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- Konsolidacja 

  

Bloku 
Od paru miesięcy ucichły w Pol- 

sce rozmowy na temat kryzysu par- 

lamemtaryzmu. Nie dlatego oczywiś- 

cie, że temat znudził się publiczności, 

łecz z przyczyny znacznie głębszej i 

istotnej, a mianowicie, że społeczeń- 

stwo przestało odczuwać jego istnie- 

nie. 

Możnaby rzec, że właściwie od pię- 

ciu lat przejawy tego kryzysu zostały 

znakomicie zretuszowane przez prze- 

ciwstawienie Sejmowi silnej władzy 

wykonawczej, opariej o autorytet 

Marszałka Piłsudskiego, zdecydowa- 

nego osłonić państwo przed atakami 

paroksyzmu rozatomizowanej na frak- 
cje Wysokiej Izby. Opinja publiczna 

pozostawała jednak pod sugestją po- 

tencjalnie istniejącego niebezpieczeń- 

stwa wybuchu „zwyczajów i obycza 

jów chorego sejmu, gdyby nałożony 

nań tłumik przestał nagle działać. 

Ze strony publicystyki partyjnej 

niebrak wysiłków  zbągatelizowania 

samego zjawiska domajowego kryzy- 

su parlamentaryzmu w Polsce. Przez 

wyliczenie rzekomych zasług sejmów 

ówczesnych usiłuje się wywołać wra- 

żenie, że kryzys ten jest raczej argu- 

mentem agitacyjnym obozu prorządo- 

wego ukutym a posteriori, niż rzeczy- 

wistością dni ubiegłych. 

Tem samem usiłuje się zaprzeczyć 

iż ecehą dominującą w przedmajo- 

wym toku życia publicznego była cał- 
kowita, notoryczna niepewność losów 

każdej sprawy, wkraczającej na fo- 

rum sejmowe, oraz niepewność życia 

każdego rządu, przed każdem posie- 

dzeniem gremjum poselskiego. A w 

tem przecież wyrażał się ów kryzys 

parlamentaryzmu, sięgający skutkami 

całokształtu interesów społecznych i 

państwowych narodu. Jeśli zaś nie 

można — bez narażenia się na śmiesz 

ność — zaprzeczyć tym bolesnym fak- 

tom, próba zaprzeczenia istnienia je- 

go przyczyny nie jest godna poważne- 
go umysłu. 

Jeżeli tedy rzeczową przyczyną 

kryzysu było rozbicie Izby na cały 

cykl frakcyj partyjnych, z których 

żadna nie posiadała większości i mię- 

dzy któremi przewaga antagonizmów 

nad poczuciem wspólnoty państwowej 

uniemożliwiała znalezienie jakiegoś 

trwalszego punktu równowagi, —przy- 

czyną kryzysu psychologiczną było 
właśnie niedostateczne wśród więk- 
szości posłów wyrobienie instynktu 
wspólnoty państwowej i nadrzędnoś- 
ci spraw państwa nad wszystkie 

inne, bazujące się na fakcie jego ist- 

nienia. Z chwiłą zaś gdy instynkt ten 

zawiódł zgnięły wszełkie moralne czyn 

niki przymusu kooperacji i jakiejkol- 

wiek rezygnacji z dążenia' do zaspo- 

kajania pożądań kastowych, stronni- 
czych czy partyjnych, traktowanych 

nawet czasami jako interesy sui ge- 

neris ideowe, uzasadnianie przesłan- 

kami skarłowaciałej i chorej ideowó- 
ści. 

Staje się tedy jasnem — co widzą 

wszyscy — że droga wybrnięcia z te- 

go kryzysu prowadziła jedynie przez 
stworzenie w Izbach większości 9 cha- 

rakterze trwałym, oraz — co już by- 
wa trudniej dostrzegane — opartej, w 
generalnem nastawieniu myślowem, 
na instynkcie wspólnoty państwowej 
i nadrzędności interesów państwa nad 

wszelkiemi innemi. 
To nastawienie w zetknięciu z rze- 

czywistością polską musiało prowa- 
dzić każdego myśłącego obywatela do 

wniosku, iż specyficzne trudności pb- 
łożenia wykluczają możność pokona- 
nia ich bez szeroko zakreślonego ze- 

spolenia wysiłku obywatelskiego z si- 

łą koncepcji i wykonania, reprezen- 
towaną przez Marszałka Piłsudskiego. 

To zatem, co opozycja najchętniej za 

  

ezpartyjnego. 
rzuca Blokowi Bezpartyjnemu, a mia- 

nowicie: rozciągłość przekonań spo- 

łecznych zawartych w jego ramach 

grup, stanowi właśnie o, jego war- 

tości. Zarzut zaś, że nie posiada on 

programu w rozumieniu partyjnem, a 

więc rejestru! korzyści, które pragnie 

otrzymać od państwa za poparcie par- 

lamentarne, dawane jego rządowi — 

jest dowodem, iż łączy go instynkt 

wspólnoty i zrozumienie charakteru 

okresu przejściowego, wymagające 

maksymalnej  bezinteresowności w 

służbie publicznej. 

Byłoby natomiast bardzo trudno 

udowodnić, że Blok nie posiada pro- 

gramu państwowego. Pośrednio pró- 

ba taka musiałaby podjąć dumny za- 

miar udowodnienia, że programu ta- 
kiego nie posiada rząd i wreszcie Mar- 
szałek Piłsudski. To już nawet naj- 

lekkomyślniejszym demagogom mu- 

siałoby się wydać jednak nieco zbyt 

ryzykowne. 

Brak programu państwowego i 

świadomej woli urzeczywistnienia go 

nie dałby się pogodzić, ani z reje- 

strem dokonanych już przez Blok Bez 

partyjny prac parlamentarnych, ani 

z faktem — tyle bolesnym dła opozycji 

jego wewnętrznej konsolidacji w mia- 

rę posuwania się na obszarach pracy. 

Siłą charakteru jednostek, a zwłasz 

cza zespałów, jest zdolność podejmo- 

wania lub chociażby žyrowania prac 

niepopularnych, ryzyko chwilowej u- 

traty poklasku na rzecz konieczności 

„Życiowych. Z tego punktu widzenia 

Blok wykazał charakter, zdolność my- 

ślenia kategorjami państwowemi, wni- 

kania w ducha racji stanu. 

Tylko dzięki temu całokształt jego 

pracy pozwala nam stwierdzić, iż we- 

szliśmy rzeczywiście na drogę napra- 

wy parlamentaryzmu. Pod nieobec- 

ność Marszałka, gdy moment ciążenia 

jego indywidualności nad Blokiem wy- 

rażać się może jedynie w przesłan- 

kach ideologicznych jego postępowa- 

nia, Blok dostarcza rządowi wszelkich 

racjonalnych ustawowych, a z reguły 
niepopularnych środków walki z kry- 
zysem, zapewnia normalny, prawo- 
rządny, tok życia państwowego, daje, 
wbrew atakowi nacjonalistów, mocne 
oparcie parlamentarne pojednawczo- 

pokojowej polityce Rzeczypospolitej. 

Jeśli te wszystko czyni większość 

rządowa bez programu, głośmy chwa- 

łę tak użytecznej bezprogramowości. 

Jeśli równiż bez programu opracuje 

nowy ustrój Rzeczypospolitej, zacho- 

dzi poważne podejrzenie, że — z tym 

wytykanym mu przez opozycję defek- 
tem — trafi do historji. 

Habdank. 

Wyjazd p. premiera. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W. poniedziałek wieczorem 
p. premjer Sławek wyjechał na kilku- 
dniowy wypoczynek do Zakopanego. 

Metropolita Szeptycki 
poważnie zaniemógł. 

LWÓW, 24 ill. Pat). „Słowo Pol- 
skie” dowiaduje się, że grecka-ka- 
tolicki metropolita ks. Szeptycki od 
dłuższego czasu niedomagał, a w 
ubieglą sobotę stan jego zdrowia 
znacznie się pogorszył, Zwołane w 
niedzielę konsyljum lekarskie orzek- 
ło, iż ks. metropolita zapadł na 
ognisko zapałenia płuc. Ze względu 
na wysoką gorączkę i uprzednie 
niedomagania organizmu stan zdro- 
wia metropolity budzi w najbliższem 
otoczeniu poważny niopokój. 

Zły omen. 
NOWY YORK 24.11. Pat. — Pierwsza 

podróż łodzi podwodnej „Nautilus”, na któ- 
rej sir Hubert Wilkins zamierza udać się 
do bieguna północnego „zaznaczyła się tra- 
gicznym wypadkiem. W czasie przejazdu do 
Brookłyn, gdzie w dniu 24 b. m. miał się 
odbyć chrzest łodzi przez wnuka Juljusza 
Verne, utonął jeden z podoficerów. 

    

Akcja przedwyborcza Polaków 
w žotwia, 

DYNEBURG, 24 III. (Pat). W akcji 
przedwyborczej do rad miejskich 
Polacy utworzyli samodzielnie listy 
Źwiązku Polaków w Łotwie w dzie- 
więciu miastach. Na terenie wspo- 
mnianych miast przeprowadzane są 

liczne polskie wiece z udzialem po- 
słów na sejm łotewski pp. Wierzbic- 
kiego i Wilpiszewskiego Wiece cieszą 
się wielką frekwencją. 

Studja ukraińskie w Peryżu. 
W Paryżu zawiązało się koło dla 

studjów ukraińskich, mających na ce- 
lu zgrupowanie ludzi, interesujących 
się sprawami ukraińskiemi, oraz gro- 
madzeniem materjałów, tyczących się 
ruchu niepodległościowego Ukrainy 
oraz obecnej sytuacji Ukrainy. Dnia 
28 b. m. nastąpiło uroczyste otwarcie 
cykłu odczytów, które mają być per- 
jodycznie urządzane. Przewodniczył 
Ferrant, były dyplomota francuski. 
Odczyt o Ukrainie wygłosił gen. Ta- 
bouis, b. Wysoki komisarz francuski 
na Ukrainie za rządu atamana Petlu- 
ry. Przybyło kilkaset osób. 

Przygotowania do spisu lud- 
ności we Włoszech. 

RZYM, 24, III. (Pat). Prace przy- 
gotowawcze do spisu ludności prowa- 
dzone są w całej pełni. Drukarnia 
pańswowa przygotowała 25,745 tys. 
list rodzinnych, które zostaną wy- 
pełnione przez ojców rodzin. 300 tys. 
list, specjalnie przeznaczonych dla 
klasztorów i schronisk, 637 tys. list 
dla hoteli i pensjonatów, 5.036 tys. 
list dla spisu mieszkań, który będzie 
przeprowadzony w 422 gminach. Od 
11 do 19 kwietnia wszystkie te listy 
zostaną doręczone zainteresowanym. 
Spis odbędzie się w nocy z 20 na 21 
kwietnia przyczem odbędzie się spec- 
jalna kontrola uliczna celem spisania 
tych, którzy nie mają mieszkań. 

Wzrost bezrobocia 
we Włoszech. 

RZYM, 2411. (Pat). Ilość bezro- 
botnych w końcu lutego wzrosła do 
765.325 osób obojga płci wobec 
722.612 w dniu 31 stycznia 1931 r. 
z których 200 tys. otrzymywało re- 
gularne zapomogi. Wzrost bezrobo- 
wa objął 41.782 mężczyzn i 921 Ко- 

iet. 

Demonstracja komunistyczna 
w lndjach. 

KARACHI, 24-111. (Pat). W dniu 
24 b. m. rano wpobližu kongresu 
przeciągnął pochód z czerwonym 
sztandarem, wznosząc okrzyk: „Niech 
żyje Bhagatsing". Wśród członków 
ongresu wykonanie wyroku na 

spiskowca z Lahore wywołało głę- 
bokie wrażenie. Na gmachu kon- 
gresu opiszczono trójkolorowy sztan- 

*dar do połowy masztu. 

Protest 
BOMBAY 24,41. Pat. — Sala posiedzeń 

parlameniu była widownią burzliwych zajść. 
Deputowani nacjonalistyczni opuścili salę 
w eelu zaprożestowania przeciwko wykona- 
niu wyroku śmierci na osobach trzech rewo- 
luejonistów w Lahore. W mieście tem i sze- 
regu innych miast panuje wielkie wzburze- 
nie. Wiele osób aresztowano. Gandhi oś- 
wiadezył, že rząd popełnił poważny błąd, 
dopuszczając do egzekucji w Lahore. 

Sprzeczne uczucia ludności. 
ST. JUAN (Portorico), 24.11. 

(Pat). Przybył tu prezydent Hoover 
i zamieszkał w pałacu gubernatora. 
Ludność przyjęła gubernatora desz- 
czem confetti i serpentyn, jednakże 
w Czasie oficjalnego powitania wśtód 
owacyj tumów dało się słyszeć 
kilka gwizdków. 

Bójka między robotnikami. 
PARYŻ 24.011. Pat. — W podziemiach 

kolejki podziemnej doszło do bójki pomię- 
dzy robotnikami, członkami syndykatu ko- 
munistyczr a należącymi do Generglnej 
Konfederacji Pracy. Doszło do strzelaniny 
skutkiem której trzech robotników zostało 
rannych. 

Katastrofa z wozem 

    

strażackim. 
MALVERCH (stan Pensylwanja) 24.111. 

Pat. — Z pówodu wywrócenia się wozu stra- 
żackiego, jadącego do pożaru, pięciu straża- 
ków poniosło Śmierć, dziewięciu zaś od- 
niosło rany. Ojciec jednej z ofiar na wiado- 
mość o śmierci syna zmarł na udar serca. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 24 III. (Pat). We 

wtorek, w |3-ym dniu ciągnienia 
5 klasy 22-giej Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej glowniejsze wy” 
grane padły na numery następujące: 
20 tys. zł. — 146.982, 15 tys.— 178.230, 
po 10 tys. zł. - 4.078, 10.501, 23.446, 
po 5 tys.-—101.051, 170514, 177.452, 
po 3 tys.—47.057, 162.436, 206.449. 
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KULESZA 
Długoletni członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku 

Inwalidów Wojennych Rzplitej Polskiej w Wiinie, po krótkich lecz 
ciężkich cierpieniach zmarł dnia 23 marca 1931 r. w wieku lat 50. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 25 b. m. w koścele Serca 

Jezusowego na Antokolu o godz. 7 min. 30 rano. Wyprowadzenie zwłok 
na cmentarz św. Piotra i Pawła tegoż dnia o godz. ló-ej. 

O czem zawiadamiają 

Zarząd Wojewódzki Z. I. W. R. P. w Wilnie 

Zarząd Okręgowego Koła Z. I. W. R. P. w Wilnie 

  

Nieoczekiwany odjazd Marszałka Piłsudskiego. 
FUNCHAL, 24.III. (Pat). „Reuter* 

podając wiadomość o wyjeździe Mar- 
szałka: Piłsudskiego z Madery na pol- 
skim statku wojennym zaznacza, że 
odjazd ten był do pewnego stopnia 

nieoczekiwany, ponieważ — jak to a- 

gencja „„Reutera“ -podawala przed 
kilkoma dniami, — Marszałek miał ja 
koby odjechać z Madery 26 marca na 
pokładzie statku portugalskiego. 

Dokąd udał się Marszałek Piłsudski? 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak donosiliśmy wczoraj, kieru- 

nek, w jakim udał się kontrtorpedo- 

wiec „Wicher*, wiozący na swoim po- 

kładzie Marszałka ' Piłsudskiego nie 

jest znany. Wiadomość, która przy- 

szła do prezydjaum Rady Ministrów 

przedwczoraj po poł. nie ustaliła kie- 

runku podróży kontrtorpedowca. Bu- 

dzi to tem większe zainteresowanie, że 

Marszałek jako mińister spraw woj- 

skowych może bezpośrednio wydawać 

dowódcy okrętu dyspozycje co do pla- 

nu swej podróży. Nie jest wykluczone 

że poprzedni plan podróży po Śród- 
zieekiem morzu został w ostatnim mo. 
mencie zaniechany. Jak utrzymują w 

kołach zbliżonych do rządu ,„„Wicher* 

znajdujący się obecnie na Atlantyku 

płynie w kierunku północnym przez 

Lizbonę do Cherbourga, portu fran- 

cuskiego w kanale La Manche. 

Wiadomości o dalszej podróży 

Marszałka Piłsudskiego niewątpliwie 

przyjdą za kilka dni do Warszawy. 

Tymczasem szerokie koła polityczne 

gubią się w domysłach i plotkach, z 

których jedną, mającą wszelkie cechy 

prawdopodobieństwa podajemy z obo 

wiązku dziennikarskiego. 

Nie jest wykluczone, że Marszałek 

Piłsudski wysiądzie w Cherbourgu z 

okrętu „Wicher i przez Francję uda 

się do Polski, zatrzymując się kilka 

dni w Paryżu. = 

Marszałkowie Sejmu i Senatu u P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

WARSZAWA, 24.1ll. (Pat)! Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu 24 przed południem na au- 
djencji p. marszałka Sejmu dr. Ka- 
zimierza Świtalskiego, który złożył 
Panu Prezydentowi sprawozdanie z 
prac, dokonanych podczas sesji 

zwyczajnej i budżetowej. O godz. 
12.30 przyjął Pan Prezydent na 
audjencji p. marszałka Senatu Wła- 
dysława Raczkiewicza, który przed- 
łożył Głowie Państwa przebieg i 
wyniki pracy sesji zwyczajnej i bud- 
żetowej Senatu. 

  

Przerwanie rokowań handlowych i wypowie- 
dzenie traktatów z Węgrami, Jugosiawją 

i Czechosłowacją? 
WIEDEŃ, 24-111. (Pat. Dziennik 

„Der Stunde* pisze, że rokowania 
handlowe z Węgrami, Jugosławją i 
Czechosłowacją mają być przerwa- 
ne, a traktaty zawarte z temi pań. 
stwami wypowiedziane. Austrja nie 

planuje jednakże wojny celnej, cze- 
go dowodem jest to, że postano- 
wienia traktatów będą tymczasowo 
przedłużone. Nowe rokowania to- 
czyć się będą na podstawie linij 
wytycznych, ułożonych z Niemcami. 

Rząd Ulmanisa. 
RYGA, 24. III. (Pat). Przywodcy 

Związku Chłopskiego Ulmanisowi u- 
dało się we wtorek po południu utwo- 
rzyć rząd koalicji prawicy mieszczań- 
skiej i partyj centrowych. Ulmanis 
objął stanowisko premjera oraz tekę 
spraw zagranicznych. Ministrem fi- 
nansów został Annus (nacjonalista), 

ministrem spraw wewnętrznych Pe- 
trowicz (również nacjonalista), woj- 
ny — Laiminsz (Związek Chłopski). 
Nowy rząd przedstawił się we wtorek 
wieczorem sejmowi. Expose nowego 
rządu omawia szereg zagadnień z po- 
lityki gospodarczej. 

Liberałowie angielscy i Partja Pracy. 
LONDYN, 24. HL (Ate). Możli- 

wość rozłamu partji liberalnej w dał- 
szym ciągw absorbuje opinję politycz- 
ną Anglji. Na czwartkowem posiedze- 
niu stronnictwa liberalnego oczekują 
poważnych wydarzeń, które mogą do- 
prowadzić do ostatecznego rozłamu. 
Podczas gdy około 40 członków frak- 
cji parlamentarnej liberałów zobowią- 
zało się popierać politykę Lloyd 
George'a, reszta liberałów, w liczbie 
18, stanęła na stanowisku ścisłej współ 
pracy z konserwatystami, cełem oba- 
lenia rządu Mac Donalda. Porządek 
dzienny dzisiejszego posiedzenia stron- 
niciwa liberalnego obejmuje sprawę 

Indyj, wolnego handlu, zwalczania 
bezrobocia i kryzysu rolniczego. Nad 
temi sprawami zapewne wywiąże się 
zacięta walka pomiędzy dwiema gra- 
pami stronnictwa liberalnego, która, 
przypuszczają w kołach politycznych, 
zakończy się oficjalnem rozłamem 
stronnictwa liberalnego. Wielką sen- 
sację w kołach politycznych wywołała 
wiadomość, iż Lloyd George odbył 
szereg konferencyj z członkami rządu 
Mac Donalda, których przedmiotem 
była ściślejsza współpraca liberałów 
z Partją Pracy. Rokowania te podob- 
no dziś zostały pomyślnie zakończone. 

Ž Konferencja agrarna. 
RZYM, 24. IM. (Pat). Stosownie do 

: powziętej w Bukareszcie rezolucji sta- 
łego komitetu studjów ekonomicznych 
zebrali się we wtorek w ambasadzie 
polskiej w Rzymie przedstawiciele 
państw, należących do bloku agrarne- 
go Europy Środkowej i Wschodniej, 
stworzonego przez zeszłoroczną kon- 
fereneję warszawską. Obrady zagaił 
przemówieniem powitałnem ambasa- 

dor Przeździecki, podkreślając znacze- 
nie sprawności ścisłej „współpracy 
państw rolniczych w zwalczaniu kry- 

"zysu. Na przewodniczącego wybrano 
szefa dełgacji łotewskiej ministra ło- 
tewskiego w Rzymie posła Seya. Obra- 
dy toczą się nad sprawą porządku 
dziennego konferencji zbożowej oraz 
nad sprawą stanowiska, jakie blok na 
niej zajmie. 
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Barbara Gould, amerykańska specjalistka od 
upiększania twarzy, odbywa podróż po Ea- 
ropie. Na obrazku widzimy ją rozmawiającą 

z koleżanką po fachu, p. Beyerie. 

KDE SE NIE ANT TEST 

Oszusika czy bisteryczka? 
Przed niedawnym jeszcze czasem w Klaj- 

pedzie bardzo popularną byla niejaka Na- 
stusia, zwykła robotnica, która rzekoma 
czyniła cuda i do której pobożni Litwini od- 
bywali pielgrzymki nawet z bardzo odłeg- 
łych miejscowości. Z czasem „cuda ustały, 
zainteresowanie Nastusią/ zmalało i z „Świę- 
tej“ przekształciła się znów w zwykłą ro- 
botnicę. 

Obecnie zasłynęła szeroko w Litwie dru- 
ga „šwieta“ Marja Ostrowska ze wsi Dziany- 
szy pow. iaurogowskiego. Jak jej poprzed- 
niczka Nastusia, Ostrowska głosi, że świat 
jest zupełnie zepsuty, ludzkość stoi u bram 
piekła i wkrótce przyjdzie koniec świata. 
Mówią jej o tem aniołowie, z którymi stałe 
obcuję, pozatem widuje od czasu do czasu 
Boga. Niebo udzieliło jej mocy jasnowidze- 
nia, to też każdemu człowiekowi przepowia- 
da co go czeka, przytem porad i przepowie- 
dni udziela tylko katolikora, których jej zdaniem jest coraz mniej. W mieszkaniu jej od rana do nocy stoją kolejki przybyłych nawet z bardzo daleka klijentów, od któ- rych odbiera Ostrowska spisane na kari- kach pytania, a za tydzień po naradzeniu się 
z aniołami udziela odpowiedzi, dotyczących niemal zawsze zbawienia duszy. Psychoza 
do tego stopnia ogarnęła okolicę, że nawef 
inteligenci wystają w kolejkach, przyczem: przeważają kobiety. 

! Ostrowska opowiada, że za każdym czło- wiekiem widzi anioła lub djabła, a za nie- którymi nawet po; kilku. Wie „ilu zmarłych z jakjej wsi poszło do nieba, a iuł do piekła. 
Ciekawem jest, że większość katolików + prasę katolicką w Litwie Ostrowska rów- nież kwalifikuje do piekła. 

_ Ostatnio sprawą „Šwietej“ zainteresowały się władze, co jeszcze więcej wpłynęło na popularność nowokreowanej „świętej”. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Masowe aresztowania wśród 

działaczy białoruskich. 
"W poniedziałek rano w rejonie odein- 

ka granieznego Łużki na teren połski prze- 
dostało się dwóch Białorusinów, którzy 
zbiegli z terenu Białorusi Sowieekiej przed 
terorem G. P. U. й 
i „Zbiegowie opowiadają, iż wobec кЫ żającej się 13 rocznicy niepodległości Biało- rusi agenci G. P. U. odkonywują masowych aresztów wśród działaczy narodowych i pat- rjotów. Aresztowania te stoją w związku z rzekomo  wyksrytą kontrrewolueyjną orga- nizacja w Mińsku i innych miastach Biało- łorusi, która w dniu niepodległości miała urządzić zbrojne powstanie i ogłosić Bialo- ruś jako niepodległą i niezależną od Sowie- 
tów republikę. 
BOZEOZEE OZZIE DEDEZZ 
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RODACY. 
(List z Berlina). 

Bywają głośne procesy, o których 
mówi cały świat. Bywają również 
zwykłe, szare procesy, którym kroni- 
ka prasowa udziela tylko kilka słów, 
lecz w których ukrywa się niekiedy 
niemniejsza tragedja, niż w tych sen- 
sacyjnych procesach, którym poświę- 
ca się całe artykuły w gazetach. 

W tych dniach toczyła się przed 
sądem w Poczdamie sprawa pewnego 
robotnika polskiego Antoniego Trela, 
oskarżonego o zamordowanie narze- 
czonej Franciszki Juszkiewiczówny. 
Okoliczności sprawy zasługują na u- 
wagę, gdyż rzucają światło szczególne 
na jedną z ciemnych stron pobytu ro- 
botników polskich w Niemczech. Ową 
ciemną stroną są t. zw. „rodacy*, któ- 
rzy umieją wyzyskiwać niedoświad- 
czonych parobków i dziewcząt, któ- 
rych los zagnał tutaj i potrafią wyłu- 
dzić od nich ich skromne oszczęd- 
ności. 

Niema czego się dziwić powodze- 
niu tych łotrów. Nawet ludzi inteli- 
gentnych ogarnia radość, gdy usłyszą 
na obczyźnie mowę rodzinną. Nie do- 
znaje owego uczucia człowiek stale 
mieszkający we własnym kraju. 
Na takiego zaś który spędził lata 
na obczyźnie dźwięki języka ro- 
dzimego mają specyficzny wpływ, 
przytępiając nawet myślenie krytycz- 
ne i wywołują złudzenie pobytu w oj- 
czyźnie. Pod wpływem ich łatwo się 
zapomina, że rodak nie koniecznie 
musi być porządnym człowiekiem. 

Skoro człowiek inteligentny może 
stać się ofiarą „rodaków' -łotrów za- 
granicą, cóż mówić o mniej rozwinię- 
tym parobku wiejskim, który będąc 
na obczyźnie bez znajomości języka, 
bez wszelkiej odpowiedniej opieki 
prawie zawsze staje się ofiarą podob- 
nych wampirów. „Rodacy owi zwyk- 
le przechadzają się wpobliżu dworca 
łub też konsulatu polskiego, czyhając 
na zbliżającego się „klijenta”. Niekie- 
dy poznają nawet swą ofiarę w bar- 
dziej ożywionem centrum miasta, 
wśród olbrzymiego tłumu. Technika, 
którą stosują owi „rodacy* bywa nie- 
kiedy zdumiewająco prosta, o wszak- 
że zostaje uwieńczona powodzeniem. 

Otóż np. zwykły wypadek: do Ber- 
lina zbliża się pociąg, w którym ro- 
dzina polska wraca do ojczyzny z Ka- 
nady. Za oceanem uciułała sobie ja- 
kieś oszezędności, marzy o urządzeniu 
się w starej ojczyźnie, o założeniu 
sklepu, pragnie rozpocząć nowe ży- 
cie. Języka niemieckiego nie zna. Do 
jakiego stopnia są uszczęśliwieni, gdy 
na peronie „przypadkowo* zbliżają 
się do nich dwaj „rodacy elegancko 
ubrani, którzy doskonale władają ję- 
zykiem niemieckim, grzecznie poma- 
gają im przy oddaniu bagażu, towa- 
rzyszą im nawet do konsulatu polskie- 
go. Po drodze nasi podróżni, nie po- 
dejrzewając niczego, opowiadają o so- 
bie, o swych zamiarach. „Rodacy* 
troskliwie wypytują, gdzie nasi po- 
dróżni przechowują pieniądze, gdyż. 
jak wiadomo, tak wiele jest w Niem- 
czech oszustów i w ten sposób do- 
wiadują się, że pieniądze znajdują się 
w walizach, pozostawionych na prze- 
chowaniu. W konsulacie przypomi- 
nają sobie nagle „rodacy, iż pozosta- 
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wili własne dowody osobiste w swych 
walizach. Przepraszają i odjeżdżają. 
Nasi podróżni, rzecz jasna, nie znaj- 
dują na dworcu swych waliz, lecz wa- 
lizy „rodaków*, którzy w swoim cza- 
sie zamienili kwity bagażowe... Stary 
to przecież wypróbowany kawał, a 
jednak niejedna rodzina polska w 
Berlinie padła jego ofiarą. 

Drugim ulubionym kawałem „ro- 
daków* jest „wymiana pieniędzy“, 
któż bowiem tak korzystnie wymieni 
pieniądze, jak „rodak“? Niemiec 
przecież z pewnością Polaka oszuka, 
a „swój* swego nie pozwoli skrzyw- 
dzić. „Rodak* dostaje pieniądze i wię- 
cej już nie wraca... Zwykła -historja. 
„Rodak sprzedaje szklane brylanty 
i złote obrączki z miedzi, „rodak do- 
starcza dowody, wizy i karty pobytu... 
Słowem, „rodak* jest bardzo przed- 
siębiorczym i dzielnym człowiekiem. 
W najgorszym razie, gdy chce ktoś 
się zabawić, -zaprowadzi go „rodak 
do spelunki, gdzie go uprzednio po- 
rządnie upoją, następnie ściągną z 
niego futro, złoty zegarek, a na pa- 
miątkę zostawią sobie pugilares. W 
takim stanie wyprowadza się go na 
ulicę, usadawia na ławce, gdzie 
go później znajduje policjant i spisuje 
protokół, gdyż zabronionem jest spać 
w miejscach publicznych. Taki wypa- 
dek miał miejsce z pewnym urzędni- 
kiem sąsiedniego państwa, a wobec 
tego, że skradziono mu pieniądze rzą- 
dowe, wyskoczył następnego dnia z 
trzeciego piętra na bruk... 

Robotnika Antoniego Trela spot- 
kałą zwykła historja. Trel i jego na- 
rzeczona, uciuławszy ciężką pracą 
nędzne grosze, zamierzali wrócić na 
łono ojczyzny. Wpobliżu dworca za- 
uważyli ich „rodacy, nawiązali od- 
razu rozmowę i zaprowadzili do po- 
bliskiej knajpy, by oblać pomyślny 
powrót do ojczyzny. Następnie „го- 
dacy“ zaproponowali Trelowi wymia- 
nę pieniędzy na dolary. Zawinęli mu 
dolary w chusteczkę od nosa i wpa- 
kowali do ręki.Gdy zaś na dworcu 
rozwiązał Trel supełek, znalazł za- 
miast pieniędzy — stare rozcięte ga- 
zety... Pierzchły marzenia o nowem 
życiu na ojczyźnie, żegnajcie oszszęd- 
ności, zdobyte ciężką pracą i męką! 
Szukał Trel zapomnienia w kieliszku. 
Płakał on, płakała Franciszka, I zde- 
cydowali położyć kres takiemu życiu... 
Złapał Trel za topór i zmiażdżył gło- 
wę Franciszce; chciał się utopić, lecz 
zabrakło mu odwagi; oddał się samo- 
wolnie w ręce policji. Tak opowiadał 
Trel z ławy oskarżonych. Mówił z tru- 
dem po niemiecku, i przerywając sło- 
wo za słowem, dawał upust łzom. 
Czy dać mu wiarę, że zamordował na 

prośbę narzeczonej, nie zaś rozmyślnie 
jak przypuszcza prokurator? Nie wie- 
my. Więzienie czy kara śmierci? 
Publiczność na sali stanęła w obronie 
nieszczęsnej ofiary podłości ludzkiej 
i przyjęła „rodaków* łotrów, przyby- 
łych na rozprawę sądową w charak- 
terze świadków wrogiemi okrzykami. 
Sąd niemiecki dał wiarę robotnikowi 
polskiemu i skazał go na 3 lata wię- 
zienia. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

  

A BEAR ROGUE pina   

Magdalena Samozwaniec ‚ 
© „S$kutkach małżeństwa”. 

Obrzydliwy, filisterski, niechlujny 
żywot „poczciwego człowieka na- 
szych czasów”, jest tematem niezmier 
nie wdzięcznym do satyry. Ambicje— 
w sensie mniemania o sobie — nie- 
zmierne, barbarzyństwo i duchowe i 
materjalne takież, summa summa- 
rum błotko domowe cuchnące róż- 
norako, i grząskie tak nieznośnie, że 
cały wysiłek jego niektórych miesz- 
kańców pochłania ciągłe ich wydoby- 
wanie się z niego, wkońcu zaś i tego 
zaprzestają aby zatonąć całkowicie w 
rodzinnem bajorku, reszty dokonuje 
siła przyzwyczajenia. 

Nie jest — to temat przyjemny, 
mimo całej swej „wdzięczności”, tem 

większa zatem zasługa czarującej pi- 
sarki i prelegentki, przed społeczeń- 
stwem a nawet ludzkością, że zech- 
ciała zająć się nim. Uczyniła to z wiel 
ką precyzją, z niemniejszym tempera- 
mentem, złośliwie a mądrze, wyo- 

strzonym do maximum sztyłecikiem 
ironji zadając wszystkim bez wyjątku 
członkom (i naturalnym i przybra- 
nym) rozkosznego kompletu filister- 
skiej rodzinki pchnięcia szybkie a 

głębokie, przypuszczalnie, zdolne do 
przebicia nawet tak grubej skóry, ja- 
*ką posiada ten miły gatunek. Dosta- 
ło się zatem każdemu z nich, najwię- 
cej zaś nieszczęsnemu „panu domu i 

stworzenia, którego prelegentka zde- 

K-U-B.J E R w 

gradowała do roli „króła zwierząt”, 
czy konsekwentnie to stosuje z odpo- 
wiedniem potraktowaniem i królew- 
skiego otoczenia, bez wyjątków (w 
zasadzie)? Mniej — więcej. Pomimo 
wszakże licznych a dość ostrych prze- 
ciwko niemu wycieczek, bierze go je- 
dnak często, mimowoli w obronę, tak, 
że prelekcja, gdyby wogóle cośkol- 
wiek było, przeciw słabości skłonnoś- 
cią (w pewnych momentach) do mał- 
żeństwa zwanej, skutecznego, ten 
odczyt mógłby być znakomitem 0- 
strzeżeniem dla młodzieńców (i nieco 
starszych panów) przed lekkomyślnem 
pozbywaniem się znanej i cennej swo 
body na rzecz, zazwyczaj zupełnie nie 
znanego najczęściej, a zgoła proble- 
matycznego „szczęścia małżeńskiego. 
Ale jak mówi Petronjusz... 

„Wszystko com tutaj powiedział, każdy 

z was wiedział oddawna 

Prawda to oczywista. 

Wszyscy znają tę prawdę, wszyscy jej 

słuszność przyznają, 

Ale z niej nikt nie korzysta”. 

(tłum. Ejsmonda). 

Sporo momentów z żywota filister 
skiego małżonka, które p. Magdalena 
Samozwaniec poruszyła, na wstępie 
zwłaszcza, to kawały i kawałki już 
mocno ograne, ciąg dalszy był cieka- 
wszy i przeważnie jeszcze przez lite- 
raturę dowcipną nietknięty, tak 
szczegółowo i z taką bystrością ob- 
serwacji, zwłaszcza. Metodę prelegen- 
tki możnaby nazwać ironiczną anali- 
zą, zaś jedną z bardziej charakterys- 
tycznych cech jej stylu — wykorzy- 
stywanie pewnych utartych określeń 
do przedmiotów, do których zazwy- 
czaj się ich nie stosuje, określeń prze 
ważnie dość oficjalnych, przedmio- 
tów bardzo „codziennych* i stąd ko- 
mizm, uzyskany zresztą w drodze na- 
ogół, dosyć uczęszczanej. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że 
„skutki małżeństwa* są stanowczo 
mniej atrakcyjne niż „krzyk o nowe- 
go mężczyznę”, mimo zapewnionego 
wyższego poziomu literackiego i in- 
nego pierwszych. Więcej jest sprag- 
nionych drugiego (i niekoniecznie 
„nowego“...) niż pierwszych, choćby 
one były nawet tak dowcipnie przed- 
stawione, jak uczyniła to p. Magdale- 
na Samozwaniec. 

s. z. kl. 
ESET NETTO SIS 

Wyjašnienie Min. Skarbu. 

Wobec zajmowania przez Urzędy 
Skarbowe na pokrycie zalegtošci po- 
datkowych, mimo ich odroczenia, 
względnie rozłożenia na raty należno- 
ści, jakie dany płatnik otrzymuje ze 
skarbu państwa za dokonanie dosta- 
wy, Ministerstwo Skarbu wyjaśnia, że 
wyznaczone ulgowe raty, względnie 
odroczenia płatności podatkowych 
mają być również bezwzględnie dotrzy 
mane wobec płatników, Którzy mają 
wzajemną pretensję do instytucji pań- 
stwowej, Jeżeli więc płatnik ma roz- 
łożoną na raty zapłatę zaległego po- 
datku i otrzymuje od skarbu państwa 
należność za dokonaną dostawę, wła- 
dza skarbowa nie może zajmować tej 
należności na pokrycie zaległości po- 
datkowych, dopóki płatnik punktual- 
nie uiszcza raty zaległego podatku. 

Koncert Stow. Młodych 
Muzyków Polaków w Paryżu. 

Dnia 17 marca 1931 roku odbył się w Pa- 
ryżu w Salle Ghopin (Maison Pleyel), kon- 
cert Stowarzyszenia Młodych Muzyków Po- 
laków, poświęcony polskiej muzyce współ- 
czesnej, ze  współudziałem warszawskiej 
śpiewaczki Marji Modrakowskiej i słynnej 
pianistki holenderskiej Aline Van Barentzen 
oraz zespołów instrumentalnych. 

Wykonano z dużem powodzeniem utwo- 
ry: Szymanowskiego, Łabuńskiego, Perkow- 
skiego, Gradsteina, Fitelberga, Węsławskie- 
go, Mycielskiego, Szeligowskiego, Wojtowi- 
cza, Kasserna, Szałowskiego i innych. 

Wyrok wbrew opinii. 
WIEDEŃ 24.111. Pat. — Po 11-dniowej 

rozprawie zapadł wczoraj po północy wyrok 
w procesie przeciwko kupcowi Bauerowi, o- 
skarżonemu o zamordowanie pewnej kobie- 
ty z targu Lainz pod Wiedniem. Werdykt 
przysięgłych opiewał: 7 głosów tak, 5 nie. 
Ponieważ do zasądzenia potrzebnych jest 
8 głosów, sąd wydał wyrok uwalniający. Ol- 
brzymie tłumy publiczności, zebranej przed 
gmachem sądu, przyjęły wyrok wrogiemi 
okrzykami przeciwko Bauerowi. Usiłowano 
nawet wtargnąć do gmachu sądu, czemu je- 
dnak policja przeszkodziła. 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — ll-gle piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodu. dla każdego przygotowania 
Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. II do 13 i od 17,20 do 2i-ej. 

Posiedzenie komisji organizacyjnej komitetu 
europejskiego. 

PARYŻ 24.III. Pat. — W dniu 24 
b. m. przed południem odbyło się po- 
siedzenie komisji organizacyjnej ko- 
mitetu europejskiego pod przewod- 
nictwem ministra Brianda. 

W posiedzeniu brali udział przed- 
stawiciele 11 narodów, wśród nich 
ministrowie Henderson, Munch, Za- 
leski i Motta. 

W przemówieniu inauguracyj- 
nem Briand przypomniał, że pierw- 
szem zadaniem komisji jest rozważe- 
nie pilnych potrzeb Europy i przygo- 
towanie w ten sposób rozwiązania 
między innemi sprawy zbytu zboża 
i kredytu rolnego, co uzasadnia jej 
istnienie. Na obecnem posiedzeniu 
można jedynie ustalić metody działa- 
nia komisji, nie tracąc z oka faktu, 
że komisja ta może stać się organiz- 
mem  usankcjonowanym uchwałą 
Zgromadzenia Ligi Narodów. To też 

mówca podkreśla konieczność opra- 
cowania wewnętrznego regulaminu 
komisji, możliwie praktycznego i ela- 
stycznego. W każdym razie komisja 
winna zachować swój charakter od- 
rębności względem Ligi Narodów. 

Komisja na przewodniczącego о- 
brała ministra Brianda oraz postano- 
wiła, że przedstawiciele Belgji, Nor- 
wegji i Estonji wezmą udział w jej 
pracach, dotyczących ustalenia pun- 
któw porządku dziennego, interesu ją- 
cych ich rządy. Na sprawozdawcę ko- 
misji zamianowany został Motta. 
Komisja wpisała na porządek dzienny 
majowej sesji komitetu między in- 
nemi kwestję zbadania prac, dokona- 
nych przez zebrania komisji, odbyte 
w dniach 23 i 26 lutego oraz przez 
konferencję w sprawie kredytu rol- 
nego i bezrobocia. 

Udział Gdańska w obradach. 

PARYŻ, 24. III. (Pat). Komitet 
studjów komisji organizacyjnej unji 
europejskiej obradował we wtorek 
przed i po południu. Po plenarnem 
posiedzeniu, poświęconem wyborowi 
prezesa i rozważaniem nad kilkoma 
kwestjami ogólnemi, komitef przystą- 
pił po południu do rozpatrzenia spraw 
ściśle złączonych z pracami komisji 
organizacyjnej unji europejskiej. M. 
in. poruszona została kwestja udziału 
w. m. Gdańska, w której komitet przy- 
jął następującą uchwałę: 

Komitet, mając na uwadze rezolu- 
cję Zgromadzenia Ligi Narodów z dn. 
17 września 1930 r., postanawia zapro 

Stanowisko mocarstw 

sić za pośrednictwem sekretarjatu Ge- 
neralnego i rządu -polskiego w. m. 
Gdańsk do udziału w pracach nad ba- 
daniem światowego kryzysu gospodar- 
czego w granicach statutu prawnego 
w. m. Gdańska i obowiązujących prze- 
pisów co do przedstawicielstwa w. m. 
Gdańska przez Polskę. 

Uchwała ta zapadła na wniosek 
Polski i w brzmieniu, zgłoszonem 
przez delegata polskiego min. Zales- 
kiego. Jak wiadomo, na konferenc- 
jach międzynarodowych Gdańsk re- 
prezentowany był przez przedstawi- 
cieli polskich, mających do pomocy 
ekspertów w. m. Gdańska. 

Ententy wobec układu 
niemiecko-austrjackiego. 

WIEDEŃ, 24. III. (Pat). „Neue 
Freie Presse* donosi z Berlina z kół 
dyplomatycznych, że wrażenie tych 
kół po zachawaniu się mocarstw wo- 
bec planów  austrjacko-niemieckich 
jest korzystne. _ Przedewszystkiem 
wskazują na to, że ze strony mocarstw 
nie nastąpił w Wiedniu formalny pro- 
test. Nie było też w Wiedniu wystą- 
pienia kolektywnego akredytowanych 
posłów. Przedstawiciel każdego pań- 
stwa zjawił się zosobna u austrjackie- 
go ministra spraw zagranicznych. 

Także i w Berlinie min. Curtius przy- 
jął ambasadora Francji, Anglji i 
Włoch, aby udzielić im bliższych in- 
formacyj o układzie niemiecko-au- 
strjackim. W Berlinie sądzą, że rząd 
angielski i franeuski zachowają 51е 
z pewną rezerwą, natomiast z innej 
strony słychać że francuski minister 
spraw zagranicznych Briand miał 0- 
świadczyć ambasadorowi niemieckie- 
mu, iż uważa układ niemiecko-au- 
strajacki za pokrzyżowanie jego pla- 
nów co do gospodarczej Paneuropy. 

Socjaliści austrjaccy popierają projekt 
Anschiussu gospodarczego. 

WIEDEŃ, 24. III. (Pat). Jak in- 
formuje angencja socjaldemokratycz- 
na, zarząd austrackiej partji socjalde- 
mokratycznej powziął w sprawie pro- 
wadzonych pomiędzy Rzeszą Niemiec- 
ką a Austrją rokowań w przedmiocie 
utworzenia wspólnoty celnej uchwałę 
w której m. in. jest powiedziane, że 
austrjacka socjaldemokracja od chwi- 
li powstania republiki austrjackiej sta- 
le broniła poglądu, iż Austrja pozosta- 
wiona sama sobie nie przedstawia 
tworu gospodarczego, zdolnego do ży- 
cia.  Kiłkunastoletnie doświadczenie 
tylko wzmocniło ten pogląd. Bezrobo- 
cie w Austrji — brzmi uchwała — nie 
może być zlikwidowane inaczej, jak 
przez włączenie Austrji do większego 
obszaru gospodarczego. Z tych wzglę 

dów austrjacka socjaldemokracja wi- 
ta z zadowoleniem usiłowania rządu 
Rzeszy Niemieckiej i Austrji w kierun- 
ku stworzenia wspólnoty celnej i bę- 
dzie te dążenia bezwgzlędnie popierać 
żądając jedynie, ażeby rząd austrjacki 
dalszą akcję prowadził w ścisłem po- 
rozumieniu z austrjacką radą narodo- 
wą. Austrjacka socjaldemokracja nie- 
zwłocznie wejdzie w kontakt z partją 
socjaldemokratyczną Rzeszy, a zara- 
zem poinformuje dokładnie socjali- 
styczną międzynarodówkę robotniczą 
oraz należące do niej parje socjalisty- 
czne Francji, W. Brytanji i Czechosło- 
wacji o swojem stanowisku wobec pla- 
nu niemiecko-austrjackiej wspólnoty 
celnej. 

Wyczekująca postawa. 
MOSKWA, 24 III. (Pat). Sprawa 

zamachu na przedstawiciela handlo- 
wego Sowietów w Tokjo, jak już 
donosiliśmy, jest szeroko omawiana 
na różnych zebraniach i meetingach. 

Natomiast prasa sowiecka o incy- 
dencie tym pisze stosunkowo nie- 
wiele, oczekując widocznie na dal- 
szy rozwój śledztwa. 

Polski lot nad Afryką. 
ELISABETHVILLE 24.11 

ników polskich kpt. Skarż, 
inż. Markiewicza spotkało w Elisabethville 
(Kongo belgijskie) nadzwyczaj serdeczne 
przyjęcie. Na liczne prośby lotnicy wykonali 
loty pokazowe wobee wielkiej ilości wi- 

    

dzów. Silnik samolotu pracuje znakomicie 
ipo dokonaniu naprawy w Atbara nie nale- 
ży przewidywać niespodzianek. W dniu 25 
b. m. nastąpi start do miasta Luluaburg, 
położonem na rzece Lulua. 

Proces 14-tu murzynów. 
Przed sądem francuskim w Nan- 

tes toczy się obecnie głośny proces 
14-tu murzynów z Gujany, oskarżo- 
aych o czynny udział w antypaństwo 
wych demonstracjach, rozruchach. za- 
bójstwach politycznych i podpałe 
niach. 

Akt oskarżenia zawiera z jednej 
strony momenty natury wyłącznie po- 
litycznej, z drugiej zaś — zarzuca 0- 
skarżonym czyny wprost kryminalne. 
nic wspólnego na pierwszy rzut oka z 
polityką nie mające. Oba te motywy 
—polityczny i kryminalny—wiąžą sie 
naogół ze sobą bardzo ściśle. Oczywi- 
ście, trudno zgóry wyrokować w całej 
tej materji, gdyż proces dopiero się 
rozpoczął. Przez salę sądową przewi- 
ną się jeszcze liczni świadkowie. Ob- 
rońcy w swych przemówieniach też 
niechybnie rzucą niejeden ciekawy 
promyk światła na tę skomplikowaną 
sprawę. Już obecnie jednak można 
wyczuć, że podłożem emocjonującego 
całą Francję procesu jest raczej po- 
lityka. 

Ażeby to lepiej skonkretyzować, 

cofnijmy się o kilkanaście lat wstecz. 
W okresie poprzedzającym bezpo- 

średnio wielką wojnę, jednym z naj- 
popularniejszych ludzi w Paryżu był 
niejaki Jean Galmot. Człowiek ten, 
obdarzony niezwkłą energją i ruchli- 
wością, dorobił się miljonów na han- 
dlu produktami egzotycznych krajów, 
w pierwszym zaś rzędzie na eksploa- 
tacji przyrodzonych bogactw francu- 
skiej Gujany. W Gujanie spędził Jean. 
Galmot szereg lat, przyczem zdobył 
tam cześć niemal religijną wśród kra- 
jowców. Będąc, przy całej swej ob- 
rotności i żyłce kupieckiej, człowie- 
kiem uczciwym, a nawet idealistą, 
Galmot nigdy nie wyzyskiwał krwa- 
wego trudu murzynów w Gujanie, jak 
to bez żadnych skrupułów czynili in- 
ni eksploatatorzy tej bogatej krainy. 

‚ Со więcej, Jean Galmot zawsze gorą- 
co ujmował się za usiskanymi i upo- 
śledzanymi krajowcami. Zapowiadał 
nawet, iż walczyć będzie o niepodleg- 
łość Gujany. 

Nic dziwnego, że murzyni wprost 
ubóstwiali „papę Galmota“. Parokrot- 

\ 
nie był deputowanym Gujany do par- 
lamentu francuskiego. 

Jednak... Cóż jest bez „ale“? Jean 
Galmot, miljoner, deputowany, pisarz 
i publicysta, miał potężnych wrogów. 
W pierwszym rzędzie w osobach 
swych konkurentów — kupców. Miljo 
nowe obroty firmy Gałlmota, jego 
wciąż rozwijający się handel morski 
były, rzecz prosta, sołą w oku konku- 
rentów. Wypowiadają więc Galmoto- 
wi walkę. Ponieważ zaś Galmot nara- 
ził się również pod względem politycz- 
nym (plany oderwania Gujany), kam- 
panja „anty-galmotystów* przybrała 
szerokie rozmiary. Galmotowi konfi- 
skują olbrzymie zapasy rumu, nakła- 
dają nań wielomiljonowy podatek, o- 
skarżają o nadużycia, wreszcie pakują 
za kratki. Galmot jest zrujnowany 
materjalnia i moralnie. Wreszcie w 
1928 r. umiera gwałtowną śmiercią z 
objawami zatrucia arszenikiem. 

Tak w ogólnych zarysach wyglą- 
dał żywot szlachetnego awanturnika 
w wielkim stylu, człowieka, w któ- 
rym żyłka businessmana łączyła się 
z idealizmem, żądza przygód z nie- 
zwykłą pracowitością, gest teatralny 
z humanitarnością. 

Gujana zareagowała na 

  

śmierć 

„papy Galmota* bardzo gwałtownie. 
Długo po wioskach i osiedlach krajow- 
ców rozlegały się jęki i płynęły łzy 
rozpaczy. (o gorsza, ludność Gujar 
będąc przekonana, że Galmota umyśl- 
nie zamordowano, by nie dopuścić do 
poprawy bytu krajowców, przystąpiła 
do aktów sabotażu i gwałtu. Podejrza- 
nych o sympatje dla Goberta, mera 
Kajenny a zaciętego wroga Galmota, 
tłum rozdzierał na sztuki, mordował, 
palił ich domy, demolował urzędy 
państwowe. Sam Gobert cudem uszedł 
śmierci z rąk rozszałałych murzynów. 

Wobec stale powtarzających sie 
ekscesów, zdecydowały wreszcie wła- 
dze francuskie przystąpić do energicz- 
nego ich stłumienia. Pierwszym eta- 
pem tej akcji jest właśnie proces 14-tu 
murzynów w Nantes. 

Jakby z powyższego wynikało, 
proces ma podłoże polityczne. Oczy- 
wiście w ekscesach gujańskich nie 
brak też cech pospolitej kryminalisty- 
ki. Wiemy przecież, że Gujana fran- 
cuska, wraz ze swą stolicą, osławioną 
Kajenną, jest właściwie jedną wielką 
kolonją przestępców. Wiemy, że przy- 
bywają tam corocznie setki najgorsze- 
go typu zesłańców - kryminalistów, 
którzy potem, w razie nienagannego 

  

prowadzenia się, uzyskują prawo о- 
siedlania się w tym podzwrotnikowym 
kraju, pozostając zresztą pod nadzo- 
rem policyjnym. Gujana — to ziemia 
przeklęta przez Boga i ludzi. Wyraz 
„Kajenna* budzi dreszcz zgrozy w ka- 
żdym Francuzie. Złowroga opinja tam 
tejszej kolonji karnej kładzie ciężkie 
piętno na całej kilkudziesięciotysięcz- 
nej ludności Gujany. W takich warun 
kach istotnie trudńo się połapać gdzie 
się kończą polityka, ideały wolnościo- 
we, a zaczynają chęć rabunku i dzi- 
kie instynkty niszczycielskie. 

Wszystkim uciśnionym i krzyw- 
dzonym życzyć naturalnie trzeba jak- 
najrychlejszego wyzwolenia. Jeżeli 
murzynom gujańskim istotnie chodzi 
o prawa społeczne czy polityczne, aż 
do uzyskania niepodległości włącznie, 
można im tylko w tych dążeniach 
przyklasnąć. Pod tym też względem 
ubolewać trzeba nad śmiercią otrute- 
go Galmota, który zdawał się być po- 
wołany do roli gujańskiego Waszyng- 
tona. 

Z drugiej jednak strony, zadać so- 
bie należy pytanie, czy Gujana, jako 
całość geograficzna, rozbita dziś pod 
względem politycznyn aż na 5 części 
(G. angielska, francuska, holenderska, 
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TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś o 

godz. 8 wiecz. ukaże się po raz drugi peł- 
na tragicznego napięcia świetna sztuka L. 
Andrejewa „Ten, którego biją po twarzy*, 
która zdobyła na premjerze wielki sukces 
artystyczny i zasłużone powodzenie. 

Przyczynia się do tego zarówno treść 
sztuki jak i gra wykonawców z Kazimierzem 
Junoszą-Stępowskim na czele, który odtwa- 
rza niesłychanie plastycznie postać hrabiego 
Mancziniego. 

W innych rolach ukażą się: Eichlerów- 
na, Kamińska, Jaśkiewicz, Kreczmar, Miłec- 
ki oraz dyr. Zelwerowicz. Efektowne deko- 
racje pomysłu J. Hawyrłkiewicza, oarz ilu- 
stracja muzyczna pod kierunkiem E. Dzie- 
wulskiego, przyczyniają się niemało do po- 
wodzenia tej arcyciekawej sztuki. 

— Teatr Miejski w „Lułni*. Dziś o godz. 
8 ukaże się po raz 18-ty „Sztuba“ K. Leczy- 
ckiego, ciesząca się wciąż rekordowem po- 
wodzeniem. 

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

Wszystkie bilety sprzedano. 
W przygotowaniu najnowsza komedja M. 

Maszyńskiego „Koniec i początek". 

— Wieczór szkolny w Konserwatorjum 
Muz. W piątek dnia 27 b. m. o godz. S-ej 
w sali Konserwatorjum Muz. w Wilnie (Wiel 
ka 47 — wejście od ulicy Końskiej) odbę- 
dzie się tercjałowy wieczór uczniów i ucze- 
nic Konserwatorjum. 
Występować będą uczn. z klasy fortepja- 
nu, skrzypiec, śpiewu solowego i instrumen- 
tów dętych. 

Karty wstpu otrzymać można w Sekre- 
tarjacie Konserwatorjum od g. 4—7 wiecz. 

-— Koncert religijny. W niedzielę pal- 
mową 29 b. m. w sali Konserwatorjum Mu- 
zycznego odbędzie się koncert religijny, któ 
ry organizuje Wil. T-wo Muzyczne „Lutnia* 

W. programie z okazji 175-ej rocznicy 
urodzin Mozarta, wykonane będzie m. in., 
arcydzieło tego kompozytora p. t. „Re- 
quiem*, z udziałem chórów: Pocztowego i 
T-wa „Lutnia“ orkiestry i solistów, pod dyr. 
J. Lešniewskiego. 

Początek 0 godz. 8 wiecz 
— Z Tow. Filharmonieznego. W sobotę 

w sali Konserwatorjum Muzycznego (ulica 

Wielka 47) wystąpi wileńska orkiestra sym- 
foniczna w koncercie kompozytorskim Wi- 
tolda Maliszewskiego, laureata Państwowej 
Nagrody Muzycznej. Orkiestrą dyrygować 
będzie kompozytor. W programie wyjątki 
z nagrodzonej suity-baletu „Syrena, scher- 
zo orkiestrowe 1 fantazja kujawska na Гог- 
tepjan. Jako solistki wystąpią Hanna Dic- 
steinówna (fortepian) i Zofja Bortkiewicz- 
Wyleżyńska (śpiew). 

Bilety są już do nabycia w biurze „Or- 
bis“, Mickiewicza 11-a. 
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Popierajcie Ligę Morską 

RABJOQ 
ŚRODA, dnia 25 marca 1831 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka hiszpańska 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 14.40: Odczyty 
dla maturzystów. 15.45: Program. dzienny. 
15.50: „Radjokronika“. 16.10: Kom. dla że- 
glugi. 16.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
17.15: „W pałacach Djoklecjana* — od- 
czyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwiłka 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. 
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. 

GZWARTEK, dnia 26 marca 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły 
ty). 12.35: Koncert szkolny. 14.00: Kącik dla 
Pań. 14,40: Odczyty dla maturzystów. 15.50: 
„Co każdy Polak o Śląsku wiedzieć powi- 
nien“ — odczyi. 

16.15: Program dzienny. 16.20: Koncert sym 
foniczny (płyty). 17.15: „Jeszcze o niedoli 
małych miasteczek* — odczyt. 17.45: Kon- 
cert popołudniowy. 18.45: Kom. Akadem. Ko 
ła Misyjn. 19.00: „Regjonalizm i literatura“ 
— odczyt. 19.15: Progr. na piątek i rozm. 

19.25. Uwagi dla detektorowiczów. 10.30: 
Kom. sportowy. 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.00: „Dawne węzły” — felj. 20.15: Pogad. 
radjot. 20.30: Muzyka lekka. 21.30: Słucho- 
wisko. 22.15: Koncert z Krakowa. 32.50: 
Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKi RADJOWE. 
SPRAWY LITEWSKIE. 

Sprawy wewnętrzne Litwy Kowieńskiej 
tak nam bliskiej i tak nieznanej, domagaja 
sią ciągłej i bacznej obserwacji. „Polskie 
Radjo* ma' zamiar w drugiej połowie kwiet 
nia przystąpić do zorganizowania przed 
mikrofonem rozmów na aktualne tematy 
związane z Litwą Kowieńską. Rozmowy te 
poprowadzi p. Marjan Bauermann z szere- 
giem przedstawicieli społeczeństwa wileńskie 
go. Prelegent, znany już .radjosłuchaczom 
z odczytów na tematy kowieńskie, da się 
dziś poznać jeszcze bliżej, w odczycie rad- 
jowym p. t. „Podłoże konfliktu między rzą 
dem a kościołem na Litwie". 

ODŁOŻONY RECITAŁ. 

Recital fortepjanowy p. Zofji Naimskiej, 
który miał się odbyć 28 b. m. został odło- 
żony na 2 tygodnie. 

    

brazylijska i wenecuelska), a zaludnio- 
na przez stojących na prymitywnym 
stopniu kultury Indjan i murzynów, 
mogłaby obecnie zaistnieć jako samo- 
dzielny twór państwowy. Raczej nie. 
Do samodzielności politycznej Gujana, 
jak się zdaje, jeszcze nie dorosła i 
piękne frazesy wolnościowe „papy 
Galmota* traktować więcej wypada z 
ich strony retorycznej, niż realnej. 

Inna rzecz, iż na temat braku hu- 
manitaryzmu w postępowaniu władz 
francuskich wobec ludności tubylczej 
dużoby się dało powiedzieć. Dymu bez 
ognia nie bywa i objektywne wyjaś- 
nienie podłoża ruchawek gujańskich 
niechybnieby nastręczyło „Lidze Ob- 
rony Praw Człowieka” niejeden po- 
wód do protestów. Objektywizm jed- 
nak w tym wypadku byłby jedynie 
pium desiderium, gdyż Francja wy- 
stępuje w stosunku do Gujany w po- 
dwójnej roli oskarżyciela i sędziego. 

Przy takim czy innym obrocie 
sprawy, zwycięży francuska racja 
stanu. 

J. Tadziewicz. 

BRT 

16.10: Kom. dia żeglugi. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Obchód imienin Marsz. Piłsudskiego 

przez kolejarzy Dyrekcji Wileńskiej. 

Nowo-Święciany: Dn. 19 marca godz. 11.30 

uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową na 

dworcu przy udziale duchowieństwa, władz 

wojskowych, administracyjnych i  kolejo- 
wych. Odsłonięcia tablicy dokonał prezes Ko- 
mitetu inż. Słowikowski. Podniosłe przemó- 
wienie wygosił p. Kowalski Ludwik. 

Wieczorem o godz. 6-ej odbyła się Aka- 
demja dla ogółu w Ognisku Kolejowem, na 
której przemawiał por. Majhorski, urozma- 

icona działem koncertowym i sztuką: „Jego 
Kapralska Mość* odegraną przez amatorów 

kolejarzy i woska. 
Mołodeczno: Dn. 19 marca godz. 13 — 

odsłonięto tablicę pamiątkową w budynku 

dworca kolejowego. Odsłonięcia dokonał p. 
starosta de Tramecourt, który wygłosił przy- 
iem okolicznościowe przemówienie. Podczas 
aktu odsłonięcia orkiestra 86 p. p. odegrała 
hymn narodowy i zebrani wznieśli okrzyki 
na cześć solenizanta. Na odsłonięcie tablicy 
przybyły wszystkie organizacje społeczne, 
władze administracyjne z panem starostą, 
władze wojskowe z ppłk. p. p. Smolarskim 
i Żabińskim na czele, nauczycielstwo z. dyr. 

gimnazjum Wawrykiem, burmistrz miasta. 
duchowieństwo wszystkich wyznań, szkoły, 

wojsko, Strzelec, K. P. W., straż ogniowa ko- 

lejowa i sądownictwo. Wieczorem odbyła się 

Akademja w Ognisku kolejowem urządzona 
staraniem p. Śledziewskiego referenta kult.- 
oświat. K. P. W. у 

Wilejka: W Wilejce odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej na dworcu przy udziale przed- 
stawicieli administracji ze starostą Neugeba- 
uerem na czele odbyło się d. 18 b.m. Na uro- 
czystość przybyli też korpus oficerski KOP 
na czele z pułk. Wiatrem, naczelnicy wszyst- 

kich urzędów, Gmina wyznaniowa izraelicka, 

przedstawiciele szkół nauczycielstwo na cze- 

le z dyrektorem gimnazjum p. Stasiukiem i 
inspektorem szkół powszechnych, ducho- 
wieństwo rzymsko-katolickie i prawosławne. 
Odsłonięcia dokonał starosta.  Przemawial 

Nararewicz Jan. Przy odsłonięciu orkiestra 

strzelecka odegrała hymn narodowy. Strzelec 
sprezentował broń. Dn. 19 marca o godz. 19 
odbyła się Akademja na dworcu dla koleja- 
rzy, ich rodzin i okolicznych mieszkańców. 

W Dukszłach. W dniu 18 g. 18.30 przed 
dworcem kolejowym przy pomniku wolności 
zebrały się miejscowe organizacje i społe- 
czeństwo, K. P. W., Strzelec, KOP,, Fidak, 

straż ógniwa. Pomnik udekorowany był zie- 
lenią, chorągwiami o barwach narodowych, 
urządzono też bramę z zieleni, na której wid- 
miał portret Marsz. oświetlony kolorowemi 

    

lampkami Po przemówieniach członka KPW 
p. Mazura i członka Fidaku ppor. rezerwy 
p. Zaną zebrani wznosili okrzyki na cześć 
Marszałka poczem odbył się capstrzyk or- 
kiestry miejsc. cywilnej. Po ogólnych uro- 

czystościach w dniu 19 o godz. 13-ej odbyła 
się w sali Ogniska Kolejowego uroczysta 
Akademja na program której złożyły się: 
1) część muzyczna wykonana na fortepjanie 
prźez członka KPW p. Sarysa i nauczycieła 
szkoły powszechnej p. Dyrmonta, koncert 
orkiestry smyczkowej KPW, 2) deklamacje 
wygłoszone przez uczniów szkoły powszechn., 
3) śpiew chórałlny wykonany przez uczniów 
szkoły powsz. pod przewodnictwem p. Jur 
czakówny. O godz. 19 przedstawienie ama- 
torskie sztuki „Jak kapral Szczapa wykiwał 
śmierć 

W Grodnie: W dniu 19 o godz. 12.30 
inż. Szymkiewicz naczelnik Oddziału Drogo- 
wego dokonał w gmachu dworca kolejowego 
uroczystego odsłonięcia tablicy z bronzu z 
popiersiem Marszałka. Na uroczystości tej 
obecni byli poza ogółem kolejarzy przedsta- 
wiciele wojskowości, miejscowych władz na 
czele z zastępcą D. O. K. 3 p. generałem 
Klembergiem, prezesem Sądu Okręg. p. Gied- 
rojciem, starostą p. Robakiewiczem. W cza- 
sie odsłonięcia tablicy orkiestra wojskowa 
odegrała hymn państwowy i po przemówie- 
niu inż. Wolskiego zebrani manifestowałi na 
cześć Marszałka. O godz. 13 do 14.30 w sali 
III kl. dworca odbyła się uroczysta Akade- 
mja., w czasie której przemawiał p. Twar- 
dowski, a orkiestra wojskowa po odegraniu 
hymnu państwowego wykonała kilka utwo- 

ów muzycznych. Od godz. 17 do 20-ej od- 
była się zabawa dla dzialwy kolejarskiej, na 

której rej wodził p. Kwasikowski. 
Wszystkie dworce były udekorowane zie- 

lenią, chorągwiami o barwach narodowych, 
a wieczorem iluminowane. 

Podobnie uroczyście obchodzili dzień i- 
mienin Marszałka Piłsudskiego kolejarze 
stacyj: Gieladnia, Bohdanów, Dubica, Bez- 
dany, Krzywicze, Zalesie koło Wilna, Narew- 
ka, Starosielce, Bieniakonie, Bastuny, i 
łocz, Druskieniki. Z powodu braku miej 
możemy niestety, zamieścić tylko powyższe 
krótkie, w lakoniczne frazesy ujęte sprawo- 
zdania. Ale zaznaczyć musiby, że dni 18 i 19 
b. m. dały jeszcze jeden dowód gorącego 
przywiązania i miłości kolejarzy do Wielkie- 
go Syna Ziemi naszej Budowniczego odro- 
dzonej Polskiej Marszałka Piłsudskiego. 
'Ta „armja* zawsze będzie wierna Marszał- 
kowi i nigdy Go nie zawiedzie. 

   

  

  

  

  

Wstrząsające samobójstwo zbankrutowanego 
młynarza. 

W. poniedziałek mieszkańcy wsi Zakro- 
ezymskie Góry, położonej na terenie gmi- 
ny kozłowskiej, powiatu mołodeczańskiego, 
wstrząśnięci zostali niezwykle  tragicznem 
samohójstwem, tamtejszego mieszkańca — 
właśeieiela dużego młynu Lejby Kantorowi 
CZA. 

Kautorowiczowi źle szły ostatnio inie- 
resy, popadł w długi, a ponieważ stracił 
wiele i na posiadanym zapasie zboża, mu- 
siał wkońeu ostatecznie zbankrutować. Na 

dobitkę złego, przed trzema dniami zmarł 
mu syn jedynak, a w poniedziałek 22 b. m. 
— żona. 

Spadające jak z rogu obiitości nieszczę 
ścia, tak przygnębiły Kantorowicza, iż w 
poniedziałek wieczorem udał się do mły- 
nu, oblał go naftą i podpalił. 

Gdy cały budynek stał już w płomieniach, 
odebrał sobie życie przez powieszenie się 
i spłonął wraz z całym posiadanym jeszcze 
dobytkiem. (c) 

Straszny czyn zrozpaczonej dziewczyny. 
Przed trzema miesiącami w miesteczku 

Pieski zmarł Abram Lew, zapisując cały 
swój majątek starszej swej córce 21-letniej 
Esterze. 

Wydaiedziezona młodsza eórka  Beila 
tak się przejęła testamentem zmarłego, że 
wpadła w melancholję, a gdy na dobitkę 
przed kilkn dniami starsza siostra zaczęła 
się przechwalač, že ojciec ją widocznie wię- 
cej kochał, bo zapisał jej cały majątek, Bei- 
ła zaczęła się uskarżać przed sąsiadami, że 
będzie zmuszona chyba odebrać sobie žy- 
cie. 

Wnbiegły czwartek Estera zauważyła, 
że Beila ostrzy duży kuchenny nóż. Na za- 
pytanie do czego będzie on jej potrzebny 
nie nie odpowiedziała. 

Nazajutrz z rana Estera zauważyła, że 
Beila pocichu wstała z łóżka, wyciągnęła z 
pod poduszki nóż i podnosi go do gardła, 
zamierzając popełnić samobójstwo. Z krzy 
kiem wskoczyła z łóżka i obezwładniła ją. 
Beila nie dała jednak za wygraną, zamknę- 

ła się w kuchni i siekierą pokaleczyła sobie 
nogi, odrąbała piętę i zadała kilka głębo- 
kieh ran w głowę i klatkę piersiową. 

Krzyki przerażonej siostry zwabiły Są- 
siadów, którzy po wyważeniu drzwi znale- 
źli nieszczęśliwą w kałuży krwi, okropnie 
pokałeczoną. Pe udzieleniu pierwszej pomo- 
cy przez miejscowego lekarza d-ra Wejn- 
berga nieszczęśliwą przewieziono do szpi- 
tala „Miszmeret Chojlim* w Wilnie. (e). 

Opieka nad bobrami. 
Jak się dowiadujemy, Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Wilnie postanowiła stwo- 
w nadleśnictwie Rybaki wpobliżu Mo- 

  

stów specjalny rezerwat dla gnieżdżących 

2 życia snółdzielezości na wsi. 
SOBOTNIKI, powiatu lidzkiego. ' Spół- 

dzielnia Spożywców „Siła” została tu zało- 

żona w marcu 1929 roku. W pierwszym ro- 
ku istnienia przystąpiło do spółdzielni 124 
członków, uzyskano kapitału udziałowego 
zł. 1.453. 

W roku 1930 przystąpiło jeszcze 21 człon 
ków i uzyskano dodatkowo zł. 390 do kapi- 
tału udziałowego. Wśród członków figuruje 
wojewoda nowogródzki p. Beczkowicz z 10 
udziałami. 

Obrót spółdzielni wyniósł w roku 1929 
zł. 63.925 i w roku 1930 zł. 64..304; nadwyż 
ki czystej ((zysku) osiągnięto: za rok 1929 
zł. 2.295 i za roku 1930 zł. 2.529. którą to 

nawdyżkę w całości przelano do funduszu 

  

zasobowego. Fundusze własne spółdzielni 
w dniu 1 stycznia r. bież. wynosiły zł. 
7.236, t. j. przekroczyły wysokość obrotu 
miesięcznego. W maju r. ub. uruchomiono 
betoniarnię, w której wyprodukówano 175 
kręgów do studni; w październiku tegoż ro 
ku uruchomiono masarnię, która jest czynna 
dotychczas. W ostatnim kwartale roku ub. 

nabyto od członków spółdzielni 40 wieprzy 
przyczem płacono o 10 groszy na 1klg. wa- 
gi drożej niż wynosiła cena rynkowa, ale 
na warunkach kredytowych, z których spół 
dzielnia w terminie wywiązała się. Za rok 
1930 betoniarnia dała czystej nadwyżki zł. 
794 i masarnia (za 3 miesiące) zł. 704. Te- 
ren działalności spółdzielni czysto wiejski, 
to też spółdzielnia prowadzi dział rolniczy 
(pługi, sieczkarnie i inn.). Zadawalające wy- 
niki gospodarki spółdzielni zachęciły człon- 
ków do rozszerzenia swego stanu posiada- 
nia, to też Walne Zgromadzenie w dniu 15 
b. m. połeciło Zarządowi rozpocząć porozu- 
mienie co do nabycia na własność domu, 
w którym obecnie spółdzielnia mieści się. 

W roku 1929 i do sierpnia 1930 roku 
kierownikiem spółdzielni był nauczyciel Ro- 
man Grabowski, obecnie nim jest wójt Sta- 
nisław Wojnicki. Kierownictwo było i jest 
w ręku zdolnych organizatorów i troskli- 
wych wykonawców. E. B. 

SOŁY 
+ Ze Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet. w dniu 8 marca r. b. w lokalu Urzę- 
du Gminy, z inicjatywy sekretarki Oddzia- 
łu Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
szmianie, p. Wiktorji Stankiewiczowej, od- 

było się zebranie kobiet miasteczka Sół w ce 
łu zorganizowania Oddziału Zw. Pr. Ob. 
Kob. Zebranie zagaiła p. Halina Ambro- 
zowa, sekretarka Koła Gospodyń Wiejskich, 

odczytując statut Związku ze szczegółowem 
zaznajomieniem- obecnych. Na przewodniczą * 
cą zebrania powołano p. Halinę Ambro- 

się w tamtejszych okolicach bobrów. Zwie- 
rzęta te poddane zostaną planowej opiece i 
nadzorowi, co oczywiście wpłynie dodatnio 
„na ich rozmnożenie się. ё 

zową, sekretarkę Kazimierę Barancewiców- 
nę. W porządku dziennym uchwaleno przyję 
cie statutu wzorowego Związku, oraz wy- 
bory prezydjum Oddziału, w skład które- 

go weszły do Zarządu następujące osoby: 
  

    
przewodnicząca Halina Ambrozowa, 
ce-przewodnicząca — Jadwiga Marcinkie 
czowa, sekretarka — Kazimiera Barance 
czówna i skarbniczka — Marja Marcinkie- 
wiczowa. Do Komisji Rewizyjnej weszły 3 
csoby i do Sądu Honorowego 3. Prócz tego 
na członkinie zapisało się 21 pań. Po ukon- 

stytuowaniu się Oddziału zebranie zakończo- 
no wspólnemi życzeniami jak najwydainiej- 
szej współpracy, która przy pomocy Bożej 

i dobrych chęciach oby nam przyniosła ob- 
fity plon i zadowolenie ze spełnienionego 
obowiązku. * 

DUKSZTY 
+ Oszustwo albo pośrednie nabieranie 

naiwnej ludności. Pomysłowość sprytnych a- 
gentów do wyłudzania grosza u ludności 
wiejskiej nie ma granic. Przejeżdżając przez 
Dukszty, na ścianie hoteliku, w którym się 
zatrzymałem, przeczytałem ogłoszenie treś- 
ci następującej: „Rolnicy! Niebywała Oka- 
zja! — tylko na dwa dni — do m. Dukszty 
przyjechał Krajowego Banku sp. z ogr. ódp. 
pełnomocny zastępca, który przyjmuje za- 
mówienia na obligacje Państwowe, które da 
ja możność uzyskania bezprocentowej po- 
życzki w kwocie 5.000 zł. na okres 10 lat 
na budowy i. t. d... Rolnicy! Śpieszcie za- 
mó obligacje, za które Państwo Rzeczy- 
pospolitej Polskiej ręczy całym swym ma- 
jątkiem Zastępca urzęduje od godz.... do 
w domu... Hotel Szwiła ul. Rynkow: 

Nazajutrz, t. j. dnia 13 marca r. b. 
(dzień rynkowy) obserwowałem, jak ludzi- 
ska, dowiedziawszy się o przyjeździe „peł- 
nomocnika banku“, który wydaje bezprocen 
towe pożyczki na 10 łat, oblegali hotelik i 
ciągnęli do N-ru „zastępcy*, jak do odpustu 

Po bliższem zapoznaniu się z tą „nie- 
bywałą okazj. która mię ziocno zaintry- 
gowała, okazało się: „bank*, który reprezen 

tuje p. „zastępca”, posiadając wszełkiego ro 
dzaju obligacje łosowe, dopuszcza do gry 
zamawiającego i niezależnie, czy dany los, 
w którym „ma udziął* zamawiający wygry- 
wa, czy nie, w jakiś niezbadany sposób mo- 
że uzyskać taką pożyczkę od rzekomego ban 
ku. O prawie do części wygranego losu nic 

się nie mówi. Natomiast zamawiający obli- 
gację musi wpłacić na ręce p. „zastępcy 
zł. 11 gr. 50 (a jak się da, to i więcej) i 
jednocześnie złożyć przyrzeczenie, że w 
pewnym okresie czasu wpłaci na k. cz. w 
P. K. O. Nr. 154.604 taką samą sumę. To 
właśnie da mu możność uzyskania bezpro- 
centowej pożyczki najmniej zł. 1000 — na 
spłatę w ciągu 10 lat“. 
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K U R J E R 

Dla pokrzepienia ducha i nadziei łatwo- 
wiernych p. „zastępca" przytacza  „fakty” 
uzyskania w ten sposób znaczniejszych po- 
życzek przez rolników z pow. Oszmiańskie- 
go, gdzie on już ich „obrobił*. (Dobrze było 
by się dowiedzieć o tych faktach od samych 
szczęśliwców). 

Powyższe pozostawia wrażenie, że dany 
„bank* sprzedając częściami losy gra sam 
za ludzkie pieniądze, zaś klientom ofiarowu- 
je „obiecankę cacankę“.. 

Mimo wielkiego zainteresowania się lak- 
nących w dzisiejszych czasach, tak dogod- 
nej požyczki, p. „zastępca“ wielkiego powo- 
dzenia nie miał, gdyż ludność tutejsza jest 
już nauczona niejednym „kawałem agentów 
od maszyn do szycia, wirówek i kos*: wszak 
że byli i tacy, którzy uległ: czarowi „dobro- 
dzieja“ i złożyli mu paręset złotych. Opuś- 
cił p. „zastępca* Dukszty udając się w kie- 
runku Opsy, aby tam szukać lepszego powo- 
dzenia. 

"Tak, czy inaczej, poczuwam się do obo- 
wiązku przestrzec naiwnych, aby raczej 0- 
stainie swe złotówki zachowali na potrze- 
by celowe, których dziś maja coniemiara. 

J. M. 

  

BRASŁAW 
+ Z życia Porozumiewawczej Komisji 

Między organizacyjnej w Brasławiu. Doce- 
niając znaczenie prasy — oczywiście, prasy 
zdrowej, w całokształcie rozwoju pracy spo- 
łecznej, Porozumiewawcza Komisja Między 
organizacyjna po powołaniu do życia dru- 
giej zkolei sekcji, a mianowicie prasowej — 
aby dać żywy przykład swej żywotności, 
podjeła dość trudne zadanie informowania 
ogółu społeczeństwa o pracy i jej charakte 
rze w najdalszych zakątkach Rzeczypospo- 
litej. 

Celem sekcji prasowej ma być: w pierw- 
szym rzędzie pobudzenie miejscowych org 
nizacyj, zgrupowanych w Porozumiewaw- 
czej Komisji do „wyścigu pracy* według 
znamiennych słów Wiełkiego Budownicze- 
go, pod hasłem „wszystko dła państwa, je- 
go rozwoju, bezpieczeństwa i mocarstwowe- 
go stanowiska w świecie", oraz rzucenie my 
Śli o możliwości i rezultatach takiej skon- 
solidowanej pracy w innych powiatach. 

Sekcja prasowa ustaliła sobie następujący 
sposób pracy: każda ze zgrupowanych w Ko 
misji organizacyj według przyjętego regu- 
laminu, przez swego przedstawiciela w sek- 
cji prasowej obowiązana jest w odpowied- 
nich zgóry określonych terminach przedsta- 
wić Kierownikowi sekcji materjał, który mu- 
si być obrazkiem postępu pracy każdej or- 
ganizacji. Dane te muszą być ścisłe biorąc 

pod uwagę, że kierownik sekcji jest również 
zorjentowany w dziaalności każdej miejsco- 
wej organizacji, jeśli chodzi czy to o ich 
postępy lub bezczynność. 

„Wyścig pracy* rozpoczęty! Przystępuje 
my do pierwszej mety, w pierwszym ogólno 
sprawozdawczym artykule: 

! Dorobek pracy sekcji kułturalno-artysty 
cznej wzrósł o jedną imprezę, a mianowi- 
cie w dniu 14 lutego b. r. sekcja urządziła 

w Brasławiu wieczór artystyczny, poświęco 

ny pamieci wielkiego literata Polski ś. p. 
Stefana Żeromskiego, na który złożyły się 

sowo wsłępne wypowiedziane przez p. Bu- 
jalskiego K. oraz przedstawienie teatralne 

tuki St. Żeromskiego „Ponad Śnieg biel- 
szym się stanę*. Dochód przyniósł przeszło 
300 zł., co w znacznym stopniu zasili potrze 
by zerupowanych organizacyj. Nie jesteśmy 
powołani na tem miejscu do krytyki t 
ralnei wykonawców sztuki — podkre 

jednak należy potwierdzenie idei porozu- 
mienia orsanizacyj, gdyż tyłtko w takich ra- 

mach możliwy był podobny wysiłek społecz 
ny. 2 

Nie poprzesłając na pracy teatralnej se 
kcja kulinralno-artystyczna, korzystając z 

wędrownej lampy projekcyjnej Związku 
Strzeleckiego ustaliła szereg wyjazdów od- 
czytowych z przeźroczami na terenie po- 

  

   

  

    

      

  

   

   

    

     

wiatu 

Takim byłby dotychczasowy dorobek 
naszej Komisji. 

Orsanizacjom, dążącym do zespolenia 
chetnie su będziemy zdobyłem w pracy 
doświadczeniem, jak również z radościa po 

  

A 

  

witamy serdeczne wskazówki i rady. 
ć prosimy: Porozumiewawcza K 
yorganizacyjna — Sekcja Prasowa — 

w Brasławiu. Dom Sportowy. 
LPSK 

Stan rhoróh zakaźnych 
w Wileńszczyznie, 

Wobec skutecznej walki z chorobami za- 
kaźnemi wraz z energiczną akcja zapobiegaw- 
czą prowadzoną przez Polski Czerwony 

Krzyż na terenie poszczególnych powiałów 
woi. wileńskiego zauważono znaczne zmniej- 
szenie sie chorób zakaźnych. 

Panuiaca dotad epidemia tyfusu w pow. 

dziśnieńskim i brasławskim została niemal 
złikwidowana. W powiatach tych w ub. ty- 

godniu zanotowano zaledwie 4wypadki ty- 
fusu, Również sprawnie działają kolumny 
przeciwjagliczne 

Stan chorób na jaglicę znacznie uległ 
zmniejszeniu. Kiedy w poczatkach stycznia 
r. b. zanotowano na terenie województwa 
918 wypadków, to już w marcu chorowało 
na tę epidemie tylko 414 osób. Inne choroby 
zakaźne również uległy znacznemu zmniej- 
szeniu się. 

LIDA 
+ Uwadze ojeów m. Lidy. Ostatnia wizy- 

tacja Inspektora Szkolnego p. Witkowskie- 
go wraz z v atorem higjeny z Kurator- 
jum Wileńskiego w szkole pow Nr. 3 w 
Lidzie, wyk że szkoła znajduje się w 
niesłychanie nieodpowiednim budynku, co 
stwierdził i p. inżynier miejski, ba mało te- 

ał zamknąć jedną kla- 
afit, podłoga i piec gro- 

  

     

  

   

  

      

  

    
       

  

    , gdy: 
ziły zawaleniem! 
To chyba jest wystarczającem dla sławet- 
nych Ojców m. Lidy, by wglądnęli w spra- 
wy, które ich muszą obchodzić, a które do 
tego stopnia zaniedb 

Bo na kogóż spa       tby wina, gdyby tak, 
czego Boże nie daj, zawaliła się podłoga i 
cała klasa wraz z nauczycielem i 54 dziećmi 
została pogrzebana w gruzach! 

Kierownictwo zwracało przecież niejedno 
krotnie uwagę na stan budynku, potrzeba 
było dopiero sposobności, by zwrócić uwa- 
gę ojców miasta. 

Wszakże w tem samem podwórku znaj- 
dują się 2 odpowiednie sale, które od wrze- 
śnia stoją puste, czy ich nie możnaby wy- 
korzystać już od szeregu miesięcy. 

Szkoła Nr. 3 mieści się. w ruderze, kla- 
sy ma jak klatki, nie ma podwórka ani sa- 
li do gimnastyki; zasługuje na lepszą opie- 
kę. 

  

+ Skazanie akuszerki. Wileński Sąd O- 
kręgowy na sesji wyjazdowej w Lidzie ska- 
zał w dniu 23 marca r. b. akuszerkę Klarę 
Epsztajn na 4 lata więzienia i pozbawienie 

na przeciąg lat 5 pratktyki akuszeryjnej za 
spędzanie płodów. 

W dalszym ciągu zapadł wyrok, skazu- 
jący mieszkańca wsi Wojdogi, gminy sole- 
cznickiej, pow. wileńsko-trockiego, na 4 ła- 
ta więzienia za ciężkie uszkodzenie ciała. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

Z=—= i Rzeczną!!     

    

М ЫЕ КЕ к 1 

Akademja eugeniczna. 
7 inicjatywy Prezesa Towarzystwa Euge- 

nicznego Profesora Stanisława Władyczki 
odbyła się 22 marca w Sali Śniadeckica 
U. S. B. Akademja propagandy walki z cho- 
robami wenerycznemi. ' 

Profesor  Wladyczko 
pięknem przemówieniem: 

Do największych wrogów ludzkości na- 
leżą alokhol. gruźlica i choroby weneryczne, 
gdyż mogą one wyniszczyć całe pokolenia. 
Choroby weneryczne znane już były i w 
starożytności, ale dopiero w XV-ym wieku 
po odkryciu Ameryki, przy większym roz- 
woju handlu, i podczas wojen rozpowszech- 
niły się one,po całej Europie, stając się jed- 

zagaił Akademję 

'ną z najgroźniejszych plag, gdyż choroby 
weneryczne odbijają się na potomstwie, da- 
jąc chore słabe i zdegenerowane pokolenia. 
Statystyka wykazuje, że już przed wojną 
choroby weneryczne były szeroko rozpow- 
szechnione, prof. Finger stwierdza, że po 

wojnie iłość chorych trzykrotnie się wzmog- 
ła. W samych Niemczech leczy się u lekarzy 
miljon chorych wenerycznie, a ogólna ilość 
chorych jest znacznie większa. Do rozszerze- 
rzenia chorób wenerycznych pryczyniają się 
przedewszystkiem zawodowe prostytutki, któ 
rych duży procent rekrutuje się ze służących, 
małoletnich i analfabetów. Ilość kobiet zaj: 
mujących się nierządem jest bardzo wielka, 
w Warszawie w roku 1909 było regestrowa- 
nych 46 tysięcy, teraz jest jeszcze więcej. 
Walkę z chorobami wenerycznemi prowadzić 

musi państwo, duchowieństwo, lekarze, ro- 
dzina, szkoła i społeczeństwo, słowem każdy, 
kto ma nieskażone serce i prawy umysł po- 
winien wytężyć swoje siły aby wynaleźć spo- 
soby do walki z chorobami trawiącemi ludz- 
kość i dającemi w konsekwencji największy 
procent chorych psychicznie i zbrodniarzy. 

Człowiek pierwotny bronił odruchowo 
swego bytu, człowiek współczesny świado- 
mie. Kto pragnie potęgi państwa, i rozwoju 
fizycznego i ekonomicznego swojej ojczyzny 
ten dbać musi o zdrowie przyszych pokoleń. 

Po profesorze Władyczce przemawiali ko- 
lejno dr. Rudziński. Kosiński, Hanusowicz 
i Murawski, przedstawiając w swoich refe- 
ratacht: konieczność zgłaszania chorób we- 
nerycznych jak i innych chorób zakaźrych, 
co przeszkodziłoby szerzeniu się tych chorób 
przez zarażanie, i ułatwiłoby znacznie zwal- 

czanie ich i doprowadziło do ich opanowa- 
nia, tak jak dżuma, cholera, a nawet czę- 
Ściowo! gruźlica zostały już opanowane. W 
tym kierunku wiele móże zrobić rząd, wy- 

dając roporządzenie o zgłaszaniu chorób we- 
nerycznych, ale ustawa nic nie zdziała be 
dobrej woli i współpracy społeczeństwa, któ- 
re należy jak najbardziej uświadomić o nie- 
bezpieczeństwie zakażeń, i zgubnych skut- 
kach chorób wenerycznych, a przedewszyst- 
kiem o konieczności natychmiastowego ich le 
czenia. W Wilnie porad udziela Poradnia, 
Wileńskie T-wo Eugeniczne i specjalne po- 
radnie przy Ośrodkach Zdrowia. Referat dr. 

      

  

   

Kosińskiego udowadniał w jak wielkim stop- i 
niu upojenie alkoholowe sprzyja rozwojowi 
chorób wenerycznych. Alkohol działa pora- 
żeniowo na mózgowe ośrodki nerwowe, co 
powoduje usamowolnienie niższych ośrod- 
ków mózgowych. Plaga alkoholizmu łączy 
się z plagą chorób wenerycznych. Alkohol za- 
głusza sumienie, poczucie obowiązku, i wy- 
pacza charakter, a przez to samo alkohoł 
jest przyczyną chorób umysłowych i wene- 
rycznych. Bez alkoholu niema prostytucji, a 
bez porstytucji niema warunków do szerze- 
nia się chorób wenerycznych. 

Dr. Hanusowicz i dr. Murawski mówili 
o objawach chorób wenerycznych, ich prze- 
biegu i sposobach leczenia, metodami bak- 
terjologicznemi i serologicznemi i o dobrych 
wynikach sumiennie przeprowadzonych ku- 
racyj. I zaznaczyli oni również, że nieszczęś- 
liwe póżycia małżeńskie są częstym wyni- 
kiem chorób wenerycznych lub innych zbo- 
czeń i niedomagań systemu  płciowewego. 
Poradnia [ugeniczna bada nietylko choroby 
weneryczne, ale różne odchylenia, zwyrod- 
nienia i zboczenia popędów i organów płcio- 
wych, a na żądania wydaje świadectwa zdat- 
ności do p cia małżeńskiego. W imię zdro- 
wia i szczę przyszłych pokoleń drogą wy- 
dawania zaświadczeń T-wo Eugeniczne przy- 
gotowuje grunt do obowiązk. wymagalnych 
w przyszłości świadectw przed ślubem. Na 
zakończenie prelegenci zwrócili się z gorą- 
cym apelem do publiczności, o zapisywanie 
się na członków T-wa Eugenicznego. 

Zokali. 
A TKO RES eis B 

Komunikat 
Dowództwa Obszaru Warow- 

nego Wilno. 

Postępowanie honorowe, wszczęte przez 
p. kpt. dypl. Galinata przeciwko redaktoro- 
wi odpowiedzialnemu „Dziennika Wileńskie 
go” p. Cieszewskiemu Jerzemu za rozpow- 

szechnienie w Nr. 21/81 wspomnianem cza- 
sopiśmie artykułu „Niedopuszczalne meto- 

dy“, zostało zakończone spisaniem przez za- 

stępców. p. kpt. dypl. Galinata: p. płk. dypl. 

Wendę i p. mjr. Fieldorfa — protokułu je- 

dnostronnego — wobec złamania przez p. 

Cieszewskiego Jerzego $ 62, przyjętego przez 
obie strony, kodeksu honorowego Boziewi- 
cza. 

   

  

Złamanie postanowienia S 62 kodeksu 
Boziewicza przez p. Cieszewskiego nastapi- 
ło przez zamieszczenie w „Dzienniku Wileń- 
skim* z dnia 19.IM b. r. artykułu p. t. „Cza- 
pka niewidymka“, za który w myśl $ 34 » 

żej cytowanego kodeksu odpowiedzialność 
ponosi p. Cieszewski. 

      

Ponieważ wystąpienie przeciwko p. kpt. 
dypl. Galinatowi było rozpowszechnione dru- 
kiem, zastępcy jego postanowili podać je- 
dnostronny protokuł do wiadomości publi- 
cznej za pośrednictwem pra: 

równocześnie, że powyższa 

zakończona 

  

y, stwierdzając 
  została 

  

sprawa 

honorowo i ostatecznie dła p. 
kpt. dypl. Galinata. Protokuł został spisany 

dnia 20.III 31 r. w gabinecie dowódcy 1 p. р 
Leg. i podpisany przez — p. ppłk. dypl. 
Wendę Zygmunta oraz mjr. Fieldorfa Emiła. 

Dowódca Obszaru Warownego 

i Komendant Garnizonu Wilno 

PAKOSZ 

Pułkownik 

TPA № 

„Biblioteka Nowošai“ 
5 Plac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. —: Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

    

  

Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł E        

      

Uroczysta akademia pocztowcó 
ku czci Marszałka Piłsudskiego. . 

Kilkudniowe uroczystości jakiemi 
Wilno z okazji Imienin manifestowało 
ogrom miłości i przywiązania do 
ŚwietlanejPostaci Wodza zakończyła 
w sobotę dnia 21 marca uroczysta 
Akademja Pocztowców. 

Na wspaniale przybranej .scenie, 
w promieniach reflektorów i pododzi 
kwiatów, otaczających popiersie Mar- 
szałka, stanęły w karnym ordynku 
poczty sztandarowe rozlicznych Zwią- 
zków i Stowarzyszeń Pocztowych. 

Piękna Sala Miejska przy ul. Koń- 
skiej Nr. 1 wypełniła się szczelnie 
gośćmi. Uroczystość zaszczycił swą 0- 
becnością pan wojewoda Kirtiklis (na 
czele przedstawicieli. miejscowych 
władz i urzędów państwowych) po- 
witany przy wejściu dźwiękami I-ej 
Brygady. 

Następnie zagaił akademję p. pre- 
zes Dyrekcji P. i T. inż. Żuchowicz 
następującem przemówieniem: 

„Wszystkie cywilizowane narody mają 
swoje odrębne tradycje, swych bohaterów i 
genjuszów, swych wielkich wodzów i mężów 
stanu, którzy tworząc epoki w historji roz- 
woju ich cywilizacji stają się chlubą i skarb- 
nicą cnót obywatelskich, z której potomność 

czerpie wzory godne naśladowania przy wy- 
chowywaniu młodych pokoleń. 

Jak światło latarni morskiej, wśród ciem- 
ności i skał, chroni okręt od grożącej mu 
katastrofy, tak -genjusz wielkich mężów sta- 
nu wskazuje drogę, po której kroczyć ma 
naród wśród wzburzonych fal, zwłaszcza w 
chwilach przełomowych wydarzeń  dziejo- 
wych, w okresach zamętów i przewrotów. 

Dlatego też, od czasów zamierzchłej kul- 
tury, poprzez epokę odrodzenia aż do na- 
szych dni, narody cywilizowane, w tej lub 
innej formie, wieńczą laurami skronie swych 
bohaterów, wdzięczna zaś potomność wpisuje 
ich imiona złotemi zgłoskami na karty hi- 
storji. 

Naród, który nie potrafi czcić swych bo- 
haterów, nigdy nie będzie miał szczytnych 
tradycyj, nie będzie miał własnej historji, 
a więc nigdy nie będzie wielkim. 

Takim właśnie wybrańcem losu, którego 
Nemezis Życiowa zesłała nam, by na tru- 
pach trzech pokonanych orłów pom 
zbrodnie rozbiorów i długiej niewoli — jest 
piękną dziś glorją zwycięstwa owiana, po- 
stać spiżowa Wielkiego Marszałka. 

Nie będę wyliczał wszystkich zasług Ko- 

mendanta. Wystarczy, gdy wspomnę szereg 
lat zmagań Jego tytanicznych z okrutnym 

caratem, golgotę tortur i mąk w kazamatach 
moskiewskich, udział w wielkiej wojnie 

światowej, legendę legjonów, Magdeburg. od- 
wrócenie wreszcie karty historj,—a więc— 

wydarcie przez Niego ziem polskich z pod 
jarzma zaborców, zjednoczenie tych ziem pod 
Majestatem Najjaśniejszej wolnej Rzeczypo- 
spolitejj wyzwolenie Wilna, odparcie naja- 
zdu bolszewickiego, ostateczne ogniem i mie 
czem wykreślenie granic Państwa, złamanie 
twrdą Jego ręką. pokutującej wciąż, przeklę- 

  

    

  

  

tej tradycji „liberum wveto* i sejmowładz- 
twa, — tych grzechów pierworodnych na- 
szych ojców, które potężną ongiś Polskę: Pia- 
stów i Jagiellanów zaprowadziły pod jarzmo 
niewoli. 

Dlatego też wdzięczna Polska jak długa i 
szeroka czci dzień Imienin Wielkiego Mar- 
szałka jako Święto Narodowe. 

Pragnąc na dzisiejszej Akademji dołączyć 
swój gos do spontanicznego hymnu szci i 
uwielbienia jaki z piersi całego Narodu pły- 
nie, ku Tobie Wodzu Ukochany—my pocz- 
towcy wil. wołamy: Nabieraj zdrowia i siły, 
wracaj wypoczęty, kieruj jak dotąd Nawą 
Państwową, a my będziemy Ci wiernie po- 
magać na powierzonych nam odcinkach 
pracy. 

Pierwszy Marszałek Polski Wielki Syn 
Ziemi Wileńskiej, Wysoki Protektor Poczto- 
wego Przysposobienia Wojskowego i Wycho- 
wania Fizycznego — 

Niech nam żyje! 

Wielokrotnie powtórzony przez ze- 
branych okrzyk oraz niemilknąca bu- 
rza oklasków były odpowiedzią na 
propozycję wysłania telegramu na Ma 
derę z wyrazami'czci i hołdu dła Wiel- 
kiego Solenizanta. 

Zkolei Okręgowy Wizytator Szkół 
p. Mieczysław Matuszkiewicz w barw- 
nem przemówieniu nakreślił Postać 
Marszałka, Jego długoletnią znojną 
pracę i trudy — zwycięskie boje — 
dzieło wskrzeszenia i owocne plony 
Symfoniczna orkiestra pocztowa w 
„Polonezie* Kurpińskiego, Niedokoń- 
czonej Symfonji h-moll Schuberta, w 
„Marszu Triumfalnym* z op. Prorok 
Meyerbeera wykazała wysokie wałory 
artystyczne oraz sumienną pracę jej 
dyrygenta p. R. Hermana. 

Chór pocztowy pod kierownictwem 
prof. J. Leśniewskiego, wyk. szereg 
trudnych utworów Moniuszki, Leś- 

niewskiego i Chlondowskiego. z wła- 
ściwym sobie artyzmem. P. B. Korwin- 
Krukowska (soprano) oraz p. Brejwo 
(bas) odśpiewałi solo szereg pieśni, 
zbierając obfite oklaski całej sali. De- 
klamacja przy dźwiękach fanfar p. T. 
Bulsiewicza spotkała się z ogółnem u- 
znaniem. 

Program Akademji zakończyły po- 
pisy pocztowej orkiestry dętej pod ba 
tutą p. F. Stachacza autora marsza 
pod tytułem. „Pocztowiec”. 

Z pełnem uznaniem podkreślić mu- 
simy, iż wykonawcami bogatego pro- 
gramu byli sami pocztowcy, co świad- 
czy wymownie o pracy kulturalno - 
oświatowej wśród tych mas pracowni- 
ków państwowych na terenie naszego 
miasta podjętej. 

Oszukańcza afera. 
W związku ze stwierdzeniem 

przez Wileńskie Starostwo Grodz- 
kie szeregu faktów, wskazujących 
na niezgodną z prawem działalność 

istniejącej w Wilnie przy ul. Gar- 
barskiej 3 I-ej Kresowej Spółdzielni 
Pracy, sprawą wyświetlenia tych 
faktów zajął się Urząd Prokuratorski. 

Złodziej w roli amanta. 
Smutna historja jednej z pokrzywdzonych. 

Przed dwoma dniami funkejonarjusze po- 
licji śledczej aresztowali w Wilnie znanego 
zawodowego złodzieja Władysława Giece- 
wieza, który popełnił ostatnio w Wilnie sze 
reg oszustw, podając się za urzędnika ma- 
gistrackiego. Giecewicza aresztowano na go- 
rącym uczynku kradzieży. 

Nazajutrz po jego aresztowaniu do wy- 
działu śledczego zgłosiła się 40-letnia Mag- 
dalena Burakówna, która opowiedziała na- 
stępującą historję. “ 

Była kucharką w rodzinie Liwszyców 
przy uiley Żydowskiej Nr. 3 i powodziło jej 
się wcale nieźle. Przed kilku tygodniami 
zapoznała się z Giecewiczem, który w ame- 
rykańskich okularach i teką pod pachą wy- 
warł na niej jak najkorzystniejsze wraże- 
nie. Zakochała się... Giecewicz zaczął by- 
wać u niej częstym gościem. Podawał się za 
urzędnika magistrackiego i oświadczył, że 
cheiałby się z nią ożenić. Dowiedziawszy 
się, że ma trochę pieniędzy zaoszezędzonych 

  

  

  

TTT Dziś: Zwiastowanie N.M.P. 
| Środa | 

! || Jutro: Emanuela m. 

| 25] 
| Marzec || pod ońcag.. 5 m. 29. 

Zschód —g. 17 m. 55 

Sportrzeżania Zakładu Wetesralogii U. 8. B. 

w Wilnie z dnia 24 1 — 1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnie -|- 2° С. 

ы naiwyžsza: Ą- 40 С. 

: najniższa; О 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: pochmurno. 

  

  

OSOBISTE. 
— Delegacja KOP-u u J. E. Biskupa Ban 

durskiego. J. E. Ks. Biskup Bandurski, któ 
ry od dłuższego już czasu zapadł na ciężki 
bronchit, czuje się:z dniem każdym coraz 
lepiej. Obecnie, jak się dowiadujemy, stan 
zdrowia złotoustego kaznodziei poprawił się 
o tyle, że J. E. Ks. Biskup Bandurski opuś- 
cił łóżko. 

Onegdaj rekonwaleseenta odwiedziła de- 
legacja oficerów K. O. P.-u z dowódcą gen. 
Kruszewskim na cz., która wręczyła ukocha- 
nemu pasterzowi pamiątkowe album dzie- 
jów K. O. P.-u z odnośną dedykacją. 

URZĘDOWA. 
— Zmiany personalne. Kierownik Od- 

działu Drogowego Dyrekcji Robót Publicz- 
nych w Wilnie inż. Franciszek Szczygieł 
mianowany został dyrektorem robót publicz 
nych w Łodzi. 

SAMORZĄDOWA. 
— 42 Posiedzenie Wydziała Wojewódz- 

kiego. W dniu 23 marca r. b. pod przewod- 
nictwem wojewody wileńskiego p. Stefana 
Kirtiklisa odbyło się 42 zkolei posiedzenie 
Wydziału Wojewódzkiego na którem: 

  

podczas długich łat pracy, namówił, by po- 
rzuciła pracę i wynajęła pokój. Stało się jak 
chciał, gdyż Burakówna nie miała sił by 
mu odmówić. Rozpoczęło się nowe życie, a 
że amant dziwnie jakoś stałe nie miał pie- 
niędzy, kupiła mu nowe ubranie, palto, kil- 
ka krawatów, bo przecież „urzędnik* musi 
zawsze przyzwoicie wyglądać; dawała mu 
całkowite utrzymanie, cierpliwie czekając... 
dnia ślubu. 

Tymezasem dnie mijały, zaoszczędzona 
gotówka „jakoś wyszła”, a amant o ożen- 
ku ani wspomniał. Gdy zabrakło pieniędzy 
Giecewiez zaczął sprzedawać jej rzeczy, a 
gdy i to źródło dochodu wyczerpało się... 
już go nie widziała. Dopiero po kiłku dniach 
dowiedziała się, że siedzi w „pace* za kra- 
dzież. 

Jak się w wyniku dalszego dochodzenia 
okazało, Giecewicz w takiż sam sposób о- 
szukał jeszcze 3 panny. (e) 

   

NIKA 
1) Rozpatrzono 21 odwołań od wymiaru 

podatków, dokonanych przez Magistrat m. 
Wilna. $ 

2) Zaznajomiono się ze sprawą zmiany 

sposobu obliczania iłości wody zużywanej z 
wodociągów miejskich i odpowiedniemi ia- 
ryfami wodociągowo-kanalizacy jnemi. 

3) Rozpatrzono 9 uchwał finansowych po- 
wiatowych związków komunalnych w Bras- 
ławiu i Wilejce. 

4) Zatwierdzono preliminarz budżetowy 

Powiatowego Związku Komunalnego w-Bra- 
sławiu na rok 1931132. Budżet ten bilansuje 
się kwotą 597.000 i jest blisko o 500.000 
mniejszy od budżetu zeszłorocznego. Na 
zmniejszenie globalnej kwoty budżetu m. in. 
wpłynęło znaczne odciążenie ludności w dzie 
dzinie ciężarów podatkowych, sięgające w 
dziale opat drogowych 50 proc. Procentowy 
stosunek poszczególnych ważniejszych dzia- 
łów wydatkowych budżetu jest następujący: 

admin. ogólna 26*/o 
spłata długów 109/0 
drogi GSA 2h 
zdrowie publiczne .  8*o 
popieranie rolnictwa 20/0 

5) Rozpatrzono i zatwierdzono prelimi- 
narz budżetowy Powiatowego Związku Ko- 
munalnego w Wilejce na rok 1931-32. Bud- 
żet tego Związku sięga kwoty 541.000 i jest 
okrągło o 140.000 zł. niższy od budżetu ze- 
szłorocznego. Uwzględniając ciężką sytuację 
płatników podatków Sejmik odstąpił od za- 
miaru pobierania w przyszłym okresie bud- 
żetowym podatku inwestycyjnego. Stosunek 
procentowy poszczególnych ważniejszych 
działów wydatkowych budżeiu charakteryzu- 
ją następujące cyfry: 

admin. ogólna . 18% 
spłata długów 13% 
drogi 39% 
zdrowiepubliczne 99/0 
popieraniero Inictwa 199/4 

Ze względu na toczącą się obecnie akcję 
zatwierdzania  preliminarzy budżetowych 
Związków Komunalnych, następne posiedze- 
nie Wydziału Wojewódzkiego zostało wyzną 
czone na dzień 30 marca r. b. 

   



MIEJSKA 
— Wyjazd do Warszawy .wice-prezyden- 

ta Czyża. Dziś wieczorem wyjeżdża do War- 
szawy wice-prezydent miasta p. W. Czyż, 
który w imieniu samorządu wileńskiego 
weźmie udział w obradach Zarządu Związ- 
ku Miast Polskich: Na posiedzeniu tem ma 
być poruszony cały szereg zagadnień b. do- 
miosłych dla życia samorządów. Między in 
memi omawiana ma być sprawa kredytów 
budowianych. 

LITERACKA. 
— 126 „Środa Literaeka* poświęcona bę- 

dzie zagadnieniom filmowym. Poruszy je w 
swojej pogadance najdowcipniejsza z lite- 
ratek, Magdalena Samozwaniec, opowiada- 
jąc z właściwym sobie humorem o „niemow- 
lęciu filmowem i o tem, co z niego wyros- 
ło". Zebranie to odbędzie się dzisiaj o g. 
8 wiecz. w lokału Związku Literatów, 

Wstęp - mają członkowie, sympatycy i 
wprowadzeni goście, oraz ci, którzy spec- 
jalnie interesują się sprawami filmu arty- 
stycznego. 

GOSPODARCZA 
— Handeł w okresie przedświątecznym. 

Władze administracyjne. udzieliły zezwole- 
mia na przedłużenie godzin handlu w okre- 
sie przedświątecznym. W myśl tego zarzą- 
dzenia w dniu 29 marca sklepy będą otwar- 
te do godz. 1-szej. W dniach zaś 30, 31 mar 
ea oraz 1, 2 i 3 kwietnia do godz. 9 wiecz. 
4 kwietnia handel odbywać się będzie do 
godz. 6 wiecz. 

WOJSKOWA. 
— Ostatnie posiedzenie dodatkowej Ko- 

misji poborowej. Najbliższe posiedzenie do- 
„ datkowej Komisji Poborowej odbędzie się 

w dniu 15 kwietnia w lokału przy ul. Ba- 
zyljańskiej 2. Jest to ostatnia sposobność 
do uregulowania swego stosunku do wojska 
dla wszystkich tych, którzy we właściwym 
czasie tego nie uczynili. Po tym terminie 
cykl posiedzeń dodatkowej Komisji Pobo- 
Towej zostanie na czas dłuższy przerwany. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Podziękowanie. Związek Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet w Wilnie tą drogą skła- 
da serdeczne podziękowanie wychowankom 
Seminarjum Ochroniarskiego i uczniom 
gim. im. Joachima Lelewela za wzięcie u- 
działu w zabawie dla najbiedniejszych dzie 
«i, urządzonej przez Z. P. O. K. w Šali Miej 
skiej w dniu Imienin Marszałka. . 

— Komitet Lokalny „Dni przeciwgruźli- 
ezych* powiatu wileńsko-trockiego podaje 
do wiadomości, iż w wyniku akcji, prowa- 
dzonej na terenie powiatu od dnia 10. XII. 
1930 r. do dnia 10. I. 1931 r., osiągnął do- 
chodu brutto zł. 2.920.65. 

Po potrąceniu wydatków  organizacyj- 
nych w kwocie zł. 65,35 przekazał Wojewódz 

kiemu Komitetowi „Dni przeciwgružliczych“ 

Geny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

zł. 710,80 oraz pozostałość w kwocie zł. 
2.144,50 złożył na konto czekowe P. K. O. 
Nr. 81.309 na rzecz budowy sanatorjum dla 
gruźlików w Ponarach koło Wilna. 

Jednocześnie Komitet Lokalny wyraża 
ofiarodawcom i wszystkim osobom, którzy 
przyjęli czynny udział w przeprowadzeniu 
akcji gorące podziękowanie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 

Wojskowych. Dnia 22 b. m. w lokalu Wo- 
jewódzkiej Federacji P. Z. O. O. przy ul. 
Żeligowskiego 4, został wygłoszony przez 
Inspektora L. O. P. P. i P. G. p. Korowaj- 
czyka odczyt p. t. „Walka chemiczna w przy 
rodzie*. Podczas odczytu były wyświetlane 
przeźrocza, umożliwiające słuchaczom przy- 
swojenia wspomnianego tematu. 

Następny odczyt na temat „Zbrojenia 
chemiczne Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej i Rosji Sowieckiej*, odbędzie się 
w dniu 29 b. m. o godz. 10. 

Podaje się do wiadomości wszystkich 
członków, oraz sympatyków, że Sekcja Kul- 
turalno-Oświatowa N/Stowarzyszenia  przy- 
stąpiła do zorganizowania podsekcji teat- 
ralnej. Zapisy do wyżej wspomnianej pod- 
sekcji przyjmuje Sekretarjat codziennie od 
godziny 16 do 20 (z wyjątkiem dni świą- 
tecznych). 

— Kolejny odczyt z eyklu zorganizowa- 
nego przez Sekcję Kulturalno-Oświatową Za 
wodowych Związków Robotniczych. We 
czwartek dnia 26 b. m. o godz. 18, w loka- 
łu przy ul. Zawałnej 1-4 p. Inspektor Umia- 
stowski wygłosi kolejny odczyt pod tytu- 
łem „Praca młodocianych. 

Wstęp wolny. 

-—- Uwaga Podoficerowie Rezerwy! Dnia 
29 marca r. b. (niedziela) o godz. 16-ej w 
pierwszym i 16.30 w drugim terminie w lo- 
kalu przy ul. Żeligowskiego4 odbędzie się 
doroczne Walne Zebranie członków Zwią- 
zku Podoficerów Rezerwy Koła Wileńskieko 
z następującym porządkiem dziennym. 

1) Zagajenie i wybór Przewodniczące- 
go Zebrania, 2) sprawozdanie Zarządu Koła 
z działalności, 3) sprawozdanie Zarządu Koła 
wizyjnej, 4) dyskusja nad sprawozdaniami, 
5) wybory nowych władz Koła i 6) wolne 
wnioski. 

Obecność wszystkich członków obowiąz- 

kowa. Nieprzybycie na Zebranie odnotowane 
zostanie w ewidencji danego członka na je- 
go niekorzyść. 

Jednocześnie Zarząd Koła przypomina 
członkom obowiązek opłacania składek człon 
kowskich. Członkowie zalegający w opła- 
tach ponad 6 miesięcy zostaną skreśleni z 
szeregów Związku Podoficerów Rezerwy. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Konfiskata broszury Białoruskiego 

Związku Akademiekiego. Białoruski Związek 
Akademicki w tych dniach wydał broszurę 
B. Skorynicza pod tyt. „Poco i jak zbierać 
białoruskie nazwy geograficzne i osobowe”. 

Od dn. 23 do 27 marca 1931 r. włącz. 
będą wyświetlane filmy: 

° — К Wiejskie Wrogowie ogni 

Broszura z zarządzenia Starostwa Grodzkie- 
gow dniu 23 b. m. została skonfiskowana. 

— Wystawa obrazów i zdjęć fotograficz- 
. nych. Sekcja Krajoznawczo-Turystyczna Bia- 
łoruskiego Towarzystwa Naukowego w Wil- 
nie organizuje w dniach 28 i 29 b. m. w 
lokalu Muzeum Białoruskiego im. J. Łuc- 
wicza Wystawę Obrazów znanego malarza 
białoruskiego Józefa Drozdowicza i zdjęć 
fotograficznych Hryniewicza o treści etno- 
graficzno-krajoznawczej. Wystawa będzie о- 
twarta w dniu 28 b. m. od godz. 13 do 21 
i w dniu 29 od godz. 9 do 21. Wstęp na 
Wystawę bezpłatny. rt. 

= 

Rozwiązanie Zw. Zaw. Robot- 
ników Przemysłu Metalowego 
z. Wileńskiej za działalność 

_ komunistyczną. 
Starosta Grodzki w Wilnie wystąpił przed 

paru tygodniami do Sądu Okręgowego w 
Wilnie z wnioskiem o rozwiązanie Związ- 
ku Zawodowego Robotników Przemysiu Me- 
tałowego Ziemi Wileńskiej. Pierwszy z tych 
Związków posiadał swe oddziały w Wilnie, 
Oszmianie i Głębokiem, drugi zaś w Wilnie. 

Powodem takiego sianowiska Starostwa 
Grodzkiego była działalność Związków nie 
mająca nie wspólnego z celami zawartemi 
w statucie, krótko mówią wyraźnie antypań- 
stwowa, znajdująca się całkowicie pod wpły 
wami P. P. 5. Lewicy i K. P. Z. B.. 

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Sąd 
Okręgowy na posiedzeniu swem w dniu 12 
marca r. b. postanowił związki te rozwią- 

SPORT 
Ostatnie zawody narciarskie. 
W ubiegłą niedzielę S. N. W. K. ip. p. 

Leg. urządziła na zakończenie sezonu bieg 
7 klm. z przeszkodami i konkurs skoków. 
Do biegu z przeszkodami stawało 11 zawod- 
ników z klubów Ogniska i AZS, w tem jeden 
biegu nie ukończył. Najlepszy wynik dnia 0- 
siągnął Stankiewicz (gimn. Ad. Mickiewicza), 
startujący w konkurencji szkolnej, bijąc star- 
szych „ji rutynowanych zawodników klubo- 
wych Niecieckiego, Wójcickiego i Zajewskie- 
go z Ogniska. Wynik osiągnięty przez tego 
wielce obiecującego zawodnika wynosi 45 
min 50 s. Pozostałe wyniki w konkurencji: 
1) Nieciecki — 46 m. 12 s.. 2) Wójcicki — 
48 m. 37 s. 3) Zajewski — 48 m. 46 s. 
Konkurencja szkolna: 1) Starkiewicz — 45 m. 
50 s. 2) Bukowski 46 m. 13 s. (obaj z gimn. 
Mickiewicza. 

Po biegu odbył się konkurs skoków, któ- 
ry zakończyło pewne zwycięstwo Ciechano- 
wicza I — skoki 16,5 21 mt. przed Urbanem 
ł6 mt. i 16,5:i Kełmem — 11,5 mt. — 14 mt. 

Warunki śnieżne wskutek odwilży — b. 
ciężkie. 

  

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

W rolach główn.: Jack Daugherty 
i Helena Ferguson. 

  

I8ALA MIEJSKA Zajmująca treść! Wstrząsające scenyl Pogoń za złotem! — Serja 1-a. Aktów 10. Wyświetla się od 23 do 
Batrobramaka 5. 25 b. m włącznie. — Serja 2-ga. Aktów 10. Wyświetla się od 26 do 27 b. m. włącznie. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek o godz. 4-ej. — Następny program: Cuda w górach Massabieliskich, 

ь Dźwiękowy Dziś! Największy: wszechświatowy syjs ° i przešliczna sa й 
KINO-TRATR sukces filmu dźwiękowego! Ulubiony amant świata Willi Fritsch gwiazda Dita Par lo 

„AELIOS“ 
Wilsńska 33, tel. 9-26 

Melodja serc 
NAD PROGRAM: „Rapsoda Węgierska”. 

PZWIĘKOWE KINO 

OLLYWDOO 
„A. Mioklemioza 22. 

Dziś! 100% przebój dźwiękowy! 
Najwybitn. gwiazwy ekr. europejsk. 

we wspaniał. 
poemacie 

dźwięk. p. t. 

LIL DAGOVER   
Dźwiękowe Kino 

CGUJING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

WESOŁY MADRYT 

Na pierwszy scans ceny zniżone. 

Wielki film miłosny reżys. genjalnego Eryka Poimmera. Zachwycające 
pieśni cygańskie w wykon. kapeli Cyganów Janczi Bologh'a. Każdy musi 
usłyszeć jak brzmi „Melodja serc", którą odśpiewa Willi Fritsch. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

i IWAN PETROWICZ 
° ” e ® ® s 

Kobieta, która cię nigdy nie zapomni 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. p. t. „Promyczek słońca". Pocz. o g. 4,6, 8 : 10`15. Na |-y s. ceny zniż. 

DZIŚ! 5 i bój dźwięk ! о śpi boj io- 
Bożyszcze kobiet, ulubieniec pablicznocci RAMON NOVAFTO set; «swoim nojrowsym вн 

Upajający dramat miłesny. 
Borothy Jordan. Nad program: Rewelacyjne do- 
datki dźwiękowe. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

W roli gł. kobiecej 

  

  

  

  

  

  

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — — — — — W sobotę i niedzielę o godzinie ej. 

KINO-TEATR Dziś! Po raz pierwszy p ° 5 
w Wilnie! Najpotężniejsze d t PA Ne] SECT: OjJEGyneK w przestworzac 

» Wzruszający dramat życiowo-erotyczny w 10 aktach, iłustrujący dzieje nienawiści dwóch rywali. 
WiELKA 42 Zbrodnia przeciw prawu! — W rolach głównych: Mady Christians i Gabrjel Gabrio. 

Film ten grą i wzruszającemi momentami poruszy każdego widza. Ceny od 40 gr. 

Kino Kolejowe | Dziś i dni następnychi ° Fo żenada: żydów ов 
у Sztandarowe arcydzielo! L e k a rz ko b i © t ny w 10 dużych aktach, illustru- 

06 N 15 KO 3 wyb. siły art. w filmie p.t. jący dzieje dwojga kochanków 

‚ W roli lekarza—IWAN PETROWICZ, Pa A, FETERSON-MOZŻUCHINOWA. 
Kochanki—Ewelina Holt. Arcyciekawa treść filmu! Silne napięcie dramatycznel 

(obs dworez kolcjow.) Początek seansów o g. 5-ej, w niedz. i św. o g. 4-ej po poł. Nast. program: Żar miłości z Gretą Garbo w roli gł. 

KINO -TEATR ; s ® Ž ° Dziś! Nadzwyczaj efekt. w 10 
M I M 07 === film polski p. +. ajemnica S rzyń 4 Ocz 0 W gS... 

NAD PROGRAM: Druga serja amerykańskie- 
A ai. Wielka Nr. 25 SR go filmu sensacyjnego p.ft. D J A B E L S K i P A z U R 

          

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

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Jeszcze jedno, Grondal—rzeki 
estro O'Leary, powstrzymując gestem 
lokaja, który już skierował się ' ku 
drzwiom na znak, że co mógł to po- 
wiedział i więcej nie powie —'co wie- 
cie o zielonym słoniu? 

Na to nieoczekiwane pytanie Gron- 
dal zesztywniał, przesunął ponownie 
językiem po wargach i spojrzał ba- 
dawczo na nas oboje. 

— O zielonym słoniu? — powtó- 

rzył. — Czy o tym jaspisowym star- 
szego pana? 

— Właśnie. 
— O.. proszę. pana, wiem, że to 

jest ładne i drogie cacko i że pan star- 
szy łubi je i—zdaje się, że się gdzieś 
podziało. — Spojrzał na kominek-— 
Ktoś musiał zabrać. 

— Kto? 
— Nie wiem — odpowiedział bez- 

wstydnie Grondal i O' Leary nie wy- 
dusił z niego ani słowa więcej. 

— (zy jeszeze. co przemilczacie, 
bo uważacie, że tak będzie lepiej? — 
zapytał wkońcu O'Leary. Twarz lo- 
kaja opłynęła powoli ciemnym ru- 
mieńcem. Zdziwiłam się, bo przypusz- 
ezałam, że jest zupełnie niewrażliwy. 

— Nie, panie — odpowiedział i 
później dopiero przekonaliśmy się, 
jak nas okłamał. 

Po jego odejściu O'Leary rzekł: 
— Założyłbym się o mój nowy 

samochód—mam cudny samochód— 
że hycel coś wie. — Skrzywił się z 
niesmakiem. — Ale może i my się 
czegoś dowiemy. 

— Skąd pan się dowiedział, że on 
się wtedy minął z Mittie Frisling. 

— Dzięki pani niebieskim pacior= 
kom, droga pani. Proszę spojrzeć. — 
Wyjął z kieszeni otrzymaną ode mnie 
nitkę z paciorkami i trzy paciorki nie 
nawłeczone. -— Jeden z tych znałaz- 
łem na schodach kuchennych w po- 
łowie wysokości. Drugi w szparze po 
dłogi na korytarzu pawilonu na gó- 
rze, niedalegó drzwi bawialni Adolfa. 
A trzeci — urwał jakby dła większe- 
go efektu — a trzeci w tej nieuży 
wanej sypialni na górze, w której 
znaleźliśmy rewolwer. Również w ką 
cie za szafą. 

Spojrzałam z przerażeniem na trzy 
niewinne paciorki, uświadamiając so 
bie, że to ja naprowadziłam go na 
„ten trop. Prawda, że prędzej czy póź 

  

W rolach głównych: William Desmond i urocza Dorelys Perdue. 

REDEZODAW ZRZESZA COO OZ OO TO WIOROOOOOOÓOSOWEA. ZOWIAERKA 

niej samby je znalazł, ale pomimo 
to przyszło mi na myśl, że jeżeli Mi- 
ttie Frisling zostanie na ich podsta- 
wie zasądzona za zbrodnię, to ja już 
do końca życia nie będę miała spo- 
kojnego snu. 

— Niech pani się nie denerwuje, 
panno Saro — rzekł O'Leary, jakby 
odgadując bieg moich myśli. — Ta- 
kie rzeczy są nieuniknione. Jeżeli Mi 
ttie Frisling była zdolna zamordo- 
wać, to będzie również zdolna odcier 
pieć karę za swój czyn. Jest to pierw 
sza lekcja życiowa, jaką sobie musi 
przyswoić wywiadowca kryminalny. 
Dziś mam do zrobienia kilka rzeczy. 
Wieczorem będą zpowrotem. Przy- 
ślę tu też daktyloskopa, żeby zdjął 
odciski palców od skrzyp Idąc się 
przespać, niech pani zostawi przy pa 
cjencie Kemę lub Grondała. W domu 
jest dwóch policjantów, więc nie ma 
się pani czego bać. A — dzień dobry, 
doktorze! 

Lance O'Leary wyszedł, a wszedł 
doktór, który obejrzał się za mim z 
zachwytem. 

— Więc to jest Lance O'Leary —- 
rzekł tonem uszanowania i lęku. 
Nie przypuszczałem, że on taki mło 
dy. I bardzo przystojny. Ciekaw je- 
stem, u kogo on się ubiera. Wyobra- 
żałem go sobie jako krępego jego- 
mościa z cygarem w ustach. Czy pa- 
ni wie — ciągnął, pochylając się nad 
pacjentem — że ja zawsze marzyłem 
o zawodzie detektywa — o rewołwe- 
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Najszybsza kobieta świata. 

  

  

Miss Stella Walsch 7 Cleveland U. S. A., 
pobiła rekord szybkości w biegu pań, osią- 

gając 60 yardów w 7*/,9 sek. 

Mistrzostwa pięściarskie Wilna. 
i 22 b. m. w sali Ośrodka 

| W. F. rozegrane zostały mistrzostwa pięś- 
, ciarskie Wil. O. Z. B. przy udziale 9-ciu 
klubów i 50 startujących ACyfry te. są dowo- 
dem coraz większej popularyzacji sportu bo- 
kserskiego na terenie m. Wilna. Ogólny po- 
ziom techniczny, szczegółnie w wagach lżej- 
szych — był wysoki; wagi ciężka i pół- 
ciężka —,znacznie słabsze. Mistrzostwa roze- 
grane zostały w 2 klasach: młodzików i se- 
niorów. : 

Wyniki techniczne w klasie - seniorów: 
"Waga kogucia — Głowacz (SMP) — 

Lewkowicz (ŻAKS). Pierwszy znacznie lepszy 
wygrywa technicznym k. o. w I rundzie. 

x Waga kogucia — Gowacz (SMP) — 
Hryncewicz (Pogoń). Głowacz wygrywa tech- 
nicznie k 0. w II rundzie. 
"Waga piórkowa — Kompowski (WKB)— 

  

Konieczny 1I (AZS). Wygrał na punkty Kom-, 
powski, mimo lepszej techniki, Koniecznego, 
który nie wytrzymał tempa. 

" Waga półśrednia: Mirynowski (WKB)— 
Wenckun (Sokół). — Zasużone zwycięstwo 
Mirynowskiego. 
N Waga średnia — mistrzem został Wojt- 
kiewicz bez walki, z braku przeciwnika. 

Poza konkursem rozegrał towarzyską wal- 
kę z Pilnikiem, którego pobił pewnie na 
punkty. 

Mr. 69 (2011) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Głosy prasy 

LONDYN, 24. III. (Pat). Prasa w 
dalszym ciągu bardzo żywo omawia 
układ celny  austrjacko - niemiecki, 
zwracając narazie większą uwagę na 
tajemniczość, jaka towarzyszyła jego 
zawarciu oraz na wybór chwili poda- 
nia do wiadomości publicznej samego 
faktu zawarcia układu, niż na samą 
jego treść. „Daily Herald" stwierdza, 
że układ wpłynie na zwiększenie ner- 
wowości w stosunkach międzynarodo- 
wych. Atmosfera niepokoju została 
wywołana w chwili, kiedy spokój jest 
bardziej niż kiedykołwiek bądź po- 
trzebny dla Europy. 

„Times* żałuje, że układ i jego 0- 
głoszenie nie mogły być odłożone do 
zakończenia obrad komisji europej- 
skiej w Paryżu, na której przedstawi- 

angielskiej. 
ciele Niemiec mogliby poinformować 
inne rządy o swych zamiarach i prze- 
dyskutować nasuwające się objekcje. 

„Manchester Guardian“, Zastana-+ 
wiając się nad akcją, jaką ze strony 
mocarstw wywoła układ austrjacko- 
niemiecki, pisze, iż polityka zagranicz 
na rządu angielskiego polegała w o- 
statnich czasach na przygotowaniu od 
powiedniej przychylnej atmosfery dla 
konferencji rozbrojeniowej. Niedawny 
układ francusko-włoski był wspania- 
łym krokiem naprzód na tej drodze. 
Jest więc zupełnie zrozumiałe, iż pow= 
stało pytanie, czy układ austrjacko» 
niemiecki będzie sprzyjał, czy też sta- 
nie się przeszkodą w pracach konfe- 
rencji rozbrojeniowej. 

Manifest republikanów hiszpańskich. 
MADRYT, 24 Iil. (Pat'. Stronni- 

ctwo socjalistyczne i generalna unia 
pracowników opublikowały mani- 
fest, twierdzący między innemi, że 
H.szpanja znajduje się w walce z 

ustrojem monarchistycznym, gwal- 
cącym konstytucję i że osiągnięcie: 
ustroju republikańskiego jest w ©- 
becnej chwili najwyższą aspiracją 
narodu hiszpańskiego. 

  

Demonstracja przeciwko królowi. 
MADRYT 24.11. Pat. — Studenci tutej- 

szego uniwersytetu, opuszczając salę wykła- 
dową, wznosili okrzyki: „Niech żyje republi- 
ka, niech żyje amnestja*. Studenci zer- 
wali ze ściany portret króla Alfonsa i spa- 
HIi go na stosie. W demonstracji tej wziął 
udział wiełki tłum, który policja rozprasza- 
ła, dokonająe lieznych aresztowań. 

MADRYT 24.IM1. Pat. — Zamieseki wy- 
wołane pizez studentów medycyny trwały 
kilka godzin. Słudenci powchodziłi na dachy 
domów, skąd obrzneali policję kamieniami. 
Wielu policjantów zostało rannych. Polieja 
musiała szarżować i aby powstrzymać grad 

kamieni użyła broni palnej. Jeden ze stu- 
k został ranny. Obecnie panaje spo- 

ój. 

Trzesienie ziemi w Kalabrii. 
REGGI 24.111. Pat. — W Kalabrji odezuto 

gwałtowne trzęsienie ziemi, które wywołało 
panikę wśród ladności. Ofiar w tadziacie 
nie było. 

  

Waga półciężka — Minikow (ŻAKS) — 
Nowwicz (WKB). Wygrał pierwszy najlep- 
Szy pięściarz w wadze półciężkiej i ciężkiej. 

Walki w wagach lekkiej i ciężkiej, nie- 
rozegrane, mające się odbyć w przyszłym 
tygodniu. Na wyróżnienie w klasie seniorów 
zasugują Wojtkiewicz. Mirynowski. Głowacz, 
Kaszewski II, Wenckun i Minkow. 

W klasie młodzików zwyciężyli: Bagiński 
(musza), Milek (kogucia), Kowalski (lekka), 
Janowski półśrednia), Zawadzki (ciężka). 
Wyróżnili się: Kaszewski (SMP), Duszkiewicz 
(WKB), Kowalski (1 p. p. Leg.) i Brzozowski 
(AZS). 

Sędziował w ringu p. Kłoczkowski. 

dowódca 6 Bataljonu ; Ignacy Landau, suse ie 
syn Michała i Franciszki z Sommerów, urodzony w 
Tarnopolu w dniu 20 lipca 1884 roku, wniósł prośbę 
o zezwolenie na zmianę nazwiska rodowego Landau 
na nazwisko „Krański*. 

Urząd Wojewódzki Wileński podaje powyższą 
prośbę do powszechnej wiadomości z nadmienieniem, 
że w myśl art. 4 ustawy z dnia 24.X. 1919 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 88, poz. 478) wolno z ważnych powodów 
zgłosić przeciw jej uwzględnieniu sprzeciw do Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie w ciągu dni 90 od dnią ni- 
niejszego ogłoszenia. 

Wilno, dnia I8.III. 1931 r. 
L. dz. Il.402/N/31. 

Za Wojewodę 

(—) M. Pawlikowski 
Naczelnik Wydziału 
Administracyjnego. 

PRZETARG. 
Dyrekcja Oksęgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

riniejszem oyłasza przetarg nieograniczony na budo- 
wę dworca na st. Horodżki. 

Warunki przetargu, rysunki, ślepy kosztorys, oraz 
warunki ogólne wykonania przez przedsiębiorców ro- 
bót budowlanych w Dyrekcji Kolei Państwowych w 
Wilnie są do obejrzenia w dnie urzędowe od godz. 

9-ej dó 12-ej w Wydziale Drogowym Dyrekcji Okrę- 
gowej Kolei Państwowych w Wilnie, ul. Słowackiego 2, 
drugie piętro, pokój Nr. 3, tam również można otrzy- 
mać wezelkie informacje dotyczące wymienionego 
dworca. 

Zainteresowani mogą nabyć pełny komplet wy- 
kazanych wyżej danych technicznych po wpłacie do 
kasy dyrekcyjnej 15 zł, lub też sporządzić z tych ma- 
terjałów notatki. Robienie notatek zezwala się tylko 
w lokafu Dyrekcji i w podanym wyżej czasie. Wysy- 
łanie pocztą materjałów dotyczących przetargu Dy- 
zEkEjĘ nietobowiązOj 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do spe- 
cjalnej skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 
de godz. ł2-ej dnia 2ł kwietnia 193] roku. 

Wadjum w wysokości 3000 zł. winno być złożone 
w sposób uśtalony przez Ministerstwo Skarbu w kasie 
dyrekcyjnej w Wilnie, lub przekazane do P. K. O. na 
rachunek Dyrekcji — kwit zaś o złożeniu wadjum wi- 
nien być dołączony do toferty. 

Dyrekcja Okr. Kolei Państw. 
3504/V1 w Wilnie 

3500/V1 

  

    

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WiLNIE, GARBARSKA 1, tel. 62. 

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE*: 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki Ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zogarków 

P i bižutorji po cenfe przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO, uł. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 
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Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie Antoni 

Maciejowski, zam w Wilnie przy ul. Piłudskiego 6, 
na zasadzie art. 1030 U. P. С. ogłasza, że w dniu 26 
marca 1931 r. od godz. IQ rano w Wilnie przy ulicy 
Ponarskiej Nr. 29 odbędzie vię aprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Mowszy Świr- 
skiego i lzraela Gurwicza k składających się z auto- 
busu ciężarowego, oszacowanych na sumę 600 zł. 
3503/V1 Komornik A. Maciejewski. 

POSZUKUJE SIĘ GMACH 
o 16—18 pokojach w okolicach Wilna w suchym 
lesie sosnowym, dla kolonii letniej. Oferty: W. Pebu- 

lanka 18. Centrslny Komitet Oświaty. 

  

  

DZI 

  

M Kenigsberg 
Choroby skórna, 

weneryczne 

i moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telafon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

Akuszerka 

Mara Brzedita 
przyjmuje od 9 rano dom 
7 wiecz, ul. Mickiewicza 3% 
m, 4, W. Zdr. Nr 3093. 

ELAM 
korepetycyj 

Specjalność matem 
Zgłoszenia do administr. 

dls W. K. 

PIANISTKA 
koncertowa, absolwentka. 
Wiedensk. Akademji Mu-- 
zycznej i Musikhochschule 

udzie iaiekcji fortepian: 
ul. Dąbrowskiego 12—2: 

  

  

  

    

w centrum miasta 

do wynajęcia 
Jagiellońska 9—1-a 
    

STUDENT 
poszukuje korepetycji we 

xakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—28..   

  

rach, tropach, zbrodniarzach, i lau- 
rach wywiadowczych. A tymczasem 
latam ze stetoskopem i nie mam je- 
dnej spokojnej nocy. Piekielne ży- 
cie. ——Urwał nagle. — Gdzie jest kar 
ta? Go tu u pani słychać? Zdaje się, 
że nasz pacjent wyliże się z tej bie- 
dy. 

Kema zgodziła się chętnie zostać 
przy chorym na czas mojej nieobec- 
ności. Powiedziała mi, że nie pojedzie 
na pogrzeb, dając do zrozumienia, że 
jej miejsce jest przy<żywych. Сау- 
bym była pewna, że nie umoczyła rę 
Ki w zamordowaniu Adolfa, pochwa- 
liłabym to postanowienie, jako bar- 
dzo dorzeczne. Ale nie miałam pewno 
ści w odniesieniu do żadnego z domo 
wników, a Kema odstrzęczała mnie 
swoją kamienną nieczułością i spo- 
kojem, jaki jej nie opuszczał w naj- 
dramatyczniejszych momentach tych 
ciężkich dni. 

Znalaziszy się na górze w swoim 
pokoju, sprzątnęłam z łóżka Genowe 
fę, który usadowił się na mojem czar 
nem jedwabnem kimonie, i wyrzu- 
ciłam go na korytarz. Dotknięcie 
szorstkiego futra znienawidzonego 
stworzenia przyprawiło mnie o niemi 
łe uczucie. W dodatku na kimonie 
zostało sporo żółtych włosów, któ- 
rych nie można było strzepać. 

Zobaczyłam z okna towarzystwo 
odjeżdżające na pogrzeb. Za wyso- 
ką bramą czekały dwie żółte taksów 
ki, odcinające się ostro na tle sza- 

  

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. edp. Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

je 
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rego, posępnego krajobrazu. 
Izabella szła pierwsza. Miała na 

sobie trochę zniszczone futro fokowe 
i mały czarny klosz, naciągnięty głę- 
boko na oczy. Wyglądała jak zwykle 
elegancko i dystyngówanie. Sądzę, że 
tej cechy nie zaiarłaby w niej naj- 
większa bieda. 

Dzień był ciemny: i wiłgotny. I 
March również była w futrze — po- 
pielicach — bardzo eleganckiem, pra- 
wdopodobnie nowem i w małym, 
czarnym kapelusiku. Na rękach mia- 
ła białe, luźne rękawiczki. Lonergan 
otworzył drzwiczki pierwszej taksów 
ki i wsiadł razem z nią. Eustachy 
przesadnie modny w zestawieniu z 
Dimuckiem, musiał zadowolić się dru 
gą. Obaj czekali jeszcze chwilę na 
spóźniającą się Mittie Frisling, która 
nadbiegła pośpiesznie, powiewając 
piórami kapelusza i frędzłami sukni, 
widocznemi z pod ohydnego kracia- 
stego płaszcza. Grondał wsiadł ostat- 
nii zajął miejsce obok szofera 

Patrząc na oddalające się wołno 

  

' błotnistą drogą taksówki, zadałam so 
bie pytanie, dlaczego Lonergan poje- 
chał na pogrzeb. Naturalnie nie ze 
względu na zabitego, lecz na March. 
Ale co on robił* w tym domu? Sto- 
pień jego przyjaźni z Eustachym nie 
usprawiedliwiał ani jego obecności 
w tym domu o takim czasie, ani nie 
pokoju o stan zdrowia starego pana 
Federie. 

Położyłam się do łóżka, pełna po- 

czucia miłej wygody i wypoczynku. 
jakiego zaznałam pod tym dachem 
tylko ten jedyny raz, bo ani przed- 
tem, ani poiem. Przypisałam to fak- 
towi wydalenia się z domu wojowni- 
czych elementów. Tak, wszyscy po- 
jechali na pogrzeb człowieka, którego 
jedno z nich zabiło! 
Myśl ta wytrąciła mnie momentalnie: 
ze stanu ukojenia. Usiadłam raptow- 
nie na łóżku, rozglądając się po mro- 
cznych kątach. Kto mógł być mor- 
dercą czy morderczynią, jak nie jed- 
na z tych siedmiu osób, które poje- 
chały oddać ostatnią posługę Adolfo- 
wi Federie — a może Kema? 

Aby sobie zapewnić jaki taki spo- 

kojny sen, wstałam i podparłam mo 
jeno klamkę drzwi małem krzesełkiem 

Po godzinie obudziłam się nagle 
złana zimnym potem z sercem biją- 
cem w gwaliownem tempie. 

Z dołu dochodziły stłumione lecz 
wyraźne dźwięki muzyki foriepjano- 
wej, dźwięki — „La Furiante". 

Nie wiem jak długo słuchałam, 
kompletnie zmrożona, tych dziwnych 
nut minorowych, bębniących grož- 
nych basowych tonów i zawodzących 
nut chromatycznych. Piekielna ta me 
lodja działała na mnie i wbrew mnie 
samej. 

Ale zerwałam się z łóżka dopiero 
pod wpływem przypomnienia, że 
przecież Eustachego nie było w do- 
mu. A tylko on jeden mógł grać tę 
okropność. (D. C. N.). 

EEST, 

  

Redakter odpowiedzialny Antoni Wiszniewski 
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