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Akurat w przededniu otwarcia kon 
fereneji paneuropejskiej w Paryżu zo- 
stał ogłoszony komunikat o porozu- 
mieniu rządów niemieckiego i austr- 
jackiego w sprawie zawarcia unji go- 
spodarczej. Tam — teoretyczne roz- 
prawy, które nie posunęły ani o krok 
naprzód realizacji głośnego projektu 
Brianda, tu—fakt dokonany, zmienia- 

jący gruntownie układ sił na konty- 
nencie. To też w kołach politycznych 
w całej Europie zawrzało. Dawno już 
nie było wypadku politycznego, który 
by wywołał takie poruszenie w prasie 
i dyplomacji. 

Plan utworzenia niemiecko-austr- 
jaekiej unji cełnej nie jest nowy. 
Jeszcze przed wojną zajmowano się 
tą myślą, która już wówczas zamie- 
rzała objąć w wielkie terytorjum go- 
spodarcze Rzeszę Niemiecką i monar- 
chję austro-węgierską. Idea ta została 
podjętą podczas wojny i znalazła swój 
wyraz w rozszerzonym programie 
„Mittełeuropy*, propagowanym usil- 
nie przez liberalnego polityka niemiec- 
kiego Fryderyka Naumana. Klęska 
mocarstw centralnych  pogrzebala 
wówczas wszystkie te piękne projekty 
a zastrzeżenia, zawarte w traktacie 
Wersalskim i traktacie Saint-Germain, 
ponowione w kategorycznej formie na 
konferencji genewskiej w r. 1922, u- 
niemożliwiły, zdawało się na długo 
wszelkie próby ich wskrzeszenia. 

Jak widać, Niemcy nie wyrzekły 
się jednak swych płanów i w tajemni- 
ey opracowały warunki porozumienia 
z Austrją, dla ogłoszenia których u- 
znały obecny moment za najbardziej 
odpowiedni. 

Jest rzeczą drugorzędną, jak nale- 
ży nazwać zawarte porozumienie: u- 
kładem gospodarczym, czy też unją 
eelną w Ścisłem znaczeniu tego słowa. 
Pod definicję unji celnej całkowicie 
ono nie podpada wobec faktu, iż prze- 
widuje utrzymanie szeregu stawek cel- 
nych pomiędzy obu państwami. Jest 
ło raczej układ, oparty na zasadzie 
wzajemnej praferencji, ale nie ulega 
wątpliwości, że jest to tylko pierwszy 
krok na drodze ku zupełnemu zlaniu 
się gospodarczemu Niemiec i Austrji, 
a w dałszej konsekwencji i ku zlaniu 
się politycznemu czyli „Anschlusso- 
wi*, którego tak panicznie bali się 
twórcy traktatu Wersalskiego. 

Ale i dziś już umowa niemiecko- 
austrjacka nie jest pozbawiona zna- 
ezenia politycznego. Polega ono nie- 
tylko na tem, że przez zniesienie naj- 
ważniejszych ceł tworzy ona z Austrji i 
Niemiec jeden organizm gospodarczy, 
ale również na tem, że specjalny pa- 

ragraf układu przewiduje, iż z chwilą 

wprowadzenia go w życie, Austrja i 
Niemcy zobowiązują się zawierać trak 
łaty handlowe z wschodnio-południo- 
wemi państwami agrarnemi jedynie za 
wspólnem porozumieniu. 

W praktyce oznaczać to będzie 
wzmożoną austro-niemiecką ekspan- 
sję na Bałkany i na cały południowy 
wschód Europy, przez co imperjalizm 
niemiecki staje się czynnikiem decydu- 
jącym w Europie środkowej. 

Niemcy starają się dowieść, że no- 

wy układ utrzymany jest całkowicie 
w duchu paneuropejskim Brianda. Nie 
można odmówić im formalnej słusz- 
ności, gdyż mogą się one powołać na 

* obrady genewskie z września 1930 r., 

gdzie uznano za bardzo pożądane reg- 
jonalne traktaty, mające na celu wy- 
równanie przeciwieństw  gospodar- 
ezych oraz na formułę układu, dającą 
możność innym państwom zaintere- 
sowanym przystąpienia do projekto- 

wanej unji. ` 

Z drugiej strony jednak ma r. 
prasa francuska, gdy twierdzi, że u- 
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PANEUROPA A NITTELEOROPN. 
kład celny jako pierwszy krok do 
„Anschlussu“, „Mitteleuropy“, .kon- 
cepcji Berlin— Bagdad, wreszcie odwe- 
tu jest skuteczną bombą, podłożoną 
pod wątły gmach Paneuropy. 

„Temps* przypomina, że polityka 
dążąca do zjednoczenia niemieckiego 
w Europie zaczynała się od „Zolłve- 
reinu*. Frazesy komunikatu niemiec- 
kiego powołujące się na związek pomię 
dzy unją austro-niemiecką a zasadą 
kooperacji europejskiej itd. nazywa 
„Temps* „literaturą, probującą osło- 
nić brutalny fakt utworzenia bloku, 
przez który Austrja faktycznie straci- 
łaby swoją niezawisłość i związała 
swój los z losem Rzeszy Niemieckiej *. 
„Wszełkie wyjaśnienia mające osło- 
nić tę iniejatywę są bez żadnej wartoś 
ci. Liczyć się trzeba tylko z faktami, 

przetłumaczonemi w ścisłe teksty. Jest 
to żart o wątpliwym smaku utrzymy- 
wać, że tego rodzaju umowę stawia 
się pod auspicjami kooperacji euro- 
pejskiej zaincjowanej przez p. Brian- 
da, idzie bowiem wyraźnie o utworze- 
nie bloku niezawisłego od wszelkiego 
innego ugrupowania gospodarczego i 
będącego dla oczu najmniej uprzedzo- 
nych tylko przedmową do .„„Anschlus- 
su', to znaczy do unji politycznej. 
Niepodobna nie uznać niewłaściwości 
takiej inicjatywy, nawet gdyby miała 
być podjęta w najlepszej intencji. Je- 
żeli idzie o wysiłek łojalny, dlaczego 
było prowadzić negocjacje w wielkiej 
tajemniey, dlaczego chciano postawić 
mocarstwa przed. faktem  dokona- 
nym? 

Wielki organ polityki zagarnicznej 
Francji wzywa mocarstwa zaintereso- 
wane w niezawisłości Austrji aby dzia- 
łały „bez zwłoki, z całą stanowczoś- 

cią, jakiej wymagają okoliczności, 
wykazując że umowa nie godzi się z 
zobowiązaniami przyjętemi przez Au- 
strję w Genewie i stwierdzając, że pro- 
jekt poważnie wzburza państwa Eu- 
ropy Centralnej, oraz narusza ustalony 
porządek. „Porządek ten byłby po- 
ważnie zagrożony przez rekonstrukcję 
potęgi niemieckiej w centrum konty- 
nentu pod formą próby zrealizowania 
dawnego projektu owej „Mittełeuro- 
ру“, na jakiej Niemcy zamierzały osa- 
dzić swoją przewagę, gdyby były wy- 
szły zwycięsko z wielkiej wojny”. 

Jeżeli chodzi o stanowisko Polski, 
dotychczasowe dane nie pozwalają 
jeszcze na dokładną ocenę, w jakim 
stopniu układ ten dotknie jej intere- 
sów gospodarczych. Strona zaś poli- 
tyczna nie jest oceniana przez opinję 
polską jednomyślnie. Są publicyści, 
którzy uważają za fakt nader dodatni 
zwrócenie się ekspansji niemieckiej w 
kierunku południowo - wschodnim, 
gdyż przez to ulegnie osłabieniu ich 
napór na Śląsk i Pomorze. Większość 
jednakże wyraża pogląd, że perspekty- 
wa utworzenia się 73 miljonowego 
państwa germańskiego kryje w sobie 
poważne niebezpieczeństwo w pierw- 
szym rzędzie właśnie dla Polski, któ- 
ra będzie miała wówczas do czynienia 
z o wiele silniejszym przeciwnikiem. 
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"=" SPROSTOWANIE. 
W przypisku redakcyjnym do artykułu 

wstępnego p. t. „Samobėjstwa“, zamieszczo 

nego We wczorajszym numerze, znalazło się 

parę błędów drukarskich, z których jeden 

zwłaszcza zmienia zupełnie sens zdania, 

  

Pierwsze zdanie powinno brzmieć: „Tru- 

dno się nie zgodzić z zapatrywaniami autor- 

ki*, zamiast „Trudno mi się zgodzič“... W 

następnem zdaniu należy czytać zamiast 

wyrazu „weale“ niepodobny doń 

yraz „zresztą. 

zgoła 

    

Narada Brianda i Hendersona. 
PARYŻ, 26.Ш. (Pat). Prasa po- 

ranna podkreśla doniosłość wczo- 
rajszej narady, odbytej między 
Briandem i Hendersonem. „Journal“ 

pisze. iż Briand i Henderson uzgod“ 

nili całkowicie swe stanowisko wa- 

bec ostatnich posunięć austro-nie- 

mieckich w sprawie unji celnej. 
Dziennik „L'Oeuvre" pisze, że po- 
siedzenie wczorajsze dało wyniki 
doskonałe. Według Wielkiej Bry- 
tanji i Francji Rada Ligi Narodów 
ma coś do powiedzenia w sprawie 
unji celnej. protokóle genewskim 
w roku 1922 Austrja zobowiązała 
się wobec mocarstw, gwarantują- 

cych udzielenie jej pożyczki, a mia- 

nowicie wobec Francji,  Anglji, 
Włoch i Czechosłowacji, że nie roz- 

pocznie żadnych rokowań, mogą- 

cych pomniejszyć jej niepodległość 

gospodarczą lub polityczną. Jedno 

z państw, które protokół ten pod- 
pisało i które nie należy do składu 

Rady Ligi Narodów, np. Czecho- 
słowacja, może prosić Radę Ligi, 
aby wypowiedziała się w tej spra- 
wie i orzekła na sesji majowej, czy 
zasada porozumienia, ustalona przez 

Austrję i Niemcy, zgodna jest z 
protokółem z roku 1922.   

apończycy wznieśli w mieście Tsingtan p ycy #' 
pomnik ku czci polegiych w czasie wielkiej 

wojny żołnierzy. 

  

Kredyty budowlane. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister skarbu. przekazał do 
dyspozycji Banku Gospodarstwa 
Krajowego pierwszą w tym roku 
transzę kredytu budowlanego w su- 
mie 8 milj. zł. 

Rozdzieleniem kredytów zajmie 
się Bank Gospodarstwa Krajowego 
w najbliższym okresie czasu, u- 
względniając w pierwszym rzędzie 
budowle już rozpoczęte. 

Wojskowe dokumenty 
osobiste. 

Teł. od wł. kor. z. Warszawy. 

Min. Spr. Wojsk. zwróciło się do 
wszystkich ministerstw o wydanie 
zarządzeń, wzbraniających odbiera 
nia przez funkcjonarjuszów cywi!- 
nej służby państwowej wojskowych 
dokumentów osobistych od osób, 
należących do rezerwy i pospolitego 
ruszenia. 

Budowa Bibijoteki 
Jagiellońskiej. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

P. premier Sławek niedawno od- 
był konferencję z rektorem Uniwer-' 
sytetu Jagiellońskiego prof. Zalę- 
skim w sprawie budowy Bibljoteki 
Jagiellońskiej, budzącej duże zainte- 
resowanie wśród szerokich kół pau- 
kowych. 

Konferencja socjologów 
polskich. 

POZNAŃ, 26-1II. (Pat). 26 b. m. 
przed południem została otwarta 
pierwsza konferencja socjologów 
polskich. Na zjazd przybyło wiele 
wybitnych naszych socjologów z 
senjorami polskiej nauki socjologicz- 
nej prof. Ludwikiem Krzywickim, 
Ludwikiem Kulczyckim oraz Wacła- 
wem Makowskim. Obrady zagaił 
imieniem Polskiego Instytutu Socjo- 
logicznego prof. Znamięcki, poczem 
nastąpiły przemówienia powitalne. 

Konferencja zbożowa. 

RZYM, 26 il. (Pat). Na piątko- 
wem  popołudniowem posiedzeniu 
konferencji zbożowej dokonano wy- 
boru przewodniczącego konferencji, 
na które to stanowisko powołano 
sen. de Michaelisa. W sobotę ucze- 
stnicy konferencji przyjęci będą 
przez min. Grandiego i min. Acerbo. 

Król belgijski w Paryżu. 
PARYŻ, 26-II1. (Pat). Przybył tu 

w charakterze prywatnym król bel- 
gijski w celu złożenia wizyty kurtua- 
zyjnej prezydentowi Doumergue'owi 
w związku ze zbliżającą się 70 rocz- 
nicą jego urodzin. 

Pożar zabytkowego kościoła. 
KRAKÓW 26.III.. Pat. — Wczoraj wy 

buchł pożar w kościele parafjalnym w Ka- 
mienicy pod Limanowem. Kościół ten, zbu- 
dowany całkowicie z drzewa w roku 1676, 
a restauowrany w 1888, pod wezwaniem N. 
M. P. należy do cenniejszych zabytków bu- 
downictwa drzewuego w Polsce. Pożar stra- 
wił go doszczętnie. Pożar powsłał wskutek 
niedbalstwa, polegającego na pozostawieniu 
przy głównym ołtarzu palącej się świecy, 
czy też kadzielniey z rozżarzonemi węgłami. 

      

Popierajcie Ligę Morskę 
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Powrót Marszałka Piłsudskiego oczekiwany 
jest w przyszłym tygodniu. 

    

> Bd 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Utrzymują, że Marszałek Piłsud- 
ski przybędzie do Warszawy we 
czwartek, lnb piątek przyszłego ty- 
godnia. 

* 

PARYŻ, 26 III. (Pat). Ambasada 
otrzymała drogą radjową zawiado- 
mienie, że kontrtorpedowiec „Wi- 
cher", na którego pokładzie znajdu- 

je się jadący z Madery Marszałek 
Piłsudski, zawinie do portu w Cher- 
bourgu w czwartek wieczorem lub 
w piątek nad ranem. Ambasador 
Chłapowski wyjeżdża dzisiaj w to- 
warzystwie uttache wojskowego płk. 
Błeszyńskiego do Cherbourga na 
spotkanie Marszałka Piłsudskiego. 

Marszałek Piłsudski przybył 
do Cherbourga. 

Uroczyste powitanie. 

CHERBOURG, 26-HI. (Pat). Kontrtorpedowiec „Wicher“, na którym 
jedzie Marszałek Piłsudski, przybył tutaj o godz. 15. Na spotkanie wy- 
leciała eskadra hydroplanów, która towarzyszyła Panu Marszałkowi aż do 
portu, gdzie „Wicher* stanął na raidzie. Forty Cherbourga powitały przy- 
bycie Marszałka strzałami armatniemi. 

Pierwszy przyjechał na pokład „Wichra* motorówką oficer komple- 
mientacyjny, wydelegowany przez komendanta portu wraz z attachć woj- 
skowym płk. Błeszyńskim. Następnie przybył ambasador Chłapowski 
i preiekt morski admirał Berthelot, który z powodu zapowiedzianego 
przyjazdu Pana Marszałka przerwał swój objazd inspekcyjny wybrzeża 
północno-zachodniego i przybył specjalnie dzisiaj z Dunkierki na powita- 
nie Pana Marszałka w imieniu ministra francuskiej marynarki wojennej. 
Następnie na pokład „Wichra* przybył komandor Petelenz, prezes komisji 
odbiorczej budujących się we Francji statków marynarki polskiej, oraz 
p. Wtorkowski, szei bazy morskiej polskiej w Cherbourgu. 

Q godz. 16 zaprezentowano Panu Marszałkowi pierwszą polską łódź 
podwodną „Wilk*, odbywającą obecnie próby pływania. Kontrtorpedo- 
wiec „Wicher”, dla którego obecna podróż jest pierwszą dalszą podróżą, 
wykazał duże zalety nawigacyjne, których dał dowód zwłaszcza przy 
przebywaniu zatoki Biskajskiej, gdzie morze zwykle bywa bardzo nie- 
spokojne. 

Termin odpłynięcia okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Wichra“ 
z Cherbourgu narazie nie jest jeszcze ustalony z powodu gęstej mgły, 
panującej na morzu. 

Ankieta w sprawie rewizji konstytucji. 
(Tel. od wi. kor. z Warszawy). 

Marszałek Sejmu wystosował do 
27 wybitnych polskich uczonych i 4 
towarzystw prawniczych pisma, w 
których stosownie do uchwały Ko- 
misji Konstytucyjnej Sejmu o rozpi- 
sanie ankiety na temat zagadnienia 
rewizji ustroju państwowego prosi o 

    

wypowiedzenie swego zdania. Mię- 
dzy ianemi wystosowane zostały 

pisma do prof. Bobrzyńskiego, Bu- 
kowieckiego, Cybichowskiego, Estre- 
ichera, Stan. Grabskiego, Wład. 
Grabskiego, Wład. Studnickiego i 
Adama Krzyżanowskiego. 

eZ 

Powódź w Palermo. 
  

  

Ogromny cyklon, który ostatnio nawiedził Sycylję, wielkie szkody wyrządził również 
w Palermo. Przez kilka dni opadły ogromne ilości deszczu, które spowodowały wystąpienie 
z koryta rzek. Woda zalała miasto na wysokość dwóch metrów. Wiele rodzin zostało po- 

zbawionych mieszkań. Zdjęcie nasze przedstawia ulicę Palermo po powodzi. 

ORMO SO BZCANE RBA KORBA T TSR TITANO 

Przzdiuženie okresu zasiikėw dia bezrobotnych 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Min. Pracy i Opieki Społecznej 
zarządziło w porozumieniu z Min. 

Skarbu przedłużenie trzynastotygad- 
niowego okresu zasiiku dla bezro- 
botnych z funduszu bezrobocia do 
okresu siedemnastotygodniowego. 

Bezrobotni, którzy do dnia 30 
kwietnia bież. roku wyczerpali za- 
siłki, będą mieli przedłużone prawo 
otrzymywania ich jeszcze w ciągu 
miesiąca. 

Pogrzeb b. kanclerza Rzeszy Muellera. 
BERLIN 26.III, Pat. — W piątek 

odbył się pogrzeb byłego koncelerza 
Hermana Muellera. Na gmachach pu- 
blicznych i wielu domach wywieszo- 
no na znak żałoby flagi o barwach 
republikańskich, opuszczone do poło- 
wy masztu. Ulice, któremi przeciągał 
kondukt żałobny, zaległy tłumy mie- 
szkańców. Przewiezienie zwłok do 
krematorjum nastąpiło z dziedzińca 
gmachu partji socjaldemokratycznej. 
Tu ustawiony byl katafalk z trumną, 
bogato przybrany kwiatami i wien- 
cami. Wśród zebranych na dziedziń- 
cu obecni byli, prócz rodziców zmar- 
łego, członkowie zarządu partji, oraz 
obu frakcyj parlamentarnych, dele- 
gaci zagraniczni z Danji, Francji, Au- 
strji, Czechosłowacji, Holandji i Bel- 

gji. Również przybył sekretarz dru- 
giej międzynarod. dr. Adler. Przęd 
wyniesieniem zwłok z domu wygłosił 
przemówienie poświęcone pamięci 
zmarłego przewodniczący partji so- 
cjaldemokrat. Wells. Zkolei przemó- 
wił po francusku prezes drugiej mię- 
dzynarodówki Vandervelde. Następ- 
nie przy dźwiękach orkiestry i chó- 
rów utworzył się kondukt w którym 
uczestniczyły również oddziały repu- 
blikańskiego Reichsbanneru że sztan- 
darami! W chwili, kiedy kondukt mi- 
jał pałac prezydenta Rzeszy, przęd 
gmach wyszedł prezydent Hinden- 
burg, aby oddać cześć zmarłemu. Kon 
dukt skierował się następnie do kre- 
matorjum, gdzie o godz. 19 nastąpiło 
spalenie zwłok. 

2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. I — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
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znany magnat automobilowy, ubezbieczył 

swe życie na 12 miljonów dolarów. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Obchód 13 rocznicy niepodległości. 

Z pogranicza donoszą, iż na terenie Bia- 
łorusi sowieckiej 13 rocznieę niepodległości 
repabliki białoruskiej ludność obchodziła 
konspiracyjne. W szeregu miast i w 
Mińsku odbyły się „tajne akademje* poświę 
eone tej rocznicy. 
Patrjoci białoruscy rozrzucili kilkanaście ty- 
sięcy odezw wzywających lud białoruski do 
obalenia ustroju sowieckiego. 

W Mińsku kolportowano nielegałne pis- 
mo „Konstytucja, które ostro atakuje obee 
ny ustrój sowiecki na Białorusi za ucisk 
narodowy. 

Agenci GPU. przeprowadzili szereg rewi- 
yj w mieszkaniach działaczy narodowych, 
przyczem kilku z nich aresztowano. 

—A— 

Nowy typ samolotu 
woįskowego. 

NOWY YORK 26.1. Pat. — W zakła- | 
dach fabrycznych Fokkera buduje się obee- 
nie nowy samolot wojskowy, który przy u- 
życiu czterech karabinów maszynowych, ma- 
jacych wyłoty poza skrzydłami samolotu, 
hędzie mógł dawać 3 tys. strzałów na minu- 
tę. Samołot ten będzie mógł latać z szybkoś- 
cią do 200 rail na godzinę. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 26.111. Pat. — 26 b. m. w 

15 dniu ciągnienia 5 klasy  22-ej Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej  główniejsze 
wygrane padły na numery następujące: po 
15 tys. zł. — 13.812, 180.998, 10 tys. zł. — 
94.932, po 5 tys: zł. — 130,981 146.648, po 
3 tys. zł — 83.010, 83.574, 129.444, 197.947. 

BEBE TSS TTT TENS 
SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ 
Doktorowi Władysławowi Łobzie za 
troskliwą opiekę lekarską i wszystkim 
tym, którzy w dniu pogrzebu 

Andrzeja "Kuleszy 
wzięli udział w pogrzebie, a w szcze- 
gólności. Zarządowi: Wojewódzkiemi 
i Okręgowemu Kołu Z. I. W. R.P. w 
Wiłnie, za okazanie wyrazów współ- 
czucia. 

    

        

      
        
        

  

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Z* 

GEORG 

  

   

Popierajcie Ligę M. 
    ЗНа 

rską, 
    

Giełda warszawska z dn. 26.1II. b. r.. 

WALUTY | DEWIZY: 

    

    

BOIRON ооа 8.92!/, - 8,041/, . 8,9017, 
Góańsk . .. .. . 173,38—173,81—172,95 
Bolandja . .. . . . 357,73 —358,63—356,83 
Londyn - . 22 + „ 45,34'/,—4 43,24 
Nowy York , -- 8.213 -- 6.033 —8,893 
Palyi LA 34,911/,—35,01 34,82 
Szwajcarja . -. . .. 141,65—172.08—171,22 
WIERZ A 125,39 —125,70—12 „08 
Włoohys >: 2302. 46,14'/, —46,87—46,52 
Berlin w obr,.pryw. . . « - - 812,64 

PAPIERY PROCENTOWE; 
Pożyczka inwestye. «. . . . . . .« 92,58 
Ta sama seryjna . ... . . . . « . 97,00 
5% Копметву па .. “ių Pas 49,25 
6% dolarowa 4.04, 75,00—75,50 
Э00 Moka Sia SGD 63) 45,00 
7% Stabilizacyjna .„. -. « . . . ; 84,25 
10% kolejowa TAS 104,00 
8% L. Z. B. G. K.i B.R., ebl. B. G. K. 04.00 
48:86M0-705 UJ Ez, ii 83.25 
415%, ztemskłacąś owies SASZ 33,75 
8% warszawskie. - . . . . . 72,50—73,00 
5% Łodzi nę Kw 22M + 68,00 
80, PiotrROwa I ii ni Ь 63,15 
10% Radomia 7057838340. 75,25 
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Bank POISKI ; <> 40053 + iai SMA 
RUEMAM ZONE 10 I S 36,00 
Liipop « +« + « 1 « « * « © . . 22,00—2250 
Starachowice « „ « « . . . . « T. us Ak 
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Włoska katastrofa lotnicza. 
Lotnictwo włoskie dotknął -cios 

bardzo ciężki. Oto w dniu 19 b. m., 
wpobliżu miejscowości Marina di Pi- 
sa runął w morze samolot ,„Savoya 
64“ powodując tragiczną śmierć trzech 
znakomitych włoskich lotników: płk. 
Maddaleny, kpt. Cecconiego i por. Da- 
monte. 

Zaalarmowane władze wojskowe 
podjęły natychmiastowe poszukiwania 
ciał nieszczęsnych ofiar katastrofy. 
Kilkunastu nurków opuściło się na 
dno morskie. Wyłowiono szczątki roz- 
bitego samolotu. Motor aparatu spo- 
czywał wśród algów i wodorostów w 
odległości niespełna 100 mtr. zaled- 
wie od brzegu. Ciał jednak dotych- 
czas nie znaleziono. 

Dokonane przez rzeczoznawców 0- 
ględziny wyłowionych szczątków sa- 
molotu każą przypuszczać, że katast- 
rofa nie nastąpiła wskutek pęknięcia 
śmigi, jak to w pierwszej chwili są- 
dzono. Wątpliwą jest zresztą rzeczą, 
czy wogóle tajemnica katastrofy zo- 
stanie wyjaśniona, gdyż samolot przy 
uderzeniu o wodę doznał bardzo zna- 
cznych uszkodzeń, rozpadając się na 
kilka części. Ani jeden zaś z lotników 
nie ocalał. Można więc jedynie bawić 
się w domysły i przypuszczać, że ka- 
tastrofę spowodował prawdopodobnie 
jakiś nieopatrzny a zbyt brawurowy 
manewr pilota. 

Całe Włochy okryły się żałobą. 
Nie dziwnego. Maddalena należał do 
asów lotnictwa włoskiego. Był nie- 
mał narodowym bohaterem. On to 
brał najczynniejszy udział w ekspedy- 
cji ratowniczej, która w swoim czasie 
ruszyła na poszukiwania zaginionego 
Nobilego. On to pierwszy zauważył na 
samotnej, pływającej skale lodowej 
czerwony namiot niefortunnego gene- 
rała, którego podbiegunowa wyprawa 
tyle wrzawy w całym cywilizowanym 
świecie narobiła i tak bolesną stratę 
w osobie zaginionego — tym razem 
bezpowrotnie! — Amundsena ludzko- 
ści ządała. O Maddalenie rozpisywały 
się wtedy z podziwem dzienniki całe- 
go świata. On zaś igrał z niebezpie- 
czeństwem i śmiało zazierał śmierci 
w oczy, kiedy to, latając nad bezkres- 
nemi pustyniami śnieżnemi dalekiej 
Północy, zmuszony bywał do opusz 
czania się na wodę. On to w kilka łat 
połem leci wraz z włoskim ministrem 
lotnictwa Bałbo i eskadrą hydropla- 

  

nów przez ocean Atlantycki i' jemu 
to w dużej mierze — jak utrzymują 
wtajemniczeni — przypisać należy 
sukces słynnego włoskiego  raidu 
transatlantyckiego. On wreszcie, wes- 
pół ze zmarłym równie tragicznie Cec- 
conim, pobił niedawno nowy rekord 
Światowy długości lotu, utrzymując 
się w powietrzu 67 godzin bez prze- 
rwy. 

Dziś Maddalena nie żyje. Zginał 
śmiercią lotnika. Naród włoski okrył 
się żałobą. Ze wszystkich krajów na- 
pływają kondolencje' przedstawicieii 
łotnictwa. Włochom ubył jedćn z naj- 
dzielniejszych „orłów*.. Ubył lotnik 
niemal tak sławny, jak francuski Guy- 
nemer czy niemiecki vón Richthofen. 
Wraz z nim ubyli dwaj, mniej może 
głośni, lecz też bardzo zasłużeni u- 
czestnicy raidu transatlantyckiego. - 

Niemal codzień się czyta o wypad- 
kach lotniczych. Niemal codzień ktoś 
spada, łamie ręce i nogi, zabija się 
czasem ujdzie cało, by w jakiś czas 
potem spaść znowu. Niby wszystko to 
takie naturalne, a jednak za każdym 
razem robi wrażenie. Żal tych mło- 
dych, dzielnych ludzi, którzy giną ot 
tak sobie, rzecby można, bez celu, bez 
koniecznej potrzeby. To im śmiga pę- 
knie. to benzyna się zapali, to wpadną 
w „korkociąg”, to znów skrzydło apa- 
ratu ni z tego ni z owego się odklei. 
I giną tak jeden za drugim bez skargi 
i żalu. Nikogo to nie odstrasza. Zginie 
jeden, znajdzie się dziesięciu nowych. 
Technika niby idzie naprzód, a jed- 
nak wypadki się mnożą. Śmierć zbie- 
ra żniwo obfite, bardzo obfite. 

I gdy się patrzy na suchą, ściągłą 

   tu «mariego tragicznie Muddaleny, 
gdy się spogłąda na to wysokie, inte- 
ligentne czoło, błyszczące życiem, 
śmiejące się oczy i energiczny zarys 
podbródka, człek mimowoli wpada w 
zamyślenie. Czy zwycięży wreszcie 
ten wiecznie żywy a beztroski, wiecz- 
nie młody a nieugięty, wciąż ofiarny 
i odradzający się duch łudzki, czy też 
weźmie górę martwa maszyna? Czy 
krwawa hekatomba tylu lotników nie 
pójdzie na marne i czy przyjdzie 
wreszcie czas, kiedy bujanie w prze- 
stworzach stanie się równie bezpiecz- 
ne co chodzenie po ziemi? 

Dziś w każdym razie bardzo jesz- 
cze do tego daleko. 

Skitur. 
  

SZWAJCARSKA IDYLLA. 
(Kore pondeno 1 własnaj, 

Zurych, w marcu 1931 r. 

Szwajcarja jest rajem rentjerów, 
hotelarzy spokojnych mieszczuchów, 
zamożnych chłopów, fabrykantów 
czekolady, zegarków, kołder jedwab 
nych i koronek, rasowych arystokra 
tycznych krów, i — turystów. 

Ojczyzna serów szwajcarskich, 
wspaniałych hotełów, pensjonatów, 
elektrołuxów, panoram górskich, nie 
winnych uciech mieszczańskich — 
kawy z kremem i kręgli z piwem w 
niedzielę, — miłuje ponad wszystko 
spokój. Spokój i dobre trawienie. A 
obok tego — i ponad to — porządek 
i ład w solidnym byznesie. 

Szwajcar unika wszystkiego, co 
sieje: niepokój i zakłóca równowagę. 
"Trzyma się więc zdala od polityki, 
która prowadzić może do kłótni ze 
swoimi i z obeymi. W międzynarodo 
wym hotelu, jakim jest Szwajcarja, 
chemicznie czystą obojętność na wa- 
dy i zalety cudzoziemców dyktuje do 

  

brze zrozumiały wzgląd na ich port-. 
fele, na statystykę wyjazdów i przy- 
jazdów w St. Moritz, Davos, Interla- 

ken etc. 
W tych ramach wzrosła i wyro- 

sła prasa szwajcarska budzić musi w 
czytelnikach niejednego kraju euro- 
pejskiego uczucie podziwu, cichego 
rozrzewnienia, albo lekkiej ironji. 
W czasach powojennych, gdy namięt 
ności polityczne przetaczają się jak 
fale wzburzone a odgłosy kryzysu i 

  

zatargów gospodarczych tworzą leit- 
motiw wszystkich dyskusyj praso- 
wych, większość dzienników szwaj- 
carskich tchnie pogodą, spokojem о- 
limpijskim, idyllą krajobrazów alpe j- 
skich. 

W jednym z największych dzien- 
ników zuryskich np. mija niekiedy 
cały tydzień, a na łamach jego nie 
znajdujemy politycznego artykułu 
wstępnego. Zastępują go rozważania 
na temat zimy i opadów śnieżnych. 
Między wiadomościami 0 posiedze- 
niach Rady Związkowej a uchwałami 
rady kantonalnej zajmuje poczesne 
miejsce obszerny artykuł o skowron- 
kach w dolinie Limmotu. Nowiny z 
uzdrowisk górskich, sprawozdania z 
zawodów sportowych, rubryka wy- 
jazdów i przyjazdów w hotelach wy- 
pełniają trzy czwarte dziennika. Pod 
nagłówkiem „Zasłużeni i cisi działa- 
cze* figurują następujące notatki: 

„W wieku lat 67 zmarł w Gonte- 
schwil p. Giger, fabrykant cygar. 
Rodem z Reinach. poświęcił w latach 
$0-ych swą działalność fabrykacji cy- 
gar. Wybudował nową fabrykę a 
przy niej dom mieszkalny w r. 1899*. 

I dalej: S 
„W szpitalu zuryskim zmarł p. 

G. Siegrist z Seengen, urodzony 26 
czerwca 1865 r. Zgon jego pozbawił 
osadę naszą cichego, spokojnego oby 
watela, który oddawał się z zamiłowa 
niem w ciągu wiełu lat pracy w ogród 

" _ Teatr.na Pohulance. 
Ten, którego biją po twarzy. Sztuka w 5 aktach L. Andrejewa, 

Autor tak nam opowiada: Był pan 
„Ten*, miał genjusz i żonę, która go 
ubóstwiała i uważała za genjalnego, 
miał znajomego, prawie przyjaciela. 
prawie miernotę, starszego jegomoś- 
cia, niemiłej powierzchowności. I co 
się dzieje? Ta mierność nietylko że 
mu zabrała żonę, ale jeszcze okradła 
z arcydzieł... Jak to się zrobiło, tego 
„nam autor nie wyjaśnia, ale dowiadu- 
gemy się tylko z rozmowy obu panów 
że tak było. 

   

Cóż się dalej dzieje?  Genjalny 
„Ten*, powiedział sobie, jako że był 
Rosjaninem, „propadaj moja tielega, 
wsie czetyre kolesa“, (Polakby się 
albo upił do zielonego słonia, alboby 
walił w m... rywala, albo splunął i po- 
szedł do innej, a sprawę ukradzenia 
pomysłu podał do sądu)... ale „Ten* 
ma inne metody. Podeptali go moral- 
nie, niechże depczą fizycznie, najgor- 
sze upodlenie, poniewierka zewnętrz- 
na, materjalna, jest niczem, co mówię, 
dla histeryków jest ulgą, w porówna- 
niu z poniewierką moralną. A jeżeli 
poniewierka moralna zejdzie się z fi- 
zyczną... to jest dopiero rozkosz! Nie- 
pojęta dla przeciętnego filistra. W sto- 
sunkach płciowych to się nazywa ma- 

sochizm, ale w ogólnoludzkich to jest 
jakiś autosadyzm, do którego są zdol- 
ni tylko Rosjanie, bo tylko w ich li- 
teraturze spotyka się tego rodzaju ty- 
ру.. które szukają kogoś, by ich bił 
po twarzy. Takie lekarstwo zachod- 
niemu człowiekowi nie przyjdzie do 
głowy! 

„Ten“, sponiewierany bankrut ży- 
ciowy, woli szczere, bez obłudy po- 
liczki, dawane i przyjmowane jako 
sposób uczciwego zarobku, niż pod- 
stępne policzki tam... poza areną cyr- 
kową czyhające na każdego, kto się 
w porę nie uzbroi i nie spostrzeże. 
Zbankrutowany człowiek, sam wśród 
ludzi, którzy się dla niego okazali gor- 
si od zwierząt, idzie szukać ulgi 
wśród zwierząt istotnych, i ludzi pry- 
mitywnością uczuć niedaleko odbieg- 
łych od okazów menażeryjnych, u- 
jarzmionych i wciągniętych do wspól- 
nej pracy. Ale i tam ściga go nieubła- 
ganie brud, plugastwo, pasje i prze- 
dajność ludzka. Oaza miłości, którą 
widzi w niewinnej Consuelli i pięk- 
nym Alfredzie, zamienia się dła niego 
w torturę z powodu powstającej w 
nim miłości do tego elfa cyrkowego, 
i na widok sprzedania tej boginki po- 

PUB 1) BCE 

ku swoim nad udoskonaleniem ho- 
dowli ślimaków burgundzkich*. 

Gzy nie idylla? Kronika z życia 
kraju pod szklanym kloszem sytego , 
spokoju? A jednak leżącego w cen- 
trum skołatanej Europy! 

TE 

= 2 
Sprawa koasolidacji ruchu 

zawodowego. | 
Dzisiejszy zjazd posłów, senato- 

rów i innych wybitnych działaczy 
prorządowych z terenu czterech wo- 
jewództw  pėlnocno-wschodnich w 
Wilnie ma między innemi poświęcić 
uwagę aktualnemu zagadnieniu -kon- 
solidacji „robotniczego ruchu zawodo- 
wego. na naszym terenie. 

Jest to zagadnienie poprostu pa- 
lące, choćby ze względu na obecny 
kryzys gospodarczy, którego odjum 
spada także na klasę robotniczą nie 
zdolną ze względu na swe rozbicie do 
samoobrony. 

Z racji braku jednolitego frontu 
robotniczego wytworzyła się sytuacja 
poprostu paradoksalna. Z jednej stro- 
ny rząd i ustawodawstwo państwowe 
wykazały jak najgłębsze zrozumienie 
sytuacji klasy pracującej, z drugiej 
klasa ta nie jest zdolna do wykorzy- 
stania tych wszystkich dobrodziejstw, 
które wypływają z ducha wcielanych 
w życie ustaw socjalnych, będąc nie- 
zorganizowaną bierną masą, wciąż 
jeszcze podatną na demagogje partyj 
politycznych, uzurpujących sobie mo- 
nopol na rzekomą obronę jej intere- 
sów. 

Paradoksalność sytuacji ruchu za 
wodowego ujawnia się jeszcze jaskra- 
wiej — na tle ogólnej sytuacji poli- 
tycznej w państwie oraz potwierdzo- 
nych choćby wynikiem ostatnich wy- 
borów parlamentarnych  tendencyj 
konsolidacyjnych w społeczeństwie. 

Klasowe socjalistyczne związki za- 
wodowe, jak i t. zw. chrześcijańskie 
są dziś sztucznym tworem, nie przed- 
stawiającym żadnej realnej siły, szta- 
'by zaś ich już prawie całkowicie nie 
jmogą wykazać się poparciem swych 
fikcyjnych członków. 

Jeśli chodzi o nasz teren, to poza 
kilkoma zawodowemi grupkami ro- 
botniczemi, jak drukarze, garncarze, 
szoferzy, drzewnicy, reszta nie zdra- 
dza żadnej działalności i istnieje tylko 
na papierze. 

Byłoby jednakowoż  niesłusznem 
twierdzić, że masy robotnicze nie od- 
czuwają potrzeby konsolidacji i, że 
nic się wśród nich w tym kierunku nie 

_ robi. 
Dowodem tego wymownym jest, 

Szybki rozrost gospodarczych związ- 
ków zawodowych, powstałych na 
gruncie ideołogji obozu Marszałka Pił- 
sudskiego. Pomijając te fakty, że do 
centrali tych związków przystały gru- 
py robotnicze oderwane bądź od cen- 
trali klasowych związków  zawodo- 
wych socjalistycznych, bądź chrześci- 
jańskich, co jest odpowiednikiem isto- 
tnych nastrojów w szerokich masach, 
widzimy tu grupy całkiem nowe, po 
raz pierwszy zorganizowane w celu 
obrony swych interesów zawodowych 

Te dążenia do zorganizowania ru- 
chu zawodowego, opartego na szero- 
kich założeniach ideowych, ujawnio- 
ne tak wymownie u nas, schodzą się z 
akcją na terenie całego państwa, cze- 
go wyrazem jest powstanie parlamen- 
;tarnej grupy BBWR. 
' Wyrazić należy nadzieje, iż dzień 
dzisiejszy będzie przełomowym — @а 
dalszej konsolidacji naszego ruchu za 
„wodowego na gruncie ideologji Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Życzyć pozostaje by materjały o 
potrzebach klasy pracującej, które bę- 
dą przedmiotem zjazdu posłów i se- 
natorów BBWR, wpłynęły na treść no 
wych projektowanych ustaw socjal- 
nych i o ruchu zawodowym w sensie 
uwzględnienia ogólnych postulatów 
ziem północno-wschodnich, znajdują- 
cych się, w odróżnieniu do innych 
dzielnic państwa, w specjalnie trud- 
nych warunkach rozwojowych. 

Sir. 

twornemu  tabetykowi,  Baronowi, 
przez najwstrętniejszego w świecie su- 
tenera, hrabiego Mancini, wrzekome- 
go ojca ślicznej Consuelli. Na dnie nę- 
dzy znalazłszy brylant, pozwolić go 
sobie odebrać? Nigdy. Lepiej śmierć, 
najprostsze rozwiązanie sprawy, dla 
ludzi, którzy nie umieją wałczyć i są 
życiowemi tchórzami. 

Taki jest zewnętrzny sztafaż sztu- 
ki Andrejewa. Czy autor chciał w tych 
umyślnie mętnych, zagmatwanych, 
symbolicznych niejako djalogach wy- 
razić coś więcej? Bardzo być może. 
Jak zwykle w sztuce symbolicznej 
można sprawę rozmaicie tłumaczyć. 
Im więcej interpelacyj może widz dać 
na temat widzianej sztuki, tem lepiej 
dla autora, choćby treść na tem ucier- 
piała. Więc legenda może być taka: 
Gzłowiek szuka swego ideału, dąży 
ku wyżynom, a budzie, bliźni, wszę- 
dzie i zawsze ałbo go'strącają z raz zdo 
bytej pozycji, bijąc tak czy owak po 
twarzy, albo mu ten ideał plugawią, 
tak, że staje się martwym, że trzeba 
zabić nawet pamięć o nim. * 

Sztukę Andrejewa, ciężką, teatral 
ną, klasycznie aktorską sztukę, lubią 
artyści grywać, bo obfituje w efek- 
towne role. W każdej można wyka- 
zać dużo gestów i tej teatralności, 
starej, patetycznej, która mimo now- 
sze prądy i manjery, działa jednak 
na publikę, jak... gazy łzawiące... Nie 
domówienia, symbolizm w realistycz 

МОВ 

Niepewna sytuacja rządu Mac Donalda. 
LONDYN, 26 III. (Pat). Na po- 

siedzeniu Izby Gmin Mac Donald 
zaproponował omówienie wniosku 
konserwatystów o votum zaufania 
dla rządu w najbliższą środę. Baldwin 
jednakże nie zgodził się na tę pro- 
pozycję, stwierdzając, że będzie się 
omagał omówienia tego wniosku 

po ferjach wielkanocnych. Partja li- 
beralna zadecyduje o swem stano- 

wisku wobec wniosku konserwaty- 
stów dopiero po przemówieniu Mac 
Donalda. Premjer dał do zrozumie- 
nia, że o ile w głosowaniu nad wnio- 
skiem konserwatystów zostanie po- 
bity, rząd prawdopodobnie poda się 
do dymisji. Możliwe też, że premjer 
wystąpi z propozycją przeprowadze- 
nia powszechnych wyborów. 

Polski lot dookoła Afryki 
odbywa się nadal pomyślnie. 

ELISABETHVILLE 26.H1. Pat. — W dn. 
wczorajszym wylądowali nasi lotnicy kpt. 
Skarzyūski i por. inż. Markiewicz w miej- 
seowości Luebo. Odległość między Elisabeth- 
ville, skąd lotnicy wystartowali a Laebo wy- 
nosi około 1200 kim. Początkowo lotnicy 
zamierzałi lądować w Luluaburgu, położo- 
nym w odległości około 90 kim. od Elisa- 
hethville wykonali więc etap dłuższy od za- 

mierzonego. Łuebo jest te wielka osada w 
Kongo Belgijskiem, położona nad rzeką tej 
samej nazwy u ujścia jej do rzeki Lulua. 
Dziś rano lotnicy odłecieli do Leopoldville 
stolicy prowincji Kongo - Kasai, leżącej na 
brzegu rzeki Kongo, która oddziela ją od 
Brazzaville, stoliey francuskiej Afryki Rów- 
nikowej. 

Ruch rewolucyjny w Indochinach. 
RANGOON 26.1. Pat. — Nadeszły tu 

wiadomości o wzmaganiu się ruchu rewo- 
lucyjnego w okolicy Tharrawaday, gdzie w 
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czasie starč z polieją zginelo 2 buntownikėw, 
wiełu zaś innych odniosło rany. 

Olbrzymi transport 
najmodniejszej bielizny męskiej już otrzymaliśmy 

Polska Składnica Galanteryjna 
Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 

Dwa obchody białoruskie. 
Akademja „Centrosojuzu“. 
W dniu 25 marca 1918 roku na po 

siedzeniu Rady Bialoruskiej Republi- 
ki Ludowej w Mińsku została prokla- 
mowana' niepodległość Białorusi. Da- 
ta ta jest uważana przez Białorusi- 
nów jako święto narodowe i każdego 
roku tradycyjnie w dniu tym urządza 
ne są uroczyste obchody. 

Akademję, zorganizowaną przez 
„Centralny Związek Białoruskich 
Kulturalno-oświatowych i Gospodar- 
czych Instytucyj* w sali gimnazjum 
białoruskiego zagaił dyrektor tegoż, 
a jednocześnie wiceprezes związku p. 
R. Ostrowski, poczem udzielił głosu 
jednemu z wybitnych przedstawicieli 
białoruskiej idei niepodległościowej p. 
A. Łuckiewiczowi. 

P. A. Łuckiewicz w swoim od- 
czycie wykazał główne momenty, ja- 
kie doprowadziły do ogłoszenia niepo- 
dlegtošci Białorusi, jak również i te 
powody, które stanęły na przeszko- 
dzie w zrealizowaniu tego aktu. Na- 
stępnie wracając do chwili obecnej 
podkreślił prelegeńt niesłychany u- 
cisk ruchu białoruskiego w BSSR. któ- 
ry doszedł do tak zastraszających roz- 
miarów w tym trzynastym roku od 
dnia ogłoszenia niepodległości, słusz- 
nie nazwanym przez prelegenta „CZAT 
nym rokiem. Na zakończenie tego 
odczytu podkreślił prelegent, że pomi- 
mo niesłychanych trudności naród bia 
łoruski w swoich dążeniach zmierza 
wytrwale do celu wytkniętego w ak- 
cie z 25 marca 1918 roku. 

Po odczycie młodzi poeci białoru- 
scy studenci E. Bartul i T. Iljaszewicz 
odczytali szereg swoich wierszy okoli- 
cznościowych, poświęconych uroczys- 
temu dniu jubileuszowemu. 

Na zakończenie po krótkiej przer- 
wie został odczytany symboliczny. o- 
brazek sceniczny J. Kupały p. t. „Na 
papasie“. 

Akademia „Narodowego 
' Komitetu". 

Akademję, zorganizowaną przez 
- Związek Narodowy w sali t. zw. „Kre 
sowej' przy ulicy Zawałnej Nr. 1, za- 
gaił p. W. Bohdanowicz krótkiem prze 
mówieniem inauguracyjnem. 

Na wniosek przewodniczącego ze- 
brani uczcili przez powstanie pamięć 
tych, którzy już odeszli z liczby żyją - 
cych, a całą swą pracę i życie poświę- 

nem ujęciu przedmiotu, pozwala na 
dowolne interpretacje ról i daje sze- 
rokie pole do ozdobienia każdej w 
t zw. „gierki”, które nie tyle wzru- 
szają, ile każą stwierdzić, że to dobra 
sumienna robota artystyczna. Akto- 
rzy w tej sztuce są ciągle na scenie 
i ciągle grają, nie życie, ale jego od- 
bicie w krzywem źwierciadle cyrku. 
Stąd wszystko co się dzieje na sce- 
nie, jest typową teatralnością, bo 
wszystkie uczucia nawet są jakiemś 
niezdrowem komedjanctwem, umową 
z samym sobą czy otoczeniem, któ- 
remu chodzi o to, by pokazać piękny 
gest i efektowny frazes. 

Jako widowisko jest efektowne, 
bo kulisy cyrku od lat dziecinnych 
robią na ludziach wrażenie czegoś 
czarodziejsko zakazanego i innego 
życia, a ...to jest to samo. Role p. Ju- 
noszy-Stępowskiego (hr. Manczini), i 
dyr. Zełwerowicza (baron), znane już 
są od wielu łat z warszawskich wy- 
stępów. Są to majstersztyki opracowa 
ne w najdrobniejszych szczegółach 
dwóch personifikacyj ohydy ludz- 
kiej, moralnej i fizycznej. Obaj wiel- 
cy artyści stworzyli ze swych ról ja- 
kieś koszmary, „larwy, zgnilizną za- 
latujące, aż się duszno robiło na sce- 
nie i jakiś gniot obrzydzenia ciążył 
nad gromadką Ojca Briquet. Doskona- 
le to się dawało odczuć w ostatnim 
akcie, gdzie reżyserja wydobyła zna- 
komicie z gry artystów grozę zbliża- 

cili służbie idei niepodległości Biało- 
rusi. 

Po odśpiewaniu białoruskiego hy- 
mnu narodowego „№е pahasnuć zor- 
Iki u niebie” przewodniczący udzielił 
głosu p. inż. Klimowiczowi, który wy- 
głosił referat p. t. „Szlakiem niepodle- 
głości* Prelegent zobrazował historję 
niepodległościowego ruchu białoruskie 
go i warunki w jakich dokonany zo- 
stał akt proklamowania niepodległ>ś- 
ci. Mówca 'zadaje pytanie: dlaczego 
mimo wysiłków narodu białoruskiego 
nie zdołał on w ciągu 13 lat zrealizo- 
wać swej idei niepodległościowej. Od- 
powiedź znajduje w  nieprzychlnej 
konjunkturze politycznej i braku kon 
solidacji wewnętrznej, jak również 
dzięki agitacji komunistycznej, która 
w szeregach społeczeństwa białoruskie 
ge czyni znaczne wylomv i szkódzi i- 
dei niepodległościowej. Mimo to jed- 
nak, twierdzi p. Klimowicz, na przes- 
trzeni dziejów narodów wszystkie wy 
siłki skierowane ku  samookrešleniu 
politycznemu zawsze odnosiły p'myś- 
lny skutek. To też uzyskanie riepodle 
głości przez naród białoruski jest tyl- 
ko kwestja «czasu. 

Następni» kolejno głos zabierali 
t5zuJstawicii Je mie:: owego spułeczeń 
stwa białoruskiego p. Staszys oraz 
przedstawiciele związku studentów U- 
kraińców i Litwinów. Przemówienia 
swe zakończyli życzeniami szybkiego 
zrcalizowania dążs: narodu białoru- 
„kiego 

„bademję zakończvł dział koncer- 
twe wokalny, podczes którego chór 
ocópiewał klika iudowych pieśni bia- 
łoruskich. 

4 podróży inspekcyjnej p. woje- 
wody do Postaw i Głębokiego. 

W dniach 24 i 25 b. m. p. wojewoda Kir- 
tiklis przeprowadził lustrację starostwa po- 
stawskiego i dziśnieńskiego. 

Do Postaw p. wojewoda przybył dnia 24 
b. m. rano witany przez starostę oraz przed- 
stawicieli miejscowych władz. 

Po szczegółowem  zlustrowaniu utzędu 
starostwa przedstawieni zostali p wojewo- 
dzie, w sali przyjęć, kierownicy miejscowych 
urzędów niezespolonych. W obecności przy- 
byłych kierowników, p. wojewoda udekoro- 
wał Srebrnym Krzyżem Zasługi p. Józefa Kę- 
stowicza, aptekarza miejscowego oraz bron- 
zowemi Krzyżami Zasługi 2 sołtysów Józefa 
Duńca i Anastazego Kniaziawiąza. Po deko- 
racji p. wojewoda przyjmował prośby i po- 
dania najuboższej ludności powiatu, poleca- 
jąc staroście rozpatrzeć w płaszczyźnie naj- 
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przychylniejszej ich prošby, a przy tem sana 
rozdal szereg daražnych zapomóg 

Następnie p. wojewoda rozpoczął kustra- 
cję zakładów opiekuńczych w Postawach, - 
wysłuchując na miejscu próśb i dezyderatów 
poszczególnych instytucyj. Zwiedził p. wo- 
jewoda Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem 
oraz przedszkołe—utrzymywane przez Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, szkołę pow- 
szechną polską, schronisko i dom łudowy 
Polskiej Macierzy Szkolnej, szkołę T-wa 
„Tarbut*, przytułek dła starców Tow. Dobro- 
czynności, siedzibę . Rodziny  Połicyjnej', 
Spółdzielnię Rolniczą „Wygoda* oraz urząd 
Gminy Postawskiej. Złożywszy wizytę ks. 
proboszczowi Kaczmarkowi p. wojewoda 
zwiedził w jego towarzystwie siedzibę Sto- 
warzyszenia Młodzieży Polskiej Żeńskiej i 
Męskiej. 

W godzinach popołudniowych p. woje- 
woda. wziął udział w odprawie prezesów kół 
powiatowych Federacji P. Z. O. O., gdzie 
jako prezes wojewódzkiego zarządu wysłu- 
chał raportów z działalności poszczególnych 
kół, później zaś w dłuższem przemówieniu 
udzielił zebranym szeregu wskazówek i rad 
co do ich dalszej pracy organizacyjnej. 

Dnia 26 b. m. rano, p. wojewoda przybyt 
do Głębokiego, witany przez starostę i towa- 
rzyszących mu przedstawicieli miejscowych 
władz oraz kompanję Związku Strzeleckieg: 
i oddział straży ogniowej z orkiestrami. Pa 
zlustrowaniu urzędu starostwa p. wojewoda 
w obecności kierowników miejscowych urzę- 
dów oraz pracowników starostwa dokonat 
uroczystego aktu wręczenia w imieniu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej odznak Kawa- 
lera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzen:« 
Polski staroście dziśnieńskiemu p. Marjano- 
wi Jankowskiemu za zasługi na połu pracy 
narodowo-społecznej. Z okazji aktu dekora- 
cji wygłosił p. wojewoda, okolicznościowe 
przemówienie, w którem podkreślił wybitnie 
owocną, obywatelską działalność p. słarosty 
jako gospodarza powiatu dziśnieńskiego. 

Następnie p. wojewoda przyjął szereg de- 
legacyj, które przedłożyły swe prośby. Pan 
wojewoda obiecał je rozpatrzeć i w miarę 
możności przychylnie załatwić. 

Zkolei p. wojewoda wyjechał do pobli- 
skiego Berezwecza, gdzie złożył wizytę do- 
wódcy pułku K. O.P. pułk. Kalińskiemu oraz 
zwiedził berezwecką Stację Lniarską. Potem 
udał się p. wojewoda do Domu Ludowego 
oraz zwiedził przedszkołe Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Rodzinę Policyjną, Ośrodex Zdro- 
wia, Związek Strzelecki i Stację Opieki nad 
Matką i Dzieckiem, utrzymywaną przez Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet i Toz. Zwie- 
dził także p. wojewoda miejscowe gimnazjum 
oraz elektrownię. 

W godzinach popołudniowych był p. wo- 
jewoda obecny na wieczorze towarzyskim u- 
rządzonym przez Dziśnieński Związek Pracy 
Obyw. Kobiet, gdzie z pośród zebranych 
przedstawicieli miejscowych organizacyj wy- 
głosili referaty: przewodnicząca Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet p. pułk. Kaliń- 
ska, prezes Tow. Org. i Kółek Rolniczych 
inż. Niewiarowicz oraz kierownik „Rołnika* 
p. Ostaszewski. > 

W odpowiedzi na poruszone w referatach 
dezyderaty co do potrzeb powiatu p. woje- 
woda wygłosił dłuższe przemówienie, w któ- 
rem podkreślił całą gotowość przyjścia z po- 
mocą powiatowi w jego poczynaniach spo- 
łeczno-gospodarezych, przytem jednak zazna- 
czył konieczność ograniczenia się do włas- 
nych środków i nieliczenia na materjalną 
pomoc Rządu. Na tymże wieczorze, w obec- 
ności zebranych przedstawicieli m. Głębokie- 
go, p. wojewoda udekorował Złotym Krzy- 
żem Zasługi dyr. gimnazjum w Dziśnie p. 
Tadeusza Staniewskiego. 

Wieczorem dnia 25 b. m. p. wojewoda 
odjechał do Wilna. 

  

    

  

       

  

    

PORTRET 

JAdama Mickiewicza 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
ina składzie głównym w Księgarni 

Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

    

Żadnego zamachu nie było. 
Przed, kilku dniami ukazała się w szere 

gu dzienników stolecznych i prowinejonal- 
nych wiadomość o przygotowywanym  rze- 
komo zamachu na dyrektora Połskich Ko- 
lei Państwowych w Wilnie inż. Fałkowskie 
g0, który to zamach chciał jakoby wykonać 
zwolniony ze służby urzędnik kolejowy. Z 
miarodajnego źródła dowiadujemy Się, że 
— jak wykazało niezbicie urzędowe docho- 
dzenie przeprowadzone w tej sprawie, — 
wiadomość powyższa nie. odpowiada praw- 
dzie i żaden zamach na dyr. Fałkowskie- 
go nie był płanowany. 

ee ROSE IS L SESI 

Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! 
K 4 

jącej się katastrofy, którą czuć było 
w powietrzu. Wszystkie role pomniej 
sze jak zwykle starannie opracowa- 
ne i świetnie ujęte zespołowo, wszy- 
stkie ruchy cyrkowe, oraz pokazy, 
dawały przekrój życia cyrku w naj- 
drobniejszych szczegółach. Zwierzę- 
ta (małpa i baran), popisywały się 
WZorowo. 

A główni protagoniści? Consuel- 
la — p. Kamińska, wygrała partję! 
Jest to jedna z najtrudniejszych ról 
pod słońcem, bo życiowa głupota Con 
suelli musi być owiana niebywałym 
urokiem naiwnej poetyczności, żeby 
nie razić niepodobieństwem. P. Ka: 
mińska, nadała odpowiedni wdźięk 
małemu elfowi cyrkowemu, opromie 
niła ją tą łagodną słonecznością, nie- 
winnością Daniela w lwiej jamie i 
nie popełniła ani jednego fałszu, ani 
w głosie, ani w ruchach, a w ostat- 
nich scenach dosięgła głębokich 
warstw tragizmu. P. Kreczmar grał 
jaskrawo tę sztuczną, patetyczną nad 
miarę, neurasteniczno-histeryczną ro- 
lę Tena, wolelibyśmy trochę dyskret 
niejszej gry w. pierwszym akcie, przy 
tem jak na to co się o nim mówi wy 
glądał za młodo i za przystojnie, ale 
trzymał całą akcję na silnych stru- 
nach i wstrząsał światkiem  cyrko- 
wych, kulis swą tragedją życiową. 
przyniesioną tam niepotrzebnie. Ze- 
neidę grała p. Eichlerówna.. co się 
z nią dzieje! Co to jest? Czyż inteli- 

gentna i zdolna artystka jak ona, nie 
zdaje sobie sprawy z coraz fatalniej- 
szej manjery w głosie i w ruchach, 
jakie nabiera coraz jaskrawiej? Czy 
nikt jej tego na próbach nie mówi? 
Go to jest to wieczne mruczenie i 
nagłe basowe ryki, z gardła wycho- 
dzące, nie tłumaczące się tekstem? 
Co to za strój pogromicielki z trenem 
i nagiemi nogami do ud? Nigdy ta- 
kiej toalety nie włożyłaby żadna 
wchodząca do klatki pogromicielka, 
która musi mieć, śprawność ruchów. 
Ale toaleta to szczegół, główna rzecz, 
że jakieś nieznane wpływy psują jej 
grę i p. Ejchlerówna zamiast ćwi- 
czyć swój wielki, dźwięczny głos na 
całej skali, zacina go w parę dźwię- 
ków i szarżuje niemi bez upamięta- 
nia. Położyła rołę Zenaidy na obie 
łopatki, aż złość brała patrzeć, bo ta 
rola właśnie nie jest skomplikowana 
i raczej łatwa, więc robić z niej nie- 
samowitego demona i mówić głosem 
Salome we współczesnym cyrku... 
nie... to było na fałszywej nucie gra- 
ne cały czas. 

Teatr był pełny, mimo iż wiele o- 
sób znało sztukę, ale niejeden wzdy- 
chał do ujrzenia p. Stępowskiego w 
jakiejś prawdziwej premjerze. 
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Ci I OBRAZKI z KRAJU 
Dalsze protesty w związku z zamachem sa- 
mobójczym Janki 

Oprócz protestów społeczeństwa 
białoruskiego przeciwko stosowaniu 
fizycznego i moralnego teroru w 
BSSR., uchwalonych przez Białoruski 
„„Centrosojuz* i Białoruski Komitet 
Narodowy w Wilnie w dalszym ciągu 
odbywają się wiece protestacyjne z 
uchwalaniem odpowiednich rezolucyj 

Kupały i prof. W. Ignatow- 
skiego. 

i na prowincji. 
Dotychczas odbyły się takie wiece 

w Smorgoniach, w Lubczy i Nieh- 
niewiczach pow. nowogródzkiego, na 
których uchwalono odpowiednie re- 
zolucje, całem swem ostrzem skiero- 
wane przeciwko terorowi komuni- 
stycznemu w Mińsku. rf 

40 chłopów sowieckich zbiegło na teren polski. 
W rejonie odcinka granicznego Domanie 

wieze w nocy z 24 na 25 b. m. zatrzymano ® 
grupę włościan w ilości około 40 osób, zbie- 
głych z terenu Rosji Sowieckiej. Włościanie 
byłi zatrudnieni przy wyrębie granicznego 

lasu i w ezasie pracy rozbroili strażników. 
odebrali im broń i zbiegli na teren polski. 

Zbiegowie wyrazili chęć pozostania w 

Połsee. 

Śmiertelny pojedynek 
między gajowym a złodziejem leśnym. 

Z Wiłejki donoszą o następującym wy- 
padku, który miał miejsce w lasach majat- 
km Zubań па terenie gminy wojstomskiej, 

riatn wilejskiego. 
šios — ARIMA Kisielewicz Piotr 

idąc łnsem zauważył dwóch osobników wio- 
zącyeh drzewo. Na okrzyk gajowego „stój, 
bo będę strzelać* osobnicy zatrzymali się. 

W tym momencie jednak wiedy Kisie- 
iewiez zbliżył się do wozu, jeden z nich, 
jak się później wjaśniło, mieszkaniee. Ru- 

skie Sioło Kizik Aleksy nagłym ruchem wy- 
dobył siekierę i rzucił się z nią na gajowe- 
go. Kisielewicz widząe grożące mu niebez- 
pieczeństwo zdążył odbiee wtył i strzelić 
do napastnika. Strzał przebił ma klatkę 
piersiową. 

Przewieziony do szpitała Kizik po dwóch 
godzinach zmarł. 

Ustalono że. wiózł on drzewo skradzione 
z lasów majątku Zubań. 

(0). 

Strasziiwy wybuch pocisku artyleryjskiego 
w wiejskiej chacie. 

Wczoraj z rana mieszkańcy wsi Malwinisz 
ki (gm. ostrowskiej) zaalarmowani zostali 
siłną detónaeją, jaka się rozległa nagle w 
w isbie Józeia Krasiewicza. 

W ehwiłę później w izbie Krasiewiecza 
wybuchł pożar, który sąsiadom udało się 

wkrótce zlikwidować. Po przedostaniu się do 
wnętrza tzby sąsiedzi zauważyli, że cała ro- 

dzina Krasiewiezow leży na ziemi w stanie 
mieprzytomnym. Duży piec w pierwszym po 

koju jest zupełnie rozwalony, a część Ścia- 
ny wpobliżu pieca wyrwana. 

Dochodzenie ustaliło że Krasiewicz prze- 
chowywał pod piecem pocisk artyleryjski 
który znalazł w połu. 

Wobee silnego nagrzania się pieca pod- 
czas wypieku chleba, pocisk eksplodował. 

Na szczęście ofiar w ludziach nie było, 

jedynie Krasiewicz naskutek silnej detona- 
eji ogłuchł. 

Wielki pożar we wsi granicznej. 
Wczerzj we wst granicznej Dziowgani- 

szki gm. mejszagolskiej, wskutek narazie nie 
ustaloneį przyczyny wybuch! požar w stra- 
żnicy KOP., poczem ogień momentalnie prze- 
rzueił stę na zabudowania gospodarskie i 
domy mieszkalne. Mimo natychmiastowej ak 
eji ratunkowej pożar rozszerzył się na znacz 

ną część wsi. 
Pastwą płomieni padły 4 domy mieszkal 

ne, 8 stodół ze zbożem, 6 chłewów z ży- 
wym inwentarzem oraz 2 Spiehrze. 

Straty są bardzo znaczne, leez dotych- 
ezas nieustalone. Władze śledcze badają 
przyczyny pożaru. 

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. 
We wsi Gawejki, gm. podbrzeskiej w cza 

sie rźnięcia sieczki przy pomocy maneżu w 
stodołe Jankowskiego Wojciecha trafił w 

tryby maszyny 12-letni służący wymienione- 
go Turkiewicz Ignacy, który pomagał poga- 
niając konie. Turkiewicz zmarł. 

Nowogródek w nowej szacie. 
(Relacja własna „Kurjera Wileńskiego"), 

W artykulje „Twórcza praca* — 
oniówiłem najważniejszą dla rozwoju 
Nowogródka sprawę realizowanej już 
w szybkiem tempie budowy dworca 
autobusowego. Nazwałem to koroną 
pracy nad rozwojem tej małej w grun 
cie rzeczy mieściny, znajudjącej się 
w tem szczęśliwem położeniu, iż przy 
padia jej w udziale rola wojewódz- 
kiego grodu. ; 

Niemniej ciekawem będzie zapoz- 
nać czytelnika — z rozbudową tego 
miasta. 

Nowogródek zdobył się na elekt- 
rownię w r. 1927. Zaopatrzona ona 
była w dwa silniki systemu „Diesla 
o 55 H. P. i 155 H. P. Gwałtowny 
wzrost konsumpcji energji elektrycz- 
nej już po dwóch latach wymagał za- 
instałowania dalszych maszyn. W ro- 
ku ubiegłym Magistrat ogłosił prze- 
łarg na dostawę nowego zespołu, w 
wyniku czego zakupiono dodatkowy 
silnik ,„Diesla“ o 300 H. P. w fir- 

mie „Ursus“ i generator o 250 K. V. 
A. Uruchomienie tego nowego zespo- 
łu nastąpić ma niebawem. Na spro- 
wadzenie iej koniecznej inowacji, 
która pociągnęła koszta około 160 
tysięcy złotych, Magistrat nie otrzy- 
mał ani grosza pożyczki. Równocześ- 
nie z wprowadzeniem nowego zespo 
łu silnikowego musiała być w pośpie- 
sznem tempie zamieniona napowietrz- 
na sieć żelazna na sieć miedzianą 
(elektrolityczną), co znów pociągnęło 
koszta 40 tysięcy zł. 

W związku z uruchomieniem wiel- 
kiego silnika w elektrowni otwarta 
niebawem zostanie Łaźnia Miejska, 
amieszeząca się w tymże budynku — 
kosztem 90 tysięcy złotych urządzo- 
na. Na całość łaźni składa się 7 no- 
woczesnych kabin z wannami oraz 
kąpielisko ludowe z salą natryskową 
1 parnią. 

Zaopatrzenie w gorącą wodę po- 
myślano w ten sposób, że wyzyskano 
gazy wydechowe od silników na o- 
grzewanie wody, co daje w gruncie 
rzeczy wielką oszezędność na mater- 
jałach palnych. 

Łaźnię i elektrownię zaopatruje w 
wodę 1 studnia wiercona o głębokości 
200 metrów i popędzana pompą mo- 
torową. 

Nad łaźnią urządzone są mieszka- 
nia dła pracowników. Znajdzie tam lo 
kum 6 rodzin, zajmując zależnie od 
potrzeb trzy pokoje z kuchnią lub 1 
pokój z kuchnią każda. A propos tej 
łaźni, to naprawdę wygląd jej jest 
imponujący — i tu Magistrat małe- 
go Nowogródka wyprzedził znów 
wszystkie miasta w województwach 
wschodnich. 

Bardzo ciekawie i wymownie przed 
stawiają się cyfry, obrazujące rozbu 
dowę Nowogródka w okresie, gdy jest 
siedzibą województwa. 

I otóż domów prywatnych w cią 

gu tych 10 lat wzniesiono 305, liczą 
one ogółem 1545 izb. 

W poszczególnych latach wybudo 
wano w r. 1921 — 5 domów o 20 
izbach, w r. 1922 — 11 d. o 44 izb., 
w r. 1923 — 17 d. o 70 izb., w r. 1924 

— 20 d. o 77 izb., w r. 1925 — 34 d. 
o 180 izb., w .r 1926 — 23 d. o 99 
izb., w r. 1927 — 40 d. o 160 izb., w 
r. 1928 — 50 d. o 287 izb., w r. 1929 
— 49 d. o 233 izb. i w + 1930 — 56 
d. o 419 izb. 

Magistrat w tym czasie wybudo- 
wał: nowoczesny dom piętrowy dla 
12 rodzin urzędniczych. Dom 
jest skanalizowany, co, w Nowogród- 
ku jest rzadkością. 

W r. 1928 wykonano budowę Te- 
atru Miejskiego, który liczy 334 miej- 
sca siedzące, zaopatrzony jest w wen 
tylacje i centralne ogrzewanie. Koszt 
był stosunkowo niewielki, gdyż była 
to właściwie gruntowna przebudowa 
starej ruiny. Kosztowało to jednak 
Magistrat przeszło 135 tysięcy zło- 
tych. W teatrze mieści sie stale ki- 
no miejskie, przedstawienia zaś teat- 
ralne odbywają się tam sporadycznie. 
Najczęściej przyjeżdża w gościnę do 
Nowogródka „Reduta*, która zawsze 
tam ma pełne *komplety i cieszy się 
zasłużonem uznaniem publiczności. 

Tu znów po Wilnie, Nowogródek 
jest drugiem w naszym kraju miastem, 
które ma własny gmach teatralny. 
Stały teatr nie ma tam jednakowoż 
widoków rozwoju. W r. b. rozpoczy- 
na Magistrat budowę gmachu pod gi- 
mnazjum państwowe, z którem obec- 
nie dzieli stare mury  poklasztorne. 

W ostatnich łałach w Nowogród 
ku wzniesiono z funduszów państwo- 
wych komplet budynków sądu okrę- 
gowego, olbrzymi gmach izby skar- 
bowej, gmach urzędu wojewódzkie- 
go, pozatem dwa budynki murowa- 
ne 2-piętrowe po 14 mieszkań każdy. 
murowany, śliczny dom mieszkalny 
dla wojewody oraz 9 budynków dre- 
wnianych po 4 i 2 mieszkania na t. 
zw. kolonji urzędniczej, dalej stację 
kolejki wąskotorowej wraz z drew- 
nianym domem administracyjnym. 
Domy na „kolonji urzędniczej,, oraz 
wszystkie gmachy państwowe zaopa- 
trzone są w wodociąg. 

Jeśli mowa już o rozbudowie, to 
zaznaczyć trzeba, iż miasto miało tę 
trudność, że nie posiadało, jak zre- 
sztą wszystkie nasze miasta „kreso- 
we“ planów regulacyjnych. Stąd też 
wynikało, że podaż była minimalna. 
a zapotrzebowanie na place b. wiel- 
kie, powodując tem samem ich dro- 
żyznę. Magistrat sporządził w ostat- 

„ nich łatach plan transgułacyjny mia 
sta, zatwierdzony już zresztą przez 
Ministerstwo Robót Publicznych, jak 
również przystąpił do opracowania 
planów regulacyjnych i rozbudowy 
miasta na szerszą niż dotąd skalę. 

Plan przewiduje cały szereg no- 

ten , 

wych działek budowlanych i nowych 
ulic, czego zapowiedź spowodowała 
już obniżenie cen na place budowla- 
ne. Dotąd jedna czwarta miasta jest 
uregulowana, a odnośne plany czeka 
ją na zatwierdzenie. 

Niemniej ciekawie przedstawia- 
się obecnie w cyfrach stan zabrukowa- 
nia ulic Nowogródka, który zanim zo 
stał wojewódzkiem miastem, o takiej 
inowacji nawet marzyć nie mógł. 

Akcja zabrukowania ulic i chodni 
ków rozpoczęła się dopiero w r. 1925. 

I tak ułożono: 

W 1925bruków 683 m. bież.; chodn. 1840 m* 

JADE 6 SOP „  2500m* 
a 400] «8 + 6 „ 3020mž 

19287 70% 3837, мсс 567 пЫ 
21920773 SP 6 sr BiSa) 
Da 225 Šis ar » 244.,3508im* Sz "GZM WE ROR 

Razem bruk. 2560 m. bież.; chodn. 9152 m* 

Obecnie prace brukarskie postępu 
ja już całkiem normalnie, nie obcią- 
żając zbytnio budżetu miejskiego. 

Za wszystkie te dane serdeczne 
składam podziękowanie p. burmisirzo 
wi miasta inż. J. Wolnikowi i p. mec. 
Aleksiukowi, którzy są zarazem głów 
nymi pionierami rozbudowy miasta. 

Nie można też przemilczeć ogrom- 
nych zasług dla Nowogródka p. wo- 
jewody Zygmunta Beczkowicza, któ- 
ry jest tam wszelkiej pracy twórczej 
niestrudzonym patronem a właściwie 
promotorem. Z ramienia jego dzielnie 
opiekuje się miastem miejscowy sta 
rosta p. Hryniewski. "a 

B. W. S. 
SOB 

BARANOWICZE 
- Różności z baranowickiego bruku. W 

niedzielę 22 w godzinach południowych w 
kinie „Apollo* obradowało Walne Zebranie 
„Kasy Spółdzielczej” w Baranowiczach i w 
powiecie dość popularnej, bo jest to pocie- 
szycielka nieszczęśliwych, potrzebujących 
kredytu . Zebranie miało przebieg bardzo po 
ważny. Przygotowane było bardzo sumien- 
nie. Przewodniczył p. inż. Regulski. Sprawo- 
zdania składali członkowie Zarządu, Rady 
Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w osobach 
pp. Jesionowskiego, Konodo i Głąbika. By- 
ły one b. przejrzyste i dobrze ułożone bez 

balastu retorycznego. 
Wybory przeszły po myśli Zarządu. Do 

Rady Nadzorczej weszli p. Mikołaj Konodo, 
p. Jan Kuniz, p. Teodor Kondratczyk. Wnio 
ski stawiane przez Zarząd gyły jednomyśl- 
nie przyjmowane. ' I nic dziwnego, „Kasa 

Spółdziełcza* w Baranowiczach dobrze się w 

tym roku zasłużyła rolnikom, boć jest ich 90 
proc wśród jej członków, miała bowiem 
1.600.000 obrotu. Zyskała przeszło 200 człon 
ków nowych. Wogóle ma ich wszystkich 
1.500. 

Koszta administracji wyniosły 15 proc. 
Mimo ciężkich przełomowych czasów, Ka- 
sa zdołała dać 2.080 zł. 40 gr. czystego Zy- 
sku. 

Przy końcu zebarnia instruktorka oświa 
towa Sejmiku, Stefanja Bojarska mówiła 
„O wychowawczem znaczeniu oszczędności”, 
Po krótkiej przerwie, wiele osób, z pośród 
tych, którzy przybyli na zebranie „Kasy 
Spółdzielczej”, udało się do sali posiedzień 
Magistratu gdzie Rada powiatowa Bloku u- 
rządziła tego dnia swój „Sejmik relacyjny*. 
Przewodniczył licznemu zebraniu p. Żyg- 
munt Czarnocki, prezes Boklu B. B. W. R. 
w naszym powiecie, sekrełarzował p. Głą- 
bik. Bardzo długie, śmiem odważnie twier- 
dzić, że zbyt długie i zbyt drobiazgowe prze 
mówienie o pracach Bloku i planach pracy 
na przyszłość, o nastrojach panujących w po 
wiecie, wygłosił przewodniczący p. Zygmunt 
Czarnocki, potem składali krótkie rzeczowe 
sprawozdania prezesi kół gminnych. Nie- 
którzy motywowali je. obszernie. O pracy 
kulturalno-oświatowej popieranej i subsy- 
djowanej przez Sejmik pow. baranowickie- 
go, mówił instruktor oświaty pozaszkolnej 
p. Reymont. O pracy społeczno-oświatowej 
Zw. Pr. Ob. Kobiet przemawiała prezeska 
tej organizacji p. generałowa Stefanja Skot- 
nicka. O usprawnieniu administracji — mó- 
wił p. starosta Przepałkowski, o sekretar- 
jacie i jego pracy przemawiał p. Głąbik, 
Oto macie, sz. czytelnicy tło, na którem wy- 
pukle wystąpiły dwa przemówienia naszych * 
parlamentarzystów regjonalnych, bo p. se- 
natora Rdułtowskiego z prac Senatu i p. 
posła Poźniaka zdającego sprawozdanie z 

działalności posłów w Sejmie. Obydwa prze 
mówienia uzupełniały się harmonijnie i rzu 
ciły pewne snopy światła na niejedno z za- 
gadnień interesujących nasz powiat. A naw- 
zajem to, co na tem zebraniu sprawozdaw- 

czem Rady Pow. Bloku B. B. W. R. usły- 
szeli poseł i senator, przyda im się także, 
jako materjał informacyjny a i orjentacyjny 
także i dla Warszawy. 

Dnia 23 marca nasze ziemianki zrobiły 
ważne posunięcie w swojem życiu organiza 
cyjnem, oto zorganizowały nową „Sekcję 
Tkacką* i przystępują do otworzenia skład 
nicy wyrobów przemysłu ludowego. Pan sta 
rosta żywo się tą akcją interesuje i z fundu 
szów sejmikowych na tę zboźną pracę, dał 
ziemiankom 3.000 zł. Jak z tego pokłosi 
widać, wiosna w twórczy sposób działa i 
na naszych społeczników, bo-co chwila coś 
nowego u nas powstaje i dość szybko roz- 
wija się i bogaci nasze zbiorowe życie. 

Stefanja Bojarska. 

NOWO - ŚWIĘCIANY 
+ Oddział Związku Właścicieli Śr. i 

drobnych - Nieruchomości w N.-Święcianach. 
Staraniem Zarządu Centrali Związków Wła- 
šcicieli Šredn. i Drobn. ruchomošci m. 
Wilna i woj. Wileńskiego, zorganizowana zo 
stała nowa placówka społeczna w m. No- 
wych-Święcianach. 

W dniu 22 marca r. b. w sali Ogniska 
Kolejowego w Nowych-Święcianach odbyło 
się Organizacyjne Walne Zgromadzenie wła- 
ścicieli nieruchomości w celu utworzenia 
tam . Oddziału. Zwiz 
ło do 350 osób. Po zagajeniu zebrania przez 
p. Poniatowskiego, zabrał głos p. Przyłucki 
Ludwik, inżynier, Prezes Centrali Zw. Wł. 
Średn. i Drobn. Nieruchomości m. Wilna 
i woj. Wileńskiego, który po dłuższem -prze 
mówieniu szczegółowo oświetlił cele i zada- 
nie Związku. Niebrak jednak było i prze- 
ciwników utworzenia tej placówki społecz- 
nej, jednak po dalszych przemówieniach p. 
Błażewicza, naczelnego. skarbnika Centrali 
Związku, oraz p. Dubowskiego, obrońcy są- 
dowego w Nowych-Święcianach, uchwalono 
jednogłośnie, przy 3-ch głosach wstrzymują 
cych się, zorganizować Oddział _ naszego 
Związku, poczem przystąpiono do wyborów 
zarządu, do którego wybrani zostali: Pre- 
zesem p. Poniatowski, w-prezesem p. Du- 
bowski, sekretarzem p. Butler, skarbnikiem 
p. Szware, na członków Zarządu pp. Gudelis; 
Sauli, Tyszko. 

Po wyborach przystąpiono do dyskusji 
w sprawach najbardziej obchodzących wła- 
ścicieli nieruchomości m. Nowo-Święcian i 
polecono nowowybranemu zarządowi poczy 
nić starania u władz odnośnych w sprawie 
pozostawienia na miejscu Sądu Powiatowe- 
go. oraz ponowne przeniesienie do Nowo- 

   

    

  

    

ku. Na zebranie przyby - 

a SEEN" SOK 1 

Zjazd Grup Regjonalnych BBWR. w Wilnie. 
Dnia 27 b. m. odbędzie się w Wil- 

nie w lokalu Sekretarjatu przy ul. Za- 
walnej 1 Zjazd posłów i senatorów 
BBWR z terenów województw: wi- 
leńskiego, nowogródzkiego, poleskie- 

Plenarne 

go i białostockiego, poświęcony spra- 
wom gospodarczym, społecznym i kul 
turalnym mna Ziemiach  Pėlnocno- 
Wschodnich. Na Zjeździe będzie o- 
'becny p. wojewoda St. Kirtiklis. 

zebranie 
Izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie. 

W niedzielę, dnia 22-go marca r. b. od- 
było się VIII-e Płenarne Zebranie Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie. Obszerny po- 
rządek dzienny, zawierający 14 punktów, 
dzięki rzeczowemu traktowaniu ednośnych 
zagadnień przez zebranych został wyczerpa- 
ny względnie szybko, gdyż w ciągu 4 i pół 
godzin. Przewodniczył Prezes Izby p. R. Ru- 
ciński. 

Na początku zebrania została definitywnie 
załatwiona sprawa budowy gmachu Izby, 
przyczem po referacie p. M. Bohdanowicza 
Przewodniczącego Komisji Budowy Gmachu 
i na wniosek tej Komisji uchwalono budo- 
wę gmachu według projektu inż. Tarasina 
nagrodzonego l-szą nagrodą na konkursie 
rozpisanym przez Izbę. Koszty budowy mają 
wynieść Zł. 665.000. Budowa będzie rozpo- 
częta jeszcze w roku bieżącym. Ze względu 
na ciężką ogólną sytuację postanowiono jed- 
no piętro gmachu wydzierżawić innej in- 
stytucji. Następnie Dyrektor Izby — prof. 
Wł Zawadzki wygłosił sprawozdanie z dzia 
łalności Izby za rok 1930 — pierwszy nor- 
malny rok działania Izby. P. Dyrektor о- 
mówił ogólne prace Izby (sprawozdanie o 
sytuacji gospodarczej Okręgu Izby w roku 
1929, w porównaniu z sytuacją przedwojen- 
ną, konferencję na Zamku), akeję organiza- 
cji przemysłu i handlu oraz akcję starań 
i interwencji u władz, która za względu na 
ciężką sytuację musiała być szczególnie in- 
tensywna. Dyrektor zakończył swe sprawoz- 
danie podaniem szeregu dat z najważniej- 
szych dziedzin pracy Izby w roku 1930 oraz 
osiągniętych wyników. 

W jednym z następnych punktów po- 
rządku dziennego p. Dyrektor Zawadzkii 
dał w skrócie charakterystykę sytuacji go- 
spodarczej Okręgu Izby w roku 1930 Na 
szczegółową uwagę zasługuje bardzo zwięzła 
ogólna charakterystyka sytuacji gospodar- 
czej w roku sprawozdawczym. Ze sprawo- 
zdania tego podajemy najbardziej jaskrawe 
daty. 

Wykupiono w roku 1930 świadectw prze- 
mysłowych w porównaniu z ilościami, wy- 
kupionemi w r. 1929. 

r. 1929 r. 1930 
Wykupiono świadectw: 

w woj. wileńskiem 20.966 19.604 

w woj. nowogródzkiem 14.844 14.091 
razem к 

w woj. białostockiem 29.586 28.655 
razem 

Szczególne zmniejszenie wykupionych 
świadectw nastąpiło w wyższych kategorjach 
'Tak więc dla całego Okręgu Izby (z woj. 
poleskiem) ilość wykupionych świadectw 
handlowych I kat. w roku 1930 w porów- 
naniu z r. 1929 spadłę na 48 z 58, ilość 
wykupionych świadectw przemysłowych II 
kat. spadła na 5 (9 w roku 1929); zaś ilość 
świadectw przemysłowych III kat. spadła 
do 26 (w r. 1929 — 46). ilość zakładów 
przemysłowych czynnych w Okręgu Izby zre 
dukowała się za 194 (styczeń 1930 r.) do 
159 (styczeń 1931 r.). Co jest najbardziej * 
charakterystyczne i podkreśla szczególną о- 
strość kryzysu na terenie Okręgu Izby to 
stosunkowe cyfry bezrobotnych. Stosunek 

w 

    

  

Dziś: Jana Damasc. w. 

Jutro: Jana Kapistr. 

     
Piątek 

Wschód słońca—g. 5 m. 24. 

Zachód » —. 17 m.58 

Spostrzeženis Zakladu Meteorelogį! U, S. B. 
w Wilnie z dnia 26 HI—1831 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 
Temperatura średnia — 30 C. 

. najwyžaze: @ 

ё najniž: — 8° С. 

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: wzrost, potem lekkispadek 

Uwagi: pogodnie. 

   

KOŚCIELNA. 
— Przygotowania do kongresu Euchary- 

stycznego. Poszczególne parafje diecezji wi- 
leńskiej przygotowują się obecnie do kon- 
gresu eucharystycznego, który obradować bę 
dzie w Wilnie w dniu 8 maja. 

Proboszczowie parafij wydadzą specjalne 
jednodniówki, informujące wiernych o ce- 
lach i znaczeniu Kongresu. 

Na kongres spodziewany jest przyjazd 
kilku biskupów z diecezyj sąsiadujących z 
wileńską. 

OSOBISTE. 

— Poseł Tadeusz Hołówko w. Wilnie. 
Prezes Wileńskiej Grupy Regjonalnej po- 
słów B. B. W. R., poseł Tadeusz Hołówko, 
przybył wczoraj do Wilna na zjazd parła- 
mentarnych grup regjonalnych BBWR. wo- 
jewództw północno-wschodnich. W dniu 26 
b. m. p. Hołówko złożył wizytę p. wojewo- 
dzie Kirtiklisowi i odbył z p. wojęwodą kon 
ferencję. 

SAMORZĄDOWA. 
— Instrukcja biurowa dla urzędów gmin- 

nych. Komisja Wojewódzka do, Usprawnie- 
nia Administracji Komunalnej . opracowała 
instrukcję biurową dla urzędów gminnych. 
Instrukcja ta będzie z dniem 1 kwietnia r. 
b. na próbę zastosowana na terenie powia- 
tu. wileńsko-trockiego, oszmiańskiego i dzi- 
snieńskiego, w 2 gminach każdego powia- 
tu. Po okresie próbnym instrukcja ta, ze 
zmianami, jakie być może ukażą się potrze- 
bne w wyniku doświadczenia, zaprowadzo- 
na będzie jako obowiązująca we wszyst- 
kich urzędach gminnych. 

ABA OT лаа     2 
Święcian Szkoły Zawodowej Żeńskiej, która 
od Szeragu lat w Nowo-Święcianach świet- 
nie prosperowała. ; 

LIDA 
-+ Zamach samobójezy. W dniu 25 b. m. 

usiłowała popełnić samobójstwo przez napi- 
cie się esencji octowej mieszkanka m. Li- 
dy Marja Slackiewiczowa. Przewieziono ją 
do szpitala. Przyczyną targniecia się na žy- 

  

cie bylo opuszczenie jej przez męża. 

KRONIKA 

bezrobotnych do zatrudnionych w większych 
zakładach przemysłowych Okręgu Izby sta- 
nowił 1040/,, podczas gdy w całej Polsce ten 
sam stosunek wynosił 77 procent. 

Jednocześnie spadły w Okręgu Izby prze- 
wozy kolejowe w r. 1930 o 27 procent w sto- 
sunku do przewozów w roku 1929. 

Mimo tak ciężkiej sytuacji przemysłu i 
handlu, obciążenie podatkowe w badanym 
roku nietylko nie zmniejszyło się, lecz na- 
wet uległo pewnemu zwiększeniu. Tak np. 
wzrósł wymiar podatku obrotowego, mimo 
spadku obrotów z powodu ograniczeń w 
stosowaniu niższych stawek podatkowych. 
Jest charakterystycznem, że protesty weks- 
lowe tak wzrosły w roku 1930, że suma 
weksli zaprotestowanych (118,5 miljonów) 
równała się w przybliżeniu sumie wpływów 
z podatków bezpośrednich państwowych i 
samorządowych. Określa to w dostatecznej 

mierze pogorszenie wypłacalności w r. 1930. 
W dalszym ciągu przedstawił prelegent 

sytuację poszczególnych dziedzin gospodarki. 
podkreślając między innemi, że obniżenie 

cen na zboże w większych ośrodkach nie da- 
je jeszcze miary zmniejszenia zdolności na- 
bywczej ludności rolniczej, gdyż z powodu 
fatalnych środków komunikacji obniżka cen 
u producentów była jeszcze znacznie silniej- 
szą. Zmniejszenie zaś zdolności nabywczej 
ludności rolnej odbiło się fatalnie na sytu- 
acji handlu i przemysłu, które z drugiej 
strony ucierpiały niemniej wskutek ogólne- 
go kryzysu gospodarczego. 

Po omówieniu poszczególnych dziedzin 
przemysłu i handlu, których omówienie bę- 
dzie podane w innem miejscu, p. prof. Za- 
»adzki, przedstawił Plenarnemu Zebraniu 
następujący projekt rezolucji. 

„VIII Plenarne Zebranie Izby P.-H. w 
Wilnie, po wysłuchaniu sprawozdania o 5у- 
tuacji gospodarczej stwierdza: 

1) wyjątkowo silne pogorszenie sytuacji 
we wszystkich bez wyjątku dziedzinach, do- 
prowadzając niektóre z nich do zupełnej 
dezorganizacji i upadku; 

2) związek tego pogorszenia z рглуелупа- 
mi charakteru struturalnego, omówionemi 
w rezolucji IV-go Plenarnego Zebrania z dn. 
4 maja 1930 roku.; 

VIII-e Plenarne Zebranie stwierdza dalej 
że uwzgłędnienie postulatów zawartych w tej 
rezolueji, a rozwiniętych w przemówieniu 
Prezesa Izby na Zamku w dniu 16.X 30 r. 
jest koniecznym warunkiem — w chwili o- 
becnej — ratowania gospodarki terenu Izby 
od progresywnego upadku, a przy polepsze- 
niu się konjunktury ogólnej — wszelkiego 
postępu gospodacerzego Okręgu Izby. 

Sprawozdanie o sytuacji gospodarczej. 
jak również rezolucja zostały przyjęte jedno- 
głośnie przez zebranych. Na zakończenie dy- 
skusji p. radca Cytarzyński podziękował w 
imieniu zebranych Zarządowi Izby oraz jej 
Dyrekcji za energnczną i celową akcję, tak 
konieczną w trudnych warunkach, jakie 
przeżywa Okręg Izby. : 

W dalszych punktach porządku dzien- 
nego został poruszony szereg spraw bie- 
żących. Między innemi został uchwalony sta- 
tut stypendjum imienia P. Prezydenta Rze- 
czypospolitej Ignacego Mościckiego, ufundo- 
wany @а uczczenia bytności p. Prezyden- 
ta w Wilnie w czerwcu 1930 roku. 

  

  

MIEJSKA 
— Gość z Indyj w Wilnie. W piątek dnia 

27 b. m., w drodze z Łotwy do Warszawy. 
zatrzyma się w Wilnie Hindus p. Lakshmi- 
swar Sinha, lektor i stypendysta Instytutu 
Rabindranath'a Tagore'a pod Kalkutą. 

P. Sinha znany powszechnie ze swoich 
licznych poprzednich wystąpień w wielu 
krajach Europy, został obecnie zaproszony 
do Polski celem wygłoszenia w szeregu 
miast polskich odczytów z życia. Indyj 

współczesnych. ! 
Gošciny p. Sinha udzielił łaska- 

wie p. prof. Muszyński, kurator Wileń- 
skiego Akademickiego Koła Esperantystów 
przy U. S$. B. Członkowie Koła zapoznają 
egzotycznego gościa z naszem miastem. 

— Nowy budżet miasta. Magistrat m. Wil 
na zakończył ostatnio cykl posiedzeń po- 
święconych opracowywaniu budżetu zwy- 
czajnego miasta na rok 1931-32. Budżet ten 
zamknięty został sumą bhsko 11 miljonów 
złotych. 

Obecnie odbywają się już końcowe po- 
siedzenia w sprawie budżetu nadzwyczaj- 
nego. 

W końcu przyszłego tygonia projekt no 
wego preliminarza budżetowego wpłynie pod 
obrady radzieckiej Komisji Finansowej. 

— Dowody osobiste. "W najbliższych 
dniach ukażą się na mieście obwies: nia 
Magistratu, wyjaśniające tryb postępowania 
przy ubieganiu się o uzyskanie t. zw. 60 
groszowego dowodu osobistego. Magistrat 

wyjaśnia, że niezbędnym warunkiem do о- 
trzymania dowodu osobistego jest stałe za- 

wanie na łereniem. Wilna i zapi- 
sanie się do rejestru mieszkańców, które do 
czasu założenia rejestru mieszkańców moż- 
na udowodnić zameldowaniem w Wilnie 
przynajmniej od 6 miesięcy. 

Do podania o wydanie dowodu osobiste- 
go należy dołączyć: 

1) metrykę urodzenia lub inny urzędo- 
wy dokument, stwierdzający datę urodzenia 

2) metrykę ślubu (dla mężatek). 
3) 3 jednakowe fotografje wymiaru 4x5 

cm. (nie minutówe i nie amatorskie) z któ- 
rych jedna winna być zaświadczona przez 
odnośny komisarjat Policji Państwowej. U- 
rzędnicy państwowi i komunalni mogą za- 
świadczać fotografje w swoich urzędach. 

4) Dokument stwierdzający zawód lub 
zajęcie np. karta rzemieślnicza, dyplom. le- 
gitymacja studencka i t. p. 

5) Zaświadczenie Biura Meldunkowego 
stwierdzające, że petent jest zameldowany i 
zamieszkuje w Wilnie conajmniej 6 miesię 
cy. 

6) 60 groszy gotówką tytułem zwrotu ko 

sztów druku dowodu osobistego. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z wydziału humanistycznego U. S. B. 

Stopień magistra filozofji uzyskali: w za- 
kresie nauk filozoficznych p. Józef Reutt, 
w zakresie filologji polskiej p. Jakób Gut- 
man, w zakresie fiłologji klasycznej p. Zo- 
fja Riessówna i w zakresie historji pp. Tat- 
jana Suszkowówna i Esfir Kornowa z Hal- 

pernów. й 

        

  

  

Z KOLEI. 
— Powrót dyrektora P. K. P. p. Falkow- 

skiego. W dniu 27 b. m. rano powrócił z 
Warszawy z podróży służbowej dyrektor P. 

3 

K. P. w Wilnie p. inż. Kazimierz Falkowski 
i objął urzędowanie. 

— Nowe oddziały ruchu na terenie Wi- 
leńskiej Dyrekcji Kołejowej. Wileńska Dy- 
rekcja Kolejowa zamierza z dniem 1 kwiet-- 
nia r: b. uruchomić oddziały ruchu na nastę 
pujących stacjach węzłowych: Brześć mad 
Bugiem, Wołkowysk, Grodno i Baranowicze 

W zakres kompetencji tych ' oddziałów 
będzie wchodziło kierownictwo i kontrola 
ruchu. 

Z POCZTY. 
— Nowe agencje pocztowe. Z dniem 11 

kwietnia b. r. uruchomiona zostanie agen- 
cja pocztowa Prudy w pow. mołodeczańskim 
woj. wileńskiego. 

Z dniem 2 kwietnia b. r. uruchomiona 
będzie agencja pocztowa Kuropole w pow. 
postawskiem, woj. wileńskiem. 

— Doręczanie nadeszłych telegramów a-- 
dresatom przez telefon. Wileńska Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów stwierdziła, że z odbie- 
rania nadeszłych telegramów telefonem ko- 
rzysta tylko niewiekla iłość osób, mimo. iż 
tego rodzaju sposób doręczania adresatom 
nadeszłych telegramów jest najszybszy, a 
dla Zarządu Pocztowego znacznie dogodniej 
szy, niż doręczanie tychże przez depeszo- 
wych W związku z tem w celu zachęcenia 

abonentów telefonicznych do odbierania nad 
chodzących dla nich telegramów przez te-- 
lefon, Dyrekcja Pocztowa poleciła podleg- 
łym ur: om i agencjom rozwinąć jak naj- 
Szerszą akcję w kierunku zachęcania abo- 
nentów w swojej sieci telefonicznej do od 
bierania przez nich nadchodzących tełegra- 

telefonem. 

   

mów 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odwołanie zebrania. Walne zebranie 

członków Kuratorjum nad Ociemniałymi w 
Wilnie, które miało się odbyć w dniu 27 

marca b. r., z przyczyn od Zarządu niezależ- 
nych zostało odłożone. 

O dniu zebrania będzie oddzielne powia- 
domienie. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych. Podaje się do wiadomości 
wszystkich członków, że dnia 29 b. m. (nie 
dziela) o godz. 10 w lokalu Wojewódzkiej . 
Federacji P. Z. O. 0. (Żeligowskiego 4) zo- 
stanie wygłoszony przez Inspektora LOPP. 
i P. G. p. Korowajczyka, odczyt na temat 
„Zbrojenia chemiezne Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Półn. i Rosji Sow.*. 

Obecność wszystkich członków obowiąz- 
kowa. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W pią- 
tek 27 b. m. o godz. 19 w lokału przy ul. 
Przejazd 5 (Antokol) odbędzie się XLIX ze- 
branie Klubu Włóczęgów Senjorów. Goście 
mile widziani, Ę 

Na porządku dziennym drugi referat w 
sprawie białoruskiej. к 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Izba Rzemieślnicza buduje własny dom 

Wileńska Izba Rzemieślnicza postanowiła wy 
budować w Wilnie własny gmach i w tym 
celu opracowała już dokładny projekt bu- . 
dowy. W realizacji tego planu poważne tru 
dności nastręcza brak odpowiednich kre- 

dytów, gdyż Izba Rzemieślnicza walczy z po 
ważnemi trudnościami finansowemi. Izba 
projektuje przeprowadzić budowę domu z 
sum wpływających za egzaminy dla rzemieśł 
ników, które stanowią podstawowe źródło 
jej dochodów. , 

- SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Umowa zbiorowa robotn. białoskórni- 

czych. Dnia 26 w Inspektoracie Pracy 62 
obwodu została zawarta umowa zbiorowa po 
między Związkiem zawodowym robotników 
białoskórników a właścielami  białoskórni 
wileńskich. Według tej umowy opłała za 
pracę od sztuki została zmniejszona prawie 
o 12 proc. Na zmniejszenie znaczne opłaty 
za sztukę robotnicy przystali w nadziei, iż 
dzięki temu białoskurnie wileńskie będą mo- 
gły powiększyć swoją wytwórczość, wskutek 
czego będą w stanie zatrudniać stale więk- 
szą ilość robotników Е. 5. 

  

  

  

  

Dziś Godzina 20'15 
W | i) J6zet SZI6ETI 

(Skrzypce 
6. FITE! 6 

27 marca (Dyrekeja) | 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Wystę- 

py K. Junoszy-Stępowskiego. Dziś o godz. 
£ wiecz. ujrzymy wspaniałą szłukę L. An- 
drejewa „Ten, którego biją po twarzy” w 
režyserji i z udziałem dyr. Zelwerowicza. 
Niemałą atrakcją jest róknież udział w wido 
wisku znakomitego artysty Kazimierza Ju- 

Stępowskiego, który tworzy niezapom 
typ w roli podupadłego hrabiego Man 

  

   
czini. 

W pozostałych rolach wystąpią: Eichle- 
równa, Kamińska, Jaśkiewicz, Kreczmar, Ła- 
ciński, Milecki oraz . Żurowski. 

Pełna tragicznego napięcia treść, niezwy- 
kle charakterystyczne środowisko oraz sze- 
reg postaci ze świata cyrkowego zapewnia- 
ja sztuce tej długotrwałe powodzenie. Ar- 
cyciekawe dekoracje projektu J. Hawryłkie- 
wieza oraz ilustracja muzyczna układu E. 
Dziewulskiego dodają widowisku swoistego 
charakteru i nastroju. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się „Sztuba* K. Leczyckiego. 
sztuka ciesząca się w Wilnie niebywałem 
wprost powodzeniem dzięki aktualności po- 
ruszanych zagadnień oraz doskonałej grze 
zespołu z Severinówną, Balcerzakiem, Łu- 
biakowskim i Wasilewskim na czele. 

— „Azais“ na przedstawieniu popołudnio- 
wem. Świetna komedja L. Vernuila „Aza- 
is“ ukaże się w „Lutni* nieodwołalnie po 
raz ostatni w sezonie, w nadchodzącą nie- 
dziełę o godz. 3 m. 30 pp. 

Ceny miejsc zniżone — specjalne. 
Kazimierz Junosza-Stępowski w roli ba 

rona Wiiirtza zbiera rzęsiste oklaski za grę, 
pełną humoru i finezji w prowadzeniu dow 
cipnego djalogu. 

— Najbliższa premiera w „Lutni*. We 
wtorek, dnia 31 b. m. odbędzie się w Teat- 
rze „Lutnia* premjera przemiłej komedji 
„Koniec i początek”. Autorem sztuki, która 
cieszy się obecnie rekordowem powodzeniem. 
w. Warszawie, jest znakomity aktor, ulu- 
bieniec scen stołecznych, Marjusz Maszyń- 
ski. 
Rež 

    

  

    
rja spoczywa w rękach Karoła Wyr- 

z-Wichrowskiego, który jednocześnie gra 
w sztuce tej jedną z ról głównych. 
W pozostałych rolach ujrzymy: Dunin-Ry- 
chłowską, Jasińską-Detkowską, Szurszewską, 
'Lubiakowskiego oraz Wyrzykowskiego. 

Debjut autorski sympatycznego artysty 
wzbudzi niezawodnie duże zainteresowanie 
w Wilnie. 

— Wil. Towarzystwo  Filharmoniezne. 
Jutro w sali Konserwatorjaum Muzycznego 
odbędzie się wielki koncert symfoniczny po- 
święcony twórczości Witolda Maliszewskie- 
go laureata państwowej nagrody. Orkiestrą 
dyrygować będzie kompożytor. W progamrie 
wyjątki ze suity-baletu „Syrena, scherzo 
orkiestrowe, fantazja kujawska na forte- 
pian. Jako soliści wystąpią Hanna Diesteinó- 
wna (fortepjan) i Zofja Bartkiewicz-Wyleżyń 
ska (śpiew). 
Bilety w „Orbisie*, Mickiewicza 11-a 

Początek o godz. 20.15. 
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— Wieezėr sukolny w Konserwzterjaum 
Muzycznem. W piątek dnia 27 b. m. o godz, 
8 wiecz. w sali Konserwatorjum Muzycznego 
w Wilnie (Wiełka 47, wejście od ul. Koś- 
skiej) odbędzie się tercjałowy wieczór ucz- 
miów i uczenic Konserwatorjum. Występo- 
wać będą uczn. z klasy fortepjanu, skrzy- 
piec, śpiewu sołowego i insieumentów dę- 
tych. 

Karty wstępu otrzymać można w sekre- 
tarjaecie Konserwatorjum od godz. £—7 w. 

RABJO 
PIĄTEK, DNIA 27 MARCA. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom meteorrołogiczny. 14.40 Odczyty 
dia maturzystów. 15.50: Lekcja francuskiego. 
16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Program dziem- 
my. 16.30: Koncert życzeń. 17.15: „Bliźnięta 
ludzkie i zwierzęce" odczyt. 17.45: Koncert 
erkiestry dętej. 18.45: Kom. LOPP. 19.00: 
Kwadrans Akademicki. 19.15: Program nase- 
botę i rozmaitości. 19.25:Uwagi dla detekto- 
rowiczów. 19.30: Rezerwa. 19.40: Prasowy 
tėriennik radjowy. 20.00: Pogadanka muzy- 
«na. 20.15: Koncert symfoniczny, po kom- 
«ercie komunikaty. 23.00: Spacer detektoro- 
wy pe Europie. 

SOBOTA, dnią 28 marca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.00: Odczyt dla 
maturzystów 15.25: Program dzienny. 15.30: 
Przechadzki po mieście. 15.50: Skrzynka te- 
ebniczna. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: 
Audycja literacka. 16.45: Koncert. 17.15: 
„Żarty łogiczne* — odczyt. 17.45: Audycja 
z Krakowa i koncert. 18.45: Kom. Wil. Tow. 
Org. i Kółek Roln. 19.00: Progarm na ty- 
dzień nast. 19.25: Uwagi dla detektorówiczów 
19.30: Kwartet smyczkowy (płyty). 19.40: 
Pras. dzien. radj. 20.60: „Jeszcze wczoraj — 
feljeton. 20.15: Feljeton  humorystyczny. 
20.30: Recital skrzypcowy. 21.10: Muzyka 
łekka. 22.00: „Nieznajomi przyjaciele" — 
feljj 22.156: Koncert Chopinowski. 22.50: 
22.50: Kom. i muz. taneczna. 
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KINA I FILMY 

„Mełodja serc" i „Rapsodja 

węgierska”. 

(HELIOS) 

Kino ze szczególną wyrazistością wysu- 
wa zagadnienie formy. Jakże często w fil- 
mie chodzi o to nie eo ale jak zostało zro- 
bione. Takiem najbardziej „klasycznem, pod 
tym wzgłędem, dziełem był „Wschód słoń- 
ea' przypomina go w pewnej mierze i „Me- 
łodja serc”, w której problem kompozycji 
przeważnie wsłowie jak się streszcza. Róż- 
niee są pozatem zresztą znaczne. „Wschód* 
był przedewszystkiem niesłychanie precyzyj- 
mie skonstruowany, nie było w nim nic nie- 

  

   
Przeładunek węgla. 

  

potrzebnego, wszystko było Ściśłe związane 
z akcją, w „Melodji* jest pewien nadmiar 
akcesorjów, bardzo zresztą pięknych. Histor- 
je o chąrakterze zbliżonym do siebie, dra- 
maty dwojga „prostych* ludzi, pozatem je- 
szcze drugi jest bardziej naturalistycznie uję- 
ty. Owa wspomniana jakość opracowania 
sprawia, że w obu wypadkach znajdujemy 
b. wysokie, patetyczne napięcie dramatu. 
Brak tendencji moralistycznej sprawia, że 
morał sam narzuca się widzowi z dużą siłą, 
jest to zasługa twórcy scenarjusza, opraco- 
wanego bardzo konsekwentnie i z dużym 
artyzmem — (zakoūczenie!). 

Wykonanie aktorskie na bardzo wyso- 
kim poziomie. Willy Fritsch i Dita Parlo 
oboje — świetni! Wszystkie inne drugo i 
dalszo — planowe postacie opracowane bez 
zarzutu. Znakomite są typy chłopskie. Do- 
skonałe wszystkie epizodyczne sceny zbio- 
rowe, rodzajowe. Zdjęcia wspaniałe. Przepię- 
kne widoki Budapesztu, pozatem tak umie- 
jętnie wybrane, że ujmują najcharakterys- 
tyczniejsze cechy środowiska, m. in. mamy 
pokazaną parokrotnie typową pusztę węgier- 
ską. 

Nad program czarująca „Rapsodja №е- 
gierska** bardzo a propos powtórzona z Lil 
Dagower (prześliczną tutaj) zaś pozatem 4 
tym samym — Wiłlym Fritschem i Ditą 
Parlo. A propos tej ostatniej to od czasów 
„Rapsodji* (film z przed dwóch lat) uczy- 
nila ona ogromny krok naprzód w swojej 
karjerze artystycznej, co szczególnie wystę- 
powało w świetnym filmie „Raj dla kobiet", 
niewiadomo dlaczego tak wcześnie zdjętym 
z ekranu w „Hollywood“. Sk. 

—00— 

  

List do Redakcji. 
Wiełce Szanowny Panie Redaktorze 

Niniejszem uprzejmie prosimy o umiesz- 
czenie na łamach poczytnego pisma Sz. Pana 
poniższego naszego oświadczenia. 

Wobec ukazania się w prasie wzmianek o 
naczełniku II Urzędu Skarbowego w Wilnie 
p. St. Zubrzyckim w związku z wytoczoną 
przeciwko niemu sprawą sądową, my niżej 
podpisani kupcy, płatnicy obrębu tegoż II 
Urzędu Skarbowego m. Wilna. czujemy się 
w obowiązku oświadczyć urbi et-orbi co na- 
stępuje: 

Jesteśmy niezmiernie zdziwieni stawiane- 
mi p. Zubrzyckiemu zarzutami, albowiem p. 
Zubrzycki, mimo, że stoi na straży poboru 
ogromnie trapiących nas, a zwłaszcza ostat- 
nio padatków, to jednak zawsze odnosi się 
do wszystkich płatników życzliwie, humani- 
tarnie i sprawiedliwie, grzecznie i taktownie 
traktując ich oraz przychodzi im zawsze w 
miarę możności na spotkanie. Dlatego też p. 
naczełnik Zubrzycki cieszy się wśród nas pła 
tników podatkowych, opinją człowieka i urzę 
dnika sprawiedliwego, kułturalnego, zrówno- 
ważonego i grzecznego w obejściu. 

Mimo stałego nawału pracy i nie licząc 
się z godzinami przyjęć, p. Zubrzycki zawsze 
uważnie wysłuchuje nasze żale i prośby, po- 
święcając maximum siły woli i samozaparcia 
gwoli zadowołenia petenta. 

Z powyższyst względów p. Naczelnika Zu 
brzyckiego otaczamy czcią niezmiernie ceni- 
my i szanujemy. 

Dziękując Panu Redaktorowi za łaskawe 
iunieszczenie powyższego kreślimy się 

z poważaniem 
Na oryginałe figuruje 158 podpisów pła- 

tników II Urzędu Skarbowego 

  

E ru 

z Geny zniż.: Parter 60 gr.. Bałken 30 gr. s. s Dramat sensac. w 2-ch ser. (20 akt.) 
kie Miejskie Od da. 23 do 27 marca 1931 r. włące. Wro OWIE OPNIA wsec stów: Jack Daugherty 

2 będą wyświetlane filmy: i Helena Ferguson. 
IGALA MIEJSKA Zajmująca treść! Wstrząsające sceny! Pogoń za złotem! — Serja 1-a. Aktów 10. Wyświetla się od 23 do 
Gecbramska 5. 5 b. m włącznie. — Serja 2-ga. Aktów 10. Wyświetla się od 26 do 27 b. m. włącznie. 
i Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek o gode. 4-ej. — Następay program: Cuda w górach Massabieliskich. 

Dźwięko Dziśl Największy wszechówiatowy i prześliczna 
KINO-TEATR 

„НЕЫ 
Wiležska 33, tel. 9-26 

sukces filmu džwiekowegol 

Melodja serc 
NAD PROGRAM: „Rapsoda Wegierska“. 

Ulubiony amant šwiata Willi Fritsch 
Wielki film miłosny reżys. genjalnego Eryka Pommera. Zachwycające 
pieśni cygańskie w wykon. kapeli Cyganów Janczi Bologh'a. Każd 
usłyszeć jak brzmi „Mełodja serc”, którą odśpiewa Willi 

Na pierwszy seane ceny zniżone. 

Dita Parlo gwiazda 

musi 
ritsch. 

Początek 6 godz. 4, 6, 8 i 1015 
  

BŽWIĘKO WB KINO Dziś! 100% przebój dźwiękowy! 
Najwybita. gwiazwy ekr. europejck. LIL DAGOVER i IWAN PETROWICZ 

    

Buchalter f. „Tektura” 
przed sądem apelacyjnym o zdefraudowanie około 50.0006 zł. 

'W początkach roku ubiegłego głośną się 
stała sprawa wykrytych nadużyć w firmie 
„Tektura. 

Okazało się, iż buhalter firmy Aleksy 
Focht w okresie 1929 r. do lutego ub. r. 
przywłaszczył sobie ze znajdujących się w 
jego posiadaniu pięniędzy firmowych 41.615 
zł. i 67 gr. 

Małwersanta oddano pod sąd, a sprawa 
ta znalazła się na wokandzie Sądu okręgo- 
wego, który skazał Fochta na zamknięcie w 
domu poprawy przez 2 i pół lat. 

Na rzecz poszkodowanej firmy przysą- 

dzono od skazanego 10000 zł. 
Skazany Focht odwołał się do drugiej 

instancji, a wobec tego wczoraj sprawę tę 
rozważał sąd apelacyjny, któremu przewod- 
niczył wiceprezes Wł. Dmochowski. 

Wobec tego, iż oskarżony okazał skru- 
chę, sąd przychylił się do jego prośby i 
zmniejszył wymierzoną karę do półtora roku 
domu poprawy. Na poczet kary źałiczony zo- 
stał odbyty przez Fochta areszt zapobiega- 
wczy t. j. 9 miesięcy. 

Ka-er. 

Tragiczny zatarg w polu. 
W dniu 25 lipca ub. r. pasące się owce 

na połach wsi Hajduny, gm. mickuńskiej 
wskutek niedostatecznej uwagi dozorującego 
je 65-ciołetniego Wincentego Rudziewicza 
weszły na żyto Tomasza Kubarewicza i tu 
poczęły czynić szkodę w stojących stertach 
zboża 

Na tem tle powstała awantura. Niezado- 
wolony Kubarewicz w ostrych słowach zwy- 
myślał Rodziewicza i obrzucił go kamienia- 
mi, 

Rodziewicz nie pozostał dłużny; również 
obdarzył Kubarewicza dosadnemi epitetami 
i puścił w jego stronę kilka kamieni. 

Jeden z tych pocisków trafił Kubarewicza 
w pierś tak silnie, iż ten zaprzestał dalszej 
walki i udał się do domu, uskarżając się na 
stan zdrowia. 

Stan ten, pogarszając się z każdą godzi- 
ną, po kilku dniach złożył chorego 
niemocą i wresżcie w dn. 29 tegoż miesiąca 
Kubarewicz zmarł. 

Teraz dopiero powstał alarm. W sprawę 

wdała się policja, która zaaresztowała Ro- 
dziewicza. 

Zwłoki chorego poddano oględzinom są- 
dowo-lekarskim, a sekcja ustaliła, iż wsku- 

tek uderzenia zadanego w klatkę piersiową 
złamane zostały 4 i 5 żebro z tewej strony. 
Złamane brzegi żeber spowodowały naddar- 
cie opłucnej i zapalenie lewego płuca, co by- 
ło przyczyną śmierci. 

W wyniku śledztwa Rodziewicza posta- 
wiono w stan oskarżenia z cz. I ust. 2 art. 
470 K. K. o zadanie ciężkiego uszkodzenia 
ciała, powodującego śmierć. 

Sprawa znalazła się wczoraj na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego w składzie pp. sę- 
dziów: W. Brzozowskiego, Bułhaka i Sie- 
maszki. 

Oskarżony nie przyznał się do winy u- 
myślnego zadania tak ciężkiego ciosu. Tłu- 

maszył się iż w czasie wszczętej bójki rzu- 
cał tak jak jego przeciwnik kamieniami. 

Sąd po zbadaniu świadków zajścia, wy- 
słuchał oskarżenia wnoszonego przez wice- 
prokuratora Rutkiewicza oraz obrony adw. 
Sawińskiego, który wskazując na cały sze- 
reg okoliczności łagodzących prosił o łagod- 
ny wymiar kary. 

Sąd przychylając się do wywodów obroń- 
cy, skazał Rodziewicza na pół roku więzienia. 

qKa-er. 

Piekarz — gwałcicielem. 
Sąd Okręgowy pod przewodnictwem p. 

sędziego W. Brzozowskiego rozpoznawał 
sprawę Izaaka Szweca, liczącego lat 34, z 
zawodu piekarza, oskarżonego z art. 520 k. 
k. t. j. o dokonanie gwałtu na nieletniej 
dziewczynie. 

Zbrodni tej Szwec, żonaty i posiadający 
dwoje dzieci, dopuścił się na 14-toletniej 
Helenie R. na górze Trzechkrzyskiej. 

Sprawa ze zrozumiałych względów to- 
czyła się przy drzwiach zamkniętych. W wy- 
niku procesu, sąd uznając winę osk. Szweca 
za dowiedzioną, skazał go na 1 rok domu 
poprawy, z ograniczeniem w prawach stanu. 

2 Ka-er. 

KS RITA ASS BONNIER 

Popierajele przemysł krajowę 

KINO -TEATR 

KINOZA| 
ak Wielka Nr. 25 

  

l innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

Nadzwyczaj efekt. 

==== fllim polski p. t. 

NAD PROGRAM: Druga serja amerykańskie- 
p 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

Choroby zakaźne. 
W ostatnim tygodniu na terenie woje- 

wództwa wileńskiego na choroby zakaźne 
zapadło 179 osób, w tej liczbie na tyfus 
płamisty 10; brzuszny 4; płonicę 18; błoni- 
cę 7; odrę 6, różę 3, ksztusiec 3; gruź- 
licę 28 i jaglicę 93. 

Naskutek przebiegu tych chorób zano- 
łowano 5 wypadków śmiertelnych, najwię- 
2 bo až trzy zgony przypadają na gruž- 
icę. 

PSDDEYZOWRIOPE 

Dyplomowana 
nauczycielka 

(absolwentka koneerwaterjum krakow- 
3 skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 

nie. Przyjmuje od I1—l4. 

i Subocz 6a — 7. 

go filmu sensacyjnego p.lt. 

Tajemnica skrzynki pocztowej:;. 
DJABELSKI PAZUR 

Nr. 71 (2813) 

  

  

  
"Dr ania Hutchison, 

szkodliwiającego gazy automobilowe. 

(ESET 
NA WILENSKIM BRUKU 

ZATRUCIE SIĘ DENATURATEM. 

wynalazca aparatu, 

Wezoraj o god. 7 rano przy ulicy Wiłko- 

mieeskiej Nr. 28 zatruła się denaturatem 

22-letnia Sonia Warkol. 

Zatratą przewieziono do pogotowia, skąd 

po udziełeniu pierwszej pomocy odprawio- 

no do Szpitala żydowskiego. Pedezas ha- 

dania S. Warkoł oświadczyła że zatrała się 

przypadkowo, eo według zdania iekarza, ze 

wzgłędu na  wiełką ilość przyjętej temeiz- 

ny nie zgadza się z prawdą. 

Dochodzenie prowadzi policja. 

(©) 
"_. PODRZUCONE DZIECI. 

W dniu 25 b. m. przy ulicy Chocimskiejį 
Nr. 44 znaleziono podrzutka płci: żeńskiej 
w wieku około 1 tygodnia, którego umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezue. 

W dniu 25 b. m. przy ul. Piłsudskiego. 
Nr. 20 znaleziono podrzutka płci męskie ję 
w wieku około 4 tygodni, którego umieszczo-- 
no w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Z mieszkania Gurwicza Izraela, przy uł.. 
Subocz Nr. 37 skradziono garderobę męską 
i damską wartości 400 zł. 

U Kowszyniec Stanisławy, Jerozolimska 
Nr. 26 dokonał kradzieży skóry Raskuć Kor. 
stanty, Subocz Nr. 5, który po kradzieży 
zbiegł. 

8 ZA DOBĘ. 

Od 25 do 26 b. m. zanotowano wypadków 
42, w tem kradzieży 7, opilstwa 5, przekro- 
czeń administracyjnych 24. 

w 19 

W rolach głównych: William Desmond i urocza Dorełys Perduea. 

   
      

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX zewinu 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—12, na zasadzie art. 1030 U. P. C., po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 8 kwietnia 
1931 r. o g. 10-ej rano w Wilnie przy ulicy Mostowej 
Nr. 8—20, odbędzie się sprzedaż z licytacji majątku 
ruchomego, należącego do Michała i ireny Filonów, 

i wwo 
й 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIG4T0RNIA 
„ZNICZE 

  

BIURA REKLAMOWEGO      

      

  we wspaniał. K bi - t kt ” o ® d ® © składającego się z mebli, oszacowanego ва sumę Wilna, św. dańska Br. 4 i 
635 zł., k ае .МШЙШШ rr MODIELA, KLOTA cię nigdy nie zapomni STEFANA GRABOWSKIEGO seek wj al 910 A Dans iu ARG 

si, A. Mokiewicza 22. | NT) PROGRAM: Dodatek dźwięk. p. t. „Promyczek słońca”. Pocz. o g. 4,6,811015. Ne I-y +. ceny zniż. W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. ORie sęścy, | szacunek takowych. orżejony RyG JU anal. Eda zku dla 

    

może w dniu licytacji zgodme z art. 1046 U.P. C. 

3533/V1 Komornik Sądowy K. Karmelitów. 

  

urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 

Dźwiękowe Kino Dziś! Film dźwiękowy, 
który wywołał wielkie zain- 
teresowanie całego świata 

  

  

  

C6/INS 
„ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Film ilustr. czyn bohat. Kontradmirała Rycharda E. Byrda przy ekspedycji jego do bieguna połudn. 
Przez szereg lat trzymał w napięciu świat cały i uzn. został przez wszyst. narody jedyn. człow., który 
przeleciał ponad biegun. i oglądał go z lotu ptaka. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceny zniż. 
  

Dziś! Po raz pierwszy 
w Wilniet Najpotężniejsze 
arcydzieło erotyczye p. t. KINO-:TEATR Pojedynek w przestworzach 

Wzruszający dramat życiowo-erotyezny w 10 aktach, ilustrujący dzieje nienawiści dwóch rywali. 
Zbrodnia przeciw prawuł — W rolach głównych: Mady Christians i Gabrjel Gabrio. 

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

„PAN* 
"MMI 

Największy 
szlagier 
sezonu! Natan Mędrze 

Według nieśmiertelnego 
dzieła Lessinga z cza- 
sów wojen krzyżowych. 

  

Kino Kolejowe ) d į 
OGNIS KO nialszy film genjalnego 

(eboż dworas kolejow.) oficerze austrjackim 

  

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

Dziś i dni następnych! Najwspa- 

Freda Nibio, twórcy Ben Hura p.t. 

Historja o namiętnej miłości, tajemniczej damie i jej kochanku, 

reżysera 

  

artystka 

  

W rol. gł:: najgenjalniejs: 

  

35 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Zaraz potem zjawił się Lance 
O'Leary. Był zmęczony, strapiony i 
bardziej ludzki niż zwykle. Upadł na 
fotel, przycisnął ręce do twarzy, a 
potem wyciągnął je do ognia. 

— Zimno w tym domu jak w psia 
rni — rzekł z niechęcią. — Co za 
nora! A jaki oni tu mają przedpoto- 
powy telefon! Nie wiem, jak towarz 
stwo telefoniczne mogło przeoczyć 
ten grat. Kucharka mówiła, że star- 
szy pan pozwolił założyć go przed 
laty dla jej wygody przy zamawianiu 
żywności. Ani porządnych pieców, 
ani oświetlenia — nic tylko te ohyd- 
ne portjery. — Otrząsnął się ostro. 
— Zaczyna mi domisko działać na 
ne 

  

— Myšlalam, že detektywi nie 
mają nerwów — zauważyłam złośli- 
wie. 

— Nic oprócz nerwów — odpo- 
wiedział. — Zwłaszcza zwłaszcza 
kiedy nam się coś nie udaje. Tym ra- 
zem zabłąkałem się w labiryncie po- 
szlak. Czuję, że jestem na tropie praw- 
dy i nie mogę jakoś skombinować ze- 
branych danych. — Poruszył niespo 
kojnie wrażliwemi rękami, jakby cze 
goś szukając. — I to nie wszystko — 

  

ciągnął niezwykle posępnym tonem. 
—Mam... przeczucie niebezpieczeńst- 
wa. Jakby... jakby zanosiło się jeszcze 
na coś więcej. — Urwał nagle, spoj- 
rzał na mnie ni to wyzywająco ni to 
ze wstydem i w jednej chwili stał się 
zwyczajnym, pewnym siebie, energicz- 
nym O'Leary'm. 

— Mam panu coś do powiedzenia 
—zaczęłam niepewnie-—Dziś po po- 
łudniu, kiedy wszyscy pojechali na 
pogrzeb, słyszałam — czy zdawało mi 
się, że słyszałam — Eustachego grają- 
cego na fortepianie. Nie mógł to być 
Eustachy, bo Eustachy pojechał na 
pogrzeb, ale tylko on grywa tę me- 
lodję. 

Lance O'Leary oparł się o poręcz 
krzesła, przymykając oczy. 

— Nie rozumiem. 
Opowiedziałam mu dziwny incy- 

dent z całą możliwą dokładnością. 
— Pani jest pewna, że się to pani 

nie śniło? —podsunął znacząco i na 
moje pełne oburzenia zaprzeczenie, 
umiłkł i wpatrzył się w ogień. 

— Jest jedna możliwość — wyce- 
dził powoli — zdumiewająca możli- 
wość — dodał zniżonym głosem, pod- 
nosząc się z krzesła i stając tyłem do 
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Potężny I0-aktowy 
dramat erotyczny 
z życia rosyjskiego. 

świetny świe Konrad Nagel.   
ognia. — Wiatr się wzmaga — rzekł 
zwyczajnym głosem. — Nie lubię tego 
wycia. 

Zawtórowałam skwapliwie. 
—— Te stare okiennice chrzęszczą 

jak nagie kości szkieletów — powie- 
działam, dziwiąc się swoim słowom. 

Dostrzegł wyraz mojej twarzy i 
uśmiechnął się. ' 

— Wypowiedziala się pani pod- 
świadomość, panno Saro. — Czy pani 
chce, żebym tu został na noc? 

— (zy pan przypuszcza, że się co 
stanie? 

‚ — Nie, nie, ale naturalnie nie mo- 
żemy być pewni niczego. Możemy 
przedsięwziąć tysiąc ostrożności, a po- 
mimo. to... — Wzruszył lekko ramio- 
nami. 

— Nie boję się — odpowiedziałam. 
— Policjanci jeszcze są? 

— Tak. Jeden na górze, drugi na 
dołe. Mają instrukcję, żeby bezustan- 
ku patrolować dom. 

— A Grondal będzie spał tu na so- 
tie, tak jak wczoraj? 

Skinął głową. 
—— W takim razie nie widzę powo-, 

du do żadnych przesadnych obaw... 

— Jestem pewny, że wszyscy do- 
mownicy pozamykali się na klucze i 

  

zasuwki — przerwał detektyw. — 
Jabym zrobił to samo — zakończył 
niepokojąco: 

Wtem wlašnie bieda — zrek- 
łam. Tu niema drzwi tylko portjera 
i zresztą mord miał miejsce na scho- 
dach. No, ale wczorajsza noc upły- 

Z Byrdem do bieguna południowego | zzz я 
Wykwaliikowany z długoletnią samodzielną praktyką 

kino mechanik - pleltrotęchnik 
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Ogłoszenie. 
Do Rejestru Handlowego Spółdzielni w dn. 3.111. 
1931 r. pod Nr.529 wciągnięto następujący wpis 

dedatkowy: 
R. H. Sp. 529. IV. Firma: „Spółdzielnia 

dawców Gazet w Wilnie z odpowiedzialnošeią udzia- 
lami“. 

Do zarządu na miejsce Stanisława 

ul. Derewnickiej Nr. 32. 

nęła względnie spokojnie — dodałam 
sztucznie swobodnym głosem. — W 
razie czego zatelefonuję do pana. 

— Doskonale, panno Saro. Ale, 
ale niech pani będzie łaskawa zwra- 
cać uwagę na wszelkie walające się 
klucze. Dotychczas nie mam klucza 
do tamtej sypialni, a szukać go w tym 
domu równałoby się szukaniu igły w 
stogu siana. Widzi pani ten, kto za- 
brał klucz... Nie dokończył, a ja szep- 
nęłam: 

— Jest mordercą ? 
— Możliwe — odpowiedział ost- 

rożnie, rozglądając się po pokoju. — 
Czy był dziś daktyloskop? 

— Nie wiem. 
Podszedł do stolika. na którym le- 

żały skrzypce, obejrzał je starannie i 
kiwnął głową. . 

— Chociaż niewiele się dowiem 
z tych odcisków —— mruknął z nieza- 
dowoleniem. — Na Boga, panno Saro, 
coś się ze mną dzieje niedobrego.— 
Wzbiera we mnie to złe przeczucie. 
Chciałbym poprostu — krzyczeć — 
ostrzec kogoś krzykiem... — Wpatrzył 
się ponuro w ogień. 

Otworzyłam swoją skrzyneczkę 
medyczną i wytrząsnęłam z butelki 
dwa krążki sody. 

— Pewnie pan jest źle z żąłąd- 
kiem — rzekłam chłodno, chociaż 
czułam to samo, co on. — Niech pan 

je to. Dobrze panu zrobi. 
— Miałem na obiad pasztet — 

odparł z urazą, jak zwykle mężczyz- 
na, którego energiczna kobieta czę- 
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rektora inż. Mersona. 
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stuje lekarstwem. — Jak mam to za- 
żyć? Wypić z wodą czy porostu łyk- 
nąć? 

I nie czekając na wodę, łyknął 
szybko jedną po drugiej. Musiały mu 
trochę utknąć w przełyku, bo poru- 
szył kilka razy krtanią i posłał mi na 
pożegnanie niewdzięczne spojrzenie. 

Ledwie wyszedł, zjawił się Gron- 
dal z kocem i Genowefa. Musieli mi- 
nąć się w pasażu. Ale ulgę z powodu 
obecności lokaja popsuła mi-refleksja, 
że on sam mógł być mordercą. 

Chociaż z drugiej strony ubiegłej 
nocy zachował się zadawalająco. Mo- 
głam mieć nadzieję, że nie popełni 
niczego gwałtownego. Na pociechę 
Genowefa zwinął się w kłębek na ko- 
minku i usnął w jednej chwili jak 
przystało na porządnego chrześcijań- 
skiego kota. ' 

Ale, cisza panująca w pokoju, 
szum drzew w ogrodzie, ataki wichru 
na stare okiennice i szmery i chrzęsty. 
właściwe starym domom, które dużo 
widziały w swoich ścianach—wszyst- 
ko to nie dawało mi spokoju i kazało 
rozglądać się bezustannie po pokoju 
i ciemnym kącie schodów. Przyglą- 

dałam się uważnie błyszczącej lampe- 
rji, wąskim stopniom, lekkiej balust- 
radzie i zielonej ścianie. Za drugim 
zakrętem schody rozpływały się w cie- 
niu, a balustrada znikła pod sufitem. 

Ulokowałam się w wygodnym fo- 
telu koło łóżka mniej więcej o wpół 

do jedenastej, a o pierwszej jeszcze 
nie spałam. Uszy moje łowiły subtel- 

B. naucz, gimnazjum 

udziela korepetycje | ® puneromiwe 
i przygotowuje do egza- — TANIO — 

przedmiotów w zakresie 

pod „Nauczyciel“. 
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Sprzedajesię DOM 
do sprzedania | zalaniu wr wez 

Dzielnej 40. Rardzo tanto.. 
0 warunkach dowiedzieć 
Się: ul. Lwovgka 12—4.   

ne szmery nocy, oczy wpatrywały się 
w mroki i cienie. 

Puls mego pacjenta opadł. Trzeba: 
było zastrzyknąć adrenalin i to na- 
tychmiast. 

W tym cełu musiałam się wypra- 
wić do kuchni po gorącą wodę, bo ta 
w pokoju ostygła. Marsz przez ciemne- 
pokoje był jak zwykle przykry i de- 
nerwujący. Przeciągi, wywołane sil- 
nym wiatrem poruszały portjerami, 
które wydawały się żywe. Świecha 
chwiała się i rzucała naokoło fanta- 
styczne cienie. Dotarłam do kuchni, 
drżąca i skostniała i wykręciłam lam- 
pę, którą Kema zostawiła zapaloną na. 
stole. 

Ponieważ woda nie była zupełnie- 
gorąca, zdjęłam fajerkę i postawiłam 
kociołek na ogniu, do którego. dorzu- 
ciłam paliwa. Czekając na zagotowa- 
nie się wody, usłyszałam kroki w tył- 
nym hallu, ciche zgrzytanie i zniżony 
głos. Po chwili milczenia głos ode- 
zwał się ponownie. 

Podeszłam na palcach do drzwi i 
Przyłożyłarń ucho do dziurki od kiu- 

czą. Krótkie zdanie zabrzmiało po raz 
trzeci. 

— Proszę, główna 2662. 

Naturalnie ktoś telefonował. Zgrzy- 
tanie pochodziło od obrotu staroświec- 
kiej korby, zapomocą której otrzymy- 
wało się połączenie z centralą. 

-— Ojciec? — pytał ostrożny głos, 
—tak. Jestem jeszcze tutaj. Nie chcą 
mnić puścić. Nie, jeszcze nie miam. 

Sad (D. C. N.). 
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