa, o godz. 11 defilada woj- 

skowa K. P. W., straży ogniowej i szkół. 

Defiladę przyjmował dowódca 19 dywizji, 

o godz. 12 odsłonięto tablicę w budynku 

dworca kolejowego, aktu odsłonięcia doko- 

nai inż. Słuczanowski, poświęcenia zaś ks. 

prefekt Araszkiewicz. Przemawiali: ks. pre- 

fekt i inż. Słuczanowski. Wśród gości byli 

obecni: korpus oficerski z dowódcami 13 

pułku ułanów, 85 p. p. i 19 pap. burmistrz 

i zast. starosty p. Pokrzewiński. Po połud- 

niu o 3-ciej odbyła się Akademja dla dzie- 

ci, zaś o godz. 18 Akademja dla dorosłych 

w Ognisku Kolejowem. Zagaił inż. Słuczano- 

wski. Przemawiał senator prof. Rydzewski. 

Urozmaiceniem akademji były koncert or- 

kiestry 13 p. uł, skrzypce p. Hermanowi- 

czwny oraz przegląd filmowy. 

Podbrodzie: 

Poza ogólnym obchodem o godz. 11.30 

odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w budynku dworca kolejowego przy udzia- 
le wojskowości, gości zaproszonych i ko- 

lejarzy Garnizon reprezentował pułk. p. 

Kosiar: Odsłonięcia dokonał prezes komi- 

tetu p. Kowalski, zawiadowca stacji; prze- 
mówienie wygłosili p. Kowalski Ludwik, 

i burmistrz miasta p. Roźnowski. Przy od- 

słonięciu orkiestra wojskowa odegrała 

hymn narodowy. Wojsko  sprezentowało 
broń. Straż honorową przy tablicy trzyma- 
ła straż ogniowa kolejowa i strzelcy. 

O godz. 12 przeciągnęła defilada przed 
szkołą im. Marszałka J. Piłsudskiego, zaś © 
godz. 15.30 odbyła się Akademja na dworcu 
dla kolejarzy i ich rodzin. Przemawiali pre 
zes Kowalski, adjunkt Dąbrowski i wice- 

prezes Bujdens. Chór dzieci kolejarzy od- 
śpiewał pod kierownictwem Sosnowskiego 
Witolda, syna kolejarza, hymn narodowy i 
kilka piosenek. 

    
    

     

(Sprawozdania z dalszych uroczystości po- 
damy w n-rze następnym). 

PLANAS оо ан 

Požary па prowincji. 
Wielki pożar w miasteczku Mikłaszewicze. 

Z pogranicza donoszą, iż w ubiegłą so 

motę w miasteczku granicznem Mikłaszewi 

cze wybuchł groźny pożar. Ogień początko 

wo wybuchł w domu Kansztejna, poczem 

przerzacił się na sąsiednie zabuodwania mie 

szkałne. 
Zaałarmowana pożarem miejscowa Straż 

segniowa przy czynnym udziałe żołnierzy 

KOP-x niczwłocznie przystąpiła do akcji 

Podpalenie posterunku P. 

Z Szarkowszczyzny donoszą o następują 

cym wypadku. 
Onegdaj wybuchł w miasteczku duży po- 

%ar bndynku w którym mieścił się Poste- 

runek P. P. 
Pożar wybuchł w czasie urzędowania. 

Zaałermowano straż ogniowa, która przy 

awynnej pomocy  funkcjonarjuszów P. P., 

pożar zdołano umiejscowić. 

ratankowej. 
W ciągu kilku godzin pożar został ш- 

miejscowiony. Pastwą płomieni padły dwa 
domy mieszkalne, 3 zabudowania gospodar- 
skie z żywym inwentarzem oraz 2 warszta 
ty garbarskie. 

Straty sięgają do 120 tys. zł. 
Władze śledcze prowadzą dochodzenie ce 

lem ustalenia przyczyny pożaru. 

P. w Szarkowszczyźnie. 
Dochodzenie policyjne ustałiło, iż po- 

żar powstał wskutek podpalenia przez miej- 
seowego mieszkańca Konstantego Szabłow- 
skiego, którego aresztowano. 

„Szabłowski przyznał się * do winy i 06- 
wiadezył, że podpalenia dokonał z zemsty 

' do jednego z funkejonarjuszów posterun- 
ku P. P. w Szarkowszezyžnie. | te) 

Pożar we wsi Żaki Dolne. 

Daży pożar wybuchł wczoraj we wsi 

Zaki Deine (gm. hermanowiekiej). 

Ogień zniszczył 4 domy mieszkalne i za 

budowania gospodarcze. 
Wysokość strat narazie nieustalona. Po- 

wód nieznany. (e) 

Wiosenne roztopy uniemożliwiły walkę 
z pożarem. 

Onegdaj we wsi Zagajniki wpobliżu Wi- 

Tejki wybuchł pożar w zabudowaniach Mar- 

jena Kopezyńskiego. Ogień szybko się prze- 

rzucił ma sąsiednie zabudowania Heleny 

šiuskoweį. Budynki te objęte płomieniami 

znajdowały się na bocznej drodze, dokąd 

skutkiem roztopów i ogromnej masy top- 

wiejącego śniegu dostęp był niezwykle utrud 

wiony. Zdążający na ratunek z beczkami wo- 

Aresztowanie 

dy chłopi nie mogli dostać się końmi, wobec 

ezego brocząc po pas w wodzie wiadrami usi 

łowali ugasić pożar. Oczywiście ta prymity 

wna skeja ratunkowa nie mogła wydać po- 
żądanych rezultatów, to też budynki Kop- 
czyńskiego i Muskowej spłonęły doszczęt- 
nie. 

Straty sięgają zgórą 10.000 zł. 3 

adwokata, 
poszukiwanego za przywłaszczenie 105.006 złotych. 

Naskutek listów gończych  rozesłanych 

przez policję brzeską, aresztowano w Łozż0- 

wiczach adwokata z Brześcia Pawlikowskie 

go, oskarżonego © przywłaszczenie 105.000 

sioiych na szkodę hr. M. Krasiekiej i p. 

Rogozińskiego. 

Adwokat Pawlikowski, działając na mocy 

gieripotcneji wspomnianych pań, ściągnął 

należęcy im po zmarłej zagranicą hr. O'Rur 
cke spadek w wysokości 105.000 złotych, pie 
niądze te jednak przywłaszczył i znikł. 

Pawilkowskiego zatrzymano w mieszka- 
niu Kostromowa — znanego w okolicy prze 
mytnika. Czego szukał Pawlikowski w Ło- 
zowiczach u Kostromewa, wyjaśni dalsze 
dochodzenie. (e) 

  

KRASNE 
DZIECIOBÓJCZYNIE. | 

We wsi Bojarowszczyźnie (gm. kraśnień 

aku) aresztowano mieszkankę tej wsi Pau- 

finę Pietraszewiczównę, która urodziwszy 

mieślubne dziecko tdusiła je i zakopała w 

śniegu. 
Druga podobna zbrodnia miała miejsce 

we wsi Pawłowicze, gm. jaźwińskiej. ы 

„Na cmentarzu tej wsi znaleziono 'udu- 
szone dziecko w wieku 7 dni. Dzieciobój- 
czyni narazie nie ujęto. (Q. 

MICKUNY 
ZAGADKOWE ZAGINIĘCIE. 

Policja gminy miekuńskiej prowadzi о- 

becnie dochodzenie w sprawie zagadkowego 

zaginięcia 16-letniego mieszkańca wsi Przy- 

datki Klemensa Pawłowskiego. 
W dniu 15 lutego Klemens Pawłowski 

udał się ze wsi do kościoła, znajdującego się 
w odległości dwóch kilometrów od wsi, i 

więcej nie powrócił. Wszełkie poszukiwania 
pozostały dotychczas bez rezultatu. (e) 

LIDA 
+ Posiedzenie magistratu. W sobotę. o 

godzinie 20-ej rozpoczęło się posiedzenie 
radnych magistratu miasta Lidy, na którem 
rozpatrywano preliminarz budżetowy za rok 
1931-32. Suma wydatków zwyczajnych sięga 

<yfry 582.132 zł. Na takąż kwotę są przewi- 

dziane dochody. Budżet za rok 1930 - 31 

wynosił 625.438 zł., czyli był większy o prze- 
szło 43 tysiące złotych. Obrady przeciągnę- 
ły się do niedzieli g. 6 rano. Dalszy ciąg 
obrad w poniedziałek wieczorem o godzinie 
23. Na posiedzeniu był obecny p. starosta 
Bogatkowski, inspektor samorządowy, kie- 
gownik wydziału powiatowego, przedstawi- 
eiete prasy i Mczna publiczność. 

+ Bibłjoteki gminne. Zapoczątkowaną 
przez wydział powiatowy akcję tworzenia 
publicznych bibljotek gminnych Minister- 

stwo W. R. i O. P. wydatnie poparło, przy- 
znając na ten cel 3.900 zł. Gminy płaciły 
dotąd 1200 zł. Wobec tego w najbliższych 
dniach zakupionych będzie na terenie po- 
wiatu lidzkiego na 5.100 zł. książek. Nie- 
zależnie od tego Ministerstwo przyznało 2 
tys. zł. na bibijoteki ruchome. 

+ Śmiertelny wypadek na stacji kołejo- 
wej. W dniu 23 b. m. o godzinie 0 min. 80 
zwrotniczy Kochanowski Leonard, mieszka- 
niec wsi Gornie, gmińy i powiatu lidzkiego, 
podczas pracy przetokowej na stacji Lida 
dostał się pod stopnie prowadzonych wago- 
nów, skutkiem czego doznał połamania gór- 
nych i dolnych kończyn oraz klatki pier- 
siowej i poniósł śmierć na miejscu. Przy- 
czyną wypadku była nieostrożność Kocha- 
nowskiego. 

PROZOROKI 
+ Praca u nas. W niewielkiej odległo- 

ści od granicy sowieckiej na terenie powiatu 
dziśnieńskiego łeży miasteczko Prozoroki. 
Kiedyś było tutaj kilka domów, dziś zaś w 
szalonem tempie powstało duże miasteczko. 
Położenie przy kołei sprzyja mocno roz- 
wojowi. Łącznie z rozwojem handlowym i 
gospodarczym postępować winien rozwój kul 
turalny. Jest tutaj zorganizowane Ognisko 
Oświatowe, posiadające świetlicę. W świet- 
licy tej znajduje się duża bibljoteka. 

Praca jakiś czas rozwijała się normalnie, 
lecz potem urwała się nagle. Stan taki jed- 
nak już ustępuje. Po ostatniem posiedzeniu 
Zarządu Ogniska, na którem uchwalono co- 
dzienne dyżury przedstawicieli poszczegól- 
nych organizacyj, dwa razy Urząd Gmiany 
oddaje radjoaparat do świetlicy. Obecnie wy 
łoniła się kwestja stworzenia bibljoteki gmin 
nej z istniejących w Prozorokach bibljote- 
czek organizacyjnych. Należałoby tyłko pra- 
ce te przyśpieszyć. W pracach tych duży 
udział bierze  nauczycielstwo, należące 

do Związku Polskiego Nauczycielstwa. 
WŁ 

  

RUB RU LD 

Uroczysta akademja 
ku czciMarszałkaPiłsudskiego 

W niedzielę, o godz. 13-ej w sali 
kina Miejskiego, przy ul. Ostrobram- 
skiej odbyła się z okazji imienin Mar- 
szałka Piłsudskiego uroczysta akade- 
mja zorganizowana przez Związek 
Strzelecki i Stowarzyszenie b. Wojsko 
wych i Rezerwistów. 

Już na kwadrans przed godziną 18 
wiełką salę kina Miejskiego wypełniła 
po brzegi publiczność w liczbie tysią- 
cą kilkuset osób. 

Na akademję przybyli pp. woje- 
woda Kirtiklis , naczelnicy wydziałów: 
Bruniewski, Hryhorowicz, prezes Izby 
Skarbowej Ratyński, prezes D. K. P. 
Falkowski, dyrektor Maculewicz, sta- 
rosta grodzki Iszora, pułk. Giżycki, za 
stępca starosty grodzkiego. komen- 
dant wojewódzki P. P. nadinspektor 
Ludwikowski, komendant P. P. m. 
Wilna inspektor Izydorczyk, przed- 
stawiciele wojskowości, wśród nich 
ieajz" › E Uk 

mjr. Zaborowski z 6 p. p. Leg., ofice- 
rowie z 5 p. p. Leg., 3 D. A. K., 3 P. 

Na estradzie pięknie udekorowa- 
nej zgrupowały się poczty sztandaro- 
we Związku Strzeleckiego, organiza: 
cyj należących do Federacji P. Z. O. 
O. i pokrewnych. Akademję rozpo- 
częto hymnem narodowym, którego 
publiczność wysłuchała stojąc, po- 
czem nastąpiły przemówienia ob. Ma- 
zura (Zw. Strzelecki), kol. Popławskie 
go (Stow. Rezerwistów i b. wojsko- 
wych). Publiczność wznosiła gromkie 
okrzyki na cześć Marszałka Piłsud- 

skiego. 
Po przemówieniach odbyły się po- 

pisy orkiestry Związku Strzeleckiego 
chóru mandolinistów oraz recytacja 
zbiorowa i deklamacja. 

Akademję zakończono o godzinie 

14 i pół. 
po R 

Redukcji uposażeń 
pracowników miejskich 

narazie nie będzie. 
Urząd Wojewódzki w Wilnie otrzymał 

z Ministerstwa Spr. Wew. okólnik, wskazu- 

jący na to, że w związku z ogólną akeją 

oszczędnościową dała się zauważyć w nie- 

których Związkach Komunalnych tendencja 
do obniżania uposażeń pracowników komu- 
nalnych. Okólnik wyjaśnia, że wobec istnie- 
mia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej, według którego uposażenie pracowni- 
ków komunalnych jest ściśle uzałeżnłione od 
uposażenia funkcjonarjuszów państwowych, 
niedopuszczalne jest obniżenie płac pracow 
ników miejskich o ile obniżeniu nie uległy 
uposażenia funkejonarjuszów państwowych. 

Poj 

Spadek emigracji do Palestyny 
Mimo udzielenia przez władze palestyń- 

skie 1800 certyfikatów na prawo przyjazdu 
do Palestyny, ruch emigracyjny znacznie się 
zmniejszył. 

W ostatnich dwóch miesiącach. z Wilna 
i prowincji wyjechały do Paiestyny zaled- 
wie 22 osoby. 

Jako przyczynę tego zjawiska, w kołach 
sionistycznych, podnoszą niejasną sytuację 
polityczną oraz wyczerpanie kasy egzeku- 
tywy palestyńskiej. 

Wojewódzka Wystawa 
Rolnicza i Regionalna 

w Tarnopolu. 
(23 czerwiec — 3 lipiec 1931 r.) 

Dodatkowe zniżki kolejowe. 

Ministerstwo Komunikacji w uzupełniają- 
cej decyzji w sprawie zniżek kolejowych, 
przyznało obecnie dodatkowo 50 proc. zni- 
żki dla grup wycieczkowych od 10 osób na 
przejazd w jedną i drugą stronę. Au i) ЧАа 

NADESLANE 
* TTL) 

  

  

Zdrojowisko- Inowrochaw 
rozpoczyna w tym roku sezon kąpie- 

_ lowy z dniem |-go kwietnia. 
Ceny zostały znacznie zniżone. 

PARAFJANÓW 
+ Wycieczka do Rygi. Ognisko Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Parafjanowie 
organizuje wycieczkę krajoznawczą do Ry- 
gi. Termin wyjazdu załeżny będzie od termi 

nu święta pieśni, które ma się odbyć w Ry- 

dze. Odbędzie się to w końcu b. r. szkol- 

nego, lub na początku wakacyj. Przypusz- 
czalny koszt wycieczki 10-dniowej, razem z 
kosztami podróży i utrzymaniem wyniesie 
mniej niż 150 zł. Polskie organizacje istnie 
jące na Łotwie zorganizują przyjęcie wycie- 

czki, przygotują noclegi i ułatwią dokład- 
ne poznanie kraju. Zgłoszenia przyjmuje Za- 
rząd Ogniska Zw. Naucz. Polskiego w Pa- 

  

 rafjanowie do dnia 20 kwietnia b. r. Do 
dnia 5 maja należy wpłacić I ratę kosztów 
wycieczki w sumie 50 zł. do Kasy Samo- 
pomocy Związku Polsk. Naucz. w  Głębo- 
kiem, na ręce kol. Wł. Maciejewskiego (ad- 
res: Głębokie, Inspektorat Szkolny) na ra- 
chunek Ogniska parafjanowskiego „Wyciecz 
ka—Lotwa“, drugą ratę 50 zł. do dnia 5 
czerwca, ostatnią ratę w dniu wyjazdu. 
O terminie wyjazdu, punkcie zbiórki i bliż- 
szych szczegółach będziemy informowali w 
„Sprawach Nauczycielskich*, „Kurjerze Wi- 
leūskim“ i „Wiadomościach Głębockich*. 

Informacyj osobistych udzielać będzie- 
my po uprzedniem załączeniu znaczka po- 
cztowego' na odpowiedź. 

Z. Podłaski 

Prezes Ogniska. 

RZWOOO WIARA 6660 00000061 0000090006 P00000 

“ „BIBLJOTRKA NOWOŚCI 
PLAC ORZESZKOWEI Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. !|-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

00000400400000000000004900004 5900000009 4 

OFIARY. 
W dniu Imienin Marszałka Józefa Pił- 

sudskiego III A klasa Szkoły Powsz. Nr. 1 
złożyła na „Dom Sierot* Jego imienia 4 zł. 
15 gr. 

  

  

   

МОВЕ Н ВЕ 

ANDRZEJ KULESZA 
Pracownik Centrali Spółdzielni Rolniczo - Kandioweį w Wilnie 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł dn. 23 marca 1931 r. w wieku lat 50. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 25 b. m. w kościele Serca Jezusowego 

na Antokolu o g. 7 m. 30 rano. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz św. Piotra 
i Pawła tegoż dnia e godz. 16-ej, e czem zawiadamiają 

' Rada Nadzorcza, Dyrekcja i koledzy. 

Życzenia imieninowe wileńskich 
krótkofalowców. 

W dniu 19 b. m. między 2 godz. 
22 min. a 2 godz. 37 min. amatorska 
stacja krótkofalowa SPIAB p. Gał- 
kowskiego Stefana w Wilnie nawiąza- 
ła łączność za pomocą 10 wattów z 
amatorską stacją krótkofalową CT3A 

W. p. Abeizo w Funchal na Maderze 
(odległość 6.000 km.), która przyjęła 
i doręczyła p. Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu depeszę z życzeniami od 
Wileńskiego Klubu Krótkofalowców. 

Stan wody na Willi. 
Pomimo znacznego w ostatnich 

dniach ocieplenia i nastania odwilży 
stan wody na Wilji na całej przestrze 
ni utrzymuje sie z drobnemi waha- 
niami na dotychczasowym poziomie 
między 320—326 ctm. Na powierzch- 
ni wody ciągle jeszcze znajduje się 

lód. 
Ruszenie rzeki spodziewane jest 

nie wcześniej niż w pierwszych dniach 
kwietnia. 

  

Ze względu na pomyślny przebieg 

pogody zwłaszcza zaś dzięki przy- 

mrózkom nocnym, niebezpieczeństwo 
powodzi z dniem każdym staje się co- 

raz mniejsze, mimo to władze admini 

stracyjne, wojskowe i samorządowe 

przedsięwzięły szereg przygotowań na 

powyższego całokształt akcji przeciw- 

wypadek powodzi. Niezależnie od 

powodziowej organizuje Polski Czer- 

wony Krzyż. 

Aresztowanie Szłomy Eljasza. 
W niedzielnym numerze „Kurjera Wileń 

skiego* donosiliśmy o napadzie dokonanym 
przez niejakiego Szłomę Eljasza na właści- 
ciela jatki mięsnej przy ulicy Kalwaryjskiej 
Nr. 78 Bergsona. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
napadu na Bergsona dokonał robotnik rzeź- 
nieki Szłoma Eljasz Prużan, zamieszkały 
przy zaułku Dziśnieńskim Nr. 4. 
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Jutro: Zwiastowanie N.M.P. 

  

Wachód słońca—g. 5 m. 31. 

Zachód <= męcl m 53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiopii U. 8. 5. 

w Wilnie z dnia 23 II--1931 raku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperstura średnia -|- 5 C. 

й ugis 06 
sis najnižsza: 4- 1? C. 

Opad w milimetrach: — 

Wistr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barozn.: spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

| I   

URZĘDOWA. 
— P. wojewoda Kirtiklis wyjechał wraz 

z naczelnikiem wydziału p. Tadeuszem 

Bruniewskim i sekretarzem osobistym A. 

Wendorffem na dwudniową inspekcję na 

teren powiatów postawskiego i dziśnieńskie 

go. P. wojewoda powróci do Wilna we 

czwartek, dnia 26 b. m. rano 

— Kurator Okręgu Szkolnego p. Szelą- 

gowski wyjechał w dniu dzisiejszym na te * 

ren województwa nowogródzkiego, gdzie 

wizytować będzie szkoły do końca bieżące- 

go tygodnia. 

MIEJSKA 

— Elektrownia miejska nie może rozbu- 

dowywać się. Jak się dowiadujemy, dalszy 

program elektryfikacji miasta został wstrzy- 

many ze względu na brak odpowiednich 

kredytów. Magistrat m. Wilna czyni stara- 

nia u władz centralnych o uzyskanie odpo 

wiedniej pożyczki na rozbudowę elektrow- 

ni, co obecnie stało się już palącą koniecz- 

nošcią, ze względu na coraz bardziej wzra- 

stającą produkcję. Częściowo rozbudowa zo 

stała już przeprowadzona, dla zrealizowania 

jednak całego planu, elektrownia ubiega się 

o pożyczkę w wysokości blisko 1 miljona 

złotych. Starania te dotychczas do pozytyw 

nych rezultatów nie doprowadziły, zostaną 

jednak w najbliższym czasie wznowione ze 

względu na rozpoczynający się wkrótce no 

wy rok budżetowy i uruchomienie kredytów 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

— Elektrownia miejska oblicza swe wpły 

wy na sumę 4.664.565 zł. Wczoraj wieczo- 

rem Magistrat m. Wilna przystąpił do rozpa 

frywania prełiminarza budżetowego wydzie 

lonych przedsiębiorstw miejskich. Na pierw 

szy ogień poszła elektrownia. której bud- 

żet po stronie wpływów zaprojektowany zo 

stał na sumę 4.664.565 zł. 

    

  

LITERACKA. 
—- 127 Środa Literaeka. Na zaproszenie 

Związku Literatów Polsk. na najbliższej 
„Środzie Literackiej” 25 b. m. będzie go- 
šeiem świetna literatka Magdalena Samozwa 
niec, która wygłosi pogadankę p. t. „Nie- 
mowlę filmowe i co z niego wyrosło”? 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa dzieł akwafereisty Grosma- 

na. W końcu bieżącego tygodnia, równoleg- 
le z wystawą obrazów malarzy wileńskich, 
ma być otwarta wystawa dzieł słynnego ak- 
waforcisty amerykańskiego Eljasza Grosma- 
na. Akwaforty tego artysty zdobyły sobie 
uznanie całego Zachodu, a miarą jego arty- 
zmu może posłużyć ten fakt, iż p. Grosman 
wykonał portrety słynnych w dobie obecnej 
osobitosści — Mussoliniego, prof. Einsteina, 
Rabindranatha Tagore i wiele innych. O p. 
Grosmanie wiemy, iż pochodzi on z Woły- 
nia i małym chłopcem jeszcze wyemigro- 
wał z Polski do Ameryki, gdzie z odznacze 
niem, dzięki wybitnemu talentowi, ukoń- 
czył szkołę sztuk pięknych w New Yorku, 
pracując tam pod kierunkiem słynnych ak- 
waforcistów. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Połonistów Sł. U. S. B. Zarząd 

zawiadamia, że Koło zostało przeniesione 
do nowego lokalu -— Zamkowa 11 m. 8. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kołlonje i półkolonje letnie Magistrat 

m. Wilna już obecnie zamierza poczynić 
wstępne przygotowania do zorganizowania 
kolonij i półkolonij letnich dla niezamoż- 
nych dzieci szkół powszechnych, których 
stan zdrowia wymaga spędzenia feryj let- 
nich w odpowiednich warunkach wiejskich. 

Kolonje letnie w roku bieżącym odbędą 
się w majątku miejskim Leoniszki pod Wil- 
nem. 

Wkrótce lekarze szkolni przystąpią do   

Prużana wczoraj w nocy aresztowano. 

Jest on już znany policji z działalności prze 

stępczej, bowiem przed kikiu laty dekonał 

zuchwałego napadu rabunkowego na prze- 

jeżdżającą ulicą Nowogródzką  furmankę. 

Za przestępstwo to został skazany przez 

sąd okręgowy na 4 lata więzienia, z które- 

go przed paru dniami dopiero wyszedł. (e) 

  

kwalifikowania dzieci do kolonij i półko- 
lonij. 

GOSPODARCZA 

— Ministerstwo Przemysłu i Handlu ko- 

munikuje, że naskutek pertraktacyj minist- 

ra przemysłu i handlu z przedstawiciela- 

mi przemysłu i handlu zostały z ważnością 

od dnia 16 marca r. b. obniżone ceny na 

węgiel kamienny na rynku wewnętrznym 

w ten sposób, że od cennika obecnie obo- 

wiązującegą (lista niebieska) przyznane zo- 

Stały następujące rabaty: 
i. konsumentom przy odbiorze miesięcz 

nym od 51 do 500 ton — 8 proc. 
2. konsumentom przy odbiorze miesięcz 

nym powyżej 500 ton — 4 proc. 
3. dla rolnictwa bez względu na ilość — 

4 proc. 
4. dla gazowni, elektrowni, zakładów wo 

dociągowych, hut, cementowni,  wapienni- 

ków, cegielni, przemysłu włókienniczego, 
fabryk papieru, PENOA metalurgicznego, 
chemicznego, maistratów — 5 proc. 

5. Warunki dostawy i rabaty udzielone 
cukrowniom pozostaną niezmienione. 

W związku z powyższem rząd uważa swo 

ją akcję w dziedzinie zniżki cen węgla ka- 
miennego za ukończoną. 

Naskutek pertraktacyj ministra, przemy- 
słu i handlu z przedstawicielami przemy- 
mysłu żelaznego, hutniczego, przemysł ten 
zobowiązał się przeprowadzić od dnia 10 
marca r. b. obniżkę dotychczasowych cen 

żelaza ze składu o złotych 15 na jednej ton 
nie. W związku z powyższem rząd uważa 
swoją akcję w dziedzinie zniżki cen na że- 
lazo za ukończoną. 

Z KOLEL 

Rueh graniczny towarowy w obrębie 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. W ubiegłej 

dekadzie przez stacje graniczne Turmonty, 

Stołpce, Olechnowicze i Raczki przewiezio- 
no do Łotwy, Rosji i Prus Wschodnich 768 
wagonów różnych towarów oraz 70 wago- 
nów drzewa (budulcu). Przez Raczki doŁot- 
wy. wywieziono 5 wagonów manufaktury i 

2 wagony cukru. W tymże okresie do Pol+ 

ski z Łotwy, Rosji i Prus przybyło 648 wa- 

gonów towarów i surowca. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Rezerwióci Kawalerji. Związek Ofice- 

rów Rezerwy podaje do wiadomości wszyst- 

kich b. wojskowych, że z dniem 2 kwietnia 

b. r. przy Kole Wileūskiem Z. O. R. zosta- 

je zorganizowany Konny Oddział P. W., do 

którego mogą należeć nietylko oficerowie 

rezerwy — członkowie Koła — lecz i wszy 

scy kawalerzyści, artylerzyści i inni, bez 

wzgłędu na ich stopnie wojskowe, o ile tyl- 

ko wy się dokumentami wojskowemi 

z ich przebiegu służby w oddziałach kon- 

nych. 

Zapisy do dnia 30 marca, w godz. 15—20 

w lokalu Związku Oficerów Rezewry (Kasy- 

  

  

    

no Garnizonowe, Mickiewicza 13) przyjmu= 

je ppor. rez. Aktonowicz Stanisław -— co- 

dziennie a w dnie świąteczne od 10—13. 

— Uchwały Gospod. Zw. Zawodowych. W 

ubiegłą niedzielę dnia 22.11 1931 r. w sali 

przy ulicy Zawalnej Nr. 1 odbyło się Wal- 

ne Zgromadzenie Gospodarczych Związków 
Zawodowych: Budowłanego, Cegielników, 

Brukarzy, Malarzy i Dozorców domowych 
w ilości około 500 osób, między innemi pun- 

sktami została uchwalona następująca rezo- 
lucja w sprawie bezrobocia a mianowicie 
zwrócić się do Zespołu Posłów Pracy w 
Sejmie z następującemi wnioskami; 

1) Usunięcie 100 procent emerytów z po- 
sad i odebranie im prawa prowadzenia 
przedsiębiorstw jakichby nie było. 

2) Usunięcie członków rodziny z urzę- 
dów z pozostawieniem jednego tylko. 

3) Zmniejszenie gaż dyrektorom i wyż- 
szym urzędnikom w przedsiębiorstwach pań- 
stwowych i samorządowych. 

4) Zabronienie zajmowania 2-ch posad 
jednej i tej samej osobie. 

5) Zniesienie zużytkowania funduszów 
Min. Pr. i Op. Społ. przez Magistrat dla 
swych celów a wypłacenie takowych potrze- 
bującym. 

6) Wypłaty za pracę natychmiastowej po 
ukończeniu pracy w Magistracie i Opiece 
Społecznej. 

7) O zniesienie pkt. 1 par. 236 z dnia 
6.X.1926 roku w Monitorze Polskim, który 
to głosi że przedsiębiorca może przyjąć 
robotnika nie z P. U. P. P. tylko go powia- 
damiając o przyjęciu do pracy; ponieważ ten 
bunkt przynosi bardzo wielką krzywdę kla- 
sie robotniczej. > 

-— Komunikat Związku Pań Domu. Dzi- 
siaj i jutro przez cały dzień mogą panie 
nabywać szale i tkaniny jedwabne z krajo 
wego surowca w Sekretarjacie Związku Zam- 
kowa 8, Bazar Przemysłu Ludowego. 

    
   

  

     

       

— Film naukowy. Dnia 24 b. m. o godz. 
*2.ei w południe w kinie miejski Ostro - 
bramska 5) będzie wyswieliu:.; 
му @а szkół technicznych p. t. „Budowa, 
praca i montaż turbin parowych” 

Wyjaśnień w czasie demonstowania fil- 
mu będzie udzielał dyrektor elektrowni miej 

skiej inż. Glatman. 
— Odczyt o zdrojowisku Vitteł. Dziś 24 

b. m. o godz. 8-ej przybyły z Paryża dr. 
J. Smeliański wygłosi w sali Wil. T-wa Le- 
karskiego odczyt p. t. „Zdrojowisko Vittel 
i własności w chorobach przemiany mater- 
ji”. Odczyt urozmaicony będzie przezrocza- 
mi. 

   

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zebrania Zrzeszeń Mł. Rzemieślniczej 

im. Filaretów i im. Marsz, Piłsudskiego. 

Dnia 22 b. m. obdyło się zebranie Ogólno- 

sprawozdawcze Oddziału Zrzeszenia Mło- 

dzieży Rzemieślniczej im. „Fiłaretów* w: lo- 

kalu Zw. Ob. Prac. Kobiet w Wilnie przy 

obecności 37 członków, na którem po spra- 

wozdaniu ustępującego Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej udzielono absolutorjum, oraz wy 

brano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną 
na czele z p. J. Łazarewiczem. 

Również uchwalono płan pracy na rok 

bież. (zarys ogółny), między innemi posta- 

nowiono zwrócić uwagę na prace w P. W. 

i W. Е. celem zorganizowania Hufców Żeń- 

skiego i męskiego P. W. i Sekcji Sporto- 
wej, organizować wycieczki w celu zwiedze 

nia najbliższych okolic Wiłna, oraz ośrod- 

ków przemysłowych (Łódź, Żyrardów itp.). 
W tymże dniu odbyło się Zebranie Ogól- 

ne Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rzemieśl- 
niczej im. Józefa Piłsudskiego w lokalu 
Szkoły im. „Promienistych* w Wilnie, na 
którem było 30 członków, oraz kierownik 
Zrzeszenia p. Antoni Anforowicz. 

Na zebraniu były rozpatrywane najważ- 
niejsze sprawy związane z pracami Oddzia 
łu, a mianowicie: postanowiono zorganizo- 

wać w najbliższym czasie świetlicę, hufiec | 
żeński i hufiec męski P. W., oraz zostały 
poczynione odpowiednie kroki w celu zdoby 
cia edpowiednich funduszów na wycieczkę 
krajoznawczą do Gdyni, Łodzi, Żyrardowa 
i innych okolic Polski. Również rozpoczę- 
to prace celem przygotowania się do uro- 
czystego Obchodu Święta Narodowego , w 

dniu 3-go Maja. 
Należy podkreślić, iż pomimo ogromnych 

trudności w pracy z powodu braku lokalu 
na świetlicę i na biuro Oddziału, praca jed- 

nak postępuje intensywnie naprzód. 

RÓŻNE. 
— Ruch na targowisku bydłera. W cią- 

gu ubiegłego tygodnia na targ miejski spę- 
dzono w Wilnie 1794sztuki nierogacizny i 
bydła. Ua konsumcję miejską zakupiono z 
bydłatego 1645 sztuk, 110 'zakupiły poblis- 
kie gminy. Pozostało niesprzedanych 39 
Sztuk, z czego 17 komisja zbrakowała, Spęd 
naogół Średni. Ceny zniżkowe utrzymują 
się nadal. Za 1 klg. żywej wagi płacono za 
nierogaciznę od 1.25 do 1.80, za rogaciznę 
od 1.10 do 1.55. 

-— Choroby zakaźne. W ostatnim tygod- 
niu na terenie m. Wilna zanotowano następu 
jące choroby zakaźne 4 wypadki ospy wietrz 
nej: 1 tyfusu brzusznego (śmiertelny); 15 
płonicy (w tem 1 zgon); 6 błonicy; 2 róży; 
3 wypadki zasłabnięć na krztusiec; 1 gry- 
py (zgon) i 1 wypadek drętwicy karku. 

Ogółem chorowało 65 osób, w tej licz- 

bie 6 śmiertelnie. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Nabożeństwa z okazji święta narodo- 

wego. W związku z przypadającą na 
dzień 25 marca r. b. 13-tą rocznicą prokla- 
mowania niepodległości Białorusi staraniem 
miejscowych kół białoruskich odbyło się u- 
biegłej niedzieli uroczyste nabożeństwo dzię- 

kczynne w kościele św. Mikołaja. W obec- 
ności wybitniejszych narodowych działaczy 
białoruskich i przedstawicieli społeczeństwa 
polskiego przy licznym udziałe miejscowej 

białoruskiej modły dziękczynne od- 
prawił ks. Adam Stankiewicz. Okolicznoś- 
ciowe kazanie wygłosił ks. Godlewski, któ- 
ry nawiązując do doniosłego w dziejach na- 
rodu białoruskiego faktu proklamowania nie 
podległości Białorusi, nawoływał do jednoś- 
ci i spójni narodowej do wytężenia wszyst- 
kich sił fizycznych i moralnych narodu dla 
przetrwania tego ciężkiego okresu. 

©О godz. 12.30 dla Białorusinów wyzna- 
nia prawosławnego odprawione zostało na- 
bożeństwo w cerkwi św. Mikołaja. Kazanie 
okolicznościowe wygłosił tu duchowny Ku- 
szniew. 

FEATR | MUZYK TEATR | А 
7 

— Teatr Miejski na Pohalanee. Dziś o 
godz. 8 wiecz. odbędzie się premjera głoś- 
nej sztuki L. Andrejewa „Ten, którego bi- 
ją po twarzy. Niezwykle emocjonująca 
treść, pełna tragicznego napięcia, szereg 
świetnie zarysowanych postaci, oraz cieka- 
we tło obyczajowe zapewniają sztuce tej dłu 
gotrwałe powodzenie. 

Znakomity artysta scen warszawskich, 
Kazimierz Junosza-Stępowski odtworzy w 

dzisiejszej premjerze kapitalną rolę podu- 
padłego hrabiego Manczini. W pozostałych 
rolach ujrzymy Eichlerównę, Kamińską, De 
junowicza, Jaśkiewicza, Kubińskiego, Łaciń- 
skiego, Mileskiego, Żurowskiego oraz dyr. 
Zelwerowicza. 

„Pomyslowe dekoracje J. Hawryłkiewicza 
dają wierny obraz zakulis cyrkowych, z ich 
charakterystycznym nastrojem. 

Na tem He ujrzymy barwny tłum klow- 
nów, woltyżerek i cyrkowców, oraz treso- 
wane zwierzęta. 

, Kierownictwo muzyczne objął E. Dzie- 
wulski. 

2 Tenir Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się tuba“ K. Leczyckie- 

go. której aktualność i satyryczne zacię- 
cię „zyskały wielkie powodzenie w naszem 
mieście. 

W rolach głównych: Niwińska, Balcerzak, 
Łubiakowski oraz Wasilewski. 

>— Dziś przyjeżdża do Wilna laureat 
państwowej nagrody muzyeznej, znakomi- 
ty kompozytor Witold Maliszewski, który 
dyrygować będzie wileńską orkiestrą sym- 

toniczną na koncercie kompozytorskim. 
Witold Maliszewski b. dyrektor konser- 

watorjum w Odessie autor wielu utworów 
pierwszorzędnej wartości zaprezentuje nam 
wyjątki ze swojej nagrodzonej suity-baletu 
„Syrena“, Scherzo orkiestrowe i Fantazję 

Kujawską na fortepjan z tow. orkiestry. Ja- 
ko solistki wystąpią pianistka Hanna Dic- 
steinówna i Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska. 

Interesujący ten koncert odbędzie się w 
sobotę 28 b. m. ; 

        

   

    

   

  

Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: | 
na składzie głównym w Księgarni 
Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI "gesgańkzeo:" 
Demonstracje niemieckie wypadły słabo. 
BYTOM, 23. III. (Pat). Mimo usi- 

łowań oficjalnych czynników  nie- 
mieckich, aby w dniu 22 b. m. wszyst- 
kie partje polityczne solidarnie wzię- 
ły udział w uroczystościach związa- 
nych z rocznicą 10-łecia plebiscytu, 
rozdzwięk wśród społeczeństwa na 
Śłąsku Opolskim był tak wielki, że 

organizacje prawicowe urządziły ob- 
chód na własną rękę. Wskutek tego 
rozłamu wśród partyj niemieckich i 
obojętności publiczności, manifestacje 
wypadły słabo i bez entuzjazmu. 
Udział ludności był stosunkowo nie- 
znaczny. 

Polski lot nad Afryką. 
WARSZAWA 25.III. Pat, — W dniu 22 

b. m. w godzinach popołudniowych wylą- 
dowali w Elisabethville lotnicy kpt. Skar- 
żyński i por inż. Markiewicz. Elisabethvilie, 
stolica prowineji Katanga w Kongo belgij- 
skiem, jest najbardziej na południe wysu- 
miętym punktem trasy lotu naszych lotni- 
ków. Od tego miejsca rozpoczyna się łot 
powrotny na północ. Następnym etapem jest 

Brazzaville, stoliea Afryki Równikowej fran- 
suskiej, położona na prawym brzegu rzeki 
Kongo. Miejscowość Huambo, oznaczona po- 
przednio jako etap lotu, położona w kołonji 
portugalskiej Angoli, zostanie pominięta 
z powodu odmówienia przez rząd portugal- 
ski pozwolenia na przelot Angoli przez lot- 
ników polskich. 

Entuzjastyczne powitanie Chaplina w Paryżu. 
PARYŻ 23.III. Pat. — Charlie Chaplin 

przybył w niedziełę do Paryża. Wywołało 
ło takie zainteresowanie ze strony publicz- 

mości, jakiego nie sprawił przyjazd żadnego 
z ministrów i mężów stanu, dążących na 

sesję komitetu unji europejskiej. Skoro tyl- 
ko artysta ukazał się na peronie, zgroma- 
dzona publiczność powitała go entuzjastycz- 

nemi okrzykami i tłum, nie zwracając uwa- 
gi na wzmocniony kordon policji, zaległ 
peron. Chaplin pod eskortą policjantów z 
trudem wiełkim przedostał się do oczekują- 
cego go samochodu. Zaraz po przybyciu do 
hotelu Charlie Chaplin udał się na balkon 
skąd powitał tłum, zebrany na placu przed 
hotełem. 

Okropna katastrofa kolejowa. 
LONDYN 23.111. Pat. — Przy wykołeje- 

miu się poeiągu w okolicy Leighton Buzzard 
8 osób odniosło ciężkie rany, a wiele Lžej- 
sze obrażenia. 4 pierwsze wagony zostały 
zmiszezone. Na miejscu katastrofy rozgry- 

wają się rozdzierające seeny. Dokonano też 
kilku operaeyj. Między innemi musiano am- 
putować nogę pewnej kobiecie, ściśnięta 
między dwoma wagonami. 

Zaginiony samolot pasażerski. 
MELBOURN 23.III Pat. — Aeroplan, wio- 

zący 7 pasażerów, który odleciał z Sydney 
do Melbourn w sobotę rano, dotychczas nie 
przybył. Opóźnienie wynosi już 48 godzin. 
Panuje tu ogromne znaniepokojenie, tem 

bardziej, że w okolicy Viktorji szalała gwał- 
towna burza. Na poszukiwanie zaginione- 
go samolotu wyelciało 12 monoplanów i wy- 
ruszyła kolumna ratownicza. Dotąd: jednak 
poszukiwania nie dały żadnego rezultatu. 

| kinius AEO 

Poważne zamówienie 
sowieckie. 

WARSZAWA, 23. III. (Pat). Jak się 
dowiadujemy, toczą się obecnie roko- 
wania zainteresowanych czynników 
sowieckich z jedną z najpowažniej- 
szych polskich fabryk maszyn w spra- 
wie zawarcia umowy na dostawę о- 
brabiarek do drzewa i metalu. Zamó- 

Klu Miejskio 
Ceny zaiż.: Parter 60 gr.. Bałkon 30 gr. 
Od dn. 23 do 27 marca 1931 r. włącz. 

wienie sowieckie sięgać ma kwoty I 
miljona zł. 

Inżynierowie niemieccy. 
_ MOSKWA, 23. IIL. (Pat). Do Ki- 
jowa przybyła grupa inżynierów nie- 
mieckich, zaangażowanych do zakła- 
„dów przemysłowych południowej U- 
krainy. 

WARSZAWA, 23. III. (Pat). W dn 
22 b. m. odbyło się w lokolu redakcji 
„Słownika geograficznego Państwa 
Polskiego", posiedzenie komitetu re- 
dakcyjnego „Słownika pod przewod- 
nictwem prof. dr. Eugenjusza Romera, 
przy udziale szeregu wybitnych spe- 
cjalistów. Komitet przestudjował m. 
in. projekt kwestjonarjusza mające- 
go stać się podstawą dla zbierania ma- 
terjału terenowego dla „Słownika. Po 
stanowiono w najbliższym czasie przy 
stąpić do organizawania poszczegól- 
nych komisyj regjonalnych, przyczem 
jako pierwsze ich zadanie wysunięto 
pracę nad zbieraniem wszystkich nazw 
geograficznych, występujących na ob- 
szarze Rzeczypospolitej Polskiej i ma- 
jących znaleźć się w. „Słowniku. W 
związku z tem Komitet zatwierdził 
tekst odpowiedniej instrukcji. Na za- 
kończenie odbyło się zebranie towa- 
rzyskie, organizowane przez Radę 
Główną Połskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego i redakcję ,„Słownika”. 

RABJO 
WTOREK, dnia 24 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 14.40: Odczyty dla 
maturzystów. 15.46: Progr. dzienny 15.50: 
Lekcja francuskiego. 16.10: Kom. dla žeglu- 
gi. 16.15. Audycja dla dzieci. 16.30: „Co tych 

dzieci na šwieciel“ 16.45: Koncert dła mło- 
dzieży (płyty). 17.15: „O proporcjonalności 
ciała łudzkiego* — odczyt. 17.45: Muzyka 
lekka. 18.45: Wileński Kom. sportowy. 19.00: 
Progr. na wtorek i rozmaitości. 19.10: Utwo 
ry Wagnera (płyty). 19.25: Uwagi dła de- 
tektorowiczów. 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras. 
dzien. radj. 20.00: „Poszukiwanie sensu žy- 

cia“ — felj. 20.15: „Legenda o mistrzu Twar 
dowskim“ — odczyt. 20.30: Odczyt muzycz- 
ny. 21.00: Operetka „Madame Pompadour. 
Po operetce komunikaty. 23.30: Koncert sym 
foniczny (płyty). 

ŚRODA, dnia 25 marca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańską 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 14.40: Odczyty 
dla maturzystów. 15 Program. dzienny. 
15.50: „Radjokronika“. 16.10: Kom. dla że- 
gługi. 16.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
17.15: „W pałacach Djoklecjana* — od- 
czyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwilka strze- 

lecka. 19.00: Program na czwartek i rozm. 
19.10: Kom. ,„Sokoła*. 19.25: Uwagi dla de- 
tektorowiczów. 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras. 

     

  

  

  

Dramat sensac. w 2-ch ser. (20 akt.) 

W rolach główn.: Jack Daugherty 

dziennik radjowy. 19.55: „Podłoże konfli- 
ktu pomiędzy rządem i Kościołem na Li- 
twie“ — odczyt. 20.15: „Wśród książek”. 
20.30: „Dzień jego powrotu* — felj. 20.45: 
Pogad. muz. 21.00: Koncert symfoniczny z 
Londynu Po koncercie, kom. i muzyka ta- 
neczna. { 

NOWINKI RADJOWE. 
WYWIAD Z MAGDALENĄ 

SAMOZWANIEC. 

Bawi w Wilnie popularna autorka pol- 
ska Magdalena Samozwaniec. W dniu wczo- 
rajszym wygłosiła w sali Konserwatorjum 
Muzycznego odczyt p. t. „Skutki małżeń- 
stwa'—dziś zaś udziełi wywiadu przed mi- 
krofonem ciekawemu i badawczemu spea- 
kerowi Rozgłośni Wileńskiej. Radjosłucha- 
cze pozbawieni wyobraźni i poczucia humo- 
ru powinni się w obie te zalety uzbroić 
przed przystąpieniem do słuchania wywia- 
du. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ZNOWU DWA ZAMACHY SAMOBÓJCZE 

W WILNIE. 

W dniu wezarajszym w Wilnie znowu za 
notowano dwa zamachy samobójcze. 

Pierwszy wypadek miał miejsce przy ul. 
Piłsudskiego Nr. 54, gdzie usiłował odebrać 
sobie życie przez otrucie się esensją octo- 

wą 28 letni bezrobotny Łaszczenda Wacław 
Samobójcę przewieziono do szpitala żydow 
skiego w stanie groźnym. 

Drugi zamach samobójczy popełniła u- 
czennica litewskiej szkoły „Caritas“ 16-to 
letnia Czesława Kołodeeka, która zatruła 
się esencją octową. Samobójczynię przewie- 
ziono de szpitala Sawicz. Powody zamachu 
samobójczego narazie są nieznane. Do- 
chodzenie w toku. / (e) 

4 WYPADKI ZŁAMANIA NóG. 
W dniu wczorajszem zanotowano w mie 

Ście aż eztery wypadki złamania nóg z po- 

wodu ślizgawiey. Z tego trzy wypadki mia- 
ły miejsce na uliey Niemieckiej. Wpobliżu 
domu Nr. 21 przy wspomnianej ulicy upad- 
ła tak nieszczęśliwie, że doznała złamania 

prawej nogi Lewin Sara (ul. Jatkowa 7). 
Przewieziono ją do szpitala żydowskiego. 
Wpobliżu domu Nr. 19 przy tejże uliey, 
złamała, padając, nogę niejaka Szapiro Mał 
ka (Majowa 18). Ulokowano ją w szpitalu 
żydowskim. 

Trzeci wypadek miał miejsce wpobliżu 
domu Nr. 15 przy teże ulicy, gdzie padające 
doznała złamania nogi Elżbieta Wiśniewska 
z Porudomina. 

Pogotowie przewiozło ją do szpitala ży- 
dowskiego. 

Czwarty wypadek miał miejsce przy ul. 
Wiełkiej, gdzie złamała nogę Nadzia Mosto 
wiczówna (Wiełka 25). (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 
— W dniu 22 b. m. prowadzony przez Pa 

wlikajtisa Franciszka (wieś Fabjaniszki, gm. 

Nr. 68 (2018) 

.  Tragiczna bėjka 
na moście Raduńskim 

Około północy w dniu 10 marca ub. r. 
przez przejazdowy most Raduński podążało 
rozbawione towarzystwo, składające się z ko 
lejarzy Mieczysława Sobosa, Edwarda Sa- 
wicknego i Wacława Małaszewskiego w to- 
warzystwie znanych w okolicy „dam z pół- 

światka" Anny Arnszkiewiczowej i Heleny 
Bohdanowiczówny. 

Wesołą rozmowę, zakłóciło, spotkanie na 
tymże moście Józefa Weryka i Bronisława 
Samosionka, którzy będąc pod dobrą datą, 
poczęli wyśmiewać się ze znajomych im Sa; 
wickiego i Małaszewskiego, robiąc docinki, 

że aczkolwiek są żonaci, to przestają z ko 
bietami lekkiego prowadzenia się. Zaczepki 
te kolejarze wzięli tak do serca, iż rzuci- 
li się na żartujących z nich Weryka i Samo- 

sionka. 3 
Kolejarze operowali nożami, i od jednego 

z ciosów Weryko zalany krwią runął na 
chodnik. 

Samosionok, chcąc wycofać się z nierów- 
nej walki, rzucił się do ucieczki. Za nim 
pobiegli kolejarze, lecz po pewnym czasie 
przerwali bezskuteczną pogoń i powrócili na 
miejsce, gdzie leżał ranny Weryko. 

Ranny widząc powracających usiłował 
powstać, lecz kolejarze poczęli zadawać mu 
ciosy nożem; aż wreszcie ugodzony w gło- 
wę Weryko obezwładniał i stracił przytom- 
ność. 

Wypadek pierwszy zauważył szofer prze- 
jeżdżającego autobusu Henryk Krawczyk, 
który zaalarmował władze bezpieczeństwa. 

Ranny przewieziony do szpitala, wskutek 

przebicia czaszki i uszkodzenia substancji 
mózgowej, po dwu dniach zmarł. 

Wszystkich trzech sprawców zajścia u- 
jęto i pociągnięto do odpowiedzialności z 
art. 51 i 453 k. k. 

Sprawę tę rozpatrywał III Wydział Karny 
Sądu Okręgowego w składzie pp. sędziów: 
K. Bobrowskiego. St. Miłaszewicza i Achma- 
towicza. 

Oskarżał wiceprokurator p. Giedrojć. 
Oskarżeni przyznali się do udziału w zaj- 

Ściu, jednak nikt z nich, nie poczuwał sie 
do spowodowania zabójstwa. 

W rezultacie przewodu sądowego, wysłu- 

chaniu oskarżenia prokuratora i obrony w 
osobach mec. mec.: Jasińskiego, Andrejewa 
i Rodziewicza, sąd uznał wszystkich oskar- 
żonych za winnych zadania w silnym afekcie 
bardzo ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek. 
czego nastąpiła śmierć ofiary i skazał każde- 
go z oskarżonych na osadzenie w domu po- 
prawy przez 1 rok. 

Uwzględniając powództwo cywilne na 
rzecz wdowy po zabitym Elżbiety Weryko- 
3000 zł. z procentami i kosztami. 
3000 zł. z procentami ikosztami. 

Ka-er. 

  

rzeszańskiej) koń upadł na prowadzącego, 
łamiąc Pawlikajtisowi nogę.  Pawlikajtisa 
Pogotowie Ratunkowe przewiozło do szpi- 
tala żydowskiego. 

KRADZIEŻE. 

— Bengis Mejer, Wilkomierska, 62 za- 
meldował o kradzieży 9 kur Ustalono, że 

kradzieży tej dokonały zawodowe złodziej- 
ki Woronowiczówna Anna i Grygilewicz Fe 
lieja, Kalwaryjska Nr. 107, które zostały za- 
trzymane wraz ze skradzionemi kurami. 

-- U Menik Chai, Żydowska 8, skradzio- 
ne zostały 25 zł. przez Mezow Merę, którą 

zatrzymano. 
— U Sokołowskiego Stanisława, Anto- 

kolska 22, dokonała kradzieży swetra Jan- 
kowska Marja, Popławska 21. 

— Na gorącym uczynku kradzieży drze- 
wa z lasu, należącego do USB.,w Zakrecie, 
został zatrzymany Akutko Lukasz, Zielona 
Nr. 19. 

— Na gorącym uczynku kradzieży ty- 
tomiu u Surbotowiczówny Antoniny, Rossa 

15 został zatrzymany Portek Edward, Su- 
bocz 90. 

ZA DWIE OSTATNIE DOBY. * 

— Od dnia 21 do 23 b. m. zanotowano 
wypadków 85, w tem kradzieży 5, opilstwa 
17, przekroczeń administracyjnych 48. 

KOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Róża Melzerowa. b. posłanka. Chan- 

cia. Powieść. Inst. wyd. Renaissance. Zapo- 
wiedziana jako obraz życia żydowskiego z 
trzech ostatnich dziesięcioleci, na tle współ- 
życia chłopa ruskiego i społeczeństwa poł- 
skiego. Będzie więc to synteza stosunków 

trzech narodowości, nie łączących się ze so- 
bą i raczej wrogo usposobionych. Może być 
bardzo zajmujące. Po francuskich powieś 
ciach braci Tharaud, polscy autorowie za- 
czynają zaglądać do Ghetta i tam szukać 
natchnienia. 

— Józef Opatoszu. Żydzi wałczą o Nie- 
podłegłość Polski. (Powieść na tle Powstania 

roku 1863. Cykl „Bezdomni* Instytut Wyd. 
Renaissanee. 

Autor słynnej powieści „W połskich la- 
sach" i tym razem zabiera głos w sprawie 

naszych zmagań się  niepodległościowych. 
przedstawiając barwnie noce paryskie i sył- 
wetki emigrantów. Norwida, Mierosławskie- 
go i Żydów Bluma i Mordechaja, potem 
obraz współczesnego Krakowa, i wrażenia. 
wawelskie, wreszcie poczynania Langiewi- 
cza i opis pitwy pod Grochowiskami, zakoń- 
czony patetyczną Śmiercią Abrahama... zm 
Polskę. Bardzo ciekawa i jedyna w swo- 
im rodzaju książka przedstawiająca tę e- 
pokę z punktu widzenia Żyda polskiego. 

Hołd Francji dla genjusza Pelski! Nieśmiertelny dramat wielkich uezuć wielkiego człowieka 

najpiękniejsze epokowe arcydziełe mi- Arbas Wrogowie ogNia Kazlas н „LUX'|.. Miłość i łzy Szopena kn, psi ера . 
Kino - Teatr | 

  

  

            

(BACA WIEJSKA Zajmująca treść! Wstrząsające sceny! Pogoń za złotem! — Serja 1-a. Aktów 10. Wyświetla się od 23 do i 5 žolai Ostrobramska 5. 25 b. m włącznie. — Serja 2-ga. Aktów 10. Wyświetla się od 26 do 27 b. m. włącznie. ułekiewieza 11,4.1542 : ska i francuska. Powstańcy, żołnierze Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek o godz. 4-ej. — Następny program: Cuda w górach Massabieliskich, г rosyjscy etc. — Peczątek o godzinie 4-eį, w dnie šwiąteczne о godzinie 1-ej. — Ceny miejsc od 40 gr. 

Dówiękowy Uroczysta premjerai Najwięke szechówiat TD ° i й ® —————— wp 
KINO-TBATR н sukces filmu džmickowegal Ulubiony kieał śeduka Willi Fritsch : р'!:'еі:;з:п- Dita Parlo Na raty—5 zł. tygodniowe! 5 ст : oszczędności 

: Wielki film milosny režys. genjalnego Eryka Pommera. Zachwycające * 5 į  smerykańskie swoje ziote i dolamy ato- 
LI0S Melodija ser£ pieśni cygańskie w wykon. kapeli Cyganów Janczi Bologh'a. Każdy musi Wyżymaezki Ł Z. E N l kuj na wysokie oprocen- 

A т й usłyszeć jak brzmi „Melodja serc", którą odśpiewa Willi Fritsch. oraz wszelkie wyroby p. # tewanie. Gotówka twaje 
a 88, tel. 0-26 NAD PROGRAM: „Rapsoda Węgiełska'. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek e godz. 4, 6, 8 i 1015 Morblina I Frageto. do „KURJERA WILEŃSKIEGO jest zabespicoroba“ ala“       F-ma „Wygoda” H. Pokalanka 16.m. 36 

OGŁOSZENIE. 
Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego Czer- 
wonego Krzyża uprzejmie uprasza o przy- 
bycie na Walne Zebranie Członków Wileń- 
skiego Okręgu Oddziału Polsk. Czerwonego 

tem, srebrem i drogiemi 

kamieniami. LGMBARBD 
Płac katedralny, Biskupia. 
Nr. 12. Wydaje pożyczki 

pod zastaw: złota, szołua, 
brylantów, futes, mokti. 
pianin, samochodów i 
wszełkich towarów, 

3175—0 

    i Innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEG60 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

    

  RŽWIĘKOWB KINO 

„A0LDYWOO 
A, M. ilicziowicza 22. 

Dziś! 100% przebój dźwiękowy! Neršia Peistos ab giant LIL DAGOVER i IWAN PETROWICZ 
e. Kobieta, która cię nigdy nie zapomni poemacie 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. p. t. „Promyczek słońca”. Pocz. o g. 4,6,8110'15. Na |-y s. ceny zniż 

„dźwięk. p. t. 

Dźwiękowe Kino DZIŚ! Sensacyjny przebój dźwiękowy I znów zaśpiewa przebojowe pio- 
Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności Ra mon Novarro senki w BHoim Rajnowszym sukcesie 

      

    

  

  

    
  

  

  

  B. naucz. gimnazjum 
4 Gi į N w Upajający dramat miłosny. W roli gł. kobiecej 

ul. Wielka 47, tel. 15 41 
WESOŁY MADRYT 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — — — — — w sobotę i niedzielę o godzinie 2-ej. 

Dorothy Jordan. Nad program: Rewelacyjne do- 
datki dźwiękowe. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

  

Krzyża, które odbędzie się w niedzielę dnia 
13 w sali przy ul. 29 marca b. r. o godz. 

Zawalneį Nr. |. 

Porządek dzienny: 

KAWIARNIA M. Blumowicz udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- i JADŁODAJNIA 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

minów ze wszystkich 
przedmiotów w zakrecie- 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurį. W.“ 

pod „Nauczyciel*. 

PoGZNKUJĘ posady 

pagal 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-—8. 

W. Z.P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczae i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 587, 3435 

„Krūlewianka“ 
"uł. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanie 

1) Zagajenie. 
2) Wybór przewodniczącego i sekretarza. 
3) Sprawozdanie Zarządu Okręgu za 1930r. 
4) Sprawozdanie Komisji rewizyjnej. 
5), Rozpatrzenie preliminarza wpływów i 

wydatków, jak również programu prac na 
1931 r. 

6) Wybór członków Komitetu Okręgowe- 
go na miejsce ustępujących statutowo, jak 
również Komisji rewizyjnej iich zastępców. 

KINO-TEATR 

„PAN“ 
Kino Kolejowe 

Dziš! Po raz pierwszy 
w Wilnie! Najpotężniejsze 
arcydzieło erotyczye p.t. . 

  

Pojedynek w przestworzach 
Wzruszający dramat życiowo-erotyczny w 10 aktaeh, iłustrujący dzieje nienawiści dwóch rywali. 

Zbrodnia przeciw prawu! — W xzolach głównych: Mady Christians i Gabrjel Gabrio. 
Film ten grą i wzruszającemi momeatami poruszy każdego widza. Ceny od 40 gr. 

Potężny dram. życiowo-erotycz- 

L e k arz ko b i e t my w 10 dużych aktach, illustru- A Sztandarowe arcydziėlo! 
4 G N | 6 KO 3 wyb. siły art. w filmie p.t. jący dzieje dwojga kochanków 

г # W roli lekarza—IWAN PETROWICZ, Jawnogrzesznicy—A. PETERSON-MOZŽUCHINOWA, 

    i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

  

Dziś i dni następnychi 

  

  Przy wpłacie gotówką 

  

  

            
4 Kochanki—-Ewellna Holt. Arcyciekawa trešė filmai Silne napięcie dramatycznel 7) Rozpatrzenie przedstawionych statuto- zł. 16.500.— gub. kwit lombard. pod 

(ebń tworoc kolojow.) Początek seansów o g. 5-ej, w niedz. i św. o g. 4-ej po poł. Nast. program: Żar miłoŚCci z Gretą Garbo w roli gł. | wo wniosków. $ rzedam Z Nr. 92717/31, wydany 
: Prawo wstępu na Walne zebranie człon- PE asi g w majątku. 

> * ” ° 4 rowa- z KINO -TEATR Dziśl Nadzwyczaj efekt. T iemni k ki t 210 ków Wileńskiego Okręgu— Oddziału P.CK. ny dochodowy dom Sznejdera, zam w Wilnie | Posiadam dobre świa- 
——— film polski p. t. aj cą S rzyn i pocz 0 W SE daje pokwitowanie opłaty składki za 1930 T. | na przedmieściu z ogro- | PIZY ul. Niemieckiej 29-25 dzatwo: Oferty pro- 

= D у L lub 1931 r. Opłata składki może być usku- SĘ ok. zaa ae = aa | are nadsyłać da dE 
o Ь ruga sefja amerykanskie- В 8 A ZE e 6 i —5. = a ” w у 

"ul. Wielka Nr. 25 DL Roca go filma sensacyjnego p.ft. D J A B E L $ K l P A Z U R teczniona przy wejściu na zebranie. zg Kiso jah Pianino jącie. ministracji „K. Wil, 
Р : W rolach głównych: William Desmond i urocza Dorelys Perdue. ZARZĄD. Wiłkomierska 3—20. | pod Nr 8248 dla p. X. 
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Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotlend Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Przeszłyszeć! — powtórzyłam z 
oburzeniem. — Najgorzej! Mam dob- 
re uszy i co słyszę. to słyszę. Je- 
stem pewna, że ktoś tam wczoraj 
chodził. 

Lance O'Leary skierował się ku 
drzwiom. 

— Zobaczymy, co Kema ma do 
powiedzenia. Chodź ze mną O'Brien. 

— Panie O'Leary, mam jeszcze 
coś dla pana. — Wyjęłam z kiesze- 
ni niebieskie paciorki, opowiadając. 
gdzie je znałazłam i od czego się 
prawdopodobnie oderwały. O'Brien 
przysłuchiwał się z otrwartemi usta- 
mi. 

' O Leary okazał nadzwyczajne za- 
interesowanie , kazał sobie powtó- 
rzyć całą sprawę dwa razy, a kiedy 
jeszcze wspomniałam niepewnie o 
swojem przypuszczeniu, że strzał 
mógł być dany od progu pokoju wie- 
żowego, oczy jego zajaśniały inten- 
sywnym, dobrze mi znanym blaskiem 

— Panno Saro, pani jest nieoce- 
niona — rzekł. — Zabiorę te pacior- 
ki. A teraz pójdziemy zbadać sprawę 

upiornych kroków. 

Grondal przyniósł mi na moje żą- 
danie tacę z łunchem do pokoju wie- 
żowego i powiedział, że pogrzeb od- 
będzie się o trzeciej tego dnia z zakła 
du pogrzebowego w mieście. Uznałam 
takie załatwienie sprawy za bardzo 
rozsądne. 

Wybiła pierwsza i zaczęłam się 
już cieszyć na wypoczynek, który na- 
leżał mi się od drugiej, kiedy wszedł 
znów Lance O“Leary. Jego eleganc- 
ki, wspaniale skrojony popielaty gar 
nitur i inne szczegóły powierzchowno 
ści, świadczące o zamożności i kom- 
fortowej współczesności, kontrasto- 
wały uderzająco z tłem tego starego, 
stęchiego, wilgotnego,  zawałonego 
gratami domu, którego atmosfera zia- 
ła grozą, nienawiścią i walką. 

Zaczął się wypytywać szczegóło- 
wo o owe kroki i rzekł trochę kąśli- 
wie, że gdyby nie ja, przypisałby całą 
rzecz zbiorowemu złudzeniu. Mówił 
takim tonem, że nie wiedziałam, czy 
mam mu podziękować za įkomple- 
ment, czy uznać się za obrażoną. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. edp. 

  

— Widzi pani, Kema powiedzia- 
ła mi, że chodziła wtedy po piętrze 
i zeszła nadół kuchennemi schodami, 
łak że nikt jej nie zobaczył, ani poli 
cjant, ani tamci. Na pytanie, dlaczego 
skłamała przed panią, że nie chodzi- 
ła na górę, udała, że nie rozumie, co 
do niej mówię. Teraz zachodzi wątpli 
wość, kogo ona okłamała, mnie czy 
panią? Prawdopodobnie mnie, bo zdą 
żyła się tymczasem rozmyślić. W każ 
dym wypadku jej zmiana frontu jest 
interesująca. 

— (z y pan sądzi, że ktoś — zło- 
dziej lub włamywacz mógł się dostać 
do domu? 

Spojrzał na mnie dziwnym wzro- 
kiem. 

— Wszystko jest możliwe. Ale 
przecież — policja czuwała i przeszu 
kała potem wszystkie kąty. I nie zna 
lazła nikogo. W takich warunkach 
mógł się dostać do domu, a następnie 
uloinič się niepostrzeżenie tylko 
człowiek obdarzony nadnaturalnemi 
właściwościami. Lecz chociaż, jak mó 
wię, niema prawie rzeczy niemożli- 
wych, powinniśmy się trzymać fak- 
tów, i nie liczyć się z niczem nadprzy 
rodzonem. O,Brien upiera się, że nie 
nie słyszał. Mógł nie słyszeć, bo te 
stare, grube dywany tłumią wszelkie 
dźwięki, a państwo znajdowaliście się 
bezpośrednio pod nieprzykrytą pod: 
łogą korytarza. A, jesteście. 

Druk. „Znicz”*, Wilno, ul. 

Do pokoju wszedł cicho Grondal. 
— Pan po mnie posyłał? — zapy- 

tał. 
— Tak. O'Leary popatrzył 

chwilę na lokaja, poczem przemówił 
głosem dźwięcznym jak dzwon i twar 
dym jak stal: — W noc śmierci pa- 
na Adolfa zbiegliście na alarm z te- 
go pokoju po tylnych schodach. Co 
to za kobietę spotkaliście na tych 
schodach? 

Twarz lokaja stała się sina, a bliz- 
na wystąpiła wyraźniej niż kiedykol- 
wiek. Przesunął językiem po zasch- 
łych wargach. 

— (o to była za kobieta? — na- 
legał O'Leary. 

Grondal zamrugał powiekami i 
ściągnął brwi. Zobaczyłam błysk jego 
oczu. Jednocześnie zielona portjera 
znajdująca się o parę kroków za nim, 
wzdęła się lekko jakby od przeciągu. 

— To była — panna Mittie Fris- 
ling — rzekł lokaj. 

Portjera zafałowała lekko po raz 
drugi, ale nie poszułam powiewu po- 
wietrza. Czyżby kto za nią stał? Odsu- 
nęłam szybko Grondala i szarpnęłam 
zielone fałdy. W samą porę, bo zdą- 
żyłam jeszcze zobaczyć opasłe ramio- 
na Mittie i tył jej nieporządnej fry- 
zury, znikającej na zakręcie pasażu. 

— Tak, to ona — objaśniłam 
O'Leary'ego, który przystąpił szybko 
do mego boku. 

Uk + 42 

  

Na te słowa Grondał zwrócił się 
nagle w naszą stronę z wyrazem twa- 
rzy, świadczącym o przykrem zasko- 
czeniu. 

— Źle, że mnie usłyszała — rzekł 
— Panna Mittie — jest ełośnica. Jej 
ojciec byt-taki sam. 

— Zmaliście jej ojca? 
Odniosłam wrażenie, że Grondal 

pożałował swego półzwierzenia. 
— Trochę, proszę pana. Pan Fris- 

ling znał się ze starszym panem. 
— Chyba byli więcej niż znajomi, 

skoro panna Frisling sprowadziła się 
tu zaraz po śmierci ojca. 

— Skąd pan... — Grondal urwał 
tak nagle, że aż się zatchnął. — Tak, 
proszę pana. 

— Dlaczego daliście mnie do zro 
zumienia, że ona bawi tu dopiero 
kilka dni, kiedy w rzeczywistości 
mieszka już pod tym dachem od wie 
lu tygodni? 

— Czułem, że starszy: pan życzył- 

by sobie, żebym się opiekował — to 
jest miał — miał... urwał raptownie. 
O'Leary poczekał chwilę i rzekł о- 

stro: i 
-— Co... miał? 
— Odpowiedzialem, jak mogłem, 

proszę pana odparł swobodnie 
Grondal, opanowując się. I O'Leary 
nie wyciągnął z niego ani słowa wię 
cej o Mitlie i o charakterze jej byt- 
ności w tym domu. Muszę zaznaczyć, 

  

   

  

że Grondal był nietyle lokajem. ile 
w swoim rodzaju powiernikiem i to- 
tumfackim rodziny. 

— Dlaczegoście mi odrazu nie po- 
wiedzieli o spotkaniu z panną Fris- 
ling wtedy, w noc morderstwa, na 

schodach? — zapytał O'Leary. 

— Uwažalem, że tak będzie lepiej 
— odparł spokojnie Grondał. 

Oczy detektywa pociemniały jak * 
niebo przed burzą, ale nie dał się 
ponieść gniewowi. 

— W którem miejscu schodów mi- 
nęliście się z nią?. 

— Mniej więcej w połowie, prosze 
pana. Dotknąłem przypadkiem jej ob- 

nażonej ręki i aż się — wzdrygna- 
łem. i 

— Ona nie nie powiedziała? 
‚ — Złapała tyłko powietrze. Pew- 

nie się też przestraszyła. : 
— Prawdopodobnie — potwier- 

dził O'Leary. — Jakeście poznali. że 
to była panna Frisling? 

Grondal zawahał się. 
— Trudno powiedzieć, proszę pa- 

na. Ale to nie była pani Adolfowa — 
poznałbym po perfumach. I panien- 
ka — panna March — też nie, boby 
się nie przestraszyła i nie uciekła i 
zresztą zawszebym poznał, że to pa- 

   

nienka. Jestem pewny, że to była 
panna Frisling. 

(D. c. n.) 
-— 

Redakter odpowiedziałny Astemi Wiszniewski Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
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