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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 
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Položenie klasy robotniczej 
w Wileńszczyźnie. 

Specjalna bołączką zakładów prze- 
mysłowych Wileńszczyzny jest ich ni- 
ski stan pod względem sanitarnym i 
bezpieczeństwa pracy. Wpływa tu 
przedewszystkiem niechęć  przedsię- 
biorców do czynienia nakładów na 
urządzenia zdrowotne i ochronne. 
Z imnej strony ujemny. wpływ na ak- 
eję poprawy ma niedocenianie tych 
urządzeń przez robotników, jak i wo- 
góle miski poziom kulturalny warstwy 
robotniczej. Jeśli idzie o warunki 
zdrowotne, to tu na pierwszy plan wy- 
suwają się w świetle postrzeżeń In- 
spektoratu cy niehigjeniczne urzą- 
dzenia miejsc pracy, brak dostateczne 
go oświetlenia, nie mówiąc już o pra- 
wie zupełnym braku nowoczesnych 
szatmi, sal jadalnych; wreszcie okrop- 
my stan sanitarny większości miesz- 
kań robotniczych. szczegółnie na pro- 
wineji. 

W świetle powyższego zrozumia- 
łem się staje rozpowszechnienie cho- 
rób zawodowych wśród proletarjatu 
wileńskiego, w pierwszym rzędzie gru- 
źlicy. Jeśli zaś idzie o bezpieczeństwo 
praey, to miarodajną tu będzie liczba 
nieszczęśliwych wypadków. W roku 
1928 odnotowała Inspekcja Pracy na 
terenie woj. wileńsk. i nowogr. 204 
wypadki, w tćm 20 śmiertelnych. Rok 
1929 przynosi wzrost wypadków do 
238 w tem śmiertelnych 21. Najwięk- 
szą ilość nieszczęśliwych wypadków 
wykazuje w tych latach przemysł bu- 
dówiany, drzewny (w r. 1929 — 49 
wyp.| i rolnictwo. (w r. 1929 — 59 
wyp.).. Ciekawy jest fakt stwierdzenia 
w eiągu roku 1929 aż 20 wypadków 
w stosunkowo dobrze zabezpieczonym 
przemyśle papierniczym. Niestety brak 

dokładnej statystyki kto w tych wy- 

padkach zawinił. W każdym razie 
ebok mieraz karygodnego braku na- 
rzędzi ochronnych (niezabezpieczenie 
pił w tartakach, marnych rusztowań 
przy budowach), dużą rolę odgrywa 

mieostrożność ze strony robotników. 
Zarówno stosunkowo duża ilość nie- 

szczęśliwych wypadków, jak i ich ten- 
dencja zwyżkowa, są zjawiskiem wy- 
soee niepokojącem i wymaga specjal- 
mej czujności. Lata ostatnie przynio- 
sły też na tem polu intensywną dzia- 
łalność Inspektorów Pracy, którym 
większe możliwości dały Rozp. Prezy- 
denta z 1927 r. o inspekcji praci i o 
bezpieczeństwie i higjenie zakł. pracy. 

Z roku na rok rośnie liczba wizy- 
tacyj inspekcyjnych (rok 1929—652, 
rok 1930—759), a z niemi w parze— 
Ńczba zleceń i nakazów, zmierzają- 
eych do podniesienia stanu bezpie- 
ezeństwa (1929 — 1661, 1930 — 2346) 
+ bigjeny (1929—841, 1930—960) 
Jedmak wartość tych zaleceń jest 
względna, gdyż pracodawcy wolą 
przeważnie płacić zresztą niezbyt wy- 
sokie kary, inspekcja zaś z powodu 
braku możliwości finansowych nie 
może stosować postępowania przymu- 
sowego w postaci wykonania na koszt 
przedsiębiorcy wymaganych instala- 

eyj. Radykalna zaś zmiana stosunków 
może nastąpić tylko skutkiem podnie- 
sienia kulturalnego poziomu robotni- 
ków i zwrócenia bacznej uwagi na te 
zagadnienia przez ruch zawodowy. 
Specjalnej uwagi wymagają pozatem 
warunki sanitarne pracy robotników 
w rzemiosłach. 

Jeśli idzie o udział kobiet w prze- 
myśle, to jakeśmy już mówili, stano- 
wią one 20 proc. ogółu zatrudnionych, 
przyczem dość częste były wypadki 
używania kobiet do pracy męskiej, w 
gałęziach cięższego przemysłu, łama- 
nia zakazu pracy nocnej (huty szkla- 
ne, fabryki papieru). Akcja na tem 
polu ze strony Inspektoratu Pracy na- 
potykała na przeciwdziałanie robotni- 
ków, gdyż zarządzenia musiały iść po 
linji usunięcia kobiet od pracy. 

Do poważniejszych bolączek pra- 
eowników najemnych zaliczyć należy 
położenie młodocianych. Okr. Insp. 
Pracy w swem sprawozdaniu z 1928 r. 

mówi: „Wykroczenia przeciwko prze- 
pisom o pracy młodocianych spotyka- 
„no najczęściej w rzemiosłach ...praca 
młodocianych zwłaszcza w rzemios- 
dach wykorzystywaną bywa w sposób 
niemiłosierny... ośmiogodzinny dzień 
pracy nie ma tu zastosowania...* Trze 
ba stwierdzić, że nasze prawo prze- 
mystowe, rozszerzając uprawnienia 
majstrów daje tu duże pole do nadu- 
żyć w stosunku do młodocianych. 

Ak 

Walka z podobnym stanem rzeczy, 
która, jak dotąd wyraziła się w roku 
1929 — 4 karami administracyjnemi 
ze strony Inspektoratu Pracy, winna 
się oprzeć w pierwszym rzędzie o Izby 
Rzemieślnicze, które narazie zbyt wiel- 
kiego zrozumienia dla tych kwestyj 
nie wykazują. Trzeba dla charaktery- 
styki dodać, że akcja dokształcająca 
też spotyka się z oporem ze strony 
pracodawców. 

Jednem z najciekawszych zagad- 
nień z dziedziny położenia pracy na- 
jemnej jest bezwątpienia kwestja bez- 
pośrednich starć między robotnikami 
i ich organizacjami a pracodawcami, 
charakteryzująca najbardziej palące 
bolączki robotników oraz taktykę i 
metody robotniczego ruchu zawodo- 
wego. Największa ilość zatargów zbio- 
rowych czyli nieporozumień między 
większą ilością robotników lub ich or- 
ganizacją a pracodawcami, które były | 
albo polubownie rozstrzygane w In- 
spektoracie Pracy, albo kończyły się 
strajkiem, bo 118, przypada na rok 
1928, charakteryzujący się dobrą 
konjunkturą — większość ich też ob- 
raca się naokoło podwyżki płac. Już 
w 1929 roku spada ilość konfliktów 
do 68. 

Ciekawa jest ich klasyfikacja, jako 
wskazująca już na bezpośredni wpływ 
depresji gospodarczej: na pierwszem 
miejscu idzie niewypłacanie na czas 
należności (26 wyp.), na drugiem jed- 
nak 16 wyp. żądania podwyżki płac, 
dalszych 5 żądań — zapłaty za pracę 
nadliczbową, które wypłynęło po re- 
dukcji, 5 zatargów na tle redukcji dni 
pracy, czy redukcji zarobków, reszta 
na tle wypłaty kwitami i stosunku do 
Związku Zaw. Na rok 1929 przypada 
stosunkowo ożywiona fala strajkowa 
—naliczamy tu 18 strajków (statysty- 
ka dokładna) z tego aż 11 ofenzyw- 
nych z żądaniem podwyżki płac, 2— 
o wypłacenie należności, 1 — o niere- 
dukowanie dni pracy, 1 — o zatrud- 
nienie bezrobotnych, 1 — o zmianę 

systemu płac, 2 — na tle stosunku do 

Związku. 
Jak widzimy 5 strajków są to straj 

ki obronne, będące wynikiem ciężkiej 

sytuacji gospodarczej, pozostałe nato- 
miast świadczą o demagogicznej i nie- 
celowej polityce wileńskiego ruchu za- 
wodowego (klasowego, a w pewnym 

stopniu i chrześcijańskiego). Nie będąc 

żadną realną siłą i nie umiejąc w ża- 

den inny sposób skłonić pracodawców 
do liczenia się ze Związkiem, wy- 

wołują one długie i zażarte strajki 

demonstracyjne. Inspektor Pracy w 

sprawozdaniu z r. 1928 mówi: ,,...za- 
targi komplikowały się ź powodu wro 
giego stosunku poszczególnych praco- 
dawców do organizacyj zawodowych... 

zatarg przekształeał się w zatarg mię- 

dzy pracodawcą a Związkiem... przy- 

czem likwidacja była znacznie utrud- 

niona". Słabość ruchu zawodowego 

znalazła także swój wyraz w zmniej- 

szeniu się ilości zawieranych umów 

zbiorowych w przemyśle, które mimo 

to że nie posiadają u nas mocy praw- 

nej świadczą o normalnych  stosun- 
kach między robotniczym ruchem za- 
wodowym, a pracodawcami. Poza tem 

wywoływał ruch zawodowy, mimo nie 

sprzyjającej konjunkiury sporadycz- 

ne akcje podwyżkowe, nie dające o- 

gólnej regulacji płac, a nawet nie przy 

noszące żadnej korzyści strajkującym. 

gdyż powrotna fala zniżkowa, uzy- 

skane w wyniku zażartej walki kilku- 
procentowe podwyżki pochłonęła. 

Cele zaś tych strajków tkwiły 

gdzie indziej, w nastawieniu politycz- 

nem, w ratowaniu swoich wpływów w 

masach. To też w parze z ucieczką 

robotników ze związków zawodowych 

unikają robotnicy radykalnych metod 

walki, narzucanych im przez partyj- 

ne kierownictwo związkowe. W prze- 

ciągu całego roku 1930-go mimo prze- 

prowadzaną redukcję płac liczba za- 

targów maleje w stosunku do r. 1929 

o 11-cie, liczba zaś straconych robot- 

niko-dni spada z 39.556 w roku 1929 

do 5816 to znaczy o 33.740 robotniko- 
dni (80 kilka procent). Sama rzeczy- 
wistość wbrew demagogji partyjnego 
kierownictwa ruchu zaw. zmusza ro- 
botników do realnego ustosunkowania 
się do obecnej sytuacji gospodarczej. 

Jak widzimy, akcja w kierunku 
polepszenia warunków pracy i płacy 
robotników wileńskich, stanowi nader 
aktualne zagadnienie socjalne, wyma- 

Powrót P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 31-1II. (Pat). We 
wtorek o godz. 10.15 powrócił ze 
Spały do stolicy Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Wizyta na Zamku. 

WARSZAWA, 3i.-1I. (Pat). Pan 
Marszałek Piłsudski udał się w dniu 
3ł b. m. o godz. 11.30 na Zamek, 
gdzie złożył wizytę Panu Prezyden- 
towi Rzeczypospolitej. 

Powrót min. Zaleskiego. 
PARYŻ, 3IIIL (Pat). Minister 

Zaleski odjechał w dniu 31 marca 
po pałudniu do Warszawy. Mini- 
strowi tewarzyszy sekretarz p. Czer- 
wiński. 

Nie bedzie posiedzenia Rady 
Gabinetowej przed świętami. 

(Tel. od wi. kor. z Warszawy). 

Prezydjum Rady Ministrów infor- 
muje, że doniesienie prasy na temat 
posiedzenia Rady Gebinetowej mi- 
mistrów, które miałoby się odbyć w 
dniach najbliższych, jeszcze przed 
świętami, nie odpowiada prawdzie 

„W Sejmie. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z wypłatą diet po- 
selskich w da. dzisiejszym kuluary 
w gmachu Sejmu wczoraj ożywiły 
się nieco. Przybyło z prowincji wielu 
posłów i senatorów. W rozmowach, 
jakie słyszy się w kuluarach i bu- 
fecie sejmowym. głównie omawiana 
jest kwestja sesji nadzwyczajnej 
Sejmu. Zainteresowanie dotyczy 
terminu zwołania jej, przyczem wy- 
rażają przypuszczenie, iż sesja od- 
będzie się w niaju. 

Pierwszy spadek bezrohocia. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Według danych Państwowego 
Urzędu Pośrednictwa Pracy liczba 
bezrobotnych w Polsce w dn. 28 go 
marca wynosiła 379.02] osoby, co w 
porównania ze stanem poprzedniego 
tygodnia, wykazuje spadek liczby 
bezrobotnych o 1639 osób. Jest te 
zanotowany pierwszy spadek bez- 
robocia od okresu zimowego. 

Budżet Śląska. 
KATOWICE, 3i-II. (Pat). Po 

blisko 13-godz. obradach Sejm śląski 
około godz. | w nocy ukończył de- 
babtę budżetową, uchwalając preli- 
miaarz budżetowy w trzeciem czy- 
taniu. Uchalony budżet przewi- 
duje w dochodach zwyczajnych 
112.676.202 zł, w dochodach nad- 
zwyczajnych 300 tys. zł, razem 
112.976.202 zł.; w wydatkach zwy- 
czajnych — 98.177.759 zł. i 52 gr., 
w wydatkach nadzwyczajnych — 
14.791.068 zł., razem— 1 12.968.827 zł. 

i 52 gr. 
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gające zgodnego współdziałania czyn- 
ników społecznych i władz państwo- 
wych. Niestety czynnik, który tu miał- 
by najwięcej do powiedzenia robot- 
nicze organizacje zawodowe, dotych- 
czas istniejące na terenie Wilna, nie 
okazały się na należytej wysokości 
dzięki rozbiciu tego ruchu, dzięki pod- 
daniu się pod wpływ partyj i ugru- 
powań politycznych. Nie reprezento- 
wał nigdy ten ruch realnej siły w sto- 
sunku do przedsiębiorców i władz, 
nie umiał przeprowadzić regulacji 
płac, nie potrafił przeprowadzić sku- 
tecznej akcji w kierunku przestrze- 
gania istniejącego ustawodawstwa so- 
cjalnego, przepisów o bezpieczeństwie 
i higjenie pracy, nie mogąc i nie chcąc 
wyrobić u robotników elementarnego 
poczucia odpowiedzialności obywatel- 
skiej i klasowej. 

Jedynie tylko jak najszerzej rozu- 
miany bezpartyjny ruch zawodowy, 
nie wychodzący z założeń politycz- 
nych, ale dobro klasy robotniczej w 
ramach interesu państwa, jako całoś- 
ci, mający na względzie, reprezentują- 
cy ogół robotników Wileńszczyzny w 
stosunku do czynników miarodaj- 
nych, opierający się o obóz państwo- 
wotwórczej pracy Marsz. J. Piłsud- 
skiego będzie mógł odegrać decydu- 
jącą rolę w uporządkowaniu stosun- 
ków na terenie robotniczym. Mamy 
nadzieję, że zamierzone posunięcia 
w tak zw. dotychczas gospodarczym 
ruchu zawodowym w Wilnie uczynią 
z niego tę siłę na terenie robotniczym. 

es. 

  

Możliwość reorganizacji gabinetu. 
Dziś jeszcze mówić o tem za wcześnie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczorajszy „Kurjer Warszawski 
podaje następującą wiadomość: .„,Po- 

wrót p. Marszałka Piłsudskiego do 

Warszawy, według pogłosek w dobrze 

poinformowanych kołach  politycz- 
nych pociągnąć ma w następstwie zwo 

łanie Gabinetu. Marszałek Piłsudski 

miałby według tych, wersyj objąć: o- 

sobiście kierownictwo gabinetu. Ustą- 

pienie Marszałka Piłsudskiego z urzę- 

du premjera w listopadzie roku ze- 

szłego należałoby rozumieć jako chęć 

przerwania czynności kierowniczych 

w rządzie na czas odpoczynku spędzo- 

nego na Maderze. 

a 

Według naszych informacyj w 

chwili obecnej wiadomości te należy 

traktować jako conajmniej przedw- 

czesne. Marszałek Piłsudski, który po 

wrócił w niedzielę do Warszawy od- 

bywa obecnie konferencje z kierowni 

kami nawy państwowej eelem dokła- 

dnego obeznania się z sytuacją polity- 

czną i gospodarczą państwa. Przed- 

wczorajsza długa konferencja z prem- 

jerem Sławkiem, oraz rozmowy z kie- 

rownikami Izb Ustawodawczych, z 

Marszałkami Sejmu i Senatu, wczoraj 

sza konferencja na Zamku, u Pana 

Prezydenta Rzplitej — miały 2 

pewnością ten cel. 

Trudno przypuszczać aby Marsza- 

łek miał zgóry przygotowaną decyz- 

ję to do pewnych pociągnięć w dzie- 

dzinie polityki wewnętrznej i by przed 

dokładnem obeznaniem się z sytuae- 

ją decyzję taką chciał zrealizować. 

'Tem więcej, że obecny rząd p. Walere 

go Sławka miał powierzony sobie do 

wykonania szereg Ściśle określonych 

zadań na pewnej przestrzeni czasu. 

Część ich została już wykonana, część 

zaś przygotowana „laboratoryjnie“ 

przez właściwe resorty ministerjalne i 

ma znaleźć się, lub już się znajduje na 

warsztacie pracy Rady Ministrów, a 

następnie ciał ustawodawczych, któ- 

rych zwołanie na sesję nadzwyczajną 

jest rzeczą przesądzoną. Kwestją je- 

dynie niezdecydowaną, jak można 

wnosić jest wyznaczenie terminu zwo- 

łania. 

W tym stanie rzeczy wiadomość o 

zmianach w rządzie w chwili obecnej 

zdaje się nie odpowiadać rzeczywistoś 

ci; z drugiej jednak strony nie należy 

zapominać o tem, że kilku ministrów 

pracuje w gabinecie bez przerwy od 

dłuższego czasn i już niejednokrotnie 

wyrażało chęć odpoczynku, a więc lo- 

gicznie — ustąpienia z rządu. W każ- 

dym razie, według naszych informacyj 

nie należy się spodziewać przed świę- 

tami jakichkolwiek bądź posunięć w 

dziedzinie polityki wewnętrznej. Sy- 

tuacja skrystalizować się może dopie- 

ro po Wielkiej Nocy. 

A k & 

Dzienniki opozycyjne lansują od 

Ania przyjazdu Marszałka Piłsudskie- 

go pogłoski o mających nastąpić nie- 

bawem posunięciach w polityce wew- 

nętrznej, wiadomości te częstokroć są 

tak rażąco sprzeczne z istotnym stanem” 

rzeczy,, że budzą one tylko uśmiech po 

litowania i traktować je można tylka 

jako plotki, puszczone w kurs przez 

niewybrednych dziennikarzy. 

7 LLS 

Propozycje turystów niemieckich. 
Fantastyczne rewelacje „Kurjera Czerwonego”. 

Teł. od wł. koresp. z Warszawy. 

„Kurjer Czerwony“ w artykule p. 
t. „Aneksja Litwy i układ wojskowy 
przeciwko Sowietom* podaje sensa- 
cyjne nad wyraz szczegóły w uzupeł- 
nieniu rewelacji francuskiego dzien- 
nika „Paris Midi* w sprawie rzeko- 
mego wystąpienia dyplomacji niemiee 
kiej, dotyczącego polskiego Pomorza, 

„Kurjer Czerwony“ donosi: „Pro- 
jekt ten przybrał konkretne formy 
stosunkowo niedawno, bo w końcu 
ub. lata w Warszawie w Hotela Eu- 
ropejskim w ustach dwóch turystów 
byłych oficerów niemieckich, jedne- 
go generała, drugiego pułkownika, 
którzy podróżowali prywatnie i za- 
trzymali się w Warszawie w drodze 
z Moskwy. Według planu wyłuszezo- 
nego przez tych oficerów niemieckich 
Niemcy przedewszystkiem nie dawały 
Polsce Kłajpedy w formie tajemnicze 
go „condominium*, ale wyraźnie pro- 
onowały Polsce brutalny napad na 
itwę Kowieńską i zaanektowanie ea- 

łej Litwy łącznie z Kłajpedą. Napadu 
miały dokonać wojska polskie. Pro- 
wokaeji ułatwiającej i usprawiedli- 

wiającej napad Połski mieli dokonać 
Niemcy przy pomocy oddanych sobie 
a potężnych czynników litewskich. 

Dalej czytamy w „Kurjerze Czer- 
wonym*: „Turyści powracający z 
Moskwy ofiarowali Polsce jednocześ- 
nie gwarancję neutralności nietylko 
niemieckiej, ale co brzmi bardzo sen- 
sacyjnie, gwarancję neutralności Ros- 
ji Sowieckiej. Ale i to nie było wszy- 
stko. Niemey na zadokumentowanie 
absolutnej swej dobrej woli ażeby cał 
kowicie zabezpieczyć Polskę przed 
nieodpowiedzialnošcią i perfidją so- 
wieckiej dyplomacji, zaofiarowali Pol 
see, jednocześnie z gwarancją neutral 
ności Sowietów, układ tajny wojsko- 
wy, przeciwko Rosji Sowieckiej na 
wypadek zaczepienia Polski przez So 
wiety. I jeśli istniał kiedykolwiek mo- 
ment, kończy „Kurjer Czerwony, w 
którymby mógł powstać zupełnie re- 
alny trzon bloku antysowieckiego, to 
mieścił się ten moment właśnie w pro 
pozycji turystów niemieckich powra- 
cających z Moskwy*. 

Pożyczka francuska 
w zasadzie jest postanowiona. 

Sfinalizowanie nastąpi po świętach. 

Tel. ed wł. kor. z Warszawy. 

„Kurjer Warszawski** w depeszy 
z Paryża donosi, że rokowania w spra 
wie pożyczki kolejowej zostały w dniu 
wczorajszym zakończone. Jeżeli for- 
malności administracyjno prawne za- 
równo w Warszawie jak i w Paryżu 
przeprowadzone będą w należycie szy 
bkiem tempie, to emisja publiczna po- 
życzki według „„Kurjera Warszawskie 
go“ nastąpi w końcu kwietnia. 

„Agencja Iskra'* donosi w związku 
z ukazaniem się w prasie depeszy z 
Paryża o podpisaniu tam przedwczo- 

Zmiany w obsadzie 
KOWNO, 31.IH. (Pat). Obecny 

poseł litewski w Berlinie p. Sidzi- 
kauskas został odwołany i miano- 
wany jednocześnie posłem w Lon- 

    

raj, względnie o parafowaniu układu 
o požyczce francuskiej na dokończe- 
nie budowy linji kolejowej Śląsk — 
Gdynia, iż zwróciła się do min. Skar- 
bu Matuszewskiego z zapytaniem ile 
w wiadomościach tych jest prawdy. 
Wiadomość jest o tyle tylko prawdzi- 
wa — odpowiedział p. min. Matusze- 
wski, że już uzgodniono wszystkie wa 
runki techniczne, rokowania o warun 
ki finansowe pożyczki rozpoczną się 
w Paryżu dopiero po świętach. 

poselstw litewskich. 
dynie. Posłem w Berlinie został 
mianowany dotychczasowy poseł 
w Paryżu p. Klimas. 

sza 

EMIRSZEKIKEZ 

Ciekawy proces w Kibtrtach. 
Dnia 30-go stycznia r. b. grupa hitlerow- 

ców w Eitkunach zamierzała zorganizować 
demonstrację. W obawie jednak przed groż- 
ną postawą tamtejszych żywiołów komu- 
nistycznych hitlerowcy zabarykadowali sie 
w mieszkaniu swego przywódcy Rudzewskie 
go posiadającego w Eitkunach piwiarnię. 

Wychodzące w Kibartach pismo litewskie 
„Musu Naujenos* zamieściło dokładny opie 
tego zajścia, wyrażając sie przytem o dzia- 
łalności hitlerowców w dosyć niepochlebny 
sposób. 

Nie podobało się to jednak panom z pod 
znaku Hakenkreuz'u, którzy w osobie mie- 
jakiego Kurta Rudzewskiego (obywatela Nie 
miec zam. w Eitkunach), wytoczyli w litew- 

skim sądzie pokoju w Kibartach sprawe 
przeciwko redaktorowi .„Musu Naujenos* — 
p. L. Skatikas'owi. 

Jak donoszą „Lietuvos Žinios“ Nr. 78, 
dn. 26-g0 marca r. b. sprawa ta obyla się 
przed sądem pokoju w Kibartach i dała nie- 
cczekiwane wyniki. 

Powód K. Rudzewski zarzucił wobec sądu 
redakcji „M. N.* iż przedstawiając go jake 
faszystę przyczyniła mu znaczne szkody, 
gdyż obecnie wszyscy unikają jego piwiar- 
ni. 

W toku jednak rozprawy okazało sie, 
iż Kurt Rudzewski wcale nie jest tą osobą 
o której pisały „M. N.*, gdyż byla tam mo- 
wa o przywódcy hitlerowców Rudzewsk.m 
posiadającym w Eitkunach piwiarnię, zaś 
powód jest jednym z przywódców stalhcl- 
mistów i nie posiada żadnej piwiarni (eo 
stwierdzili sami jego świadkowie) i że tylke 
przypadkowo nosi to samo nazwisko. 

Sąd jednak tej podstawowej okoliczności 
nie uwzględnił i w dalszym ciągu rozwazał 
sprawę. 

Występujący z ramienia powoda adwokat 
litewski  Paszkieviczius w przemówieniu 

swem zarzucił redakcji „M. N.*, iż w całym 
szeregu niepochlebnych wzmianek o hitie- 
rowcach i Hitlerze, usiłuje ona zaognić sto 
sunku pomiędzy Litwą a hitlerowcami „bę- 
dącymi wielkimi przyjaciółmi Litwinów*... 

Paszkieviczius stwierdza, iż „M. N:* prze 
kroczyły przepisy prawa niemieckiego e 
paszkwilach, oraz naruszyły zasady Prawa 
Rzymskiego i nawet Biblji.. i domaga się 
wymiaru jak najsroższej kary @@ pisma, 
które agitując przeciwko nabywaniu towa- 
rów zagranicznych psuje lit.-niemieckie sta- 
sunki handlowe oraz śmie nieprzychyluiė 
odzywać się o hitlerowcach dążących do za- 
bezpieczenia Niemiec przed wprowadzeniem 
tam „raju bolszewickiego". A 

Co jednak najwažniejsze, sąd wcale nie 
zwrócił uwagi na wniosek obrony odroczenia 
sprawy i przesłuchania świadków i nie po- 
dając żadnych motywów skazał redaktora 
Skatjkas'a na miesiąc zwykłego więzienia. 

Skatikas odwołał się do sądu okręgowego 
w Marjampolu. 

Oburzenie, jakie ten wyrok wywarł w 
społeczeństwie litewskiem jest całkiem zro- 
zumiałe, gdyż pomijając już wyraźną omył- 
kę co do osoby i podstawienie kogoś wcale 
innego, podanie opisu (chociażby najbardziej 
niepochlebnego) faktycznego zajścia nie mo- 
że być kwalifikowane jako przestępstwo. 

M. B. 

Antyniemieckie odezwy 
Gabrysa. 

RYGA, 31 III. (Pat). „Rigascbe 
Rundschau“ doposi, iž w ostatnich 
dniach zostaly rozkolportowane w 
wielkich ilościach odezwy byłego 
dyplomaty litewskiego Gabrysa, któ- 
ry w tych odezwach bardzo ostro 
występuje przeciwko Niemcom, u- 
ważając, że obecna ich polityka jest 
dalszym ciągiem Drang nach Osten. 

  

  

    

  

   

PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademji 

Muzycznej i Musikhochschule 
udzlela iekcyj fortepjanu 

ulica Dąbrowskiego Nr 12, m. 2. 

    

  

  
  

į Kto wygrał? 

WARSZAWA, 31 IIL (Pat). 31 b. 
m. w 19 dniu ciągnienia 5 klasy 
22 giej Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery: IQ tys. zł. — 41.950, po 

5 tys. — 22.683, 165.309, po 3 tys.— 
7.966. 46.848, 130.257, 142.496. 

Giełda warszawska z dn. 31.III. b. r. 

WALUTY 1 DEWIZY: 
DOLBNZ kd Ai 8,91/,—8,93'/, 8,891/, 
Belaja T 24555 124,05—124,34— 193 72 
HONGTMI 240300) sko 4,33 — 43,44 — 43,22 
Nowy Усг® „. + . 8,912—8,932—8,892 
Nowy York kabel . - - 8,92 — 8,94—8,00 
Oslo ‚ „ . . ‚ . . „ 238,62—239.22 - 238,02 
Paryż. . - . . . .  34,881/,—34,98 34,78 
Stokholm .'. . . . - 238,85 — 239 45—238,2> 
Szwajearja . . . . . 111,60—172,30 —171,19 
Wiaodoń c... 25% 125,40—125,71—12 09 

Włochy. . « . . . 46,721/,—46,84—46,61 
Berlin w obr.pryw. . - : - . < < 819058 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5% Konwersyjna . . . . « . . . . 49,00 
7% Stabilizacyjna . —. . . . 84,00—83,75 

5 K. i B. R., obl. B. G. K. 94,00 
.......... - 83.25 

4/,% ziemskie . . . . 53,25—53,00—53,10 
8% warszawskie . . . 79,50—73,00—172,80 

AKCJE: 
Bank Polski 
Starachowiee . - ‹ » . « 1 1 * 1 » „ 12,60 

    

Popierajcie Ligę Morską 

Z—— i Rzeczną!!     
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- niemiecki. 

Mowa ministra Curtiusa o układzie 
niemiecko-austrjackim. 

BERLIN, 31. III. (Pat.) — Na po- 
siedzeniu Rady Rzeszy w dniu 31 mar 
ca minister spraw zagranicznych Cur 
łius wygłosił przemówienie w spra- 
wie niem.-austrjackiej uuji celnej 

Minister stwierdził na wstępie, że 
międzynarodowa dyskusja przeprowa- 
dzona na temat tego układu przebyła 
już pewien etap, zwłaszcza od chwili 
w której stało się faktem, że Rada Ligi 
Narodów zajmie się niebawem tą spra 
wą. 

Briand, mówił Curtius, w swej mo 
wie, wygłoszonej w Senacie francus- 
kim uznał niebezpieczeństwo zagraża- 
jące gospodarstwom narodowym kra- 
jów środkowo - wschodniej Europy. 
Mówił o zagadnieniach gospodarczych 
ciążących na Europie środkowej, a 
szczególnie na Austrji. Troski gospo- 
darcze połączyły rządy austrjacki i 

Ciężka dola gospodarcza 
zmusza nas do takiego postępowania. 
Niemcy przy bezrobociu obejmującem 
pięć miljonów osób, przy uciążliwych 
zobowiązaniach politycznych, przy zu 
pełnie niewystarczającej ilości kapita 
łu, przy głębokim kryzysie rolnictwa, 
zagrożone są ciężkiemi gospodarcze- 
mi i społecznemi niebezpieczeństwa- 
mi. Obok potrzeby uzdrowienia i pod- 
niesienia rynku wewnętrznego stoimy 
wobec konieczności rozszerzenia ryn- 
ków i handlu zagranicznego. Austrja 
zaś, wyrwana z wielkiej jednostki go- 
spod. posiada zbyt szczupłą podsta- 
wę dla swego aparatu gospodarczego. 
do tych samych co my celów. 

Wszystkie nasze dążenia ostatnich 
czasów podyktowane są wzgłędami go 
spodarczemi. Oba kraje spodziewają 
się ożywienia, podniesienia i rozsze- 
rzenia ich gospodarstw narodowych. 
przez przystosowanie naszych celnyc 
i handlowo-politycznych warunków, o 
raz drogą swobodnej wymiany gos- 
podarczej. Nasze postępowanie idzie 
po linji ogólnoeuropejskiej współpra- 
iey. Idea regjonalnych porozumień i u- 
kładów wysuwa się coraz bardziej na 
pierwszy plan. 

Czysto gospodarczy charakter nie 
miecko-austrjackiego płanu nie -pozo- 
staje w sprzeczności z zobowiązaniami 
wynikającemi z prawa narodów. Plan 
idzie w kierunku unji celnej oarz swo 
bodnej wymiany towarów na wew- 
nątrz, a identyczności ceł i polityki 
handlowej na zewnątrz, ale w kierun- 
ku unij sui generis dostosowanej do 
specjalnego porozumienia z Austrją. 

Co do angielskiej propozycji, aże- 

by przed powzięciem dalszej decyzji 
przedstawić prawną stronę zagadnie- 
nia do rozważenia Rady Ligi Narodów 

jest rzeczą jasną, że my ze swej stre- 
ny nie możemy uważać za potrzebne 
rozważanie strony prawnej zagadnie- 
nia, skoro cały plan opiera się na na- 
szem i Austrji przekonaniu, że mieści 
się on całkowicie w ramach międzyna- 
rodowych układów. Jest jednak rze- 
,„czą samo przez się zrozumiałą, że nie 
uchylamy się od takiego omówienia 
sprawy w Radzie Ligi Narodów przez 
mocarstwa, które podpisały protokół 
genewski. 

Przechodząc do sprawy krytyki po- 
stępowania Austrji i Niemiec minister 
zaznaczył, że w tej dziedzinie nie ma 
sobie nic do zarzucenia. Natomiast 
skoro tylko rządy Austrji i Niemiec 
zdały sobie sprawę z doniosłości cha- 
rakteru ich planów, wydaliśmy mówił 
min. polecenie naszym przedstawiciel 
stwom poinformowania obcych rzą- 
dów. Niemcy i Austrja wiedzą zbyt do 
brze, jak silnie ich własne interesy 
związane są z interesami innych kra- 
jów i że niemniej niż kiedykolwiek in 
ne państwo liczyć muszą na pełną za- 
ufania współpracę z in. krajami Nie 
nielišmy na myśli tego żeby zasko- 

czyć świat politycznym szachem, któ- 
ry mógłby być przeszkodą powszech- 
nym europejskim dążeniom i wywo- 
łać zamęt. Dlatego sądzę, że w żadnym 
razie nie potraktuje się słusznie spra- 
wy jeżeli do pewnego stopnia określi 
się ją jako wypadek. Jeżeli mimo to 
niemiecko-austrjacki plan wywołał 
podniecenie, istotne zamiary Niemiec i 
Austrji nie dały ku temu żadnego po- 
wodu. Zagranicą jednakże całą spra- 
wę bez powodu przesunięto z terenu 
gospodarczego na polityczny i związa 
no z połitycznemi celami, z któremi 
nie ma ona nie wspólnego. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że niemiec- 

ko-austrjackie postępowanie wysuwa 
różnego rodzaju sprawy gospodarcze. 
Wydaje mi się rzeczą niezrozumiałą, 
że mówią przytem o utrudnieniu dob- 

rych stosunków między narodami, lub 
"eo więcej o jakiejkolwiek groźbie @а 
pokoju. Z tego powodu nie mogę ró- 
wnież zgodzić się na to, ażeby niemie- 
cko-austrjacki plan mógł być przesz- 
kodą dla konferencji rozbrojeniowej, 
zbierającej się w roku przyszłym. Ża- 
den kraj na świecie nie jest bardziej 
zainteresowany w pokoju Europy i jej 
rozbudowie niż Austrja. O ile austr- 
jacko-niemiecki plan będzie tak zrozu 
miany i oceniony, jak został pomyśla- 
ny przez obu partnerów, to mamy na- 
dzieję — zakończył minister Curtius 
— utrwali się zrozumienie, że naogół 
plan ten podporządkuje się europejs- 
kim dążeniom. 

Echa mowy Curtiusa. 
We Francji. 

PARYŽ 31. III. (Pat). — Z powodu 

przemówienia ministra Curtiusa dzien 

nik Le Temps oświadcza, że trudno od 

mówić ministrowi Curtiusowi pewnej 

zręczności. Stara się on bowiem usp- 

rawiedliwić inicjatywę austro-niemiec 

ką w sprawie unji celnej, chęcią zara- 

dzenia kryzysowi gospodarczemu. Ob- 

rał on dla tego tezę o konieczności 
działania pod presją niepomyślnych 
warunków ekonomicznych. 

Niema jednak takich niepomyši- 
nych warunków, pisze Le Temps, któ 
re usprawiedliwiłyby sposoby do ja- 
kich uciekają się rządy berliński i 
wiedeński przy realizacji wbrew tra- 
ktatom unji celnej. Należy uważnie ro 
zważyć argumenty ministra Curtiusa 
gdyż zaufanie do lojalności Niemiec 
jest zbyt zachwiane, aby można było 
usprawidliwić pozory, które się wy- 
tworzyły. : 

/ w Niemczech. 

BERLIN, 31. III. (Pat). — Mowa 
ministra Curtiusa w sprawie niemiec- 

ko-austrjackiej unji celnej wzbudziła 

w tutejszych kołach politycznych oraz 

w prasie wielkie zainteresowanie. 
Zdaniem Vossische Ztg. najsilniejszym 

momentem przemówienia jest to, że 
rząd Rzeszy nie odstąpił, mimo ata- 
ków Brianda, od przeświadczenia o 
swem prawie do zawarcia umowy z 
Austrją. t 

„Germania“, organ kanclarza Bru 
eninga wita z zadowoleniem fakt, że 
Curtius nie wdawał się w polemikę 

z przeciwnikami unji ograniczając się 

do nakreślenia w ogólnych zarysach 
treści i cełów umowy między Niem- 
cami i Austrją. 

„Deutsche Tageszeitung* wyraża 
powątpiewanie co do praktycznych 
„skutków jakie pociągnąć może za sobą 
zgoda Niemiec na poddanie umowy 
austro-niemieckiej badaniom prawnym 
Rady Ligi. 

„Boersen Courrier pisze o zawo- 
dzie jaki sprawiło oświadczenie mini- 
stra Curtiusa. Pozostał on w defenzy- 
wie przesądzając zgóry o słabości swe- 
go stanowiska. 

Skutki zabójczej mgły w Belgii. 
BRUKSELA 31.1. Pat. — Proces prze 

eiwko administratorom fabryk, których gazy 
wydzielające się z kominów, wywołały w 
swoim czasie tyle paniki i zatruć w okoli- 
each Vilvorde, trwa w dalszym ciągu. Na 
ostatniem posiedzeniu zeznawał minister 

zdrowia publicznego, żądając dodatkowej 
jeszeze ekspertyzy. Skonstatowano, że gaz 
wyrządził ogromne szkody w rolnictwie tak 
iż po przejściu fali gazowej nad jakąś eke- 
licą wymarły tam drzewa i inne rośliny. 

= Ludowe zwyczaje wielkotygodniowe. 
/ W niedzielę przed Palmową. w 

niektórych okolicach obnoszą po wsi 
wielką lalkę ze słomy, ustrojoną nie- 
kiedy jak druchnę, rozbierają i topią 
ja w rzece, Śpiewając odpowiednie 
pieśni o Marzannie, czyli bogini zi- 
my, mrozu. Potem wracają do wsi 
z ustrojonem drzewkiem, spiewając 
„Wyniosłyśmy Marzaneczkę ze wsi, 
przyniosłyśmy drzeweczko do wsi“: 
'Tak chodzą na Śląsku, w Krakow- 
skiem, na Podhalu, w Poznańskiem, 
'Na Białorusi na Zielone Święta cho- 
dzą dziewezęta z Gaikiem, wędrują 
od chaty do chaty z „kustem'* (krza- 
kiem), dziewczyna owinięta w zieleń 
przychodzi z rówieśnicami, śpiewa i 
przyjmuje podarki. 

W Palmową Niedzielę wszędzie 
robią palmy, ale nigdzie tak koloro- 
we i ładne jak w Wilnie. W sądec- 
kiem, robią je bardzo długie, gdzie 
indziej zjadają pączki wierzbowe od 
bólu gardła, popędzają wierzbą świę- 
сопа ao, jak pierwszy raz na pole 

idzie. U nas kładną pod nogi idące- 
mu pierwszy raz na paszę bydłu pał- 
mę, chleb i sól. W Krakowskiem, na. 
Palmową, chłopaki przebierają się w 
płachty przewiązane słomianem po- 
wrósłem i z przyprawionym ogonem 
Tak wystrojeni chodzą po domach, 
prawią oracje, śpiewają i zbierają po- 
darki, coś do jedzenia. W Wielką 
Środę palono dawniej .,Gromadki*, 
stosy chróstu na pamiątkę i uczcze- 
nie dusz zmarłych, a do dziś dnia w 
niektórych okolicach przetrwał zwy- 
czaj „Judaszek* czyli strącania z wie- 
ży kościelnej bałwana ze słomy, Ju- 
dasza. Chłopcy biją go, wloką po wsi 
i zrzucają do wody. 

W Wielki Czwartek, za dawnych 
czasów, gospodynie nie zmywały mis 
i talerzy i zostawiały resztki jadła i 
napojów dla nakarmienia dusz zmar- 
łych, które nocą odwiedzają miłe za 
życia kąty. A wogóle „dla uboża”*, 
zostawiano resztki jedzenia i rozda- 
wano je żebrakom wędrującym, lub 

  

KUR JER w 

Fala upałów,     
' która w ewoim czasie nawiedziła Londyn, 
dała" Ji | głównie we) Źneki i policemewom 
angielskim. Widzimy tu, jak jeden % nich 
spogłąda z rozpaczą na ciężki swój hełm 

gumowy. 

Lim A A 

Mania prześladowcza. 
Grecko-katolicki biskup stanisła- 

wowski ks. Grzegorz Chomyszyn, og- / 
łosił niedawno list pasterski, w któ- 
rym potępia zaślepioną, destrukcyj- 
ną, wyłącznie negatywną politykę do- 
tychczasowych pęzywódców. ukraiń- 
skich w Polsce. 

Stanowisko ks. biskupa da 
streścić w ten sposób: 

się 

Ukraińcy, obywatele państwa pol- 
skiego, powinni być wobec tego pań- 
stwa szczerze i bezwzględnie lojalni. 
Wzamian, to państwo da im warunki 
swobodnego rozwoju kulturalnego, wa 
runki, w których będą mogli „dojrzeć 
do rządzenia“. To jest — powiada ks. 
biskup — polityka jedynie realna i 
trzeżwa, która przytem wcale nie na- 
kazuje wyrzeczenia się myśli o włas- 
nem państwie w jakichś  sprzyjają- 
cych okolicznościach w przyszłości; 
przeciwnie: umożliwi najlepsze przy- 
gotowania się do takiej możliwości. 
To jest zarazem polityka, która, w 
przeciwieństwie do uprawianego о- 
tąd systemu spisków, gwałtów, fał- 
szów, może i powinna szczerze i kon- 
sekwentnie oprzeć się na podstawie 
ideologji katolickiej. ! 

Przeciwko temu listowi obecnie 
ostro występują moskiewskie „Izwies 
tija”, nazywając inicjatywę ks. Cho- 
myszyna „wiosenną muzyką interwen 
cyjną w Polsce. Akcja tego rodzaju 
rozpoczyna się — według słów ofi- 
cjalnego organu Sowietów —w Pol- 
sce zawsze na wiosnę i jest inspirowa 
na przez czynniki watykańskie, 
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Dar dla Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 31. IIL. (Pat). — W 
dniu 31 marca imieniem ludności mia- 
sta Puław delegat powiatowego komi- 
tetu dziesięciolecia odparcia najazdu 
Rosji Sowieckiej p. Emil Tokar zło- 
żył w Belwederze szkatułę artystycz- 
nie rzeźbioną z kopją miniaturową ta- 
blicy pamiątkowej, jaką wmurowano 
w dóm w Puławach, w którym p. Mar 
szałek Piłsudski zatrzymał się w 
czasie kontrofenzywy przeciwko bol- 
szewikom w roku 1920. je / 

—0— 

Demonstracja antyrządowa. 

BERLIN, 31-11. (Pat). Ubiegłej 
nocy nieznani sprawcy obrzucili ka* 
mieniami gmach Ministerstwa Spra- 
wiedliwości, wybijając szereg szyb 
frontowych. Kamienie owinięte by- 
ły w papiery z napisami: „Precz z 
art. 2180, „Precz z dekretami Руе- 
zydenta“. 

еа 

"Wszerizie to samo. 

ATENY, 3!-IIl. (Pat). Na pierw- 
szem przedstawieniu filmu „Na za- 
chodzie bez zmian” nieznani spraw- 
cy rzucili bomby łzawiące tak, iż 
musiano przerwać przedstawienie. 
Po wznowieniu doszło do zajść, wo- 
bec czego interweniowała policia, 
przywracając porządek. ъ bs 

    

pod kościołem. Do'Wielkiej Soboty 
milkną dzwony, (ładna jest przypo- 
wieść francuskiego ludu, że dzwony 
lecą wtedy wszystkie do Rzymu i gdy 
je tam poświęcą, wracają na Wielka- 
moc). U nas chłopcy robią sobie ko- 
łatki i biegają po wsi, strasząc niemi 
każdego, a to jest stary zwyczaj odpę- 
dzania złego ducha, zaś gdy zaśpiewa- 
ją w kościele Glorja, trzęsie się drzew- 
ka owocowe żeby dobrze rodziły. Na 
Kujawach iłuką stare garnki napełnio 
ne popiołem lub błotem, a w W. Pią- 
tek wynoszą ze wsi żur i zakopują w 
polu z odpowiedniemi śpiewami. O- 
powiadają też stare bajędy, że w tem 
dzień czarownice odbywają swój zlot 
na Łysą Górę, bo dzwony je nie stra- 
szą. Gospodynie nie przędą w niektó- 
rych okolicach, by się do ran Pana Je- 
zusowych nie naprószyło. 

Na pamiątkę cierpienia P. Jezusa. 
biją dzieci rózgą brzozową, w Kra- 
kowskiem i Poznańskiem. W Siera- 
dzkiem jest ładny zwyczaj na ten 
dzień. Gospodarz chaty przed wscho- 

, dem słońca nie odzywając się do ni- 
kogo idzie do źródła które płynie od 
wschodu na zachód, i nastawia dzban 

X LENS KI 

Rozdžwieki francusko-angielskie. 
Prasa angieiska niezadowolona įest z Brianda, prasa zaš 

francuska z Hendersona. 
LONDYN, 31-III. (Ate). „Daily 

Herald* polemizuje z przemówie- 
niem Brianda, wygłoszonem na so- 
botniem posiedzeniu senatu w spra- 
wie uuji celnej austro-niemieckiej. 
Organ stronnictwa pracy stwierdza, 
iż przemówienie irancuskiego mi- 
mistra spraw zagranicznych było za 
ostre. Polityka Angiji zdąża do te- 
go, ażeby legalność unji celnej zba- 
dać przy pomocy umiarkowanych 
środków prawnych. Jeżeli unja jest 
legalna, wówczas całe zagadnienie 
dia Anglji jest wyczerpane, Anglija 
udzieli swego poparcia, ježeli cho- 
dzi O podtrzymanie autorytetu Li- 
gi Narodów i prawa publicznego 
w Europie, Anglja jednak nie uleg- 
nie żadnemu naciskowi, aby narzu- 
cać swą wolę,. przyłączając się do 

pewnej grupy państw celem wy- 
warcia nacisku na inną grupę. 

PARYŻ, 31-III. (Pat). Oświadcze- 
nie, złożone wczoraj w Izbie Gmin 
przez ministra Hendersona, nie wy- 
warło na opinji francuskiej wpły= 
wu uspokajającego. Dzienniki za- 
rzucają mu brak stanowczości. Mi- 
nister Henderson — pisze Pertinax 
w dzienniku „Echo de Paris* — 
nie dba widocznie 0 wypadki, jakie 
mogą wywołać w Europie central- 
nej i wschodniej ostatnie posunię- 
cia austrjacko-niemmieckie. Zamyka 
się on w rozpatrywaniu zagadnie- 
nia o charakterze proceduralnym 
i starannie unika wypowiedzenia 
najmniejszej opinji co do samej 
treści wypadku. 

„EWY 

Znowu katastrofalne trzesienie ziemi. 
NOWY YORK 31.III. Pat. — Donoszą z 

Managuy, że odczuto tam silne trzęsienie 
ziemi, które spowodowało znaczne Szkody. 

Wedle informacyj z Panamy, miasto Mana- 
gua uległo zupcinemu zniszczenia. 

"Trupy gniją na ulicach. 
ALLAHABAD 31.1. Pat. — Istnieje oba- 

wa, że w Cawnpore na skutek ostatnich za- 
mieszek wywiążą się niebawem różne epi- 
demje, gdyż pewna iłość trupów nie została 

    

  

jeszcze pochowana i porrucona jest na uli- 
cach. Pozatem od dnia 24 marca całe zapa- 
sy mięsa, znajdujące się w rzeźniach gniją. 

  

[NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE O 
poleca po cenach znacznie zniżonych : 

opłatki pod mazurki, szafran, waniiję, cieki, esencje i t. d. 

   

  

    

  

WŁ. NARBUT 
Magaz 

  

CENY ZNIŻONE. 

  

  

  

Wielki wybór perfum i wody kolońskiej m wagę i we fiskornct. 
SKŁĄD APTECZNY I PERFUMERYJNY 

yn do piątku włącznie otwarty de godz. 3-ej wiecz. 

JÓZEF KŁODECKI 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła św. Jana) TELEFON 928 

POLECA 
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP :-: KOŁDRY WA- 
TOWE I PLUSZOWE :-: płótna bieliźniane, bieliznę damską, 
męską i pościełową .:-: WEŁNY NA SUKNIE I PŁASZCZE. 
Ostatnie nowości jedwabi :-: Galanteria męska i damska. 

WIELKI WYBÓR WSZELKICH TOWĄRÓW. 
Wyprzedaż resztek z rabatem 40 proc. 

    

  

WILNO, Ś-to JAŃSKA 11 
TELEFON 432. 

NO NATE EEEE 

   
    

      

  

W. Charytonowicz i S-ka 
Apteczny Dom Handlowy 

ulica Mickiewicza Nr. 7. Telefon 9-71. 

10', RABATU ŚWIĄTECZNEGO 
udziela l-go, 2 i 3 kwietnia. 

Świeże: szafran, wanilja, kardamon, i t.p. Wytworne perfumy 
- - - - - i kosmetyki w największym wyborze. - - - - - 

CENY NAJNIŻSZE. 

  

CNY NAJNIŻSZE. 
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Silne iotniotwo teo potęga Państwać 

w ien sposób, żeby woda sama doń 
wpłynęła. Stawia dzban na trawie, 
myje się sam w strumieniu, nie wy- 
cierając twarz i nie oglądając się za 
siebie, biegnie z dzbanem do chaty. 
Tam siawia dzban na stołe przed 
zgromadzoną rodziną i mówi: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus“. 
Odpowiada mu tylko najstarszy i 
pierwszy pije ze dzbana, a następnie 
według kolei, wszyscy obecni. Ma to 
chronić od chorób. ż 

W W. Sobotę święci się w kościele 
nowy ogień, wodę i jadło. Prastary to 
zwyczaj łączący w piękny symbol od- 
wieczną cześć ognia, dającego życie 
i kult chrześcijański, wiecznego pło: 
mienia wiary. Ogień zabierają do do- 
mów i rozpalają nim ognisko, które 
od wczoraj stoi zagaszone. Obchodzą 
gospodarstwo z nowym ogniem,, by 
strzec od pożaru i przystępu złego 
ducha. Robią pisanki i „światy* z ko- 
lorowych papierów. 

W nocy przed Rezurekcją obcho- 
dzą święto zmarłych, których zapra- 
szają do jadła wspólnie, po nabożeń- 
stwie żajadają święcone, obdarzają 
jajkami pisankami chodzących ze 

  

śpiewami i z „Kuraskiem* chłopców. 
W nocy '”z niedzieli na poniedziałek 
zanim kur zapieje, obiegają w Kra- 
kowskiem parobcy poła z pochodnia- 
mi, święcą je wodą święconą, zatykają 
na miedzach palmy, odpędzają złe 
moce, za to dostają od gospodyń ja- - 
jecznicę. 

Łupiny od jaj wieszają na drze- 
wach owocowych, z przygadankami, 
żeby tak rodziły. Od zmierzchu za- 
czyna się „Szmigus“, cz. Oblewanka, 
chłopcy oblewają wodą dziewczęta: 

a we wtorek dziewczęta na chłopcach 
się mszczą i suchej nitki na nich nie 
zostawią. Mali chłopcy chodzą po 
włóczebnem i zbierają kawałki świę- 
conego, by. potem sobie wspólną ucz- 

tę wyprawić. W drugie święto po nie- 
szporach, chodzą z niedźwiedziem 
przebranym chłopcem w wianku gro- 
chowym na głowie i z dzwonkiem, po- 
tem zdzierają z niego obleczenie i z 
grochowinami topią, a podarki zja- 
dają w gospodzie. Dziewczęta chodzą 
z Gaikiem cz. z Maikiem, i śpiewają 
stare pieśni obrzędowe, czasami leją 
na nie wodę, żeby wszystko lepiej 
rosło. 
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Prima Aprilis. 
Bywają żywoty ludzkie bez niespodzianek 

—i z niespodziankami, z większą. łub maniej- 

szą ich ilością. Bywają żywoty jednostajne 

i dające się ogarnąć jednym rzutem oka, jak 

linja kolejowa idąca równiną, proste przed 
siebie. Widać zdaleka domki dróżników, sta- 
cje. Są to urodziny, awanse, jubileusz, eme- 
rytura, koniec. Ale są i żywoty unoszone w 
górę, lub strącane w przepaść: redukoja, giė 
wna wygrana na loterji, bankructwo. 

Są niespodzianki jasne i są niespodzianki 

ciemne, ale jedne i drugie są długowieczne. 

można się ich dotknąć, trzeba je traktować 

na serjo. Jasne i ciemne ptaki, miezałeżnie 

od nas lecące wzdłuż drogi życia, rzucające 

na nią blaski i cienie. 

W dniu pierwszym kwietnia na Prima A- 

prilis, wszystko to się zmienia, staje do góry 

nogami. Oficjalny dzień niespodzianek drwi 

sobie z tego. co w życiu bywa marzeniem, e- 
czekiwaniem, obawą ściąga to ma ziemię, 
przeprowadza sekcję i mówi: ot widzisz, co 
się kryje w środku twojej niespodzianki, nie 
ciesz się przedwcześnie, bo się zawiedziesz. 

Nie smuć się, bo przekonasz się, że niewarto. 

Bądź zadowolony z tego, że w życiu jest 
mniej niespodzianek, niż się tobie zdawało. 

Prima Aprilis, nauczyciel trzeźwości, po- 

godzenia się z codziennością. najprozaicz- 

niejszy dzień w roku. Kłoś bardzo wyracho- 

wany, a może tylko rozczarowany musiał mu 

dać początek, aby ostudzić bliźnich. kąpa- 

nych w gorącej wodzie. 

Niespodzianki „poważne” są jak ptaki woł 

ne i swobodne. Niespodzianki primaapriliso- 

we przypominają łatawcę jasne czy ciemne. 

Ktoś puszcza latawca i trąca cię roztarg- 

nionego, zamyślonego: „widzisz, ptak*. Cje- 

szysz się lub smucisz. A oto ruch drugi: la- 

tawiec spada na ziemię, szeleszeząe papierena 

śmieją się widzowie. A jednak może właśnie 

w oszukanym jest najwięcej poezji, którą na 

najniższym poziomie można nazwać łatwo- 
wiernością. Czemuż wierzył, że w życiu mo- 
że stać się coś nieczekiwanego? Czemuż 
wierzył w niespodziankę? Został za te ukara- 
ny śmiechem. 

Kawalarz primaaprilisowy może być żarto- 
wnisiem niewinnym i mało pomysłowym. Ta 
ki operuje pomysłami tego rodzaju: „Tele- 
fon do ciebie*, — „Posłaniec z listem*. — 
„Masz cukierka" (cukierek jest z gumy). 
Grunt przytem, aby nie było kalendarza na 
ścianie. 

Gorzej, gdy żartujący trafia głębiej, gdy 

wie na czem ci zależy i czego się obawiasz. 

Wtedy porusza cię do głębi i demaskuje. 

„Otrzymałeś nagrodę". — „Wybramo cję?... 

— „Przenieśli*, Zmienia ci się twarz. Obecni 

śmieją się. Jesteś zmieszany. — Po żarcie 

primaaprilisowym poznać można i przytom- 

mość umysłu zwodzonego, jak i kulturę, tak 

i inteligencję zwodzącego. 

Latawiec primaaprilisowy może być cie- 

mny lub może być jasny. Latawca ciemnego 

puszcza fiłantrop, aby ucieszyć się tem, że 

mie jest tak źle. Latawca jasnego puszcza mi- 

zantrop, aby zasmucić cię za cehwiię stwier- 

dzeniem, że nie jest dobrze. 

Filantrop straszy cię taktownie tem, że 

dziecko wpadło pod auto, lub, że w domu po- 

żar. Gonisz zdyszany i widzisz, że dziecko 

bawi się spokojnie i w domu wszystko jest 

w porządku. Jesteś szczęśliwy, ałe o ile nie- 

ostrożny filantrop jest wpobliźu, to mie ręczę 

za jego całość Mizantrop zapowiada ci głów- 

ną wygraną, spadek, order, awans. „Prima 

Aprilis". Patrzysz na niego czule i życzysz 

mu, aby wszystkie jego nadzieje zamknęły 
się takim samym primaaprilisowym rezulta- 
tem. 

Prima Aprilis — dzień prozy, dzień zło- 

Śliwości. Piszący te słowa nie jest wyjątkiem 
z reguły. Spodziewaliście się czegoś wesołege 
— pochwały, wiosennego króla przypadku, 

który otwiera wrota wszystkim możliwoś- 

ciom i wydaje chwilową wojnę rutynie ży- 

cia... Natknęliście się an krytykę — mimo- 

wolną. 

*Tkwi to jednak może w charakterze chwi- 

li obecnej na świecie. Ludzie dziś obawiają 

się raczej złych niespodzianek, niż spodzie- 
wają dobrych. I dlatego Prima Apriłia srtcił 

na. popularności. 
Co będzie jutro? Życzymy mu aby ją od- 

zyskał w naszym własnym interesie. Będzie 

to dowodem, że nanowo nauczyliśmy się ba- 

wić, cieszyć — i spodziewać. Ws. 

SEBA WIRSAT O NTT TRS 

Wybuch w kopalni. 
OVIEDO 31.1. Pat. — W jednej z ke- 

palń nastąpił wybuch gazów. Dotychczas wy 
dobyło 9 trupów i 4 ciężko rannych. О 5 
górnikach brak wiadomości. 

Katastrofy na morzu. 
ATENY 31.iIl. Pat. — Dwa statki moto- 

rowe i jeden żaglowiec rozbiły się. Niezna- 
ny jest los 25 ludzi załogi. 

We wtorek po W. Nocy obchodzą 
w Krakowie ciekawe Święto ludowe: 
„Rękawka*. Wszyscy zbierają resztki 
święconego i idą na Kopiec Krakusa, 
a tam rzucają jaja i kawałki jadła, 
orzechy, jabłka, bułki, na dół, a chłop- 
cy biegną i mocują się o te przysmaki, 
zebranym dziadom rozdają też jedze- 
nie. Pamiątka to obchodzonego daw- 
niej święta zmarłych, które się na Lit- 
wie i Białej Rusi obchodziło na mogi- 
łach, dokąd krewnym i przyjaciołom 
przynosiły rodziny resztki Święconego 
i pożywały wspólnie, wspominając nie- 
obecnych, a odchodząc zostawując 
im pożywienie. Na Białorusi prawo- 
sławnej dotąd ten piękny zwyczaj się 
utrzymał w dalekich okolicach, jak 
również na Zaduszki. 

Dużo było tych ciekawych, prasta 
rych zwyczajów i obchodów, a coraz 
ich mniej, pozostają już tylko w pie- 
śni i powieści. 

H. R. ZZ 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Polsko-litewska konferencja graniczna. 
W celu porozumienia się w sprawie wydawania przepustek rolni- 

ćzych ludności zamieszkałej na pograniczu, wyznaczona została na dzień 
14 kwietnia r. b. konferencja polsko-litewska, która odbędzie się na tere- 
mie odcinka granicznego Troki. 

Ze strony polskiej w konferencji udział wezmą delegaci K. O. P-u 
oraz starosta powiatowy. 

Walka z agitacją komunistyczną na pograniczu 
sowieckiem. 

Ujawnienie składu bibuły wywrotowe]. 
Wiadre bezpieczeństwa zauważyły na po- 

granieru polsko-sowieckiem w rejonie od- 
<inkn granieznego Domaniewo wzmożoną 
agitację wywrotową, prowadzoną w. duchu 
komunistycznym wśród ludności tamtejszej. 
Zarzadzono obserwację, która w rezultacie 
doprowadziła do ujawnienia olbrzymiego 
składu bibuły komunistycznej we wsi Pi- 
ślrowszczyzza w mieszkaniu Borysa Podole- 

wa. Przeprowadzona rewizja ujawniła rów 
nież mnóstwo tajnych okólników K. P. Z. B. 
oraz instrukcyj przesyłanych przez komin- 
tern. 

W związku z tem aresztowano 4 osoby, 
które trudniły się kolportowaniem litera- 
tury sowieckiej oraz brały czynny udział 
w przetransportowywaniu bibuły przez gra- 
nieę. 

Niezwykły pojedynek między siostrami. 
Walka na śmierć i życie o mężczyznę. 

© uiezwykłym wypadku donoszą z Kraś- 
о: Mieszkanki tego miasteczka siostry 

Banina i Helena Szezerbińskie zapłonęły go- 
sącą miłością do jednego mężczyzny. Zaka 
chane siostry znienawidziły się wzajemnie 
żądając jedna 6d drugiej, aby ustąpiła z 
drogi. Zazdrość oślepiła siostry do tega 
stopuła, że wkońcu zaczęły sobie grozić 

4miereią. 
Pogróżki jak się okazalo nie były płon- 

Katastrofa 
Z Krótewszczyzny donoszą iż wczoraj na 

dimji kolejowej Nowodruck—Woropajewo 
wydarzyła się katastrofa pociągu zdążają- 
<zego z Królewszezyny do Wilna. Kilka wa- 

ne. W dniu wczorajszym między siostrami 
wynikła kłótnia, która wkrótce zamienila 
się w bójkę. Uzbrojone w noże siostry rzu- 
ciły się jedna na drugą. Rozegrał się śmier- 
telny, pojedynek podczas którego Helena 
Szezerbińska zadała swojej siostrze Janinie 
śmiertelny cios. Po przewiezieniu rannej do 
szpitala Janina zmarła nie odzyskując przy- 
tomności. 

Siostrobójczynię aresztowano. (e) 

kolejowa. 
gonów uległo wykolejeniu. 4 osoby odniosły 
ogólne potłuczenia. Na miejsce wypadku 
przybył specjalny peciąg ratunkowy z Kró- 
lewszezyzny. 

Zamordowała dziecko i schowała zwłoki 
do kufra. 

w. Dołhinowie wykryto ohydną zbrodnię 
%tórej dopuściła się stała mieszkanka lego 
miasteczka Jadwiga Jarmołkiewiczówna. 

Chcąe pozbyć się nieślubnego dziecka 
zamordowała je, zaś aby ukryć ślady zbrod- 

mi schowała zwłoki do kufra i zaniosła na 
«strych. 

Po kilku dniach mieszkańcy domu po 

czuli dochodzącą ze strychu jakąś niemiłą 
woń. 

Udano się na strych, otworzono kufer 
i znaleziono w nim rozkładające się już 
zwłoki dziecka. 

O odkryciu zameldowano policji która 
sprawczynię zbrodni aresztowała. 

(e). 

NOWOGRÓDEK 
Czwartki literackie wnoszą dużo oży- 

wienia do tak monotonnego życia miasta. 
Mają one coraz większe powodzenie. Cieka- 
«wie zapowiada się najbliższy czwartek. Ма 
ma nim wygłosić prelekcję o żydowskim poe- 
«de Szołomie Aszy, znany na tutejszym tere- 
mie lekarz Marmursztejn. 

NOWA WILEJKA 
+ Z życia Stowarzyszenia rezerwistów 

3 byłych wojskowych. Wzorem wszystkich 
miast i gmin w Polsce utworzyło się i w na- 
szem mieście Koło miejscowe Stow. Rez. i b. 
Wojsk. Zebranie organizacyjne odbyło się 
z początkiem grudnia 30 r., lecz niestety 
prace órganizacyjne nie dały, jak dotychczas 
pożądamych wyników, gdyż na około 500 b. 
wojsk. zamieszkałych na terenie m. N.-Wi- 
łejki, zaledwie 50-ciu zrozumiało koniecz 
mość utworzenia Koła, zapisując się na człon 
ków. Jest to tem boleśniejsze, że w N.-W. 
zamieszkuje bardzo wielu urzędników, któ- 
rzy bezwzględnie powinni być przykładem 
4 mależeć do Stow. Rez. i b. Wojsk. Równiez 
4 oficerowie rezerwy nie raczą uczestniczyć 
<shociażby w zebraniach ogólnych i nie zgła- 
szają się na członków. Tyle o stosunku b. 
wojsk. i rezerwistów do najbardziej powo- 
łanej do szeregowania i zjednoczenia orga- 
mizacji. 

Dotychczasowa działalność Koła przedsta- 
wia się jak następuje: Zebrań ogólnych od- 
bylo się 4, w tem jedno poświęcone specjal- 
mie ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(We wszystkich uroczystościach urządzonych 
ma cześć Marszałka J. Piłsudskiego w dniu 
19 marca b.r. brał pierwszy raz udział zwar- 
žy Oddział b. wojskowych. Prócz tego u- 
rządrono wspólnie z Zw. Podof. rez. zbior- 
Kę uilczną na łódź podwodną „Odpowiedź 
"Treviranusowi". Dalej wspólnem staraniem 
Koła z Zw. Rez. i b. Wojsk. zorganizowano 
odczyt „O obronie gazowej*, wygłoszony 
przy szezelnie zapełnionej sali przez oficera 
gazowego 85 p. p. Strz. Na zasilenie fundusz. 
Koła urządzono w karnawale zabawę ta- 
meczną. 

Zarząd zbiera się raz w miesiącu, dla 
braku lokalu, w Magistracie, za udzielenie 
gościny nałeży się Magistratowi osobne po- 
<dziękowanie. 

Dla uruchomienia sekcji samopomocy, 
„ kulturalmo-oświatowej i wojskowo-wycho- 

       

wawczej koniecznem jest, by wszyscy rezer- 
wiści b. wojskowi przystąpili do naszego 
Koła, a pożądanem, by sympatycy i życzi'- 
wie dla byłych wojskowych usposobieni oby- 
watełe, zgłosili się na członków wspierają- 
cych wzgl. nadzwyczajnych. 

Pamiętamy, że Stow. Rez. i b. Wojsk. 
ma zjednoczyć wszystkich tych, bez .wzglę- 
du na stopień służbowy i zapatrywanie po- 
lityczne, którzy dbają o całość i silną Mo- 
carstwową Polskę. nA / 

Pamiętajmy, że braterstwo, jakie łączyło 
nas w walkach o wolność i całość Ojczyzny, 
później w czasie służby wojskowej, mu 
i nadał istnieć i wszystkich zjednoczyć, za- 
tem 'zgłaszajmy się wszyscy na członków 
Stow. Rez. i b. Wojsk. 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretarjat Kołe w 
każdy piątek od godz. 18—20 w Magistra- 

zk w (iar). 

PARAFJANÓW 
-- Wycieczka do Rygi. Wskutek zapy- 

tań osób zainteresowanych i celem uzupeł- 
nienia wiadomość w sprawie wycieczki do 
Rygi—Łotwa, umieszczonych w  „Kurjerze 
Wileńskim* z dnia 24 marca b. r. komuai- 
kujemy, że udział w wycieczce osób z poza 
nauczycielstwa może mieć miejsce. Prosimy 
tylko dla celów organizacyjnych o podawa- 
nie w zgłoszeniach zawodu. 

Zarząd Ogniska Zw. P. Naucz. 
w Parafjanowie. 

ŚWIĘCIANY 
+ W Święcianaeh zakończono pięcio- 

dniowy kurs świetlicowy zorganiozwany sta- 
raniem Związku Młodzieży Wiejskiej. Kurs 
zakończono wspólnym obiadem, w którym 
wzięli udział starosta Stefan Mydlarz, przed- 
stawiciele Kuratorjum Okręgu Szkolnego о- 
raz szeregu organizacyj społecznych. Do ze- 
branej młodzieży — kursantów przemawiali 
p Stubiedo z ramienia Kuratorjum, p.'sta- 
rosta Mydlarz oraz inspektor Kuratorjum p. 
Dracz. 

Kursanci w serdecznych słowach dzię- 
kowali za zorganizowanie kursu oraz pracę 
kierowników i wykładowców. Młodzież od- 
śpiewała szereg piosenek, poczem rozjecha- 
li się do swych warsztatów pracy społecznej 
w kołach Związku Młodzieży Wiejskiej. 

(Pat). 

Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Wilnie. 

(Wywiad z P. Wojewodą Kirtiklisem), 

Wobec wzmianki, podanej w pra- 
sie o ukonstytuowaniu się Stowarzy- 
szenia Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Wilnie i zatwierdzeniu przez Pana 
IWojewodę, w dniu 16 marca jego sta- 
tutu, a zwłaszcza wobec szerokiego za 

inieresowania sprawą muzeum wśród 
grona wileńskich. plastyków, zwróci- 
liśmy się do inicjatora idei muzeum p. 
wojewody Kirtiklisa z prośbą o udzie- 
denie nam informacyj. 

Pan wojewoda, którego inicjatywa 
i gotowość popierania wszelkich kul- 
turalnych poczynań w Wilnie, dawno 
i dobrze wszystkim jest znaną, przy- 
jał nas bardzo życzliwie i chętnie u- 

dzielił informacyj, któremi dzielimy 
się skwapliwie z czytelnikami Kurjera 
Wileńskiego. 

— Czy Pan Wojewoda zechce nam 
łaskawie powiedzieć jak powstała i- 
deja i koncepcja Muzeum? 

— Stałem na stanowisku — uprzej 
mie odparł zagadnięty, — że oprowa- 
dzając po Wilnie przybyłych cudzo- 
ziemców i liczne wycieczki, pokazuje- 
my im wielką i wspaniałą przeszłość, 
m.stanowczo zbyt mało zwracamy u- 
wagi na teraźniejszość. Zapewne, roz 
wój ekonomiczny na naszych  zie- 
miach handel i przemysł, pozostawiają 
jeszcze wiele do życzenia, ale mamy od 

_ «inki. któremi możemy się przed 

  

przyjezdnymi pochwalić i które po- 
winny nas wszystkich interesować. 

*Mam na myśli Wszechnicę Batero- 

wą, wskrzeszoną przez Marszałka Pił- 

sudskiego i działalność kulturalną na- 
szego społeczeństwa: a więc środy li- 
terackie, nawiązujące kontakt wileń- 
skiego społeczeństwa nietylko z miej- 
scowymi literatami, ale z przedstawi- 
cielami poezji i literatury ze wszyst- 
kich województw Polski, a nawet cza 
sami i z zagranicznymi gośćmi. Czar- 
ne Kawy Klubu Społecznego, porusza- 
jące najciekawsze zagadnienia z ży- 
cia społecznego i politycznego. Kon- 
certy symfoniczne i kameralne orga- 
nizowane przez wileńskich muzyków, 
a odbywające się w zeszłym roku, aż 
do czasu otwarcia własnej sali koncer- 
towej w Konserwatorjum, w sali pała 
cu reprezentacy jnego. 

A jeżeli chodzi o artystów plasty- 
ków, to działalność ich dotąd była 
najmniej uzewnętrzniona, gdyż poza 
doroczną wystawą nietylko przyjezd- 
mi, ale nawet miejscowe społeczeńst- 
wo z twórczością artystów plastyków 
nie mogło się zetknąć. A właśnie ten 
odcinek wileńskiej twórczości kultu- 
ralnej zasługuje na specjalne wyróż- 
nienie. 

Twórczością malarzy wileńskich in 
teresują się wszystkie kulturalne о- 

  

środki naszego państwa, a dowiaduje- 
my się również z prasy, że zakupują 
fich dzieła muzea zagraniczne. Mamy 
Wydział Sztuk Pięknych prowadzony 
przez wielce zasłużonego Wilnu pro- 
fesora Ferdynanda Ruszczyca, na tym 
wydziale kształcą się rzetelne talenty. 
Jednak wszystkie te poczynania swo- 
jego źródła gdzie mogłyby być udostę- 
pnione społeczeństwu nie mają. 

Wilno posiada dzisiaj poza wspa- 
niałą, architektoniczną przeszłością, 
ciekawą i oryginalną, współczesną 
twórczość artystyczną. I w tem właś- 
nie leży źródło genezy Muzeum. 

— Pragnęlibyśmy się dowiedzieć, 
kto paza panem wojewodą wchodzi 
w skład komitetu organizacyjnego 
Stowarzyszenia Muzeum? 

— Jest nas sześciu: p. prezydent 
Folejewski, prof. Ferdynand Ruszczyc 
prof. Ludomir Slendziński, art. ma- 
larz Jerzy Hoppen, p. konserwator 
Stanisław Lorentz i ja. Po paru nara- 
dach przyszliśmy do wniosku, że ten 
wysiłek dla Wilna warto zrobić. Sta- 
tut stowarzyszenia jako swój cel sta- 
wia: a) zorganizowanie i utrzymanie 
stałego zbioru dzieł plastycznych z u- 
względnieniem artystów wileńskich; 
b) organizowanie wystaw współczes- 
uych dzieł plastycznych; c) organizo- 
wanie bieżących wystaw z zakresu 
dzieł plastycznych. 

Stowarzyszenie składa się z 15 

iezłonków, których zapraszają wyżej 
wymienieni członkowie założyciele. 
Dotychczas zostali zaproszeni p. sen. 
Jundził, p. redaktor Okulicz i artyś- 
ci malarze pp. Michał Rouba i p. Eu- 
genjusz Kazimirowski. Stowarzyszenie 
ma swój zarząd i komisję rewizyjną. 

Koncepcją muzeum w Wilnie zain 
teresował się żywo dyrektor departa- 
mentu Kultury i Sztuki p. Skoczylas. 

— A czy wolno wiedzieć jak się 
przedstawiają prace konkretne? 

— Bardzo dobrze. Jestem pewien, 
że dzięki poparciu czynników rządo- 
wych, p. prezydenta miasta, a prze- 
dewszystkiem malarzy, gdyż od nich 
wszystko zależy, w połowie maja Mu- 
zeum będzie otwarte wraz z doroczną 
wystawą Artystów Plastyków Wileń- 
skich. 

— Korzystając z uprzejmości pa- 
na wojewody pragnęlibyśmy się zapy 
tać w jakim gmachu mieścić się będzie 
Muzeum i jakie eksponaty mieć będzie 
do swej dyspozycji? 

— Muzeum mieścić się będzie na- 
razie w specjalnym budynku pod ko- 
lumnami na dziedzińcu pałacu repre- 
zentacyjnego, aż do czasu przeniesie- 
nia Muzeum do odremontowanego bu- 
dynku starego ratusza miejskiego. Co 
zaś do eksponatów, to z ramienia sto- 
warzyszenia zwracał się już p. Ślen- 
dziński do departamentu Kultury i 
Sztuki prosząe o depozyty dla wileń- 
skiego Muzeum dzieł wybitnych ma- 
larzy warszawskich i krakowskich. To 
też mogę się pochwalić, że mamy obie- 
cane dwadzieścia dzieł najwybitniej- 
szych artystów. 

* członkowie Towarzystwa Plastyków 
wileńskich, mieszkający w Warszawie 
przyrzekli ofiarować Muzeum wileń- 
skiemu cenniejsze swoje dzieła, mala- 
rze Ślendziński Hoppen i Kazimiro- 
wski już nawet ofiarowali. 

W najbliższej przyszłości stowarzy 
szenie zwraca się z odezwą do społe- 
iczeństwa i do kilkudziesięciu malarzy 
plastyków, pracujących w Wilnie, 
bądź związanych z Wilnem o darowi- 
zny i depozyty. To też mam wrażenie, 
że w tych warunkach, już nawet na 
początek kilkadziesiąt cenniejszych o- 
brazów będziemy mieli. 

— Jeszcze jedno pytanie, panie wo 
jewodo. Czy Muzeum wileńskie repre- 
zentować będzie wyłącznie twórczość 
artystów polskich? 

— Oczywista rzecz, że zwracamy 
się do wszystkich malarzy i rzeźbia- 
rzy, związanych z Wilnem, a więc nie 
tylko do Polaków, ale i do artystów Li 
twinów, Białorusinów i Żydów, gdyż 
stoimy na stanowisku, że winno się 
przedstawić całokształt twórczości te- 
go kraju. 

Nie chcąc dłużej zabierać czasu p. 
wojewodzie, pożegnaliśmy się dzięku- 
jąc serdecznie za tak uprzejmie udzie- 
lony, rzeczowy i wyczerpujący wy- 

  

      
  

  

wiad. Zokali. 

Na święta poleca 
firma 

0. KAUICZ z: 
Koszule — od 3.00 zł. 
Trykoty — „275 ‚ 
Pończochy — „ 0.95 „ 
Skarpetki — „ 050 ,, 
Duży wybór kapeluszy i krawatów 

са wykwininych do najtańszych. ›       
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„Bibljoteka Kowašei“ 
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Plac Orzeszkowej 3. | 
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Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum.    

  

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

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 

Silne lotnictwo 

to potęga Państwal 

   
  

     

Ponadto niektórzy” 

    

AA PEN 

Niebywała wichura nad Wilnem. 
Wezoraj w nocy i nad ranem na 

terenie miasta i poszczególnych po- 
wiatów województwa wileńskiego 
przeszła niezwykle silna wichura po- 
łączona z opadami śnieżnemi. 

Wichura w Wilnie pozrywała kil- 
kanaście szyldów, połamała i powy- 
wracała około 15 drzew oraz zniszczy 
ła na niektórych ulicach przewody 
telefoniczne. Silny wiatr na Zwie- 
rzyńcu zerwał 2 kominy z domów 
oraz złamał okieniee i porozbijał szy- 
by w kościele Niepokalanego Poczę- 

cia Najświętszej Marji Panny na Soł- 
taniszki. Wieher wewnątrz świą- 
tyni złamał krzyż metrowy znajdu- 
jący się na Wielkim Oltarzu. Krzyż 
który był urządzony artystycznie ze 
szkła, padające na posadzkę rozbił się 
na drobne kawałki. 

Również silna wichura panowała 
w pow. wileńsko-trockim i oszmiań- 
skim, gdzie huraganowy wiatr powy- 
wracał szereg drzew, pozrywał da- 
chy z domów i zniszezył kilkanaście 
wiech granicznych. 

Echa niefortunnego podwajania 
dolarów przez rzeźnika z Zarzecza. 

Jeden z oszustów, „wykiwany" przez wspólnika, 
został wczoraj ujęty. 

W „Kurjerze Wiłeńskim* z dni 18 i 19 
ub. m. donosiliśmy © sprytnem oszustwie 
ofiarą którego padł właściciel jatki mjęsnej 
przy uliey Zarzeeznej Nr. 14 Nowik. Jak 

już wówezas pisaliśmy, Nowik zapoznał się 
z dwoma osobnikami którzy zaproponowali 
mu „bajeczny* interes podwajania' dolarów 
w rezultacie czego stracił ponad 5.000 zło- 
tych. 

Po wykryciu oszustwa, policja ustaliła 
że sprawcami byli b. portjer hotelu „Belgja* 
Eljasz Kotłowkier i osobnik nieustalonego 
nazwiska. Za zbiegłymi oszustami rozesła- 
no listy gończe, i wszezęto poszukiwania, 
które doprowadziły wkońcu do ujęcia jed- 
nego ze sprawców Oszustwa. 

Przedwczoraj na stacji Białystok z pocia- 
gu przybyłego z Warszawy wysiadł m. in. 
osobnik trwożnie rozglądający się na wszyst- 
kie strony i ehyłkiem zmierzający ku wyjś- 
ciu. Urzędujący na stacji funkcjonarjusz 
polieji śledczej poznał w owym osobniku 
poszukiwanego Koiłowkiera wobec czego 
natychmiast go aresztował, wezoraj przewie 
ziono go do Wilna do dyspozycji miejseo- 
wych władz śledczych. 

Ponieważ aresztowany wypierał się współ- 
działania w zarzucanem mu oszustwie wie- 
ezorem odbyła się konfrontacja aresztowane- 
go z jego ofiarą Nowikiem. Zobaczywszy 
sprawcę swego nieszczęścia, Nowik popadł 
w istny szał i usiłował rzucić się na swego 
krzywdziciela by mu wymierzyć doraźną 
karę, tak, że asystującym przy konfrontacji 
wywiadoweom z trudem udało się go pow- 
strzymać. 

Po konfrontacji Kotłowkier przyznał się 

do winy i oświadczył, że sam również zo- 
stał „wykiwany* przez swego wspólnika, a 

następujący: 

Po dokonaniu oszustwa obaj zbiegli da 
Warszawy. Obawiając się aresztowania, 
wspólnik Koiłowkiera zaproponował mu 
udać się do pewnej znanej mu „meliny* na 
Nalewkach, gdzie znajdą bezpieczną kry- 
jówkę. 

Kotłowkier zgodził się na propozycję. 
Przed jedną z bram na Nalewkach wspólnik 
jego nagle zatrzymał się i oświadczył że w 
tym właśnie domu mieści się melina, o któ- 
rej była mowa, lecz zanim wejdą tam mu- 
si tam wpierw wstąpić aby przekonać się 
czy nie zaszła jakaś zmiana wobee czego 
Kotłowkiera poprosił by zaczekał przy bra 
mie. Nie przeczuwając podstępu zgodził się 
i za chwilę wspólnik jego znikł w bramie 
Czekał na powrót wspólnika długo bo aż 
30 godzin... niestety daremnie. Zrozumiał 
wjęe že kolega „kiwnął* go i zbiegł, tem bar 
dziej że wszystkie pieniądze, jak przypom- 
niał poniewezasie były u niego. Pomimo ła 

stał pod bramą, spodziewając się, że w jakiś 
może sposób przyłapie go. 

Po przestaniu przed bramą 30 godzin 
od zimna, głodu i przemęczenia padł w 
końcu zemdłony na chodniku i przez ,po- 
gotowie ratunkowe został przewieziony do 
szpitala. Po wyjściu ze szpitala zdobył pie- 
niądze na biłet do Białegostoku gdzie ma 
krewnych, na dworcu jednak został aresz- 
towany. 

Niefortunnego oszusta osadzono w wię- 
zieniu na Łukiszkach. Nieuczciwego wspól- 
nika jego, który posiadł pieniądze Nowika 
podwójnem oszustwem dotychczas nie ujęto. 

(e) 

  

  

Dziś: Teodory M.    Jutro: Franciszka a Paulo. 

  

   

l Środa 

| 4 Wschód słokca—g. 5 m, 12. 

Zachód „ —. 18 m.07. 
Kwlecie 

Sgostrzeżenia Zakładu Metasrelogji 0. 5. В. 

w Wilnie 2 dula 3111-1931 roku, 
Cišnienie šrednie w milimetrach: 755 

Temperatura šrednis — 50 C. 

najwyższa: — 49 С. 

    

” „| najnižeza: — 80 С. 

Opad w milimetrachb: 0,9 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: spadek, nast, wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano śnieg. 

KOŚCIELNA. 
— Pielgrzymka  Wiełkotygodniowa do 

Kałwarji. W Wielki Czwartek dnia 2 b. 

m.  odbędzje się doroczna | wielkoty- 

godniowa pielgrzymka do Kalwarji pod prze 

wodnictwem Ks. prof. dr. Walerjana Mey- 
sztowicza. Zbiórka w Wielki Czwartek o g. 
19.30 (7.30 wieczorem) przy Kaplicy Wie- 
czerzy Pańskiej (przy Wieczerniku) za Boł. 
tupiem. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Emigranci rosyjsey uzyskali pozwole 

mie na dalszy dwuletni pobyt w Polsce. W 
dniu 1 kwietnia upływa dwułetni termin od 
początku rejestracji cudzoziemców, która 
została przeprowadzona przez władze pol- 

skie w roku 1929. 

Podczas tej rejestracji liczni uchodźcy 

rosyjscy w Polsce uzyskali od władz admi- 

nistracyjnych prawo przebywania na tery- 

torjum Rzeczypospolitej na okres dwu lat 

od dnia zarejestrowania się, tak że poczy- 

nając od dnia 1 kwietnia r. b. zaczynają 

upływać terminy pobytu emigrantów ro- 

syjskich w Polsce. 

W związku z tem rosyjski komitet spo- 

łeczny zwrócił się z odnośną prośbą do Mi- 

nisterstwa Spraw Wewnętrznych, które wy- 

dało już odpowiednie zarządzenie w sprawie 

dalszego przebywania emigracji rosyjskiej 

na terenie Rzplitej. 
Na podstawie tych zarządzeń wszyscy 

emigranci rosyjscy, którzy przebywają na 

terenie Polski uzyskają prolongatę na okres 

dalszych dwu lat. 

SAMORZĄDOWA. 

— Z Wydziału Wojewódzkiego. W dniu 

30 marca r. b. pod przewodnictwem p. wo 

jewody Stefana Kirtiklisa odbyło się posie- 

dzenie Wydziału Wojewódzkiego, na któ- 

rem: 
1) Rozpatrzono uchwały Rady Miejskiej 

m. Wilna z dnia 12 marca r. b., dotyczące 

opłat od autobusów za zużycie bruków miej 

skich, przeniesienie kredytów w budżecie 

roku bieżąeego oraz ustalenie opłat, pobie- 
ranych przy rejestracji rowerów. 

2) Rozpatrzono i zatwierdzono wniosek 

postawskiego Wydziału Powiatowego w 

sprawie ustalenia w gminach norm podatku 
wyrównawczego na rok 1930-31. Normy te 

w porównaniu do poprzedniego okresu bud- 
žetowego nie uległy żadnym zmianom. 

3) Rozpatrzono i zatwierdzono uchwały 
Sejmiku Brasławskiego w sprawie udzielenia 
gwarancji Spółdzielni „Rolnik* w Brasławiu 
oraz Spółdzielni Stolarsko-Budowałnej. 

4) Zatwierdzono uchwały podatkowe 

Sejmiku Mołodeczańskiego na rok 1931-32. 
5) Rozpatrzono i zatwierdzono prelimi- 

narz budżetowy Powiatowego Związku Ka 
munalnego w Mołodecznie, który faktycznie 

jeśli pominąć preliminowane subwencje i. 
dotacje ze strony Skarbu Państwa, bilansuie 
się po stronie wydatków i dochodów kwo- 
tą 290.000 zł., będąc okrągłe o 100.000 zł. 
mniejszym o dbudżetu zeszłorocznego. Zna- 
czne obniżenie nastąpiło w dziale wydatków 
na utrzymanie aparatu amdinistracyjnego. 

Stosunek procentowy ważniejszych działów 
wydatkowych do sumy globalnej strony roz- 
chodowej przedstawia się następująco: 

Admin. ogólną 13,7 proc. spłata długów 
12,7 proc.; drogi 29,7 proc.; oświata 5 proc 

zdrowie publiczne 8,4 proc.; opieka społecz- 
ma 5 proc.; popieranie rolnictwa 11 proc. 

W zakończeniu Wydział Wojewódzki wy- 
słuchał sprawozdania z przebiegu obrad 
zjazdu przedstawicieli powiatów z terenu 
województw wileńskiego i nowogródzkiego, 
który się odbył w Wilnie w dniu 29 marca 
r. b. pod przewodnictwem p. Józefa' Beka, 
perzesa Związku Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

MIEJSKA . 

— Więelkanoe u najbiedniejszych. Magi- 
strat m. Wilna postanowił na święta Wiel- 
kanocne zwiększyć racje żywnościowe w 
przytułkach i schroniskach miejskich oraz 
w przedszkolach prowadzonych przez miasto. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbli*- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się 

*w dniu 16 b. m. 
Jednym z punktów obrad będzie sprawa 

dalszych losów komunikacji autobusowej w 
Wilnie, 

— Jeszcze o obowiązkach meldunkowych. 
W celu uświadonienia ludności o ciążących 
na niej obowiązkach w związku z nową 
ustawą meldunkową Magistrat m. Wilna za- 
mierza wydać specjalne obwieszczenie, 
szczegółowo informujące o  obowiązk 
meldunkowych. Podajemy tu kilka ważniej- 
szych fragmentów. 

Kto opuszcza swoje miejsce zamieszkania 

i przenosi się do innej miejscowości, wzgłęd- 

nie przeprowadza się do innego mieszkasia 
w innym domu w obrębie tej samej miej:- 
cowości, winien być wymełdowany w gminie 
przez właściciela lub dzierżawcę domu w 
którym zamieszkiwał, najpóźniej przed u- 
pływem 48 godzin od chwili opuszczenia 
mieszkania. 

Kto opuszcza hotele, pensjonaty, domy 
noclegowe i t. p. winien być wymełdowany 
w gminie przez odpowiedzialnego kierowni- 
ka zakładu: przed upływem 24 godzin od 
chwili opuszczenia, bez względu na to, czy 
opuszcza zakład czasowo czy też na stałe. 

Osoby  podłegające zameldowaniu lub 
wyineldowaniu obowiązane są powiadomić 
o swem przybyciu lub wyjeździe właściciela, 
dzierżawcę względnie kierownika zakładu 

lub osobę ich zastępującą i udzielić mu da- 
nych dła zameldowania lub wymeldowania. 

Obowiązek zameldowania i wymeidowa- 
nia polega na dostarczeniu właściwym w!a- 
dzom lub organom odpowiedniego zgłosze- 
nia lub odpowiedniej karty zameldowania 
względnie wymeldowania w 2-ch egzempla- 
rzach, podpisanych i wypełnionych pismem 
czytelnem ściśle według odpowiednich wzo- 
rów. > 

— Rejestracja rowerów rozpocznie się 
10 kwietnia. Magistrat m. Wilna definityw- 
nie już wyznaczył termin rejestracji rowe- 
rów, która rozpocznie się w dnłu 10 kwiet- 
nia r. b. Rejestracja potrwa kilka tygodni 
i odbywać się będzie podług kolejności nu- 
merów zeszłorocznych. 

— Redukcja wydatków na akcję zdro- 
wotną. Jak się dowiadujemy w roku bieża- 
cym Magistrat preliminował na wydatki 
związane z akcją zdrowotną miasta 2 i pół 
miłjona złotych. 

W stosunku do sumy preliminowanej w 
budżecie na rok 1930-31 wydatki te uległy 
redukcji o blisko 10 proc. 

— Stały wpływ podatków komunalnych. 
Podług uzyskanych przez nas informa- 

cyj, w ciągu ubiegłego miesiąca wpłynęło do 
kas miejskich z tytułu rozmaitego rodzaju 
podatków komunalnych 57 proc. należnej 
sumy. A A 

Ten stosunko słaby wpływ znajduje 
swe wytłumaczenie w ciężkim kryzysie go* 
spodarczym oraz ogólnem zubożeniu płat 
ników. į | 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Wizytacje szkolne. Kurator Okręgu 

Szkolnego p. Kazimierz Szelągowski zwizy- 
tował w ciągu ubiegłego tygodnia następu- 
jące szkoły: gimnazjum państwowe, i szko- 
łę powszechną w Stołpcach, gimnazjum pań- 
stwowe oraz gimnazja prywatne im. Bar- 
bary Radziwiłłówny i Ch. Epsztejna i szko- 
łę powszechną w Baranowiczach, następnie 
gimnazja państwowe i szkoły powszechiie 
w Nowogródku. Budynki zwizytowanych 
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szkół są w złym stanie eo utrudnia w dażym 
stopniu pracę wychowawczą i dydaktyczną 
mauczycieli. 

Prócz tego p. Kurator zwiedził ochrom- 
kę Związku Pracy Obywatełskiej Kobiet w 
Nowogródku, której lokal, urządzenie i kie 
runek wychowawczy sprawiały bardzo de- 
datnie wrażenie. 

Z KOLEI, 
— Wobee wyjazdu dyrektora Kolei Pań- 

stwowych inż. Falkowskiego do Warszawy 
prźyjęć dla interesantów w dniu 3 kwietnia 
r. b. nie będzie. 

— Reforma taryfy na przesyłki ekspre- 
sowe. W' dniu 26—29 marca r. b. odbyły 
się w Krakowie obrady Zjazdu Naczelników 
Wydziałów Taryfowych Okręgowych Dyre- 
kcyj Kolejowych pod przewodnictwem Na 
czelnika Handlowo-Taryfowego D.O.K.P. w 
Radomiu p. Pawłowicza. Z najważniejszych 
spraw, poruszanych na Zjeźdzje, a interesu- 
jących niewątpliwie szerokie sfery przemy- 
słowe i handlowe była sprawa reformy ta- 
ryfy na przesyłki ekspresowe. Uchwały Zja- 
zdu zmieniają w kierunku jej. ulepszenia 
i usprawnienia przewozu przesyłek ekspre- 
sowych na P, K. P. 

— Bezpieczeństwo ruchu na P. K. P. 
Swego czasu wydalo Ministersiwo Komuni- 
kacji zarzadzenie w sprawie zabronienia i 
przyjmowania pociągów na mocy pisemnych 
zarządzeń (rozkazów) przy zamkniętym se 
maforze podczas sprawnego działania ble 
kady. Obecnie Ministersiwo Komunikacji w 
sposób stanowczy i surowy ponownie naka- 
zało ścisłe przestrzeganie tego rozporządze 
nia. 

Celem uniknięcia wypadków, które mog- 
łyby się wydarzyć w razie nieprzestrzegania 
tego rozporządzenia Ministerstwo Komuni- 
kacji poleciło Dyrekcjom Okręgowym kole- 
jowym by wyprawianie i przyjmowanie po- 
ciągów na stacjach, posiadających urządze- 
nia blokowe linjowe, odbywało się Ściśle 
na zasadzie przepisów blokowych. 

— Nowa taryfa osobowa, bagażowa i ek- 
P. Z dniem 1 kwietnia r. b. 

cie nowa taryfa osobowa, baga- 
żowa i ekspresowa dla kolei normalno tore- 
wych P. K. P., obejmująca również obszar 
"wolnego miasta Gdańska. 

Nowa taryfa zawiera szereg zmian i uzu- 
pełnień. Ze zmian interesujących szeroką 
publiczność wymienić należy uzupełnienia 
wprowadzone w dziedzinie t. zw. okrese- 
wych i ulgowych biletów. I tak, przy bile- 
tach okresowych zwiększono odłegłość ma 
jaką one mogą być wydawane do 150 klm. 
W dziale szkolnych przejazdów pojedyn- 
czych przewidziane zostały przejazdy ulgo- 
we na praktykę wakacyjną, dla słuchaczy 
szkół akademickich. Również zwiększono od- 
ległość na jaką mogą być wydawane uct- 
niowskie bilety miesięczne, określając tę od- 
ległość na 150 klm. 

Nowa taryfa przyznaje ulgi przejazdowe 
dla zbiorowych wycieczek szkolnych wycno- 
wańców szkół, nie mających praw nauko- 
wych zakładów państwowych pod warun- 
kiem poparcia wycieczki przez przełożoną 

   

władzę państwową. 

"Tygodniowe bilety robotnicze będą wyda 

wane od dnia 1-go kwietnia począwszy na 

odległość do 100 klm., przyczem grupy ro- 

botników, nie posiadających książeczek ro- 

botniczych będą mogły korzystać z przejaz- 
dów ulgowych na podstawie zaświadczen, 
wydanych przez zarząd fabryki. 

Pewne zmiany wprowadzone zostały rów 
nież, jeżeli chodzi o ulgi przy przejazdach. 

do miejsc odpustowych, oraz wyjazdach w 

celach naukowych i t. p. 
Członkowie Związku Polskich Towarzystw 

turystycznych, jak również członkowie Poł- 
skiego Związku Narciarskiego będą mogli 

korzystać ze zniżki 25 procentowej, t. j. bę- 

dą mogli nabywać w-ciągu całego roku bi- 

lety ze zniżką 25 proc. w kaźdą stronę na 

podstawie swych legitymacyj do miejscowoś 
ci w taryfie szczegółowo określonych. 

Ulgi te wydawane będą przy przejazdach 
na odległość przynajmniej 50 klm. 

Wobec zbliżającego się sezonu letnich 
wyjazdów ważne są postanowienia dotyczą- 
ce przejazdów powrotnych z uzdrowisk kra- 
jowych. Tutaj czas pobytu w uzdrowisku 
wymagany do uzyskania zniżki skrócono do 
10 dni zamiast dotychczasowych 14 dni. De 
wykazu uzdrowisk korzystających z ulg w 
okresie letnim włączono ostatnio Maków 
Podgórski, położony w województwie kra- 
kowskiem. : 

Nowa taryfa wprowadza możność przewo i 
zu rowerów za 'specjalnemi biletami rowe- 
rowemi. Przewozić je można na odległość 
do 80 klm. 

Wreszcie nowa taryfa obniża opłaty za 
dostarczenie dla przewozu chorych wagonu 
hagażowego lub towarowego do ceny 6 bi- 
letów I klasy, zamiast 6 biletów klasy 1 jak 
było dotychczas. 

sę 
WOJSKOWA. 

— Ostatnie posiedzenie dodatkowej Ko- 
misji poborowej. W dniu 15 b. m. odbędzie 
się nieodwołalnie ostanie posiedzenie dodat: 
kowej Komisji poborowej. 

Jest to więc ostatnia okazaja uregułowa- 
niabez kolizji z władzą swego stosunku do 
wojska dła wszystkich mężczyzn, którzy te- 
go we właściwym czasie nie uczynili. 

Komisja urzędować będzie w łokalu przy 
ul. Bazyljańskiej 2. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 

Wojskowych. Dnia 29 b. m. o godzinie 10 
w Jokału Wojewódzkiej Federacji P. Z. O. 
O. przy ul. Żeligowskiego 4, został wygłoszo- 
ny odczyt przez Inspektora Ł. O. P. i P.G. 
p. Korowajczyka na temat „Zbrojenia ehe- 
miczne Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó3ł- 
nocnej”. 

Prelegent „omówił stan: uzbrojenia che- 
mitznego Slnów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, w początku wojny światowej, ur- 
ganizowanie służby uzbrojenia chemicznege 
po- wypowiedzeniu wojny przez Amerykę 
państwom centralnym, oraz wielkość jej 
siłku w produkcji specjalnie gazów bojo- 
wych. Dla większego zrozumienia wspom- 
nianego odczytu, były wyświetlane przeźrs- 
cza ilustrujące: widok zewnętrzny i wewnę- 
trzny głównego arsenału broni chemicznej w 
Ameryce Północnej, posługiwanie się dyma- 
mi przysłaniającemi przez flotę wojenną: 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
it. p. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zebranie Młodz. Rzemieślniczej. Dnia 

30-go marca r. b. odbyło się Zebranie reor- 
ganizacyjne Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej im. „Promienistych* w lokalu 
Szkoły Odzieżowej im. „Promienistych “, 
przy obeeności 28 członków, oraz przedsta- 
wiciela Z. M. R. p. A. Anforowicza, na któ- 
rem wybrano nowy Zarząd i Komisję Re- 
wizyjną na czele z p. Januszem Zdrojewskim 

Również uchwalono plan pracy na naj- 
bliższy okres, a mianowicie: postanowiono 
uruchomić, chór, orkiestrę strunną i £. p. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— 0 chwilkę białoruską w Radjo wileń- 

skiem. W dniu 29 b.m. przy Centralnym 
Związku Białoruskich Kulturalno Ošwiato- 
wych i Gospodarczych Organizacyj i Insty- 
tucyj odbyła się dłuższa narada, poświęcona 
sparwie ustosunkowania się Białorusinów do 
Polskiego radja w Wilnie. 

Po dłuższej dyskusji uchwalono 
usilne zabiegi w kierunku wprowadz. 
łu białoruskiego do Radja w Wilnie. W tym 
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łeż celu został powołany specjalny Komi- 
tet, w skład którego weszli: p. A. Trepka, 
prezes „Centrosojuzu”, p. K. Kruk —-czło- 
mek Rady Miejskiej i dz. M. Iljaszewicz. Ko- 
mitet ten ma nawiązać pertraktacje z dy- 
rekcją Wileńskiego Radja. 

Warto nadmienić że w r. 19238 Biaio- 
nusimi przy Radjo Wileńskiem mieli swój 
własny dział, t. zw. „chwilka białoruska 
potem zaś z nieznanych bliżej powodów 
dział ten został zlikwidowany. Obecnie zaś 
w związku z wystąpieniem „Centrosojuzu* 
maležy przypuszczać, że sprawa ta rozstrzy - 
guięta będzie pomyślnie dla inicjatorów. " 

RÓŻNE. 
— Pocztowa Kasa Oszczędności, Oddział 

w Wilnie zawiadamia, że kasy dla publicz- 
mości czynne będą: w Wielki Piątek, dnia 
3 kwietnia r. b. tylko do godz. 12-ej, zaś w 
Wielką Sobotę, dnia 4 kwietnia r. b. do go- 
dziny 11-ej rano. 

— Ostre ćwiczenia minerskie. Starosta 
Grodzki Wileński podaje do wiadomości 
mieszkańców m. Wilna, iż w dniu 2 kwiet- 
mia r. b. oddziały wojskowe przeprowadzą 
ćwiczenia ostre minerskie na Pośpieszce w 
pobliżu toru wyścigowego. 

LI 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Te 

atr nieczynny. 

Najbliższe widowisko odbędzie się w 
madchodzącą niedzielę wieczorem. Wysta- 
wiona będzie głośna sztuka L. Andrejewa 
„Ten, którego biją po twarzy”. Sztuka 1а 
cieszy się w Wilnie ogromnem powodzeniem 
dzięki fascynującej treści i doskonałej grze 
zespołu. 

W poniedziałek 6-go kwietnia Teatr czyn 
my będzie dwukrotnie. Po południu o godz. 
5 m. 30 ukaże się po cenąch zniżonych „Ps- 
pa-kawaler*, czarowna komedja Carpentera, 
ciesząca się zasłużonem powodzeniem. 

Wieczorem o godz. 8-ej pełna tragiczne- 
go napięcia sztuka L. Andrejewa „Ten któ- 

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

rego biją po twarzy”. 
Bilety już są do nabycia w kasie zama- 

wiań. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś Teatr 
nieczynny. 

Najbliższe widowisko odbędzie się w nad 
chodzącą niedzielę wieczorem. Wystawiona 
będzie pogodna, pełna humoru komedja M. 
Maszyńskiego „Koniec i początek*, w reży 
serji i z udziałem K. Wyrwicz-Wichrowskie- 

80. > 
W poniedziałek 6-go kwietnia Teatr bę. 

dzie czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
3 m. 30 ukaże się po cenach zniżonych ory- 
ginalna sztuka K. Leczyckiego „Sztuba”, któ- 
rej aktualna treść, oraz oryginalne ujęcia 
tematu zyskały ogromne powodzenie. 

Wieczorem o godz. 8-ej „Koniec i począ- 
tek“ Marjusza Maszyńskiego. 

— Wieczór pieśni Wiktora Chenkina. We 
czwartek dnia 9go kwietnia o godz. 8 m. 30 
w sali Teatru „Lutnia“ odbędzie się wieczór 
pieśni wszechświatowej sławy artysty, Wik- 
tora Chenkina. Znakomitey artysta wystąpi 
w całym szeregu najróżnorodniejszych pio- 
senek, dających możność podziwiania szero- 
kiej skali jego talentu. \ 

RABJO 
ŚRODA, dnia j kwietnia 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka z płyt. 13.10: Kom. Metecr. 
14.40: Odczyty dla maturzystów. 15.50: „O 
angielskiej służbie informacyjnej" — о4- 
czyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audyc 
ja dla dzieci. 16.45: Program dzienny. 16.59: 
„Mala skrzyneczka“. 17.15: „O polskim ko 
niu“ — odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwi- 
Ika strzelecka. 19.00: Rekolekcje. Pogadanka 
4-ta. 19.15: Program na czwartek i rozi 
19.25: Pogadanka techniczna. 19.30: „Prze- 
gląd fimowy*. 19.40: Pras. dziennik radjowy. 
19.55: Nowości teatralne. 20.15: Kwadrana 
literacki. 20.30: Koncert. 21.45: Audycja li. 
teracka. 22.15: Muzyka. 22.50: Kom. 28.00: 
„Msza H-moll'* — J. S. Bacha. 

(uda w górach Wassabiellskich 

W 

CZWARTEK, dnia 2 kwietnia 1931 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Koncert religijny (pły- 

ty). 13.10: Kom. meteor. 14.00: Kącik @а 
Pań. 14.40: Odczyty dla maturzystów 15.50: 
„S. O. S. — P. O. S.“ (odczyt sportowy). 
16.10: Kom. dla żeglugi. 16.25: Program 
dzienny 16.30: Koncert religijny (płyty! 
17.16: „Wielki Tydzień w obrzędach i oby- 
czajach* odczyt. 17.45: Koncert religijny. 
W. przerwie recytacje. 18.45: Kom. Akad. 
Koła Misyjnego. 19.00: „Święty ptaszek". 
19.30: Kom. sportowy. 1935: Program na 
piątek. 19.40: Pras. dzien. radjowy. 20.00: 
„Kain i Abel* — felj. wygł. Z. Deficki. 20.15: 
Koncert z Filharmonji Warsz. Po koncercie 
kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
MSZA H-MÓLL BACHA. 

Wczoraj i dziś o godz. 23-ej Radjo Poł 
skie nadaje mszę H-moll J. S. Bacha z 
objaśnieniami p. Stanisława Węsławskiego. 

„MANWANTARA“, 

„Manwantara* Tadeusza Łopalewskieg., 
znanego z dowcipu i fantazji, to słuchowisko 
specjalnie radjofoniczne, osnute na fanta- 
stycznem zdarzeniu, pełne emocjonujących 
momentów dźwiękowych ze specjalnie na- 
pisaną muzyką. Reżyserja i radjofonizacja 
p. Haliny Hohendlingerówny. 

: PORTRET 

|| Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

ła zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

i DO NABYCIA: : 
ma skladzie glėwnym w Ksiegarni| 
Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we : 

wszystkich księgarniach. 
Cena 2 zł.    

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

Sprawcy bestjalskiego mordu 
przy ul. Popławskiej 
przed Sądem Apelacyjnym. 

Wczoraj przed sądem apelacyjnym w 
składzie pp. sędziów: Suszczewicza (przewo- 
dniczący) Jodziewicza i Iljina toczyła sję 
rozprawa przeciwko bestjalskim mordercom 
ś. p. Franciszki Kołodzinowej, a więc jej 
wnukowi Bolesławowi Kołodzinowi, Ignace- 
mu Wiktorowiczowi i Ignacemu Michałow- 
skiemu. 

Jak wiadomo z szerokich opisów szcze- 
gółów tej ponurej zbrodni z okresu śledz- 
twa pierwiastkowego, a następnie ze spra- 
wozdania z rozprawy sądowej, toczącej się 
przed dwoma miesiącami w sądzie okrę- 
gowym, za namową wnuka i wychowanka 
małż. Kołodzinów, zamieszkałych przy ul. 
Popławskiej Nr. 28, 20-letniego Bolesława 
Kołodzina w n ocy z 27 na 28 września ub. 
r. kiedy staruszka Franciszka Kołodzinowa 
spała samotnie, dokonano napadu na jej 
skromne mieszkanko. 

Inicjatorem i przywódcą wyprawy rabun- 
kowej był młody Kołodzin, który dobrał 
sobie do pomocy dwóch swych kamratów, 
zaprawionych już w przestępczej działalnoś- 
ci a mianowicie 22-letniego Ignacego Wikto- 
rowicza i 26-letniego Ignacego Michałowskie- 
go. 

Zbrodniarze po wyjęciu szyby w oknie 
dostali się do wnętrza a po zamordowaniu 
bezbronnej staruszki, rozbili kufer i zrabo- 
wali znajdujące się tu pieniądze i biżuterję. 

Niebawem zbrodniarze i rabusie wpadli 
w ręce policji. 

Sąd: okręgowy po rozpoznaniu tej sprawy 
Kołodzina skazał na śmierć przez powie- 
szenie, zaś Wiktorowicza i Michałowskiego 
na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Skazani odwołali się do drugiej instancji 
sądowej, a wobec tego sprawa ta ponownie 
była badana tym razem przez sąd apelacyj- 
ny. 

Na rozprawę sprowadzeni zostali z wię- 
zienia Wiktorowicz i Michałowski. 

Kołodzin, który zapadł na gruźlicę, nie 
mógł stanąć przed sądem. W jego imienia 
wystąpił mec. Bolesław Szyszkowski. 

Po załatwieniu wstępnych formalności, 
sąd otworzył rozprawę stron. 

Mec. Szyszkowski wskazując na to, że 
zabójstwo Kołodzinowej nie bylo planowa- 
ne a śmierć staruszki nastąpiła wbrew woli 
i chęci oskarżonych, którzy mieli zamiar je- 
dynie skraść przechowywane kosztowności 
i gotówkę oraz wskazując na ciężkie wa- 
runki materjalne i moralne w jakich młody 
Kołodzin wzrastał, prosił o złagodzenie wy- 
mierzonego mu w pierwszej instancji wyto- 
ku. 

W obronie Wiktorowicza wystąpiła adw. 
Wiścicka - Szabelska zaś Michałowskiego 
bronił adw. Wiszniewski. 

Obrońcy uwypuklając okoliczności łago- 
dzące prosili i złagodzenie wyroku. 

Sąd po naradzie zmienił wyrok sądu o- 
kręgowego jedynie w stosunku do Kołodzina 
uchylając wymierzoną mu karę śmierci, a 
skazując jak dwóch innych jego towarzyszy 
na bezterminowe ciężkie więzienie. 

Skazani zapowiedzieli odwołanie się do 
Sądu Najwyższego. 

Ka-er. 

RARE EEEE TOY ORIENT NOOOIAAZOSZZSOW 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
PORZUCONE DZIECIĘ. 

W dniu 30 b. m. przy ulicy W. Pohulan- 
ka Nr. 21 znaleziono podrzutka płci żeńskiej 
w wieku około 3 dni, którego umieszczono 
w przytułku TOZ. , 

UJĘCIE ZŁODZIEJA. 

W związku z kradzieżą skórek na sumę 
1000 zł. z fabryki przy ul. Sofjaniki na szko 
Яв Winokura Henocha ustalono, že kradzie- 

  

EZR TAN O W AIOCNIOOSOZ EARNED 

Nr. 75 (2017) 

ży tej dokonał Zawalis Aleksander, zamiess* 
kały w Warszawie, którego zatrzymane w 
Białymstoku. Zawalis do kradzieży przyznał 
się i oświadczył, że skradzione skórki sprze- 
dał Prużanowi Fajwuszowi, Zawalna Nr. 5$ 
i Asowi Morduchowi, Zawalna Nr. 32, od 
których skórki odebrano, 1 хутбсово właś: 
cicielowi. 

KRADZIEŻE. 

Tołoczko Aleksander, Piłsudskiege Nr. 4 

zameldował o kradzieży bielizny przez Siem 
kiewicza Józefa, Zawalna Nr. 65, którego 
z bielizną zatrzymano. 

Na szkodę Matulaniec Heleny, Antokoł: 
ska Nr. 70 dokonał kradzieży 40 zł. jej sym 
Matulaniec Antoni na współkę z Juszkiewia 
czem Wincentym, którzy zbiegli. 

Na stacji towarowej Wilno dokonał kra« 
dzieży węgla kamiennego na szkodę Dyrekcji 
P. K. P. Czypliński Michał, Klonowa 30, kte- 
rego z węglem zatrzymano. 

ZA DOBĘ. 

Od 30 od 31 b. m. zanotowano wypadków 
45, w tem kradzieży 8, opilstwa 6, przekre- 
czeń administracyjnych 13. 

SAR GA iai 

W dn. 2, 3 1 4 kwietnia będzie wy- 
świetlane potężne misterjum filmowe 
z ezasów okrutnego prześladowania 

chrześcijan w 10 aktach 

„ęczeństwo chrześcijan" 
w kinie „CASINO* 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

  

  
  

  

      POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre ówiadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87.871 

dla W. S. 

        

      

  

W rolach głównych: Bernadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarles — Louis de Matrat. Abbe 
Peyromał 6. Mathillon. Przy nagrywaniu tego filmu została Grota w LourdeS rekonstruowana pod nadzorem 
J. Em. Kardynała Dubois, tak jak wyglądała w r. 1858 w czasie objawienia się Matki Boskiej — Bernadecie. 
Podczas seansów szereg pieśni religijnych wykona p. Hanna Jordan. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek 
seansów od godz. 4-ej. Następny program: LOTNIK. Cena biłetów : Parter 60 gr. Bałkon 30 gr. 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILENSKIEGO“ 

I Innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

am Biejskie 
ZRALA MIEJSKA 

Sstrobrzmaka 5. 

ZARZĄD 
Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że, na mocy uchwały Walnego 

     
   

   

  Dźwiękow Dziś! . r KINO-TRATR Rekordas prze p O D Cc [ E T E S K R Z Y D Ł A „Zgromadzenia ABijneżów z dnia 30-go Ek r. b., BIURA REKLAMOWEGO 
5 wypłaca dywidendę po 20 zł. od akcji. STEFANA GRABOWSKIEGO Fascynujący dramat. W rol gł.: John Garrick ; Helena Chandier. Mocny atak reppelina na Londyn. Bombar- 

W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82.   

2р
 

` 
” 

„aELIOS“ 
Wileńska 83, tel. 9-25 Dial ałodzjaży 

DŹWIĘKOWE KING 

„AOL“ — 
ai, A. Miokiewiona 22. 

    
dozwolone. 

dowanie i krzyk rozpaczy miljon. miasta. Mistrzowska režyserja. NAD PROGRAM: Aktuainošci dźwiękowe, 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. — Na pierwszy seans ceny znižone, 

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

Ceny zniżone na wszystkie seansy: Parter 80 gr., Balkon 60 gr. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10'15. 

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

Z BYRDEM DO BIEGUNA POŁUDNIOWEGO 
Dźwiękowe Kino "© 

CGIJING| === 
film polsko-amerykański. 
Przebój dźwiękowy! 

ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Film ilustruje czyn bohaterski Kontradmlrata Rycharda E. Byrda przy ekspedycji jego do bieguna 
południowego. Przez szereg lat trzymał w napięciu świat cały i uznany został przez wszystkie narody 

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

Rewia Hollywoodu 
Przepiękne obrazy rewjowe, śpiewno-taneczne z udziałem Hanki Ordonówny, Karola Hanusza, 

John Gilberta, Normy Shearer, 
Buster Keaton i in. gwiazd ekr. Hanka Ordonówna śpiewa kuplety 

w _jęz. polskim. 
  

  

  

  

    
  
  

HANDLOWY 

  

  

KINO-TEATR Dziśł Największe arcydzieło ludzkości podług słynnego poematu Lessinga p. t. 

PĄ N-|NATAN MĘDRZEC (NATHAN DER WEISE) 
» Światopoglądy trzech różnych światów. Hnaniieraa zamstrzyąniącia pałących a > ie sia pod: 

rs pietų A a r A 

Kino Kolejowe Dziś i dni następnychł Najwsp > PĮ s ° ił r. a Potężny IO0-aktowy 

OGNISKO Pradznibio, ac BznNarcze KAOMIÓDRY ZAP MIAOŚCI zes wzw 
‚ у 3 Historja o namiętnej miłości, tejemaiczej damie i jej kochanka, Greta Garbo i šwietny Konrad Na al, 

(ebait deores kalėjo.) | Baczaisk a Ei Se nieds I šu © в 4 рр ан piegi: Kziqźniczka-CyrkÓWka se ua blur Liedikoi Hildą pe 

KINO-TEATR мвн ннн PA i k ki t j «o 
MIMOZA A gim pos ‚ 4 AJEMNICA SKCZYNKI DOCZIOWEJ,., 

A ‚ NAD PROGRAM: Druga serja amerykaūskie- D J A B E L $ K I P A Z U R 

al Wielka Nr. 25 w tok owalu WWS i urocza Dorelys Perdue. 

; эиониуттиях PETERS - 

DOM Е $ K. RYMKIEWICZ ||; NĄ SEZON WIOSENNY į 

łóg. galanterję szczotkarską.   
  

MIGNON G. EBERHART. | 

Wilno, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

POLECA w wielkim wyborze: CERATY stołowe 
i meblewe. CHODNIKI kokosowe iinne, wycie- 
raczki rozmaite. LINOLEUM, dywany z linoleum 
ichodniki. SZCZOTKI do zamiat. i szorow. pod- 

Rzeczy podróżne. 

37 

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

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Ta kobieta zwarjowała—mruk- 
nęła Izabella. Stała przy kominku, 
suwając dużemi rękami po konsoli, 
nie wiem czy w poszukiwaniu zapa- 
łek, czy jakiegoś przedmiotu, nada- 
jącego się na pocisk na mnie. W każ- 
dym razie nie spuszczała ze mnie 
swoich dziwnych oczu, na których 
dnie migotała furja. 

— Ona była w tym pokoju! — 
wrzasnęła Mittie, pokazując mnie pal- 
eem. — Ona tu była, kiedy zabito 
Adolfa. I teraz, kiedy zabito Gron- 
dala. Ona to zrobiła. 

'— Może pani uważać się za skwi- 
towaną, panno Keate — rzekł niskim, 
niebezpiecznym głosem Eustachy. 

— Glupstwo! — odrzucilam. — 
Trzebaby lepszego człowieka niż pan, 
żeby... 

— Eustachy! — przerwał mi ostry 
głos March. — Zapominasz się! Czy 
ty tu jestćś panem? 

Twarz młodego człowieka opłynę- 
ła krwawym rumieńcem, zupełnie 
jakby dostał w nią batem. 

— W każdym razie mam prawo 
bronić się przed zarzutami tej war- 
jatki — warknął ponuro, błyskając 
szparkami złych oczu. 

— Jeżeli będę potrzebowała two- 
jej obrony, to o nią poproszę — od- 
powiedziała z naciskiem dziewczyna. 
Zjej granatowych oczu strzelały bły- 
skawice, a z czarnych, prostych brwi 
biło coś nieubłaganego.—Panna Kea- 
te naturalnie zostanie. Panno Keate, 
jeżeli pani chce iść z panem Dimuc- 
kiem na górę, to proszę. — Ja — ob- 
rzuciła zimnem, pogardliwem spoj- 
rzeniem otaczające ją twarze — ja 
przypilnuję, żeby tu tymczasem nikt 
nie wyszedł z pokoju. 

Eustachy ustąpił mi z drogi z mi- 
ną psa, którego obito szpierutą, ale 
który pomimo to pokazuje zęby. Są- 
dzę, że zobaczyłam go wtedy pierw- 
szy raz bez maski dobrodusznej so- 
fistykerji. 

Dimuck poszedł za mną z niechę- 
cią. W ciągu brzydkiej sceny na dole. 
nie powiedział nic, ale gdyśmy się 
znaleźli na wąskich schodach, zaczął 
mamrotać, że to nie ma sensu czy coś 
w tym rodzaju. 

Czułam na sobie oczy tych, któ- 
rzy zostali na dole. Weszłam na 
pierwszy zakręt i ominęłam ostrożnie 
miejsce, w którem leżało ciało Adol- 
fa. Za drugim zakrętem mętniały 

Mydawnictwo „Kurjer. Wiłeński' S-ka z egr. dp. R 

poleca najtaniej — najlepsze towary galanteryjne 

firma „Janusze 
Wielki wybór trykotów, pończoch, skarpetek i rękawiczek. 

Najmodniejsza bielizna damska i męska. 

65 ul. św. Jańska 6, 
(były lokal Fzliczki). 

ciemności, gdyż światło z dołu wyżej 
nie szło. 

— Proszę mi podać lampę! — rze- 
kłam, przechylając się przez balu- 
stradę. 

Lonergan podał lampę Dimucko- 
wi. Odetchnęłam głęboko i zaczęłam 
wchodzić na oświetlone stopnie. 
Wbrew logice, obawiałam się, że jed- 
nak u szczytu może ktoś czekać w go- 
towości do odparcia czy unieszkodli- 
wienia inwazji. 

Klatka schodowa kończyła się ma- 
łym pokoikiem, wyglądającym na za- 
niedbany gabinet pracy. Jedna šcia- 
na zastawiona była półkami z książ- 
kami, a przez środek przechodziła ba- 
lustrada, dzieląca pokój od studni 
wieżowej. Spojrzałem wdół i zobaczy- 
łam straszną zieloną sofę i wierzch 
głowy Deke'a Lonergara, 

Pokoik był pusty. Dałam znak Di- 
muckowi, aby mi poświecił do sypial- 
ni. Usłuchał bez protestu, podnosząc 
wysoko lampę, której blask odbił się , 
od jego łysiny i grubych szkieł. Wi- 
docznie nie w smak mu była ta wy- 
prawa, bo twarz jego straciła różo- 
wość i okrągłość zarysów i upodobni- 
ła się do pomarszczonego jabłka. 

Sypialnia była długa i graniczyła 
jedną ścianą z zachodnią stroną do- 
mu. Nasza lampa rozjaśniła ją tylko 
częściowo, ale mebli było tak niewie- 
le, że na pierwszy rzut oka można się 
było zorjentować, czy w niej kto jest. 
Naturalnie wiedziałam, że nie mogło 
być nikogo, gdyż wszyscy domownicy 

    
     

  

walizkowe, PATEFONY 

PATEFONY cji od 135 złotych. 

11 DOGODNE WARUNKI !! 
PŁYTY — ostatnie przeboje z teatrów: , 

„Qui pro Que*, „Wesoły Wieczó: 
dźwiękowych 

    

PŁYTY — taneczne, wielkanocne, symfon. i operowe « 
PŁYTY — Columbia, Odeon, Parlophon i Syrena 

11 WIELKI WYBÓR Il 

_ Skład instrumentów muzycznych, gramofonów i płyt 

„CH. DINCES“, WIELKA 15 
Istnieje od 1885 r. 3876 

  

=-WO 
p zza 

   wanilja, kardamon, gwozdziki, cynan 

CENY NISKIE. ===== 

byli na dole. Pomimo to zajrzałam 
do dwóch wysokich szaf i pod wyso- 
kie stare łóżko, jeszcze nieposłane od 
nocy, kiedy Lonergan zerwał się z 
niego, obudzony strzałem, który za- 
bił Adolfa. Dimuck zrobił dziwną 
minę, gdy kazałam mu poświecić pod 
tem łóżkiem, ale nie powiedział nic. 

Nie będąc detektywem, nie odkry- 
łam nic godnego uwagi — pomimo 
pewności, że morderca Grondala był 

w tym pokoju przed niewielu minuta- 
mi. Podeszłam wolnym krokiem do 
marmurowego stołu, stojącego na 
środku sypialni i oparłam się oń rę- 
kami, patrząc na połyskujące ciemne- 
drzwi, wychodzące na górny hall. 

Dimuck postawił lampę na stole 
obok mnie i skierował się ku tym 
drzwiom. ś 

— Ciekaw jestem, czy jeszcze 
zamknięte — rzekł. 

Odsunęłam się trochę od lampy, 
której gorąco buchnęło mi w samą 
twarz i sunąc ręką po stole, natrafi- 
łam na coś ostrego, coś niby drob- 
niutki okruch szkła. Oglądając dłu- 
gą rankę na palcu,;nie spostrzegłam 
się, że Dimuck pochwycił szklaną 
klamkę w obie tłuste ręce i szarpnął 
nią energicznie. 

— Zamknięte. 
— Panie — krzyknęłam ostro, 

odejmując skaleczony palec od ust— 
zdejm pan ręce z klamki! 

Opuścił ręce i spojrzał na mnie 
z przerażeniem. 

— (o takiego? Go ja zrobiłem? 

Druk. „Znicz”, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-46 

pa CYT l 

gwarantowane 

ORYGINALNE SZWAJCARS- 
KIE werki, automatyczne hamulce — od 88 złot. 

szafkowe, najnowszej konstruk- 

Morskie Oko*, 
‚ oraz filmów 

  

I. B. SEGALL 
TROCKA 7, TELEFON 5-42 

niniejszem poleca na nadchodzące święta bogaty wybór towarów 

perfumeryjnych, kosmetycznych i galanteryjnych 
firm krajowych i francuskich, a mianowicie: 

L perfumy, wody kolońskie i kwiatowe, mydło, puder, pomadki do ust, farby 
; do włosów, manicury, nessesery, szezotki i t. d. 

oraz przedmioty użytku domowego: 
e Opłatki do pieczywa, oliwa nicejska i sezamska, esencja octowa, szafram, 

M kierów, środki do czyszczenia metali, środki do prania bielizny i t. d. 

TOWARY PIERWSZORZĘDNE. 

Reklama — dźwignią handlu i przemysłu! 
Ogłaszajcie się w „Kurjerze Wileńskim'i 

   

zgodni 
kwi.     Obwieszczenie. 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewi- 
ru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej 14 m. 3 

   

  

z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 13   

a 1931 roku © godzinie 10 rano w Wilnie pray 
ul. Obozowej Nr. 4, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

publicznej majątku ruchomego Leonida Skipietrowa. 
składającego się z mebli, 
500 zł. na zaspokojenie pretensji Alfreda Urbańskiege. 
3547/V1 

e©szacowanego na sumę 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 
  

  

Telefon 18-46. 

Sp. 
Akc. 

Coeziennie czynne 

WANNY 
i ŁAŹNIE 
damskie i męskie 
Niemiecka Nr. 6 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„Urólewiania” 
ui. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tani 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

  

H Kenigsterg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłei -we, 

ulica Mickiewicza 4, 
tełefon 10- 

od godz. 9-12 1-6. 

De. GINSBERG 
choroby skórne, wane: 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
ed godz. 8—! i 4—8, 

tel. 567. 3485 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczme,. 

skórne i moczopłciowe.. 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—%. 

      

  

д 

  

  do sprzedania. 

Wiadomość w firmie 

Lygmunt Nagrodati 
Wilno, Zawalna 11-a, 

telefon 6-87 

  Piwe. Gabinety. W ZP. 2. 

„ esencje i pastylki do wódek ; li- Taksówka Akuszerka 

i półciężarawka Mają BIRMA. 
przyjmuje od 9 rano dė“ 
7 wiecz. ul. Mickiewiczadó 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

SOO ORZEC ANZAESCZORRRZTOPTWZKĘ. 

Popierajcia Ligę Morskąj 
RYSOLADZKCZTTARAC PT GWROROTOSEWO   

DARTS PINO NOCNE СОС _ 

— (o pan zrobił, idjoto! — krzyk- 
nęłam z irytacją. — Zatarł pan odci- 
ski pałców na klamce. Rozumie pan? 
Jeżeli były — dodałam półgłosem, 
przykładając znów rękę do ust. 

— Czy pani skaleczyła się? — za- 
pytał grzecznie, ignorując „idjotę“. 

— Zadrasnęłam się. Naturalnie 
zostawił pan dla policji komplet swo- 
ich palców. 

— Moich! 
Może jestem małostkowa, ale to 

przerażenie sprawiło mi przyjemność. 
— Moich palców? — wykrzyknął, 

spoglądając z osłupieniem na klam- 
kę. — Na Boga! Na Boga! Kochana 
pani, czy oni pomyślą, że ja to zrobi- 
łem? 

— Nie wiem -— odrzuciłam sucho. 
— A, panna Sara! Spodziewałem 

się, że znajdę panią tutaj. Co pani się 
stało w rękę? — zabrzmiał od strony 
schodów głos O'Leary'ego. 

_ — Skaleczyłam się o coś na sto- 
le — odparłam, spoglądając na mar- 
murowy blat, podczas gdy Oimuck 
wybuchnął potokiem usprawiedliwień 

O'Leary słuchał chwilę, poczem 
przerwał krótko: 

Rozumiem. Panie Dimuck, 
bądź pan łaskaw zejść nadół i przy- 
słać mi tutaj O'Briena. Nie, pani 
niech zostanie, panna Saro. Chcę z pa 
nią. pomówić. 

Dimuck wyniósł się pośpiesznie, 
powiewając połami żółtego szlafroka, 
a on rzekł: 

— Panno Saro, niech mi pani opo- 
wie wszystko, co się stało, ale w jak. 
najkrótszych słowach. 

Sądzę, że pobiłam własne rekordy: 
bo w ciągu niespełna pięciu minut o- 
powiedziałam mu całą historję strasz- 
nej nocy, która objęła telefon Loner- 
gana, spotkanie z kimś w ciemnym: 
pokoju kredensowym i przedewszyst- 
kiem wyprawę Grondala na górę. 

O'Leary wysłuchał mnie spokoj- 
nie. Kiwnął tylko parę razy głową i 
rzucił mi kilka niecierpliwych pytań. 
Jego szare oczy błyszczały fosforycz- 
nie, a palce bębniły po stole. 

— Dziękuję pani, panno Sare. 
Niech pani teraz zejdzie nadół i zajo- 
dynuje tę rękę. W którem miejscu 
skaleczyła się pani? O, widzę, 

Skorzystałam z ulgą z pretekstu 
zejścia nadół. Na schodach minęłam 
się z policjantem O'Brienem. Cofnął 
się pod Ścianę i musiałam postawić 
nogę na ciemnej plamie chodnika, 
tam, gdzie leżało ciało Adolfa. 

Następną godzinę przeżyłam jat: 
w ciężkim, okropnym śnie. Stan me- 
80 pacjenta nie uległ pogorszeniu i; 
nie mogłam się wydziwić, że z twar- 
dego omdlenia nie wyrwała go ani 
gwałtowna śmierć syna ani równie 
straszna śmierć starego sługi w odle- 
głości paru kroków od jego łóżka. 

оа) 

—08— 
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Redakter odpowiedzialny Anteni Wisniewski 

  
  

  

 


