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Położenie klasy robotniczej 

  

w Wileń 
Dotychczas nasza opinja społecz- 

ma była bardzo słabo poinformowana 
6 tem, co się dzieje na terenie robotni- 
czym naszych ziem Północno-Wschod 
dmich. W związku z powstaniem ro- 
botniczej grupy posłów BBWR, w 
związku z przewidywanemi przesu- 
mięciami w ruchu zawodowym w Wił 
mie powstaje konieczność bliższego 
pozmania się ze strony wszystkich 
czynników społecznych z sytuacją ru: 
ebu robotniczego na naszym terenie 
dla rozwinięcia na nim planowej ak- 
cji w kierunku zdobycia klasy robot- 
miezej dla państwowo twórczej pracy 
w ramach własnych organizacyj za- 

wodowych. 
Ażeby zrozumieć specyficzne wa- 

runki wileńskiego ruchu zawodowe- 
go, trzeba sięgnąć do specjalnych wa- 
runków pracy i płacy robotników Wi- 
leńszczyzny. Temu więc zagadnieniu 
poświęcamy niniejszy artykuł. 

Trudnem będzie określenie dokła- 
«nego stanu. zatrudnienia robotników 
przemysłowych w Wileńszczyźnie i 
porównanie go z okresem przedwo- 
jeanym wobec braku wyczerpujących 
damych statystycznych oraz zasadni- 

ezej zmiany 
ezych po wojnie na ziemiach półn.- 
wschodnich, odciętych od natural- 
wych rynków zbytu. Mimo wszystkie 
trudności przemysł nasz w okresie 

1922—1928, dostosowując się z tru- 

dem do nowowytworzonych warun- 

ków rozwija się i osiąga powoli pod 

względem stanu zatrudnienia —- po- 

zioma przedwojenny. Tak więc w świe- 
tle danych inspekcji fabrycznej z ro- 
ku 1910 istniało na terenie obecnych 

. wileńskiego i nowogródzkiego 

1674 zakładów przemysłowych (za- 

trudniających ponad 4 robotników) 

blisko 14.000 zatrudnionych w nich 
robotników, natomiast już w 1928 ro- 
ku figuruje w rejestrze Okręgowego 

Imspektoratu Pracy (patrz zbiór „„In- 

spekcja Pracy w r. 1928" — wyd. 

Mim. P. i O. Sp. z roku 1930) — 895 
zakładów z 15.004 zatrudnionymi ro- 
botnikami. Z tego najpoważniejszy 

wzrost przypada na przemysł drzew- 
my — 45 zakładów z 990 robotnika- 

mi w roku 1910, w stosunku do 119 

zakładów i 4.871 robotników w roku 
1928 przy dużym spadku liczby za- 

Kładów i zatrudnienia w przemyśle 

garbarskim; z 148 zakładami i 2.612 

robotnikami w roku 1910 do 24 zakła- 
dów z 295-robotnikami w roku 1928. 
Wskazywałyby te liczby na pewną 
koncentrację przemysłu, podniesienie 

się przeciętnej ilości zatrudnionych na 

1 zakład, jednak trzeba się odnosić do 

mich z dużemi zastrzeżeniami dzięki 

miedokładnościom w rejestrze rosyjs- 

kiej inspekcji pracy, która nie obejmo 
wała przemysłu budowlanego, poligra- 
fiezmego i użyteczności (razem w na- 
szym rejestrze 143 zakłady z blisko 
4.006 robotników). 

Narastający od roku 1928 kryzys 
daje się we znaki robotnikom Wileń- 
szczyzny w stopniu znacznie silniej. 

szym aniżeli w centrum kraju, gdzie 
według twiererdzenia Głównego In- 
spektoratu Pracy (sprawozd. z roku 

1929) skutki kryzysu gospodarczego 
dofknęły klasę robotniczą znacznie ła- 
godniej i później aniżeli inne czynni- 
ki produkcji. Odbił się ten fak prze- 
dewszystkiem na stanie zatrudnienia, 

które spadło stosunkowo w stopniu 
silniejszym u nas, aniżeli w reszcie kra 

ja. Jaż w roku 1929 występuje najaw 

ten stan, narazie przedewszystkiem w 

postaci częściowego kurczenia się sta 

mu zatrudnienia. Jednak rejestr ins- 
pekcji Pracy wykazuje dalszy wzrost 
stanu zatrudnienia, mianowicie 1.042 
przedsiębiorstw, z 18.158 robotnikami. 

Przyrost ten tłumaczy się wciągnię- 

ciem do rejestru całego szeregu daw- 
niej istniejących przedsiębiorstw. ale 
także powstaniem paru większych za- 
kładów — huty szklanej w Woropaje 
wie z blisko dwustu robotnikami, fa- 

bryki „Ardał* (wyroby gumowe) w 
Lidzie, z blisko 150 robotnikami i sze- 
regu innych, drobnych  przedsię- 
biorstw. Najbardziej jednak charak- 
terystycznym wypadkiem już dla 1929 

roku jest niepokojący objaw częścio- 
wej redukcji pracy prawie we wszyst- 
kich gałęziach przemysłu. Niestety, 
miesposób ustalić ogólnej ilości prze- 
'pracowanych w Wileńszczyźnie w cią 
gu roku robotniko-dni i dlatego wy- 
padnie ograniczyć się do materjału 0- 
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stosunków  gospodar= 
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pisowego, zawartego w sprawozd. O- 
kreg. Insp. Pracy (cytowany zbiór za 
r. 1929). I tak w roku 1929 w hutach 
szkłanych przerwy w pracy wyniosły: 
4,5 — 3 — 2 miesiące, fabryka dru- 
tu i gwoździ stała trzy miesiące, pa- 
piernia w Nowych Werkach  zosłała 
całkowicie unieruchomiona, zaś w No 
wej Wilejce pracowała po 5 dni w ty- 
godniu, garbarnie pracowały średnio 
przez 6 miesięcy w roku, młyny praco . 
wały przez 200 dni. W ciągu 1928 ro- 
ku zlikwidowano 8 większych tarta- 
ków z 300 robotnikami, przyczem je- 
dnocześnie powstało 5 tartaków z za- 
ledwo 100 robotnikami. Stan ten w r. 
1930 uległ znacznemu pogorszeniu, w 
pierwszym rzędzie w kierunku dalsze- 
go redukowania pracy i jej całkowite- 
go zawieszania w większych  zakla- 
dach: w hutach (zgórą 6 miesięcy w 
Wilnie, zwinięcie huty w Woropaje- 
wie) dłuższe przerwy w tartakach. 
Tak samo skurczyło się zatrudnienie 
w zakładach przy pracach sezono- 
„wych (trzepalnie Inu, połowe cegielnie 
młyny zawodowe), które normalnie 
zatrudniały w sezonie kilka tys. roba: 
tników, rekrutujących się z bezrolnych 
i małorolnych chłopów. Stan ten znaj- 
"duje swój wyraz już w rejestrze Okrę- 
gowego Inspektoratu Pracy, według 
którego liczba przedsiębiorstw wzros- 
ła o 66 liczba robotników zmalała o 
769.Świadczy to o postępuąjcem skut- 
kiem kryzysu procesie zwijania się 
większych przedsiębiorstw i rozszerza 
nia się drobnych warsztatów i pracy 
chałupniczej. Trzeba tu także dodać, 
że rejestr Inspektoratu Pracy jest je- 
dynie odbiciem stanu zatrudnienia 
w zakładach przemysłowych ponad 4 
robotników (w dodatku nieraz nieak- 
tualny, bo nie odźwierciadlający chwi- 
lowych wahań stanu zatrudnienia) i 
nie odžwierciadla faktycznego stanu 
zatrudnienia w drobnych pracow- 
niach, gdzie kryzys ekonomiczny jest 
odczuwany z niemniejszą ostrością. 
Świadczy o tem ilość ubezpieczonych 
w Kasie Chorych, wynosząca w samem' 
Wilnie blisko 28.000, w pozostałej 
części woj. wileńskiego blisko 15.500 

W parze z powyższemi zjawiskami 
idzie wzrost bezrobocia. Dane P. U. 
P. P. nie dają nam pełnego obrazu 
tego procesu przedewszystkiem dla- 
tego, że gros robotników prowincjo- 

nalnych nie zgłasza się do rejestracji, 
gdyż rekrutuje się z chłopstwa, ale 
w każdym razie bezrolne i małorolne 
chłopstwo bardzo ostro odczuwa kur- 
czenie się możliwości zarobkowych. 
przy sezonowych robotach. Jeśli zaś 
chodzi o bezrobocie w samem Wilnie, 
to uderza jego chroniczny struktural- 
ny charakter; w 1928 r. w okresie 
stosukowo najlepszej  konjunktury 
bezrobocie wynosiło w zimie 3.921 
osób, w tem bardzo znaczny odsetek 
robotników niewykwalifikowanych, 
przyczem wlašnie ten element, nie po- 
siadając możności stałego zatrudnie- 

nia, nadaje specyficzne zabarwienie 
zjawisku bezrobocia w Wilnie w od- 
różnieniu od innych ośrodków miej- 
skich, gdzie większość zawodowych 
bezrobotnych składa się z wykwalifi- 
kowanych robotników, wypartych na 
ulicę przez racjonalizację. 

Poziom zarobków robotniczych w 
Wileńszczyźnie cechuje ich niskość w 
stosunku do tychże warunków w Kon- 

gresówce. Tłumaczy się to z jednej 

strony słabem zorganizowaniem ro- 
botników wileńskich, z innej zaś stro- 
ny — ciężkiem położeniem naszego 
przemysłu, który musi skutecznie 
konkurować z przemysłem w centrum 
kraju, mając gorsze urządzenia tech- 
niczne i niesprzyjające warunki komu- 
nikacyjne, — dąży więc do wyrówna- 
nia różnie kosztem obniżki płac. Dru- 
gą cechą płac na Wileńszczyźnie jest 

ich olbrzymia rozpiętość: poza pew- 

* nemi kategorjami robotników wykwa- 
lifikowanych, pracujących na akord, 
(garbarze, hutnicy, murarze), cechuje 
je bardzo niska granica dolna. Tak 
w świetle sprawozdania Ok. Insp. Pr. 
z 1928 r. wysokość płacy robotników 
niewykwalifikowanych na prowincji 
wynosi przeciętnie 2.50 zł., dla kobiet 
1.50. Jednak i w mieście płace kobiet, 
stanowiących w świetle oficjalnej sta- 
tystyki 20 proc. ogółu zatrudnionych, 
nie przekraczają 3 zł., mając nieraz 

(fabr. cukierkowe) swoją dolną gra- 
nicę jeden złoty, za 8 godzin pracy, 
a przeciętnie — 1.75 gr. Przeciętny 

szczyźnie. 
zarobek robotnika niewykwalifiko- 
wanego wynosi 3 zł. dziennie. 

Wykwalifikowani robotnicy meta- 
lowi i drzewni zarabiają max. 6 zł. 
(w Warszawie metalowiec przeciętnie 
7.90). Jeśli do tego uwzględnimy, że 
prawie żaden robotnik nie przepraco- 
wał pełnego roku, będziemy mieli wy- 
obrażenie o bardzo niskiem „standard 
of life* robotników wileńskich. 

Nic więc dziwnego, że tendencja 
przedsiębiorców do nielegaln. przed- 
łużenia 8-godzinnego dnia pracy, 
wzrastająca obecnie mimo «kryzysu 
dzięki chęci możliwie intensywnego 
wykorzystania narzędzi pracy i ich 
szybszej amortyzacji, nie napotyka 
zupełnie na zorganizowany opór ro- 
botników, którzy za normalną dopłatą 
pracują tyle, ile wymaga przedsiębior- 
ca, widząc w tem możność powiększe- 
nia globałnej sumy zarobku. Najsil- 
niej występuje ten objaw u robotni- 
ków akordowych, którzy w sezonie 
skłonni są do pracy po 12 — 14 go- 
dzin (w niektórych zawodach w gar- 

barnictwie np. jest to wręcz przyczy- 
ną bezrobocia). Kontrola na przestrze 
ganie 8-godzinnego dnia pracy jest 
mocno problematyczna. W przeciągu 
roku 1929 stwierdził Inspektorat Pra- 
cy 109 wykroczeń na tem tle, z któ- 
rych 76 skierowano do Sądu, stosują- 
cego maksymalną karę 200 zł. Okr, 
Inspektor Pracy podkreśla w swojem 
sprawozdaniu: „nieznaczna iłość tej 
kategorji nie dowodzi, że są one zja- 
wiskiem rzadkiem, przeciwnie nawet 
—wykroczenia powyższe, należy przy- 
puszczać, były zjawiskiem dość czę: 
stem, lecz niestety trudnem do stwier- 
dzenia, a to wobec panującego bez- 
robocia i obawy przed utratą pracy... 
ujawnienie wykroczeń w tych warun- 
kach jest prawie niemożliwe* (spra- 
wozdanie z r. 1928). „Tu trzeba pod- 
kreślić, że naogół działalność inspek- 
torów w zwalczaniu tych. wykroczeń 
była nadzwyczaj utrudniona, a to ze 
względu na ciężką sytuację gospodar- 
czą... to też robotnicy najczęściej nie 
protestowali, gdy zmuszano ich do 
pracy ponad normę... Pracownicy przy 
akordowym systemie płac odnosili się 
nawet niekiedy z niechęcią do akcji 
inspektora w kierunku zwalczania 
pracy w godzinach nadliczbowych 
podjętej naskutek interwencji związ- 
kowej... a to ze względu na ewentu- 
alne zmniejszenie się ich zarobków. 
Nieudolność Związków w tej akcji 
jeszcze omówimy. 

Coraz rosnący kryzys nie pozostał 
bez wpływu na poważniejsze zmiany 
w ukształtowaniu się płac. Koniec 
1930 i początek 1931 r. były pod tym 
względem okresem zniżki płac w ca- 
łym szeregu gałęzi przemysłu. Prze- 
ciętna zniżka płac wynosi od 15 do 
20 proc. I tak w garbarnictwie płace 
zostały obniżone w drodze arbitrażu 
na 14-17 proc., w olejarniach do 15 
proc., w hutach o 15 proc., w 5 tek- 
turowniach 12—25 proc., w tartakach 
w Baranowiczach i Słonimie od 20— 
25 proc., u białoskórników w Wilnie 
o 12 proc. Przeważnej części tych za- 
kładów zniżka płac była warunkiem 
ich uruchomienia. Robotnicy wykaza- 
li tu do najdałszych granic posunięte 
zrozumienie obywatelskie i gotowość 
do poniesienia ofiar celem przetrwania 
kryzysu, gdyż obniżka płac nie pozo- 
staje w żadnym stosunku do zniżki 
kosztów utrzymania. Jednak sfery 
przemysłowe nie powinny byłyby na- 
dużywać tego zresztą najłatwiejszego 
środka do obniżenia kosztów produk- 
cji. Szczególnie nabiera specjalnego 
posmaku chęć dyrekcji niektórych 
przedsiębiorstw do „zarobienia na 
kryzysie. Zw. Zaw. Rob. Przem. 
Szkłanego w Wilnie twierdzi, iż zniż- 
ka płac na Hutach Szkłanych, wyra- 
biających butelki monopolowe nie jest 
uzasadniona jakąkolwiek koniecznoś- 
cią gospodarczą, gdyż Monopol cen na 
butelki nie obniżył, jak również w in- 
nych hutach w Kongresówce płace po- 
zostały bez zmian. Swoją drogą dużą 
odpowiedzialność ponosi tu partja ko- 
munistyczna i pepeesowcy, którzy roz 
bili doszczętu ogólnokrajowy Związek 
Rob. tego przemysłu. es. 
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Popłerajcie przemysł krajowy 

Przyjazd Marszałka Piłsudskiego. 
W porcie 

W niedzielę o godz. 7-ej rano O. 
R. P. „Wicher* przeszedł obok pier- 
wszej polskiej Iatarni morskiej w 
Różewiu, o godz. 8.40 obok latarni 
Hel. Na morzu O. R. P. „Wicher“ 
został spotkany przez dywizjon mi- 
nowców: „Kujawiakć, „Krakowiak 
i „Podhalanin*. O godz. 9.45 O. R. P. 
„Wiecher* pod flagą ministra spraw 
Wojskowych przeszedł na redę w 
Gdyni. Z chwilą ukazania się O. R. P. 
„Wicher“, O. R. P. Baltyk“ z propor- 
ezykiem dowódcy floty na maszcie, 
a za nim wszystkie inne okręty wo- 
jenne, stojące w porcie, podniosły ga- 
lę fiagową. Flota powitała Pierwszego 
Marszałka Polski salutem armatnim, 
oddające na jego cześć jako Generelne 
go Inspektora Sił Zbrojnych 19 strza- 

Gdyńskim. 
łów armatnich. 

O godz. 9.55 O. R. P. „Wicher* 
przybił de mola w porcie wojennym. 
P. Marszałka powitał na okręcie p. 
prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek, szef marynarki wojennej admi- 
rał Świrski, kierownik Ministerstwa 
Spraw Wojskowych gen. dyw. Kona- 
rzewski i dowódca floty komandor 
Unrug. Marszałek Piłsudski przeszedł 
przed frontem kompanji honorowej, 
poczem serdecznie przywitał się z 0- 
czekującą go rodziną i członkami rzą- 
du. — 

Q godz. 11-ej Marszałek Piłsuds- 
ki specjalnym pociągiem odjechał z 
Oksywia przy dźwiękach hymnu na- 
rodowego na dworzec gdyński. 

Na dworcu w Gdyni. 

Pociąg, wiozący Marszałka Piłsud- 
skiego wraz z rodziną i członkami 
rządu, przybył na dworzec w Gdyni 
około godz, 12-ej w poł. Na dwor- 
cu ustawione były kompanie hono- 
rowe Straży Granicznej, Przysposo- 
bienia Wojskowego i Strzelea Oraz 
orkiestra, która powitała Marszałka 
Piłsudskiego hymnem narodowym. P, 
Prezes Rady Ministrów W. Sławek 
w otoczeniu ministra Kiihna i Kona- 
rzėwskiego, komandora Unruga i in. 

dokonał przeglądu kompanij hono- 
rowych, ustawionych frontem przed 
pociągiem. W czasie odmarszu kom- 
panij honorowych Marszałek Piłsud- 
ski przyglądał się im z okna wago- 
nu, sałutując przechodzące oddziały. 
© godz. 12.37 wśród okrzyków i 0- 
wacyj zgromadzonej na dworeu pu- 
bliezności, Marszałek Piłsudski od- 
jechał wraz z rodziną i ezłonkami 
rządu do Warszawy. 

W Warszawie. 

O godz. i2-ej nocy pociąg przy- 
był do Warszawy. 

Na dworcu witali Marszałka Pił- 
sudskiego pp.: marszałek Sejmu, Świ- 
talski, marszałek Senatu Raczkiewicz 
prezes N.I.K., gen. Krzemiński, wszy- 
sey obeeni w Warszawie ministrowie 
posłowie i senatorowie BBWR., wyżsi 
wojskowi z generałem Sosnkowskim 
ns czele, szef kaneelarji eywilnej p. 

Prezydenta Rzeczypospolitej, Hełczyń 
ski szef gabinetu wojskowego p. Pre- 
zydenta, płk. Głogowski, komisarz 
rządu na m. st. Warszawę, woj. Jaro- 
szewiez i in. 

i Wysiadającego z wagonu Pana 
Marszałka powitał marszałek Sejmu, 
Świtałski, poczem P. Marszałek w 
towarzystwie małżonki i córek odje- 
chał do Belwederu. 

Pracowity dzień Marszałka Piłsudskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Marszałek Piłsudski od rana roż- 

począł wczoraj normalną pracę i kon- 

ferencje polityczne. O godz. 11.30 

marsz. Sejmu dr. Świtalski oraz Sena- 

tu Raczkiewicz udali się do Belwederu 

w cełu złożenia wizyty Marszałkowi 

Piłsudskiemu dla przedstawienia spra 

wozdań zprzebiegu i wyniku sesji bud 

żetowej parlamentu. O godz. 12 Mar- 

szałek wyjechał do gmachu Głównego 

Inspektoratu Sił Zbrojnych, gdzie od- 

była się konferencja Marszałka Pił- 

sudskiego z p. premjerem Sławkiem. 

O godz. 5.30 po poł. Marszałek Piłsud- 

ski w towarzystwie adjutanta majora 

Busslera przybył do gmachu  parla- 
mentu, gdzie rewizytował marszał- 

ków obu izb ustawodawczych. Naj- 

pierw Marszałek udał się do gabinetu 

p. marsz. Sejmu Świtalskiego, gdzie 

odbył 40 minutową rozmowę. następ 

nie odprowadzony przez marsz. Świ- 

talskiego do lokalu Senatu, udał się do 

gabinetu marsz. Senatu Raczkiewicza 

i odbył z nim półgodz. rozmowę. 

W kołach politycznych daje się od 

czuć w związku z przyjazdem Marszał 

ka Piłsudskiego wielkie ożywienie po 

krótkich dniach pokoju, jaki zapano- 

wał po zamknięciu „sesji budżetowej. 

Ożywienie to jest wywołane oczeki- 

waniem na szereg decyzyj i posunięć 

w zasadniczych sprawach w stosunku 

do pracy Sejmu, polityki gospodarczej 

i zagranicznej. 

Według naszych informacyj w ża- 

dnych tych sprawach posunięć nie 

należy się spodziewać przed świętami 

Demonstracje plebiscytowe w Berlinie 
z żądaniem rewizji granic wschodnich. 

BERLIN 30.II1. Pat. — Z inieja- 
tywy związków niemieckiego Górne- 
go Śląska odbył się wczoraj tu ma- 
nifestacyjny obchód dziesiątej rocz- 
nicy plebiscytu na Górnym Śląsku. 
W manifestacji uczestniczyli m. in. 
liczni przedstawiciele Urzędu spraw 
zagranieznych, ministerstwa spraw 
wewn. i rządu pruskiego. Przemówie- 
nie wygłosił hurmistrz Kaschny z Ra- 
cihorza. Obchód zakończył się przy- 

Wykrycie spisku 

jęciem rezolucji protestującej przeciw 
ko konwencji genewskiej w sprawie 
Górnego Śląska i wzywającej rząd 
Rzeszy do energicznego wystąpienia 
z żądaniem rewizji granie wschod- 
nich na forum międzynarod.. Rezolue 
ja podkreśla że prawdziwy pokój mię 
dzy narodami nie zapanuje, dopóki 
postulaty niemieckie w sprawie gra- 
nie wsehodnich nie zostaną spełnione. 

antysowieckiego 
na Białorusi sowieckiej. 

Z Mińska donoszą, że G. P. U. 
wpadło na ślady szeroko rozgałęzio- 
nej białoruskiej organizacji narodo- 

wo-patrjotycznej, która w związku 
z przypadającą 13 rocznicą niepodle- 
głej republiki białoruskiej przygoto- 
wywała spisek zakrojony na szerszą 
skalę, celem obalenia rządu sowiee- 
kiego i oderwania Białorusi sowiee- 
kiej od Z. S. S. R. Spiskowey byli 
w ścisłej zmowie z niektórymi ofice- 
rami garnizonu mińskiego, połockie- 
go i granieznej straży. Równocześnie 

posiadali, doskonale zorganizowane 
jaczejki w fabrykach i instytucjach 
państwowych. Organizatorzy spisku 
zamierzali wzniecieć bunt przy pomo- 
cy oddanych wojskowych w dniu 25 
marca i ogłosić białoruską dyktaturę 
wojenną. Do spisku należało kilku 
wybitnych działaczy narodowych о- 
raz kilkunastu b. oficerów armji ear- 
skiej. W związku z wykryciem spis- 
ku aresztowano na terenie Białorusi 
sowieckiej około 60 osób oraz 17 ofi- 
eerów narodowości białoruskiej. 

Absorbujący gość. 
WASZYNGTON. 30.III. Pat. — Zja 

wkin, dyrektor naczelny Amtorg Tra 

ding Corporation, organizacji spra- 

wującej kontrolę nad monopolem za; 

granicznego handlu sowieckiego ma 

być wezwany do opuszezenia Stanów 

Zjednoczonych, w razie zaś gdyby nie 

usłachał wezwania, ma być. jak przy 
puszczają, aresztowany. Departament 
pracy odmówił Zjawkinowi prawa 
dalszego pobytu na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Termin pobytu został 
ostatnio przedłużony, lecz wygasł już 
w styczniu b. r. 

° № większości wypadków zukažnie € 

„główniejsze wygrane padły na nu- 3 

  

  

Z powodu podróży Pana Marszałka Piłsua- 
skiego na kontrtorpedowcu „Wicher*, po- 
dajemy fotografję z pobytu Pana Marszałka 
na pokładzie statku Jadwiga". Zdjęsie te 
zrobione było w porcie gdyńskim przed 

dwoma laty. 

ELITE USS BTN 

Z Rosii. 
Szpitale w Rosji sowieckiej. 

Jeden z lekarzy przybylych do Rygi ops- 
wiada o wynikach do jakich doprowadziia 
socjalizacja pomocy lekarskiej. Szpitale w 
Moskwie są przepełnione, pomoce udzielane 
chorym niezadawalająca. W ogromnej Bot- 
nickiej leczniey 40 proc. chorych umiera w 
ciągu pierwszych 5 dni po przewiezieniu dw 
Szpitala. Lekarze tłómaczą ten stan przy- 
ezyną, iż chorzy są przywożeni zbyt poź- 
no. Bez przerwy wzrasta liczba wypadków 
odmowy pomocy. We wspomnianej tecznicy 
odmów takich było w 1928 roku — 1510, чаё + 
w roku 1930 liczba zwiększyła się do 3006. PZA 

ie 
(tyfus, dezynterja) leczą się w domu roz- 
powszechniając zarazę. Koło amphulatorjów 
miejskich mów iprzybyły z Moskwy lekarz, 
stoją ogonki, jak do sklepów żywnoście 
wych i tak samo po kilka godzin. Sowiecka 
biurokracja wymaga aby na chorego byłe 
wypisane 6 recept, eo jest przyczyną prze. 
trzymywania chorych i bezsensownej stra- 
ty czasu. ' 

Chorzy po kilka tygodni oczekują aby 
trafić do Szpitala i nie doczekawszy się 

umierają. > : 
Jeżeli leczyć się w Rosji trudno, to jesz- 

cze trudniej uchronić się od chorób, gdyż 
takie lekarstwa jak olejek rycynowy, kam- 
forowy, jodyna i ehinina nabyć można tylk» 
za receptą, a recepty wydawane są wówezas 
gdy człowiek jest ciężko chory. 

—— 

Rada Ligi Narodów zbierze 
się 8 maja. 

GENEWA 30.III. Pat. — Donoszą 
urzędowo, iż 63 sesja Rady Ligi Na- 
rodów otwarta zostanie w Genewie 
nie 11-go lecz 8-go maja r. b. Obrady 
trzeciej sesji komisji studjów nad un- 
ją europejską rozpoczną się w Gene- 
wie w piątek. 

Zeppelin nad Wiedniem. 
WIEDEŃ. 30.111. Pat. — W drodzie do Bu 

dapesztu przeleciał „Zeppelin* w niedzielę . 
rano 0 godz. 4 nad Wiedniem, niedostrzežo L 
ny przez mieszkańców. W drodze powrot- 
nej zjawił się „Zeppelin* o godz. 22.30 znów 
nad Wiedniem. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 30-1II. 'Pat). 30b. — 
m. w 18 dniu ciągnienia 5 klasy 
22.giej Polskiej Loterji Państwowej 

  

mery następujące: IQ tys. zł. — I 13.024, ‚ 
po 5 tys.—124.460 i 199691. po 3 Ž 

„ tys. — 33 248, 106.986, po 2 tys.— 
25.154, 26.824. 40.410, 53.362, 63.738, 
72.817, 79.353, 117.952, 138.831, 
157.593, 182.032 i 189.878. К 

Giełda warszawska z dn. 30.III. b. r. Ё 
, WALUTY 1 DEWIZY: # я 

Dolary. . . „ « - -891/,-8,98/, - 8,89!/, ži 
Belgja . « -. . « . . 124,05—124,34— 193,72 
BORGGN sa cą 78 4-.33—43,44 — 43,23 
Nowy York .  - - * . 8,912—8,932—8,892 
Nowy York kabel . . 8,92 —8,94—8,90 
Oslo . . : « . . . . 238,02—239,22—238,02 
Paryż. - 34,891/,—34,98 34,79 
Stokholm . . . . . . 238,85 — 239.45— 238,25 
Szwajcaria . . . - - 1760 —172,30 —171,17 
Wiedsń . -. . - . - . 125,40 —125,71—127,09 
Włochy. . . . . . 46,72; —46,84—46,6Ł 
Berlin w obr. pryw. „ ‚ - - a 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5% Konwersyjna . . 44 4 40,80 
7% Stabilizaeyjna . . . .  „84,00—83,75 
8% L. Z. B. G. K. 1 B. R, obl, B. G. K. 94,00 
Te same 796 0000 ph 0 2 - 88.25 
11/,% ziemskie - . . . 53,25—53,00—53,10 
8% warszawakie . ‹ . 73,50—73,00—12,80 

RKCJEB: 

Bank Polski) vis LS sai 4082,80 
Starachowice - . « « „ « « « + « « + 13,00  
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Powrotna podróż Marszałka 
Piłsudskiego. 

Relacje dr. Woyczyńskiego i komandora Morgensterna. 
‘ 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczorajsze dzienniki popołudnio- 
we siołeczne zamieszczają interesują- 
ce wywiady z osobami które towarzy 
szyły Marszałkowi Piłsudskiemu w 
czasie jego podróży z Madery do Gdy- 
ni. 

Dowódca kontriorpedowca ,,Wi- 
cher“ komandor Morgensztern w na- 
stępujący sposób opisuje swoje wra- 
żenia z prowadzenia statku, na któ- 
rym Marszałek odbywał podróż. 

— Zdaje mi się. że Marszałek jest 
zadowolony z podróży. Mówił mi, że 
było mu wygodniej niż w pociągu. Ma 
rszałek wstawał między godz. 9a 10 
rano. Ubrawszy się ruszał na kapitań- 
ski. mostek i wypytywał się szczegó- 
łowo o sytuację nawigacyjną, interesu 
jąc się wszytskiem. Wizyty na kapi- 
tańskim mostku trwały długo, potem 
Marszałek spacerował czas jakiś na 
pokładzie i wracał do kabiny, gdzie 
pracował do obiadu. Obiady jadaliś 
my wspólnie w jednej kabinie. Były, 
to godziny pogawędki. Marszałek był 
zawsze w doskonałym humorze, opo- 
wiadał anegdotki i sam je lubił słu- 
chać. Po obiedzie chwiłę Marszałek od 

  

poczywał przeważnie na pokładzie, 
poczem znów szedł do swej kabiny 
pracować. 

Marszałek zadziwił nas wszystkich 
jakąś przedziwną intuicją w przepo- 
wiądaniu pogody. Raz przy obiedzie 
spytaliśmy się skąd ma te dziwne zdol 
ności? — wskazał na swe brwi gęsto 
zarośnięte i tłumaczył żartobliwie -— 
widzicie takie brwi mieli pogańscy 
kapłani na Żmudzi. Ja jestem potom-. 
kiem czarodziei, znam się trochę na 
magji, przepowiadaniu pogody i wróż 
bach. — Marszałek przy tych słowach 
śmiał się serdecznie. Ostatniego wie- 
czora Pan Marszałek oświadczył — 
Dziś w nocy będzie źle. 1 rzeczewiś 
cie najgorszą była ta noc na Bałtyku. 
Marszałek nie chorował na morską 
chorobę ani razu, znosił podróż dosko 
nale, nawet podkpiwał ze swoich towa 
rzyszy podróży, kiedy im się na choro 
bę zbierało. Humor nie opuszczał Pa- 
na Marszałka przez całą podróż, raz 
tylko zachmurzył się, gdy mu zamel- 
dowałem radjodepeszę, że jego ocze- 
kuje bardzo ceremonjalne i uroczyste 
powitanie w Cherbourgu. 

Pułk. dr. Woyczyński udzielił je- 
dnemu z dzienników warszawskich in 

  

teresujących informacyj o długiej mor 
skiej podróży Marszałka. 

„Marzec był na Maderze fatalny. 
Wiatry i deszcze tak dokuczyły Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu, że tylko wy- 
glądał chwili wyjazdu. Uważałem, że 
jest jeszcze na powrót trochę za wcze 
śnie ze względu na panujące w Polsce 
chłody, gdy na Maderze było przynaj 
mniej 15 stopni ciepła. Ale Marsza- 
łek chciał koniecznie spędzić święta z 
rodziną. „Wicher* w drodze z Gdyni 
na Maderę przeszedł tak silną burzę 
w Zatoce Biskajskiej, że oficerowie o- 
krętu chcieli odradzić Marszałkowi 
podróż morzem. Na nic się to nie zda- 
ło. Marszałek oświadczył: — Ja wam 
tak zaczaruję morze, że wszystko bę- 
dzie dobrze. — Na dzień przed odja- 
zdem wypogodziło się i w zatoce Bi- 
skajskiej panowała cisza. La Manche 
i morze Północne było spokojne, do- 
pięro kiedy przepłynęliśmy kanał Ki- 
loński i weszliśmy na Bałtyk, Marsza 
łek Piłsudski że śmiechem powiedział 
do mnie „No doktorze, teraz prze- 
staję czarować morze, niech pan wre- 
szcie trochę pochoruje* .— Około 12 
w nocy, kiedy położyłam się spać, za- 
częło nas mocno kołysać. W miarę po 
dróży — mówił dalej pułk. dr. Woy- 
czyński — robiło się coraz zimniej. 
Miałem prawdziwy kłopot, gdy Mar- 
szałek Piłsudski nie chciał włożyć swe 
tra, spacerował cały czas w samej kur 
tce. Dopiero na Bałtyku ubrał się w 
płaszcz. 

Kiedy wreszcie po kilku miesią- 
cach ujrzałem w oddali światła War- 
szawy rozrzewniłem się trochę — opo 
wiada pułk. Woyczyński — Marsza- 
łek zato tracił na humorze. — Czemu 
się doktor tak cieszy, co w tej War- 
szawie czeka nas przyjemnego, same 
kłopoty. — I rzeczywiście, już dziś od 
rana Marszałek Piłsudski pracuje. Ro- 
zpoczęła się nowa wytężona bez wy- 
tchńienia praca. Wypoczynek na Ma- 
derze bardzo był potrzebny i zrobił 
znakomicie. Marszałek Piłsudski opa- 
lił się, uspokoił ostatnio bardzo star- 
gane nerwy, nawet trochę przytyt. 

  

Wraca pełen młodzieńczej wprost e 
nergji. Marszałek Piłsudski na Made- 
rze czytał „„Kurjer Poranny“ i „Kurjer 
Wileński* i na tem kończyła się jego 
lektura prasy — kończył dr. Woy- 
czyński. 
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„Wicher” w porcie Cherbourg. 

  

  

  
Sekino os „Wicher“, na pokladzie ktėrego wrócił Pan Marszałek Piłsudski. 

SPOLICZKOWANIE LAUREATA 
NAGRODY NOBLA. 

Jak donoszą pisma, głośny autor. 
amerykański i tegoroczny laureat No- 
bla Sinclair Lewis został publicznie 
spoliczkowany przez równie głośnego 

, pisarza Teodora Dreisera. 

Było to na bankiecie literackim, 
wydanym przez amerykański Pen Club 
na cześć bawiącego obecnie w Stanach 
Zjedn. Amer. Półn. znakomitego pi- 
sarza sowieckiego Pilniaka. Na ban- 
kiecie tym zebrała się oczywiście ame- 
rykańska śmietanka literacka i arty- 
styczna. Lemonjada lała się strumie- 

„miem, z głów się kurzyło, humoty 
, były wyśmienite. 

W pewnej chwili zwrócili się do 
laureata nagrody Nobla jego koledzy 
po fachu z prośbą o wygłoszenie dłuż- 
szego przemówienia okolicznościowe- 
go. Wszyscy znali błyskotliwy język, 

- werwę i paradoksalne często, a zaw- 
sze oryginalne ujmowanie tematu 
przez Sinclair'a. Wszyscy też z zacie- 
kawieniem czekali na „mówkę”. 

Laureat Nobla nie dał się długo 
prosić. Wstał, zadzwonił nożem o 

szklankę i z całą swobodą oświadczył, 
że... mówić nie będzie, gdyż w bankie- 
cie biorą udział osoby, wstrętne dlań 
pód każdym względem. [ 

Po tak niespodziewanych słowach, 
zaległa w sali przykra cisza. Obecni 
spogłądali na siebie niepewnie: Wszy- 
scy doskonale wiedzieli kogo Sinclair 
miał na myśli. Laureat Nobla śmier- 
telnie nienawidził swego rywala rów- 
nie głośnego i utalentowanego autora 
„Tragedji amerykańskiej" Teodora 
Dreisera. 

Dalszego ciągu incydentu łatwo się 
domyśleć. Do Sinclair'a podszedł do- 
tknięty Dreiser i poprosił go o bliższe 
wyjaśnienia. Sinclair, nie namyślając 
się długo, rąbnął mu prosto z mostu, 
iż uważa go za człowieka nieetyczne- 
go. Dreiser, będąc widocznie również 
w gorącej wodzie kąpany, wyrżnął ry- 
wala pięścią w twarz, cios raz jeszcze 
powtórzył i salę ostentacyjnie opuścił. 
Zrobiła to zresztą większość uczestni- 
ków banńkietu. ` 

Cale to w wysokim stopniu nie- 

K U-R-J EDR 

Posiedzenie Rady Ministrėw. 
WABSZAWA 30.III. Pat. —'W po. 

'niedziałek 30 marca pod przewodnic- 
twem p. prezesa Rady Ministrów Wa. 
lerego Sławka odbyło się posiedzenie 
Rady Ministrów, poświęcone spra- 
wom bieżącym. M. in. Rada Mini- 
strów uchwaliła nowe statuty organi- 
zacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Mi- 
nisterstwa Reform Rolnych oraz po- 
wzięła uchwałę w sprawie  wyzna- 
czenia delegata rządowego do wpisy- 
wania do ksiąg hipotecznych praw 
własności osób prawnych kościelnych 
i zakonnych dla djecezji częstochow- 
skiej, sandomierskiej, łódzkiej i wło- 
cławskiej. 

Odsłonięcie tablicy pamiątko- 
wej Marszałka Piłsudskiego 

w Gdańsku. 
GDAŃSK. 30.III. Pat. — W ponie 

działek w południe w gmachu dyrek- 
cji kolejowej prezes tej dyrekcji inż. 
Dobrzycki dokonał odsłonięcia tabli- 
cy pamiątkowej Marszałka Piłsudskie 
go, ufundowanej ze składek zebra- 
nych pośród urzędników dyrekcji. U4 
roczystość nosiła charakter podniosły 
i przystosowano ją do chwili szczęśli 
wego powrotu Marszałka do Polski. 

Akademja ku czci Marszałka 
Piłsudskiego w Paryżu. 
PARYŻ. 30.III. Pat. — Z inicjaty- 

wy Bloku Pracy Państwowej, grupu- 
jącego w swem łonie szereg organi- 
zacyj polskich, jak Związek Strzełec- 
ki, Federacja P. Z. O. O., Związek To 
warzystw im. Józefa Piłsudskiego, 
zorganizowano w niedzielę wielką aka 
demję ku czci Marszałka Piłsudskie 
go, nawiązując do niedawnych jego 
imienin, których jako przypadających 
w dniu powszednim, pracowite wy- 
chodźtwo nie mogło w tym dniu ob- 
chodzić. Akademja zgromadziła licz- 
ne rzesze, zamieszkujących w Paryżu 
i okolicach rodaków naszych. W aka- 
demji uczestniczył między innymi p. 
min. Zaleski i ambasador Chłapow- 
ski z rodziną i całym personelem am- 
basady. 

‚ Ustawa Skarbowa. 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 mar 
ca ogłoszona została z mocą obowią- 
zującą od dnia I kwietnia 1931 roku 
ustawa skarbowa na okres od 1 kwiet 
nia 1931 roku do 31 marca 1932 roku. 

Ustawa upoważnia do czynienia wy 
datków zwyczajnych do kwoty 2 mil- 
jardów 739.006 złotych i wydatków 
nadzwyczajnych do kwoty 112892296 
złotych, łącznie 2.891.898.423. Tenże 
Dziennik Ustaw zawiera budżet na 
rok 1931-32. 

lokaut w przemyśle 
naftowym. 

LWÓW. 30.1. Pat. — „Chwila* - 
donosi, że w ostatnich dniach koncern 
naftowy „Małopolska*, grupujący 0- 
koło 30 przedsiębiorstw naftowych i 
przemysłowych, wypowiedział praco- 
wńikom umysłowym w liczbie około 
1000 osób umowę służbową z dniem 
1 lipca b. r., oświadczając jednocześć 
nie gotowość odnowienia stosunku słu 
żbowego pod warunkiem redukcji po 
borów od 5 do 10 proc. i wyżej. Fakt 
ten był tematem onegdajszego wiecu 
pracowników umysłowych przemysłu 
naftowego, który odbył się w Borysła 
WIU. 

Wielki proces komunistyczny. 
BIAŁOGRÓD. 30.111. Pat. — W 

białogrodzkim trybunale ochrony pań 
stwa zakończony został wielki proces 
przeciwko 40 komunistom wyrokiem 
skazującym wszystkich na ciężkie wię 
zienie od 18 lat do jednego roku. Zna- 
czna część oskarżonych skazana zosta 
ła zaocznie, ponieważ znajduje się po- 
za granicami Jugosław ji. 

Strajk pracowników 
podziemia. 

LILLE. 30.11. Pat. — Komunisty- 
czna federacja pracowników podzie- 
mia uchwaliła 24-godzinny demonstra 
cyjny strajk. Oddziały w Douai i Do- 
rignies uchwaliły strajk generalny bez 
ograniczenia czasu. 

smaczne zajście pomiędzy dwiema 
wybitnemi i stojącemi na świeczniku 
osobistościami rzuca charakterystycz- 
ne światło na stosunki amerykańskie. 
W starej, „przeżytej” Europie o ta- 
kiem załatwianiu porachunków po- 
między ludźmi pióra na szczęście nie 

«słychać. „Przeżyta* kultura europej- 
ska jeszcze do tego nie doszła. W mło- 
dej zaś Ameryce, gdzie na bieg spraw 
publicznych wywierać mogą wpływ 
—i to bardzo znaczny!—tacy AlCapo- 
ne'owie, wszystko jest możliwe. 

Za daleko jesteśmy od Ameryki, 
aby osądzić, który z dwóch powaś- 
nionych rywali miał słuszność. Sin- 
cłair czy Dreiser? Nie wiemy, czy is- 
totnie Dfeiser zasługuje na nazwę 
„bandyty literackiego", jak go soczy- 
Ścies określił rywal. Z drugiej strony 
nie wiemy, czy w Sinclairze nie do- 
minowała najpospolitsza zazdrość w 
stosunku do Dreisera, który istotnie 
ma być wybitnym talentem i którego 
głośna powieść p. t. „Tragedja ame- 
rykańska rozeszła się w setkach ty- 
sięcy egzemplarzy. Tem niemniej i mi 
mo wszystko, zajście na bankiecie 
Pen Clubu niczem usprawiedliwić się 
nie da i na inną nazwę jak skandal 
nie zasługuje. Dodać trzeba, że spo- 

D iai i i WZOROWE WORYCYOISZSZROSZZEE 

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
poleca po cenach znacznie zniżonych : 

opłatki pod mazurki, szafran, wanilję, olejki, esencje i t. d. 
Wielki wybór perfum i wody kolońskiej na wagę | we tlakonach. 

SKŁĄD APTECZNY I PERFUMERYJNY 

      
le otwarty de godz. 9-ej wiecz. 

  

  

największy wybór pięknej bielizny, koronek i walansjenek 
ma zawsze 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
1 Franciszka Frliczki Zamkowa 9, tel. 6-46. 

| A jednak 

$ 

: 
  

Motywy wyroku w sprawie zamachu 
na Marszałka Piłsudskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

‚ Sąd Okręgowy w Warszawie ogło 
sił motywy wyroku w sprawie Jago- 
dzińskiego i towarzyszy, oskarżonych 
o przygotowyw. zamachu na Marszał 
ka Piłsudskiego. Motywy stwierdzają 
między innemi, że z powodu sądo- 
wego 'i okoliczności sprawy wynika, 
że piątka Jagodzińskiego była w swo- 
ich zbrodniczych planach zupełnie o- 
dosobniona. Nie było analogicznych 
zrzeszeń, zmierzających do systema- 
tycznego popełniania przestępstw te- 

rorystycznych. Zamiar Jagodzińskie- 
go był realny, o czem świadczą wew 
nętrzne okoliczności, jak technika kon 
spiracyj, wybór miejsca zbiórki, do- 
bór ludzi i wreszcie fakt, że po wy- 
próbowaniu członków piątki, Jago- 
dziński szykował dalsze zbiórki. 

W konkluzji Sąd doszedł do wnio 
sku, że pomysł zamachu wykwitł na 
tle słabości PPS, w której czynniki 
kierujące nie panują nad dołem. 

Protest klubu sprawozd. sejmu śląskiego 
w Sprawie usunięcia p. Kwietniowskiego z sail sejmu 

; pruskiego. 

KATOWICE 30.IlI. Pat. — Za- 
rząd klubu sprawozdawców sejmu 
śląskiego na posiedzeniu w dniu 30 
b. m. powziął następującą rezolucję: 

Klub Sprawozdawców Sejmu Ślą- 
skiego, grupujący dziennikarzy zarów 
no polskich jak i niemieckich, z naj. 
wyższem oburzeniem przyjął do wia- 
domości brutalne i nie mające w swej 
formie precedensu usunięcie dzienni- 
karza polskiego kolegi Kwietniowskie 
go z loży prasowej sejmu wschodnio- 
pruskiego. 

Zakładając jak najenergiczniejszy 
protest przeciwko tego rodzaju trak- 
towaniu dziennikarza, spełniającego 
swe obowiązki, Klub Sprawozdawców 
Sejmu Śląskiego przyłącza się w ca- 
łej pełni do akcji, podjętej przez sio- 
strzaną organizację w Warszawie. 
Treść rezolucji postanowiono  prze- 
słać do Ministerstwa Spraw Zagranicz 
nych, konsulatu Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Królewcu, do marszałka Sej- 
mu Bląskiego i polskich organizacyj 
dziennikarskich. 

NORSE OWC 

Nowe stanowisko Rykowa. 
MOSKWA 30.III. Pat. — Rykow 

mianowany został komisarzem poczt 
i telegrafów Z. S. S. R. na miejsce 

Antipowa, mianowanego zastępcą ko- 
misarza do spraw inspekcji robotni- 
czej i chłopskiej Z. 5. 5. В. 

Curtius odpowie na mowę Brianda. 
WIEDEŃ. 30.III. Pat. — ,Der Mor 

gen* dowiaduje się, że z powodu mo 
wy Brianda, wygłoszonej w Senacie, 
nastąpiła wczoraj telefoniczna wymia 
na zdań między Berlinem a Wiedniem 
Dr. Schober zaproponował, by na wy 
wody Brianda odpowiedział Curtius, 
ponieważ Briand skierował swe uwagi 
przedewszystkiem pod adresem Nie- 

miec. Na dzisiejszem ogėlnem przyję 
ciu dyplomatycznem przedstawi dr. 
Schober swe stanowisko w kwestji u- 
nji celnej. „Der Morgen* dowiaduje 
się, że w myśl porozumienia obu rżą- 
dów dr. Curtius w mowie swej, wygło 
szonej w formie umiarkowanej i u- 
przejmej, nie zejdzie jednak z zajmo- 
wanego dotychczas stanowiska. 

WŁ. NARBUT "rea za " 
Magazyn do piątku włączn 

$ 
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„Sprawa Dreyfusa* wywołuje 
wciąż awantury. 

Kobiety musiały otwierać swe torebki, męż- 
czyzn rewidowano dokładnie. Tych, którzy 
protestowali przeciw rewizji, nie dopuszeze- 
na na przedstawienie. Dyrektor teatru powia 
domił autora sztuki Richepina, že sziūka je- 
go będzie w dniu jutrzejszym zdjęta z afi- 
szą. Richepin wyraził ubolewanie z powodu 
tej decyzji, zaznaczając iż starać się będzie 
o wystawienie „Sprawy Dreyfusa* w ianym 
teatrze w Paryżu. 

PARYŻ. 30.III. Pat — W czasie poran- 
nego przedstawienia „Sprawy  Dreyfusa* 
członkowie Ligi byłych kombatantów pacy- 
fistów pochwycili jednego z demonstrantów, 
uprowadzili go na scenę i ukarali dotkliwie. 
Sekretarz ligi pozostaje pod zarzutem zada- 
nia wzmiankowanemu manifestantowi ram 
Przed wieczornem przedstawieniem widzo- 
wie, zdążający do teatru w grupach, byli pod 
dawani przez odpowiednie władze rewizji. 

Silne trzęsienie ziemi. 
SYDNEY 30.II1. Pat. — Obserwatorjuna 

w Reverview zarejestrowalo w dniz 28 b. 
m. wieczorem wstrząsy ziemi, nająilniejsze z 
tych, które od dwóch miesięcy notowane. 
Według obliczeń, ognisko wstrząsów znajdu- 
je się o 2.400 mil na półnoeny wschód od 
Sydney w okolicy morza Banda (Holender- 
skie Indje Wschodnie). Donoszą pozatem z 
Port Darwin, że wstrząsy ziemi zostały tam 
odczute w tym samym czasie. 

WRACA L 

TEATR | MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatai 

pożegnalny występ K. Junoszy - Stępowskie- 
go. Dziś o godz. 8-ej „Ten, którego biją 
po twarzy* L. Andrejewa, nastrojowa sztu- 
ka, pełna napięcia tragicznego. Świetna eb- 
sada aktorska, udział Kazimierza Junoszy- 
Stępowskiego w roli hrabiego Manczini, ва- 
strojowe dekoracja J. Hawryłkiewicza, oraz 
oprawa muzyczna E. Dziewulskiego spra. 
wiają, że sztuka cieszy się nieslabnącem po 
wodzeniem. 

Będzie to ostatni pożegnalny występ. K. 
Junoszy - Słępowskiego. 

Jutro Teatr nieczynny. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś odbę- 

dzie się premjera czarującej komedji Mar- 
jusza Maszyńskiego „Koniec i początek”. 
która cieszy się obecnie ogromnem powo- 
dzeniem w Warszawie. Obsadę tej orygi- 
nalnej nowości stanowią: H. Dunin-Rych - 
łowska, I. Jasińska . Detkowska, C. Szur- 
szewska, J. Łubiakowski, M. Wyrzykowski 
oraz K. Wyrwicz, który sztukę wyreżysero- 
wał. Debiut tak niezwykle lubianego w sto- 
licy artysty — wywołał w Wilnie zrozumia- 
łe zainteresowanie. 

Jutro Teatr nieczynny. 
| — W. Chenkin w Wilnie. We czwariek 
dnia 9 b. m. o godz. 8-ej w. Wilne będzie 
miało okazję usłyszenia znakomitego artysty 
Wiktora Chenkiny, który wystąpi w sali 
Teatru „Lutnia* w bogatym programie, da- 
jącym możność ocenienia jego wszeehstron- 
nego talentu. Bilety już są do nabycia w ka- 
Się zamawiań, w Teatrze „Lutnia* od godz. 
11 — 9 wiecz. 

ВАО 
WTOREK, dnia 31 marca 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Muryka z plyt. 18.16: 

Kom. meteor. 14.40: Odezyty dla maturzy- 
stów. 15.30: „Bitwy pod Wawrem i Dębem 
Wielkim* odczyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 
16.25: Program dzienny. 16.30: Utwory Schu- 
berta (płyty). 17.06: „Najbliższe zaćmienie 
księżyca” odczyt. 17.15: „Istota nankowej 
organizacji pracy* odczyt. 1745: Koncert 
symfoniczny. 18.45: Kom. Akad. Aeroklubu. 
19.00: Rekolekcje—pogad. III-cia. 19.16: Pro- 
gram na Środę i rozmaitości. 19.26: Pogad. 
tech. 19.30: „Tygodnik artystyczny”. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Odczyt 
muzyczny. 20.30: Koncert wieczorny. 22.00: 
„Mąż z grzeczności” felj. 22.15: Muzyka z 
plyt. 22.50: Kom. 23.00: „Msza h-moll J. S. 

  

i, L i i | 'ŚRODA, dnia 1 kwietnia 1931 roku. Dodatkowe pociągi świąteczne. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie podaje do wiadomości, iż wobec 
wzmożenia ruchu przedświątecznego na ke- 
lei wąskotorowej N. Święciany — Kobylniki 
w dniach od | do 4 kwietnia włącznie i ed 

7 do 9 kwietnia włącznie będą uruchomio- 
ne do codziennego kursowania dodatkowe 
pociągi dla przewezu podróżnych według 
następującego rozkładu jazdy: 

Na odcinku N. Święciany—Święciany. 
Poc. Nr. 3373 Odjazd z N. Święcian godz. 9-56, Przyjazd Święciany gedz. 10-29 » „ 3374 „” z Święcian ‚› 900 „ więciany ie: „9.33 w »„ 3372 » „ „ 19-02 „ „ „19-35 

Na odcinku Święciany—Łyntupy. 
»„ „., 3875 Odjazd ze Święcian godz. 10-39 Przyjazd Łyntupy godz. 11-18 w» 3378 „| z Eyntup „16-13 Ч wieciany —„ 16-52 

Na odcinku Lyntupy—Kobylniki. › 
„ » 3377 Odjazd z Łyntup godz. 15-02 Przyjazd Kobylniki  gadz. 17-20 

3376 3 2 Kobylnik 

  

E ITS SRITIS DARTS VRS SRO 

Modne jedwabne 

12-00 „ 

Silne totnictwo to potęga Państwaił 

Łyntupy A 14-16 

   

wiązane pulowerki wiosenne i letnie oraz deseniowe 
i gładkie kamizelki, sweterki, bluzeczki czesane i gładkie 

POLSKI SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERJI I TRYKOTAŻY 
WACŁAWA NOWICKIEGO — WILNO, ULICA WIELKĄ Nr. 30 
Własna wytwórnia obuwia. 

CE ZOE NT CEO EDO EA : 
% 

liczkowanie Sinclaira omal nie prze- 
kształciło się w formalną * bójkę. 
Przeszkodzili temu jedynie stojący 
obok Sinelaira literaci, którzy go po- 
chwycili w ostatniej chwili za ręce. 

„Głównym powodem ataków Sincla- 
ira na Dreisera miała być — według 
osób wtajemniczonych — podróż tego 
ostatniego do Rosji sowieckiej i wy- 
dany następnie opis tej podróży. Otóż 
Sinclair dopatrzył się w książce Dre- 
isera wyraźnego plagjatu na nieko- 
rzyść swej żony, która przed paru laty 
odbyła w charakterze korespondentki 
„Eleming Post* wycieczkę do Moskwy 
i opisała swe wrażenia w książce p. t. 
„Nowa Rosja”. Cały szereg opisów i 
djalogów, o łącznej objętości około 20 
tysięcy słów został — jak dowodzi 
Sinclair — żywcem „ściągnięty z 
„Nowej Rosji* przez. Dreisera. Inde 
ira. 

Zarzut Sinclaira okazał się zresztą 
słuszny. Sam Pen Club amerykański, 
występujący w tej sprawie w charak- 
terze arbitra,- plagjat skonstatował. 
Dreiser tłumaczył się w następstawie 
bardzo gorąco, dowodząc, że prze- 
wodnicy sowieccy wręczają każdemu 
cudzoziemcowi drukowane informacje 
o danych budowlach, cerkwiach czy 

    

, Ceny rniżone. 

innych godnych zwiedzania rzeczach. 
Stąd — idąc po linji rozumowania 
Dreisera — w dziełach obcych auto- 
rów, traktujących o Rosji sowieckiej 
dają się zauważyć duże analogje. 

Trudno orzec, czy tłumaczenie 
Dreisera jest zgodne z rzeczywistością, 
czy też popełnił on istotnie plagjat. 
Ta ostatnia ewentualność zdaje się być 
prawdopodobniejszą, gdyż o ile istot- 
nie w książkach żony Sinclaira i Drei- 
sera znaleźć się mogły identyczne 0- 
pisy pewnych miejscowości dzięki li 
tylko szablonowym drukom, rozdawa- 
nym każdemu nieświadomemu rzeczy 
przybyszowi w Moskwie, o tyle trud- 
no się zgodzićć, by rozmowy jakie z 
takim czy innym dygniiarzem sowiec- 
kim prowadziła korespondentka „Eve- 
ning Post”, miały przebieg dosłownie 
identyczny z rozmowami, prowadzo- 
nemi w jakiś czas potem przez. Drei- 

sera. ‚ 
Korsarstwo literackie Dreisera zda- 

je się więc być faktem stwierdzonym. 
Nie chodzi przytem o to, czy Dreiser 
„Ściągnął* u Sincłairowej 20 tys. czy 
też 2 tys. słów. Wystarczy, że „śŚcią- 
gał*. I tu znów europejski czytelnik 
się. zdziwi.- Czyżby utalentowanemu 
rywalowi laureata nagrody Nobla nie 

N 11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05: Muzyka z płyt. 13.10: Kom. Metecr. 
14.40: Odczyty dla maturzystów. 15.50: „© 
angielskiej służbie informacyjnej* — od- 
czyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audyc 
ja dla dzieci. 16.46: Program dzienny. 16.50- 
„Mala skrzyneczka“. 17.15: „O połskim ko 
niu“ — odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwi- 
łka strzelecka. 19.00: Rekolekcje, Pogadauka 
4-ta. 19.156: Program na czwartek i rozm 
19.25: Pogadanka techniczna. 19.30: „Prze- 
gląd fimowy*. 19.40: Pras. dziennik radjowy. 
19.556: Nowości teatralne. 20.15: Kwadrans 
literacki. 20.30: Koncert. 21.45: Audycja li. 
teracka. 22.15: Muzyka. 22.50: Kom. 28.00- 
„Msza H-moll“ — J. S. Bacha.. 

L ii i RYCERSKIE 

Popierajcie Ligę Morską 
0204040000000044490000004000000 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 2. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich nowości w jęz. polskim oraz w obeych. Lektura szkolna. — Dział usukowy, 
Każdy abonent etrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. I]-ej do IB-ej. :- 
KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł 

  

  

    

starczyło inwencji i dowcipu na to, by 
zgrubsza _ przynajmniej przerobić 
„Ściągnięte* z „Nowej Rosji” ustępy? 
Plagjat jest pojęciem bardzo obszer- 
nem. Pod pewnym względem Szekspir 
nawet był plagjatorem. „Ściągał* aż 
miło pomysły, sceny i sytuacje ze sta- 

„rych kronik włoskich. Nasz Słowacki - ież był plagjatorem, Przez delikatność 
jedynie nazywamy go „bluszczowym““. 

Ale to wszystko były plagjaty dy- 
skretne, subtelne, artystyczne. Genjal- 
ni plagjatorzy przešwietlali „Šciągnię- 
te" pomysły promieniami swych twór- 
czych duchów. Powstawały w tem sposób arcydzieła. Żeby jednak w or- 
dynarny sposób przepisywać dosłow- 
nie całe ustępy z cudzej pracy, a na- 
stępnie rzucać się z pięściami na tego, 
kto ośmielił się nazwać taką robotę 
po imieniu, na to trzeba tylko chyba 
stosunków amerykańskich. 

Brak tradycyj historycznych, brak 
długich, poprzedzających okres współ- 
czesny wieków kultury mści się na A- 
meryce i Amerykanach w sposób do- 
tkliwy. 

Skitar. | 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Na Niemnie lody ruszyły. 

BIAŁYSTOK. (Pat.) Na terenie 
województwa białostockiego niebez- 
pieczeństwo powodzi zasadniczo w 0- 
becnej sytuacji nie zagraża. Wysokie 
wody na mniejszych rzekach spływają 
stopniowo po lodzie, który jeszcze się 
utrzymuje, ruszając jednak w niektó- 
rych miejscach. Na większych rze- 
kach i na Niemnie w górnym biegu 

lody już ruszyły 28 b. m., natomiast 
w Grodnie i poniżej Grodna lód jesz- 
cze stoi. Na Narwi również lody jesz- 
cze stoją. O ile stan obecny powodzi 
nie ulegnie zmianie, należy się spo- 
dziewać, że lody już w dniach najbliż- 
szych spłyną, łub ulegną roztopieniu 
przez promienie słoneczne. 

л 

Niepowodzenia sekciarzy. 
Ludność wypędza sekciarzy z miasteczka i obrzuca „biskupa” 

zgniłemi jajami. 
Z pogranicza donoszą, iż w niedzielę do 

miasteczka Rubieżowicze przybył sekciarz 
MHodura niejaki Krehou podający się za „bi- 
dkupa*. Krehou ubarny był w pontyfikalue 
szmaty w asyście 3 duchownych sekciarzy i 

grupy „wiernych“ Ludność miasteczka nie 
ugotowała jednak owacyjnego przyjęcia do- 
stojnikowi, gdyż ze wszystkich stron padały 
skrzyki p stujące przeciw profanowaniu 
szat biskupich. 

Kiedy sekcinrze jakby mie słysząc tych 
wrogjeckh okrzyków poczęli jechać dalej i 

witać przyjaźnie mieszkańców, z pośród tłu- 
amu pesypały się grudki Śniegu, a w pewnej 

  

   

Podpalenie 
Z Łidy donoszą © następującym wypadku, 
Wezoraj wieczorem we wsi Błoniki gm. 

polawkowskiej wybuchł duży pożar, który 
zmiszezył 3 zabudowania gospodarskie, ® 
domy mieszkalne i 4 chlewy. Pożar pow- 
miał w domu osadnika wojskowego Kazimie- 
mra Kuleszy, a jak dochodzenie stwierdziła 
wskutek podpalenia, którego dokonał mie- 
szkauiee te wsi Bazyl Lepień. Powody pod- 

palenia są następujące. 

chwili i zgniłe jaja. Wobec takiego przyję- 
cia sekciarze zawrócili z miastćczka do wsi 
Faraniszki, gdzie w domu hodurowca Jana 
Korzelowa, „hiskup“ Kruhou dła gromadki 
„wierynch““ (7 osób) zamierzał odprawić 
nabożeństwo. Okoliczna ludność dowiedziaw 
szy się © tem zebrała się tłumnie przed do- 
mem Korzelowa zamierzając sekciarzy wy- 
pędzić ze wsi, kiedy nagle zauważyli z domu 
wybiegających huduroweów, głośno kichają- 
cych. Jak się okazało kilku parobczaków 

pocypało papryką wnętrze domu i zebrani 
nie wysłuchawszy nabożeństwa zmuszeni by. 
li opuścić dom. 

z zemsty. 
W styczniu r. b. osadnik Kaz. Kulesza 

założył sklep spożywczy. Interes dobrze pro- 
sperował, eo wywołało wielkie niezadowo- 

lenie właściciela drugiego podobnego skle: 
pu istniejącego od dwóch lat. Chcąc zem- 
ścić się na Kuleszy oblal naftą jego sklep 
i podpalił. Ogień rozszerzył się błyskawicz- 
nie i zniszczył kilka budynków. 

Przestępcę  arQsztowano i osadzono w 

więzieniu. [R 

Aresztowanie sekwestratora—defraudanta. 
W dniu wezorajszym aresztowany Z05- 

tał sekwestrator urzędu gminnego w Pola- 
maeh, Gustaw Harasimowicz, zamieszkały w 
©szmianze przy ulicy Jankowskiego. 

Aresztowanie nastąpiło wobec stwierdze- 
mia, że sekwestr. Harasimowiez dopuścił sie 
defraudacji znacznej sumy zainkasowanych 
werzes siebie pieniędzy podatkowych. 

Podczas badania Harasimowicz przyznał 
się do inkryminowanego przestępstwa, przy- 
czem oświadczył, że defraudacji dokonał 
naskutek ciężkich warunków materjalnych, 
w których ostatnio się znalazł. 

Zamknięto go w więzieniu powiatowem. 
(O). 

{ 

Aresztowanie przemytnikėw poborowych. 
W rejonie Wieżajn aresztowano Krahela 

M. i Karzwejga A., kt6rzy od dłuższego cza- 
su zajmowali się przemycaniem polskich 0- 
bywateli poborowych poza granice kraju. 

Razem z wymienionymi zatrzymano rów- 
mież B. Cholema z Białegostoku i J. Kam- 

* berga z Warszawy, których za opłatą 40 
«dolarėw Krahel i Karzwejg usiłowali prze- 

mycić do Litwy. Ustalono, iż aresztowani 
przemytnicy zdołali w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy przemycić do Litwy i Prus Wschod 
nich przeszło 25 poborowych pobierając od 
mich 500 dolarów w gotówce 

Aresztowanych przekazano 
władzom śledczym. 

odnośnym 

2 życia spółdzielczości na wsi. 
Szesuczyn k./Lidy. Dnia 22 b. m. odby- 

ło się tu Walne Zgromadzenie członków 
spółdzielni spożywców „Nasz Sklep". Spół- 
dzielnia istnieje od 1919 r. i przechodziła 
różne koleje. W. latach 1927 i 1928 sklep 
spółdzielni dawał wyniki deficytowe. Rok 
rocznie następowały źmiany personelu i kie- 
rownictwa. Dopiero w roku 1929 dobry wy- 
wór kierowniczki i personelu sklepowego 
«zmienił wyniki gospodarki spółdzielni na 
dodatnie. Już w roku 1929 obroty sklepu 
podwoiły się i wyniosły rocznie zł. 70.016, 

a za 1930 r. zł. 126.893. Spółdzielnia obec- 
mie posiada funduszu własnego zł. 4.350 i 
członków 134. Po uzdorwieniu gospodarki 
spółdzielni zwrócono obecnie uwagę na 
stan organizacyjny. Otóż Walne Zgromadze. 
зые poleciło Zarządowi poczynić starania ce- 
tem mabycia własnego lokalu poleciło rów- 
mież zorganizować odczyty o spółdzielczoś- 
“i ma terenie gminy szczuczyńskiej, a obec- 
mi mo Zgromadz. przychylili się do wniosku 
abowiazującego każdego członka do zjedna- 
mia w ciągu roku conajmniej po jednej oso- 
Bie aa członka spółdzielni. Uchwałono rów. 

  

  

nież żeby każdy członek w razie budowy 
domu spółdzielczego zaofiarował bezpłatnie 
jeden dzień pracy z koniem, lub dwa dni 
bez konia. 

Ciekawem zjawiskiem jest, że naprawa 
gospodarki w latach 1929 i 1930 nastąpiła 
kiedy kierownictwo spółdzielni objęła p. A. 
Klikowiczówna, rachunkowość p. Helena Fie 
dorowiczowa, następnie p. Zofja Rewkow- 
ska. Pracowniczką sklepową jest p. Teofila 
Halicka. A więc mamy rządy kopiet: w 
spółdzielni. 

NOWOGRODEK 
+ Obehėd imienin Mrszatka Józefa Pil- 

sudskiego. Tegorczne uroczystości imienia 
Marszałka Piłsudskiego odbyły się w Nowo- 
gródku pod znakiem akcji pomocy bezro- 
bolnym i biednym. Akcję tę zainicjował 
zorganizował i 
Wojewódzki Bezpartyjnego Bloku Współ. 
pracy z Rządem. Polegała ona na tem, ze 
Bezpartyjny Blok rzucił hasło: „Niechaj w 
dniu Imienin Marszałka Piłsudskiego nie bę- 

„dzie glodnych“. Apel skierowany do spo- 
łeczeństwa nie pozostał bez echa. Posypały 
się ofiary i rzecz niezmiernie charaktery- 

PRÓCZ DOTYCHCZAS SPRZEDAWANYCH 

"WÓDEK CZYSTYCH 
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przeprowadził sekretarjat 

CZP NB 

styczna, taki niewielki Nowogródek złożył 
w ofierze do dyspozycji Bezpartyjnego Bio- 
ku przeszło trzysta złotych. Z pieniędzw 
tych ufundowano około 500 biednym i pez- 
robotnym racje żywnościowe składające się 
z takich artykułów jak: mąka, cukier, tłuszcz 
wędliny, mięso i wino dla chorych. I rze- 
czywiście w tym dniu nie było w Nowogród- 
ku głodnych. Jest to jeden z najpiękniej- 
szych sposobów oddania hołdu Wielkierau 
Budowniczemu Polski. Powyższa akcja Bez- 
partyjnego Bloku spotkała się z ogólnem 
uznaniem. Wszelkie inne uroczystości, jak 
defilada, akademje i t. p. były już tylko 
jakgdyby dodatkiem do tej zasadniczej, a 
tak wzniosłej akcji. ё 

-+ Uroczyste powitanie hareerzy — pie- 
churów. Onegdaj powrócili do Nowogródka 
dwaj harcerze 3-ej rzemieślniczej drużyny 
harcerskiej im. Marszałka Piłsudskiego, ze 
swej dalekiej wędrówki pieszej. 

Dzielni chłopcy nie bacząc na niezwykie 
ciężkie warunki atmosferyczne (burze i za- 
wieje śnieżne), przeszli piechotą olbrzymią 
przestrzeń 500 kilometrów z Nowogródka do 
Warszawy, aby złożyć hołd Marszałkowi 
Piłsudskiemu w imieniu braci harcerskiej 
Ziemi Nowogródzkiej. Przy dźwiękach or- 
kiestry policyjnej przemaszerowali chłopcy 
przez miasto i na rynku zatrzymali sie, 
gdzie powitały ich drużyny harcerskie. W 
tej ciekawej uroczystości wzięły udział mie- 
przeliczone tłumy publiczności. 

+ Życie hareerskie. Praca harcerska na 
terenie miasta Nowogródka rozwija się bar. 
dzo ładnie. Niemałą w tem zasługę ma se- 
kretarjat Wojewódzki Bezpartyjnego Bloku, 
który opiekuje się drużynami harcerskierci, 
a nawet jedną z nich (rzemieślniczą druży- 
nę) zorganizował. Od czasu do czasu odby- 
wają się w lokalu Bloku herbatki, które ma- 
ja bardzo miły przebieg. Obecnie organizuje 
się kurs zastępowych, w planie jest „dzień 
harcerski“ z akademją i t p. Dużą aktyw- 
ność w tych wszystkich pracach wykazuje 
druh Kleniewski drużynowy 1ej drużyny. 
Jeżeli chodzi o Koło Przyjaciół Harcerstwa, 
to dużo ożywienia wnosi do jego prac bar- 
dzo lubiany przez harcerzy prezes Koła, vi. 
cewojewoda Godlewski, oraz profesor Wit- 
kowski. 
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WILEJKA 
-+ Komitet przeciwpowodziowy w Wilej- 

ee. Donoszą nam z Wilejki, że powstał tam 
Komitet walki z ewentualną powodzią. 

Na czele Komitetu stanął tamtejszy sta- 
rosta p. Witkowski. 

LIBA 
+ Zgon ofiary awantury. W nocy х 29 

na 30 b. m. zmarł w lidzkim szpitalu Łucz- 
kow Aleksander, ofiara krwawej awantury 
przy ulicy Szkolnej 70, o której onegdaj do- 
nosiliśmy. 

SSEMIANA 
-+ Pożar młyna. W m-ku Krewie spło- 

nął młyn motorowy należący do Kaca Da- 
wida. Pożar powstał wskutek nieumiejętnego 
rozpalania motoru. Współwłaściciel Szapi- 
ro Motel w czasie pożaru doznał silnego 
oparzenia rąk i twarzy. Straty wynoszą 
65.000 zł. 

MOŁODECZNO 
+ SAMOBÓJSTWO W MOŁODECZNIE. 
W. Mołodecznie popełniła samobójstwo 

przez zatrucie się eseneją octową dwudzies- 
tokilkuletnia Helena Posoch. 

Po przewiezieniu do Szpitala denatka 
wkrótce zmarła nie odzyskując przytomnoś- 
ei. Powód narazie nieznany. (Q). 

Wszechpolski zjazd 
farmaceutów. 

W dniach 24, 25 i 26 kwietnia r. b. 
obradować będzie w Wilnie w sali 
S-nia Techników przy ul. Wileńskiej 
zjazd farmaceutów, na który przybę- 
dą delegaci z terenu całej Polski. 

Zjazd poruszy sprawy zawodowe 
oraz zagadnienia związane z reorga- 
nizacją odnośnych działów w Kasach 

„ Ghorych. 

LUKSUSOWEJ 45' 

WYBOROWEJ 40" 

45° 

w SPRZEDAŽY 
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Białoruska wystawa obra- 
zów. i fotografij. 

W dniach 28 i 29 b. m. otwarta była Wy- 
stawa Obrazów i zdjęć fotograficznych urzą- 
dzona staraniem Sekcji Turystyczno-Krajo- 
znawczej Białoruskiego Towarzystwa Nau- 
kowego w Wilnie. 

Wystawa nosiła charakter etnograficzno - 
krajoznawczy i z tego też względu wielka i- 

*lość eksponatów zasługiwała na szerszą u- 
wagę. Z pośród wystawionych obrazów ja- 
skrawo wyróżniały się swoją oryginalnością 
i różnorodnością treści prace Józefa Drozdo 
wieza. Malarz samouk J. Drozdowicz, już 
zwrócił na siebie uwagę znawców podczas 
wystawy Regjonalnej przy Pierwszych Tar- 
gach Północnych w Wilnie, a także zainte- 
resowała się w swoim czasie jego pracami 
Białoruska Akademja Umiejętności w Miń- 
sku. Pod względem wartości artystycznej 
pierwsze miejsce wśród prac J. Drozdowicza 
zajmują graficzne rysunki zamczysk i gro- 
dzisk starodawnych./Znajdujemy w tym dzia 
le ruiny zamku Gedyminowego w Wilnie, w 
"Trokach, w Krewie, w Holszanach, w Mied- 
nikach, w Lidzie, w Nowogródku oraz w Mi- 
rze. Do iego też działu należy odnieść wzo- 
ry ceramiki starożytńej, pochodzącej z zam- 

a nowogródzkiego. 

Następnym działem prac p. Drozdowicza 
są obrazy o treści etnograficzno-krajoznaw- 
czej. Znajdujemy tu doskonałe krajobrazy 
Polesia, Nowogródczyzny ze szczególnem u- 
względnieniem białoruskich budowli  staro- 

żytnych. Tak samo doskonałe jest -odtwo 
nie charakterystycznych typów białoruskich, 
rysowanych przeważnie z natury podczas wę- 
drówek autora po kraju białoruskim. Wielką 
wartość etnograficzną posiadają rysunki bia- 
łoruskich ubiorów narodowych, jak świtki. 
narzutki i t. p. Wartość ich powiększa ten 
fakt, że wszystkie są rysowane z natury, dzię 
ki też czemu dokładnie oddają białoruskie 
upodobania artystyczne, jak również zacho- 
wują niektóre zanikające już szczegóły z u- 
bioru ludowego na Białorusi. 

Ciekawe też są krajobrazy z rodzinnych 
stron autora, Dziśnieńszczyzny. uszeregowa- 
ne pod wspólnym tytułem „Autobiografja”. 
2 pośród iego działu zwraca naszą uwagę 
cykl obrazów ,.Hara Warhanicha*, szczątki 

starożytnego cmentarza pogańskiego. Dział 
etnograficzny obrazów J. Drozdowicza zamy- 
ka cykl wzorów tkanin ludowych z Nowo- 
gródczyzny, oddanych w kolorach natural- 

      

- nych. 

Godne są też uwagi obrazy młodego malarza 
białoruskiego Piotra Siergiejewicza, z pośród 
których zasługują na wyróżnienie olejne por 
trety. Obok wielu zalet, pracom Siergijewi- 

cza zarzucić wypada braki natury technicz- 
nej. Ciekawy też dział stanowią artystyczne 
zdjęcia fotograficzne p. Hryniewicza, dokład 
nie oddające szczegóły krajobrazu nadnie- 
meńskich i ważniejszych zajęć ludowych. 

rt. 

Zaszczytne odznaczenie 
ucznia. 

P. minister spraw  wewnętrnych 
nadał 26 marca r. b. po raz pierwszy 
Medal za Ratowanie Ginących p. Wi- 
toldowi Rudzińskiemu, uczniowi 8 kl. 
gimnazjum państwowego im. króla 
Zygmunta Augusta. Zaszczytne to od- 
znaczenie p. Rudziński oirzymał za 
wyratowanie tonącej kobiety w jezio- 
rze Landwarowskiem w dniu 18 sierp- 
nia 1930 r. Uratowaną jest mieszkanka 
Landwarowa Chasia Butrymowiczów- 
na, która wypłynąwszy na głębokie 
miejsce jeziora poczęła tonąć. Z po- 
śród licznie zebranych na brzegu osób 
rzucił się do wody jedynie Witold Ru- 
dziński, który z narażeniem życia wy- 
ratował tonącą. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

B= i Rzeczną!! 

  

  

    

W BUTELKACH POJ. 

L. "|, Ъ "| 
Ё po złotych 

1040 350 732 

6.90 3.70 200 
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"WÓDKA CZYSTA WYBOROWA 45' W BUTELKACH '. L. 
| PO ZŁ. 5.80. |    

Wyroby Państwowego Monopolu Spirytusowego w Polsce cieszą 
się coraz większem powodzeniem na rynkach zagranicznych. 

Ostatnio odznaczone zostały najwyższemi nagrodami na wysta- 
"wach międzynarodowych w Lićge, Brukselli i Nicei. 

EL E T I T II TAI III SIS) 

Wyszedł z Łukiszek jako Bielawski 
i został aresztowany jako Augulewicz. 

Przed 6-ciu miesiącami funkejonarjusze 
policji śiledczej aresztowali na gorącym u- 
ezynku kradzieży kieszonkowej elegancko 
ubranego mężczyznę. Zatrzymany wylegi- 
tymował się jako stały mieszkaniec Wilna 
Bielawski. Osadzony w areszcie niedługo 
czekał na wymiar sprawiedliwości i wkrót 
ce skazany został przez Sąd pow. w Wilnie 
na osadzenie w więzieniu przez 5 miesięcy. 

Dla odbycia kary osadzono go w więzie- 
niu Łukiskiem. 

W międzyczasie do Wileńskiej policji 
śledczej nadszedł szereg listów gończych z 
innych okręgów sądowych, poszukujących 
sprytnego włamywacza niejakiego  Augule- 
wieza. Wiele okoliezności wskazywało na 
to, że Augulewiez przebywa w Wilnie, lecz 
policji długo nie udawało się wpaść na ślad 
poszukiwanego. 

Dopiero przed kilku dniami drogą €k- 
spertyzy daktyloskopijnej ustalono, że po- 

szukiwany Augulewiez rzeczywiście zmajd- 
je się w Wilnie i odsiaduje karę w więzie- 
niu Łukiskiem, jako Bielawski. 

"Wobec tego, że wczoraj miało nastąpić 
zwolnienie Bielawskiego wyznaczono wy- 
wiądowcę, który miał zatrzymać oddawana 
poszukiwanego włamywacza. 

Aby zatrzymać ptaszka poza murami wię. 
zienia wywiadowca zaczail się we tframudze 
bramy więziennej, oczekując zwolnienia rze. 
komego Bielawskiego. 

Gdy brama więzienna otworzyła się przed 
zwolnionym Bieławskim, zjawił się przed 
nim wywiadowca ze słowami „Dzień dobry 
panie Augulewicz*. Rozumiejąc, że został 
zdemaskowany  Augulewiez usiłował zbieę, 
lecz na widok rewolweru zmuszony był de 
poddania się. 

Zakutego w kajdanki odstawiono do are- 
sztu eentralnego. te). 

  

  

Dziś: Kornelji i Balbiny. 
| Wtorek 

31 
Móżec Wschód słońca—g. 5 m, 14, 

| Marzec | Zachėd |, —g. 18 m. 05, 

Spostrzeženis Zakiadu Moteorologii U. S. R. 

м Wilnio 2 dnia 30 II|--1931 roku, 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 760 

Temperatura średnia — 79 C. 

Jutro: Teodory M. 

  

  

» najnižsza: — 12° С. 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północno-wsch. 

Tendencja barom. wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno, wiatr. 

URZĘDOWA. 
— Urzędowanie przed święłami. Jak się 

dowiadujemy, instytucje państwowe i samo- 
rządowe w wielki piątek czynne będą do 
godz. 13-ej, zaś w Wielką sobotę do godz. 
12-ej. 

2 Konsulat łotewski komunikuje, że w 
okresie świąt wielkanocnych Konsulat bę- 
dzie nieczynny: w czwartek 2 kwietnia; w 
piątek 3 kwietnia; w niedzielę 5 kwietma; 
w poniedziałek 6 kwietnia; we wtorek 7 
kwietnia. 

SAMORZĄDOWA. 
— Włościanie nie są w stanie płacić po. 

datków. Według danych wydziału powiato- 
wego sejmiku wileńsko-trockiego, co miesiąc 
wydział przeciętnie umarza zaległości podat- 
kowych na sumę około 1.500 złotych. Za- 
ległości te umarzant są naskutek petycyj 

wnoszonych przez włościan, którzy nie bę. 
dąc w stanie wpłacać wszystkich podatków, 
a ratując swe gospodarstwa przed licytacją 
zbiorowo zwracają się przez gminy do wy- 
działu. Niemal na każdem posiedzeniu fi- 
gurują podatkowe sparwy w większej ilości 

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego 
Sejmiku wil.-troe. We czwartek 2 kwietnia 
odbędzie się posiedzenie Wydziału powiato- 
wego Sejmiku wileńsko-trockiego, na którem 
definitywnie zostanie przeprowadzona dalsza 
redukcja budżetu Sejmiku na rok 1931-32. 

MIEJSKA 
— Zaliczka na święta dla pracowników 

miejskich. W związku ze zbliżającemi się 
świętami Wielkanocnemi Związki gospodar- 
cze Robotników zwróciły się do Magistratu 
m. Wiłna z żądaniem wypłacenia robotai 
kom miejskim zaliczki w wysokości 25 proc. 
ich poborów. 

Sprawa ta będzie rozstrzygnięta na dzi- 
siejszem posiedzeniu Magistratu. 

— lmż. Jensz ustępuje z Rady Miejskiej. 
Jak już donosiliśmy, z dniem 1 kwietnia 
w Magistracie na stnowisku dyrektora wo- 
dociągów i kanalizacyj zajdzie zmiana. Na 
miejsce ustępującego dotychczasowego dy- 
rektora p. Brezy — definitywnie mianowany 
żostał inż. Jensz, prezes radzieckiej Komisji 
Technicznej. 

W związku z powyższem inż. Jensz zrzekł 
się mandatu radnego. Na jego miejsce do 
Rady , Miejskiej wchodzi następny kolejny. 
kandydat z listy Nr. 10. 

W dniu wczorajszym pracownicy miejscy 
wydziału kanalizacji i wodociągów żegnali 

  

  

. ustępującego szefa który przekazał już agen- 
dy swemu następcy. 

HARCERSKA. 
— Od nart do żagla. Parę dni temu, od 

była się zbiórka Błękitnej Jedynki Żeglar- 
skiej, ostatnia w tym sezonie na nartach 
Pomimo roztopów wiosennych zgromadziło 
się kilkunastu harcerzy udając się długą *:- 
langą za miasto. Dzielna gromadka brnze 
nartami po wodzie i resztkach śniegu roz- 

|mawiała wesoło o planach na lato t. jo 5- 
bozie, morzu i żaglu. Niejeden czytelnik spy- 
la zdziwiony „na nartach o -żaglu*? A tak 
na nartach o żaglu. Między nartą a žaglem 
widzimy przepaść, a jednak, jednak młody 
duch i zapał harcerski połączył te pojęcia 
w swej duszy, kocha je, wspomina i tęskni 
za niemi. 

B. J. Ż. idąc w myśl asady wydobywa- 
nia i rozpowszechniania rzeczy dobrych, a 
nieznanych „osiągnęła wspaniałe rezuliaty. 
Przekształciła się z łądowej Drużyny na że 
glarską, a jako zimową specjalność wybrała 
narciarstwo. Te dwie tak szłachetne gałę- 
zie sporiu, a tak mało rozpowszechnione 
stały się jej niezbędną koniecznością dalsze- 
go rozwoju. Narciarstwo uprawia B. J. Ż. 
nie w cełu przygotowania się do zdobycia 
rekordów, lub wychowania przyszłych mi- 
strzów, ale dla szczytnej idei porpagowania 
tego szlachetnego sportu, ale dła zdrowia, 
jako czynnik wychowawczy B. J. Ż. sta- 
nęła tej zimy do ogólno-harcerskiego kon- 
kursu narciarskiego, polegającego na nau- 
a wszystkich członków jazdy na nar- 

tach. 

W ciągu paru miesięcy zimowych zor- 
ganizowała 7 kursów nauki jazdy na nar- 

tach, w rezultacie czego wszyscy członkowie 
Drużyny osiągnęli doskonałe wyniki. Nie 
było zawodów na którychby nie zdobyli o 
ile nie pierwsze to czołowe miejsca. B.J.7. 
zamknęła pogaty bilans zimowy, by roz- 
począć nowy sezon żagla. A na tem polu 
zdziąłano jeszcze więcej. Pomimo licznych 
trudności natury formalnej i finansowej w 
roku 1927 przekształciła się B. J. Ż. na 
pierwszą żeglarską drużynę na całe ziemie 
nasze stając się tem jedyną, ale gorliwą pro- 
pagatorką morza. W ciągu krótkiego czasu 
zdobywa tabor żeglarski, urządza szereg ©- 
bozów wodnych w Trokach, szkoli sterników 
wysyła harcerzy na morski kurs instruktor- 
ski w Jastarni gdzie odbywają wyjazdy na 
pełne morze, jachtera „Junakiem*, urządza 
obóz wędrowny łodzią z Augustowa do 
Gdańska zdobywa wszystkie pierwsze miej. 
sca na regatach L. M. i Rz., popularyzuje 
sport żeglarski wśród szerszych mas, urzą 
dzając wystawy i festyny wodne. 

Ww bieżącym sezonie zamierza urządzić 

  

  

  

obóz żegłarski w Trokach, wędrowny kaja- 
kami ze Lwowa do Wilna, wysłać harcerzy 
na kurs morski do Gdyni wreszcie planuje 
wybudowanie własnej przystani. Swą dzia- 
łalnością chce zjednać i pozyskać wszyst- 
kich dla polskich rzek i morza, pragnąc by 
hasło „Wszyscy nad polskie morze* byłe 
zawsze na ustach obywateli starego Wilna. 

K, C. 

Z KOLEL 
— Wstrzymanie ruchu iowarowego mx 

kołei. Dorocznym zwyczajem podczas świąt 
Wielkanocnych ustanie ruch towarowy ax 
kolei. Wstrzymanie ruchu towarowego na- 
stąpi w Wielką sobotę o godzinie 6-ej wiecz. 
i potrwa do godz. 6-ej rano drugiego dnia 
świąt. 

— Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Wilnie inż Falkowski wy- 
jechał w sprawach służbowych do Warszawy 
do Ministerstwa Komunikacji, gdzie zaka- 
wi do soboty. 

SPRAWY ROLNE. 
— Z akeji przysposobienia rolniczego. W. 

tych dniach odbyło się posiedzenie wileń. 
sko-trockiej powiatowej Komisji przysposo- 
bienia rolniczego, na którem ze zgłoszonych 
135 ostatecznie przyjęte zostały 84 zespoły 
z uprawą buraków, ziemniaków, marchwi, 
kapusty, kukurydzy i wychowu prosiąt i 
kur. Na wszystkiech terenach zgłoszonych ze- 
społów przeprowadzono jednodniowy kurs 
z uprawy okopowych i hodowli.. fx). 

— Punkty kopulacyjne w pow. wiłeńsko- 
trockim. Ostatnio na terenie pow, wiłeńsko- 
trockiego zostały uruchomione następujące 
punkty kopulacyjne z ogierami: 1) Rzesza, 
gm. rzeszańskiej (2 ogiery rasy szwedzkiej 
i 1 angielskiej pełnej krwi); 2) maj. Glin- 
ciszki, gm. podbrzeskiej (į szwedz. i 1 amg. 
pėlkrwi); 3) maj. Dubniki, gm. worniaė- 
skiej (2 szwed. i 1 ang. polkrwi); 4) maj. 
Szumsk, gm. szumskiej (1 szwed. i 1 ang. 
półkrwi); 5) maj. Wielkie Soleczniki, gm. 
solecznickiej, (2 szwed. i 1 ang. półkrwi): 
6) Trybańce, gm. solecznickiej (1 szwed i 
1 ang. półkrwi); 7) m. Olkieniki ( 1 fin4, 
2» tego panstwowych ogierėw 12 i sejmikę- 
wych 4. Za pokrycie pobiera się za szwedów 
po 10 zł, za anglików po 7 zł i za fina 6 
złotych. tx, 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd Związku Absolwentów Gim- 

nazjam Jezuitów w Wilnie uprasza wszyst- 
kich członków o przybycie w dniu 1 kwiet 
nia o godzinie 11 do lokalu przy ulicy Wiel. 
kiej 64. 

— Komunikat Sekeji Zawodowej Sakol- 
nej Koła Wileńskiego Związku Oficerów Re. 
zerwy. W niedzielę w dniu 29 marca r. b. 
o godz. t1-ej w łokalu Kuratorjum odbyły 
się zebranie oficerów rezerwy i podchorą- 
żych rezerwy pracujących w szkolnictwie. 
Zebranie zagaił kol. Łucznik Bolesław wy- 
jaśniając cel zebrania przewodniczył ma ze- 
braniu koł. Skórka. 

W imieniu pana Kuratora nieobecnego w 
Wilnie zebranych powitał p. Naczelnik 
Młodkowski i w nader serdecznych słowach 
wyjaśnił jakie winno być stanowisko ofi- 
cera reż. w pracy państwowej. 

Nasępnie zostały wygłoszone referaty" 
przez p. mjr. Bąbińskiego i kol. Obiezier- 
skiego, którzy głęboko ujęli omawiane #- 
maty, wykazując rolę i zadanie oficera rez. 
w, pracy pokojowej, a następnie jak należy 
slhiżyć państwu po przez pracę zawodową. 
Žywotne tematy wywołały szeroką dyskusię, 
między innymi zabierali głos — przedsia- 
wieiel Sekcji Kolejowej kol. Foss i Sekeji 
pocztowej kol. Aktonowicz. Zebrani postano_ 
wili zawiązać Sekcję Zawodową Szkolną i 
wezwać wszystkich Kolegów oficerów re- 
zerwy i podchorążych rezerwy pracujących 
w Śzkolnictwie do zarejestrowania się w 
Sekcji Szkolnej, tem samem wszyscy należeć 
będą do Koła Wileńskiego Związku Ofiee- 
rów Rezerwy. 

й Następnie został wybrany Zarząd: Sekcji 
Szkolnej w następującym składzie: przewod- 
niczący kol. Skórka, 1 vice-przewodniczący 
kol. Biński, 2 vice-przewodniczący kol. Bi- 
wan, sekretarz kol. Łucznik Bolesław i skar- 
bnik kol. Minkiewicz, oraz przedstawiciele 
poszczególnych gałęzi szkolnictwa: 

UWAGA: Uprasza się Kolegów oficerów 
rezerwy i podchorążych rezerwy pracują- 
cych w szkołniectwie o zapisywanie się de 
Sekcji Szkolnej zawodowej. Wykazy ewiden_ 
cyjne można otrzymać u kol. członków Za. 
rządu Sekcji (Wolana 10), bądź w Sekretar- 
jacie Koła Wileńskiego Z. O. R. (ul. Mickie-. 
wicza 13). 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
+ 2 Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślui- 

czej. (Z  inicjaty Zarządu Centralnego 
Zrzeszenia Młodzi y Rzemieślniczej woj. 
Wileńskiego odbyła się w dniu 29-go marca 
konferencja delegatów miejscowych Oddzia- 
łów Z. M. R. w lokalu Szkoły im. „Promie- 
nistych“. 

W. powyższej konferencji brali udział 
przedstawiciele Oddziałów: 1) im. „Filare- 
tów”, 2) im. Marszałka J. ilsudskiego, 3) 
im. Prezydenta Gabrjela Narutowicza, 4) in. 
Szymona Konatskiego, 5) im. „Promieni- 
stych“, 6) Oddział przy Szkole Rzemiósł Ar- 
tystycznych. : 

Z ramienia Zarządu Centraluego wystę- 
powali p. p. wice-prezes Janusz Zdrojewski 
i Kierownik Zrzeszenia Antoni Anforowicz 
Na porządku dziennym między  inneni 

przedstawiciele Oddziałów złożyli sprawo, 
danie z dotychczasowej działalności, or: 
przedłożyli plany prac na okres wiosen; 
Następnie postanowiono w najbliższym eza- 
sie z okazji rocznicy założenia Z. M. R. v- 

    

   

    

    

rządzić uroczystą Akademję dla starszegu 
społeczeństwa, poprzedzoną marszem drużyą 
„Z. M. R. na szlaku Wilno—N. Wilejka .i N. 
Wilejka—Wilno (odległość 20klm). 

W. związku że zbliżającym się okresesa 
wiosennym postanowiono zorganizować Koło 
Krajoznawcze, którego celem będzie zazma- 

+ * 
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jemienie członków z zabytkami historyc”- 
nemi miasta Wilna i okolie. 

Projektowane są również wycieczki dał- 
sze z myślą zwiedzenia ośrodków przemy- 
stowygh i t. p. Wyloniono jednocześnie Ko- 
misję, ktora zajmie się sprawą opracowania 
umiformu Z. M. R. 

Należy podkreślić, że pomimo dużych 
trądności i braku odpowiednich funduszów, 
eraz braku lokali na świetlice, Oddziały 
Brzeszenia wykazują ogromną żywotność. 

Bnia 29-go marca r. b. odbyło się Zebra- 
mie Ogólne Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej im. Szymona Konarskiego, w 
fokalu Szkoły im. „Promienistych*. Na ze 
braniu były rozpatrywane najwažniėjs? 
sprawy związane z pracami Oddziału, a mia. 
mowicie: postanowiono zorganizować świe- 
ilicę i bipjotekę, oraz poczyniono odpowied- 
mie starania, celem zbierania prac wykona- 
mych przez członków do muzeum rzemieś/- 
niczego Z. M. R. 

Również wyłoriono Sekcję Teatrainą, 
która zajmie się przygotowaniem i zorgani- 
žowaniem przedstawień dla młodzieży rze- 
mieślniczej na okres bieżący. 

W tymże dniu o godz. 17-ej został wy- 
głoszony odczyt p. t. „O Persji* przez :n- 
żyniera p. Umiastowskiego, na którym było 
76 członków Zrzeszenia. 

Powyższy odczyt. wzbudził wśród mło 
dzieży ogromne zainteresowanie, oraz p. 
prelegentowi w imieniu młodzieży złożył 
gorące podziękowanie vice-prezes Zrzeszenia 
p. J. Zdrojewski. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Rozwiązanie Wil. oddziału Z. Z. R. P. 

€kemicznego. W dniu 18 b. m. Sąd Okręgo- 
wy w Wilnie po rozpatrzeniu wniosku sta- 
rosty grodzkiego postanowił rozwiązać wi- 
leński oddział ogólno-krajowego Związku 
Zawodowego Robotników Przemysłu Chemi- 
cznego w Polsce, mając na względzie, iż 
Związek ten prowadził pracę wywrotową, 
godząc tem samem w bezpieczeństwo pań- 
stwa. W czasie rewizji ujawniono materjał 
stwierdzający niezbicie, iż zarzuty na któ 
rych oparty jest wniosek starosty są cał- 
kowicie słuszne. 

   

  

RÓŻNE. 
— Premjowanie wkładów oszczędnościo- 

wyeh. Komunalna Kasa Oszczędności m. 
Wilna w dniu 1 października r. b. wylosu- 
je 20 premij po 500 zł. na łączną sumę 10 
tys. zł. Do udziału w losowaniu będą do. 
puszczane wszystkie książeczki oszczęd- 
Rošciowe złotowe, na których suma wkładów 
sięgająca nie mniej niż 100 zł. będzie pozo- 

Kw Biejsk: 
(BALA WIEJSKA 

  

J. Em. 

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

Peyromal G. Mathillon. 

Ki ASK 8 w 

Epilog „Rozkazu Nr. 3". 
|  Dmia 26 maja 1930 roku komendant od- 
działu reprezentacyjnego Związku Uczestni- 
ków b. I Korpusu Wojsk Polskich na Wscho 
dzie kap. rez. p. Stanisław Bukowski wraz z 
adjutantem Bohdanem Mintowt Czyżem. na 
mocy uchwały Zarządu wydali rozkaz Nr. 
3 o skreśleniu z listy członków oddziału sze- 
regu osób m. innemi i p. pułk. rez. Witolda 
Mirskiego za nieetyczne postępowanie nie li- 
cujące z godnością żołnierza 

Rozkazem tym p. Mirski poczuł się dotknię 
ty i zaskarżył p. St. Bukowskiego i p. Boh- 
dana Mintowt Czyża do sądu o zniewagę. 

Sprawa powyższa znalazła sią wczoraj 
przed Sądem Okręgowym w Wilnie. 

Oskarżenie wnosił w imieniu oskarżycie 
la prywatnego mec. Engiel, bronił oskarżo- 
nych mec. Łuczywek. 

Do sprawy zawezwano 15 świadków. 
Na rozprawie świadkowie ze strony -oskar- 
żenia przeważnie bświadczali, że nic nie wie 
dzą, lub nic nie pamiętają, zaś św. Ciozda 
również występujący ze strony oskarżenia 
zeznał, że zarzuty co do nieetycznego postę- 
powania p. Mirskiego były stawiane mu je- 
szcze za czasów służby jego w armji czyn- 
nej. Natomiast zeznania Świadków powoła- 
nych przez obronę były dła p Mirskiego dru- 
zgoczące. Świadek pułk. Bobiatyński stwier- 
dził, że będąc członkiem Rady Nadzorczej 
Związku Osadników Wojskowych podczas 
przeprowadzania rewizji ksiąg natknął się na 
kwity, co do których nasunęło się podejrze 
nie, iż podpisy na nich figurujące nie są a- 

utentyczne. Podpisy pokazano osobom zain- 
teresowanym, które oświadczyły, że podpi- 
sy kwestjonowane są sfałszowane. Wyjaśnie- 
nia p. pułk. Mirskiego nie były dla Rady Nad 
zorczej wystarczające, wobec czego p. Mirski 
oświadczył, że sprawę tę ureguluje Jaki prze 
bieg później przyjęła ta sprawa świadek nie 
wie, gdyż się z Rady Nadzorczej wycofał. 

Pozostali świadkowie stwierdzili, że pułk. 
, Mirski, jako inkasent pieniędzy Związkowych | 
pieniądze zebrane  przetrzymywał u siebie 
nieraz po parę lat nie wpłacając ich do Kasy 
Związkowej i narażając tem Stowarzyszeni 
na straty z powodu dewalucji (rok 1924-25 
oraz że był prawie stale w stanie nietrzeź- 
wym, wywołując często niemiłe i kompro- 
mitujące Stow. awantury. 

    

Po zamknięciu przewodu sądowego sąd 
zwrócił się do stron z propozycją załatwie- 

nia sprawy na drodze połubownej, z czego 
skwapliwie korzysta oskarżyciel p. pułk. Mir 
ski proponując pogodzenie się i „darowanie* 
winy oskarżonym, jeżeli ci ogłoszą w prasie 
odwołanie stawianych mu zarzutów. Stano- 
wisko jednak oskarżonych było odmienne i 
proponowanej zgody nie przyjęli, prosząc 
sąd o wydanie wyroku. 

Po przemówieniu stron i ostatnim głosie 
oskarżonych, którzy oświadczyli, że stawia 
ne pułk. Mirskiemu zarzuty jeszcze raz i 
wobec sądu podtrzymują, sąd po naradzie wy 
dał wyrok oskarżonych p. Stanisława Bukow 
skiego i p. Bohdana Mintowt Gzyża uniewi- 
niający. 

sławała na książeczce nieprzerwanie nie- 
mniej niż 6 miesięcy, poprzedzających datę 
losowania. 

7е wzglęud na zbliżający się termin 1 
kwietnia, należy pośpieszyć z ulokowaniem 
wymaganej kwoty 100 złotych, by mieć mo- 
żność wziąć udział w losowaniu. 

— Zwyżka cen na chleb. W ostatnich 
tygodniach na rynkach wileńskich dała się 
zauważyć zwyżka cen zboża. W związku z 
tem piekarze miejscowi podniesli cenę na 
chleb o 2 grosze, wbrew obowiązującemu 
cnnnikowi, który dotychczas przez staro. 
stwo grodzkie nie został zmieniony. 

— Dzieje duszy czyli cudowne życie św. 
Teresy od dziec. Jezus, wspaniały film kato- 
licki stworzony nakładem 25 miljonów fran- 
ków — zajaśnieje w kinie „Hollywood“ w 
dniach 2, 3 i 4 kwietnia. Najnowsze to ar- 
cydzieło sztuki filmowej oczaruje i zachwyci 
wszystkich a zwłaszcza tak licznych czć:- 

„(uda w górach Kassabieliskich 
W rolach głównych: Bernadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarlės — Louis de Matrat. Abbe 

Przy nagrywaniu tego filmu zostala Grota w Lourdes rekonetruowana pod nadzorem 
Kardynała Dubois, tak jak wyglądala w r. 1658 w czasie objawienia się Matki Boskiej — Bernadecie. 

cieli św. Teresy. Urok mistyczny unosi się 
nad poświęceniem, cierpieniami i ofiarą tej 
młodocianej świętej. Mimo że akcji nie od- 
grywają zakonnice z powołania, nastrój u 
wszystkich odgrywających jest podniosły i 
pełen namaszczenia i każdy przypatrujący 
się odniesie wiele wzruszeń nadprzyrodzo- 
nych, tak odpowiednich czasowi Wielkiego 
"Tygodnia. Z całą powagą, w milczeniu i bez 
muzyki będzie wyświetlony ten film, w któ- 
rym na rozstajnych drogach powołania 
wśród strasznych pokus ze strony $wiata i 
szatana, stanie przed nami ta bohaterska 
dusza, ten kwiat Karmełu. Ceny miejsc na 
wszystkie seanse zostały znacznie zniżone, 
by umożliwić jak najszerszym warstwom 
łudności oglądanie tego arcydzieła. Znaczną 
część dochodu Dyrekcja Hollywoodu życz- 
liwie przeznaczyła na ubogich miasta Wilua 
odwiedzanych przez Konferencje męskie To- 
warzystwa św. Wincenfego a Paulo. 

(Cudowne życie Bernadetty). 
Prawdziwa historja w 10 aktach. 

  

  

tgtrdhra Podczas seansów szereg pieśni religijnych wykona p. Hanna Jordan. Ka czynna od g. 3 m. 30. Początek 
уу seansów od godz. 4-ej. — Następny program: LOTNIK. — Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

WRC, Dziśi : O-TBATR _ | Rekordowy prze Į E TE SKRZYDŁA 
bój dźwiękowy „ABLIOS" 

ńska 83, tel. 9-26 

Fascynujący dramat. Wol gł: John Garrick ; Helena Chandier. Nocny atak zeppelina na Londyn. Bombar- 
dowanie i krzyk rozpaczy miłjon. miasta. Mistrzowska reżyserja. NAD PROGRAM: Aktualności dźwiękowe. 

Dla rałodzieży dozwolone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'13. — Na pierwszy seane ceny zniżone. 
  

BŽWIEKOWB KINO 

WOO 
A. Mickiowiosa 22. 

  

     Dzieje duszy św. Teresy 
Film ten został stworzony kosztem 25 milj. franków. Film ten olšni, zachwyci i eczaruje wszystk. bez wyjątku. 

Ceny zniżone na wszystkie seansy; Parter 80 gr., Balkon 60 gr. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 1015. 

Qd godz. 4-ej do 8-ej film dźwiękowy, który wywołał wielkie zainteresowanie całego świata 

Okrutny żonobójca 
skazany został na karę Śmierci. 

We wsi Sołtaniszki gminy Zabłocie mie- 
szkało młode małżeństwo Jan i Anna Sikor- 
scy, Którzy pobrali się w r. 1927. 

Pożycie ich, niemal od samego ślubu, po- 
zostawiało wiele do życzenia. Sąsiedzi raz po 
raz niepokojeni byli ciągłemi kłótniami, któ 
re często kończyły się bójką. 

Sytuacja ta jeszcze bardziej zaostrzyła się 
kiedy Sikorski nawiązał stosunki intymne z 
zamieszkałą w tejże wsi Józefą Szewczyków 
ną. 

Ponieważ Szewczykówna  rozporządzała 
gotówką w kwocie 100 dolarów, przewrotny 
Sikorski, chcąc za wszelką cenę zawładnąć 
tą zawrotną w jego przekonaniu sumą. umy- 
Ślił, że osiągnie ten cel, gdy poślubi posażną 
Szewczykównę. 

Na przeszkodzie stała Sikorska. Maltre- 
towana nieludzko, sama chciała zejść z drogi 
mężowi, domagając się jednak zapewnienia 
jej utrzymania. 

Propozycję tę Sikorski wyśmiał i cynicz- 
nie oświadczył, że tak jej da, że za trzy dni 

„ zdechnie. 
Po kilku dniach, a działo się to 27 grud- 

nia ub. roku, Sikorski udając iż o wszystkich 
niesnaskach zapomniał. zaprosił żonę na 
strych, by odbyć z nią czułą rozmowę, nie- 
cierpiącą świadków. 

Spotkanie zaczęte tak romantycznie, by- 
ło jak się okazało ukartowane zgóry przez 
Sikorskiego, noszącego się ciągle z myślą po- 
zbycia się niewygodnej dla siebie żony. 

Po jakimś czasie obecni na dziedzińcu 
ludzie usłyszeli ze strychu dochodzące krzy- 
ki Sikorskiejj wzywającej ratunku. W pew- 
nym momencie ujrzano ją z wielkim wysił- 

    

kiem schodzącą po drabinie. Sikorska bro- 
eząc krwią skierowała się do swej siostry, 
której opowiedziała wstrzęsające szczegóły. 

Okazało się, że Sikorski dopuścił się na 
niej okrutnej zbrodni sadystycznej, rozpru- 
wając brzuch kołkiem. 

Ciężko poszwankowaną przewieziono do 
szpitala w Lidzie, gdzie zmarła w dniu 16 
stycznia b. r. 

Sekcja zwłok stwierdziła, iż śmierć nastą 
piła wskutek przebicia wnętrzności, zakaże- 
nia rany i zapalenia ropnego. 

W wyniku śledztwa Sikorskiego przekaza 
no władzom sądowym. 

Proces ten odbył się w czasie ostatniej 
sesji wyjazdowej Ill-go wydziału . karnego 
sądu okręgowego w Lidzie. 

Przewodniczył rozprawie wice-prezes p. 
M. Kaduszkiewicz przy udziale pp. sędziów 
St. Miłaszewicza i J. Zaniewskiego 

Oskarżenie wnosił wice-prokurator p W. 
Szemioth. 

Oskarżony nie przyznał się do winy i 
twierdził, iż to nie on przyczynił się do zra- 
nienia żony. 

Przewód sądowy, który zobrazował ca- 
łokształt pożycia Sikorskich, jak też ostat- 
nie tragiczne zajście, przez odczytanie zez- 
nań zmarłej, upewniły sąd o bezwzględnej 
winie Sikorskiego. 

Po naradzie sąd uznając Sikorskiego. li- 
czącego lat 26, za winnego dokonania żono- 
bójstwa przyczem działał ze szczególnem 0- 
krucieństwem, na zasadzie art. 455 p. 1 i 9 

K. K. oraz art 15 przep. pszech. do K. K, 
skazał go na karę śmierci przez powieszenie, 

Ka-er. 

176772 II S SN III IMP 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
OKRADZENIE MIESZKANIA 

DOKTORA FEJGUSA. 

W sprytny sposób dokonano w niedzie- 
ję kradzieży w mieszkaniu d-ra Fejgusa 
(ul. Zawalna Nr. 66). 

W godzinach wieczorowych do mieszka- 
nia d-ra Fejgusa weszło dwóch nieznanych 
doktorowi osobników, z których jeden oś- 
wiadczył, iż przyszedł prosić by odwiedził 
jego niebezpiecznie chorą żonę. 

Dr Fejgus tak zajęty był rozmową, że 
nie zauważył zniknięcia drugiego pacjenta. 
Za parę minut, wyszedł na „chwilę* pod 
jakimś pretekstem drugi osobnik i więcej 

  

Kino - Teatr 

LUX 
Vieklewioza 11,t.15-62 

W rol. tytułow.: 
Ulubien. kobiet 

Dziś! Nadzwyczajny film 

wszechświat. sławy 

jaż nie powrócił. Dopiero za godzinę dr. 
Fejgus zauważył że z poczekalni zniknęła 
mu drogocenna waza srebrna. 

O sprytnej kradzieży poszkodowany za- 
meldował policji, która wszezęła docho. 
dzenie. (Q). 

PIĘĆ POŻARÓW %W_ WILNIE 
W CIĄGU JEDNEJ GODZINY. 

W dniu wczorajszym między godziną 7 
a 8 w Wilnie wybuchło pięć pożarów, któ- 
re natychmiast zlokalizowano. Pożary wy- 
buchły przy uł. Stefańskiej Nr. 37, ul. Sze. 
ptyckiego, ulicy Mickiewicza Nr. 37, ul. Wieł 
kiej 22 1 Dominikańskiej. 

Znacznych strat pożary nie wyrządziły 
(0). 

i pełna 
wdzięku Mary Astor, 

  

Ważne dla pp. organizatorów zabaw. i 
Podaję do wiadomości, iż orkiestra na- 
sza posiada repertuar najnowszych tań- 
ców przystosowany i do fortepianu. Pre- 
szę Sz. Publiczność i nadal zaszczycić 
mię łask. zamówieniami. Z poważaniem 

kierownik orkiestry Kaz 

WILNO, UL. Św. IGNACEGO 12 m. 5. 

      

  

  

Wieża miłości **"*r: 
Jehn Barrymore 

chem, szalonemi igraszkami i tańcami. Początek o godz. 4-ej, w 

SIONA 
) WARZYWNE, KWIATOWE i GOSPODARSKIE @ 

z pierwezorzędnych plantacyj krajowych i za- 
granicznych, o najwyższej sile kiełkowania, poleca 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 

LWÓW, RUTOWSKIEGO Nr. 2. i 
ENNIKI szczegółowe wysyłam NA ŻĄDANIE. : 

  

Na. 74 (2016) 

STRASZNY WYPADEK NA ULACY 
NIEMIECKIEJ. 

Straszny wypadek miał miejsce wezoraj 
w godzinach porannych przy ulicy Niemiec- 
kiej Nr. 1. 

31-letnia Paulina Cedermanowa, rajęis 
myciem szyb okiennych, nagle straciła rów- 
nowagę i spadła na chodnik łamiąc żebra % 
ednoszą ogólne potłuczenie ciała. 

W stanie bardzo ciężkim przewieziono 
ja de szpitala żydowskiego. 

(Ck 
SAMOBOJSTWO. 

W dniu 28 b. m. Rakmankiewiozówna 
Jadwiga, Chocimska Nr. 27 wypiła esencji 
octowej. Pogotowie Ratunkowe odwiozłe de+ 
speratkę do szpitala Sawicz. 

PORZUCONE DZIECI. 

W dniu 29 b. m. przy ulicy Ostrobram- 
skiej Nr. 5 znaleziono podrzutka płci żeś- 
skiej w wieku około 6 tygodni. Podrzutks 
umieszczono. w przytułku Dzieciątka Jezus 

W dniu 29 b. m. przy ul. W. Pohulanks 
Nr. 21 na klatce schodowej Tow. TOZ rma.. 
leziono podrzutka płci żeńskiej w wieku а- 
koło 7 miesięcy, którego umiszczono w przy- 
tułku TOZ. 

POD KOŁAMI AUTOBUSU. 
W dniu 29 b. m. Busior Władysław, 

Marcowa Nr. 8, prowadząc autobus 38124 
najechał przy ul. Wileńskiej na Borejko 
Pawła, Artyleryjska 2, który doznał okale- 
czenia nogi. Busior odwiózł poszwaukowa- 
nego do mieszkania. 

KRADZIEŻE. 

Mikonowicz Zygmunt Kolejowa Nr. tt 
zameldował, że nieznani sprawcy skradli ze 
strychu tegoź domu bieliznę męską i dam 
ską wartości 1140 zł. 

Nieznani sprawcy przedostali się do fab- 
ryki skórek, ul. Sofjaniki 13,skąd ma szkodę 
Winokura Henocha skradli 67 skórek t. %w. 
„gronostajek* wartości 100 zł. 

Krawicki Szloma, Witoldowa Nr. 30, za- 
meldował, iż skradziono mu garderoby me- 
skiej oraz biżuterji na 1200 zł. 

Na szkodę Umanes Racheli, Kwaszelna 
Nr. 3 skradziono 165 zł. Kradzieży doko- 
nała Stanielis Anna, zam. tamże która zbie- 

gia. | ' 
Na szkodę Pines Gitli, Ostrobramska Nr. 

16 skradła garderobę różną Buryn Ansa, 
zam. tamże którą zatrzymano. 

Makarewicz Władysław dokonał kradzieży 
2 zł. na szkodę Łukjanik Zofji, Jatkowa Nr. 

  

ZA 2 DOBY. 

Od 28 do 30 b. m. zanotowano wypadków 
88, w tem kradzieży 14, opilstwa Э1, prze> 
kroczeń administratcyjnych 37. 

TED VISAIS RIO SRS ESTONIA 

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

Don Juan 
Obraz ten zachwyca widza sewojem bogactwem. 
beztroskiem życiem owego wieku, muzyką šmie- 
dnie świąt. o godz. l-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

„ADŁACIE 
Wilno, Wielka 8 
NAJMODNIEJSZE 

krawaty 
jaż nadeszły po cenach 

powtórnie zniżonych. 
Prosimy przyjść obejrzeć. 
Dok ei i 

Ir. GINSBERG 
ehoroky skórne, wene 
Ryczae i moczopłciowe. 

   

          
       

    

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

'l innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO | 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tei. 82. 

Wileńska 3 
04 godz. 8—i i 4—8. 

tel. 587. 3432 

k. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe,. 

ul. Wielka Nr. 21, 

Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 
Filra ilustruje czyn bohaterski Kontradmirała Rycharda E. Byrda przy ekspedycji jego do bieguna 
południowego. Przez szereg lat trzymał w napięciu świat cały i u został przez wszystkie narody 

za jedynego człowieka, który przeleciał ponad biegunami i oglądał je z lotu ptaka. 

Od godz.8-ej. Pierwszy R e wja H 0 l į V w 0 0 d ch 
film polsko-amerykański. 
Przebój dźwiękowy! 
Przepiękne obrazy rewjowe, śpiewno-taneczne z udziałem Hanki Ordonówny, Karcia Hanusza, 

John Gilberta, Normy Shearer. śpiewa kuplety 

  

  

Dźwiękowe Kino *% 

C6/INS 
uł. Wielka 47, tel. 15 41 

    

  

Tylko 13 złotych 
kosztuje u A. Głowińskiego 

Wileńska 27 
5-metrowy kupon jedwabiu sztucznego i 

       

  

      
my suknię jako podarek świąteczny najmil- 
szy dla każdej Pani. 

    

100 najpiękn deseni. 

  

  Buster Keaton i in. gwiazd ekr. Hanka Ordonówna w jęz. polskim. 
  

     

  

  

  
  

    
KINO-TEATR Dziši Największe arcydzieło ludzkošci podług słynnego poematu Lessinga p. t. 

PA N*|NATAN MEDRZEC (NATHAN DER WEISE) 
» Światopoglądy trzech różnych światów. Humanitarne rozstrzygnięcie palących zagadnień. Rzecz dzieje się pod- 

WIELKA 42 Czas wypraw krzyżackich na Jerozolimę. Pełna emocji treść, Olėniewająes gra. Niebywały przepych wystawy. 
W rolach głównych: Werner Kraus, Karol de Cogt i Belia Musznay. Ceny od 40 gr. 

Kise Kolejowe Dziś i dni ńastępnychi Najwspa- a ° "і Ś » Potężny 10-aktowy 
2 ial Eil jal В dramat erotyczny GGNISKO| Fee CZ Siwa Płomienny żar miłości: ==: zzz 

Historja o namiętnej miłości, tajemniczej damie i jej kochanku, i świetny : 
(sbak ėworea kolėjow.) ołicatie wastejądkia. R ol gl. majcenialiójeza artystka Greta Garbo amant Konrad Nagel. 

" | Początek o g. 5, w niedz. i św. o g. 4 pp. Nast. progr.: Księżniczka-cyrkówka ze zn. Harry Liedtke i Hildą Rosz 
т - 

KINO -TEATR ° * ° sk : О х1 51 Nadzwyczaj efekt. T k w HIMOŻA 2 5225: Tajemnica skrzynki pocztowej.:/, 
N ; Druga serj rykańskie- 

ui. Wielka Nr. 25 RR AROCRÓM: Da taus) Ža Blua al ias k D J A B E L $ K i P A Z U R 

o W rolach głównych: illiam Desmond i urocza Doreiys Perdue. 

KINO -TEATR Dzisł Jedyne arcydzieło, triumf pol- : e 1 ‘, 
skiej produksji podług powieści S l 

STYLOWY RARE Marczyńskiego p. t. 4 a 1 € m a n 

р || Obycrajowy dramat w 12 aktach z cyklu „Białych niewolnie“. W rolach głównych: Zofja Batycka, Bogus- 
ulica Wiolka 36. ław Samborski, M. Malicka, Walter i Kobusz. — UWAGA! Film „Sziakiem hańby" wyświetla się   

MIGNON G. EBERHART. 

w Wilnie po raz ostatni i więcej nigdy w żadnem kinie nie będzie wyświetlany. 

36 

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

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— (oś się stało — odpowiedziałam 
zdławionym szeptem — coś się stało- 
W. pokoju wieżowym. Gdzie pan był? 

— No, no niech pani nie mdleje. 
— Nie mdleję, głupcze. W pokoju 

wieżowym. Ktoś chodził po górze 
Grondal poszed i nie — głos mój za- 
łamał się prawie łkaniem — i nie wró- 
eił. Prędko! 

W świetle latarki elektrycznej mi- 
gnęły półki w pokoju kredensowym i 
stół i krzesła jadalni. Biegliśmy co sił 
mie do siebie nie mówiąc. W wąskim 
korytarzu puściłam go przodem i gdy 
edsunął portjerę zajrzałam mu przez 
ramię. 

W pokoju było szaro od sadzy z 
kopcących lamp i aż dusiłam się od 
swędu. Na zielonej sofie, obok połys- 
kującej słabo poręczy schodów, leżała 
jakaś postać. : 

— On przecież jest — rzekł polie- 
Jamt, pozwalając mi przejść. — Czego 
się pani przestraszyła ? у 

Spojrzałam uważnie na postać na 

  

Mydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. 

sofie. Tak to był Grondal —- a jednak, 
a jednak... Podeszłam wolno, krok za 
krokiem: 

Postać na sofie leżała bez ruchu- 

Obejrzałam się na idącego za mną 
policjanta. Był blady jak ściana, oczy 
miał wysadzone na wierzch i o tdychał 
świszcząco przez zęby. & 

Zatrzymałam się o krok przed so- 
fą, wyciągnęłam rękę i panując nad 
sobą, pochyliłam się i spojrzałam. 

— To Grondal — usłyszałam swój 
cichy szept — Grondal... nieżywy. U- 
dusili go — strun... struną od skrzy- 

piec. ; 
Zrobiło mi się wstrętnie niedobrze, 

ściany pokoju zawirowały naokoło 
mej głowy, a w podłodze otworzyła 
się przepaść. SB | 

Gdy przysztam do siebie, w роко- 
ju huczała wrzawa głosów, mówią- 
cych jednocześnie. Uniosłam ciężkie 
powieki i zamrugałam olśniona migo- 
taniem świateł. 

  

    

Ktoś pytał wkółko  przeraźliwym 
głosem: 

— КЮ to zrobił? Kto to zrobił? 
Oprzytomniałam i otworzyłam 0- 

czy. Ktoś rzucił mnie na fotel, na któ- 
rym leżałam w niewygodnęj pozie, z 
głową przekrzywioną wtył. Usiadłam 
prosto i rozejrzałam się naokoło. Po- 
kój tonął w ostrem świetle licznych 
lamp i świec. Przy schodach stała roz 
krzyczana grupa kimon, szlafroków i 
mundurów policyjnych: Za nią maja- 
czyła sofa z kocem narzuconym na po 
dłużną bryłę. Eustachy, Lonergan i 
Dimuck zarzucali pytaniami policjan 
ta. Izabella stała oparta obok Dimuc- 

ka, w kolorowym chińskim szału, na- 
rzuconym na tył głowy. Był i drugi 
policjant i obaj sprzeczali się głośno, 
co należy zrobić. Mittie Frisling krę- 
ciła się koło kominka, pociągając no- 
sem i załamując ręce. March klęczała 
koło łóżka, trzymając w obu rękach 
bezsilnę rękę dziadka i dygocąc gwał- 
townie całem ciałem. Twarzyczka jej 
była tej barwy co podpięcie kołdry. 

Weszła Kema z dzbankiem wody. 
obrzuciła mnie obojętnem spojrzeniem 
jakkolwiek potrzebowałam pomocy 
tak samo jak inni, poszła prosto do 
March i dała się jej napić. 

Wstałam, podeszłam do stołu, na- 
lałam sobie wody, poprawiłam czepek        
  

Zawiadomienie. 
W dnia 14 kwietnia r. b. o godz. 

Litewskiej Spółczielni 

Porządek obrad: 
  1.' Sprawozdanie Zarządu o działalności Spół. 

dzielni i o stanie rachunków. 
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej O dokonanej 

rewizji. 
3. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu. 
4. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie 

Spółdzielnia może zaciągnąć. 
5. Oznaczenie granic kredytu, jakie może być 

udzielony jednemu udziałoweu. 
6. Zmiana $ 43 Statutu: ws 

pismo zamiast „Życie Ludu“, 
zostało zawieszone. 

  

7. Wybory uzupełniające członków Rady Nad- 
zorczej i ich zastępców. 

8. Wolne wnioski. 
W myśl $ 27 Statutu Zgromadzenie będzie pra- 

womocne bez względu na liczbę przybyłych udzia- 
łowców. , 
3857 

i poczulam się lepiej 
Policjanci powzięli tymczasem ja- 

kieś postanowienie, bo powiedzieli 
coś do mężczyzn i wybiegli z pokoju. 

— Dlaczego oni nie poszli tędy 
na górę? — krzyknęłam. — Przecież 
morderca był w tym pokoju nad na- 
mi. 

— (o pani mówi — zapytał szyb- 
ko Eustachy. 

— Słyszałam go z całą pewnością. 
1 widząc utkwione w siebie oszo- 

łomione spojrzenia dodałam. 
— Pójdę zajrzeć; do tego pokoju. 

— Spojrzałam z powątpiewaniem na 
trzech męzczyzn. — Panie Dimuck, 
pójdzie pan ze mną? . 

Zapytany wzdrygnął się lekko, 
obciągnął naokoło siebie żółty szlaf- 
rok i zamrugał idjotycznie oczami. 

— Ja pójdę z panią. — Ofiarowa- 
ła się niespodziewanie Izabella. 

Potrząsnęłam głową. Nie. Nie z 
nią. Jej nie ufałam. 

Nagle Dimuck zorjentował się w 
sytuacji i rzekł: 

— Ale naturalnie, pójdę z panią. 
Więc pani przypuszcza, że w tym po- 
koju na górze coś jest? Czy ktoś się 
ukrywa? 

— Był tam ktoś — odparłam. — 
Ale teraz już pewnie niema — dorzu- 
ciłam z pogardą, widząc, że się prze- 

15 w tokala 
Klubu Litewskiego w Wilnie (Dominikańska 12) zwo- 
łuje się doroczne Walne Zgremadzenie udziałowców 

Kredytowej z odpow. 
w Wilnie, o czem mamy zaszczyt zakomunikować. 

ać nowe czaso- 
którego wydawnietwe 

Zarząd Spółdzielni. 

  

Od roku 1843 istnieje j 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, | 
NIEDROGO, 

1а dogodnych warankach 

ran. 

  

  I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

  

PIANISTKA 
koncertowa, absolwentka 
Wiedeńsk. Akademji Mu- 
zycznej i Musikhochschułe 

udzie lalekcji fortepianu 

ui. Dąbrowskiego 12—2     
straszył. — Bądź co bądź, ten pokój 
muszę zobaczyć. 

— Och, panno Keate! — szepnę- 
ła March i dokończyła energicznie: — 
ja pójdę z panią, ; 

— Nie pójdziesz! — Krzyknął bru 
talnie Eustachy. — Ta stara panna 
może ryzykować zycie, ale tobie nie 
wolno. 

Deke Lonergan, który siedział w 
nogach sofy jak zahipnotyzowany, 
spojrzał na wzniesienie nad derką, za 
drżał i wstał. 

'. — Możebyśmy go wyprostowali i 
nakryli prześcieradłem, co, 
chy? — zapytał z trudem. — Nie mo- 
gę znieść jego widoku w tej pozie. 
Źle mi się robi. Pójdę z panią, pan 
no Keate. 

— Nie odpowiedziałem z całą sta- 
nowczością. — Pan i głowa domu — 
wskazałam pogardliwym gestem na 
Eustachego — zostaniecie tutaj. Do- 
póki jesteśmy razem, nie grozi niko 
mu żadne niebezpieczeństwo. Proszę 
zrozumieć — obeszłam wszystkich 
znaczącym wzrokiem — że jedno z 
nas tu obecnych zabiło Grondala. — 
Nikt obcy nie mógł się dostać do do- 
mu — ciągnęłam zimnym głosem, ig- 
norując zdławiony krzyk Mittie, wy- 
raz oczu Izabelli i bladość March. — 
A ponieważ wszyscy tu jesteśmy, w 
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Przy wpłacie gotówką 
zł. 16.508.— 

sprzedam 
nowy murowa- 

ny dochodowy 

ma przedmieściu z egre- 
dem ok. 2000 mtr Szcze- 
góły w godzinach 3—5, 

Karpaoka 5—], 

km iii i 

Eusta- ' 

tel. 9-21, od 9—1 į 3-6. 
W. Z. P. 29. 
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Maria Broezigą 
przyjmuje od 9 rane ść 
7 wiecz. ul. Mickiewiczaś$ 
m. 4. W. Zdr. Nr 3095, 

  

  

  

B. naucz. gimazjum 

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egra- 
minów ze wszystkich 
przedmiotów w żakresie- 
gimnazjum. Specjalność: 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia de- 
Administracji „Kurį. W.* 

pod „Nauczyciel“, 

sprzedejesię DOM 
a powodu wyjazdu na 
Zwierzyńcu przy uliep 
Dzielnej 40. Bardzo tanie. 
O warunkach dowiedzieć: 
sią: ul. Lwowska 12 — 4   

pokoju na górze niema nikogo. Ro- 
zumiecie więc, że niema żadnego nie- 
bezpieczeństwa. 

March wstała. 
— Panno Keate — rzekła przera- 

żonym głosem — czy pani rozumie. 
co pani mówi? 

Od tła okropnego, ponurego pa- 
koju, pełnego w tej chwili ostrych 
świateł i upiornych baldych twarzy, 
oderwała się sylwetka Eustachego. 
ubranego w niewiarogodnie kolorowa 
piźamę w wesołe pasy. 

Podszedł do mnie. 
— Pani zwarjowała—rzekł wi 

kłym, zduszonym głosem. 
‚ — Nonsens—odrzuciłam ostro.— 

Niech pan nie przypuszcza, że mnie 
pan nastraszy, młody człowieku. Jas- 
па rzecz, że jedno z was jest morder- 
cą. Sami o tem wiecie i od dwóch 
dni nie myślicie o niczem innera. 
Sami nie wiecie, jak się nawzajena 
obserwujecie, ale ja to widzę. Zasta- 
nawiacie się, kto to mógł zrobić? Czy 
on? Czy ona? Czyja ręka nacisnęła 
cyngiel rewolweru? A teraz będziecie 
rozmyślać, kto użył tej struny od 

  

skrzypiec; — urwałam, nie mogąc 
opanować drżenia głosu. 
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