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OT 
Nareszcie, płynąc od ulicy żydows- 

kiej, dociera zmiana nastrojów do cen 

trów politycznych. Na dowód przyta- 

czamy znamienne bardzo wywody 

d-ra J. Gotliba, jednego z głównych 

przywódców obozu sjonisłycznego w 

Polsce. Dr. Gotlib doszedł do wniosku, 

że nawiązanie kontaktu ze społeczeń- 

stwem polskiem jest rzeczą bardzo pil- 

ną i niezbędną, wywodząc m. in. w 

„„Hajncie“: 

„Mamy na myśli stworzenie stosunku о- 

bywatełskiego, koleżeńskiego między Żyda- 
mi a Polakami... tam gdzie ludzie przycho- 

dzą wzajemnie do siebie bez uprzedzeń, 

z pełną gotowością wygadania się szczerze, 

po ludzku, pogodnie. Takie eksperymenty 

zostały juź uczynione. ..Nie mogą one wy- 

wierąć skutków doraźnych, realnych, ale 

przygotowały one współny język, co może 

służyć za podsławę do przyszłego „modus 

vivendi*. Zadaniem posłów żydowskich mo- 

że się stać uczynienie tego eksperymentu 

również na gruncie polityki praktycznej... 

Nazwijmy to jak kto chce, „Klub polsko- 

żydowski”, „Komitet dobrej wołi*. lub jesz- 

eze inaczej, W każdym razie muszą to być 

zebrania i pertraktacje prywatne. Nie będzie 

to ze strony żydowskiej upokorzeniem i za- 

biegiem. Doświadczenie bowiem poucza, że 

w sposób tak pokojowy możemy częstokroć 

«demonstrować więcej godności, a nasza god- 

mość może natrafić na więcej zrozumienia, 

miż gdy przemawiamy 2 trybun publicz- 

nych”. 4 

Podaliśmy najważniejsze ustępy z 

artykułu, któremu świadomi rzeczy 

przypiszą znaczenie z uwagi na czyn- 

niki, w których imieniu dr. Gotlib zwy 

czajnie przemawia. 

Rzecz wymaga wyjaśnień. Poza 

tem oświadczeniem jest — prócz nie- 

domówień — multum wahań i ście- 

rania się stanowisk, które przeszedł o- 

bóz sjonistyczny. Poza niem jest 

wstrząs, którego doznało Koło Żydow- 

skie z przyczyny postępku posła Gryn 

bauma. Trzeba wiedzieć, że oderwa- 

nie się p. Grynbauma od Koła Żydow- . 
skiego i pójście w kierunku Ukraiń- 

eów, uważane jest w najszerszych ko- 

łach żydowskich za ekstrawagancję i 

potępiane bezwzględnie. P. Grynbaum 

gnany samowolą, zerwał związek z 

masami żydowskiemi. Rozciął też о- 

brzmiały wrzód w łonie swej partji, 

rozstrzygając długi i ciężki spór i po- 

magając swym przeciwnikom do jego 

rozstrzygnięcia. 

Z ustąpieniem z Koła p. Grynbau- 

ma dojrzewają skołonności rewizjo- 

mistyczne Koła i to już nietylko pod 

działaniem  sjonistėw małopolskich, 

lecz elementu z b. Kongresówki. Na 

tem tle rysuje się wystąpienie d-ra Go- 

tliba. 

* * 

Oddzielmy cienie od świateł. Re- 

wizja idzie sjonistom jak po grudzie. 

Uznanie potrzeby kontaktu z społe- 

szeństwem polskiem, choć zdecydowa 

ne w głębi, — i zdaje się za kulisami 

partyjnemi — jest nieśmiałe. Inten- 

eja utrzymania prób w płaszczyźnie 

„zebrań i pertraktacyj prywatnych 

trąci stęchlizną gabinetową, sprzeczną 

z atmosferą pełnej gotowości i szczcro 

ści. Tożsamo ostrożność, której źró- 

dłem jest chyba niewyraźne Saniopo- 

czucie, towarzyszące „opuszczającym 

zajmowany długo -szaniec opozycji. 

Nadewszysiko jednak razi ujęcie za- 

sadnicze. Nawiązanie kontaktu ujęte 

jest jako eksperyment, taksamo ekspe- 
rymentem ma być odnośne posunięcie 

„na gruncie polityki praktycznej” i 

stworzenie instytucji ad hoc w formie 

„klubu polsko-żydowskiego* czy ..ko- 
mitetu dobrej woli”. 

kt 

Przed czterema laty przedstawia- 

łem na gościnnych łamach „Kurjera 
Wileńskiego" potrzebę zbliżenia pols- 

ko-żydowskiego, myśl, do której dziś 

nieśmiało podchodzi dr. Gotlib. Sądzi 

łem, że 

„myśl kooperacji polsko-żydowskiej na te- 

renie jednego Towarzystwa nabiera szczegól- 

mej doniosłości. Uwołnione od utartych u- 

  

IENIE. 
przedzeń i wszelkich nalotów, zetkną się oba 

elementy w świadomym zamiarze współdzia 

łania”. 

Celem takiego Towarzystwa miało 

być: 
„zbliżenie Polaków i Żydów, oparte na jedna 

kowo przyjętym stosunku do państwa pol- 

skiego, jako wytycznej zasadzie, z której 

wynika bezwzględna równość obowiązków 

i praw obywateli jednego państwa” („Kur- 

jer Wileński* 1928, Nr. 252). 

Przed czterema laty pierwsze pro- 

mienie przełomu majowego zaczęły 

padać na ugory zagadnień narodowo- 

ściowych. Najwidoczniejsze były zraia 

my na lepsze w nieobliczonem na e- 

fekt, ale konsekwentnem postępowa- 

niu rządu. Gdy „Towarzystwo polsko- 

żydowskie* byłoby instytucją o chara 

kterze raczej akademickiem, sprawy 

wymagały już szerszego zakroju spo- 

łecznego i metody politycznego dzia- 

łania. Tylko niektóre umysły żydow- 

  

skie umiały to pojąć. Uparci leaderzy , 

pozostali w tyle w stosunku do tego 

procesu, który rozpoczynał się już u 

dołu, w masach. 

Zwróciliśmy się wtedy do myśli 

„oparcia sprawy żydowskiej o obóz postępu 

polskiego, który z poczucia potrzeb państwo 

wych i racji postulatów żydowskich przy- 

śpieszy czynnem działaniem realizację aspi- 

racyj żydowskich* („Nasza Myśl* Nr. 1). 

I powołaliśmy do życia Żydowski 

Klub Myśli Państwowej, stwierdzając 

w jego deklaracji ideowej 

„że będące rezultatem szowinistycznego na- 

cjonalizmu odosobnienie Żydów jest obja- 

wem w najwyższem stopniu szkodliwym, 

że wszystkie przejawy, utrudniające zespo- 

lenie społeczeństwa żydowskiego z polskiem, 

a w szczególności antysemityzm polityczny 

i gospodarczy, mają swe źródło w obustron- 

nej nieznajomości cech, potrzeb i dążeń, że 

dobro Żydów leży w mocarstwowym rozwo- 

ju Państwa Polskiego, którego rozkwit zależ- 

ny jest od pomyślności wszystkich jego oby- 

wateli i narodowych społeczności, że urze- 

czywistnienie mocarnej pzryszłości państwo- 

wej i uzdrowienie kwestji żydowskiej na za- 

sadach harmonji interesów Państwa oraz 

słusznych praw i potrzeb narodowości ży- 

dowskiej nastąpi za sprawą światłej polskiej 

demokracji“. 

Równocześnie i inni w sposób 

mniej lub więcej trafny. przejawiali 

współpracę z polskim obozem demo- 

kratycznym.  Pękały więc lody. ru- 

szyła z miejsca ideowa strona wzaje- 
mnego stosunku polsko-żydowskiego, 

u nas oparta na głębokiej wierze w po- 

stęp polski. Byliśmy gotowi dzielić je 

go niepowodzenia i sukcesy. 

„Gdy bowiem mowa o współpracy z pol- 
ską demokracją i oparciu o obóz postępue 
polskiego narodowej emancypacji Żyódw 
polskich, trzeba mieć wiarę w polskiego 

demokratę a nie zbliżać się doń z politycz- 

nem wyrachowaniem, na chwilę, na jedną 

polityczną konjukturę“ („Kurjer Wileūski“ 

1930, Nr. 288). 

Nad stworzeniem „stosunku oby- 

watelskiego i koleżeńskiego pomiędzy 
Żydami a Polakami* trudzili się -— 
nie ostrożnemi rozmowami dyploma- 

tycznemi — inni w różnych ośrodkach 
Polski i w różnym stopniu. Wielu z 

nich reprezentowało wobec kolegów 

polskich z godnością narodowe postu- 

laty żydowskie, zaznaczając to wystą 

pieniami na zjazdach i konferencjach 

i w praktycznej pracy. A wszystko to 

działo się przy niesłychanym, zagłu- 
szającym krzyku partyjnych gazet ży- 
dowskich, głównie zaś sjonistycznych, 

które zarzucały rzecznikóm współdzia 

łania politycznego z Polakami zdradę 

interesów żydowskich, zaprzaństwo, u 

prawiały najdzikszą nagonkę osobistą 

i odsądzały od czci i wiary, judziły i 

plwaly. 

Dziś dr. Gotlib, wychodząc ze swe- 

im pomysłem rewizji zapewnia: 

„że nie będzie to ze strony żydo- 

wskiej upokorzeniem *... Doświadcze- 

nie (jakie i czyje!) bowiem poucza, 
że w sposób tak pokojowy możemy 

częstokroć demonstrować więcej god- 
ności, a nasza godność może natrafić 

na więcej zrozumienia, niż gdy prze- 

mawiamy z trybun publicznych”. 

Powrót ministrów. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj powrócił z Zakopanego 
do Warszawy p- premjer Sławek. 
Dziś zaś powraca z kilkudniowego 
urlopu zdrowotnego z Krynicy p. 
min. przem i handlu Prystor, który 
natychmiast obejmie urzędowanie. 

Letni czas urzędowania 
w ministerstwach od 1-go 

kwietnia. 
We wszystkich ministerstwach i 

instytucjach państwowych, które w 
okresie zimowym rozpoczynały urzę- 
dowanit o godz. 8.30 rano, z dniem 
1 kwietnia wprowadzony zostanie let- 
ni czas urzędowania, podobnie jak to 
miało miejsce w latach poprzednich. 
W tych ministerstwach i instytucjach 
państwowych urzędowanie rozpoczy- 
nać się będzie od 1 kwietnia o godz. 3 
rano i trwać będzie do godz. 15-ej, 
w soboty zaś do godz. 13.30. 

Należy oczekiwać, że w związku 
z wprowadzeniem letniego czasu urzę- 
dowania dyrekcja tramwajów miej- 
skich wzmocni należycie ruch tram- 
wajów i autobusów przed godz. 8-mą 
rano i w godzinach popołudniowych, 
aby znacznie zwiększone liczby osób, 
jadących o tej porze do pracy lub po- 
wracających z pracy, miały zapewnio- 
ną dogodną komunikację i aby pa- 
sażerowie nie czepiali się wskutek 
przepełnienia na stopniach i burorach 
tramwajów, co pociąga za sobą liczne 
nieszczęśliwe wypadki. 

Wykrycie organizacji 
komunistycznej wśród 

uczniów. 
CZĘSTOCHOWA 27.I11. Pat. — Miejsco- 

we argany policyjne wykryły wśród uczniów 
8 klasy I i HI gimnazjum państwowego or- 
ganizaeję komunistyczną. Ogółem areszto- 
wano 6 uezni. Podczas rewizji znaleziono 
obfity matenjał kompromitujący w postaci 
wydawnietw komunistycznych zagranicznych 
i krajowych. Sędzia śledczy zastosował wo- 
hee trzech osób bezwzględny areszt, trzech 
innych oddał pod opiekę rodziców. W aresz- 
cie zatrzymani zostali: Mojżesz Perec, Mau- 
rycy Pruśnieki i Henryk Tencer. 

—9— 

Plebiscyt w sprawie kościoła. 
RYGA 27.11 Pat. — W dniu 27 

b. m. u jednego z notarjuszów w myśl 
obowiązujących ustaw został złożony 
wniosek, co do urządzenia plebiscytu 
w sprawie kościoła Marji, pozosta- 
wionego przez Sejm we władaniu gmi 
ny niemieckiej. 

  

Podtatrze w śnieżnej szacie. 
ZAKOPANE 27.III Pat. — W środę dnia 

25 b. m. nastąpiło nowe oziębienie. Śnieg 
padający już od dwóch dni, okrył gęsto ca- 
łe Podiatrze. Kilkudziesieciocentymetrowa 
warstwa Śnieżna trzyma się doskonale. 

i O 

Popierajcie Ligę Morską 
EEE TP TOROTOTEOA 

Tak sądziliśmy i w myśl tego po- 
stępowaliśmy bez najmniejszego usz- 
czerbku naszej godności własnej i na- 
rodowej, i ofiary której zresztą nikt 
od nas nigdy nie żądał, ani szara ma- 
sa społeczników, ani koryfeusze pols- 
kiej demokracji, z którymi współpra- 
cujemy. 

Ale są i światła po stronie d-ra Ge- 
tliba. Jest uznanie potrzeby kollabora- 
cji, które wystąpi w coraz czystszej 
formie. Im więcej zawiera się w tem 
zrozumienia dawnych biędów, tem 
głębsza będzie rewizja. Ważne jest, że 
doszła ona już do samej centrali sjo- 
nistycznej, Partja ta, choć osłabiona 
organizacyjnie i nawet ideologicznie, 
ma jednak olbrzymie zasługi w naro- 
dowym renesansie żydowskim i nieje: 
dno jeszcze ważkie słowo .wypowie- 
dzieć może w kwestji żydowskiej. Na- 
wrót jej w polityce wewnętrzno-pols- 
skiej z bezdroży należałoby przyjąć z 
zadowoleniem. Byle nie był on oko- 
licznościowy i zbyt aktualizowany. 

Nie partykularną niechęć, lecz po- 
zytywną intencję i przychylność wy- 
wołują u wyznawców krajowego pro- 
gramu narodowo-żydowskiego objawy 

trzeźwienia u sjonistów: Sądzę, że i 

demokracja polska może z przychyl- 
nością spoglądać na te przemiany, bez 
względu na dawne błędy, lecz pod wa- 

runkiem zupełnej gruntowności. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

"ma charakter masowy, 

„Wicher” opuścił Cherbourg. 
(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Zgodnie z naszemi informacja- 
mi p. Marszałek Piłsudski przybywa 
na „Wiehrze* wprost do Gdyni. Jak 
donoszą, wczoraj „Wieher* wiozący 
na swym pokładzie Marszałka Pił- 
sudskiego opuścił port Cherbourg i 
udał się bezpośrednio do Gdyni. 

'Wobee tego przyjazdu Marszałka 

do Polski należy się spodziewać w 
nadchodzącą niedzielę a nie jak po- 
przednio przypuszezano dopiero we 
ezwartek lub piątek. 

Na spotkanie wyjeżdżają do Gdy- 
ni członkowie rządu i prawdopodob- 
mie p. premjer Sławek, oraz szereg 
wyższych wojskowych. 

Z pobytu Marszałka w Cherbourgu. 
CHERBOURG 27.11]. Pat. — Agen 

cja Havasa ogłasza następujące szcze- 

góły, otrzymane od swego korespon- 

denta w Cherbourgu o pobycie tam 

Marszałka Piłsudskiego. Wizyta ad- 

mirała Berthelota na pokładzie ;,Wi- 

chru* trwała kwadrans i nacechowa- 

na była niezwykłą uprzejmością i pro 

stotą. Marszałek był w skromnej kur- 

tce wojskowej bez galonów. W dos- 

konałym języku francuskim oświad- 

czył on, że odniósł jak najmiłsze wra 

żenia ze swej podróży do krainy słoń 

ca, Madera — powiedział Marszałek 

jest krajem poprostu uroczym i о- 

bawiam się trochę powrotu do chłod- 

nych krajów. Marszałek wychwalał 

zalety „Wichru”, na którym odbył 

doskonałą pod każdym względem po- 

dróż. 

warzyszący Marszałkowi Piłsudskie- 

mu dr. Woyczyński oświadczył, że 

zdrowie Marszałka Piłsudskiego jest 

w doskonałym stanie. Wszelkie śla- 

dy bronchitu, na który cierpiał, zni- 

_ knęły. Klimat Polski, który, zwłasz- 

cza na wiosnę, jest tak samo łagodny 

jak we Francji, nie przedstawia dla 

Marszałka żadnego niebezpieczeństwa 

Podziękowanie sekretarjatu Marszałka 
Piłsudskiego za nadesłane życzenia imieninowe 

WARSZAWA 27.III. Pat. — Se- 
kretarjat osobisty Pana Marszałka 
Piłsudskiego komunikuje: Wobee te- 
go, że liczba powinszowań, otrzyma- 
nych przez p. Marszałka Piłsudskie- 
go w roku obecnym z okazji imienin, 

sekretarjat 
osobisty nie ma możności wystosowa- 
nia, jak to dotychczas było w zwy- 
czaju osobnych podziękowań do każ- 
dego z gratulantów.. Niniejszem więc 
z polecenia p. Marszałka sekretariat 
osobisty dziękuje serdecznie wszyst- 

kim tym, którzy w intencji uczczenia 
solenizanta i zrobienia mu przyjem- 
ności nadesłali bądź do Warszawy, 
bądź na daleką wyspę Maderę depe- 
sze, listy, pocztówki, adresy i upo- 
minki, a specjalnie dziękuje sekre- 
tarjat osobisty wielebnemu ducho- 
wieństwu i zgromadzeniom  zakon- 
nym, robotnikom fabryk i warszta- 
tów rolnych, oraz dzieciom szkół, 
przedszkoli i ochronek. Sekretarjat 
osobisty prosi prase © powtórzenie 
tego komunikatu jak najszerzej. 

Druga unja celna. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Paryża donoszą: inicjatywa rzu- 
eona przez czeskie towarzystwa lu- 
dowe zwrócenia się do Polski z pro- 
pozycją zawarcia unji celnej. jak 
twierdzą w kołach politycznych Pa- 
ryża, jest ujawnieniem od kiłku dni 
omawianego projektu stworzenia ma 

wschodzie i południu Europy wiel- 
jkiej unji eelnej obejmującej Polskę, 
Czechosłowację, Jugosław ję, Rumun- 
ję i Grecję. Projektowane jest zwoła- 
nie do Warszawy na koniec kwietnia 
konferencji ministrów resortów g0s- 
podarezych tych państw. 

Konferencja z posłem austrjackim. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dn. wezorajszym zaptepujący 
min. spraw zagranicznych podsekre- 
tarz stanu Beck przyjął posła au- 
stjackiego w Warszawie p. Heina. W 

kołach zbliżonych do ulicy Wierzbowej 
utrzymują, że konferencja ta stała w 

ścisłym związku z unją celną niemiec- 
ko-austrjacką. 

Henderson i Briand doszli do porozumienia 
w sprawie układu wiedeńskiego. 

LONDYN 27.III. Pat. — Hender- 
son w przemówieniu  wygłoszonem 
wczoraj w Paryżu w sprawie umowy 
celnej austrjacko-niemieckiej, oświad 
czył, że są powody: pozwalające mu 
przypuszczać, że wytyczne, sformuło- 
wane przez niego w tej sprawie, zo- 
staną przyjęte. Henderson porozumie- 
wał się z Briandem i ma wrażenie, że 
doszło do najzupełniejszego porozu- 
mienia co do tego, że rząd angielski 
zajął sianowisko właściwe. Hender- 
son nie został jeszcze oficjalnie zawia 
domiony o tem, że kanclerze niemiec- 

ki i austrjacki, których odpowiedzi 
są oczekiwane, oświadczyli, że spra- 
wa układu celnego nie należy do 
spraw, które mogłyby być rozpatry- 
wane przez Ligę Narodów. Jeżeli tak 
przypuszczają, jest to przedmiotem 
dła bardzo poważnych rozważań. Hen 
derson chciał skorzystać ze swego po- 
bytu w Paryżw aby omówić z przed- 
stawicielami innych rządów sprawę 
konferencji rozbrojeniowej. Nieobec- 
ność ministrów Curtiusa 1 Grandiego 
nie pozwoliła mu urzeczywistnić w. 
całości tych zadań. 

Centralistyczne stanowisko komunistów. 
RYGA, 27. III. (Ate). Według do- 

niesienia z Moskwy komitet wykonaw- 
czy Trzeciej Międzynarodówki po 
dłuższej dyskusji postanowił zlikwi- 
dować komunistyczną partję Zachod- 
niej Ukrainy, która od tej ehwili ma 
stanowić integralną część komunisty- 
cznej partji polskiej. 

Zlikwidowanie  partji  Zachod- 
niej Ukrainy nastąpiło  naskutek 
żądań delegatów komunistycznej 
partji polskiej, którzy wysunęli tezę, 
że interesy rewolucji komunistycznej 

wymagają zachowania obecnych gra- 
nic państwa polskiego i centralizacji 
ruchu komunistycznego w Polsce. 

Dotychczas Trzecia Międzynaro- 
dówka stała na stanowisku, że tak zw. 

Ukraina Zachodnia powinna być 
przyłączona do Ukrainy Sowieckiej, 
obecnie uznano, że zwiększenie ukra- 
ińskich terenów etnograficznych w 
granicach Sowietów może ąyč nie- 
bezpiecznem dla komunizmu i spotę- 
gować ukraiński ruch niepodległoś- 
ciowy na wielkiej Ukrainie. 

Tranzyt do Polski przez Litwę. 
W Kownie odbyła się narada przed 

sławicieli kolei estońskich. łotewskich 

i litewskich, podczas której rozważa- 

na była kwestja ładunków tranzyto- 

wych, wysyłanych przez Litwę do 

Polski. 

Dotychczas Litwa nie przyjmo- 

wała podobnych tranzytów, wskutek 

czego trzeba było skierowywać ładun- 

ki na Królewiec lub Gdańsk: eo zwię- 

kszało koszty. 

Obecnie Łitwa zezwoliła na tran- 

zyt towarów, zaadresowanych bezpo- 

średnio do polskich stacyj przeznacze 

nia albo z nich przybywających, z 

tem jednak zastrzeżeniem, że za e- 

wentualne straty na wypadek zepsu- 

cia sięl ub zguby towarów, zarząd ko- 

lei litewskich jest odpowiedzialny tyl 

ko przed Estonją i Łotwą. 

Wniosek o dopuszczenie również 

tranzytu pasażerskiego z Polski i do 

Polski Litwa stanowczo odrzuciła. 

GHERBOURG 27.III. Pat. — To- 

SZOPSNZNSZUS 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LITEWSKO - NIEMIECKA KONFERENCJA 

KOLEJOWA w BERLINIE. 

25 b. m. rezpoczęła się w Berlinie kolej- 
na litewsko-niemiecka konferencja koleja- 
wa w sprawie uporządkowania komunikacji 
bezpośredniej. Konferencja rozważy nowe 
przepisy służbowe, sprawy taryfy oraz kwe- 
stje związane z zawarciem konwencji da 
uregulowania stosunków służbowych i t. p. 

STATEK „PREZIDENTAS SMETONA* ZO 

STANIE SPRZEDANY. 

„Mem. Dampf.* donosi, iż statek przezna 
czony do walki z przemytnictwem „Prezi- 
dentas Smetona“, więcej już do tego celu 
nie będzie używany i prawdopodobnie zosta- 
nie sprzedany. W tych dniach udaje się га- 
granicę specjalna komisja w celu przeprowa 
dzenia studjów nad sposobami walki z kon- 
trabandą na morzu w innych państwach. 
Komisja ta zakupić ma nowy statek prze- 
znaczony do tego celu. 

GENERALNY SEKRETARZ  ATEJTININ- 

KÓW POWRÓCIŁ z WORŃ. 

„Rytas* donosi, iż powrócił do Kowna z 
obozu koncentracyjnego w Worniach ge- 
nearlny sekretarz atejtininkow J. Sztaupas, 
który był wydalony tam dnia 11 stycznia r. 
b. na przeciąg 6 miesięcy. 

DOKOŁA NOWEJ USTAWY O ADWOKA- 

TURZE. 

22 b. m. odbyło się zebranie studentów 
prawników, na którem przejrzano dotych- 
czasowe zabiegi specjalnej komisji zmierza- 
jącej ku niedopuszczeniu zatwierdzenia no- 
wej ustawy o adwokaturze. Odpowiedni ma- 
terjał w tej sprawie złożono wszystkim mi- 
nistrom, jednakże niektórzy ministrowie de- 
legacji nie przyjęli, tak że memorjał wypad 
ło zostawić u woźnych. Pozatem studenci 
prawnicy rozesłali ankiety wszystkim proie- 
sorom, którzy również wypowiedzieli się 
przeciwko nowej ustawie. 

PRZESZKOLENIE WOJSKOWE UCZNIÓW. 

Ministerstwo litewskiej obrony krajowej 
wyraziło zgodę na powołanie w b .r. ucz- 
miów szkół średnich i zawodowych na 6 ty- 
godniowy kurs wojskowy przeszkoleniowy 
Na kursa przyjęci będą uczniowie od lab 
16 do 20. Ćwiczenia polowe wojskowe od- 
będą się w powiecie olickim. Kierownictwo 
przeszkolenia spoczywać będzie w rękn wyż- 
szych oficerów sztabu Zen. litewskiego. 

WYJAZD POSŁA NIEMIECKIEGO. 

W dniu 27 b. m. wyjechał z Kowna po- 
seł niemiecki Morath, wezwany do Berlina 
w sprawie oświetlenia kwestji wysiedlania о- 
bywateli niemieckich z obszaru kłajpedzkie- 
go. 

  

Handel zagraniczny polsko- 
litewski w r. 1930. 

Ogólny import Litwy wroku ubiegłym 
wynosił 712.222 tonn wartości 312.415 tys. 
litów, a eksport 566.060 t. na sumę 333.730 
tys. litów. Saldo aktywne dla Litwy w r. 
ub. wynosiło przeto 21.324 tys. litów. 

Na pierwszem miejscu w imporcie Li- 
twy stoją Niemcy, skąd sprowadzono 242.920 
t. towarów wartości 151.427 tys. litów Dalsze 
miejsca zajmują: Wielka Brytanja, Czecho- 
słowacja, Stany Zjednoczone, Rosja, Łotwa, 
ną siódmem miejscu Połska, następnie Ho- 
landja, Francja, Szwecja i t. d. 

Kołejność państw w eksporcie Litwy jest 
następująca: Niemcy (199.925,4 tys. litów», 
W. Brytanja, Łotwa, Czechosłowacja, Rosja, 
Szwecja, i t. d. Polska znajduje się na pię- 
tnastem miejscu. Według statystyki litew- 
skiej, eksport z Litwy do Polski wynosił w 
roku 1930 — 3.062 tonn wartości 85.5 tys. 
litów (głównie siemię lniane, mięso, słen:- 
na i żelastwo) wobec 4.335 t. wart. 68.6 tys 
litów w roku 1929, import zaś z Polski 
33.356 t. wart. 10.338 tys. litów (w roku 1933. 
81.325 t wart. 13.971 tys. litów). 

Saldo aktywne da Plolski wynosiło psze- 
to w r. 1930 — 10.252 tys. litów, a wr. 
1929 — 13.902 tys., zaś według statystyki 
polskiej 7.249 tys. zł., względnie 9.546 tys. lit. 
Najważniejszemi przedmiotami importu li- - 
tewskiego z Polski były, według statystyki 
litewskiej, węgiel za 6.731 tys. litów, nastę- 
pnie wyroby z żelaza lanego za 424,4 tys. 
blacha za 154.4 tys., szkło — 127.9 tys., naf 
ta rafinowana — 688.3 tys., surowa 187.7 tys. 
benzyna — 110 tys, oleje mineralne — 
358.4 tys., żelazo za 94.4 tys. lit. i 

    

  

Giełda warszawska z dn. 27,III. b. r. 

WALUTY I DEWizy: 
Dolary . . . . -« . .8.921,-8,944/, 8,9017, 
Grańsk . .. -« . . 178,38—173,81— 172,95 
Boiandja .. .. . - 357,73 —358,63—356,83 
Londyn.» - . « « © « 43,34//,—43,45- 4324 
Nowy York . . . - 8.913 —8.633—8,893 
Paryż... 2 34,911/,—35,01 34,84 
Sawajearja „|. « 1(1,65—172,08—171 22 
Wiedęń . . . . « . . 125,39—125,70—12 „08 
Włochy. - - ‚ —„ . 46,74'/,—46,87—46,52 
Borlin w obr.pryw. . « « - . 312,64 

PAPIERY PROCENTOWE; 

Pożyczka inwastye. + .. .. „зо 9228 
Ta sama seryjna .. . . . : . « . 97,00 
5% Konwersyjna . . . . « « . « . . 40,28 
6% dolarowa ...... . . 75,00—75,50 
3% budowlana. . . . . « « « « « 1 4500 
7% Stabilizacyjna . . . . . . . . 84,25 
10% kolejowa  . . . › . 10400 
8% L. Z. B. G. K. 1 B. R, obl. B. G. K. 94.00 
Ts same 7% 83 25 

    4:/,% zlemakie: , 1 5 D 
8% warszawskie . . . . . . 73,50—7380 
5% Łodzi i Wa ML. BS 
8% Piotrkowa 1%. « « «97%, 63,03 
10% Radomia vy. + a TB 

A-KCJE: 
Bank. Polski L ke «a, 15800 
RijonakĖ A di as SOS 
Liipope 4... 22,00— 22,48 
Btarachowios +++ a. LLAF 
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Pożyteczna książka o Kłajpedzie 
Kwestja kłajpedzka nie schodzi ze 

szpalt pism niemieckich i litewskich. 
Jedynie na szpaltach pism polskich 
rządko widzimy rzeczowe wywody o 
kwestji tej, która winna przecież za- 
interesować szeroką opinję polską. 
Literatura polska o Kłajpedzie jest 
nader uboga. To też dobrze się stało, 
że chlubnie znane wydawn. „Spra- 
wy Obce* wydało niezmiernie cieka- 
wą książeczkę p. t. „Kłajpeda”. Autor, 
Stefan  Kanerol (prawdopodobnie 
pseudonim), okazał się doskonałym 
znawcą stosunków kłajpedzkich, oraz 
historji tej ziemi. 

W dziale „Zarys stosunków naro- 
dowościowych* autor obszernie zaj- 
muje się rozwojem stosunków tych i 
stwierdza, że od r. 1858 statystyki nie- 
mieckie wykazują coraz mniej Litwi- 
nów, aczkolwiek w rzeczywistości ży- 
wioł litewski jest w kraju całym w 
olbrzymiej większości. Boć i ostatni 
spis ludności, przeprowadzony przez 
Niemców kłajpedzkich w 1925 r. wy- 
kazuje, iż na całym obsz. Kłajpedy 
Litwinów jest 26,5 proc., t. zw. zaś 
„Kłajpedzian''(?!) naliczono 24,2 proc. 
Rzecz jasna, że owi „Klajpedzianie“ 
to Litwini z języka, zaagitowani przez 
Niemców. Razem tedy Litwini i t. zw. 
Kłajpedzianie liczą 50.7 proc. całej 
ludności. Ale — podkreśla autor — 
z żywiołem językowo litewskim w 
Kłajpedzie, jest ta sama historja, co 
z Mazurami polskimi w Prusach 
Wschodnich, których Niemcy nagwałt 
zaliczają do Niemców, aczkolwiek są 
całe wsie mazurskie, które rozmawiają 
po polsku, a po niemiecku, mimo 
szkoły germanizującej, wogóle mówić 
nie potrafią. 

Niemcy w Kłajpedzie i w Rzeszy 
(szczególnie w Prusach Wsch.) udają, 
iż uważają kraj kłajpedzki nadal jako 
teren niemiecki. Rządzą się w Kłajpe- 
dzie, jak u siebie. Pomaga im w tem 
okoliczność, że Litwini kłajpedzcy są 
wyznania ewangelickiego, Litwini zaś 
w  Wiełkiej Litwie — katolickiego. 
Moment wyznaniowy odgrywa wielką 
rolę, bo na nim Niemcy-luteranie о- 
pierają swoje wpływy polityczne i kul- 
turalne. Mimo to jednak, — stwier- 
dza p. Kanerol — postępy litewskie 
dają się w Kłajpedzie odczuć. I tak 
np. do Rady Miejskiej w Kłajpedzie 
wybrano w ub. roku 6-ciu radnych, 
podczas gdy w r. 1927 było ich tam 
tylko trzech. Ale Litwini wiele jeszcze 
będą mieli roboty zanim wpływy ich 
na połu kulturalno-narodowem się 
jako-tako ugruntują. 

W dziale „Stosunki Gospodarcze 
autor cofa się do wieku XVI, gdy za- 
znacza się silniejszy wpływ Kłajpedy 
w dziedzinie gospodarczej i gdy port 
ten zaczynał konkur. z Królewcem. 
Dekret np. z roku 1619 zakazuje Kłaj- 
pedzie przewożenia bezpośredniego to- 
warów do Gdańska, a poleca kiero- 
wanie ich do Królewca. Tenże dekret 
zakazuje Kłajpedzie budowy wielkich 
okręgów handłowych i t. p. Dopiero 
okupacja szwedzka (1635 r.) i rosyj- 

ska (1758 r.) powodowały znaczny 
rozwój gospodarczy Kłajpedy- 

Najważniejszym towarem tranzy 
towym dla Kłajpedy było przed woj- 
ną drzewo. Wartość wywozu drze 
wa wynosiła w r. 1913 23 miljony 
marek. Drzewo dochodziło do Kłajpe 
dy Niemnem w stanie surowym i ule- 
gało w niezliczonej ilości tartaków 
kłajpedzkich przeróbce. Dziś dzięki 
uporowi pewnych sfer kowieńskich, 
spław drzewa na Niemnie jest wstrzy- 
many, co oznacza zupełną ruinę prze- 
mysłu tartaczanego w Kłajpedzie, a 
nawet w Tylży. 

W porównaniu ze stanem przed- 
wojennym, obroty handlowe i porto- 
we znacznie spadły, aczkolwiek od r. 
1925 wykazują one stałe tendencje 
zwyżkowe, choć wartość przywozu 
przewyższa znacznie wartość wywozu. 

Umowa handlowa niemiecko-litew- 
ska z r. 1928 przyniosła portowi kłaj- 
pedzkiemu duże szkody, gdyż w myśl 
tej umowy port królewiecki jest nie 
tylko równouprawniony, ale nawei— 
uprzywilejowany w stosunku do por- 
tu kłajpedzkiego. Pozatem dzięki zna- 
nej „Ostpreussen-Hilfe* rozbudowuje 
się port królewiecki ze szkodą dla 
Kłajpedy. 

Pod względem gospodarczym na 
terenie Kłajpedy występuje w czasach 
ostatnich nowy czynnik — Sowiety. 
Wysyłają one drzewo rosyjskie do 
Kłajpedy, chcąc dzięki temu umocnić 
tam swoje wpływy. W strukturze gos- 
podarczej przeważa — rolnictwo, w 
rolnictwie zaś — małe gospodarstwa 
do 20 ha. Rolnictwo nastawione jest 
na hodowlę bydła rasowego i na eks- 
port do Niemiec. 

W dziedzinie handlu, tranzytu i t. 
p. autor przytacza niezmiernie cieka- 
we tabele statystyczne, charakteryzu- 
jące stosunki dawne i dzisiejsze. Autor 
p. Kanerol przytacza również szereg 
urywków z ciekawych dokumentów 
historycznych, pochodzących z cza- 
sów walki dyplomatycznej o Kłajpe- 
dę. Obszernie autor uwzględnia rów- 
nież obecne stosunki polityczne na te- 
renie Kłajpedy. 2 

Nader ciekawe jest reasumėe po- 
żytecznej tej książeczki: Oto autor 
stwierdza, że Niemcy z całą świado- 
mością starają się zaszkodzić gospo- 
darczo Kłajpedzie, aby mogli wyka- 
zać, że wskutek łączności państwowej 
z Litwą kraj kłajpedzki — bankru- 
tuje, równocześnie jednak Niemey 
starają się podsycać antagonizmy li- 
tewsko-polskie, aby odwrócić uwagę 
sfer litewskich od ‹ przysłowiowego 
niemieckiego „Drangu nach Osten... 

W literaturze politycznej połskiej 
książeczka p. Kanerola wypełniła po- 
ważną lukę. Każdy, interesujący się 
zagadnieniami, czy to polityki rewi- 
zjonistycznej Niemiec, czy też zagad- 
nieniami „wschodniemi* i litewsko- 
polskiemi, winien sięgnąć do książki 
p. Kanerola p. t. „Klajpeda“. 

A. Kwietniowski. 
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Zamknięcie szkoły polskiej w Muśnikach. 
Z polecenia naczelnika powiatu ko- 

szedarskiego zamknięta zostałaa 4 kla- 

sowa szkoła ludowa w Muśnikach. 

Naucz. p. Wł. Zdanowicza przenie- 

siono do pow. kowieńskiego. Powo- 

dem zamknięcia szkoły było rzekome 

nauczanie dzieci w duchu narodowym 

polskim i używanie do nauczania 
  

  

niedozwolonych podręczników spro- 

wadzonych z Polski, a niedozwolonych 

przez litewskie władze szkolne. Łud- 

ność polska z Muśnik zwróciła się z 

memorjałem, żądającym od władz 

kowieńskich cofnięcia zakazu naczel- 

nika powiatu. 

    

Wśród uratowanych samobójczyń. 
Na obszernym słonecznym koryta- 

rzu oddziału kobiecego szpitala Sa- 
wiez przy Bakszcie przeprowadzam 
osobliwe w swoim rodzaju wywiady, 
wśród kilku wskazanych mi łaskawie 
pacjentek, znanych z kroniki wyda- 
rzeń ostatnich tygodni ofiar przeważ- 
nie esencji octowej i denaturatu. 

Rozmówczynie moje — są już o0- 
czywiście na tyle wzmocnione na cie- 
1е 1 duchu, że można z niemi gawędzić 
„względnie swobodnie, ba nawet potrą- 
cać o przyczyny ich tragicznego targ- 
nięcia się na życie. 

Brrr! Przyznaję się, iż — otrzy- 
mawszy na te interwiewy zezwolenie 
lekarzy — uczułem tremę. 

Wydaje się to nieprawdopodob- 
nem, że dziennikarz, który niezliczo- 
ną ilość razy z najokropniejszych 
scen życiowych pisał z flegmą sensa- 
cyjne relacje, może mieć tremę. 

A jednak tutaj na tym korytarzu 
szpitalnym uczułem się więcej bez- 
radnym, niż kiedyś przed kilku laty, 
gdy znalazłem się dzieki „sprzyjają- 
cemu mi* zbiegowi okoliczności na 
świeżo w pobojowisko zamienionej 
sali maturalnej gimnazjum Lelewela 
"Tutaj. na tym korytarzu  szpi- 
talnym trudniej mi było zawiązać roz- 
mowę z prostą dziewczyną, wydartą 
śmierci, niż swego czasu z legendar- 
nym bandytą Rysiem. Czuję, iż się 
rumienię, przygryzam wargi i tracę 
rezon, gdy z jednej z sal prowadząc 
jakąś zalęknioną kobietę za rękę zbli- 
ża się w mą stronę dr. P. 

— „Ten pan chce porozmawiać z 
panią — proszę być spokojną* — 
mówi lekarz: 

— „A co pan chce“ — pada z ust 
przybyłej przytłumione pytanie. 

— Ot, tak sobie przyszedłem — 
widzi pani, by wypytać się jej o zdro- 
wie. — „To nic nikogo nie obchodzi, 
nikt się o mnie nie troszczy a toć—już 
biedna dziewczyna szpital mam opuś- 
cić i nie wiem, co dalej rebić z sobą 
będę*. I tu już prawie nie zarzucana 
przeze mnie pytaniami rekonwales- 
centka opowiada mi sama, jak się to 
stało, że zażyła esencji octowej. 

— „Widzi panoczku — ja to zro- 
biłam przez tego drania swego gospo- 
darza. Okradli mnie, w jednej ko- 
szuli zostawili, a on się. naśmiewał, 
a za to, że policji zameldowalam ze 
służby popędził. Go miałam z sobą: 
biedna zrobić, rodziny niema, opieki 

i pomocy znikąd nijakiej, więc po- 
słuchała jednej z koleżanek, za ostat- 
nie pięćdziesiąt groszy kupiła kropli 
octowych — ot i cała sztuka”. 

Druga zkolei z mych rozmówczyń, 
znacznie jeszcze młodsza od tamtej 
dziewczyna, lat tak około20, otruła się 
na tle nieporozumienia z bratem, ży- 
wicielem rodziny. Jest zwykłą robot- 
nicą, lecz pracę miewa tyłko w sezo- 
nach budowlanych, jakiejś stałej do- 
tąd znaleźć nie mogła. W domu nędza 
aż piszczy — i stąd piekło w rodzinie. 
Stasia M. żałuje swego kroku, popeł- 
niła go w chwili ogromnego wzburze- 
nia, połknąwszy jakąś trującą maść, 
otrzymaną z apteki Kasy Chorych dła 
chorej matki. Z natężeniem woli opa- 
nowuję wzruszenie, przyglądając się 
jak lekarka p. dr. Dz. sili się na 
wesołość, głaszcząc pieszczotliwie po 
włosach wydartą przez siebie śmierci, 
pragnącą w istocie życia i uciech о- 
fiarę. 

Obrazek się zmienia. Siada przede- 
mną na kanapce, kobieta o opalonej 
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Wspólny front przeciwko 
bolszewizmowi. 

BUDAPESZT, 27. III. (Pat). Mini- 
ster obrony narodowej Gembaes w 
przemówieniu wygłoszonem w Miskil- 
czu, oświadczył że wszystkie pań- 
stwa europejskie winny stworzyć 
front przeciwko bolszewizmowi i 
wspólnie zwalczać tendencje bolsze- 
wickie. Jest rzeczą tragiczną, że nie 
czyniono nic pozytywnego w tym kie- 
runku. Każde państwo usiłuje bronić 
się samodzielnie przeciwko tym ten- 
dencjom, podczas gdy powinny wszyst 
kie razem wystąpić przeciwko tym ten- 
dencjom w interesie pokoju. 

Ucieczka robotników z kopalń. 
MOSKWA 27.1. Pat. — „Rabo- 

czaja Gazieta” pisze, że z chwilą na- 
stania cieplejszego okresu zwiększyła 
się ogromnie ucieczka robotników z 
kopalń zagłębia Donieckiego. Ucieka- 
ją już nietylko zwykli szeregowi ro- 
botnicy, ałe nawet członkowie takich 
organizacyj. jak Komsomoł. Przyczy- 
ną ucieczki mają być, zdaniem gazety 
wyjątkowo ciężkie warunki egzysten- 
cji robotników, a przedewszystkiem 
brak mieszkań i odzieży. 

Opozycyjny landrat. 

BERLIN 27.111. Pat. — Poseł par- 
"ji aiemiecko-narodowej landrat na 
Pomorzu Herbert von Bismarck za- 
wieszony został przez rząd pruski w 
urzędowaniu, bowiem landrat von Bi- 
smarck na jednem z zebrań publicz: 
nych nazwał rząd pruski rządem ko- 
rupcji. 

Wielkie śnieżyce na Węgrzech 
BUDAPESZT 27.1L Pat— W piątek ra- 

ne obniżyła się w epłych Węgrzech tempera- 
tura. W Badapeszcie i akolicy Cisy spadł 
drobny śnieg. W okolicy Tokaja nastąpiły 
wisikie opady śnieżne. : 

Paciąg wpadł de rzeki. 
NOWY SĄCZ 27. Pat. — Dnia 26 b. 

m. raao po slronie czeskosłowackiej po- 
ciąg towarowy spadł z nasypu do rzeki Po- 
prady. Prryczyną katastrofy było podmycie 
nasypu. Maszynista pociągu utonął pałacz 
zdołał się uratować. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną li 

          

cerze, kruczych włosach i matowych 
wiełkich ciemnych oczach.. Z pocho- 
dzenia jest karaimką, łat ma 32, mę- 
żatka, żona szewca obuwnika- 

„Wiadomo bieda, żyć niewarto, 

szkoda było mnie ratować, gdyż żyć 
nie chce się — i nie myślę”. Asystują- 
cy przy rozmowie lekarze — odwoła- 
ni zostali do jakiejś chorej. Interloku- 
torka moja nie zmienia tonu swego 
twardego głosu — i udowadnia mi. 
że żyć niewarto. Znajdźże tu dla niej 
człeku odpowiedź rozświetl jej trage- 
dję pożycia małżeńskiego, tak aby zro 
dziła się w niej nadzieja lepszej przy- 

szłości. ' 
Tak, myšlę sobie, przeciež tę nie- 

szezęsną izołować trzeba na czas ja- 
kiś od domu, dać zajęcie i troskliwą 
opiekę. Męża, który napewno nie jest 
zbrodniarzem, tylko takim, jak tysią- 
ce innych człowiekiem, jakiegoś na- 
łogu, o słabej woli, czy też tylko ła- 
sym na inne wdzięki kobiece — przy- 
gotować na dalszą z nią drogę życia. 
Nie puścić żadnego z nich samopas. 
Ale czyż są tacy ludzie u nas, co wzie- 
li tego rodzaju misję na siebie? 

A jak znów uratować i zabezpie- 
czyć na dalsze życie taką oto despe- 
ratkę: Gdy ją ujrzałem, nigdybym 
nie uwierzł, że ta kobieta już nie jeden 
raz, lecz kilka usiłowała pozbawić 
siebie życia. Wreszcie za chwilę opuś- 
cić ma szpital — jako ostatni raz u- 
ratowana. Stoi sobie w towarzystwie 
łekarki i dwóch młodych, przystoj- 
nych, jak ona kobiet, pudruje buzię 
i podkreśla wargi czerwonym specy- 
fikiem od upiększania. Rozmawia swo 
bodnie, śmieje się nawet, tylko w o- 
cząch ma jakiś nieuchwytny blask i 
te usta świeżo nakarminowane poru- 
szają się zbyt pośpiesznie. Neuraste- 
niczka czy też już zdeklarowana hi- 
'steryczka. Jest dość inteligentną, 
krawczynią męską z zawodu, zatrud- 

„Pierwsza rata pożyczki zapałczanej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dn. 31 b. m. wpłynie do Banku 
Polskiego pierwsza część tak zwanej 
pożyczki zapałczanej w wysokości 
8 mil. 200 tys. dolarów. Z chwilą o- 
trzymania tej części pożyczki, min. 
Skarbu przedłoży Radzie Ministrów 
szczegółowy plan jej zużytkowania 
Ustawa o zużytkowaniu pożyczki 

przewiduje między innemi 50 milj. 
złotych na przedterminową spłatę dłu- 
gów państwowych, 25 mil. na budowę. 
portu w Gdyni, 15 mil. na budowę ka-_ 
bla telefonicznego Warszawa—Cie- 
szyn i 30 mil. na innne inwestycje, któ- 
re ustali Rada Ministrów. į 

{ 

Lotnicy polscy przebyli już 10.000 kim. 
LEOPOLDVILLE 27.11. Pat. — Lotnik 

kpt. Skarżyński i por. inż Markiewicz wy- 
łądowali ty w dniu wezorajszym. Jutro start 
do Duala, głównego portu Kamerunu. Lot- 
nicy przebyli dotychczas przestrzeń, wyno- 

szącą przeszło i0 tys. km. w linji powietrz- 
nej, a zatem więcej, niż połowę trasy po jej 
skróceniu. W etapie Leopoldviile — Duala 
przekroczą lotnicy równik w locie ma pół- 
noe. 

„ilustrowany Kurjer Codzienny” przeciwko 
„Głosowi Narodu". 

KRAKÓW 27.II1. Pat. — Wczoraj w dru- 
gim dniu rozprawy przeciwko prof. Uniwer- 
Sytetu Jagiellońskiego dr. Zygmuntowi My- 
słakowskiemu oraz odpowiedzialnemu  re- 
daktorowi „Głosu Narodu dr. Józefowi War 
chałowskiemu, oskarżonym przez posła Dą- 
browskiego o obraze czci, popełnioną przez 
zamieszczenie w „Głosie Narodu" artykułu 
pod. tyt.: „Antyczeska kampanja krakow- 
skiego pisma', po zamknięciu przewodu są- 
dowego i przemówieniach pełnomocników 
obu stron na propozycję trybunału toczyły 
się pertraktacje pomiędzy stronami co do 
ugodowego załatwienia tej sprawy. Pertrak- 
tacje, trwające dość długo, jednak rozbity 
się, gdyż prof. Mysłakowski nie zgodził się 

na ogłoszenie deklaracji, przepraszającej po- 
sła Dąbrowskiegóf Wobec tego trybunał po 
naradzie ogłosił wyrok, uznający prof. My- 
słakowskiego i red. Warchałowskiego win- 
nymi występku obrazy czci, popełnionej w 
inkryminowanym artykule. Prof. Mysłakow 
ski skazany został na 7 dni aresztu z zamia 
ną na grzywnę w kwocie 200 złotych, zaś 

redaktor Warchałowski 7 dni aresztu z za- 
"mianą na grzywnę w kwocie 70 złotych, 
nadto obaj na poniesienie kosztów rozprawy 
i ogłoszenie wyroku po uprawomocnien'u 
się w „Głosie Narodu* i „Ilustrowanym Kur- 
jerze Codziennym“. Orońca prof. Mysłakow- 
skiego zapowiedział apelację. 

Międzynarodowa konferencja zbożowa. 
RZYM. 27.III. Pat. — Na wczoraj- 

szem  popołudniowem _ posiedzeniu 
światowej konferencji zbożowej hr. 
Karoly zaproponował wybór włoskie- 
go ministra rolnictwa Acerbo na prze- 
wodniczącego konferencji. Acerbo je- 
dnak zrzekł się kandydatury, propo- 
nując ze swej strony de Michaelisa. 
Wybór de Michaelisa przyjęty został 
jednomyślnie. De Michaelis, podzię- 
kowawszy ża wybór, zaproponował 

dokonanie wyboru prezydjum na po- 
siedzeniu 'dzisiejszem. Następnie kon- 
ferencja przystąpiła do ogólnej dys- 
kusji nad kwestjami, znajdującemi się 
na porządku dziennym. Minister A- 
cerbo wygłosii przemówienie, w któ- 
rem przedstawił linje wytyczne włos- 
kiej akcji rządowej w stosunku do 
omawianych kwestyj, podkreślając 
przytem doniosłość zagadnień, doty- 
czących kredytów na cele rolnicze. 

Żądanie niepodległości indyj. 
KARACHI 27.III. Pat. — W pią- 

tek rozpoczęły się tu obrady kongresu 
delegatów hinduskich w celu sformu- 
łowania żądań, które będą przedsta- 
wione na zapowiedzianej konferencji 
Okrągłego Stołu. Jak słychać, najważ 
niejsze żądania będą dotyczyły całko- 
witej niezależności Indyj. Komitet wy 
konawczy kongresu przyjął rezoluc- 
ję, która zatwierdza układ pomiędzy 
wicekrólem Irvinem a Gandhim: pod- 

kreślając, że głównym celem jest nie- 
podległość. 

Dalej rezolucja domaga się znie- 
sienia kontroli nad armją, polityką za 
graniczną i polityką skarbową, mia- 
nuje Gandhiego przewodniczącym de- 
legacji na konferencję Okrągłego Sto- 
łu, wreszcie wypowiada się za uwol- 
nieniem więźniów politycznych, ska- 
zanych zarówno za spokojne, jak i 
za gwałtowne wystąpienia. 

Akcja bezbożników nie ma wielkiego 
powodzenia. 

MOSKWA 27.III. Pat. — Prasa 
skarży się, że kampanja antywielka 
nocna, mimo usilnych starań organi- 
zacji bezbożników, nie znajduje w 
szerszem społeczeństwie oddźwięku. 

Dzienniki apelują do związków za- 
wodowych i komsomolców, aby po- 
pierały akcję bezbożników w kierun- 
ku zwalczania świąt wielkanocnych. 

WEDZEROADE BE DERZDOW ZBORY ERO SZR A OOY ECA NODE OAZ UCZE ARERRZZ O ORC 

- Druga z rzedu wesoła Środa 
(z Magdaleną Samozwaniec), 

125 i 126 „Środa* zasługują w ca- 
łej pełni na miano wesołych. Pierw- 
sza była z kochanym panem Bene- 
dyktem Hertzem, który najpierw ze- 
branym opowiedział co autorzy, akto 
rzy, recytatorzy i wszyscy inni pa- 
trzący z estrady na widownię*my- 
ślą o t. zw. „szanownej publiczności”, 
jak ją nazywają („bubki*, „marmur- 
ki“ — złośliwe, naiwne „ojejki* etc.) 
stosunku do sceny bezceremonjalnie, 
zależnie od tego, czy się zachowuje w 

nioną w niewielkim warsztacie swego 
męża. Lekarka dr. Dz. miała już z nią 
do czynienia kilka razy. Opiekowała 
się nią również w Kasie Chorych — 
i zna nawylot- 

No, nareszcie doczekałem się po- 
godniejszej rozmowy. Zachęcony swo- 
bodą pacjentki i jej lekarki pozwalam 
sobie na żart: „Panią, to głowę daję— 
namówiła do skosztowania esencji ja- 
kaś koleżanka?” 

— „Właśnie, że nie — pchnął 
mnie do tego żał do męża, zresztą nie 
trułam się esencją octową, a denatu- 
ratem“- 

— „A teraz, to pozostaje pani sko- 
rzystać ze zbliżającej się wiosny — 
io ile warunki materjalne nie stoją 
na przeszkodzie wyjechać gdzieś na 
wieś". : 

— „Tak wybieram się na wieš do 
matki, gdyż do męża mi się nie śpie- 
szy”. 

— „A 0 zezwołenie pani go zapy- 
ta?" 

— „Też, takiego się jeszcze pytać 
o zezwolenie, a on mnie pytał, jak z 
inną... flirtowar“. 

— „Przesada, to już napewno na- 
płotły pani przyjaciółki, mnie się zda- 
je, że mąż nie taki znów zły, tylko pa- 
ni za bardzo jest przeczułona”. 

— „Gdyby pan był moją przyja- 
ciółką, jakiej nie mam, tobym mu sa- 
ma poradziła z moim mężem zamiesz- 
kač“. 

— „A ilež ty, moje dziecko, masz 

lat?“ Wtrąca na to pani dr. Dz. 
— „Od dziesięciu lat jestem mężatką, 
liczę sobie trzydzieści* — pada tym 
razem nieco mniej pewna odpowiedź. 

  

(Widać nie skłamała, choć najwyżej 
wygląda na 25 lat). 

— „A dzieci masz?* — mówi przy 
„tulnie dalej lekarka. 

— „Nie“. 
— „Ot widzisz, otóż i to przeszko- 

martwo-obojętnie, ezy też reaguje z 
przejęciem i t. d. Były to pyszne ka- 
wały doskonale zaobserwowane, nie- 
zmiernie charakterystyczne przejawy 
i typy. a wszystko dowcipnie prze- 
platane doskonałemi ilustracjami, ko- 
menłarzami w postaci znakomitych 
satyr p. Benedykta. Takiego wtsołe- 
go entuzjazmu nie pamiętam na Śro- 
dzie, aż sala klubu trzęsła się od 
braw i śmiechu słuchaczów. 

Pierwszą część wieczoru wypeł- 

da. Trzeba się postarać, będzie dła cze- 
go żyć i będzie ci dobrze. 

Rozmowa się urywa. 
« Jestem pewien, że ta niewiasta 
wróci jeszcze tego dnia do męża, dom 
rozgwarem napełni i jeszcze nieraz w 
złości łyknie esencji octowej by mężo- 
wi dokuczyć. ! 

— „Niech pani koniecznie jedzie 
na wieš“ — rzeklem jej na pożegnanie 

Dr. P. prowadzi mnie do jednej 7 
sal. Wskazuje mi na łóżko, gdzie leży 
nieruchomy kłęb ciała. Nie do wiary, 
ta kobieta, ma mieć — według posiąda 
nych dokumentów — 32 lata, a wyglą 
da na 50. Žebraczka, przed kilkoma 
godzinami znaleziono ją zatrutą na u- 
licy. — „Tej, niestety, żadne nasze 
wysiłki, zdaje się, nie pomogą, orga- 
nizm ma strasznie zniszczony, a daw- 
kę esencji octowej zażyła ogromną -— 
wyjaśnia mój szanowny przewodnik. 

— „Jest to bodaj z tych, co pan wi- 
dział, najstraszniejsza ofiara nędzy”. 

Kończę me sprawozdanie bez głęb. 
szych refleksyj, musiałyby być one 
tak rozmaite, jak rozmaitą jest galer- 
ja „otrutek“. 

Tu muszę pośpieszyć z wyjaśnie- 
niem, że słowo „otrutka“ we wszyst- 
kich odmianach jest terminem, ozna- 
czającym w gwarze szpitalnej niedosz 
łą samobójczynię. To określenie usły 
szałem przynajmniej z dziesięć razy w 
szpitalu Sawicz. Czy posiada ono za- 
stosowanie w rodzaju męskim, nie 
mam pojęcia. Osobiście słowo to uwa- 
żam za określenie ironiczne, jakie naj 
lepiej da się zastosować do typu zawo- 
dowej samobójczyni. 

Z widzianych przeze mnie w szpi- 
talu Sawicz — nosi w sobie zaledwie 
minimalny zadatek na przyszłą taką 
zawodową „otrutkę, owa  fertyczna 
mężateczka, krawczyni męska, co to 
łyknęła sobie denaturatu... na złość 
mężowi, lecz jeszcze ho, ho, do miana 

Nie. 72 (2014) 

nił sam autor kapitalnym feljetonem 
„Widownia z estrady", następnie pp. 
Wyrwicz-Wichrowski i Wyrzykowski 
przeczytali parę satyr, wreszcie po 
herbatce sam autor przeczytał swój 
żartobliwy wiersz o p. Helenie Romer 
a potem uproszony bardzo gorąco 
przez zebranych recytował i czytał 
swoje satyry (z niedawno wydanego 
w Wilnie nakł. p. L. Chomińskiego 
zbiorku), okłaskiwany i ciągle jesz- 
cze proszony o bisy. Była to jedna z 
najmilszych Śród. : 

Ostatnią Środę rozweseliła nader 
skutecznie p. Magdalena Samozwa- 
niec. Najpierw, dowcipnie zagail p. 
Łopalewski, zaczynając od podziału 
kobiet na piszące i mówiące. Pierw- 
szą kobietą, piszącą była Ewa, która 
jak wiadomo tak fatalnie spisała się 
w raju; była też i mówiącą, gdyż wy- 
chodząc z raju rzekła Adamowi: 

— A nie mówiłam ci, żebyś nie 
ruszał tego jabłka? 

P. Magdalena Samozwaniec jest 
i kobietą piszącą i mówiącą, o czem 
można się zarówno z jej dzieł jak i 
poniedziałkowego odczytu, gdzie jako 
córka malarza tak obrazowo przedsta 
wiła skutki małżeństwa — przeko- 
nać. Pozatem — jest „kobietą, która 
zabiła... „Trędowatą“ „Znałazłam ta- 
kich, którzy z „Trędowatą* kładli się 
do łóżka i wcale jej się nie brzydzili... 
przeciwnie, obmywali ją czystemi łza 
mi wzruszenia... Okrutna Magdalena 
Samozwaniec sprawiła, że ci ludzie 
utracili „Na ustach grzechu* całą 
swoją niewinność bezkrytycyzmu. 
Ale... „bogowie i kucharki“ (wielbi- 
cielki Mniszkówny) łakną trzeba 
się strzec ich zemsty. Teraz znów z 
właściwą sobie wojowniczością (ja- 
ko córka batalisty) zadarła z niemow 
lęciem filmowem; zobaczymy co z te 
go wyniknie. 

„Niemowlę filmowe i co z tego 
wynikło* — była to żartobliwa pre- 
lekcja, miłe i interesujące kpiny z 
kina wogóle, z dźwiękowego w szcze 
gólności, nacechowane tą samą umie- 
jętnością ich autorki podpatrywania 
karykaturalnych stron różnych rze- 
czy i przedstawiania ich zapomocą 
dowcipnej gry słów z wielce humory 
stycznym efektem. Na powtórzenie 
wszystkiego — nie mamy narazie 
miejsca, streszczanie byłoby psuciem 
tak wdźięcznego satyryczno-komicz- 
nego cacka, które zapewne niebawem 
ukaże się w druku, tak jak i „skutki 
małżeństwa”, ku szczerej i entuzja- 
stycznej radości czytelników, podob- 
nej do uciechy gości przedwczoraj- 
szej „Środy*, jak zapowiedział p. Ło- 
palewski, ostatniej przed Świętami. 
Następna 15 kwietnia. 

: s. k. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Płoną wsie kolektywne sowieckie 

na Białorusi. 
We środę wieczorem spłonął wskutek pod 

palenia kołchoz „Smirnow*, położony ko- 
ło Zasławia. 

W kołchozie nagromadzonyeh było oke- 
ło 2000 pudów zboża na zasiewy wiosenne. 

GPU. aresztowało 12 włościaa podejrza- 
nych o podpalenie. 

Koło Dryssy onegdaj spłonęła wieć 50- 
wiecka Kobiele. Pastwą płomieni padło prae 
szło 50 budynków. Wieś macźlała do ksi- 
chozu. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 27.1. Pat, — 27 b. 

m. w 16-tym dniu ciągnienia 5 klasy 
22 Polskiej Państwowej Loterji Kla- 
sowej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 20 tys. zł. 20.474 
po 15 tys.—148.508, 181.196, 194.766, 
10 tys. — 77.868, po 6 tys. — 8.055 
i 197.537, 

tego jest jej daleko. Truła się prze 
cież w złości cztery, czy pięć razy, 
lecz ręczę, że jest to niewiasta, zaży- 
wająca truciznę bez żadnego określo- 
nego planu. Ażeby miano zawodowej 
„otrutki* posiąść trzeba być dostate- 
cznie sprytną i wyrafinowaną. Rekord 
w tym wypadku pobija „niejaka 24- 
letnia P. co jakiś czas absorbująca swą 
osobą ofiarnych lekarzy szpit. Sawicz 
W ostatnich trzech, czy dwóch latach, 
truła się ni mniej ni więcej... tylko 18 
razy. Jest to dziewczyna złych oby- 
czajów, znana we wszystkich ośrod- 
kach korynekich wielkiego Wiłna, Ta 
— oczywista — też zasłania się najczę 
ściej „ciężkiemi czasami”. Szpital tra- 
ktuje jako coś w rodzaju wilegjatury, 
czy synekury. W wypijaniu esencji oc 
towej i denaturatu nabrała tyle wpra- 
wy, ile zapewne posiada przy wypija- 
niu najczystszej wódki. Nie za mało i 
nie za wiele. Ani razu dotąd lekarz, 
któremu w udziale przypadło ją rato- 
wać, zaraz po zamachu samobójczym 
nie znalazł odznak, dyskwalifikują- 
cych ją jako kandydatkę do szpitala. 
Truje się ona, jak jestem upewniony. 
po mistrzowsku. Każdorazowe wyjaś- 
nienie zwego postępku zamyka w la- 
pidarnem zdaniu: „A co, cholera, mia 
łam lepszego zrobić?* 

Proszę mi się przeto nie dziwić, że 
po poznaniu takiego „doskonałego ty 
pu zachwiał się mój rezon'dziennikar- 
ski i skapitulowałem dobrowolnie 
przed ostatnią, jaką mogłem mieć roz 
mową, z młodziutką siedemnastolet- 

nią, inteligentną dziewczynką, która 
zatruła się b. poważnie, doznawszy 
pierwszego w swem życiu zawodu mi- 
łosnego. 

  

B. W. Święcicki. 
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WIEŚCI I ОВ 
Straszna zemsta zdradzonego 

kochanka. 
Siekiera i nóż jako argumenty. 

O okropnej tragedji na tie romantycznem donoszą nam z Wi- 

dejki. We wsi Stoboda (gminy krzywickiej) mieszkaniec tej wsi 

Popkiewicz Edward utrzymywał bliższe stosunki z 23-chletnią Leo- 

kadją Ziemnoch. Po pewnym okresie zgodnego współżycia Popkle- 

wicz zauważył, że Leokadja flirtuje z innymi chłopcami i zaczyna 

wykazywać wobec niego oziębłość. 

Zazdrosny kochanek prosił Leokadję, by zaprzestała flirtów, 

gdyż może to pociągnąć smutne następstwa. Pogróżki jednak nie 

działały. Leokadja zaczęła unikać zazdrosnego kochanka i to do- 

prowadziło do okropnej tragedji. 

Wczoraj w dzień podczas nieobecności domowników Edward 

Popkiewicz przyszedł do Leokadji Ziemnoch, zamknął za sobą 

drzwi i wydobywszy zawczasu przygotowaną siekierę, rzucił się 

z nią na niewierną kochankę, zadając jej Kilka ciosów. Nieszczęśli- 

wa padła na ziemię, lecz Popkiewicz w dalszym ciągu zadawał jej 

siekierą ciosy. Krzyki dziewczyny zwabiły sąsiadów, Którzy przez 

okno zauważyli ten straszliwy obraz zemsty. Natychmiast powiado- 

miono braci mordowanej, Którzy uzbroiwszy się w widły przybiegii 

do domu i zaczęli szturmować do drzwi. 

Widząc grożące niebezpieczeństwo i mając ucieczkę odciętą, 

Popkiewicz wymierzył sobie siekierą cios w głowę. A gdy to nie 

pozbawiło go przytomności, porwał za nóż i rozciął sobie brzuch. 

Tymczasem drzwi zostały wyważone i do pokoju wbiegii bracia 

mordowanej. 

Nie chcąc widocznie ginąć z cudzej ręki, Popkiawicz ostatkiem 

sił wbił sobie wówczas nóż w gardło, wobec czego śmierć nastą- 

piła natychmiast. Strasziiwie poranioną Ziemnoch, dającą słabe 

©znaki życia, przewieziono w stanie groźnym do szpitala powiato- 

     

"wego w Wilejce. (©) 

.  Powodowany chęcią zemsty 
z dymem puścił dobytek swego wroga. 

"We wsi Wołkowszezyzna (gm. dziewie- 

miskiej) toczył się zatarg o łąkę pomiędzy 

dwoma mieszkańcami tejże wsi, Józefem 

Dormiarzem i Zybmuntem Maciulą. 

Wytoczony przez Dormiarza proces prze 

<wko Maeiuli, skończył się przegarną Dor- 

miarza. Wówczas D. pałając zemstą podpa 

lił zabudowania Maeiuli. 
Pastwą płomieni padły cztery budynki 

i eały dobytek Maciuli. 
Podpalaeza aresztowano. (e) 

Zatrzymanie na granicy wysłanników 
wywiadu litewskiego. 

We auwartek wpobliżu odcinka gra- 
* micznego Kalety zatrzymano 2-ch podejrza- 

mych osobników, którzy nielegalnie przyby- 
s WR do Polskl 

Podezas rewizji u zatrzymanych znale- 
Ziono iaławywe dowody polskie oraz kom- 

promitujące dokumenty. 
Zaehodzi silne podejrzenie. iż są to wy- 

słanniey wywiadu litewskiego. 
Zatrzymanych skierowano do dyspozy- 

cji władz Śledezych. 

Zagadkowy wypadek. 
Mickutowiez Jan ze wsi Mienale (gin. 

Kkobkyinickiej) wracał wczoraj wieczorem ze 
swoją żoną z Kobylnik do rodzinnej wsi. 

WH saniach, któremi jechali, znajdowała 
ię uabitę strzelba. Nagle z nieustalonych 

narazie powodów, karabin wystrzelił, ciężko 
raniąc w pierś żonę Miehniewieza. 

W stanie groźnym przewieziono ją do 
szpitala. Powiadomiena policja wszezęła do 
ehodzenie. la 

10-ilecie województwa nowogródzkiego. 
W piątek dnia 27 b. m. obchodzo- 

aa byla w Nowogródku uroczystość 
10-ciolecia istnienia województwa no- 
wogródzkiego, które zostało powołane 
do życia w dniu 27 marca 1921 roku. 

Obchód 10-ciolecia województwa 
-odbyl się w Nowogródku pod znakiem 
wzmożonej pracy bez specjalnych uro- 
czystości. 

W piątek o godz. 12 w południe 
odbyło się posiedzenie Rady Woje- 
wódzkiej, na którem wojewoda nowo- 
gródzki p. Zygmunt Beczkowicz po 
zagajeniu zdał sprawozdanie z dzie- 
sięcioletniego dorobku województwa 
ze szczególnem uwzględnieniem prac 
urzędu wojewódzkiego w ostatnim 

roku. 
W posiedzeniu Rady Wojewódzkiej 

czelnicy wydziałów urzędu wojewódz- 
kiego, wszyscy starostowie wojewódz- 
twa nowogródzkiego i naczelnicy 
władz i urzędów niezespolonych dru- 
giej instancji. . 

W tymže dniu odbylo się nadzwy- 
czajne posiedzenie Rady Miejskiej, na 
którem uchwalono wysłać adres z wy- 
razami czci i hołdu do Marszałka Pił. 
sudskiego, oraz uchwalono nadać oby- 
watelstwo honorowe m. Nowogródka 
p. marszałkowi Senatu Wł. Raczkie- 
wiczowi i wojewodzie nowogródzkie- 
mu p. Z. Beczkowiczowi. 

Wieczorem odbyło się w sali re- 
cepcyjnej urzędu wojewódzkiego z 0- 
kazji 10-ciolecia zebranie towarzyskie 
w którem wzięła udział cała Rada 
Wojewódzka, przedstawiciele władz i 
szerokich kół społeczeństwa nowo- 

wzięli udział p. wojewoda Beczkowicz.  gródzkiego. 
wicewojewoda Godlewski, wszyscy na 

o 

RUDZISZKI na poddaszu i niema funduszu na płacenie 

+ Ze Związku Strzeleckiego. W dniu 22 
marca b. r. odbyło się zebranie członków 
i sympatyków Zw. Strzeleckiego. Na zebra- 
miu tem dokonano wyboru Zarządu „Strzel- 

"ea", ponieważ przedtem prawie go nie było. 
"Skład wybranego Zarządu tak się przedsta- 
wia: p. Lazzarini (prezes), p. Łysak (wice- 
prezes). p. Dajnowski (sekretarz), p. Dyb- 
"czak (skarbnik) i p. Lipko (ref. kult. oświat.). 
Do komisji rewizyjnej powołano p. Achra- 
mowicza (przewodnicz.), p. Zienowicza i p. 
1wanowskiego (członkowie) 

Następnie poruszono szereg kwestyj zwią- 
zanych z życiem kulturalnem nietylko „Strzel 
ta“. ale calych Rudziszek, a mianowicie: 
1) sprawa świetlicy strzeleckiej, 2) sprawa 
kółka teatralnego, 3) reperacja sceny i od- 
nowa sali teatralnej. Ponieważ obecna świet- 
lica strzelecka mieści się w wynajętej izbie 

     

komornego, przeto grozi  zlikwidowaniem. 

Zebrani złożyli w tym celu jednorazowo po 
0,50 zł. by narazie utrzymać świetlicę, a w 
przyszłości jako źródło jej utrzymania mają 
służyć: a) dochód z imprez strzeleckich, b) 
zapomoga z budżetu gminy. Drugą sprawą 
było brak zorganizowanej grupy teatralnej, 
a stąd chaos i niesnaski między organiza- 
cjami w Rudziszkach. Dlatego postanowiono, 
by p. Naumowicz i p. Lipko zorganizowali 
na tut. terenie stałe kółko artystyczne, które 
by w swe ręce przejęło akcję teatralną. 
Trzecia sprawa: odnowienie sceny i sali zo- 
stała załatwiona w ten sposóbb, że przy po- 
parciu p. kpt. Lazzariniego zostanie urządzo- 
na zabawa taneczna w drugi dzień Wielka- 
nocy. Dzięki staraniom miejscowego KOP i 
niewyczerpanemu humorowi p. por. Łuczaja, 

pz 

    

Doniosłe uchwały Zjazdu Grup Regionalnych 
BBWR. w Wilnie. 

Zjazd Wileński dnia 27 b. m. zo- 
'słał obesłany przez posłów i senato- 
tów BBWR. z 4 województw północ- 
no-wschodnich. Wziął w nim udział 
także p. wojewoda St. Kirtiklis. Po 
zagajeniu posiedzenia przez prezesa 
T. Hołówkę przewodnictwo obrad 
objął poseł Br. Wędziagolski- 

0 sytuacji Iniarstwa w kraju i za- 
granicą mówił dr. Jagmin i drugi re- 
ferat — o zwiększeniu spożycia wy- 

tobów lmiarskich w Polsce wygłosił 
dyr. L. Maculewicz; następnie prze- 
mawiali pp. płk. Perkowicz, prof. Sta- 
niewicz, dr. Brokowski, Poniatowski. 
Wańkowicz i inni. Po ożywionej i wy- 
czerpującej dyskusji wyłoniono spec- 

ą Parlamentarną Komisję Lniar- 
ską BBWR., która będzie miała na ce 
łu obronę krajowych surowców włók - 

_ Bistych i oleistych. Jako główne dyrek 
wy dla Komiji przyjęto: 1) poparcie 

stworzenia przemysłu dła przeróbki 
włókna Inianego na przędzę i tkaninę; 
2) zagwarantowanie zbytu na wyroby 
Iniane na rynku krajowym, przede- 
"wszystkiem w armji; 3) dopomożenie 
do stworzenia: warunków, sprzyjają- 
cych rozwojowi Iniarstwa (uprawa. 
przeróbka i spożycie) przez odpowied- 
nią politykę celną. Do Komisji we- 
szło narazie 9 posłów i senatorów z 
pos. płk. Perkowiczem na czele. 

Następnie Zjazd wysłuchał refera- 
tu inż. J. Łuczkowskiego o Targach 
Północnych w Wilnie. Po dyskusji, w 
której między innymi zabierali głos p. 
Mackiewicz, Wędziagolski, woj. Kir- . 

tiklis, prezes Hotėwko, sen. RyJzew- 
ski, uchwalono zwrócić się do władz 

rządowych i samorządowych celem 
przekształcenia Targów Północnych 
w Wilnie na instytucję stałą. 

Przedstawiciele ludności białorus- 

RUND CEFR 

kiej pp. R. Ostrowski, Okinczyc i Ne- 
kanda-Trepka zwrócili się za pośred- 
nietwem Zjazdu do władz Bloku o po- 
parcie postulatów tej ludności wobec 
Rządu. Po ciepłem powitaniu gości 
przez przewodniczącego p. Wędziagol 
skiego, dyr. R. Ostrowski wygłosił 
dłuższy referat o stanie obecnym i po- 

stulatach sprawy białoruskiej w Pol- 

sce. Odpowiadali pp. Macki6wicz i 

Hołówko, który wobec ważności po- 
ruszonych tematów, wymaga jących 
głębszego przepracowania zapropono- 
wał przekazanie tej sprawy do Ko- 

isji Narodowościowej Grupy Wiłeń- 

sko-Nowogródzkiej dla zreferowania 
na następnym Zjeździe. 

Ostatnią wreszcie sprawą, którą 

zajął się Zjazd, było zjednoczenie io- 
botniczego ruchu zawodowego na te- 

renie Ziem  Północno-Wschodnich, 

zreferowane przez sekretarza p. Fr. 

Świderskiego. Wobec dość dałeko po- 
suniętych prac organizacyjnych, pod: 

jętych w myśl haseł Parlamentarnego 
Zespołu Pracy, Zjazd przyjął do wia- 

domości utworzenie w Wilnie Tym- 
czasowej Rady Okręgowej robotni- 

czych związków zawodowych Ziem 

Północno-Wschodnich i zalecił pos- 
łom i senatorom udzielenia temu ru- 
chowi najdalej idącego poparcia. 

Na tem porządek obrad wyczerpa- 

no. W godzinach wieczornych p: wo- 

jewoda i p. posłanka Kirtiklisowa po- 

dejmowali w Pałacu uczestników 
Zjazdu czarną kawą, na którą przy- 
byli wybitniejsi przedstawiciele woj- 
ska, władz państwowych i samorzą- 

dowych i organizacyj społecznych, 
prasy i t. d. 

„Uwagi o kryzysie 
gospodarczym". 

Odczyt prof. W. Staniewicza, b. tni- 
nistra retorm rolnych. 

Dnia 23 b. m. w lokalu Związku 

Rolników z wyższem wykształceniem 
w Warszawie pod przewodnictwem p. 

inż. Zygmunta Mierzejewskiego 0d- 
było się zebranie, na którem prof. 

Staniewicz wygłosił odczyt p. t. „U- 
wagi o kryzysie gospodarczym". Stre- 
szczenie, wywodów prelegenta przed- 

stawia się następująco: 
Jednocześnie ze wzrostem  pro- 

dukcji rolniczej odbywa się proces 
rewaloryzacji złota po wojnie, przy- 
czem ten ostatni odbywa się nierów- 
nomiernie w stosunku do przemysłu 
i rolnictwa, pa niekorzyść tego osta- 
tniego, gdyż przemysł skartelizowany 
osiąga przewagę. Na kryzys składa się 
cały szereg przyczyn, między innemi 
również dążność poszczególnych kra 
jów do samowystarczalnóści. Konfe- 
rencje, które na terenie międzynaro- 
dowym się odbywają, spotykają się z 
dużemi trudnościami, to też dotąd re 
zultatu realnego nie dały. Nastąpiło 
natomiast zajęcie pewnego frontu 
przez szereg państw.  Przewodnic- 
two Polski w bloku państw, eksportu 
jących pszenicę, jest sztuczne i nie 
może być trwałe. Polska nigdy nie by 
ła eksporterem pszenicy, ale raczej 
jęczmienia i żyta. Polska powinna dą 
żyć do tworzenia bloku bekonowo- 
masłowego i jajczarskiego. Należy 
przypuszczać, że Polska będzie mia- 
ła stale nadwyżki w produkcji rol- 
niczej, z wyjątkiem lat specjalnie nie 
urodzajnych. Należy zatem przewidy 
wać, iż pójdziemy w kierunku samo- 
wysłarczalności zbożowej z pewną 
nadwyżką, chodziłoby tylko o to, że- 
by państwo mogło tak panować nad 
tą nadwyżką, aby ta nie wpływała na 
obniżenie cen. Niemcy radzą w tym 
względzie zwiększeniem konsumcji 
wewnętrznej, np. przez zużycie czę- 
ści zbóż w rybołówstwie, hodowli itp: 
W Polsce możliwość powiększenia 
spożycia zbóż istnieje również, prze- 
dewszystkiem w drodze całkowitego 
ograniczenia przywozu tłuszczów 
zwierzęcych i roślinnych. W tym bo 
wiem razie zapotrzebowanie na trzo- 
dę wzmogłoby się o jakieś dwa mil- 
jony sztuk, które spotrzebowałyby о- 
koło 200.000 tonn zboża rocznie, w 
pierwszym rzędzie chłopskiego, któ- 
re na eksport się nie nadaje. Nasze 
wewnętrzne stosunki wymagają je- 
szcze znacznej pracy nad ich uporząd 
kowaniem, czego dowodem są znacz- 
ne różnice cen na artykuły rolnicze 
w poszczególnych województwach, a 
także zbędny import np. ryb sowiec- 
kich. Przy dobrej organizacji war- 
sztatów rolnych nawet w czasie kry- 
zysu czysty dochód może wzrastać. 
Przykłady w tym kierunku dostarcza 
Danja. 

Podczas ogólno-europejskiego kry 
zysu czysty dochód rolnictwa duń- 
skiego wyniósł 5,8 proc.. gdy tymcza 
sem w latach poprzednich od 1,8 do 
3 proc. Dzieje się to dlatego, że ma- 
jąc drogą robociznę w latach, kiedy 
ceny zboża były wysokie, hodowla 
nie mogła dawać wielkiego dochodu. 
Natomiast przy niskich cenach zbóż 
w ubiegłym roku, przy rozwiniętej ho 
dowli i wyrobionych rynkach zbytu, 
dochód wybitnie się, powiększył. 

Okres kryzysu należy wykorzy- 
stać dla wychowania społeczeństwa 
i wzbudzenia w niem zainteresowań 
problematami gospodarczemi. 

Ais 

  

Wzmożena przesyłka paczek 
żywnościowych do Z. S$. S. R. 
- Ostatnio w związku ze zbliżającemi się 
świętami Wielkanocnemi wzmógł się w ob- 
rębie Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej obzót 
pocztowy z Rosją Sowiecką. Z terenu samego 
Wilna dziennie jest wysyłanych około 100 
paczek przeważnie żywnościowych. Również 
wielką ilość paczek z macą kierują do 
swych krewnych w ZSSR. Żydzi wileńsey. 

W I Ł E Ń 8 K i 

Plaga przedmieść Wilna. 
W związku z silnem ociepłeniem na pe- 

ryierjach miasta porobiły się istne jeziora. 
Ulice na przedmieściach są kompłetnie za- 
lane wodą. Antokol, Łosiówka, Kalwaryj- 
ska, Zwierzyniec, Dobra Rada, Popowszezy 
zna, Rossa brną po kolana w wodzie. Ulie 
tych przedmieść nikt nie oczyszeza, a wła- 
dze również zupełnie o to nie torszezą się. 

Wczoraj na rynku Kałwaryjskim woda 
pozałewała stragany przekupniów, naraża- 
jąe ieh na dotkliwe straty. 

Najwyższy czas by władze miejskie i po 
ileyjne zechciały wydać odpowiednie zarzą 
dzenia, celem oczyszczenia tych przedmieść 
i zabezpieczenia mieszkańców od potopie- 

    

  

pe Dzió: Jana Kapietr. 
| Sobota 

Jutro: Wiktora i Eustazego. 

    

    
  

Wschód słońca—g. 5 m. 22. 

Zachód „ — к. 18 =. 00 

Spostrzoženis Zakladu Moteorologį! U, S. B. 

w Wilnie z dnia 27 NI—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 766 

"Temperatura średnia -|- 39 С. 

В najwyžeza: 4- 8° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: stan stały, potem spadek. 

Uwagi: półpochmurno. 

я ADMINISTRACYJNA. 

—__ Kontrola wykonania zobowiązań mel- 

duńkowych. Zgodnie z rozporządzeniem wo- 

jewody wileńskiego o prowadzeniu meldun- 

ków upłynął już termin zaopatrzenia się 

przez osobę uprawnioną do prowadzenia 

meldunków w pieczęć domową ustalonego 

wzoru. Pozatem wszystkie osoby uprawnio- 

ne do prowadzenia meldunków, które nie 

odcisnęły wzoru pieczęci domowej na blan- 

kiecie „deklaracji* i „zobowiązania* winny 

były to uskutecznić w Biurze Meldunkowem 

w godzinach biurowych. Również minął już 

termin, do którego wszyscy właściciele do- 

mów i zakładów w Wilnie powinni byli za- 

prowadzić książki meldunkowe nowego wzo- 

ru oraz wywiesić listy osób w domu zamiesz- 

kałych. i 

Za niewykonanie powyższych rozporzą- 

dzeń winnym grozi kara grzywny do 2000 zł. 

lub kara aresztu do 4 tygodni, albo obie te 

kary łącznie. 
W związku z powyższem Magistrat z dn. 

10 kwietnia r. b. przystąpi do sprawdzania 

czy wszyscy właściciele lub dzierżawcy do- 

mów czy zakładów położonych na terenie 

m. Wilna wykonali ściśle przepisy 0 mel- 

dunkach i o osobach uchylających się od 

powyžszych zobowiązań powiadomi wadze 

powiatowe administracji ogólnej celem po- 

ciągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. 

zredukowane o 20 zgórą proc. 

MIEJSKA 

< Budżet kulturalno-óświatowy miasta 

został zredukowany o 20 proc. Magistrat m. 

Wilna preliminował w nowym budżecie 

240.000 złotych na cele kulturalno-oświato- 

we. W porównaniu z rokiem ubiegłym miej 

skie wydatki na kulturę i oświatę zostały 

zredukowane o 20 zgórę proc. 

—_ Zmiana na stanowisku dyrektora wo- 

dociągów i kanalizacji. Jak się dowiaduje- 

my, dyrektor wodociągów i kanalizacji m. 

Wilna p . Breza z dniem 1 kwietnia r: b. 

ustępuje z zajmowanego stanowiska. 53 

"Krążą wersje, iż jego miejsce ma zająć 

prezes miejskiej Komisji Technicznej inż. 

Jensz. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Obchód Imienin Marszałka Piłsudskie 

go w Zw. Legjonistów. Pośród wielu obcho- 

dów i uroczystości przemknęło się niepo- 

strzeżenie dla prasy skromne wspomnienie 

poświęcone ubiegłym latom, bojom i kole- 

żeństwu broni, obchodzone w ubogim loka- 

lu Zw. Legjonistów, kędy zebrani w żoł- 

nierskiem pomieszczeniu zamienili ze sobą 

serdeczne słowa braterstwa wspólnych idei, 

dawnych czasów, wspomnienia przebytej dro 

gi. Zagaił zebranie p. Młodkowski, uczest- 

nik pierwszego marszu w granice Polski ku 

Niepodległości, gdyż należał do Kadrówki, 

poczem długo o ideologji Marszałka-Komen- 

danta opowiadał p. Wójcicki, poczem p. 

H. Romer-Ochenkowska poruszała wspom- 

nienia zdarzeń legjonowych w związku z 

osobą Marszałka. 
Po odśpiewaniu „Pierwszej Brygady" ze- 

brani się rozeszli. 

— Z żyela Stowarzyszenia Kupców i 

Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie. Za- 

rząd Stowarzyszenia pomiędzy innemi spra 

wami rozpatrzył też a onstatniem posiedze- 

niu sprawę miejskiej komunikacji autobu 

sowej. W związku z projektem Magistratu 

odebrania koncesji dotychczasowemu konce 

sjonarjuszowi „Spėldzielni“ i oddania jej 

innej firmie, Zarząd uchwalił, że nie przesą 

dza swego stanowiska co do racjonalności 

oddania eksploatacji komunikacji autobuso 

wej tej lub innej firmie. Natomiast Zi 1 

jest zdania, iż w razie oddania koncesji i 

nej firmie, należałoby stworzyć dla „Spół- 

dzielni* takie warunki likwidacji, ażeby me 

narazić na straty interesów jej wierzycie 

Szereg bowiem firm samochodowych, ben- 

zynowych i gumowych, opierając się na do- 

tychczasowym porządku eksploatacji komu- 

nikacji autobusowej, udzieliło „Spółdzielni* 

poważnych kredytów. Zbyt szybka likwida 

cja dotychczasowego stanu, niesłusznie mo- 

głaby zagrozić egzystencji tych firm, które 

są wierzycielami „Spółdzielni. 

W sprawie powyższej Zarząd Stowarzy- 

szenia wysłał odpowiednie pismo do Magi 

stratu. 

Na temże posiedzeniu przyjęto do za- 

twierdzającej wiadomości powstanie przy 
Stowarzyszeniu Sekcji kupców branży dro- 
geryjnej. Prezydjum Sekcji stanowią: p: W. 
Narbutt (przewodniczący), p. Dąbrowski 

(wice-przewodniczący) i p. Sosnowski (se- 
kretarz). Sekcja ma za zadanie reprezenta- 
cję i obronę interesów chrześcijańskich kup 
ców drogerzystów. 

W sekcji bławatno-galanteryjnej praca ze 
środkowuje się obecnie w Komisjach cenni- 
kowych, w których biorą też udział i przed 
stawiciele kupiectwa żydowskiego. Komisja 
cennikowa branży bławatnej zajmowała się 
sprawą kalkulacji cen i doszła do wniosku, 
że w bławatnym handlu detalicznym obcią 
żenie z tytułu wszelkich kosztów handlo- 
wych wynosi 21 proc. ceny kupna. 

— Walne Zebranie Spółdzielni „Bazar 
Przemysłu Ludowego*. Wczoraj pod prze- 
wodnictwem p. Stanisława Hermanowicza w 
lokału Zakładu Etnologji U. S. B. przy ul 
Zamkowej 11 odbyło się. walne zebranie 

Spółdzielni „Bazar Przemysłu Ludowego". 

Po zagajeniu zebrania przez p. Hermano 
wicza wygłoszone zostało sprawozdanie Za 
rządu, którego owocna działalność przyczy 
niła się nietylko do skutecznej propagandy 

wyrobów ludowych, lecz pozwoliła również 
uzyskać dochód w wysokości przeszło 10 tys. 
złotych. Na tem miejscu zebrani wyrazili 
jednogłośnie uznanie prezesce Zarządu p. 
Sokołowskiej, która swą bezinteresowną i 
pełną zapału pracą wydatnie przyczyniła się 
do osiągnięcia tak pomyślnych rezultatów 
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W wyniku dalszych obrad Spółdzielnia 
postanowiła poczynić starania o pozyska- 
nie dla wyrobów ludowych rynków zbytu 
zagranicą, co ze względu na panujący na 
wsi ciężki kryżys gospodarczy ma bardzo 
duże znaczenie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 

ezy w Wilnie podaje do wiadomości, że w 

niedzielę dnia 29 b. m. o godz. 1 po poł. 

odbędzie się w sali Chrześć. Domu Ludowe 

go przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 publiczny 

odczyt p. t. „Wysokość zapłaty” (z cyklu: 

„Encyklika Rerum Novarum*), który wy- 

głosi Konstanty Iwaszkiewicz. 
Wstęp wolny. 

— Odezyt w Ognisku Kolejowem. W nie- 

dzielę dnia 29 b. m. o godz. 18 zespół Arty- 

styczny Polskiego Radja i sali Ogniska, Ko- 

lejowa 19, wygłosi odczyt, ilustrowany mu- 

zyką i śpiewem, pod tytułem „Pochwała 
Wielkiejnocy*. Wstęp wolny. 

-— Obehód w Kole Polsk. Mae. Szkolnej. 

Dzień 24 marca, jako.rocznica porwania się 

do walki o wolność narodu polskiego przez 

T. Kościuszki, który obecnie jest patronem 

Koła tutejszego, Zarząd Koła postanowił rok 

rocznie obchodzić ze szczególną uroczystoś- 

cią. W dniu poprzedzającym rocznicę będzie 

odprawiana msza św. żałobna za duszę Ś. p. 

T. Kościuszki oraz za dusze wszystkich z! 

łych członków P. M. S. w sam zaś dzień 

rocznicy będzie urządzana: uroczysta akade- 

mija. 
W roku bieżącym msza 4w. żałobna bę- 

dzie odprawiona w kaplicy Ostrobramskiej 

w dn. 28.III o godz. 8 rano, na którą Zarząd 

Koła zaprasza wszystkich członków i sym- 

patyków P. M. S. Akademja zaś odbędzie się 

w dn. 29.111 w lokalu Koła przy ul. Turgiei- 

skiej 12 o godz. 7 wiecz.. na którą złożą się: 

1) zagajenie, 2) wykład dyr. St. Ciozdy „Zna- 

czenie walk zbrojnych i pokojowych o woł- 

ność”, 3) Orkiestra mandolinistów „Kaska- 

da ', 4) przedstawienie „Jadą ułani* obrazek 

scen. z walk o niepodległość. Wstęp na aka- 

demję bezpłatny. » 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zebranie Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

Dnia 25 marca 1931 r. odbyło się kwartalne 
Zebranie Członków Izby Rzemieślniczej w 

Wilnie, na którem dyrektor Izby p. Jan £a- 

zarewicz złożył sprawozdanie z działalności 

Izby za pierwszy kwartał 1931 r Ze spra- 

wozdania wynika że nasz młody Samorząd 

rzemieślniczy pomyślnie się rozwija i obej- 

muje zakresem swojej działalności coraz 

większe kręgi, dowodem tego może być cho- 

ciażby fakt, że zakres załatwianych przez 

Izbę spraw wzrósł w stosunku do roku u- 

biegłego czterokrotnie. 
Na wniosek Zarządu Izby zebranie po- 

stanowiło polecić Izbie przystąpić do wy- 

miany starych dyplomów mistrzowskich, wy- 

danych bądź przez władze zab., bądź przez 

Cechy na jednolite dyplomy polskie i po- 

bierać za tę wymianę po 15 zł., która to su- 

ma po potrąceniu kosztów druku dyplomu 

przekazaną będzie na fundusz budowy domu 

rzemieślniczego w Wilnie. 
W związku z opieszałością naszych rze- 

mieślników w przestrzeganiu przepisów pra- 

wa przemysłowego, dotyczących rzemiosła, 

a w szczególności przepisów regulujących 

sprawy terminatorskie, Zebranie poleciło Za- 

rządowi przystąpić, w porozumieniu z Urzę- 

dem przemysłowym I Instancji do lustracji 

warsztatów rzemieślniczych na tereńie ca- 

łego województwa i nakładać kary porząd- 

kowe na tych rzemieślników, wobec których 

lustracja ustali fakt nieprzestrzegania prze- 

pisów regulujących sprawy terminatorskie. 

Prócz tego przyjęto cały szereg wniosków 

natury organizacyjnej i gospodarczej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Nowa gorzelnia. Żydowskie Towarzy- 

stwo „Jasz* przy wl. Zarzecze 2 uruchomiło 

pejsachową gorzelnię, która zatrudniła kilku 

dziesięciu robotników. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Występy 

Kazimierza Junoszy-Stępoewskiego. Dziś c 

8 „Ten, którego biją po twarzy”, pełna na- 

pięcia tragicznego sztuka L. Andrejewa 

Świetna obsada z K. Junoszą-Stępowskin: 

na czele znalazła szerokie pole do popisu 

w szeregu niezwyklę plastycznie przez anto- 

ra nakreślonych postaci. 
Charakterystyczhy nastrój cyrku został 

umiejętnie wydobyty przez oryginalne de- 

koracje J. Hawryłkiewicza oraz przez ilu- 

strację muzyczną pod kierownictwem e: 

Dziewulskiego. Barwne to i wzruszające wi 

dowisko cieszy się w Wilnie zasłużonem po 

wodzeniem. » 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziš o godz. 

8 ukaże się arcyciekawa sztuka K. Leczyc- 

kiego „Sztuba”, poruszająca  zagadnier 
związane ze stanem obecnym szkoły polskiej 

Obsadę tej oryginalnej nowości stanowią 

najwybitniejsze siły zespołu z Severinówną. 

Balcerzakiem, Lubiakowskim, oraz Wasilew 

skim na czele. 
— „Azaisć na przedstawieniu popołudnio- 

wem w „Lutni*. Dowcipna komedja Vernu- 

ila „Azais”*, grana z ogromnem powodzeniem 

również na scenie wileńskiej. ukaże się w 

nadchodzącą niedzielę dnia 29 b. m. o godz. 

3 m. 30 pp. po cenach zniżonych—specjal- 

nych, w Teatrze ..Lutnia*. 
Kapitalna rolę barona Jirtza odtworzy 

Kazimierz Junosza-Stępowski, który zalicza 

rolę tę do najlepszych w swoim bogatym do 

robku artystycznym. 

— „Koniec i poezątek* M. Maszyńskiego. 

W nadchodzący włorek dnia 31 b. m. odbę- 
dzie się w Tetrze „Lutnia“ premjera pr: 

miłej, słonecznej komedji Marjusza Maszy 
skiego: „Koniec i początek”. 

Debiut autorski niezwykle popularnego 

w stolicy artysty stanie się niewątpliwie ewe 

nementem dła kulturalnych sfer Wilna. 
Reżyserja spoczywa w doświadczonych 

rękach Karola Wyrwicza-Wichrowskiego, 

który jednocześnie objął jedną z ról główź 
nych. 

Partnerami jego będą: Halina Dunin- 
chłowska, Irena Jasińska-Detkowska, С. 
wa Szurszewska, Józef Łubiakowski 

Marjan Wyrzykowski. ` 
— Z Tow. Filbarmonicznego. Dziś w sa- 

li Konserwatorjum Muzycznego wszyscy mi- 
łośnicy muzyki będą mieli sposobność być 
na wielkim koncercie symfonicznym, poświę 

conym twórczości kompozytora Witolda Ma- 
liszewskiego, tembardziej, że orkiestrą dy- 
rygować będzie sam kompozytor. W koncer 
cie laureata państwowej nagrody miuzycz- 

    

     

   

   

" godz. 20.00. 

nej biorą udział pianistka Hanna Dicsteinów- 
na i znana na naszym terenie śpiewaczka 
Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska. 

Początek o godzinie 20.15. 
Bilety sprzedaje biuro „Orbis“, Mickie 

wicza 11-a do godz. 16 — potem Kasa Kon- 
serwatorjum. 

— „Reguiem“ Mozarta. Jutro w niedzie- 
lę 29 b. m. w sali Konserwatorjum Muzycz 
nego (Wielka 47, wejście od Końskiej), od- 
będzie się koncert religijny, -z udziałem chó- 
ru mieszanego T-wa „Lutni*, chóru Pocz- 
towego oraz orkiestry i solistów: W. Hen- 
drich (śpiew), J. Pekarówny (alt), A. Lud- 
wig (baryton) i E. Olszewski (tenor). 

W drukiej części programu usłyszymy ar 
cydzieło Mozarta .„„Requiem*. 

Dyrekcja spoczywa w rękach J. Leśniew 
skiego. 

Bilety nabywać można dziś od godz. % 
rano do 4 w biurze „Orbis*, Mickiewicza 
1l-a, jutro zaś od godz. 6 wiecz. w kasie Kon 

serwatorjum. 
Bilety od 50 gr. 

RABJO 
SOBOTA, dnia 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- 

Początek o godz. 8-ej 

chniczna. 16.10: Kom. dła żeglugi. 16.15: 
Audycja literacka. 16.45: Koncert. 17.15: 
„Żarty logiczne* — 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 detektorowiczów 
19.30: Kwartet smyczkowy (płyty). 19.40: 
Pras. dzien. radj. 20.00: „Jeszcze wczoraj'— 
feljeton. 20.15: Feljeton humorystyczny. 
20.30: Recital skrzypcowy. 21.10: Muzyka 
lekka. 22.00: „Nieznajomi przyjaciele — 
felj. 22.15: Koncert Chopinowski. 2250: 
22.50: Kom. i muz. taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 29 marca 1931 roku. 

10.15: Transmisja nabożeństwa. 11.58- 
Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.15: Po- 
ranek z Filharmonji. 13.10: Pog. rolnicze i 
muzyka, 13.35: „Pilęgnowanie wiosenne 'sa- 

du“ — odczyt. 13.55: Pog. muzyczna. 14.10: 

„Pasja według św. Mateusza* — J. S. Ba- 

cha. 16.55: Audycja dla dzieci. 17.25: „O syl- 

wetce kobiecej w ciągu wieków* — odczyt. 

17.40: „Co się dziejej w Wilnie.? — pogaJ. 

17.55: Rekolekcje — pogadanka 1-sza. 18.1 

Program na poniedziałek. 18.15: Pogadan 

ka muzyczna. 18.80: „Parsifa“ (część I). 

20.15: Feljeton. 20.30: Kwadr. ilter. 20.50: 

Pogad. muzyczna. 21.00: „Parsifal“ (częšėll) 

23.20: Kom. 

  

*HEBRAJSKA AUDYCJA LITERACKA. 
Z okazji setnej rocznicy urodzin poety 

hebrajskiego Gordona odbedzie się dzić 
przed mikrofonem hebrajska audycja lite- 
racka. Audycję wypełni przemówienie w ję- 
zyku polskim dr. Dawida Nejgera, lektora 
języka hebrajskiego U. S$. B., poczem nastą- 
pią recytacje poezyj Gordona w wykonania 
uczniów hebrajskiego studjum dramatycz 
nego. Tekst polski recyiowanych poezyj ed 
czyta speaker Rozgłośni Wileńskiej. 

RECITAL DODERONKA. 

O godz. 20.30 Mikołaj Doderonek wystą 
pi przed mikrofonem Rozgłośni Wileńskiej 
z recitałem skrzypcowym. 

(SE RESTA SI 
Popierajcie Ligę Morską 
WORRAROWONOOSCYKRIEGZOOAZRZEWECE WAĆ 

Program widowiska ludo- 
wego w Wilnie 

p. t. „Zabicie Smoka — Bazy- 
liszka na Bakszcie“. 

Dnia 26 kwietnia. 

Odczytanie manifestu krółew- 
skiego przez heroldów na Pia- 
cu Katedralnym oraz zapalenie 
beczek smolnych na górach 
Zamkowej i Trzykrzyskiej, ©- 
raz 4 ognisk na Placu Kate- 
dralnym. 8 

Zjazd rycerstwa konnego z 4 
stron świata na zabicie Bazy- 
liszka (rycerstwo ruskie, litew- 
skie, polskie i zachodnio euro- 

pejskie). 
Akademja Bazyliszkowa w sa- 
li Śniadeckich U. S. B. tran- 
smitowana przez Radjo Wileń- 
skie na wszystkie rozgłośnie 
polskiego radja. 

Dnia 26 kwietnia (niedzieła). 

godz. 19.45. 

godz. 20.15. 

godz. 21.15. 

godz. 13.00. Wielka Narada Kapłanów nad 
zabiciem Bazyliszka. S 

godz. 14.00. Pochód na Baksztę i pokona- 
nie Bazyliszka. 
Pochód na Plac Katedralny 
(wraz z Bazyliszkiem, prowa- 

dzonym na wstędze). 
Przemowy „Dygnitarzy Mias- 
ta“ ze stopni Katedry. 
Pochód na Plac Katedralny. 
Tańce regjonalne na Placu Ka- 
tedralnym. 
Defilada przed św. Jerzym na 
placu Orzeszkowej. 
Hymn św. Jerzego odegrany 
przez zjednoczone orkiestry 
garnizonu na placu Łukiskim. 
Misterjum przekształcenia Ba- 
zyliszka na korzyść Tudzkości 
(na. dziedzińcu Pałacu Repre 
zentacyjnego Pana Wojewady 
Wileńskiego. 
Zabawa ludowa w 
po-Bernardyńskim. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NA GORĄCYM UCZYNKU. 

— Na gorącym uczynku kradzieży we- 
gla z wozu przy uł. Piwnej zatrzymany 70- 
stał Łukaszewicz Antoni, ul. Olimpji N.r 2. 

— Na gorącym uczynku kradzieży z mie- 
szkania przy ul. Flisowej Nr. 2 został zatrzy 
many Tatjumow Józef, Majowa Nr. 70. 

ZAMACHY SAMOBÓJC.: 

—W. dniu 26 b. m. Werkul Sonia, Wił- 
komierska Nr. 28 wypiła spirytusu skażone- 
go. Pogotowie ftnkowe odwiozło despe- 
ratkę do szpitńla żydowskiego. 

7 dniu 26 b. m. Kukielski Feliks za- 
się spożytemi piklingami. Pogotowie 

atunkowe odwiozło Kuklińskiego do szpi- 
tala żydowskgeio 

godz. 16.00. 

godz. 16.30: 
godz. 17.00. 

godz. 17.30: 

godz. 18.00. 

godz. 19.30. 

ogrodzie 
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„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Kr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

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

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: 
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Pogadanki językoznawcze, 
Raniej, rańszy it. p. Wyrazy te są 

charakterystyczne dła wymowy ludu 
wileńskiego. Używane są one w zna- 
czeniu: wcześniej, wcześniejszy, daw- 
miej, dawniejszy i t. p. 

Wyraz rany pochodzi od rdzenia 
(ran). Rdzeń ten, a raczej fonemę 
spotykamy w b. więlu językach indo- 
europejskich: (rai, ra, ri), w litewskim 
ri—tas (poranek, zorza). 

Słownik ,„wileński* podaje 3 zna- 
czenia tego przymiotnika: i) do po- 
ranku należący, 2) wczesny, rychły i 
3) w znaczeniu prawnem np. rany 
podarunek, który mąż zwyczajowo 
dawał swojej żonie pierwszego rana 
po ślubie. 

Słownik „warszawski* podaje tyl- 

ko dwa pierwsze znaczenia. 
Dziś w potocznej mowie rany nie 

używa się, zastąpił go przymiotnik 
ranny, mający tylko jedno pierwotne 
znaczenie: poranny, przedpołudniowy. 

Uwaga. Ranny w znaczeniu raniony, 
(od rana) nie pochodzi prawdopodobnie od 
tego samego rdzenia, co rano, lecz od in- 
nego. Prof. Briickner przypuszcza, że od in- 
dyjskiej wrana — rana. 

W tem znaczeniu, w jakiem lud 
Wileńszczyzny używa wyrazów: rany, 
raniej i t. d., t. zn. w znaczeniu prze- 
nośnem — wczesny,rychły — używali 
ieh staropolscy klasyczni pisarze 

Takli moja Urszula, jeszcze żyć 
na świecie 

Nie umiawszy, musiała w ranym 
umrzeć lecie? 

(Kochanowski: Treny). 
Mojem zdaniem zatem skłonność 

miektórych do poczytywania wileń- 
skiego „raniej” za jakiś barbaryzm— 
mie ma uzasadnienia. 

Jest to archaizm, który przecho- i 
wał w skarbnicy mowy ludowej na 
Wileńszczyźnie dłużej niż gdziein- 
dziej, gdyż działał tu wpływ języka 
białoruskiego, który zna ten wyraz i 
nadaje mu to samo znaczenie. 

Kazimierz Wójcicki. 

RRERZYCIER PTO SI DIT 

Nowe wydanie 
Słownika Gsogralieznego. 
Wydany przed  ćwierćwieczem 

Słownik Geograficzny Królestwa Pol 
skiego, będący nieocenionym infor- 
matorem przy badaniach historyczno- 
geograficznych, społecznych i t. p., 
przy studjach archiwalnych, jako też 
w praktycznym użytku, oddawna wy- 
czerpany domaga się ponownego wy- 
dania a zarazem usystematyzowania 
materjału i rozszerzenia zakresu. 
Przez grono uczonych, odczuwają- 
cych potrzebę reedycji, została ostat- 
nio zorganizowana praca nad dru- 
giem wydaniem Słownika. 

Naczelny redaktor wydawnictwa 
porf. Stanisław Arnold z Warszawy 
wygłosił dnia 7 b. m. odczyt w Wileń- 
skim Oddziale Pol. T-wa Historycz- 
nego na temat celu i organizacji pra- 
cy nad Słownikiem. Prelegent stwier- 
dził, że Słownik będzie obejmować 
ziemie obecne Rzeczypospolitej, z u- 
względnieniem jednak ziem zakordo- 
nowych, ongiś wchodzących w skład 
Państwa Połskiego. Artykuły mają 
być ułożone według zasady alfabetycz 
nej dla całego wydawnictwa, atoli w 
ciągu roku redakcja zorjentuje się 
co do możliwości wprowadzenia za- 
sady regjonalnej. Praca zostanie po- 
dzielona między centralnem biurem 
redakcyjnem a komisjami regjonalne 
mi, które otrzymają z biura kwestjo 
narjusze tudzież kartki z nomenkla- 
turami, jakie należy opisać. W arty- 
kułach mają być uwzględnione mo- 
menty fizyko-geograficzne: etnogra- 
ficzne, gospodarcze, historyczne. O- 
sobne artykuły zostaną poświęcone 
okręgom (administracyjnym, jako też 
regjonom geograficznym), osiedlom 
ludzkim, górom, rzekom etc. Całość 
będzie wynosić tak samo jak w pierw 
szem wydaniu, 15 tomów, które mają 
być opublikowane w ciągu 18 lat. 

W dyskusji zabierali głos prof. 
Bossowski, prof. Kościałkowski, dyr. 

+ Ta w 

Studnicki, dr. Wysłouch oraz prele- 
gent. 

Pożądane jest jak najszersze zain 
teresowanie Słownikiem wśród miej- 
scowęgo społeczeństwa, co niewątpli- 
wie przyczyni się do dokładnego opra 
cowania działu, dotyczącego naszych 
ziem. 

  

SDE ZUNE 

Popierajele przemysł krajow? 

  

    
NOWOŚCI WYDAWNICZE 

— „dęzyk Jana Chodźki*. Pod powyž- 
szym tytułem wyszła z druku praca p. Hali- 
my Turskiej asystentki U. S. B., przy kaie- 
drze polonistyki. Jan Chodźko, ojciec fi- 
larety, przyjaciela Mickiewicza, tak Świetnie 
zapowiadającego się początkowo poety Ale- 
ksandra Chodźki (1804—1891), następnie 
stryj Ignacego Chodźki (1794—1861) autora 
słynnych „Obrazów litewskich“ (m. in. „Pa 
miętników kwestarza'), sam autor świetnie 
malującej starošwiecczyzną polską „Pani ka- 
sztełanowej i jej sąsiedztwa”, „Pana Jana ze 
Świsłoczy, kramarza wędrującego* (poświęco 
nej umoralnieniu ludu wiejskiego) i innych 
ur. w 1771-ym, zm. w 1851-ym, główny wi- 
zytator szkół. Okr. Natk. Wileńskiego, zaj- 
muje dość charakterystyczne stanowisko je- 
šli chodzi o jego stosunek do języka pol- 
skiego, czemu dawał wyraz ciągłe jako po- 
wieściopisarz, tudzież wysoki urzędnik w 
szkolnictwie. Należy się zatem szczere uzna- 
nie p. Turskiej, że obrała go sobie, ściślej, 
język jego za przedmiot swojej pracy. 

Autorka na wstępie podaje życiorys J. 
Chodźki, charakteryzuje stosunek jego do 
języka polskiego, walkę z używaniem łaciny 
i naleciałości francuskich. Dalej traktuje wy 
czerpująco stronę fonetyczną pism J. Ch., 
zaś w następnej części pracy omawia mor- 
fologję języka Chodźki, podkreślając momen 
ty charakterystyczne, wkońcu podaje słow- 
nik prowincjonalizmów i archaizmów przez 
tego pisarza używanych. 

Mimo swego charakteru naukowego pra 
ca mie jest ciężka w ujęciu: ma układ jasny. 
wyczerpujący, napisana jest starannie z 
rzetelnem podejściem do przedmiotu i nie- 
wątpliwie stanie się ważnym przyczynkiem 
do badań nad historją języka polskiego, 
zwłaszcza tu, na naszych ziemiach. Niech- 
że młoda autorka nie ustaje w pracy i — 
czekamy na następne, niewątpliwie jeszcze 
lepsze dzieła, życząc jej powodzenia. E. G. 

— Od dnia 28-go marca do 3-go kwietnia 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film — 

Ku Wiejskiej Cuda w Górach Massabieliskich 
ISALA MIEJSKA 

Aleksandra. 
rOatrobramska 5. l 

seansów od godz. 4-ej. — 

Abbe Peyromal 6. Mathilion. 

(Cudowne życie Bernadetty). Prawdziwa historja w 10 aktach. W rolach głównych: Bernadetta — Constantine 
Biskup w Tarles — Louis de Matrat. 

filmu została Grota w Lourdes rekonstruowana pod nadzorem J. Em. 
Przy nagrywaniu tego 

Kardynała Dubois, tak jak wyglądała 
w r. 1858 w czasie objawienia się Matki Boskiej — Bernadecie. 

Podczas seansów szereg pieśni religijnych wykona p. Hanna Jordan. Kasa czynna od g. 3 m. 30, Początek 
Następny program: LOTNIK. — Cena biletów : Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 

sukces filmu dźwiękowego! Ulubiony amant świata 

Melodja serc 
Największy wszechówiatowy Willi Fritsch 

Wielki film miłosny reżys. genialnego Eryka Pommera. Zachwycające 
pieśni cygańskie w wykon. kapeli Cyganów Janczi Bologh'a. 
usłyszeć jak brzmi „Melodja serc”, którą odśpiewa Wilii Fritsch. 

NAD PROGRAM: „Rapsoda Węgierska”. Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 15 

iprześliczna 
gwiazda Dita Parlo 

Każdy musi 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„НОМО 
ai, A. Miokiowioza 22. 

we wspanial, 
poemacie 

dźwięk. p. t. 

100%: Grzebajażwiękosiyi 
Najwybitn. gwiazwy ekr. europejsk. : LIL DAGOVER J IWAN PETROWICZ 

Kobieta, ktora cię nigdy nie zapomni 
NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. p. t. „Promyczek słońca". Pocz. o g. 4,6,8i 10715. Na l-y s. ceny zniż. 
  

Dźwiękowe Kino “= 

CGIJING przeleciał ponad biegun. i oglądał go z lotu ptaka. 

Dosse Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 
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 

Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceny zniż. 

  

  

Z zawodów 

  

Zacięta walka, 

   ZOE 

Pascha u Żydów i Pascha u chrześcijan. 
W dn. 26 marca ub. r. p. Fryderyk Pistol. 

Żyd-cbrześcijanin, w związku ze swą dwu- 
letnią pracą nad nawracaniem Żydów na 
wiarę Chrystusową, w Chrześcijańskim Do- 
mu Ludowym przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 
wygłosił odczyt na temat: „Pascha u Żydów 
i Pascha u Chrześcijan*. 

Odczyt ten w pewnym momencie został 
przerwany przez przedstawiciela władzy ad- 
ministracyjnej z powodu niezgłoszenia go w 
Starostwie Grodzkiem. 

Nazajutrz wychodzący w Wilnie żydow- 
ski „Owent Kurjer“ zamieścił sprawozdanie 

z nieukończonego odczytu, w którem impu- 
tuje prelegentowi, że miał wypowiedzieć takie 
zdanie: „Pascha, którą dał Mojżesz Żydom, 
była rzeczywiście piękną, Talmud jednak ta- 
kową wypaczył, nakazując Żydom by na 
Paschę używali krwi chrześcijańskich dzieci. 
W zakończeniu zaś sprawozdania powiedzia 
no, iż z powodu wygłoszenia przytoczonego 
zdania władze przerwały wykład i nie po 
zwoliy na jego kontynuowanie. 

Sprawozdaniem iem uczuł się dotknięty 
prelegent p. Pistol, który dowodząc, iż nie- 
podpisany autor recenzji rozmyślnie zamieś- 
cił kłamliwe informacje z przebiegu odczytu. 
mając na celu zdyskredytowanie go w opinji 
społeczeństwa żydowskiego i odstręczenie od 
celowo chcieli zohydzić działalność misyj- 

Kino - Teatr 

LUX“ * Ь 

Klaklawioza 11, 15-62 

KINO-TEATR | 

| 
| 

  M [MOZA 
mł. Wielka Nr. 25 

  

i KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

ВОМАН I KTROCGATORNJA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 

  

     

Dziśł Nadzwyczajny film 

— wszechświat. sławy 

W rol. tytułow.: Ulubiem kobiei SKN Barrymore 
chem, szalonemi igraszkami i tańcami. 

Dziś! Nadzwyczaj efekt. 

film polski p. t. 

NAD_ PROGRAM: 
A 

ną p. Pistola w oczach Žydėw. 
niego jednostek, mających inklinacje do 
Chrystjanizmu. 

Z tych powodów p. Pistol wystąpił na 
drogę sądową przeciwko redaktorowi odpo- 
wiedzialnemu „Owent Kurjera“, Aronowi 
Groseńskiemu oraz wydawcom tegoż pisma 
Aronowi i Nochimowi Rozentalom, domaga- 
jąc się ukarania ich za zniesławienie. 

Sprawa ta, która w sferach żydowskich 
obudziła duże zainteresowanie, była przed- 
miotem rozprawy głównej przed IIl-im wy- 
działem Karnym Sądu Okręgowego w skła- 
dzie pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza, Bułhaka 
i Lwowa. 

W procesie wystąpił osobiście oskarżyciel 
p. Fryderyk Pistol oraz jego pełnomocnik 
adw. Zmitrowicz. 

Na ławie oskarżonych zasiedli wszyscy 
trzej oskarżeni, których solidarnie bronił 
adw. Smilg. 

Do sprawy powołano kilkunastu świad- 
ków z obu stron. 

Oskarżeni, nie mogąc udowodnić, iż pre- 
legent Pisłol użył zdania przytoczonego w 
sprawozdaniu, twierdzili, że z przemówienia 
można było wywnioskować, że Żydzi uży- 
wają w czasie Paschy krew. 

Oskarżyciel i jego pełnomocnik domagali 
się surowej kary dła oskarżonych, którzy 

i pełna 
wdzięku 

Druga serja amerykańskie- 

go filmu sensacyjnego p.'t. 

  

Wieża miłości **"r"" 
Obraz ten zachwyca widza swojem bogactwem 

Mary Astos. beztroskiem życiema owego wieku, muzyką ėmie-- 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. e godz. l-ej. 

Tajemnica skrzynki pocztowej; 
DJABELSKI PAZUR 

Nr. 72 28143 

Sąd po naradzie uznał wszystkich pod- 
sądmych za winnych dopuszczenia się znie- 
sławiemia oskarżyciela Pistoła i skazał: Are- 
mą Groseūskiego na 1 miesiąc, a Arona i Ne- 
ehima Rozemniałów na 2 tygodnie więzienia. 

Kary wymierzone oskarżonym Rorenia- 
lom Sąd zawiesił na przeciąg 2 łat. 

  

AS R 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorzet 

  

Wobec ukazania się w poczytnem pismie 
Pańskiem wzmianki o rzekomym wybryku 
szofera, prowadzącego w dniu 25.4II b. r. 
ulicą W. Pohulanka autobus Nr. 14407, pre- 
szę o zamieszczenie następującego mego wy- 
jaśnienia. Jako szofer, który właśnie pre- 
wadził wymieniony wyżej autobus stwier- 
dzam „iż rzeczywiście zmuszony byłem w 
pewnym momencie wjechać na chodnik. U- 
czyniłem to jednak tylko w cełu uniknięcia 
zagrażającej ewentualnie katastrofy, gdyż 
wprost na autobus jechały z góry wozy cię- 
żarowe, których wyminięcie było wprost nie« 
możliwością, gdyż wyboje w tem miejsce 
były tak głębokie, że groziły wywróceniem 
autobusu. Widząc że mogę uniknąć niebez- 
pieczeństwa jedynie przez, wjechanie na eho- 
dnik, który w danej chwili nie zył zajęty 
przez przechodniów, uczyniłem to bez ma- 
mysłu unikając tem samem ewentualności: 
nieszczęśliwego wypadku. 

Jak z powyższego wynika nie był to ża- 
den wybryk z mej strony, a tylko koniecz- 
ność podyktowana świadomością grożącego» 
niebezpieczeństwa. 

Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
głębokiego szacunku i poważania 

I. Alabowiez. 

Wilno, dnia 26 marca 1931 r. 

PORTRET | 
Adama Mickiewiczajj 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- fitó. 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. iti 

DO NABYCIA: 

na składzie głównym w Księgarnij 
Św. Wojciecha w Wilnie, отак е 

wszystkich księgarniach. 3 

Cena 2 zł. 

Dramat w 12 akt. w-g zn. poem. 

Don Juan 

Ceny miejsc od 40 gr.. 

w iQ 

W rolach głównych: William Desmond i urocza Doreiys Perdue. 
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OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

OGŁOSZENIE. Nr. Z-321/31 r. 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„BIÓIEWIADKA” 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanie: 
i obficie. Obiad t złoty. 
Abonament miesięcznie z% 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Akuszerka 

      

  
       

  

            
  

      

    

    
ul. Wielka 47, tel. 15 41 | Od g. В Pi ielki film polsko. k. dźwięk.-śpiew. Udział biorą państwowych. samorzą- Žž i i . s. Rewja Hollywoodu Wóskz brdanowza du Tai, asilais ka Sani) Pir domrek maktdówam || ||| Pręnadninscy Wydnęte Vhgo Sun Obwstorc | MIGIIĄ KOOĘZINĄ kowych. Bilety wizyto- EEE | go w Wilnie niniejszem ogłasza, iż w dniu 8 kwietnia i 

Dziś! Po raz pierwszy e we, prospekty, zapro- ŽŽ | 193] r. o godz. R w A ZE będzie e: RE A rano + ; ini а żniej szenia, afisze i wszeł. EEE | znawana sprawa oza Calela © odroczenie wypłat wiecz. ul. Mickiewicza. I РОН Poj e d y fi ę k W prze stworza ch MA alia ka EE | (Spr. Ne. Z-321/3| r.). m. 4. W. Zdr. Nr 3003, KINO-TEATR p OZ WSL w znkresie drukarstwa E Wozyscy wierzyciele wspomnianego Noza Calela Sa de KE TA & „ Wzruszający dramat życiowo-erotyczny w 10 aktach, iłustrujący dzieje nienawiści dwóch rywali. WYKONYWĄ EE | mogą przybyć na rozprawę celem udzielenia Sądowi sub. ks. wojsk. wyd. A N Zbrodnia przeciw prawul — W rolach głównych: Mady Christians i Gabrjel Gabrio. : EN EE | wyjaśnień. przez P. K. U; Wilno » Film ten grą i wzruszającemi momentami poruszy każdego widza. Ceny od 40 gr PUNKTUALIUE — TANIG — SOLIDRIE | EE Przewodniczący Wydziału t. 1897 na im. Tadeusza. 
=> (podpie nieczytelny). Januszkiewicza, uniew. się: WIELKA 42 Fa” Według nieśmiertelnego St. sekretarz "iR ec dia BC WR szlagier N t M d dzieła Lessinga z cza- i Asia as telag). 

Mitel 7" Natan Eižskdaiaa (TIA S zl LI [I й й poszukuje korepe w 
: AAC Na edni kresie 6-€iu kla» Gisgn. Wg й i i й a ° Na raty—-5 zł. tygedniowoł za Kino Kolejowe Dziš i dni następnych! Najwspa- a ° s r 8 Potężny I0-aktowy gubiony kwit lombard. : KOSZ RE WIŁKOMIERSKA 2—20. : ) zialszy fm "zesialnsgo reżysera | D łomi GNNY ŻAP miłości dram akos | Ežio |2Nx9u% | Skradziono Wyżymaczki zozykeśskie 

0 GN | 9 KO Freda Niblo, twórcy Ben Hura p.t. z życia rosyjskiego. | umieważnie się. dowód osobisty wy- oraz wszelkie wakó placi SET RISSA Historja o namiętnej miłości, tajemniczej damie i jej kochanku, f i świetny [fg gub. kwit lombardewy | dany na im. Ludwika Morblina i Frageta. Popierajcie Ligę Morskął 
ы 2 > ° ЧЬ } у Я ° < & 

(ebek dworas kolejow.) oficerze austrjackim — — W 'rol. gł: najgenjalniejsza artystka Greta Garbo amant K šrad Nagel sakas Nr. 89281 Eugierta, uniew. się P-ma „Wygoda“ W. Pobūlanka 16 m. 38 ZE WEW 

MIGNON G. EBERHART. 

Początek o g. 5, w niedz. i św. © g. 4 pp. Nast. progr.: Księżniczka-cyrkówka ze zn. Harry Liedtke i Hildą Rosz 
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Gdy pacjent przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Nastąpiła długa pauza. Byłam pe- 
wna, że mówiącym był Deke Loner- 
gan. Ciekawość moja, dotycząca tego 
ponurego młodego człowieka, wezbra- 
ła gwałtownie. Przyłożyłam oko do 
dziurki, ale bez skutku, bo w sieni 
było ciemno. Zato ucho zrobiło swoje. 

Deke Lonergan chrząknął z nie- 
zadowoleniem. 

— To źle — rzekł. — Więc w ta- 
kim razie dobrze. Z rana będę miał 
pieniądze. Zrobię wszystko, żeby je 
zdobyć. Wszystkoł 

W ostatniem słowie zabrzmiała 
nuta ostrej desperacji. Usłyszałam, 
jak powiesił słuchawkę i poszedł ku 
schodom. Pomimo, że starał się stą- 
pać możliwie cicho, usłyszałam kilka- 
krotne skrzypnięcie schodów. I raz 
potknął się. 

Postawiony na ogniu kociołek za- 
kipiał wesoło i przypomniał mi o oho- 
wiązku. Pośpieszyłam do pokoju wie- 
żowego, zastrzyknęłam pacjentowi 
adrenalin i przez następną godzinę 
byłam zajęta tylko jego sercem. Do- 
piero, gdy się upewniłam, że nie mam 
się czego obawiać, powróciłam myślą 
do Lonergana. Jakie pieniądze? I ja- 
kim sposobem zdobędzie je w nocy? 

i. Zastanawiałam się nad temi pyta- 
niami dłuższą chwilę, naturalnie bez 
skutku. Niedomyślność ta sprawiła mi 
później wielki kłopot, gdyż wyjaśnie- 
nie rzeczy było tak proste i jasne, że 
powinno było nasunąć się samo. 

Ogień na kominku przygasł i spo- 
piełał, zawodzenie wichury na dworze 
rozpłynęło się nagle w jakąś złowiesz- 
czą ciszę, płomienie lamp zbladły i 
zmalały. Ale dopiero stopniowo uświa- 
domiłam sobie, że w pokoju robi się 
coraz ciemniej i że widocznie Grondal 
zapomniał dolać nafty do lamp. Z u- 
staniem wichury ustały również wszy 
stkie nocne odgłosy w domu i zapa- 
nowała cisza podobna do ciężkie- 
go, beznadziejnego milczenia śmierci. 

Czułam, że muszę wstać, otrzą- 

snąć się z dziwnego, letargicznego 
odrętwienia, jakie mną owładnęło, 
dołożyć paliwa na ogień i obudzić 
Grondala, aby dołał do lamp. 

Ale spadło na mnie szczególne u- 
czucie, że coś się stanie i że muszę 
zaczekać. Siedzałam więc jak skamie 
niała z językiem przyklejonym do po 
dniebienia, z czołem i rękami mok- 
remi od potu: Ostatni płomyczek na 
kominku zapadł się w żuźle, lampy 

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

  

  

prawie zgasły i właśnie, gdy z jednej 
z nich strzelił pióropusz czarnego dy- 
mu, w pokoju nad moją głową skrzy 
pnęła deska. 

Skrzypnęła drugi raz, trzeci raz... 
„ Ktoś chodził po zamkniętym po- 

koju! S 
Serce biło mi tak silnie, że zagłu 

szało tamie odgłosy, lecz natężyłam 
słuch i usłyszałam szmer lekkich, 
ukradkowych, ostrożnych kroków 
wprost nad sobą. 

Co to mogło być? 
Nagle Genowefa wstał elastycznie 

na cztery chude łapy i utkwiwszy bły 
szczące oczy w klatce schodowej, 
zaczął poruszać nerwowo puszystym 
ogonem. 

Nadmiar trwogi przywrócił mi 
przytomność umysłu. Wstałam ostroż 
nie z fotelu, tak że mój nakrochma- 
lony fartuch nie wydał najmniejszego 
szelestu, poszłam szybko do sofy i 
położyłam jedną rękę na ramieniu 
Gronadła, a drugą na jego ustach. 

Obudził się momentalnie i jak- 
kolwiek wyszarpnął mi się z rąk, 
nie krzyknął i nie narobił hałasu. 
Przypuszczam, że ostrzegło go prze- 
rażenie, małujące się na mojej twa- 
rzy, bo nie powiedziałam nic, tylko 
wskazałam ręką na sufit. I znów roz 
legły się te stłumione, ukradkowe 
szmery. 

Grondal wstał, uważając, aby w 
starej sofie nie skrzypnęła sprężyna 
i skierował się ku schodom. 

Czyżby chciał iść na górę? 

  

  

I rzeczywiście poszedi. Nigdy nie 
zapomnę tej chwili, gdy stałam jak, 
sparaliżowana, odprowadzając wzro- 
kiem jego postać. Szedł lekko i cicho 
jak pantera. Pierwszy zakręt — stop- 
nie, na których umarł Adolf Federie 
— drugi zakręt... Podniosłam głowę, 
patrząc przerażonym wzrokiem jak 
mi znika pod sufitem: najprzód gło- 
wa, polem reszta ciała. Ostatnia zni- 

kła kołysząca się żółta ręka. 
Zniknął i nie powrócił. 

ROZDZIAŁ! X. 

STRUNA OD SKRZYPIEC. 
Stałam długo, czekając w strasz- 

nem zawieszeniu na powrót lokaja. 
Ale z pokoju na górze nie dochodziły 
żadne dźwięki. 

Lampy kopciły w najlepsze i trze- 
ba było albo postarać się o inne, al- 
bo zapalić świece. Wiatr ucichł kom- 
pletnie i cicho było jak w grobie. Na- 
wet Genowefa zastygł w bezruchu na 
podobieństwo chudego żółtego posąż- 
ka i tylko jego topazowe oczy błsz- 
czały w świetle dogorywających lamp 
jak dwa ognie. 

Stopniowo, pawoli ogarnęła mnie 
straszliwa. panika. 

W pokoju na górze coś się stało. 
Dlaczego Grondał nie wrócił? Czy 
dlatego że nie mógł. 

Nagle Genowefa zeskoczyła na po- 
dłogę i umknął na korytarz, sunąc po 
ziemi brzuchem i ogonem. Opuściła 
mnie reszta odwagi. 

Lance O'Leary polecił mi. abym - 
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w razie czego zaalarmowała go tele- 
foniczne. Rzuciłam ostatnie spojrze- 
nie na ciemne schody, skoczyłam ku 
drzwiom, rozsunęłam drżącemi ręka- 
mi portjerę i wypadłam na ciemny 

korytarz. Tu puściłam się biegiem. Na 
zakręcie potknęłam się i wpadłam na 
ścianę. W jadalni zaatakowały mnie 
widmowe smużki księżycowego śwłat- 
ła, podobne do zimnych, trupich pal- 
ców. 

Poszukałam poomacku drzwi do 
pokoju kredensowego, które zamknę- 
ły się za mną same. Wyciągnęłam rę- 
ce, aby podług półek i stołu zorjento- 
wać się, w której stronie znajdują się 
drzwi do kuchni. O ile w jadalni było 

" szaro, o tyle tutaj panowały komplet- 
„ne ciemności. Tyle tylko, że z pod 
drzwi kuchennych przeświecała słaba 
linijka światła: 

Byłam już blisko tych drzwi, gdy 
w ciemnościach rozległ się słaby 
szmer, a właściwie coś jeszcze mniej 
uchwytnego niż szmer. Wrosłam w 
ziemię, porażona straszną $wiadomo- 
ścią, że nie jestem sama. 

Nagle Genowefa zeskoczył na po- 
trafiły na coś, co się poruszyło. W 
ciągu ułamka sekundy poczułam 
pod dłońmi szorstki materjał, żywe 
ciało i palce. 

Zrobiło się szybkie, śmiałe poru- 
szenie, drzwi do jadalni otworzyły się 
gwałtownie, zobaczyłam na tle bla- 
dych promieni księżycowych wielki 
czarny cień i zostałam sama w ciem- 
nościach. Chciałam krzyknąć, ale 

  

sparaliżowane trwogą gardło odmó- 
wiło mi posłuszeństwa. 

Wpadłam, potykając się, do kuch- 
ni, gdzie w kominie gorżał czerwony 
ogień, a na stole paliła się przykrę- 
cona lampa. 

Wyszłam do tylnego hallu i poszu- 
kałam telefonu. Ale zapomniałam nu- 
meru O'Leary'ego i na niecierpliwe 
pytanie centrali, wydzwoniłam tylko 
zębami: 

— Policja — policja! 

Po wiekach odezwał się w apara- 

cie głos męski. Byłam tak wzburzona, 
że ledwie zdołałam odpowiedzieć. W 
każdym razie udało mi się wyjąkać, 
że telefonuję z domu państwa Federie. 
i żeby natychmiast dano znać O*Lea- 
ryemu, że go wzywam. Dopiero po- 
wiesiwszy słuchawkę, przypomniałam 
sobie, że przecież w domu byli dwaj 
policjanci. Lecz szósty zmysł zapew - 
nił mnie, że postąpiłam rozsądnie. 

W, chwili, gdy odstępowałam od 

. aparatu, dostałam w oczy błyskawica 
światła z latarki elektrycznej. 

— Czy to pani telefonowała? -— 
zapytał z za kręgu światła gruby 
głos. — Dlaczego pani wzywała po- 
licję? Dlaczego pani mnie nie zawo- 
lala? 

Był to naturalnie jeden z dwóch po- 
licjantów. 

D. e. n. 

Nasi wo 

Redaktor odpowiedzialny Antoni Wiszniewski 
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