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Potrzeba wzajemnych 
ustępstw. 

  

W związku z rełaeją posła T. Ho- 

łówki a przebiegu rozmów swych z 

Ukraińcami p. Konstanty Gordziałkow- 

ski, b. obywatel ziemski z Mohylew- 

szczyzny wystosował doń na łamach 

„Bmia Połskiego" list otwarty, w któ- 

rym między innemi wyraził myśl, że 

„pacyfikacja i już nie orężna powinna 

przyjść z zewnątrz od czynników, kie- 

rujących nawą bezpo- 

średnie czy też pośrednio. I tu jest 

pole nader wdzięcznej pracy dla pre- 

zesa Bloku RBezpartyjnego Współpracy 

państwową, 

z Rządem, a zarazem autora, który 

szał, że dniem triumfu polskiej ji 

stanu i siły będzie 

ebwila, gdy w pałacu Namiestnikow- 

skim zasiądą obok połskich ministrów 

useinistrowie nkraińscy i Białorusini. 

W edpowiedzi poseł T. Hołówko 

ramieścił w tymże numerze obszerny 

artykuł, w którym wykłada 

purkt widzenia na kwestję stosunków 

pałsko-ukraińskich. Wywody posła Ho- 

łewki przedrukowujemy, poniżej in 

exriense ze wzgłędu na aktuałność za- 

gadnienia, jak też na osobę autora. zaj- 

mującego wpływowe stanowisko w 

Kieku Bezpartyjnym. 

'Pakie głosy. jak p. Gordziałkow- 

skiego, są dowodem, że omawiana 

sprzwa naprawdę słała się aktualną 

i zaajduje należyte zrozumienie w spo- 

łeczeństwie polskiem państwowemi 

kategorjami myślącem. 

Nadał twierdzę, że dotychczasowe 

próby załatwienia sporu polłsko-ukra- 

iaskiego w Małopolsce Wschodniej 

rozbijały się o niechęć obu społe- 
czeństw do szukania platformy zgod- 

mege współżycia. Mam wrażenie, że 

obecnie jesteśmy Świadkami zmiany 

mastrojów zarówno wśród Polaków, 

jak i Ukraińców, zamieszkałych w Ma- 

łopolsee Wschodniej. 

1 ehočby to napozór wydawało się 

paradoksalnem, ośmielam się jednak 

twierdzić, że na zmianę nastrojów w 

kierunku szukania modus vivendi i 

położenia kresu dotychczasowej nie- 

      

  

Rzeczy pospolł i 

swój 

nawiści i izolacji, wpłynęły t. м. аК- ° 

cja sabotażowa i wywołana przez nią 

t zw. pacyfikacja. 

Akcje te musiały podziałać na oba 

społeczeństwa otrzeźwiająco, musiały 

ime otworzyć oczy na to, do czego pro- 

wadzi wzajemna nienawiść i zaciek- 

łość. Trudno, ale ani Ukraińcom akcja 

sabotażowa nie przynosi zaszczytu, 

ami państwu polskiemu nie przysparza 

splendoru akcja pacyfikacyjna, gdyż 

każda represja, nawet wymuszona 

komiecznością i na krótko zastosowa- 

ma, świadczy o chorobie danej części 

erganizmu państwowego. 

Jeśli akcja sabotażowa wyrządziła 

krzywdę materjalną społeczeństwu 

polskiemu, to stokroć większą wyrzą- 

dziła krzywdę morałną samemu spo- 

teezeūstwu ukraiūskiemu. 

Akcja pacyfikacyjna pomimo swej 

konieczności i skuteczności, była zja- 

wiskiem bądź co bądź ujemnem, jak 

każdy fakt, gdzie na płan pierwszy 
występuje siła fizyczna i represja. Nie 

przysparza państwu autorytetu fakt, 

że część jego obywateli należy przy 

pomocy represji zmuszać do lojalności 

i posłuchu wobec prawa. Mam wraże- 

nie, że wielu uczciwych polityków u- 
kraińskich. nawet potępiających pub- 

licznie akcję sabotażystów, jednocześ- 

nie w duchu myśli o tem, że mogła 

ta akcja sabotażowa wyrosnąć tylko 

na tle tej polityki negacji, separatyz- 

mu i mienawiści do wszystkiego, co 

polskie, którą uprawiały odpowiedzial 

ne kierownicze sfery społeczeństwa u- 

kraińskego. 

Tak samo wiełu uczciwych Pola- 

ków z Małopolski Wschodniej musi 

w duchu przyznać, że jeśli rząd pol- 

ski uciekł się do tak ciężkiego środka, 

jak pacyfikacja, której towarzyszyły, 

jak zawsze w takich wypadkach, te 

€zy inme przekroczenia i nadużycia; 

te pewną winę za to ponosi miejscowe 

    

społeczeństwo połskie, które ignorując 

społeczeństwo ukraińskie, nie było do- 

tąd skłonne do wypracowania pozy- 

tywnego programu współżycia. Rezul- 

tat? Że jeszcze moment, a kraj sta- 

nąłby w ogniu wojny domowej, tem 

straszniejszej, że bratobójczej. 

Bo ezy znajdzie się w Małopałsce 

Wschodniej chociażby jedna rodzina 

polska, która nie miałaby krewnych 

wśród Ukraińców it odwrotnie? Bo 

czyż nie są smutną prawdą słowa jed- 

nego gorącego patrjoty ukraińskiego, 

a jednocześnie trzeźwego polityka, któ 

ry powiedział mi: „ten, kto chce prze- 

prowadzić granicę etnograficzną w 

Małopolsce Wschodniej, musiałby ją 

przeprowadzić przez łoża małżeńskie”. 

I w tem właśnie tkwi tragedja spo- 

ru polsko-ukraińskiego w Małopolsce 

Wschodniej, że każda strona chce tyl- 

ko siebie uważać za wyłącznego gospo- 

darza tego kraju, gdy rzeczywistość 

mówi, że obie strony winny być współ - 

gospodarzami. ; 

Pierwszy punk! widzenia prowadzi 

do brutalnej wzajemnej walki, Bo tył- 

ko siłą może ta czy inna strona wy- 

walczyć dła siebie stanowisko wyłącz- 

nego gospodarza — co w konsekwen- 

cji zamienia życie w piekło, prowadzi 

kraj do upadku. Druga zaś — wyma- 

ga kompromisu od obu stron i dlaiego 

zrealizowana doprowadzi kraj do roz- 

kwitu i dobrobytu. Zła zgoda lepsza 

od dobrej waśni — ta stara zasada 

i w danym wypadku ma całkowite za- 

stosowanie. 

Z drugiej strony spór polsko-ukra- 

iński w Małopolsce Wschodniej ma 

charakter czysto lokalny i jest sprzecz- 

ny z racją stanu obu narodów. 

Dziś coraz więcej Ukraińców w 

Małopolsce Wschodniej rozumie, że 

prowadząc tam walkę z Polakami, wy- 

rządzają krzywdę ogólnonarodowym 

i państwowym ideałom ukraińskiego 

narodu, coraz więcej równieź Polaków 

z Małopolski Wschodniej zaczyna ro- 

zumieć, że ich walka z Ukraińcami 

krzyżuje wiele planów polskiej poli- 

tyki zagranicznej, jest sprzeczna z in- 

teresami polskiej racji stanu. 

Innemi słowy bliźnięta sjamscy z 

Małopolski Wschodniej zaczynają co- 

raz lepiej rozumieć, że niema takiego 

chirurga, który podjąłby się operacji 

ich rozłączenia, zaś skazani na wiecz- 

ne wspėlžycie z sobą, zaczynają mieć 

już dość tych wzajemnych wymyślań. 

sińców i dokuczań, łem bardziej, że 

ich rodzicom, to znaczy narodowi pol- 

skierau i ukraińskiemu, bynajmniej ta 

wieczna walka i swary bliźniąt, nie 

trafia do przekonania, przeciwnie. 

przeszkadza myśleć i mówić o rze- 

czach stokroć ciekawszych i poważ- 

niejszych, aniżeli ta ich walka. 

O tej zmianie nastrojów świadczy 

odważny, poważny i rozumny głos hi- 

skupa Chomyszyna — jeśli chodzi o 

ukraińskie społeczeństwo, jeśli zaś o 

polskie, to głosy b. wojewody p. Du- 

nin-Borkowskiego i p. Bocheńskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że dziś klucz 

syluacji znajduje się w rękach społe- 

czeństwa polskiego w Małopolsce. One 

winno pierwsze wyciągnąć rękę da 

zgody — chociażby dlatego, że w tej 

smutnej walee domowej zwycięstwo 

jest po jego stronie. , 

Zwycięzcy zawsze jest latwiej po- 

wiedzieć pierwszemu: pogódźmy się. 

zaprzestańmy tej walki, która nietylko 

nas wyczerpuje, ale i kompromituje 

w oczach kulturalnej Europy. 

A mam wrażenie, że społeczeństwo 

polskie w Małopolsce Wschodniej 

przekonało się o dwu rzeczach: 

Jeśli ktoś chce oderwać Mało- 

polskę Wschodnią od Polski, lub siłą 

i gwałtem gnębić miejscowe społeczeń 

stwo polskie — to państwo polskie 

Przesadne cyfry. 
WARSZAWA, 1. IV. (Pat). Kilka 

pism warszawskich przedrukowało w 
dniu 1 kwietnia komunikat agencji 
Press, podający, iż zasiłki dla bezro- 
botnych w kwietniu będą wynosiły 
16 miljonów złotych i że Ministerstwo 
Skarbu będzie musiało wypłacić na 
ten cel sumę około 16 miłjonów zło- 
tych. Wiadomość ta absolutnie nie 
odpowiada rzeczywistości, albowiem 
jak się dowiadujemy z funduszu bez- 
robocia, zarząd główny tej instytucji 
na posiedzeniu w dniu 26 marca r. b. 
uchwalił prełiminarz budżetowy, prze- 
widujący na zasiłki dla bezrobotnych 
12.082 tysiące złotych. Ponieważ zgod 
nie z przewidywaniami, już w końcu 
marca zaznaczył się spadek liczby 
bezrobotnych i w ciągu kwietnia ocze- 
kiwać należy dalszego zmniejszenia 
się bezrobocia, przeto suma zasiłków 
powyżej przytoczonych w żadnym 
wypadku nie została przekroczona, a 
możliwe jest, iż nawet nie będzie cał- 
kowicie zużyta. 

Fuzja dwóch organizacyj 
nauczycielskich. 

LWÓW, 1.IV. (Pat). Wczoraj do- 
konano we Lwewie połączenia dwóch 
organizacyj nauczycielskich, miano- 
wicie Związku Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych „Ognisko* ze Związ- 
kiem Nauczycielstwa Szkół Średnich 
we wspólną erganizację pod nazwą: 
„Związek Nauczyciełstwa Polskiego". 

su” 

Głos socjalisty. ‚ 

WIEDEN, 1. IV. (Pat). „Arbeiter 
Ztg.“ zamieszeza artyku! Breitscheida 
o unji celnej niemiecko-austrjackiej. 
Breitscheid krytykuje sposób postępo- 
wania dyplomacji niemieckiej i pisze 
że było do przewidzenia, iż nagłe ogło- 
szenie projektu wywoła zagranicą nie- 
tylko drażliwości prawnicze, lecz tak. 
że i polityczne, tem bardziej, że unją 
cełna uważana jest zagranicą, tak sa- 
mo jak w Niemczech, słusznie czy nie- 
słusznie za etap do zupełnego An- 
sehlussu. 

. Ustąpienie Chamberlaina. 

LONDYN, 1. IV. (Pat). Neville 
Chamberlain podał się do dymisji ze 
słanowiska prezesa organizacji stron- 
nictwa konserwatywnego. Chamber- 
lain znajdował się na tem stanowisku 
od czerwca ub. roku. Na jego miejsce 
naskutek prośby Baldwina zgodził się 
wejść lodr Stonehaven, były generał 
ny gubernator Australji. 

—0— 

Burza śnieżna koło? 
Smoleńska. 

STOŁPCE 1.IV. Pat. — W ciągu ponie- 
działku szalała w okolicy Wiazma—Smo- 
leńsk burza śnieżna. Spowodowała ona prze- 
rwę w ruchu kolejowym. Pociąg pośpieszny 

Moskwy przybył do Stołpców z 10-godz. 

  

   

  

i cały naród słaną zawsze w jego ob- 

ronie, nie cofając się nawet przed naj- 

bardziej wielkiemi ofiarami. Tak było 

w 1918—19 roku podczas obronyLwo- 

wa. tak było podczas pacyfikacji. Ale 

jednocześnie naród polski, jako całość 

bynajmniej nie pragnie walki z naro- 

dem ukraińskim, i bynajmniej nie 

daje swego moralnego poparcia do gnę 

bienia społeczeństwa ukraińskiego w 

Małopolsce Wschodniej. Nienawiści 

bowiem do narodu ukraińskiego naród 

polski. jako całość, nietyłko nie po: 

dziela, ale nawet potępia. I dlatego je- 

stem pewny. że miejscowe społeczeń- 

stwo połskie w Małopolsce Wschod- 

niej z tych dwóch przesłanek wyciąg 

nie odpowiednie wnioski i podporząd- 

kuje swoje lokalne ambicje i animozje 

ogólnej racji stanu państwa polskiego. 

Wierzę, że w społeczeństwie pol- 

skiem w Małopolsce Wschodniej weżź- 

mie górę poczucie interesów ogólno- 

państwowych nad wybujałym nacjo- 

nalizmem, który zatruł na tyle dzie- 

siątków lat życie publiczne w tym 

kraju. 

Zmiana nastrojów społeczeństwa 

polskiego musi spotęgować odbywają- 

cy się proces rewizji dotychczasowego 

słanowiska i w społeczeństwie ukra- 

ińskiem. 

I dlatego jestem optymistą i wie- 

rzę, że i ten konflikt będzie szczęśliwie 

zalatwiony. 

  

Tadeusz Hołówko. 

Od wydawnictwa. 
Zgodnie z zapowiedzią z dzisiej- 

szym numerem „Kurjera Wileńskie- 
go” wszystkim naszym prenumerato- 
rom zamiejscowym wysyłamy repro- 
dukcję obrazu art. malarza Teodora 

„POWRÓT RYBA- Schwanebacha 

KOW“ jako premjum bezpłatne za 
miesiąc luty r. b. 

Prenumeratorom miejscowym po- 
wyższe premjum zostanie doręczone 2 
numerem świątecznym „Kurjera Wi- 
leńskiego" w sobotę 4 b. m. 

  

Umowa w sprawie francuskiej pożyczki 
kolejowej będzie podpisana w drugiej 

połowie kwietnia. 
Peł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj wieczorem przybyli do 
Warszawy mia. spraw zagran. Za” 
leski i wicemin. skarbu Koc. Min. 
Zaleski i wicemin. Koc udzielili 
przedstawicielom prasy informacji w 
sprawie rokowań, dotyczących po- 
życzki w wysokości | miljarda fran- 
ków francuskich na dokończenie linji 
kolejowej Górny Śląsk - Gdynia. Z 
jnformacyj tych wynika, że po paro- 
tygodniowych pertraktacjach vzgod- 
niono kompleks zagadnień technicz- 
no-kolejowych, związanych z udzie- 
leniem przez finansistów francuskich 
kredytu na dokończenie tej knj: ko- 
lejowej. Min. Briand i min. Flandin 

. Požyczka па 

dołożyli ze swej strony starań, aże- 
by rokowania zakończyły się wyni: 
kiem pomyślnym. Min. Zaleski 
stwierdził, że rokowania techniczno- 
kelejowe zakończone zostały para- 
fowaniem umowy. a obecnie pozo- 
stały jeszcze pertraktacje z banka- 
mi, ce do szczegółów pożyczki. Po 
świętach rozpoczną siędalsze pertrak- 
tacje, mające na celu całkowite sfina- 
lizowanie rokowań, co do przepro- 
wśdzenia tranzakcji pożyczkowej na 
finansowym rynku fraacuskim. W 
drugiej połowie kwietnia należy spo- 
ziewać się podpisania kompletnej 

umowy. © 

budowę dróg. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. ` 

Dowiadujemy się, że pertraktacje 
prowadzone przez polski przemysł 
cementowy z grupą przemysłowców 
szwedzkich w sprawie uzyskania po- 
życzki na budowę dróg w Polsce są 

na ukończeniu. Pożyczka wyniesie 
10 miljonów franków szwajcarskich 

i sfinalizowana będzie w połowie 
kwietnia w Warsżawie. 

Zebranie grupy robotniczej BBWR. 
Fel. od wł. koresp. z Warszawy. 

Wczoraj w Sejmie odbyło się po- 
siedzenie grupy robotniczej posłów 
z BBWR oraz grupy pracowników 
umysłowych z BBWR. Na posiedze- 
niu grupy pierwszej b. min. Mora- 
czewski informował o akcji scale- 

niowej ruchu robotniczego zawodo- 
wego, która postępuje szybko na- 
przód. Omówiono również szereg 
zagadnień związanych ze zmianą 
konstytucji z punktu widzenia spra- 
wy robotniczej. 

Polska wobec układu austrjacka-niemieckiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Min. Zaleski opuszczając Paryż 
udzielił dziennikarzom wywiadu w 
sprawie układu celnego austrjacko- 
niemieckiego. Sprawa unii celnej 
rozpatrywana będzie na najbliższej 
sesji Rady Ligi Narodów. Polska, 
która nie jest sygnatarjuszem pro- 
tokółu genewskiego z roku 1922, nie 
meże bezpośrednio występować w 
tej sprawie, tak jak uczyniły to 

Francja, Włochy, Anglja i Czecho- 
słowacja. Da 
swego stanowiska w sprawie unji 
będzie jednakże Polska iwiała moż- 
ność podwójaego wypowiedzenia się, 
mianowicie: pa pierwsze, jako czło 
nek Rady Ligi na sesji oraz po 
drugie, jako kontrabent traktatu han- 
dlowego z Austrią. dla obrony swe- 
go baadlu zagranicznego. 

Rząd austriacki wypowiedział traktaty 
handłowe z Węgrami i Jugosławią. 

WIEDEŃ, 1. IV. (Pat). Rząd au- 
strjacki wypowiedział wczoraj trakta- 
ty handlowe, zawarte z Węgrami i z 
Jugosławją. Dzienniki wiedeńskie ko- 
mentują ten krok w ten sposób, że 
rząd austrjacki skorzystał z prawa wy 
powiedzenia, aby móć z dniem 1 lip- 
ca b. r. wprowadzić w życie podwyż- 
szone cła od zboża i mąki. Gdyby ro- 
kowania handlowe z temi państwami 

nie dały rezultatu, wówczas wejdą w 
życie automatyczne stawki celne, us- 
talone w ostatniej noweli celnej. Koła 
gospodarcze są zaskoczone tem, że 
wypowiedzenie traktatów handlow. 
dotyczy nietylko podatku taryfowego. 
lecz także i klauzuli największego u- 
przywilejowania. Zaostrzenie nastąpi- 
ło, jak sądzą, ze względu na austrjac- 
ko-niemieeki traktat regjonalny. 

Pobicie uczenic połskich pod Gdańskiem. 
Ostra nota komisarza generalnego. 

GDAŃSK 1.IV. Pat. — Po dokła- 
dnem ustaleniu przebiegu pobicia 
przez osobnika narodowości niemiee- 
kiej trzech uczenie gimnazjum pol- 
skiego, które miało miejsce w ubie- 
głą sobotę w pociągu między Wrzesz- 
czem i Gdańskiem komisarz general- 
ny Rzeczypospolitej Polskiej minister 
Strasbukger wystosował w dniu 1 
kwietnia do S$enału gdańskiego zre- 
dagowaną w energicznych wyrazach 
notę z żądaniem jak najszybszego po- 
ciągnięcia do odpowiedziałności osob- 

nika, który dopuścił się tak karygod- 
nego czynu. Komisarz generalny 
wskazuje w swej nocie jako na przy- 
ezynę podobnego rodzaju zajść na 
fakt rozpowszechniającego się coraz 
bardziej podniecenia atmosfery poli- 
tycznej, który nie znajduje dostatecz- 
nego przeciwdziałania ze strony 
władz woltego miasta, w pierwszym 
rzędzie ze strony policji gdańskiej, a 
następnie Senatu. Władze ponoszą 
„więc odpowiedzialność za podobne 
wydarzenia. 

Konferencja zbożowa ma się ku końcowi. 
RZYM, t. IV. (Pat). W dniu 1-go 

kwietnia wszystkie komisje konferen- 
cji zbożowej ukończyły swe prace. U- 
chwała komisji kredytowej w sprawie 
zwrócenia się z rekomendacją do Li- 
gi Narodów co do utworzenia organi- 
zacji kredytu krėtkoterminowego rol- 
niczego i usunięcia na plan dalszy kre 

dytu hipotecznego uważana jest przez 
państwa bloku państw agrarnych Eu- 
ropy Wschodniej za zadośćuczynienie 
żądaniu bloku. Plenarne posiedzenie. 
konferencji zbożowej odbędzie się we 
czwartek rano. Prawdopodobnie kon- 
ferencja zostanie zamknięta. 

Dzieci—bandyci. 
ANTWERPJA 1.IV. Pat. — Zakończył się 

tu proces przeciwko bandzie złodziej, której 
ezłonkowie liezyli od 8 do 11 lat. Założy- 
cielem bandy miał być 8-letni ehłopjee i om 
to układał płany napadów, mając na spee- 
jalnym karnecie spisane imiona członków 1 
role przypadające tm w napadach. Trzech 
z mieh skazano na dem poprawy, jedem 20- 

stał zwołniony. Podobna sprawa toczyć się 
będzie wkrótce w Brukseli przeciw 10-łet- 
niemu chłopen. W związku z tem na terenie 
Belgji zabroniono kolportażu wydawnictw 
sesacynjych o detektywach i t. p., zauwa- 
żono bowiem  demoralizujący wpływ na 
młodzież. 

zadokumentowaocia 
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WIADOMOSCI z KOWNA 
WAŁKA Z KSIĘŻMI. 

„Rytas donosi, iż leader Ch. D. ks. Kru- 
pawiczius został zbadany przez sędziego 
śledczego. Sprawa przeciwko ks. Krupawi- 
sziusowi została wdrożona za wygłoszenie 
kazania, skierowanego przeciwko rządowi. 
Wezwany na rozprawę do sędziego Śledcze- 
go ks. Żygalas oświadczył, w myśl art. 84 
konstytucji, par. 1 konkordatu i par. 180 
prawa kanonicznego sprawa jego nie podle- 
ga kompetencji sądów pokoju, lecz winna 
być rozpatrywana przez sąd duchowny. Se- 
dzia sprawę odroczył Proboszcz ejragolski 
za wygłoszenie kazania antyrządowego zo- 
stał skazany na dwa tygodnie aresztu z za- 
mianą na grzywnę 300 litów. 

ZJAZD DYPLOMATÓW. 

Do Kowna przybyli posłowie litewscy: 
z Berlina Sidzikauskas z Moskwy Bałtru- 
szajtis, z Londynu Bizauskas i z Paryża Kli- 
mas. 

NOWA TARYFA CELNA. 

Rząd wydał zarządzenia, dotyczące pod- 
wyżkj taryf celnych na szereg towarów. M. 
innemi również * zostały ustalone eła na 
cement. Nowa taryfa cełna obowiązuje z 
dniem ogłoszenia, a dodatkowo jeszcze mo- 
że być stosowana do tych towarów, które 
przed ogłoszeniem przybyły i znajdują się 
w komorach celnych. Jednocześnie zostały 
zniesione cła od futer, wobec czego Rosja, 
sowiecka ma urządzić ogromne składy futer 
w Kownie, w których będzie zaopatrywana 
cała Europa Zachodnia. 

UCHWAŁY ZWIĄZKU MIAST 
I MIASTECZEK. 

Dn. 24 marca w Kownie odbyło się po 
siedzenie zarządu litewskiego związku miast 
i miasteczek na którem uchwałono za po- 
średnictwem .członków związku wyrazić rzą- 
dowi życzenia: 

1) by do szeregu miast pierwszorzędnych 
rządzonych prawami powjatowemi, t. j. nie 
biorących udziału w radzie powiatowej, 
przyłączono większą ilość miast, a nietylko 
jak to jest obecnie: Olitę, Birże, Kiejdans 
i Wyłkowyszki, lecz również i Telsze, Ro- 
1 Ucianę, Taurogį, Rakiszki i Wierzbo- 
ÓW; > 

2) by rząd zaniechał wyznaczania do rad 
miejskich pierwszorzędnych miast */ ilości 
radnych 

3) by liczba radnych była większa. niż te 
obecnie przewidziano, a mianowicje: 9 rad- 
nych od 6 tys. mieszkańców. 12 — od 10 
tys., 16 — od 20 tys. i 18 — od więcej niż 
20 tys. mieszkańców. i 

4) by udzielono prawa głosowania wszyst- - 
kim osobom które ukończyły 24 lata i mie- 
szkają w mieście nie krócej niż 1 rok, leczące 
do dnja rozpisania wyborów. | 

SKARANIE KOMUNISTÓW. 
Sąd wojskowy w Kownie rozpoznał sprz 

wę 3 komunistów, oskarżonych o działał- 
ność  antypaństwową i skazał każdego z 
nich na 4 lata ciężkiego więzienia. 

GROŹNY POŻAR W PŁUNGIANACH. 
W miasteczku Płungiany wybuchł groż- 

ny pożar, który strawił 300 budynków. 
Straż ogniowa z Kłajpedy pośpieszyła na 
ratunek, lecz nie mogła przybyć do Płun- 
£gian z powodu zaniesionych śniegiem dróg 

RIAA i NASA MRO A 

Tarcia wśród hitlerowców. 
BERLIN, 1. IV. (Pat). Trwający 

od dłuższego czasu konflikt w łonie 
partji hitlerowskiej doprowadził do 
odwołania komendanta oddziałów 
szturmowych Stennesa. Kierownictwa 
partji hitlerowskiej uchwaliło na jego 
miejsce mianować znanego z procesu 
o morderstwa kapturowe por. Schult- 
za. Według informacyj prasy demo- 
kratycznej, bezpośrednim powodem: 
usunięcia Stennesa były jego przygo- 
towania do oderwania od partji gru- 
pujących się w oddziałach szturmo- 
wych żywiołów skrajnie radykalnych 
Akcja tych grup była już oddawna nie 
na rękę Hitlerowi. Równocześnie w 
kołach politycznych rozeszła się wia- 
domość, iż dotychczasowy kierownik 
okręgu berlińskiego partji narodowo - 
socjalistycznej pos. Goebbels ma być 
przeniesiony na stanowisko kierowni- 
ka okręgu wiedeńskiego. 
Lis SSE 

Giełda warszawska z dn. LIV. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
Belgija: Ls y 047 124,07—124,35 - 153 76 
Holamdja „|| 357,73 —358,63—356,83 
Lonign - 2 1 000. 43,341/,—43,45 — 43,23'/, 
Roxy Vort - + + * + 8,915—8,935—8,895 
Nowy York kabel . . 8,943 -8,945—8,403 
Paryż. w. а 34,91—3-,00 3482 
Franė L, 26,443/„ —26,19 -26,26'/, 

Wiedeń + - 120,45 —1-578—12 „14 
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Włochy . + 4:2 36,73 —40,85—46,01 
Beriin w obr.pryw. . . . . -. 212,49 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5% Konwersyjna «gei a au Ь 
6% dolarowa . „.. . . | 72,00 
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80, L. Z. B. G K.i B.R., ebl 5 4. K. 94,00 
o sama 705: 12 iui ia 6 «. ‚ 8325 
£U 95 atėmiuklė |. 26 44 S 53,50 
4',% warszawskie . . 53.25 
8% warszawskie . . . 73,50—74,00—73,60 
IO LtMink "OZGA r Pad PAD 
10% Siedlec yi” „7450-7475 
345 budowlana— „4 45,25 45,0 

ANCJE: 

Ponć PORE Som Sion 132 03 
ZaBCHOdNE оее 0003 w 14 0DOD 
В. Zw. Sp. Zarobkowych . . . . . . 65, 0 
węgie was i A 64458175 
LDP“ as RENIA CY «, 365 KBLAG 
Modrzejów . OPT «R 675 
Ostrowiec serja B. . . . *. . . ... 415; 
Btarachowioe.. 045% 07 S 1270 
Haberbusch .. . « » . « . « « . . 95,00 
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_0d Dzisny do Paryża. 
(List z Francji). 

Jeżeliby chodziło o dowody, że kry 
zys, który obecnie przeżywa rolnictwo 
polskie nie jest. zagadnieniem specy- 
ficznie polskiem, przytem umotywo- 
wanem należycie jakoby tylko wów- 
czas, gdy ten nasz kryzys wyobrazimy 
sobie, jako powstały skutkiem takich, 
lub innych stosunków w rządzie iub 
w lokalnych warunkach fiskalnych 
czy innych, to nałeżałoby przejechać 
wzdłuż uropę od Dźwiny aż po Sek- 
wanę. A wówczas wszędzie znajdzie- 
my te same narzekania, analogiczne 
zjawiska, podobne przykrości. 

W powiatach Wileńszczyzny rol- 
nicy żyją w przeświadczeniu, że już 
jest po wszystkiem, że uchodzić trzeba 
ze wsi, bo deficyt i t. p. ujemne mo- 
menty nie dają szans rolnictwu wy- 
prnięcia z obecnych opresyj. A na dru- 
gim końcu Europy, w Paryżu, a właś- 
ciwie.na drodze z Paryża do Wersalu, 
kilkodniowa wystawa rołnicza, zresz- 
łą tylko krajowa, którą właśnie temi 
dniami otworzył prezydent republiki, 
daje przybyłemu do Paryża z Wilna 
—szereg analogij gospodarczych przy 

zestawieniu tutejszych francuskich z 
naszemi. Zupełnie jest jednak innem 
nastawienie psychiczne u rolników we 
Francji, niż w Polsce, choć i tu umie- 
ją oni za objawy niepomyślne w rol- 
nictwie — winić rząd i politykę. 

Rolnictwo Francji przechodzi rów- 
nież ciężki kryzys. Nie opłaca się ono, 
głównie zresztą dlatego, że mało jest 
rąk do pracy na wsi, a więc najem 
jest bardzo kosztowny. Pozatem w po- 
szczególnych działach — jak np. w za- 
kresie produkcji wina na południu, a 
łnu na północy, zresztą i w zbożu, z 
różnych przyczyn zbyt produktów 
jest utrudniony, o ile chodzi o taką 
cenę, któraby dawała rację prowadze- 
nia danej produkcji. A jednak depre- 
sji nie widać. Przeciwnie. Ludzie ła- 
mią sobie głowę tylko nad tem, jak 
złu zaradzić. Wspomniana właśnie wy 
stawa rolnicza, a raczej t. zw. konkur- 
sy rolnictwa, urządzone temi dniami, 

dały mi możność, korzystając z poby- 
tu mego w Paryżu, do zaznajomienia 
się ze stosunkami na wsi tutejszej. 
Rozmowy z wystawcami były też cie- 
kawe. 

— „Niema sposobu żyć na wsi“ 
—powiada mi jeden z wystawców, 
który w dziale hodowli ma na pokaz 
swoją rogatę bóte, dającą mu ponad 
1000 gramów masła dziennie. Okazu- 

je się z jego słów, że żyć trudno, bo 
wszystkiemu winien jest ten rząd, któ- 
ry wprowadza różne nowe rzeczy po 
wojnie, jak np. 8-godzinny dzień pra- 
cy, skutkiem czego robotnik ze wsi, 
gdzie trzeba pracować od wschodu do 
zachodu słońca ucieka do miasta. Ale 
jak widać ze słów mego rozmówcy —- 
mimo to na wsi pracować trzeba, i 
żyć można, choć ten rząd i t. d. i t. d. 
Mają jednak ci rolnicy w swoim rzą- 
„dzie takiego ministra rolnictwa, któ- 
na te narzekania odpowiada im ina- 
czej, że to, co oni mówią, jest fran- 
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cuskiem kołłuństwem, że rząd die ma 
nic do zmienienia w zakresie społecz- 
nych zdobyczy, ale ma natomiast obo- 
wiązek — stworzenia rolnikom na wsi 
życia „więcej komfortowego i więcej 
pyskownego'bo wówczas właśnie znaj: 
dą się na wsi robotnicy, a rołnik bę- 
dzie widział swój bezpośredni interes 
w uprawie i hodowli. Oczywiście to 
zdanie min. Tardieu — łatwiejsze jest 
do zrealizowania we Francii, niż np. 
u nas, bo budżet Francji choć zamy- 
kający się okragią sumą 10 miljardow 
traukow (wobec jednakże 60 miljar- 
dów franków w obrocie gospodarczym 
*aństwa) ma tyle reze4 x, —- że nie 

t trudnem rzurenie na sanację go- 

spodarczą znacznych miłjonów, lub 
tworzenie t. zw. funduszu poprawy go- 
spodarczej wogóle w wysokości do 5 
iniliardów franków. A!e mimo to, ten 

narzekający rojnik tutejszy, lamentu- 
„iey nad swoją krową na wystawie 
prod Wersalem. przybrzią dlu łepsze- 
„o efektu w trójbarwną kokardę na 
rogach -— jest tak podolmy do nasze- 
go malkontenta, -- żs aż za Serce 
chwyta. 

W dziale zbożowym tutejszej wy- 
stawy — jestem jak na targach wileń- 
skich, lub na pokazie rołniczym w 
Giębokiem. „Rolnicy, kupujcie to na- 
sienne zboże, które tu widzicie, a do- 
staniecie takie ziarno, które da chleb 

nie gorszy niż z mąki zagranicznej, 
ogłasza jeden z wystaweów. Dosko- 
nale. Pytam więc tego pana, który w 
jednym z pawilonów wystawił właś- 
nie szereg tych ciekawych snopów zbo 
ża i t. p. — „Panie, gdzie jest ta za- 
granica, bo ja tu jestem „etrangerem*, 

tóry przyjechał z takiego kraju, gdzie 
tak samo mówią, że trzeba produko- 
wać lepiej, by było tak, jak zagranicą. 
—i myślę tam wówczas np. o was t.j 
o Francji, a wy tu —— też o zagranicy. 
Więc gdzie jest, panie nasza współna 
„zagranica '? — zapytuję. Francuz za- 
czął od tego, że mi nagadał kompli- 
mentów, ale w gruncie rzeczy zawa- 
hał się ze ścisłem określeniem tej wzo- 
rowej zagranicy. Nie umiał mi nic po- 
wiedzieć wówczas, gdy pokazałem mu 
że wystawia on właśnie między inne- 
mi polskie ziarna i produkty naszej 
roli. Naprz. reklamuje on żyto „origi- 
nal Wierzbienskie importe derecte- 
ment de Połogne, remarquable par sa 
production elevėe en grains* Albo też 
— żyto „de petkus, tres gros rende- 
ments. Koniec końców pogodzilem 
się z Francuzem w ten sposób, że dla 

Francji i dla Połski nie powinno być 
zagranicznych innych wzorów poza 
wzajemnem uzupełnieniem się ich 

kultur. 

Jeśli więc Francuz, narzekając na 
delicytowość rolnictwa, umie apeło- 
wać do swoich rolników argumenta- 
mi tak rzeczowemi, jak używając do 
uprawy polskiego doborowego ziarna 
—. to liczmy śmiało na to, że z kryzy- 
su rolnego my. mający taniego robot- 
nika tem bardziej wybrniemy, choć 

   
  

   

   

  

  

„Wicher w Lizbonie. 

  

W drodze do Funchalu kontrtorpedowiec „Wicher zatrzymał się w porcie lizbońskim. 

Na okięt przybyli poseł polski p. Jan Pertowuki, konsul honorowy w Lizbonie p. Rónć 
Touzet i konsul polski w Oporcie p Francisko Lima. Zdjęcie Wyżej wymienieni w to- 

warzystwie komendanta „Wichra” 

Zbrodnia najpiękniejszej paryżanki 
Cały świat ogarnęła wszechwładna 

moda wybierania „królowych piękno- 
Ści*. Już nietylko kraje wybierają 

różne „,miss* lecz i pojedyńcze miasta 
mie dają się w tym względzie wyprze- 

dzić. Obok więc „miss Francji'* ma- 
my osobno „miss Paryża”, obok „miss 
Ameryki* — „miss New York“ i t. d 

Śmieszny to objaw. Zapewne 
Przesada w każdej dziedzinie jest 
śmieszna. Ze względu jednak na pew- 
ną dozę emocji, jaką przy każdych ta: 
kich wyborach przeżywa piękniejsza 
zwłaszcza połowa danego miasta czy 
kraju, ma taka zabawa w „missy* i 
„misseczki* swoją rację bytu. Nota- 
bene, że fotografowie przytem zarobią 
i członkowie jury przeżyją sporo wzru 
szeń estetycznych i czytelnicy prasy х 
większem niż kiedyindziej zaintereso- 
waniem wezmą do ręki pismo ze śŚlicz- 

ną twarzyczką tej szczęśliwej osóbki 
której tytuł ,miss' udało się zdobyć. 

Któż nie popatrzy z przyjemnością 
na fotografję takiej czy owej „miss*? 
Ileż to piersi dziewczęcych westchnie 
przytem z tajoną zazdrością! Ileż ma- 
tek, posyłając na sąd konkursowy 
swe nadobne córuchny czy ich podo- 
bizny modli się skrycie o sukces! Ja- 

    
p. Tadeusza Podjazd Morgensterna. 

kaž gloria wreszcie mniejsza o to, 
że krótkotrwała! — spływa na wybran 
kę losu, która zwycięsko przejdzie 
przez krzyżowy ogień krytycznych 
spojrzeń członków areopagu! Jakie 
horyzonty się przed taką „miss“ ot- 
wierają! Sława, zaszczyty, bogate mał 
żeństwo, podziw świata, klejnoty, nie- 

zwykłość! 

Komu przyjść może ua myśl, gdy 
się patrzy na czarującą twarz „miss 
Bułgarji* czy „miss Londynu, że nie- 
koniecznie przed tą krółową piękności 
ma się otworzyć sezam i przychylič 
róg obfitości? Jeszcze trudniej sobie 
wyobrazić, że pod maską anioła kryć 
się może szatańska dusza. Słowem. 
czy pomyślał kto kiedy, patrząc na 
niewymownie piękną twarz „miss Pa- 
ryža“, že kobieta owa zdolna jest do 
morderstwa z premedytacją? Z pew- 
nością nie. A jednak „miss Paryża” 
zabiła. Na pięknych rękach ciąży 
krew. Śliczna główna o rysach cheru- 
bina spaść może pod ostrzem gilotyny 

Gdy odbyły się przed kilku miesią- 
cami wybory „miss Paryża” na 1930 r. 
i gdy „najpiękniejsza z najpiękniej- 
szych odjechała luksusowem autem, 
przy entuzjastycznych okrzykach ty- 
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nasz polski Tardieu nie może rzucić 
na fundusz poprawy rolnictwa setek 
miljonów. 

Niemrawość polska jest więcej de- 
ficytową płaniacją niż nasze obecnie 
zboże w złych naszych konjunkturach 
rolnych. 

Więc przykład: jesienią i zimą ty- 
łe mieliśmy lamentów że uprawy zie- 
mniaączane w Polsce, szczególnie w 
Wileńszczyźnie, są przekreślone, mo- 
że na długo., bo — zbytu niema, ceny 
za | pud. Chodzące po Paryżu, zasta- 
Śmiesznie niskie, często po 50 groszy 
nawiam się jednak nad rzeczą dziw- 
ną: w handlu detalicznym w halach, 
w sklepach spożywczych, kariofle tu 
kosztują ni mniej ni więcej, — tylko 1 
fr. 50 cent. za 1 kilo, czyli około 25 
franków za. nasz 1 pud. Jeżeli nawet 
odłiczyć dużą część tej ceny na zysk 
detalisty i pośrednika to okaże się że 
kartofle nasze mogą być znakomicie 
eksportowane do Paryża i wogóle do 
Francji, szczególnie, jeśli wziąć pod 
uwagę, że koszt transportu kartofli od 
granicy polskiej, oraz wwozowe opła- 
ty stanowią obecnie do Francji około 
35 frank. za 100 kg. A jednak o ziem- 
niaki polskie do Francji jak dotąd jest 
trudno. 

Że nasze. kartofle cenione są we 
Francji nietylko jako spożywczy im- 
port, ale jago nasienne — widać choć 
by z reklam na wystawie rolniczej, o 
której wspomniałem. Czytam więc u 
jednego z wystawców, reprezentujące 
go selekcyjne nasienne przedsiębiorst- 
wo handlowe pod Paryżem, jak zach- 
wala on swoje nasienne ziemniaki, 
które są „de pommes de terre połonais 
przytem wypróbowane od kilku lat 
na francuskich uprawach, gdzie dały 
wspaniałe rezultaty. A dalej reklamu- 
je swe kartofle następującemi słowa- 
mi: „Polacy doprowadzili u siebie se- 

lekcję kartofli w sposób b. staranny 

(„de facon tres attentive*). W Polsce 

właśnie znaleźć moża kartofle naj- 
zdrowsze i jest Polska jednym z tych 
rzadkich krajów, gdzie można widzieć 

największa ilość zupełnie zdrowych u- 
praw it. d. it. d. 

A więc od Dzisny trzeba przybyć 
poprzez całą Europę aż pod Paryż, by 
tu znaleźć uzasadnienie twierdzenia że 
rolnik nasz siedzieć powinien na wsi 
nietylko dlatego że przywyknął, ale i 
dlatego, że do jego produktów rol- 
nych zaczyna przywykać kulturalny 

Zachód. ; 
Stanistaw Brzostowski. 
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Wybory municypalne 
w Łotwie. 

Wybory do samorządów miejskich 
odbyły się na całem terytorjum Łot 
wy. W czasie wyborów nigdzie nie 
został zakłócony spokój. Frekwencja 
wyborców znacznie wzrosła, osiągając 
przeciętną 90 proc. Dzięki temu, iż 
polska mniejszość występowała z jed- 
ną listą, głosy jej nie zostały rozbite. 
"To też w Daugavpils (Deneburg) П- 
sta połska zdobyła 10 mandatów (u- 
przednio 8) i jest obecnie najsilniej- 
szem stronnictwem w radzie miejskiej 
w Rydze zaś zdobyła 2 mandaty (u- 
przednio 1),-przyczem przyrost wynosi 
1.190 głosów. W Libawie Polacy za- 
chowali dotychczasowy stan posia- 
dania. 

Po dokonanych w ubiegłą niedzie- 
lę wyborach do rady miejskiej w Ry- 
dze, w których brało udział około 90 
proc. uprawnionych do głosowania ło 
tewskie ugrupowania mieszczańskie 
odniosły poważne zwycięstwo. Stron- 
nictwa mniejszości uzyskały 26 man- 
datów wobec posiadanych poprzednio 
25, co, wobec zwiększenia liczby człon 
ków rady miejskiej z 90 na 100 ozna- 
cza pewien ubytek w dotychczaso- 
wym stanie posiadania. 

0 

Faliste trzęsienie ziemi. 

RZYM 1.IV. Pat. — Odczuto w godzinach 
rannych koło Faenzy faliste wstrząśnienia 
ziemi, które trwały kilka sekund. ы 

siącznego tłumu, w powodzi kwiatów 
do swego dotychczasowego mieszka- 
nia, w niewidzialnej księdze jej prze- 
znaczeń odwróciła się nowa karta. 

Biedna, nieznana nikomu midinet- 
ka stała się raptem bożyszczem Pary- 
ża. Nazwisko jej było na wszystkich 
ustach. Fotografje jej rozchwytywa- 
no. Posypały się setki propozycyj mał- 
żeńskich i innych ofert, mniej uczci- 
wych, ale niemniej ponętnych. Stroje, 
kwiaty, auta, brylanty, najwytworniej 
sza złota młodzież Paryża — wszyst- 
ko to widziała „miss Paryża” u swych 
małych nóżek. 

Jak ongiś przed Heraklesem, tak 
obecnie przed paryską królową pięk- 
ności stanęły dwie boginie: Cnoty i 
Rozkoszy. Gzy zostać przykladną 70- 
ną któregoś z bogatych fabrykantów 
mydła lub pójść za głosem Serca i sta- 
nąć na ślubnym kobiercu z ubogim, 
łecz uczciwym i kochającym mło- 
dzieńcem z prowincji, czy też rzucić 
się naoślep w wabiące fale szerokiego 
życia, które zapowiadało tysiąc roz- 
koszy, a tyłko jeden obowiązek i które 
mieniło się przed oczyma olšnionej 
dziewczyny wszystkiemi barwami tę- 
czy? Małżeństwo czy wolna miłość? 
Obowiązek czy zabawa? Życie pszczo- 
ły, czy życie motyla? 

Niestety „miss Paryża nie była 

Gabinet Lavala otrzymał votum zaufania. 
PARYŻ, 1. IV. (Pat). W ciągu u- 

biegłej nocy, zarówno Izba Deputo- 
wanych, jak Senat odbywały posie- 
dzenia, obradując nad ostatniemi roz- 
działami preliminarza budżetowego, 
nad któremi dotychczas nie udało się 
osiągnąć porozumienia pomiędzy о- 
biema izbami ustawodawczemi. 
Wśród rozdziałów, stanowiących 
przedmiot sporu, znajduje się między 
innemi wniosek, żądający poprawy 
warunków awansowania nauczycieli. 
Premjer Laval, stawiając kwestję zau- 
fania, żąda odrzucenia reformy na- 
tychmiast. Premjer podkreśla, że bud- 
żet w chwili obecnej nie byłby w sta- 
nie wytrzymać tak wielkiego obcią- 
żenia i wobec tego żąda, aby Izba za- 
aprobowała tekst, ustalony przez 
Senat, a przewidujący ustalenie sytu- 

acji wszystkich funkcjonarjuszów cy- 
wilnych przed dniem 1 stycznia 1932 
roku Izba zgodnie z żądaniem prem- 
jera, 304: głosami przeciwko 274 u- 
chwaliła rządowi zaufanie. 

PARYŻ, 1. IV. (Pat). Izba przyję- 
ła w czwartem czytaniu budżet zmo- 
dyfikowany, który powrócił z Senatu. 
W czasie dyskusji premjer Laval kił- 
kakrotnie stawiał kwestję zaufania 
przy rozpatrywaniu pewnych wydat- 
ków, skreślonych przez drugą Izbę. 
Premjer odnosił za każdym razem 
zwycięstwo. Przyjęto ostatecznie bud- 
żet, wyrażający się w dochodach su- 
mą 50.643.485.395 fr., w wydatkach 
50.640.509.352 fr. Na tem sesja par- 
lamentu została zamknięta. Otwarta 
będzie 5 maja. 

Dwa bloki: agrarny i przemysłowy. 
WIEDEŃ, 1. IV. (Pat). W rozmo- 

wie z pewnym dziennikarzem węgier- 
skim wieekanclerz Schober oświadczył 
że delegacja jugosłowiańska, która ba- 
wiła w Wiedniu, przyjęła plan unji 
celnej niemiecko-austracjkiej z sym- 
patją. Delegacja wyjechała natych- 
miast do Białogrodu, aby w tej spra 
wie złożyć sprawozdanie i naradzić 
się nad kwestją udziału Jugosławji w 

  

planach unji celnej. Mam nadzieję — 
powiedział wicekanclerz Schober —- 
że trzy państwa zagraniczne Węgry, 
Jugosławja i Rumunja z biegiem cza- 
su wejdą między sobą również w sto- 
sunek pewnego rodzaju unji celnej. 
Ta grupa państw będzie partnerem 
unji celnej  niemiecko-austrjackiej. 
Utworzy się wielki blok agrarny i wiel- 
ki błok przemysłowy. 

Nowy rząd łotewski. 

  

Od lewej ku prawej: minister Opieki Społecznej Rubulis, minister Oświaty Ziemelis, 
premjer i minister Spraw Zagranicznych Ulmanis, minister Rolnictwa Alberings, m: 

  

ster Sprawiedliwości Paberzs, minister Spraw Wewrętrznych Petrevics. Stoją: minister 
Spraw Wojskowych Laimins, minister Fsnansów Annues, wiceminister Spraw Wewnętrz- 
nych Iwbulis, szef Kancelarji Prezydjum Rady Ministrów Rudzits, minister Komunikacji 

Rancans. 

  

Nastroje antykomunistyczne 
na Białorusi Sowieckiej. 

Na terenie Rosji Sowieckiej stwier 
dza się ostatnio znaczne uaktywnie- 
nienie elementów włościańskich, in- 
teligencji, a nawet prołetarjatu. Uja- 
wniają się nazewnątrz zdecydowane 
nastroje antykomunistyczne. Ten stan 
rzeczy istnieje zarówno na terenie 
autonomicznych republik we wschod 
niej części ZSSR., jak również na So- 
wieckiej Ukrainie i Białorusi. 

Walka z elementami narodowo 
uświadomionemi, a jednocześnie zde 
cydowanie występującemi przeciwko 
dyktaturze Moskwy ze strony obec- 
nych władz z Kremła przybiera c0- 
raz bardziej na okrucieństwie. 
Rzecz bardziej dla komunistów stra- 
Szna ujawnia się ostatnio nawet w 
szeregach ezłonków komunistycznej 
partji w Rosji. Na terenie wyższych 
organów K. P. Białorusi doszło do 
zdeeydowanej rozgrywki, w wyniku 
czego wykluczeni zostali z partji wie 
loietni członkowie Ignatowski, Żełu- 
nowiez, Balicki i inni. Wykluczono 
ich za współdziałanie z białoruskim 
narodowym demokratyzmem i rze- 
komą łączność z białoruskiemi na- 
€jonal-faszystami. Czynniki kierowni 
cze partji szezegółowo zastanawiają 
się obecnie mad koniecznością sto- 
sowania dalszych represyj, czego do- 
wodem są nadsyłane do władz K. P. 
Z. B. dyrektywy zaopatrzone adno- 

' tacją „Nie podlegają ogłoszeniu*. W 
dyrektywach tych czynniki kierowni- 
cze nakazują swym emisarjuszom w 
C. K. K. P. Z. B. rozpoczęcie zdecy- 
dowanej czystki w szeregach K. P. 

i 

z ducha Heraklesem i nie poszła za 
głosem Cnoty. Wybrała Rozkosz. 

Mówiąc konkretnie, wybrała z po 
śród szeregu kandydatów pewnego b. 
bogatego handlarza brylantami, któ- 
ry potrafił jej zaimponować szerokim 
gestem i dorodną postawą. 

Młoda para spędziła , czarowne, 
miodowe miesiące konkubinatu w naj- 
wytworniejszych pensjonatach Deau- 
ville i Saint Moritz. Szczęśliwy ..bry 
lanciarz nie żałował niczego, by pod- 
nieść i bez tego królewską urodę swej 
przyjaciółki. Miała wszystko o czem 
tylko marzyć mogła. Kędy przeszła to-, 
warzyszył jej szmer zachwytu i po- 
dziwu. Gdy w obcisłym kostjumie ką- 
pielowym stała na brzegu plaży mor 
skiej w Biarritz, kierowało się ku niej 
setki lornetek. Pdy w bajecznej sukni 
z czarnego Crepe Satin, spiętej prześ- 
liczną klamrą turkusów, ze wspania- 

žym naszyjnikiem z pereł i bezcenną 
branzoletką z rubinów sunęła w po- 
wolnem, namiętnem tangu w którym$ 
z wytwornych nocnych lokalów pary- 
skich, dłonie patrzących mimowoli 
składały się do oklasków. 

Skończyły się jednak piękne dni 
Aranjuerzu. Nawet Salomon wśród naj 
piękniejszych 300 żon legalnych i nie- 
mniej wdzięcznych 600 nałożnic, po- 
czuł wreszcie przesyt i zawołał: :Vani- 
tas vanitatum. Czegoż więc wymagać 

Z. B, wśród członków której rów- 
nież ujawniają się ostatnio wyraźne 
tendencje narodowe. Komuniści naj- 
bardziej obawiają się tej właśnie 
świadomości narodowej, to też nale- 
ży spodziewać się, iż w prędkim cza- 
sie z K. P. Z. B. zostaną wykluczeni 
wybitniejsi działacze narodowości 
białoruskiej. 

Pierwsze jaskółki tego już się zja 
wiły. Z partji został wykluczony wy- 
bitny działacz Adam (Sławiński) oraz 
Krawczyk i jedynie z uwagi na ich 
zasługi dla rewołucji nie oddano ich 
pod sąd, jak Żełunowicza i innych. 
W tych warunkach parija kom. 0d- 
€zuwa obeenie na terenie białorusk. 
wielkie wrzenie. Jako antydotum 
zastosowano posunięcie tego rodzaju 
iż zbiegłych z Polski Szymona Rak- 
Miehajłowskiego, Piotra Miotłę oraz . 
Maksyma  Bursewicza wyznaczono 
ezłonkami Centralnego Komitetu Wy 
konawezego B. S. $. В. O fakcie tym 
szeroko rozpisuje się prasa sowiecka. 
Dia nas natomiast wszełkie komenta- 
rze są zbędne, gdyż wysunięcie tych 
trzech osobników, którzy niedawna 
jeszeze, bo po zwołnieniu ich z wię- 
zienia, obijali progi polskich urzę- 
dów, ofiarująe im za wynagrodze- 
niem  pienięźnem swe usługi, jest 
wskaźnikiem, w jak ciężkiej sytuacji 
znalazła się obecnie na terenie nare- 

dowościowym komunistyczna partja, 
która takieh „idealistów* mianuje 

członkami decydującej instancji „pań 
stwowej B. S. S. R. 

  — 
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od kupca brylantów, który pewnego 
dnia miał już pięknej kochanki dosyć 
Może kieszeń „bryłanciarza* odczu- 
wać zaczęła „koszty reprezentacyjne 
miss Paryża”, Może denerwowały go 
wybryki i „złe humory* pięknej damy 
Dość, że wypisał na jej nazwisko czek 
na 20 tys. fr. i przesłał go wraz z ser- 
decznem pozdrowieniem pożegnalnem 
swej Dulcynei. 

Zdawałoby się, że na tem historja 
powinna się kończyć. Tymczasem wła 
Śnie tu zaczyna się właściwa tragedja 
„Miss Paryża”, zamiast przyjąć czek z 
podziękowaniem i poszukać sobie in- 
nego przyjaciela, zażądała dwustu ty- 
sięcy fr. EXcusez du peu! Zamiast 20 
— 200 tys. „z tytułu odszkodowania 
za straty“ — jak twierdziła. 

W tem miejscu badacz psycholo- 

„gji kobiecej miałby twardy orzech do 
zgryzienia. O jakież to straty pięknej 
paryżance chodziło? Jeżeli ktoś w ca- 
łej tej zabawie stracił, to chyba tylko 
i wyłącznie handlarz brylantami. Stra 
ty morałne? Któż kazał „miss Pary- 
ża rzucać się w ramiona amanta za- 
miast zostać skromną żoną jakiego 
rentjera ? 

Zapachniąło szantażem. „Dwieście 
tysięcy i ani grosza mniej'* — twier- 
dziła królowa piękności. — ,„„Dwadzie- 
ścia tysięcy i ani grosza więcej* —— 
powtarzał jej dotychczasowy amant. 

i 192.234, 
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Minister litewski o sytuacji 
gospodarczej Litwy. 

Dnia 26 marca w Kownie odbyło 
się plenarne zgromadzenie Izby Rałni- 
czej, na którem minister rołnictwa 
Aleksa wygłosił dłuższe expose ma te 
mat: „Wsżechświatowy kryzys ekono- 
miczny i gospodarczy Litwy“. W 
swem expose m. in. minister wskazał. 
że Litwa powinna przejść od gospo- 
darki zbożowej do hodowlanej i mle 
cznej, dążyć do podniesienia jakości 
wytwarzanych produktów, wywozić 
wytwory w stanie jak najbardziej ob- 
robionym, dążyć do ich ujednostaj- 
nienia, standaryzacji, jak również sta - 
rać się o nawiązanie jaknajściślejszych 
stosunków handłowych z zagranicą. 
Ten przełom na lepsze w Litwie już 
„się zaczął, jest to jednak dopiero po- 
czątek. Podczas gdy we wszystkich 
prawie krajach wywóz maleje, w Lit- 
wie on nawet wzrósł. Coprawda głów- 
ne pozycje wywozowe len i las, sta- 
nowiące uprzednio prawie połowę ek- 
sportu, spadły do minimum, wzrosły 
natomiast inne. jak masło, nieroga- 
cizna i t. d. 

Mimo to rolnikom litewskim jesz- 
cze dużo można zarzucić. Przedew- 
szystkiem jakość wytworów pozosta- 
wia wiełe do życzenia, pozatem tylko 
niewielka stosunkowo część rolników 
pracuje systematycznie w dziedzinie 
hodowli i mleczarstwa, większość zaś 

zadowalnia się pracą dorywczą. Mi- 
nister oskarża nawet opozycję, iż cza- 
sami umyślnie tę abnegację podsyca 
w celu szkodzenia obecnemu rządowi. 

Omawiając stan ekonomiczny rol- 
ników minister zaznaczył, iż dobrobyt 
wśród nich wzrósł. Mimo, iź rolnicy 
ponieśli dotkliwe straty w związku ze 
spadkiem cen zboża, zdołali oni powe- 
tować to nawet z nadwyżką na innych 
pozycjach to też w ręce rolników 
wpłynęło w roku ubiegłym przeszło 
20 milj. litów zysku. Wskaźnikiem 
wzrostu dobrobytu wśród rolników 
jest liczny ich udział w publicznych 
przetargach lasu. Stosunkowo najwię- 
cej ucierpieli z powodu kryzysu więk- 
si właściciele rolni oraz ci z pośród 
średnich rolników, którzy prowadzili 
gospodarkę zbożową. Wielkie straty 
ponieśli również producenci Inu. 

Na przyszłość gospodarczą Litwy 
Minister zapatruje się optymistycznie. 

' Popierajcie Ligę %%orską 

t Rzeczną! 
    

Co spowodowało katastrofę 
sterówca „R. 101"? 

LONDYN 1.IV. Pat. — Ofiejałna ankie- 
ta w celu stwierdzenia istotnej przyczyny 
katastrofy. sterowca „R 101", w Której zg'- 
nęło 48 osób, doprowadziła do stwierdzenia 
szeregu następujących punktów. Stwierdzo- 
no mianowicie, że przyczyną katastrofy by- 
ła wielka utrata gazu podczas fatałnych wa- 
runków atmosferycznych. Sprawozdanie po- 
twierdziła możliwość że pęknięcia w wew- 
nętrznej powłoce spowodowane były silnem 
tarciem, wzgiędnie gwałtownemi ruchami 
statku pod wpływem wyjątkowo burzliwej 
pogody. jakkolwiek nie jest też wykluczone. 
że nagła i w większych rozmiarach utrata 
gazu nastąpiła pod wpływem wypadku bli- 
żej nieustalonego. Autorzy sprawozdania w 
sposób stanowczy odrzucają przypuezczenie, 
że sterowiec rozbił się o masę powietrzną 

naskutek swej zbyt słabej budowy, albo 
też że na sterowcu nie funkcjonowały naie- 
Życie aparaty kontrolne, albo też wreszcie 
że wypudek został spowodowany brakiera 
kompetencji załogi sterowca. Wreszcie spra- 
wozdanie wyraża opinję, że przyczyną po- 
żaru było prawdopodobnie krótkie spięcie, 
zaznaczając zarazem, że sterowiec „R 10:* 
wobec nieodpowiednich warunków atmosfe- 
rycznych napewno nie wystartowałby w da- 
nym dniu, gydby nie to, že odlot sterowcai 
w tym terminie był pożądany ze względu 
na interesy publiczno-państwowe. 

Kio wygrał? 

WARSZAWA, 1-IV. Pstł. |-go 
kwietnia w 20 dniu ciągnienia 5 klasy 
22.giej Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 13 tys. zł. — 
5.256, 10.862, po 5 tys. —8.438, 40 182, 
po 3 tys — 29.577, 32.264, 54.362, 
86.672, 8.267, 141.036, 144,398, 177.208 

Ani łzy, ani prośby zmiękczyć go nie 
zdołały. „Miss Paryża” uciekła się te- 
dy do gróźb. Groziła, że zastrzeli ko- 
chanka jak psa. 

Cała ta rozmowa odbywała się 
przez tełefon. Kupiec był nieustępliwy 

Zaopinjował, że romans z piękną ko- 
bietą w dzisiejszych trzeźwych cza- 
sach, chociażby tą kobietą była sama 
„miss Paryża , nie może tąk słono ko- 
sztować. Powiesił więc słuchawkę i 
oddał się rozmyślaniom na temat nie- 
bezpiecznych sideł niewieścich, przed 
któremi już Pismo św. słusznie ostrze- 
ga. . 

Rozmyślania przerwał gwałtowny 
dzwonek u drzwi wejściowych. Po 
chwili wpadła „mis Paryża” z rewol- 
werem w ręku, a gdy przerażony a- 
mant obrócił się, by szukać schronie- 
nia, padły dwa strzały. Jedna z kuł 
przeszyła nieszczęśliwemu serce. 

„Miss Paryża” stanęła przed są- 
dem. Oskarżono ją o szantaż i mor- 
derstwo. Pięknej paryżance grozi ka- 
ra Śmierci. 

Smętny finał wesołej pierwotnie 
historji. A sens morałny taki, że nie 
zawsze estetyka chodzi w parze z ety- 
ką. 4. Tadziewicz- 

"Arena
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Pierwsza kobieta—sędzia w okręgu wileńskim. 
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła 

w Grodnie urzędowanie pierwszy w 

apelacji wilejskiej sędzia-kobieta pani 

Twaszkiewiczowa. Jest to czwarta no- 

minaeja kobiety na stanowisko sę- 

dziego w Polsce. Dwie z nich rozpa- 

trują wyłącznie sprawy nieletnich w 

Warszawie, dwie zaś pozostałe wyro- 

kują we wszystkich sprawach cywil- 

nych i karnych, przypadających im 
w drodze przyjętego podziału. 

Przez potajemną gorzelnię spaliła się 

: połowa wsi. 
W paniedriałek wieczorem we wsi Bor- 

-zauy gna. zateskiej wybuchł pożar w mak. 

sykaniu Władysława Pietkiewicza. Ogień 

podsycaay nym wiatrem przerzucił sję 

ua sysłtednie zabudowania. Wkrótee w pło- 

mienisch stała część wsi. Po dwugodzinnej 

nej akcji ratunkowej pożar zdołano 
sowić. Pastwą płomieni padło 6 zabu 

sdowsń gospodarskich wraz z żywym i mart 

  

    

wym jnwentarzem. 
Jak ustałono pożar powstał wskutek nie 

umiejętnego i nieostrożnego obchodzenia 

się z ogniem w zakonspirowanej gorzeini 

samogonki. Wł. Pietkiewieza, który wieczo 

rem pędził wódkę. Pietkiewicz ponjósł 

straty przeszło 5.000 zł. 
Ogólne straty wynoszą około 30 tys. zł. 

Pietkiewicza aresztowano. (e) 

a aa 

BARANOWICZE 
Rėšnošei z  baranowichiego bruku. 

130 marca po dzień dzisiejszy mamy tu- 

iluy mróz i burze śnieżne. Zaspy białe- 

egu do puchu podobnego widać wszę 

Sanki dzwonią, a że okna porządne go- 

e powyjmowały już marzniemy męż 

mo że piece pękają od ciepła, boć 

wiadomo. to natręt nieznośny wWSzę- 

ię wciśnie. т 

*Wykłady egzotycznego gościa z Indyj p. 

Sinho., których słuchali u nas arcyuważnie 

chrześcijanie i Żydzi w dniu 29 marca, SWO- 

ją głębią myśńi i słodyczą wszechmjłości о- 

ezorawały wszystkich, a p. generał Skot- 

nicki „rycerski romantyk” zaprosił go z od- 

<zytem do towarzystwa Wiedzy Wojskowej 

na miesiąc maj. „Pacytišci“ nasi, a i nie 

nasi, napewno wielce się z tego ucieszą 1 190 

že dyplom na honorowego członka gotowi 

temu panu generałowi, rozmiłowanemu w 

kiej fłozofji, przysłać. Ale dodać trze 

ścisłości że ten generał dba jedno- 

ie i o sprawność bojową swoich pod- 

komendnych oddziałów. 

Mieliśmy tu małą sensacyjkę, bo 30 mar- 

ca walne zebranie oddziału Zw. Pracy. Ob 

Kobiet. Przemówienie, zagajające prezeski p. 

generalowej Skotnickiej było arcydziełem ta 

%tu i wdzięku iście rasowej Polki. Usiane 

było szczeremi perełkami mądrych, wycha- 

wawczych myśli. Podział pracy na tem ze 

braniu był zachowany w całej pełni, a wii 

sekretarka, skarbniczka, kuratorka stacji, 

%ierowniczka žiobka, referentka wychowa- 

mia obywatelskiego, referowały o pracach da 

konanych w działach im powierzonych, kró- 

1ко i rzeczowo. Kierownik biura sejmiku 

p. A. Bruszkiewicz  referował objaśniając 

świetnie i z fachową znajomością rzeczy, 

budżety Stacji Opieki nad Matką i Dziec 

%iem i budżet Żłobka Zamkniętego typu, pro 

madzone za pieniądze samorządu i rządu 

przez Związek Pracy Ob. Kobiet. 

P. starosta Przepałkowski był obsypany 

pełnemi szczerej wdzięczności podziękowa- 

miami ze strony przewodniczącej za wydai- 

ną pomoc materjalną i poparcie moralne u- 

dziełane stałe związkowi. Komisja Rewi- 

zyjna po złożeniu szczegółowego sprawoz 

dania poprosiła o udzielenie absolutorjum 

zarządowi, co też walne zebranie dokonało. 

Wybery wypadły rozsądnie bo do zarządu 

weszły te same panie, które na najbardziej 

odpowiedzialnych stanowiskach pracowały 

wydatnie już rok, a więc: niezmieniono, ani 

prezeski, znanej w całym kraju działaczki, 

p. gemerałowej Skotnickiej, ani pracowitej 
sekretarski p. Gachowskiej, ani guchliwej p. 
Kwiecińskiej, której księgarnia polska pełni 

roje klubu kobiecego w Baranowiczach. 
Z kursów ratowniczych Czerwonego Krzy 

ża dowiadujemy się, że słuchaczki i słucha- 
cze łego kursu nie długo będą przychodzili 

na wykłady i praktyki po szpitalach w prze 
pisowych mundurach. 

Miejska Straż Pożarna w Baranowiczach 

której kierownikiem jest energiczny i pełen 
dobrych pomysłów, które umie w czyn wpio 

wadzać por. Awinowicki, zorganizowała ka- 

sę samopomocy dla strażaków. Pożyczka u- 

dziełona członkowi straży, wynosi 50 zł., а 
spłaca się ją tygodniowo po 5 złotych. Nie 
długo nasza straż miejska ma zacząć kursy 
ogółno-kształcące dla podniesienia poziomu 
uświadomienia obywatelskiego wśród straża- 
ków. Na prelegentkę zaproszono niżej pod- 
pisaną. 

    
   

  

   

  

  

  

   

  

  

Stefanja Bojarska. 

ŚWIECIANY 
+ Modzina Policyjna w  Święcianach. 

Mając możność obserwowania i wtajemnicza 

mia się w działalność organicyj społecznyc! 

w Święcianach podkreślić należy, intćnsyw- 
ną. 2 nakładem pracy i przykładną dzjałal- 
ność Koła Rodziny Policyjnej w Śwjęcia- 
mach. Młode to stowarzyszenie wykazała 

już społeczeństwu święciańskiemu, że da 

pracy społecznej przywiązuje dużą wagę i 

że do pracy społecznej jest zdolne. Na jego 

<zele stanęła p. Hołówkowa, która w ciągu 

niedługiego czasu, bo zaledwie w ciągu kilku 
miesięcy przez umiejętny swój stosunek do 
członków potrafiła stworzyć harmonijne ży- 
<je i współpracę w tem stowarzyszeniu tem 
samem ogół członków wciągnęła do zgod- 
nej i wydajnej pracy społecznej. I tak gdy 
przed przybyciem p. Hołówkowej świetlica 
Rodziny Policyjnej Święciany była prawie 

pustkowiem, to obecnie mamy już możność 

zaobserwować każdego wieczora obecność 
większej ilości członków jak i osób z poza 
grona Rodziny Policyjnej. Szczególnie miłe 
wrażenie ezyni na widzach stałe zajęcie o- 
becnych  wświetlicy. Jednego wieczora wi- 
dzimy część członków przygotowujących się 
pod kierownietwem p. aspiranta Lebella do 
«odegrania przedstawienia, drugiego wjeczo- 
ra słyszymy przygotowywanie się chóru pod 
kierownietwem p. Stankiewicza, nauczycie- 

ła tutejszego Seminarjum. Trzy razy tygod- 

    

niowo widzimy przesuwające się przed na- 

mi osoby, śpieszące do Bibljotekį Rodziny 

Policyjnej po wybór książek do czytania, 

nadto prawie codziennie wieczorem mamy 

możność stwierdzić harmonijny i towarzyski 

nastrój w tej świetlicy uwydatniający się W 

czytanju różnych prenumerowanych przez 

Koło czasopism, w dyskusjach, różnych 

grach jak szachy, domino, lotto warcaby i 

t p.it.p. Niezależnie od tego słyszeć mo- 

żna tam co wieczór doskonałe radjo (elek- 

tryczne) lub występy zespołu muzyki strun- 

nej. 

Šekai chodzi o akcję Rodzjny Policyjnej 

nazewnątrz, to bierze ona aktywny udział 

w pracy społecznej wogóle. Mieliśmy moż- 

ność widzieć jak w zwjązku z uroczystoś- 

ciami imienin Marszałka Jozefa Piłsudskiego 

w dniu 18 marca b. r. zespół amatorski Ro- 

dziny Policyjnej odegrał obrazek wiejski 

p. t. „Bolszewicy pod Warszawą“, bardzo 

trafny na ten dzień. Z tego też względu 

frekwencja publiczności ogromna. sala po 

brzegį wypełniona (ponad 250 osób), odczu 

wać się nawet dawał w tyle pewien ścisk. 

pomima, żt duża ilość osób wobec braku bi- 

letów zmuszona była wrócić do domu. Tak 

przedstawienie jak i chór w czasie przed- 

stawienia, który wykonał szereg ludowych 

pieśni — wypadły doskonale, a ludowe ubio- 

ry aktorów były imponujące. To same przed 

stawienie odbyło sję powtórnie dnia 19 Ii 

r. b. dla szerszego ogółu jużbezpłatnie przy 

frekwencji nawet większej. Dochód z przed 

stawienia przeznaczony został w części na 

fundusz buodwy w Święcianach pomnika po 

poległym żołnierzom. 

Z powyższych względów bez wahania i 

z czystem sumieniem stwierdzić można, że 

Koło Rodziny Policyjnej w Święcianach jest 

organizacją społeczną ściśle zespoloną i dla 

tego w działalności swej wydajną. | 

Przykładnej tej placówce życzymy dalsze 

go powodzenia i wytrwania: w dotychczaso- 

wej pracy. 

PEBTAWY 
+ Zjazd delegatów oddziałów Związku 

Strzełeekiego powiatu postawskiego. Na tere 

Obserwator. 

nie powiatu postawskiego jest do zanotowa- 

nia nowy i ołbrzymj krok naprzód w rozwo 

ju związku strzeleckiego. Był nim pierwszy 

walny zjazd delegatów oddziałów Związku 

Strzeleckiego powiatu brasławskiego, odbyty 

w dniu 15 marca r. b. 

Zjazd, któremu przewodniczył p. Starosta 

Niedzwiecki zgromadził na sali około 250 

osób tak delegatów oddziałów jak j gości. 

wśród których widzieliśmy przedstawicieli 

wojskowości, rozmaitych uzrędów i wszyst- 

kich organizacyj społecznych i kulturalno- 

oświatowych. 

Po zagajeniu i przemówieniach powital- 

nych złożono sprawozdanie z rozwoju Zwiąż 

ku Strzeleckiego na tutejszym terenie. Jak 

wynika z tego sprawozdania, obejmującego 

czas od marca ubiegłego roku do chwili 

bieżącej rozwój ten jest bardzo intensywny. 
Powstało w tym czasie 19 nowych oddziałów 
a 9 już jest w stadjum organizacji. Każdy 
oddział ma świetlicę bądź w lokalu wynaję- 
tym, bądź szkolnym lub własnym. 

Praca w oddziałach nie ogranicza sję tył 

ko do przysposobienia wojskowego lecz ma 

zakres daleko obszerniejszy Opiera się ona 

w głównej mierze na czynnym w tej pracv 

udziale nauczycielstwa, którego zaintereso- 

wanie organizacją Związku Strzeleckiego 

znacznie wzrosło. Przeszkodą wielką jest 

brak funduszów, które zdobywa się drogą 

imprez przez sekcje teatralne poszczegól- 
nych oddziałów. Wogóle trudności są dość 
duże przełamuje się je jednak dzięki nader 
przychylnemu ustosunkowaniu się do Związ- 
ku Strzeleckiego ogółu społeczeństwa, sa- 
morządów i władz administracyjnych, z p 
starostą na czele. 

Po wygłoszeniu przez p Polita Marjana, 
powiatowego referenta wychowania obywa- 
telskiego referatu p. .t. cele i zadania Zwią 
zku Strzeleckiego, nastąpiły wybory zarzą - 
du w składzie następującym: prezes — p. 

Kazimierz Portassewicz, członkowie — p. p. 
Jaroszewicz Czesław, Chylewski  Władys- 
sław, kpt. Hass Wacław, Sadowska Heleaa, 

Balcerak Eugenjusz, Zieliński Czesław, Tur- 

czynowicz Roman, por. Karszniewicz Jan. 
Poljt Marjan, Wdowiak Bartłomiej i Liss 
Władysław. 

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: 

pp. mjr. Kamiński Eugenjusz, Kęstowicz io- 

zef, Czechowicz Antoni, ks dziekan Surwi- 

ło Aleksander i Surwiłło Jerzy. 
Po uchwaleniu wysłania depesz holdow- 

niczych do Pana Pirezydenta Rzeczypospo- 
litej, Pierwszego Marszałka Polski Józete 
Piłsudskiego, komendanta głównego Związku 
Strzeleckiego gen. Jayy Rożema i p. wojewo- 

dy wileńskiego Stefana Kirtiklisa, przyję 
tych entuzjastycznemi okrzykami i odśpie- 

waniu Pierwszej Brygady obardy zakończo 
no. M. P. 

  

Rozwój Związku Strzeleckiego. 
Wi dniach 29 i 30 marca b. r. odbyło sie 

w łokału Komendy Podokręgu Związku Strze 
leckiego w Wilnie odprawa powjatowych 
referentów oświatowych Związku, poświę- 
cona wychowaniu obywatełsko-państwowe- 
mu członków. 

Prócz powiatowych referentów reprezen 
tujących wszystkie powiaty Wileńszczyzny 
obecni byli na odprawie: Szef Wydziału 

„ Wychowania Obywatelskiego Komendy Głó- 
wnej Z. S. Golka wraz z instruktorem K. G. 
Regułskim, Komendant Okręgu Grodno 
Skwarniekj, Inspektor Okręgów północnych 
Z. S. kpt. Mazurkiewicz, Inspektor Oświaty 
pozaszkołnej Dracz, wraz ze swym zastępcą 
Stubiedą, oraz oficerowie Związku. Odpru- 
wę prowadził Komendant Podekręgu Wileź- 
skiego Kpt. Ptaszyński. 

W czasie odprawy wygłoszono dwa refe- 
raty: „Zadanie Związku Strzeleckiego wobec 

potrzeb współczesnego życia społeczno-pań- 
stwowego i potrzeb młodzieży (p. Golka). 
* „Wychowanje obywatelsko-państwowe Z. 
Strz. a działalność  ošwiatowo-kulturalna“ 
ip. Golka). Poczem p. Regulski przepracował 
z zebranymi zagadnienie: „Świetlica — rea 
lizacja wychowania obywatelskiego  przeź 
świetłieę* zastanawiając się szczegółowo nad 

/ 

wytworzeniem więzj grupowo organizacyj- 
nych, życiem: towarzysko-kulturalnem, sys- 
tematycznej nauce o obywatelstwie oraz 
działaniem obywatelskiem. 

Sprawozdanie referentów powiatowych 7 

dziedziny organizacyjnej,  programowo-in- 
strukcyjnej i pomocy naukowych i środków 
oraz dyskusja nad potrzebami terenu za 
kończyła drugi dzień odprawy. 

Dzień trzeci poświęcony został wspólnej 
konferencji referentów powiatowych i Ko- 
mendantów powiatowych Związku Strzelec- 
kiego z przedstawicielami władz admin.- 
stracyjnych, szkolnych, oraz wojskowych w 
sprawie uzgodnienja działalności we wszyst 
kich działach pracy Związku Strzeleckiego. 
Na konferencję, która odbyła się w Urzę- 
dzie Wojewódzkim przybyli: pp. wojewoda 
Kirtikils, kuralor Szelągowski, wraz z na 
czelnikiem Młodkowskjm, wszystkimi in 
spektorami szkolnymi i kilkowa wizytato- 
rami, przedstawiciele Armji z płk. Stachie- 
wiczem i płk. Furgalskim na czele, przed- 

sławicjele KOP., przedstawiciel T-wa Przy- 

jaciół Związku Strzeleckiego dyr. Macule- 
wicz, prezes Zw. Naucz. Szk. Powsz. posei 
Dobosz, oraz szereg innych przedstawicieli 
organizacyj. Z ramienia Komendanta Głów- 
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«ego przybył na konferencję Szef Sztabu Ka 

mendy Głównej mjr. Święcicki. 

Przewodniczący konferencji v.-prezes Do 

baczewski w zagajeniu swem podkreślił, iż 

praca wychowania obywatelskiego na tere- 

nie Wileńszczyzny ma swoją tradycję i po- 

ważne rezultaty. Rozwój jednak tak Orga- 

nizacji jak i pracy wymaga otrzymania naj- 

dalej idącej pomocy ze wszystkich źródeł. 

tak społecznych jak samorządowych j paf- 

stwowych. Szef Wydziału Golka daje 

krótki przegląd zadań i prac dokonanych 

przez Związek Strzelecki. Stwierdza, iż Z. S. 

wychowuje w członkach swych poczucie 

karności i odpowiedzialności, które to ele- 

menty wytwarzają siłę niezbędną tak dla 

jednostki jak j dla państwa. Mjr. Zaucha, 

inspektor wyszk. p. w., wygłaszając referat 

„Związek Strzelecki, jako jedyna organizacja 

przysposobienia wojskowego” stoi na stano- 

wisku iż w społeczeństwie połskiem jest mie 

jsce dla dwu organizacyj powadzących prace 

p. w. a to: Harcerstwo dla młodzjeży do lat 

16 j Związku Strzeleckiego dla młodzieży 

od lai 16 w górę. Komendant Podokręgu 

kpt. Ptaszyński zobrazował stan pracy na 

terenie Wileńszczyzny, poruszając braki i 

wskazując na potrzeby. 
W dyskusji zabierali głos pp: Kurator 

Szelągowski, poseł Dobosz, Szef Sztabu K 

G. mjr. Święcicki, Insp. Starościak, Inspek- 

tor Dracz i ref. Bryja. 

Konferencję zakończyło przemówienie 

Pana Wojewody Kjrtiklisa, nacechowane 

nadzwyczajną serdecznością i radością z po- 

wodu tak wybitnego rozwoju prac Związku 

Strzeleckiego 
Konferencja odbyta, oraz sprawozdanie 

złożone wykazały stały rozwój Związku 

Strzeleckiego, a w uczestnikach pozostawi- 

ła konferencja przekonanie, że praca pro- 

wadzona jest celowo i dla dobra Polski. 

Teatr Lutnia. 
Komedja Marjusza Maszyńskiego 

„Koniec i Początek". 

Po hymnach pochwalnych  kry- 

tyki warszawskiej o sztuce Marjusza 

Maszyńskiego „Koniec i Początek* 

publiczność wileńska zbyt wiele so- 

bie obiecywała, to też przyznać trze- 

ba, że pierwszemi dwoma aktami by- 

ła nieco rozczarowana. Filozofowanie 

starego służącego, przydługie mono- 
logi jego i panny Zosi, efekta stare, 

znane i używane z upodobaniem 

przez Przybylskiego. Treść dosyć ba- 
nalna, coś z zacięcia Pani Dulskiej 

w typie Pai, sytuącję ratuje żywość 

djalogu i sceniczność akcji tak zna- 

mienna dla twórczości literackiej a- 

ktorów. Akt trzeci jest stanowczo naj 

lepiej zbudowany, obfituje w najza- 

bawniejsze sytuacje i kończy się 

wspaniałem i dowcipnem powiedze- 
niem, tak że publiczność wychodzi 
pod jak najkorzystniejszem i pogod- 
nem wrażeniem. Tem większa to za- 
sługa pana Maszyńskiego, że wyposa 

żył akt trzeci w najlepsze i najsilniej 

sze efekta, gdyż przeważnie komedjo 
pisarze polscy, nawet najbardziej ru- 
tynowani, tworzą sztuki, w których 
akt trzeci jest najsłabszy. 

Pan Wyrwicz-Wichrowski świet- 
nie wyreżyserował sztukę i stworzył 
znakomity typ poczciwego, buntują- 
cego się, ale w gruncie rzeczy zawo- 

jowanego i uległego Pana. Pani Ja- 
sińska w roli energicznej i despotycz 
nej Pani, wnosiła ruch i życie i hu- 
mor na scenę. Świetna ta artystka 
jest niezrównana w rolach o zacię- 
ciu charakterystycznem, pani Szur- 

szewska jako Zosia miała dużo mło- 
dzieńczego wesołego wdzięku i ślicz 
nie wyglądała, a pani Dunin-Rychłow 

ska, pan Wyrzykowski i pan Łubia- 
kowski stworzyli również bardzo u- 

dane typy. 

Całość szła żywo i. sprawnie, a 

więc kto chce posłuchać trochę zło- 

śliwych uwag o rozkoszach pożycia 

dwojga ludzi i wesoło beztrosko się 

zabawić powinien w okresie świątecz 

nym zobaczyć „Koniec i Początek”. 

  

Zastępea. 

Likwidacja marjawityzmu. 
Zmierzch sekty wileńskiej. 

Gmina marjawitów na Zwierzyńcu po- 
ezyna likwidować się. 

W eiągu ubiegłego roku z 360 wyznaw- 

ców tej sekty, odpadło 270 i przeszło ma 

łono Kościoła Katolickiego. W związku z 

tem wileński zarząd gminy marjawiekiej 

przystąpił do likwidaeji, „swych interesów*. 

Komunikat | 
Dyrekcji Wileńskiej 

w sprawie katastrofy 
Głębokie —Nawodruck. 

W związku z ukazaniem się njedokład 

nych wiadomości w prasie miejscowej, Dy- 

rekeja Okręgowa K. P. komunikuje, iż wy- 

padek, jaki wydarzył się na odcinku ko- 

lejowym pomiędzy Głębokiem a Nowodrne- 

kiem przedstawia sję następująco: 
W dniu 30 marca 1931 roku o godzinie 

11 min. 15 na 132 klm., na szlaku Głębokie 
—Nowodruck w pociągu mieszanym 552, 
wykolłeił się wagon osobowy trzeciej klasy 
z powodu pęknięcia osi. Żadnych wypadków 
z ludźmi, ani też ofiar nie było. Po wyco- 
faniu wagonu przez brygadę ratowniczą po- 
ciąg ruszył z kilkugodzinnem opóźnieniem. 

Zaćmienie księżyca. 

Dziś, dnia 2 b. m. będzie widoczne w Wil- 

nie zaćmienie księżyca. 
Zaćmienie księżyca wogóle rozpocznie 

się o godz. 19 min. 23, początek zaćmienia 

całkowitego o godz. 20.22, koniec zaćmienia 
całkowitego o godz. 21 m. 53, koniee zać- 
mienia wogóle o godz. 22 min. 52. 

SARE 

WŚRÓD PISM 
-- Nr. 7 ulustrowanego dwutygodnika 

„Świat Kobiecy* zawiera następujące artyku 
ły: Jsnina Osińska — Zamiast przekładańca: 
Janusz Stępowska — Jej list dziewiętnasty: 
Rita Rey — Bez mężczyzn; J. Radzimiński 
— Latające panie; Stanisław Machniewicz- 
Reprezentacyjne głupstwo; Dr. M. Kasterska 
— Andree Corthis; Helena Filochowska — 
Stefka Wtorek; Efeb — Z higjeny i kul- 
tury ciała; Cailier — Sobańska — Ploteczki 
o modzie; Z. Kulczycka — Kącik praktycz- 
ny; Dobra gospodyni it. d. Wobec sezonu 
wiosenno-letniego zwrócjć muszę uwagę na- 
szym paniom na wyjątkowej piękności mo- 
dele, do których — rzecz bardzo ważna — 
są do nabycia niezawodne kroje. 

WT EE FO RK Y 

Bohaterstwo 14-letniego chłopca. 
Wezoraj wpobliżu Wilna zaszedł wypa- 

dek następujący: 14 letni chłopiee Zyu- 
muat Kuczyński, przechodząe brzegiem Wi- 
lji ujrzał tonącą kobietę. Na brzegu zgro- 
madził się większy tłam ludzi, nikt jednak 
nie odważył się przyjść z pomocą nieszezę- 
śliwej. 

Kuczyński bez namysłu rzucił się w to- 

dowe nurty rzeki i mimo przejmującego sim 

na zdołał uratować nieprzytomną już ko- 

bietę. 
Bohaterskiemu chłopeu zebrani na brzega 
urządzili spontaniczna owację. 

. 

Kryzys naskutek niskich cen na zboże. 
Podług danych Izby Przemysłowo-Hand- 

łowej w Wilnie w okresie trwanja zniżo- 
mych cen na zboże na terenie Izby t. j. w 
woj. wileńskiem, nowogródzkiem i biało 
stockiem uległo likwidacji 52 proc. wszyst- 

  

| Czwartek | 

+ 
Kwiecień į 

  Daiś: Franciszka a Paulo. 

Jutro: Ryszarda. 

  

Wschód słońca—g. 5 m. 10. 

Zachód + —g- 18 m.09. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorełogii U. 5. В. 

w Wilnie 2 dnia 1.1V—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

    
Temperatura średnia — & С. 

— 116, # najwyższ: 

    

Opad w milimetrach: ślad. 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: słaby wzrost. 

Uwagi: pochmurno, czasem &) 

  

" MIEJSKA 
— Subweneje miasta na szkoły dokształ 

cające i bibljoteki publiczne. Onegdaj wie- 

czorem w lokalu Magistratu odbyło się posie 

dzenie radzieckiej Komisji Kulturalno-Oświa 

towej, na którem dokonano repartycji sub- 

wencji miastą na rzecz dokształcającego 

szkolnictwa zawodowego oraz bibljotek pub- 

kcznych. 

Na szkolnictwo zawodowe wyasygnow:- 

no ogółem 51750 Zl, z sumy tej otrzymały 

między in. Dokształcająca Szkoła Zawod. 

S-nia Techników Polskich 14400 zł, żeń- 

ska Dokształc Szk. Zaw. im. M. Konopnie- 

kiej 6600 zł. Szkoła įm. „Promienistych“ 

4250 zł, Dokształ. Szk. Zaw. im. św. Tere- 

sy 3000 zł. i Szkoła handlowa S-nia Kup- 

ców i Przemysłowców Chrześć. 25000 zł. 

Pozatem udzielono szkołom zawodowym 

na terenie Wilna cały szereg mniejszych 

subwencyj. 
Do podziału na bibljoteki publiczne przy 

padła kwota 12.000 zł. Subwencje otrzyma! 

bibljoteki: Polsk. Mac. Szkoln.,  Chrześ 

Uniw. Robotn., Tow. Uniw. Robotn., Polski 

Bjały Krzyż, Straszuna, Bibljoteka „Kul- 

turamt“ i kilka innych. 

— Kryzys budowłany. Podług uzysk: - 

nych przez nas informacyj, kryzys budow!a 

ny na terenie m. Wiłna w roku bieżącym: 

da się odczuć w całej pełni z powodu nie 

przydzielenia miastom kontyngensu na Troż- 

budowę. 

    

Jak wyjaśnił minister skarbu delegacji _ 

Związku Miast, w roku bieżącym będą jed; 

nie uruchomione nieznacznie zreszłą kwo- 

ty na dokończenie rozpoczętych już budow- 

li, finansowanych przez Bank Gospodarst- 

wa Krajowego w roku ubiegłym. 

Nie przydzielenie kontyngensu grozi cał 

kowitem zamknięciem ruchu budowlanego 

w Wilnie, co w konsekwencji: musi pociąg 

nąć nadmierne obarczenie samorządu wy- 

datkami w zakresie opieki socjalnej i walki 

z. bezrobociem. 

Pod tym też kątem układany jest nowy 

preliminarz budżetowy miasta. 

SPRAWY AKĄBEMICKIE. 
— Z posiedzenja Komisji Usprawnienia 

akcji pomocy młodzieży akad. w  Warsza- 

wie. W dniu 27 marca 1931 r. odbyło się 

w Warszawie konstytucyjne posiedzenie Ko 

misji powołanej przez Ogólne Zebarnie Ra- 

dy Naczelnej do Spraw Pomocy Młodzieży 

Akademickiej, dla usprawnienia akcji po- 

mocy młodzieży akademickiej. ‚ \ skład 

wzmiankowanej Komisji wchodzą w myśl 

odnośnej uchwały Ogólnego Zebrania Ra- 
dy:: 1 przedstawiciel Prezydjum Rady. Na- 
czelnej, £ przedstawiciel Ministerstwa W. R. 
. ©. P., 3-ch przedstawicieli Komitetów Wo- 
jewódzkich Pomocy Młodzieży Akademickiej 
2.ch przedstawicieli Senatów Szkół Akade- 

mickich i 1 przedstawiciel Ogólnopolskiego 
Związku Bratnich Pomocy Miodzieży Aka- 

demickjej. 

Komitety Akademickie. iłość których na 
terenie Rzeczypospolitej wynosi 12 repre- 
zentowane byty przez Komitet Wileński, 
"Poznański i Krakowski. Na stanowisko prze- 
wodniczącego Komisjj jednogłośnie wybra- 
no Prezesa Rady Naczelnej p. Wojewodę 
Władysława Sołtana, na sekretarza p. L+- 
szka Robowskiego 

Wobec braku i nie przedłożenia zebra- 
nym konkretnego projektu | reorganizacyj- 
nego, uchwalono powołać podkomisję, kłó- 
raby w międzyczasie przed następnem po- 
siedzeniem Komisji opracowała  podobut 
projekt. 

Poczem przystąpiono do ustalenia wy- 
tycznych dla powyższej podkomjsji poru- 
szając charakter Rady Naczelnej (czy nia 
ona pozostać instytucją par excellence spo- 
łeczną, czy  napół oficjalną), sprawę 
stosunku do niej Rządu a w szczególności 
Ministerstwa W. R. i O. P., Senatów Szkół 
Akademickich i Komitetów Wojewódzkica. 

     

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Obchód Imienin Marszałka Pilsudskie 

go. Dnia 19 marca r. b. wieczorem odbył sre 
na Kursach gimnazjalnych im. J. Kocha- 
nowskiego w budynku przy ul. Mickiewi- 
cza, choć skromny ale bardzo miły obchód 
ku czci Marszałka. 

Stu słuchaczy oraz grono nauczycielsk:e 
wysłuchało rzeczowego wykładu prof. i. 
Krawca, historyka, 0 działalności niepo- 
dległościowej J. Piłsudskiego. 

Następnie kierownik Zakładu, polonista, 
K. Wójcicki mówił na temat: „Cechy gen- 
juszu Piłsudskiego". 

Obchód zakończył śpiew hymnu legjono- 
wego. 

Oba referaty nagrodziła szczeremi 
oklaskami. Dzień zaś 19 marca był wolny 
od nauki. NA 

— Oddział oświaty pozaszkolnej przy 

Kuratorjum  Wiłeńskiem. Przy wydziałe 

szkół powszechnych w kurałorjum wileń- 

skiem zorganizowany został oddział oświa- 

ty pozaszkolnej. Na stanowisko kietowai- 

ka oddziału mianowany został p. Jan Dracz 
zastępcą Edward Stubjeda. 

  

WOJSKOWA. 

— Święta w wojsku. W związku z nad- 

chodzącemi świętami Wielkiejnocy, władze 

wojskowe wydały zarządzenie, aby w Wjel- 

ki Piątek 3 b. m. urzędowanie trwało tylko 

do godz. 1 po poł., x Wielką Sobotę do 12 
w południe. Dzień 5 i 6 b. m. są wolne od 
zajęć. Urlopy świąteczne w garnizonie wiień 

kieh, znajdujących się w tych wojewódz- 

twaeh młynów handlowych. Oheenie właś- 

cieiełe pozostałych młynów wywożą wiel- 

kje ilości zboża do Warszawy, gdzie ceny 
zboża są wyższe, niż u nas. 

KA 
-skini udzielane będą w jednym terminie od 
2—7 b. m., przyczem liczba urlopowanych 
oficerów nie może przekraczać 50 proc., a 
żołnierzy — 10 proc. stanu faktycznego. 

Na czas świąt żydowskich i prawosław- 
nych urlopy będą udzielane w tych samych 

granicach. 

Z KOLEI. 

— Sytuacja na kolei. Po jednodniowej 

przerwie spowodowanej zamiecią śnieżna 

na kolei Dukszty—Druja został całkowicie 

przywrócony normalny ruch kolejowy. Na 

pozostałych linjach pociągi kursują rów- 

nież bez opóźnień. 
— Pierwszy Powszechny Uniwersytet Ke- 

lejowy w Łapach. Jak wiadomo minjster- 

stwo komunikacji przeznacza rok rocznie 

poważne sumy na akcję kulturalno-oświato- 

wą wśród pracowników kolejowych. W bu- 

jest suma 600.000 zł. z których otrzymują 

subsydja liczne kolejowe ochronki, orkie- 

stry, teatry, szkółki, bibljoteki ruchome, ko- 

lonje i półkolonje letnie i t. p. 

Akcja ta szczególnie pomyślnie rozwija 

się na terenie Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej 

dzięki osobistemu poparciu wybitnego dzia- 

łacza społecznego, dyrektora kolei inż. Ka- 

zimierza Falkowskiego, szczególną pieczą о- 

taczającego ogniska kolejowe na linjach tej” 

że dyrekcji, oraz placówki kołejowego przy- 

sposobienia kolejowego. 
Ostatnio Ognisko Kolejowe w Łapach zor 

ganizowało kursy dokształcające pod nazwa 

„Powszechny Uniwersytet Kolejowy” na 

kursach tych wykładane są następujące prze 

dmioty: historja cywilizacji powszechnej, e- 

tyka, fizjologja człowieka i higjena, nauka 

o Polsce współczesnej i literatura polska. w 

najbliższym czasie wprowadzone będą wy- 

kłady z zakresu historji polskiej i histocji 

kolejnictwa oraz techniki organizacji pracy 

w kolejnictwie. 

Wykłady prowadzone są w godzinach po 

południowych i cieszą się dużą frekwencją. 

gdyż przecjętnie na każdym wykładzie by- 

wa 35 osób, tak pracowników kolejowych 

jak też i członków ich rodzin. 

— Wyniki 11-go konkursu na wynalazki 

Rok rocznie ministerstwo komunikacji от- 

ganizuje specjalne konkursy na wynalazki, 

dokonane przez pracowników kolejowych. 

Konkursy te mają na celu pobudzenie wyna- 

lazczości w dziedzjnie kolejnictwa. Na tego 

roczny konkurs zgłoszono 88 prac, z których 

najlepsze zostały nagrodzone. Z ważniejszych 

wynalazków wymienić należy projekt trój- 

wentylu do hamulców o sprężonem powie- 

trzu p. Władysława Marszałka. udoskonaie- 

nie krzyżownicy p. Juljana Wagnera, 'apa- 

rat do automatycznego niwelowania toru ko 

lejowego, wilnianina p. inż. Władysława Bu- 

dkiewicza, prezesa okręgowego Komitetu Ko- 

lejowego L. O. P. P. w Wilnie, urządzenie 

do spawania rur acetylenem p St. Wasilew- 

skiego, projekt zmniejszenia iłości bloków w 

blokadzie linij jednotorowych p. St. Skwier- 

czyńskiego, urządzenie sygnalizujące chwi 

lę mijania sygnału przez pocjąg p. inż. Ka- 

zimierza _ Chrzanowskiego, zabezpieczen:e 

drzwi przy węglarkach od samoczynnego ot 

wierania się p. Ryszarda Fidiga, oraz spo- 

sób zabezpieczenia mostów od zrywania w 

czasie powodzj p. Jana Kijaka. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Z Wileńskiego Towarzystwa Artystów 

Plastyków. Zarząd W. T. A. P. podaje do 
wiadomości iż na ostatniem swem posied: 
niu odbytem w dniu 31 marca b 
przyjęci w skład członków rz 
T-wa art. mal. p. Zofja Pruszy 
mal. p. Józef Seralinowicz. 

Jednocześnie ustalono 

        

   
  

zwołania 
walnego zgromadzenia członków T-wa, kie 
re się odbędzie w sobotę 11 kwietnia b. r 

termin 

w lokalu Kursów Rysunku « Malarstwa in. 
Franciszka Smugłewicza o godzinie 17.ei 
W. razie braku quorum zebranie odbędzie 
się w tymże dniu i lokalu o godzinie 18 e; 
bez względu na jlość obecnych. 

—— Walne zebranie Legji Inwalidów. Da. 

29 b. m. odbyło się Walne Zgromadzenie 
członków Oddzisiu Legji Inwalidów Wojsk 

Polskich w Wilnie. Obrady zagaił prezes 

Oddziału mjr. mwalida Koziowski Eugen- 
jusz, powołując na przewodniczącego zebra 

ia Prezesa Zarządu Głównego kpt. inw. 
Połońskiego Henryka. Po odczytaniu spra 
wozdań z działalności organów Oddziału. 
udzielono ustępującemu Zarządowi jednc- 

głośnie absolutorjum. W toku obrad wysu- 
nieto reg rezołucyj j wniosków, dotyczą- 
cych najżywotniejszych spraw inwalidów 

ej, spr: 

    

    

           

   innych. 
W dalszym ciągu obrad zostały dokona- 

ne wybory do władz organizacji w następu- 
j składzje: prez Zarządu — mjr. 

Kozłowski Eugenjusz, ceprezes por 
. Christa Zygmunt, sekretarz Wrona Jan, 

skarbnik por. inw. Kuschell Kazimierz, czł. 
Głuchowski Edmund, Malec Jan, Jagłowski 

     

  

Czesław. Komisja rewizyjna: prezes Bar 
szczewski Paweł, członkowie — Mirska-Le- 
wandowska Julja, Komuda Piotr, zastępcy— 
Kamiński Wojciech, Krasowski Wincenty. 

  

Sąd Koleżeński: prezes Fiłon Michał, człon- 
kowie Jodzko, Eugenjusz, Poręba Wincenty, 

zastępcy — Łukaszewicz Józef, Łuczak Ste- 
fan. Delegaci na zjazd: por. inw. Chrisła 
„Zygmunt, por. inw. Kuscheil Kazimierz, inw. 
Głuchowski Edmund, Poręba Wincenty, Wro 
na Jan, Jodzko Fugenjusz, Szwelnik Wła- 
'dysław, Krasowski Wincen Wagner Sta- 
nisław, Aramowicz Klemens, por. inw. Rajs 
Kazimierz. 

Na zakończenie wysłano depesze do Mar- 
szałka Piłsudskiego z okazji jego powrotu 
do kraju, do gen. Rydza Śmigłego i do bis- 
kupa Bandurskiego. 

— Wspólne „Święcone* w Z. L. Dnia 12 
kwietnia r. b. o godzinie 12 min. 30, od- 
będzie się wspólne „Święcone*, urządzone 
przez Wileński Związek Legjonistów w sali 
hotelu Georgi W Šwieconem uczestni- 
czyć będą wszyscy członkowie Zw. Legj. 
iegjoniści w czynnej służbie wojekowej bez 
różnicy szarż oraz sympatycy Związku, któ- 
rzy wpjszą się na listy uczestników. Listy są 
wyłożone w Kasynie Z. O. R. (Kasyno О- 
ficerskie, ul. Mickiewicza 13), w lokalu Zw. 
Leg., ul. Żeligowskiego 4 („Federacja”) oraz 
w cukierni JWPani Sztralowej, ul. Mickie- 
wicza 12. Uczestnictwo 4 złote. Przemówie- 

      

  

  
   
  

Na święta poleca 
firma 

0. KAUICZ === 
od 3.00 zł. 

275 = Trykoty 
Pończochy 0.95 „ 

Skarpetki 0.50 „ 

Duży wybór kapeluszy i krawatów 

od wykwintnych do naj ńszych. 

  

nia ewent. uprasza się zgłaszać przy wpisy- 

waniu się na listę uczestników. Listy wyło- 

żone będą do 8 kwietnia r. b. włącznie. 

Zarząd Oddz. Zw. Leg. przyjmuje również 

w tym terminie zgłoszenia pisemne (ul. 

Żeligowskiego 4). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie członków Stowarzyste 

nja Rodzina Wojskowa. Dnia 9 b. m..© £- 

17-ej odbędzie się w lokalu Kasyna Oficer- 

skiego przy ulicy A. Mickiewicza 13 dorocz 

ne walne zebranie Stowarzyszenia Rodzina 

Wojskowa z następującym porządkiem dzien 

nym: 1) zagajenie, 2) wybór przewodniczą- 

cej zebrania, 3) odczytanie protokółu z v8- 

tatniego walnego zebrania, 4) sprawozdanie 

przewodniczącej R. W. x działalności koła 

za rok ubiegły, 5) sprawozdanie sekretarki, 

6) sprawozdanie skarbniczki, 7) sprawozda- 

nie kierowniczek sekcyj, 8) sprawozdanie ko 

misji rewizyjnej, 9) wybór zarządu i komj- 

sji rewizyjnej, 10) wybór delegacji na wałny 

zjazd do Warszawy. 
Zarząd tą drogą prosi o solidarne przy- 

bycie wszystkich członków, gdyż imienne 

zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

— Zebranie absolwentów kursów О. В. & 

We czwartek 2 b. m. o godzinie 19-ej odbę- 

dzie się w lokalu komitetu: wojewódzkiego 

L. O. P. P. (Magdaleny 4) zebranie abse'- 

wentów kursówOPG. Podczas zebrania p. £ 

Dudyński zreferuje „Parce ossoawiachimu'* 

nad obroną przeciwgazową w Rosji. 

— Walne zebranie T-wa_ Lniarskiego. 

W dniu 19 b.m. w lokalu Państwowego Bam 

ku Rolnego odbędzje się doroczne zebranie 

Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie. Na 

zebraniu będą poruszane bardzo ważne i 

aktuałne dla producentów Inu sprawy, to 

też spodziewany jest liczny udział nietylko 

członków Towarzystwa, lecz i zainteresowa- 

nych urzędów i pokrewnych organizacyj rol 

niezych. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

—. Chór młodzieży rzemieślniczej. W 

dniu 31 marca został zorganizowany Chór 

przy Oddziale Z. M. R. im. „Promienistych . 

na który zapisało się 24 członków. 

Lekcje śpiewu odbywać się będą trzy 

razy w tygodniu w godzinach wieczorowych 

pod kierownictwem p. Janusza Zdrojewskie 

go. Ё 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Najbljć- 

sze widowisko odbędzie się w nadchodz. nie- 

dzielę, wieczorem odegrany zostanie jeden 

z największych sukcesów tego sezonu. „Ten, 

którego biją po twarzy* L. Andrejewa. Li- 

cznie zebrana publiczność oklaskuje skupis 

ną grę wykonawców z dyr. Zelwerowiczem 

na czele. 

W poniedziałek dnja 6 kwietnia Te 

atr czynny będzie dwukrotnie. Popołudniu 

o godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych uj- 

rzymy „Papę-kawalera”, doskonałą komedje 

Carpentera, witaną zawsze z uznaniem przez 

pubłiczność wileńską. 
Wieczorem o godz 8 „Ten, którego biją 

  

-po twarzy“ L. Andrejewa. 
— Теа Miejski w „Lutni*. Dziś Teatr 

nieczynny. 
Najbliższe widowisko odbędzie się w 

nadchodzącą niedzielę wieczorem. Dnia te- 

go ukaże się po raz drugi urocza komedja 
Marjusza Maszyńskiego „Koniec i począ- 
tek', która odniosła rekordowy sukces aa 
premjerze. 

W poniedziałek 6 kwietnia Teatr będzie 
czyny dwukrotnie. Po południu o godz. 5 
m. 30 ukaże sję po cenach zniżonych „Sztu 
ba* K. Leczyckiego, oryginalna sztuka po- 
ruszająca aktualne problemy społeczne. 

Wieczorem o godz. 8 „Koniec i począ- 

tek*, doskonała komedja Marjusza Maszyń. 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 2 kwietnia 1931 roku 

11.58: Czas. 12.05: Koncert religijny (pły- 
1340: Kom. meteor. 14.00: Kącik @ 
14.40: Odczyty dla maturzystów 15.56: 

. ©. $. — P. O. S“ (odczyt sportowy). 
„10: Kom. dla żeglugi. 16.25: Program 

16.30: Koncert religijny (płyty: 
ielki Tydzień w obrzędach i oDy- 

й odczyt. 17.45: Koncert religijny. 
W przerwie recytacje. 18.45: Kona. Akad. 
Koła Misyjnego. 19:00: „Święty ptaszek”. 
19.30: Kom. sporiowy. 1935: Program ва 
piątek. 19.40: Pras. dzien. radjowy. 20.00: 
„Kain i Abel" — felj. wygł. Z. Deficki. 20.18: 
Koncert z Filharmonji Warsz. Po koncercie 
kom. 

PIĄTEK, dnia 3 kwietnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
15.50: Lekcja francuskiego. 16.18: Komuni- 

ty). 

      

    

    

kat dla żegługi. 17.10: Program dzjenny. 
17.15: „Kult Św. Kazimierza* — odczyt. 
17 Siedem słów Zbawiciela" — Haydna. 
19.10: Program na sobotę i tydzień następ- 
ny. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 20.06: 
„U stóp Golgoty“. 20. Koncert religijny 
chór „Lutnia”. 21.15: Słuchowisko „Juda: 
K. Przerwy-Teimajera z Jaraczem. * 22.5: 
Komunikaty. 

NOWINKI RADJOWE. 
WIELKI CZWARTEK W RADJO. 

Wielki Tydzień swoim poważnym, re- 
ligijnym nastrojem rzutuje i na Radjosia- 
cję wileńską. Dziś nadaje Wilno popołud- 
niowy koncert religijny w wykonaniu chó- 
ru „Hasło, orkiestry pod dyr. kap. Bana- 
szewskiego, oraz p. Józefy Łubiakowskiej . 
(recytacje). Dzieci również będą mogły słu 
chać opowiadania Cioci Hali przystosowane 
go do reljgijnego nastroju, opowiadania, 0 
świętym ptaszku. 

    

        „Bibljoteka era В 
Plac Orzeszkowej 3. | 
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Kompletna beletrystyka йо о5- 
tatnich nowości w języku poł- 
skim oraz w obcych. — Lek- 

E wy. — Każdy abonent otrzyma 
premjum. 

Ž Czynna od godz. ||-eį do IB:ej. 

= Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 

 



        

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Strasziiwy cbraz zniszczenia. 

Miaste w gruzach, tysiące ofiar. 
MANAGYA 1.FV. Pat. — Gdy naskutek 

trzęsiemła ziemi wybuchł pożar na rynku 
w €eutrum miosta, rynek ten zapełniony był 
Munsem kobiet i dziecj. Z pośród nich eo- 
sajmniej 35 osób zginęło w płomieniaen. 
Kównocześnie eały Szereg budynków wo- 
kełe rynku z ogłuszającym trzaskiem ru- 
sęłe w płomieniach, grzebiąc pod rumowis- 
kami setki ofiar. Największy hotel w mieś- 
cie wiegł całkowitemu zniszczeniu Na ulicy 
przed hotelem leży większa ilość zwłok. 
Ponad miastem unosiły się słupy ognis. 
Morze płomieni oraz powszechna panika nie 
pozwalają dotychezas dokładnie ustalić roz- 

miarów katastrofy. Amerykańsey  strzełey 
marynarki Śpieszą z pomocą z eałą możli- 
wą energją. Gwardja narodowa, usiłuje zio- 
kalizować pożar, wysadzając w powietrze 
zapomoeą dynamitu okalające gmachy, brak 
jednak większych zapasów dynamitu. Prze- 
wody wodociągowe i kanalizacyjne uległy 
w wielu miejscach zapełnemu zniszczeniu. 

MANAGUA 1.IV. Pat. Wśród ofiar 
trzęsienia ziemi jest wiełe amerykańskich 
ebywatełi, kobiet į dzieci, a między innemi 
smodziny osób wojskowych oraz członków 
siała dypłomatycznego i konsularnego. Gmia- 
ekty poselstw amerykańskiego i angielskiego 

  

zostały spalone na popiół. Wszystkie gma- 
ehy rządowe uiegły zniszczeniu. W gruzach 
leżą również niemal wszystkie banki oran 
większe magazyny i biura. 

MANAGUA 1.IV. Pat. — Według ostat- 
ujeh obliczeń liczba zabitych w Managui 
naskutek trzęsienia ziemi dochodzi do 

2500 osób, zaś kilka tysięcy jest rannych. 
NOWY YORK 1.IY. Pat. — Wedle donie- 

sień z Managui, całe miasto padło pastwę 
płomieni. Pożary, ugaszone w jednej driel- 
niey, przeniosły się pod wpływem wiafra 
na inne. Mjasto leży całkowicie w gruzach. 
W celu zapobieżenia kradzieżom ogłoszono 
stan oblężenia. Według dotychczasowych da- 
nych nie ostał się ani jeden budynek, na- 
dający się do zamieszkania. Pałae prezy- 
denta Monkada został zburzony. Prezydent 
musiał zamieszkać w namiocie. Największa 
ilość osób zginęła w więzieniu, pod gruza- 
mi którego znalazło Śmierć 150 więźniów. 
Wiełu mieszkańców zginęło na rynku, na 
którym odbywał się w €zasie trzęsienia zie- 
imi targ. Pod gołem niebem okozuje przeszło 
półtora tysiąca uchodźców. Jak podaje z 
Managui „New-York Times“ straty z poewo- 
du katastrofy wynoszą 36 miljonów dola- 
rów . 

Komunikacja lotnicza Berlin—Nankin 
i Berlin—Rzym. 

SZANGHAJ 1.IV. Pat. — W środę rano 
edleciał z Nankjnu samolot Junkersa, ina- 
ugarująe stałą służbę łotniczą na trasie Nan- 
kin — Berlin. Według przewidywań, lot 
trwać będzie 4 dni. Samołot odlatując z Nan 
kinu, przelatuje przez Pekon, Mukden, Man- 
dżułi i Irkutsk, gdzie podejmuje dalszy lot 
Potnicza służba sowiecka aż do Moskwy, po 
«zem lot prowadzą aeroplany Lufthanzy da 
Berlina. Lufthanza ma założyć w Chinach 
łabrykę samolotów, która ma dostarczać 
rocznie 60 aparatów, przeznaczonych wy- 
łączaje dla rządu chińskiego. 

  

Kim Miejskie 
IBALA WIEJSKA 
$etrobramska 5. 

J. Em. K.    

więkowy 
o a 

„BELIÓS" 
WSwńska 83, tel. 9-25 

DŹWIĘKOWE KINO 

„НАО 
ai, A. Miokiewioza 22.   

Dźwiękowe Kino 

CGUIN© 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

. Kino -Teatr Najmonumentalniejszy 

I U x" obie Boli 
„A 
AMiekiewioza 11,4.15-02 

„powietrzna między Rzymem 

Od dnia 28 marca do 3 kwietnia 1931 
roku włącznie będzie wyświetlany film 
W rolach głównych: 

seansów od godz. 4-ej. — 

rcorze jest rewelacją techniki. 

BERLIN 1.IV. Pat. — W dniu i kwietnia 
została otwarta pasażerska komunikacja na- 

a Berlinem. 
Pierwszy samołot z Rzymu wystartował © 
godz. 7.30 rano i drogą przez Medjolan i 
Monachjum przybył do Berlina. W tym 
łocie inauguracyjnym wzięli udział przed- 
stawiciele rządu włoskiego. Z Berljna pier- 

wszy samolot pasażerski w kierunku Rzy- 
mu drogą przez Monachjum i Medjołan od- 
łeciał o godz. 9 rano, wioząc, przedstawicię 
li rządu niemieckiego z ministrem komuni- 
kacji Guerardem na czełe. Przyjazd do Rzy- 
mu nastąpić miał o godz. 3 po południu. 

Bernadetta — Constantina Aleksandra. Biskup w Tarles — Louis de Matrat. 
Peyromał G. Mathillon. Przy nagrywaniu tego filmu zestała Grota w Lourdes rekonstruowana pod nadzorem 

rdynała Dubois, tak jak wyglądała w r. 1638 w czacie objawienia się Matki Boskiej — Bernadecie. 
Podczas seansów szereg pieśni religijnych wyłkena p. Hanna Jordan. Kasa czynna od z. 3 m. 30. Początek 

Następny program: ŁOTNIK. -— Cena bóletów : Parter 60 gr. 

Osnute na tle historycznych fragmentów w 250 łat pe Neronie. 
nia tego ślicznego i wzruszającege obraza. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4,6, 8 i 10'15 

Królowa niewolników 
(2 serje razem) z MARJĄ CORDA w roli tytałowej. 

Film ten zaciekawił cały świat swoją doskonałą treścią ściśle opartą na bibłji. 
Początek e godz. 4-ej 

Dla młodzieży dozwołone. 

Okropna zbrodnia. 
Obłąkana matka zarznęła swe dzieci. 

ŁWÓW 11V. Pat. — W jednym z do- 
uiów przy placu Benedyktyńskim rozegrała 
się dziś w nocy krwawa tragedja. Zamiesz- 
kala tam Honorata Piaszyńska, wdowa po 
drukarza, pod wpływem chorobliwych ha- 
łucynacyj seanych zabiła 9-letniego swego 
symka Tadeusza, przecinając mu nożem ku- 
ehennym krtań. Młodszy sym 6-letni Jan, 
zbudzony ze snu, napadnięty przez matkę 

bronił się rozpaezliwie,  zasłaniająę ręką 
szyję i wzywając pomocy. W ehwili gdy 
obłąkana,  poprzecinawszy dziecku nożem 
palce, wbiła mu nóż w szyję, nadbiegli do- 
mowniey i obezwładnili chorą. Zwłoki Ta- 
deusza odstawione zostały do prosektorjum 
eiężko rannego zaś Janka przewieziono do 
szpitala. Ptaszyńską aresztowano i poddano 
przesłuchania. 

0 nadużycia w p 
W dniu wczorajszym przed sądem apela- 

eyjnym toczył się głośny proces o nadużycia 
przy dostawach furażu dla potrzeb komen- 
dy wojewódzkiej policji państwowej. 

W stan oskarżenia w tej sprawie posta- 
wieni zostali b. dostawca generalny furażu 
Jankiel Bursztejn, b. kierownik działu go- 
spodarczo-budżetowego Komendy komisarz 
Eugenjusz Iwanoff oraz b. buchalter tegoż 
działu aspirant Wacław Rodziewicz. 

Dwóm pierwszym oskarżonym akt oskar- 
żenia zarzucał. iż w okresie od stycznia do 
lipca 1926 r. przez popełnienie oszustw, na- 
razili skarb państw na stratę wynoszącą 
około 50.000 zł. 

Rodziewiczowi zaś inkryminowano nie wy- 
liczenie się z kwoty przewyższającej 8.000 
złotych. 

Sprawę tę w sierpniu r. ub. rozpatrywał 
przez kilka dni Sąd Okręgowy, który w re- 
zultacie uznał wszystkich podsądnych za win 
nych i na zasadzie art.: 51, 574 i 578 cz. 1, 
2 1 3 skazał Bursztejna i Iwanoffa na 2 lata 

domu poprawy, a Rodziewicza na 6 miesię- 
cy więzienia, przyczem karę temu ostatniemu 
zawieszono na 3 lata 

Na skutek skarg wszystkich skazanych 
wczoraj sprawa ta znalazła się na wokandzie 
sądu apelacyjnego. 

Przewodniczył rozprawie wice-prezes wy- 
działu p. Wł. Dmochowski przy udziale pp. 
sędziów Jundziłła i Borejki. 

  

licji państwowej. 
Oskarżenie wnosił wice-prokurator pan 

Parczewski. 
Na ławie podsądnych zasiedli: Bursztejn 

i Iwanoff, osk. Rodziewicz nie stawił się. 
W charakterze obrońców wystąpili: ze 

strony osk. Iwanoffa adw. adw. Świda i Szy- 
szkowski z ramienia osk. Bursztejna—mec 
Engiel, zaś osk. Rodziewicza bronił adw. Mu- 
chanow. 

Sąd zbadał iklku śwjadków a następnie 
przesłuchał biegłego buchaltera p. Kanisa. 

Po kilku godzinnym przewodzie, sąd otwo- 
rzył rozprawę stron. 

Prok. Parczewski popierał w całej rozcią- 
głości oskarżenie domagając się zatwierdze- 
nia wyroku zapadłego w sądzie okręgowym. 

Obrońcy w dłuższych wywodach wykazy- 
wali bezzasadność oskarżenia, a w konkluzji 
prosili o uniewinnienie ich klijentów. 

Sąd po naradzie wyniósł wyrok, którego 
mocą orzeczenie Sądu okręgowego w części 
dotyczącej podsądnych Bursztejna i Iwanoffa 
uchylił i uniewinnił i ch. Natomiast zatwier- 
dził wyrok w stosunku do osk. Rodziewicza, 
uznając go za winnego niewyliczenia się & 
sumy zgórą 3.000 zł. 

Powództwo cywilne wytoczone przez pro- 
kuratorję generalną a popierane przez rad- 

cę ŹŻwirkę, Sąd pozostawił bez rozpoznania. 
Uniewinniony p. Iwanoff wyrok powitał 

łzami radości. 
Ka-er. 

p DI GL i INN T SKAITINIAI STI ATV TY NISSAN 

iine lotnictwo to potęga Państwa 

(uda w górach Massabiellskieh Suggwne życie Bernadoty. 
Abbe 

Balkon 30 gr. 

Ceny od 40 gr. Wszyscy śpieszcie ujrzeć! Tylko 3 dni: 2, 3 i 4 kwietnia. Najnowsze wyd. potęż. filmu cudów 

Królowa niewolników 
W rołi głównej MARJA CORDA. 

Оа 5-go kwietnia świąteczny prograrq. Rokordowy przebój dźwiękowy „Odcięte skrzydła'* 

Dzieje duszy sw. Teresy 
Fiłm ten został stworzony kosztem 25 milį. frauków. Film tem ołini, zachwyci i eczaruje wszystk. bez wyjątku. 

Ceny ZniżOne na wszystkie seansy: Parter 80 gr., Balkon 60 gr. Pecz. e g. 4, 6, 8 i 1015, 

Monumentalny 
film biblijny. 

2 serje razem. 

Początek o godz. 2-ej. 

Dziśł Potężne misterjum filmowe x tzasów ekrutnege prześladowania chrześcijan w 10-ciu aktach 

Męczeństwo chrześcijan 
Nikt nie powinien ominąć okazji ujrze- 

oment przejścia Żydów przeż 
Ceny ed 48 groszy. 

     
     NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI 

  

OBUWIE 

„CETANJA 
Bo nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. Kabacznik, ul. Wileńska 32 

6. Szames, ui. Wileńska 17 

„Bezet“, ul. 

„Un Chic Soulier“, ul. Wilenska 24 | 

Niemiacka 24 

    

MISNON 6. EBERHART. 

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

Przekłnd autoryzowany z angiełskiego. 

Wszyscy zostali w pokoju wieżo- 

wym, nie wiem, czy ze strachu przed 

samotnością, czy naskutek mego о- 

skarżenia. Policjanci wbiegali i wy- 

biegali. O'Leary zeszedł z góry i po- 

chylił się nad sofą. My, reszta, sie- 
dzieliśmy w zbitej milczeniem grupie 
przyglądając się czynnościom, jakie 
poprzedziły pzrybycie ambulansu. 
Gdy do pokoju weszli dwaj łudzie z 
noszami, zadałam sobie pytanie, czy 

inni pomyśleli to samo, co ja. Z poko- 
ja wieżowego zabierano już i 
ciało. Czy miała jeszcze prz 

lej na trzecie? 
Zielony welwet opadł cicho na 

miejsce, echa wolnych kroków uci- 
ehły i nastało straszne milczenie, któ- 
re przerwała Kema. i 

— Zrobię kawy — rzekła spokoj- 

ny gmłosem, dźwigając się na nogi. 
— Dobrze — rzekła March — I 

— Kema! 
Stara zwróciła się twarzą do swej 

panienki. Zatrzymałam oczy na jej 
grubych, błyszczących czarnych wło- 
sach, na żółtych, nieodgadnionych 

žrenicach i na złotych obręczach, ko- 
łyszących się u uszu. 

— Słucham. panienko. 
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— Och, nic — odpowiedziała nie- 
zręcznie dziewczyna, posyłając sia- 
rej kobiecie niewątpliwie znaczące. 
lecz zagadkowe spojrzenie. Kema 
skinęła głową, jakby zrozumiała i 

wyszła. 
W kwadrans później powróciła z 

parującą kawą na tacy. Podając fili- 
żankę March, nachyliła się do niej i 
powiedziała coś szeptem. Wydało mi 
się, że coś w rodzaju: „Wszystko w 
porządku. ' 

March okazała dziwną ulgę, odet. 
chnęła głęboko, oparła się o poręcz 
krzesła i twarz jej stała się mniej u- 
piorna, a bardziej ludzka. 

Około szóstej zjawił się O'Leary 
i zaczął nas badać z wielkim pośpie- 
chem, surowiej niż za pierwszym ra- 
zem i bez oszczędzania naszych uczuć 
Miałam niesamowite wrażenie, że to 
było tyłko powtórzenie pierwszego, 
nierozwiązanego Śledztwa. Jednak 
śmierć Grondala była o tyle okrop- 
niejsza od tamtej pierwszej, że dała 
nam do zrozumienia, iż nad starym 
domem wisiała w dalszym ciągu czyn- 
na groźba. Jeżeli śmierć Adolfa i 
Grondala była Środkiem, prowadzą- 
cym do jakiegoś cełu, to któż mógł 

Wydawnictwe „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

powiedzieć, co będzie dalej? Albo ra- 
czej, kto umrze trzeci? 

Nie była to pokrzepiająca myśl. 
Wydawało się nie do wiary, aby 

winny krył się wśród naszego ciche- 
go koła. A jednak tak musiało być. 

Wszystko świadczyło o tem, że lę- 
kališmy się jedni drugich: ukradko- 
we spojrzenia, ponure oczy, wyblakłe 
twarze i nerwowe podrzuty, gdy w 
ogniu osunęło się polano, Izabella 0- 
trząsnęła popiół z papierosa, Dimuck 
chrząknął lub stara Kema zahałaso- 
wała kłapiąco wiełkiemi stopami. Za- 
zwyczaj nie myśli się © zbrodni i to 
brzydkiej, okropnej zbrodni w zesta- 
wieniu z ludźmi, z którymi się prze- 
staje, z którymi się mieszka pod wspó 
Inym dachem i jada przy stole. Ale 
kiedy już o tem mowa, muszę zazna- 
czyć, że niema rzeczy, która mogłaby 
głębiej wstrz ć najodważniejszym 
człowiekiem niż taka ewentualność. 

Kto mógł to zrobić? Lonergan, 

      

„siedzący o pięć kroków ode mnie, po- 
nury, zapatrzony w ogień? Nie było 
to wykluczone. Wszak w zeznaniach 
jego nie wszystko było jasne. A może 
Eustachy rozłożony wygodnie na zie- 
lonej sofie, bardzo obojętny na myśl 
o tem, co przed chwiłą na niej leża- 

ło? I Borgia nie zdobyłby się na bar- 
dziej zimną krew. A może Dimuck, 
kręcący się na fotelu, zakładający 
ciągle nogę na nogę, pocierający się 
po nosie i ocierający błyszczącą łysi- 
nę białą chusteczką? 

A może Izabella, skurczona w fo- 

   
(A 

iwo Falajowe 

0GNISKO 
Įsbak dwores kolsjow.) 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO” 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

    

   

"DZIŚ 

nieczynne 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
DWOJE DZIECI ZATRUŁO SIĘ LEKARST 

WEM. 

'Wezoraj wieczorem pogotowie ratunke- 
we zawezwane zostało na ul Skopówka 6, 
gdzie uległo zatruciu lekarstwem dwoje 
dzieci, 2 i pół letnj Zdzisław i 4 i pół letnia 
Regina Romańczykowie 

Okazało się, że podezas nieobeenošei do 
rosłych dzieci opróżniły buteleczkę z jakimś 
lekiem 

Lekarz pogotowia ustalił stan zatrutych 
jako bardzo poważny, wobec czego pogo- 
towie przewiozło je do szpitala dzjeeinnego 
na Antokolu. (e) 

PROTOKÓŁY ZA WYKROCZENIA W UBIE- 
GŁYM MIESIĄCU. 

W ubiegłym miesiącu poszczególne komi 
sarjaty P. P. m. Wilna sporządziły 2128 
protokółów karnych za różnego rodzaju wy- 
kroczenia administr. 

Najwięcej zanotowano wykroczeń prze- 
ciwko ustawie antyalkoholowej w soboty 
i niedziele oraz zakłócanie spokoju publicz 
nego. Za przestępstwa te pociągnjęto 76R 
osób do odpowiedzialności karnej. (c) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

-—- 31 marca Jachman Rywa (Krupnicza 
Nr. 1) idąc przez podwórze upadła i złama- 
ła prawą nogę powyżej kolana. Pogotowie 
ratunkowe odwjozło ją do szpitala żydow- 
skiego. 

KRADZIEŻE. 

— Na szkodę Kuleszo Borucha skradzio- 
no z jego mieszkania przy ul. Bazyljańskiey 
4, płaszcz męski wartości 30Ł zł. 

— Skradziono na rynku Stefańskim To- 
maszowi Janowi ze wsi Barszawszczyzna 30 
zł. Kradzieży dokonuł  Maciesowicz Józef 
(Pożarowa 3), którego zatrzymano. 

ASN ITV TTT 

PIANISTKA KONCERTOWA 
absulwentka Wiedenckioj Akademji 

Muzyeznej i Musikhochschule 
udziela Iekcyj fertepjanu 

ulica Dąbrowski Nr 12, m. 2. 

  

    

      

    

  

  

Wilenkin 
ui. TATARSKA 28 

jadalna, sypialne i ga- 
biastewa, kredensy, 

stoły, szaty, tóżka itd. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

   

  

   

Od roku 1833 istnieje 

į 
i 

Coeziennie czynne 

WANNY 
i ŁAŹNIE 
damskie i męskie 
Miemiecka Wr. 6 

  

Poszukuję 
posady 

Ne. 76 (20183 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Książki dla dzieci. 

— Elżbieta Sehmidt-Pauli. — Chleb i s6- 
że. Z licznemi ilustracjami. Nakładem Księ- 
garni św. Wojciecha. R. 1930. Cena aż. 3. 

Jest to nowa książka z nowego cyklu sy- 
wotów świętych dla dzieci. Opracowana fest 
tak, jakby była krótką powieścią, w ważnisj- 
szych szczegółach zupełnie zgodna z kister- 
ja i legendą. Dzięk. temu sceny z życia świę- 
tych — tutaj św. Elżbiety węgierskiej — 
wrażają się silniej w duszę młodege exyteluń 
ka.. 

— Helena Pages. — Siewca radróc. Z 
licznemi ilustracjami. Nakładem Kaiggarai 
św. Wojciecha. R. 1930. Cena zł. 8. 

Rzecz o św. Filipie Nereuszu, salošysielin 
zgromadzenia oratorjanów, anegdotycznie @- 
łażona. Podobnie jest pomyślana jak kaig- 
żeczka o św. Flżbiecie. Zachęcić ją do czy- 
tania przez dzieci tem więcej należy. 

—- b 

OFIARY. 
Prezes lzby Skarbowej i Urzędmiey Wi- 

leńskiej Izby Skarbowej zamiast wizyt Wiet- 
kanocnych na rzecz Komitetu „Chieb Dzie- 
ciom*. E. Ratyński 10 zł, J. Hulewicz 1.58. 
W. Malinowski 5, L. Zajączkowski 2, B. Mar- 

tanus 1, L. Barszczewski 1, S. Tomaszewi- 
czówna 1, H. Zapaśnikówna 1, W. Ostrow- 
ski 1, W, Słupczyński 1, Wernerówna M. 1. 
Kamiński 50 gr., J. Makowiecki 2, W. Bycho- 
wiec 1, Balicki 1, Szutowiczówna 1. Budre- 
wiczówna 1, Jakowiezówna 1, Kordecka 58 ge. 
A. Sawicki 1, H. Węcławowiczowa 1, W. Po- 

dołska 50 gr., Blana 1.50, A. Syrewiezówna 
50 gr., J. Sosnowski 1, A. Rio 50 gr., M. Sad. 
kiewicz 50 gr., Oganowski 50 gr., Olszewski 
50 gr., Bartoszko 50 gr., M. Szałkowska 5% 

gr.. E. Fręchowicz 50 gr., A. Sławiński 1. 
Womperska 1, A. Worono 2, Wolfart 50 gr.. 
Szabliński 50 gr., Malinowski 50 gr., Mackie 
wiczówna 50 gr., Urniaż 1, Wawrzewski 5% 
gr, J. Starczewski 2, Biełunas 2. D. Hołowniu 

1.50, R. Sobolewski 1, St. Rekieć 50 gr., Si. 
Nowak - 50 gr., NN. 1, Dutkiewicz 2. Pazem 
zł. 60 gr. 50. ы 

* * 

P. Aleksander 
niejszych zł. 15. 

* 

Imieniński dła uajbied- 
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KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. udsew 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Hr. 1 

Telefon 3-49. 

Malek Tela stos: 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
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BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

  

iTylko 13 złotych 
kosrtuje u А. Głowińskiego 

Wileńska 27 
5-metrowy kupen jedwabiu sztucznego 
ny suknię jako podarek ówiąteczny najmil- 
szy dla każdej Pani. 100 najpiękn. deseni. 
  

  

  

były majster firmy 

„PAWEŁ BURE“ 
prleea najlepsze zegarki, satučes, 
obrączki ślubne i iune 

| Gwa'antowana naprawa zegarków 
i biraterji po eenie przęstępnej 

WILNO, ui. Adama Mickiewicza 4. 

  

W. JUREWICZ 

rzeczy. 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

m dogodnych Karstai   I NA RATY. 
NADESZŁY NOwOŚCI. | 

Sa 

  

Tysiące chorych 
ma kutar żołądka, wudę- 
«ia, kurcze, bóle, niestra- 

Ść, zgazę. dasė 
wymioty, brak apetycu, 
egółne osłabienie, ecetera 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
ma cały świat Dr. Dioda 

  

bezpłatnej broszury pe- 
wczającej. 

Adres: Liszki — Apteka. 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„Arileviaika“ 
ui. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanie 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miecięcznie za 

  

    

*.Wiłmo, ul. $-4o Jańska 1, telefon 3-40 
R 

2125—0 30 obiadów — 25 złotych. 
Źirone i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

WA ORZEC Ke ФФФ + . 

  

Wytwalikzowany z długoletnią samodzielną piakiyką 

Kino mechanik - РНО 
poszukuje pracy 

w swojej specjalnosci w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

Taksówka 
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rządey domu. 
w domach rządowych lub J 
prywatnych. Posiadam do- | 
bre świadectwa. Łaskawa 
oferty proezę nadsyła: 
Redakcji „Kuzjera Wileś- 
skiego” pod Mr. 87.871 

dia W. S. 

BUCHALTER 
(EKSPERT) 

z dużą praktyką BRRR 
przemysłowo-handłową 

i fabryczną, poszukuje 
pracy na skromnych wa- 
runkach; zgodziłby się na 
wyjazd. Żaskawe eferty 

do Redakcji „Kurj. Wil” 
pod „Buchalter“. 

Poszukuję 
pokoju 
w centrum miasta z fer- 
tepjanem Oferty do red. 
„Kurjera Wileńskiego" — 

Jeziellońska 3 

Zginął pies | 
rasy wilczej, wabi się „Mii- 
moza”. Uczciwego znalaz- 
cę uprasza się o odpro- 
wadzenie za wynagrodze- 
wiem: ul. Chmielna 13—5 

    

  

i wszelkiego redza- 
ju roboty-drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— PANLO — 

SOLIDNIE 
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„H kenigshorg 
Choroby =kėrna, 

wararycznė 
1 monzepioi we, 

ulica Mickiewicza 4, 
teief n 19-00, 

ed godz. 9-12 1 4—8. 

k. Blumowioz. 
Eboroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

uł. Wiełka Nr. 21, 
taj, 8-21, od 9—4 i 3-0. 

We. Zi P. 20 

Akuszerka 

Ai ed 
7 wiecz. uł. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3095, 

  

  

  

gubiony kwit lorobszd. 
(Biskupia 12) Nr. 69856: 

unieważnia się. 
ti półciężarówka | 

do sprzedania. 

Zygmunt Nagrodaki 
Wilno, Zawalna 11-a,       

  

telu z bosemi nogami podciągniętemi 
pod fałdy strojnego chińskiego szala, 
potargana, mizerna, z zamglonemi 
oczyma i wiecznym papierosem mię- 
dzy blademi nieumałowanemi warga- 
mi? Ta była zdolna do zbrodni. 

Przeniosłam wzrok na Mittie, 0- 
dzianą w kwiaciaste bawełniane, kre- 
powe kimono, które widziało lepsze 
czasy i nie maskowało dostatecznie 
jej rozłanych kształtów. I ona rów- 
nież była potargana i patrzyła nie- 
przytomnemi oczyma, oprawionemi 
w fałdy żółtej skóry. W każdym ra- 
zie było w niej coś takiego, że można 

było ją posądzić o najgorszy czyn. 
Obok Mittie stała March, bardzo 

blada i bardzo poważna. Nie wyglą- 

| 
| 
t 

| 
į 
| 

Wiadomość w firmie | 

| 
telefon 6-87 I 

ga — niespodziewana opowieść Mit- 
tie. Zeznawała ostatnia. 

— Spałam. Obudził mnie przera- 
zliwy, głośny gwizdek policyjny i na- 
turalnie odrazu się zorjentowałam się, 
że stało się coś strasznego—zaczęła.— 
Wyskoczyłam z łóżka i wypadłam na 
korytarz. Wiem że Eustachy nie był 
w swoim pokoju tak jak powiedział, 

bo zobaczyłam go wychodzącego z 
pokoju z kuframi. ' 

Eustachy poruszył się niespokoj- 
nie, posłał Mittie złe spojrzenie i 
zwrócił się do detektywa. 

— To prawda — rzekł. — Wola- 
łem o tem nie wspominać, bo ostate- 
cznie muszę dbać o swoją skórę, a to 
wygląda podejrzanie. Ale naturalnie 

dała na zbrodniarkę, ale była stanow- pani musiała mnie wydać. — Urwał. 
cza i energiczna. No i nie należało widocznie w celu opanowania się i 
zapominać o pomponie. ciągnął dalej: — Rzecz miała się jak 

A może to Kema wzięła na swoje 
sumienie aż dwa życia? W jej ciem- 
nej, niezbadanej twarzy kryła się po- 
tencjonalna dzikość, chociaż trudno 
byłoby pojąć, jaka przyczyna mogła- 
by ją pchnąć na szłaki zbrodni. 

Przypuszczam, że wszyscy czekali 
na O'Leary'ego, łecz z jego powrotem 
żadne się nie poruszyło. Po półgodzin 
nem badaniu okazało się, że w chwili 
mordu tylko ja jedna nie spałam. Po- 
za tem wszyscy byli w łóżkach, pv- 
grążeni w spokojnym Śnie. W trak- 
cie tego badania wyszły najaw tylko 
dwie rzeczy godne uwagi. Pierwsza. 
że Lonergan nie wspomniał ani sło- 
wem o swym nocnym telefonie, a dru 

następuje: Obudziłem się może na 
dziesięć minut przed odkryciem mor- 
du, to jest przed gwizdkiem policyj- 
nym i wydało mi się, że słyszę głosy 
w sypialni, tej nad nami. Wstałem 
więc, wysunęłem się na korytarz i 
poszedłem posłuchać pod temi zamk- 
niętemi drzwiami. 

Urwał. ‚ 
— Mów pan dalej — rzekł O'Lea- 

ry. 

—. Usłyszałem; głosy bardzo ciche, 
bardzo stłumione. Nie wiem, kto to 
mógł być, zorjentowałem się tylko, że 
dwie osoby się kłóciły. Usłyszałem 
wyraźnie zdanie: „Ja wezmę pienią- 
dze“. Nie jestem pewny, czy się. nie 

| UDZIELAM 
korepetycył 

Specjalność matematyka 
Zgłaszenia do administr 

dla W. K. 

PRSOEZDARGDCZG DRE 

Pepiarajcie Ligę 
Morską | RZsCiuą, 
Pa 

  

  

  

  przestyszalęm, ale to tak brzmiało 
Potem zaczęła się bójka. Odróżniłem 
odgłosy szamotania, ciężki łoskot i— 
spazmatyczne łapanie powietrza, tak 
jakby się ktoś dusił. 

Mittie krzyknęła, a O'Leary zapy- 

tał sucho: 
— I mie spróbował pan wejść do 

pokoju....? 
— Owszem. Naturalnie wpierw 

poczekałem chwilę, żeby wykombino 
wać, o co idzie. — I pewnie mi pam 
nie uwierzy, ale tak było — położy- 
łem rękę na klamce i stwierdziłem. 
że drzwi były otwarte z klucza. Chcia 
łem już wejść, gdy obejrzałem się za 
siebie, sam nie wiem dlaczego, i zo- 
baczyłem... Chrząknął i poruszył się 
nerwowo. — Nie uwierzy mi. pan. 
ale zobaczyłem jakąś  niewyraźną 
mroczną postać, bięgnącą haliem. 
Nim zdążyłem mrugnąć powieką. 
wpadła w drzwi pokoju z kuframi i 
znikła. W ruchach jej było coś takie 
go, że zostawiłem drzwi i rzuciłem 
się bez namysłu w pogoń. W pokoju 
z kuframi było ciemno jak w piwni- 
cy i zupełnie cicho. Postanowiłem po 
czekać w nadziei, że usłyszę jakiś 
szmer, czy coś takiego. Po długiej 
chwili usłyszałem gwizdek policyjny 
i wybiegłem na korytarz. —- Rzucił 
Mittie zjadliwe spojrzenie. 

(D. ©. NJ 

Redaktor edpewiedziałny Antoni Wisrziewski 
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