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Robotniczy ruch zawodowy | 
® $ 

w Wileńszczyźnie. 
Prawie wszystkie specyficzne ce- 

chy. ególnopaństwowego ruchu zawo 
dowego robotniczego znajdują swe od 
bieie ma naszych ziemiach, spotęgowa- 
ne w poszczególnych swych prz 
wach przez wzgląd na specjalnie cięż- 
kie warunki rzeczywistości robotni- 
czej, wymagającej od ruchu zawodo- 
wego możliwie największej sprężyslo- 
ści i spoistości organizacyjnej. 

  

Zmajdziemy tu więc ogromne roz- 
preszkowanie i rozbicie ruchu zawo- 
dowego; podporządkowanie go zupeł- 
ne interesom partyj politycznych, bez- 
pośrednio tym ruchem kierujących 
(w pierwszym rzędzie P. P. S. i Bund). 
Spotkamy się z biurokratyzmem orga- 
nizacyj zawodowych, oderwaniem ich 
ed szerokich mas robotniczych, zosta- 
jących w przeważnej części poza or- 
ganizacjami. Dalej mamy rosnącą sta- 
le, dzięki głównie nieudolności kie- 
rownictwa związkowego ucieczkę ze 
związków, nieufność do nich, które to 
ebjawy umiejętnie wykorzystane przez 
Partję Komunistyczną, jej półlegalną 
ekspozyturę na terenie zawodowym 
L zw. „Lewicę Źwiązkową', wreszcie 
przez t. zw. „rewolucyjne* związki za- 
wodowe, — uczyniły w pewnym mo- 
mencie z komunistów w Wilnie ele 
memt bodajże dominujący w sferach 
rebotaiczych. 

Za stworzenie podobnego stanu na 
teremie Wilna odpowiedzialność za- 
sadnicza spada przedewszystkiem na 
wileūską P. P. S., działającą zresztą 
w myśł wskazówek z góry. Bezpośred- 
nie bowiem po przyłączeniu Litwy 
Środkowej do Polski czynna jest w 
Wilnie Komisja Okręgowa Klasowych 
Zw. Zaw., reprezentująca zgórą 30 
związków z ponad 10.000 członków. 
Jeśli idzie o wpływy polityczne, to do- 
mžmujo tu grupa, przekształcona póź- 
miej nieco na wil. oddział Niezależnej 
Socjalistycznej Partji Pracy. Powyż- 
sza Komisja Okręgowa mogła była w 
pewnym stopniu rościć sobie preten- 
sje do reprezentowania ruchu zawo- 
dowego całej Wileńszczyzny, stojąc 
na gruncie regjonalnej odrębności ro- 
botmiczego ruchu zawod. Ziem Pół- 
nocao-Wschodnich. Wyrazem tego m. 
in. było powstanie całego szeregu lo- 
kalmych zw. zaw. z terenem działania 
na województwa półn.-wschodnie (zw. 
zaw. rob. przemysłu budowlanego, zw. 
rob. przem. drzewnego i t. d.). 

Jest rzeczą charakterystyczną, że 
wpływy ówczesne Kom. Partji Zach. 
Białor. były minimalne. Gdyby przeto 
łen stan nie uległ zmianie, nie jest wy- 
łączone, że ta właśnie Komisja Okrę- 
gowa po przewrocie majowym. mo 
słaby się rzeczowo ustosunkować do 
współpracy z obozem Marszałka Pil- 
sudskiego. Świadczy o tem chociażby 
fakt zgłoszenia się całego szeregu wy- 
bituiejszych jej działaczy do pracy w 
ebecaym państwowotwórczym ruchu 
zawodowym. Jednak Komisja Central- 
mna Klasow. Zw. Zaw. w Warszawie 

nie mogła tolerować takiego stanu, w 
którym poważny związek organizacyj 
zawod. z 4 województw nie byłby do- 
meną bezapelacyjnych nakazów i 
wpływów P. P. S. Używa przeło 
dwóch, stworzonych przez siebie 
związków — robotników rolnych i 
Z. Z. Kol. — do uruchomienia nowej 
Komisji Okręgowej, co dało mocniej- 
sze oparcie organizacji P. P. $. w Wil- 
nie, i do rozwiązania poprzedniej Ko- 
misji Okręgowej. Pierwsza Komisja 
Okr. pomimo to istniała jeszcze pare 
łat — do r. 1927, ulegając stopniowe- 
mu rozkładowi. 

Cały ten okres, jak i później 
charakteryzował się postępująca : 
akcją rozbijania ruchu zawodowego 

przez P. P. S. w parze z jednoczes 
mym wzrostem wpływów organizacyj- 
nych Partji Komunistycznej. 

Nowa Kom. Okręgowa wprowadza 

eoraz bardziej typową dla wileńskiego 
ruchu zawodowego konstrukcję—rów- 
noległych nowych związków zawodo- 
wych obok już istniejących tego same 
go przemysłu i włącza je do odpowied 
nich centrał ogólnokrajowych (Zw. 
Zaw. rob. przem. budowlanego, meta- 

lowego, drzewnego i t. d.) Po zlikwi- 
dowaniu się dawnej Komisji Okręg 
przystępuje do nowej (przy ul. Kijow- 
skiej 19) parę związków, jak robotn. 
imstytucyj użyteczności / publicznej, 

potem — drukarzy. W roku 1929 pro- 
€es rozwoju tej Komisji należy uwa- 
żać za zakończony. 

  

    

'go ruchu zawodowego —- 

Istnieje więc w Wilnie Komisja 
Okr. zw. zaw., będąca ekspozyturą 
P. P. S. C. K. W.. posiadająca parę 
większych formacyj, jak: Zw. Zaw. 
Kolejarzy, Robotn. Rolnych. Rob. 
Przemysłu Spożywcz., no i Zw. Zaw. 
Rob. Przemysłu Budowlanego, stwo- 
rzony pod naciskiem P. P. S-owskich 
radnych i członków - Magistratu m. 
Wilna. 

Obok tych związków pepesowskich 
egzystują ściśle z niemi współdziała- 
jące związki bundowskie, zrzeszone 
w t.zw. Kulturamcie (Żydowska Rada 
Kulturalna) pod względem narodowo- 
ściowym czysto żydowskie ze zw. rob., 
Handlowych na czele. Resztki daw- 
nych związków „niezależnych, do Ka 
misji Okręgow. nie wchodzące. stano- 
wią grupę odosobnioną (Wielka 34) 
jak: Zw. Drzewny, Garbarzy i t. d. 

Jednocześnie powstaje grupa zwią 
zków t. zw. „rewolucyjnych (komuni 
stycznych), która skutecznie rozbudo 
wując się, zdobywa dużą popułarność 
wśród robotników, operując hasłem 
zjednoczenia ruchu zawodowego i 
przeciwdziałania rozbijaekiej robocie 
„socjal zdrajeow“ (P. P. S. C. K. W.). 

Obok nich kontynuuje swój ży- 
wot Centrala Crześcijańskich Związ- 
ków Zawodowych, zrzeszająca drobne 
ściśle fachowe grupy wykwalifikowa- 
nych robotników, tych zawodów, któ- 
re skąd inąd były reprezentowane tak 
że i w innych formacjach zawodowych 
(stolarze, murarze, piekarze, później 
szewcy). W sumie powstał więc stan 
niebywałego rozbicia ruchu zawodo- 
wego, przy którym robotnicy jednego 
zawodu należeli nieraz do trzech róż - 
nych formacyj zawodowych (robotni- 
cy spożywczy, papiernicy z pow. wil.- 
trockiego, budowlani, metałowcy, kra 
wcy, robotnicy skórzani, posiadali aż 
4 związki, wreszcie nawet kolejarze — 
Z. Z. K. i P. Z. K.) Ten stan spowodo- 
wał tego rodzaju curiosa, że niektóre 
chrześcijańskie związki zawodowe pro 
wadziły akcje strajkowe wspólnie z ko 
munistycznemi związkami zawodowe- 
mi (akcja stolarzy, robotników budow 
lanych). Do tego obrazu dochodzi roz 
bicie związków na tle narodowościo- 
wem, nawet w ramach socjalistyczne 

powsła ją 
związki żydowskie, które P. P. S. w 
drodze milczącego porozumienia odstę 
puje Bundowi. — Robotnicy są przed- 
miotem targów i tranzakcyj między- 
partyjnych. Związki prowadzą między 
sobą zawziętą kampanję konkurencyj 
ną. Z tego stanu korzystają komuniś- 
ci wytwarzając w związkach socjali- 
stycznych, szczególnie żydowskich, sił 
ną opozycję „rewolucyjną* (Lewicę 
Zw. Zawodowych), tworząc wreszcie 
organ, jednoczący .„rewołucyjne* Zw. 
Zaw. — miejscową Radę Zw. Zaw. 
którą reklamują jako przedstawiciel- 
kę „rewolucyjnej jedności ruchu za- 
wodowego. 

Robotnicy zniechęceni tym, jak się 
wyrażają „„bałaganem*, widząc bez 
czynność, a nieraz wręcz szkodliwą 
działałność (patrz art. Położenie kla- 
sy robotniczej w Wileńsze 
rjer WilL“ z dn. 30.11. 1931 r.) ruchu 
zawodowego obók szalonego formali- 
zmu biurokracji (niektóre związki na 
czoło swych żądań wysuwają jedynie 
gromadzenie składek członkowskich) 
uciekają ze związków całkowicie z nie- 
mi zrywając, albo poprostu, nie regu- 
lując swoich z niemi stosunków. Nie 
będzie przesadą, jeśli powiemy, że po- 
za związkami kolejarzy cały wileń- 
ruch zawodowy posiada niewiele po- 
nad 10006 członków płacących składki. 
Dyskontują znowu ten stan komuni- 
ści, wysuwając w myśl uchwał VI-go 
plenum K. C. K. P. P. na czoło swej 
taktyki zawodowej pracę wśród nie- 
zorganizowanych robotników, bezpo- 
średnio na warsztatach pracy. Pozo- 
stałe związki gotują się we własnym 
soku, przyczem partyjne kierownict 

   

  

wo prowadzi nieraz formalną walkę 
z robotnikami (np. o przestrzeganie 
8-godzin. dnia pracy), nie mając na 
nich absolutnie żadnego wpływu. 

Żadne ze Zrzeszeń Zw. Zaw. w Wil- 
nie mimo to, że zasadniczo obejmuje 
swoim zasięgiem działania cały nasz 
kraj, nie potrafiło wyjść poza teren 
Wilna. Nawet Komisja Okręgowa, 
której terenem działania miałyby być 
aż 3 województwa, potrafiła przez ca- 
ły czas swego istnienia utworzyć jedy- 
nie radę miejscową w Lidzie, obejmu- 

   

  

    

  
Min. Curtius (z lewej strenv) i min. Sehc- 
ber — twórcy unji celnej między Niemcami 

i Aostrją. 
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Wyjazd P. Prezydanta 
de $pały. 

(Fel. ad wł. ker. z Warszawy). 

  

W dniu wczorajszym Pan Prezy 
dent Rzeczypospolitej wyjechał na 
święta do Spały. Przed wyjazdem Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
na Zamku p. premjera Sławka, który 
złożył Panu Prezydentowi życzenia 
świąteczne. Ponadto Pan Prezydent od 
był dłuższą konferencję z p. preinje- 
rem Sławkiem. Również w dniu wczo 
rajszym wyjechali na urlopy świąte- 
czne min. spraw wewnętrznych Skład 
kowski do Gdyni i min. P. i T. Boer- 
ner do Zakopanego. 

R 

   

Optymizm Hoavwera. 
WASZYNGTON 2.4. Pat. — Wo- 

bec dążności do obniżenia płac pre- 
zydent Hoover zamierza użyć wszyst 
kich swych wpływów, by przeszko- 
dzić jej urzeczywistnieniu. Prezydent 
uważa, iż jeżeli uda się utrzymać ska- 
ię płac na obecnym poziomie jeszcze 
w ciągu dni 60, to kryzys zagrażający 
utrzymaniu obecnego poziomu życia 
minie i nastąpi zdecydowana poprawa 

Pod osłoną kobiet i dzieci. 

DOUAI. 2.4. Pat. — W okolicaca 
Douai zorganizowano pochód  straj- 
kujących w celu zmuszenia pracują- 
cych górników do zaprzestania pracy. 
Komuniści umieścili na czelż poct.odu 
kobiety, popychające wózki z dziećmi. 

  

« 

chcąc w ten sposób utrudnić policji 
interwencję. 

Z     

Siłse lotnictwo 
to potęga Państwa! 

EKSA TBA 

jącą parę fikcyjnych związków oraz 
zorganizować dwie fabryki . papieru, 
których reszta należała do Zw. Zaw 
Rob. Przem. Drzewnego. Pozatem pra- 
cuje na prowincji Zw. Rob. Rolnych 
i Z. Z. K. z dość zmiennem powodze- 
niem. 

Pewne oczyszczenie się atmosfery 
w wileńskim ruchu zawodowym spro- 
wadziło powstanie Gospodarczych 
Związków Zawodowych. Nie dlatego, 
by odrazu udało się im dokonać za- 
sadniczego przełomu istniejących sto- 
sunków w ruchu zawodowym — do 
tego brakło im narazie możliwości, a 
wreszcie błędność całego szeregu za- 
iożeń organizacyjnych uniemożliwiała 
należyty: rozrost, ale poprostu dlate- 
go. że powstały tu objawy nowej kon- 
cepcji, koncepcji oparcia się nie o in- 
teres partyjny, lecz jak najszerzej uję- 
ty interes gospodarczo-zawodowy kla- 
sy robotniczej dobro państwa, jako ca- 
łości, mający na względzie. Spotkała 
się też ta inicjatywa ze zrozumieniem 
robotników, czego dowodem był nie- 
bywały, jak na nasze stosunki, roz- 
rost organizacyjny Gospodarczych 
Związków Zawodowych. 
Obecni w związku z posunięciami 

grupy robotniczej BBWR w kierunku 

  

   

  

unifikacji i konsolidacji ruchu zawo- , 
dowego na terenie całego państwa, w. 
wiązku z dojrzaniem sytuacji na te- 

renie samego Wilna, mamy nadzieję, 
że zamierzona przebudowa dotychcza- 
sowego gosp. ruchu zawodowego w 
kierunku oparcia go © szersze pod- 
sławy organizacyjne uczyni z niego 
już w ciągu jbliższych „miesięcy 
najbardziej poważną: organizację za- 
wodową w Wileńszczyźnie. Mamy na- 
dzieję, że już w najbliższym czasie 
opinja społeczna zostanie poinformo- 
wana o eg na przyszłość 
tego odcinka ruchu zawodowego. 

es. 

   

  

Od wydawnictwa. 
Zgodnie z zapowiedzią z- dzisiej- 

szym numerem „Kurjera Wiłeńskie- 
go“ wszystkim naszym prenumerato- 
rom zamiejscowym wysyłamy jako 
PREMJUM BEZPŁATNE za miesiąc 

rnarzec r. b. reprodukcję obrazu p. t. 
„DWOR WIEJSKI* 

pędzła znakomitego artysty małarza i 
zasłużonego naszemu miastu obywate- 

la prof. Ferdynanda Rusz- 
cezyea, Dziekana Wydz. Sztuk Pię- 
knych Uniw. St. Batorego, a ostatnio 

łaureata nagrody artystycznej m. Wil 

na. 
Prenumeratorom miejscowym po- 

wyższe premjum zostanie doręczone z 
numerem świątecznym „Kurjera Wi- 

łeńskiego w sobotę, dnia 4 b. m. 

  

Pogłoski o zmianach w rządzie 
są nieprawdziwe. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wobce ukazujących się w nie- 
których dziennikach pogłosek o rze- 
komtych zmianach w składzie gabin. 
p. Slawka, Ageneja „Iskra“, apawaž- 
niona przez czynniki miarodajne ko- 

miunikuje, że wszystkie te pogłoski 
są całkowicie nieprawdziwe i mogą 
powstawać tyłko w wyobraźni  iela 
autorów. 

Nota protestująca przeciwko antypolskim 
wystąpieniom sowieckich dygnitarzy. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dewiadujemy się, że Min. Spraw 
Zagranicznych wystosowało notę 
przed paru dniami do Kkomisarjatu 
ludowego spr. zagr. ZSRR, zawierają 

eą protest rządu polskiego przeciw 
anty-polskim  akeentom w przemó- 
wieniach niektórych dygnitarzy s0- 
wieckich w ostatnim ezasie. 

Projekt umorzenia kar administracyjnych. 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

Min. Spraw Wewnętrznych rozpo- 
częło prace wstępne nad uzyskaniem 
materjału do ewentualnego wystoso- 
wania na drogę ustawodawczą projek 
tu umorzenia lub odroczenia w uisz - 
czaniu wymierzonych i niewyegzek- 
wowanych kar administracyjnych. 
łbicjatywę taką powzięło Mim. Spraw 
Wewnętrznych w dążeniu do ulženia 
obywatelom w okresie kryzysu gospo- 
darczego. 

W tym celu Ministerstwo zwróciło 
się do prowincjonalnych władz admi- 

  

nistracyjnych o zebranie i nadesłanie 
materjału, który pozwoliłby zorjento- 
wać się, jaka wchodziłaby tutaj w grę 
kwota. Po uzgodnieniu tego materja- 
łu Min. Spraw Wewnętrznych prze- 
prowadziłoby odpowiednią rozmowę 
z Min. Skarbu, gdyż ewentualne u- 
morzenie łub odroczenie płatności 

' kar administraeyjnych odbiłoby się na 
budżecie. Dopiero potem Min. Spraw 
Wewnętrznych zadecyduje czy zgłosi 
odpowiedni projekt do laski masszał 
kowskiej. 

Echa święta Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
m= 

Def lada piechoty w Krakowie w dn 

  

19 marca r. b. 

  

me totrictwo te potega Pays tysz 
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Katastrofa lotnicza w Warszawie. 
Samofot spadł w środku miasta. 

Tel. od ud: kor. 

Wezoraj o godzinie LAS w poł w een- 

trum Warszawy na Placu Zbawieiela wyda- 

rzyła się straszna katastrofa samolotowa, w 

której zginęłi dwaj oficerowie pierwszego 

pułka lotniczego por. piłot Żebro i pod- 
por. obec Linkowski. O godz. 14.40 

wystartowali oni z lotniska na samołocie 

Breguet. Samolot działał bez zarzutu. Po 

kilku minutach mechaniey, pełniący słażbę 

na starcie usłyszeli, że warkot m otoru rwie 

się. Lotnicy także musieli dostrzec detekt 

silnika, bowiem wyłączyli gaz i, znajdająe 

się nad domem Nr. 31 przy ul. Marszałkow- 

skiej, zamier' lądować na lotnisku. Sa- 

molot obniżał się gwałtownie, loinikom gro- 

ziło rozbicie się e wieżę kościoła Św. Zba- 

wieiela, wówezas pilot musiał zastosować 

gwałtowny wiraż, aby wyłądować na dzie- 

dzińcu znajdującego się opodał Min. Spr. 

Wojsk. Samolot wpadł w korkociąg i, za- 

taezająe gwałtowne koła, leciał wprost ku 

ziemi. Na uliey powstał popłoch. Przecho- 

dnie, widząc niechybną katastrofę, zaezęli 

uciekać. Samolot jaż ty! kilkanaście 

meirów nad ziemią, tak że kilka osób wi- 

działo, że por. Żebrowski gotował się do 

skoku. Inni widzieli, jak per. Łinkowski da- 

z Warszawy. 

wał z samolota rozpaczliwe znaki. 
Sameoiot całą siłą rozpcjdu uderzył w 

ziemię na dziedzińcu Min. Spraw Wojsk. 

Nastąpił wybuch zbiornika i samolot mo- 

mentalnie zaczął płonąć; słup ognia uderzył 

w górę na wysokość drugiego piętra. Z biur 

Min. Spr. Wojsk. wybiegli oficerowie i u- 

rzędnicy, Śpiesząc z pomocą, jednocześnie 

owano pogotowie ratunkowe i straż 

ogniową. Płonący samołot został ugaszony 

przez ołieerów. Por. Żebrowskiego, siedzą- 
cego na przedniem siedzeniu, wydobyto z 
pod gruzów martwego, przyczem ciało jego 

było całkowicie zwęglone. Por. Linkowski 

dawał jeszcze słabe oznaki życia, twarz, rę- 

ee t nogi do kolan miał jednak zwęglone, 

leżał na krawędzi samolotu, jakgdyby usi- 

łował wyskoczyć. Niezwłocznie karetką od- 

wieziono go do szpitala Ujazdowskiego, je- 

dnak w drodze zmarł. " 

Na miejsce tragieznej katastrofy przy- 

ł wieemin. spraw wojsk. gen Konarzew- 

K. szef departamentu lotnictwa pułk Raj- 

ski oraz komisja z ramienia departamenta 

letnietwa. Według pierwszych przypuszczeń 

samolot wpadł w ostry wiraż, z którego nie 

można byłe już się wydostać 

SETRESWWTANE 

WIADOMOSCI z KOWNA 
Z ŻYCIA WOLDEMARASA W PŁOTELACI. 

„Žemajtis“ w ten sposób opisuje przy- 
musowy pobyt w Płotelach p. Woldemarasa* 
„Zainteresowanie osobą: Woldemarasa wPło 
telach już ochłodło, gdyż stał się on takiru 
samym mieszkańcem tej mieściny, jak i in- 
ni śmiertelnicy. Bardzo często można go 
ujrzeć w miejscowych sklepikach, gdzie s'e 
zaopatruje w żywność dla siebie i swej ro- 
dziny. Przez całą zimę Woldemaras nosił 
lekki paltot demisezonowy, który obecnie 
jest już mocno wytarty. Futra Woldemaras 
nie ma. Ubiegłej wiosny od mieściny zjeż- 
dżali się liczni turyści, by podziwiać ten 
zakątek kraju słynący z jeziora i Woldemar 
Sa. 

B. premjera strzeże 7 policjantów: 3 u- 
rzędników policji kryminalnej i 4 połiejaa- 
tów ze straży pogranicznej, którzy nie spu- 
szczają wzroku ze swego „klijenta”. 

  

PIERWSZA SPRAWA WOLDEMARASA 
22 KWIETNIA. 

Pisma żydowskie donoszą, iż pierwsza 
sprawa Woldemarasa będzie rozpatrzona da. 
22 kwietnia w Płungianach. W sprawie tej 
pociągnięto do odpowiedzialności Wołdema- 
rasa i obecnego reportera „Liet. Aid.“ Altr. 
Dedele na podstawie par. 139 i 142 Kode. 
ksu Karnego (za stawianie oporu urzędni- 
kom, pełniącym swe obowiązku). Sprawę 
tę wzniecono w związku ze znanym iney- 
dentem z policją, gdy Woldemaras i De- 
dele dobyli rewolwerów. 

PROJEKT ZMUNICYPALIZOWANIA KIN. 

Zarząd litewskiego związku miast i mia- 
steczek zwrócił się do ministra spraw wc- 
wnętrznych z memorjałem w którym propo- 
nuje zmunicypalizować wszystkie, znajdu- 
jące się w Litwie kina. 

EEROZĘTREWY TATTOO YEZRZPRZPOZACE 

Dr. L. BARANOWSKI 
(choroby dzieci) 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. Wiłeńską 32, iel. 18-21 

  

  

Qd niedzieli 5-go kwietnia 

Wielki program świąteczny 

DROGA DO RAJU 
z Olgą Czechową i Liijaną Harvey 

w rolach tytulowych 

w kin. „Holiywood”   

  

  

Nieprzyjęta nagroda. 

HAGA. 2.4. Pat. — Fundacja Car- 
negie przyznała sekretarzowi genera! - 
nemu Ligi Narodów sir Ericowi Dru- 
mmondowi nagrodę pokojową Wate 
lera w wysokości 25 tys. gułdenów b » 
lenderskich. Drummond sumę tę prze 
kazał zpowrotem do dyspozycji fun- 
dacjii Wobec tego zarząd Fundacji 
Carnegie przyznał wspomnianą kwoty 
Unji Międzynarodowej  Stowarzysze- 
nia Ligi Narodów w Brukseli. Nagro 
da powyższa pochodzi ze spadku p> 
finansiście holenderskim  Waielerze 
który majątek swój zapisat wspomniu 
nej Fundacji, ażeby z procentów rok 

„ rocznie udzielała ona nagrodę pokoji: 
jego imienia. Nagroda w roku bie: 
eym została przyznana po raz pierw- 
szy. 

  

Aoc: 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 2 IV. 'Pat'. 2 go 
kwietnia w 21 dniu ciągnienia 5 klasy 
22 giej Polskiej Państwowej Loterji 
Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 25 tys. zł. — 
34.552, 

77.960. 79.493, po 2 tys. — 51.609, 
61.669, 96 270, 144.061, 
173.466, 170.968. 

  

Giełda warszawska z dn. 2.IV. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
bałec aki 8,90!/, -8,921/, 88817, 
Kana AU A A 124,19 — 1 24,40— 143 75 
Szwajcarja . . . .. 143,87 —173 80—17x4 94 
Holanėja «0: 353 357,81 — 358,70—356,90 
Londyn. „285722 43,36 — 43,47 — 43,25 
Nowy York . 8.916 —6.9306—68,816 
Nowy York kabal 8,924 —8,944—8, 6: + 

  

Palik sr 00) Z3EŻ 6 34,91'/,—30,00 3 
PIBGAL ais 20,42!/, — 46,49 —24,56 
Stokholm. . . . . . 238,90 — 239,50—238.:0 
WIOSEK ееар оАЫ 125,50—125,81—12 „1% 
Włochy. . - . - + 46,73'/, —46.85—46,4 
Ryga. „ „ 111.85— 172,28 — 171,4:2 
Boriin w obr.pryw. . . . . ‚ 21945 

PAPIERY PROCENTOWE; 

Pożyczka inwestyc. + .. .. ... „9770 
5% Konwersyjna Zeed ас 49,10 
79, Stabilizacyjna.. „||| „8550 
8% L. Z. B. G K.1 B. R., obl. B. G. K. 94.00 
"Te same 7% . . . . . vie a 885 
BJ PB Br GK ооа асс 9,00 
7% ziemskie dolarowe .. . . . .. 76. 0 
4y,% ztemskie i 460 ос 83,3 
4'4% Warszawskie . . .  . 53 8 
5% warszawskie . . .. .. 58,25—58 
8%' warszawskie + „ 73,50—73,75—78 50 
8% Piotrkowa . . « « «« «s « « (6610 
10%, SI60I66 25.5 roca zaa S 

AKCJE: 

Bank Polski . . . . 181,50—131,25—131,/6 
BAIPOBÓ a ind PIN ai 21,50 

452 

po 5 tys. — 21.525, 112.426, 
161.349, 163.439, po 3 tys.—29065.. 

152.788, 
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ŻYCIE A LITERATURA. 
Do zagadnienia walki z gruźlicą 

podchodzić musimy jako do tematu 
społecznego, kwestji palącej, coraz 
bardziej aktualnej, która nietylko ob- 
chodzi specjalistów lekarzy. 

  

   

  

Propaganda walki z gruźlicą wów- 
ezas odnosić będzie pożądane skut- 
ki, o ile kwestja ta oświeilana będzie. 
w formie przystępnej i obrazowej, 
słowem mocnem, umiejącem zatargac 
strunami uczuciowemi człowieka, 0 
ile stanie się możliwie najwierniejszą 
kopją smutnej rzeczywistości. 

Temat ten winien stać się jednem 
ze źródeł natchnień literackich, jako 
antidotum na ignorancję żywotnych 
bolączek naszego życia zbiorowego. - 
winien nastawiać naszą energję prze- 
ciwko panoszącej się zarazie w od- 
mętach dołów społecznych. 

Nie wolno odwracać się od grozy, 
która z tych dołów zionie, nie wolno 
brzydzić się ich życiem, ani załamywać 
rąk w bezczynności wobec widzianych 
tragicznych obrazków życia. 
Towarzystwo Przeciwgruźlicze, eg- 
stujące z drobnych odsetek ofiarno- 
publicznej winno być dla wszyst- 

kich klas społecznych, choćby tylko 
ludzi dobrej woli — bez różnicy na- 
rodowości i wyznania odskocznią wy- 
siłków zbiorowych w kierunku szuka- 
nia zdrowego człowieka, którego ośŚ- 
wiecać ma nauka, uszlachetniać pra- 
ca i karmić dostatecznie ziemia rodzą- 
ca w nadmiarze. 

Pęd wychowania cielesnego w na- 
szych szkołach pozostaje słomianym 
ogniem, bańką mydlaną na fali ży- 
cia, które na dołach społecznych jest 
zatrute lasecznikiem Kocha. 

Pęd ten nosi cechy płochej zaba- 
wy, osusza zaledwie łzy, lecz nie zas- 
klepia rany w piersiach tysięcy dziat- 
wy z izb piwnicznych i z „salek“. 

Obrazy stąd widziane są straszną 
parodją — wobec zewnętrznego tła 
przyrody okalającej Wiłno, które nie 
jest Łodzią, mającą uzasadnioną przez 
mechaniczny tryb i djametralnie róż- 
ne dwa nurty życia — w swych dołach 
społecznych zarazę gruźlicy. 

W tem źwierciadle jakimiż niepo- 
równanymi, istotnymi bohaterami 
współczesnymi Wilna są ci, dający się 
policzyć na palcach ludzie, wyprzedza 
jący akcję szkół, samorządu i oficjal- 
mej opieki państwowej. którzy odwie- 
dzają sutereny i poddasza, wyszuku- 
jąc nieszczęsne ofary, zadomowionego 
tam lasecznika gruźlicznego. 

Z winy obojętności dostatecznie sy- 
tuowanych warstw społecznych, Wil. 
"Kow. Przeciwgr. zdobyć się mogło do- 
tąd zaledwie na trzy wywiadowczynie 
którym ta zaszczytna rola poszukiwa- 

    

czy zarazy na dnie życia miejskiego ° 
przypadła w udziale. 

Wyniki tego jedynie szlachetnego 
w swej formie wywiadu przejąć nas . 
winny więcej niż fakty zdemaskowa- 
nia „najgroźniejszych szpiegów, szan 
łażystów i wywrotowców ładu publi- 
cznego, nad którymi zresztą przecho- 
dzimy do porządku dziennego, jako 
nad zbytnio powtarzającemi się sen- 
sacjami dnia. 

Wywiad tego rodzaju jest dopiero 
początkiem realizacji oklepanego i £ 
bufonadą szerzonego, pięknego w swej 

treści hasła: „w zdrowem ciele, zdro- 
wy duch“. 

Dlaczego naszych wileńskich lite- 
ratów szukających tematu „pod chmu 
rami“ lub już do znudzenia w Ostrej 
Bramie, nie zainteresuje to drugie 
przyziemne Wilno, nie umiejące wykc 
rzystać dla krzepienia swych sił stera- 
nych w pogoni za kawałkiem razowego 
chleba — darów okałającej jć natury 
i promieni słońca? To drugie właśnie 
proletarjackie Wilno pozostaje samo- 
pas, niby dziecko bezradne, nikt się 
niem na szerszą skalę nie opiekuje, 
nikt z możnych się o nie nie troszczy. 

Ale otóż wyobraźmy sobie taki ob- 
razek: młoda inteligentna panna, peł- 
na najlepszych chęci angażuje się ja 
ko wywiadowczyni Towarzystwa Prze 
ciwgruźliczego. 

Znosząc wiele przykrości i upoko- 
rzeń, przeciętnie 8-10 godzin dziennie 
spędza wśród proletarjatu w sutere 
nach i na salkach. 

Z jej to poręki Poradnia T-wa le- 
czy bezpłatnie dziesiątki biednych za- 
rażonych gruźlicą dzieci, dzięki jej 
wywiadowi wiele z tych nieszczęśliw- 
ców korzysta z łaskawej „kropli mle- 
ka“ dostaje się na kolonje letnie, ro- 
dzice zaś ich skierowani są do wydzia- 
łu opieki społecznej magistratu, czy 
biur pośrednictwa pracy -- i znaj. 
dują tam pomoc. 

W norze nędzarzy świta nadzieja 
lepszego jutra. Odkąd wzięła ją w 
swą pieczę bezimienna wywiadowczy- 
ni — jest w niej jakoś schłudniej i 
weselej. Lecz oto wysiłki ofiarnej wy- 
wiadowczyni niezawsze odnoszą skut- 
ki. W x wypadkach, gdy rodzice, czy 
też opiekunowie dziatwy zarażonej 
gruźlicą są notorycznie zdegenerowa- 
ni, ojciec przypuśćmy złodziej, matka 
też ladaco i pijaczka; chętnie korzy- 
stają z obcej opieki nad dziećmi, łecz 
sami pracować nie chcą i nie umieją. 
W norze, w której żyją. panuje brud 
i smród i gnieździ się robactwo. Za- 
biegi około dzieci — spełzają na ni- 
czem. Triumf odnosi lasecznik Ko- 
cha, czy jakiś inny bakcyl. W innych 
wypadkach znów jest tak dłatego, że 
nawet najuczciwsi i zdołni do pracy 
nędzarze nie otrzymują zajęcia i śroad- 
ków na leczenie. 

I otóż widzimy — jak temat rośnie, 
jak olbrzymieje — i jak prosi się o 
spopularyzowanie go w literaturze, o 
zaabsorbowanie nim uwagi szerszych 
warstw społecznych, które przecież 
muszą zdobyć się na zbiorowy wysi- 
łe dla złagodzenia nędzy. : 

Doskonale sobie zdaję sprawę, že 
praca na polu zwalczania nędzy i cho- 
rób społecznych jest trudna. a droga 
do całkowitego zwycięstwa wprost nie- 
osiągalna. Że posłannictwo literatury 
nie może ograniczyć się do tego jedy- 
nie tematu, mimo iż jest on tak roz- 
legły — i powiedzmy — wdzięczny. 
Twierdzę jednakowoż, iż jedną z przy 
czyn panoszącego się zła jest — brak 
książek obrazujących nagą smułną 
rzeczywistość, — książek, których mi- 
sją byłoby szerzenie szczytnych i 
deałów miłości bliźniego, miłości kra- 

ju — i wskazywanie dróg naprawy. 

B. W. Święcicki. 
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Silne lotnietwo to potęga Państwał 
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NOWOŚCI SEZONU 
dżemperki, trykoty, puńczochy, rękawiczki, torebki, parasolki 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka 

  

   

poleca 

Friiczki Zamkowa 3, tel. 6-46. | 

  

Nowości w systemie sowieckim. 
Zmiany. jakie dokonane zostały 

w wewnętrznej konstrukcji Związku 

socjalistycznych sowieckich republik 

są tak znaczne, że sekretarz Centra!- 

nego komitetu wykonawczego ZSSR. 

poświęcił im na zjeździe VI sowietów 

specjalny referat. 
V. Zjazd sowietów, który odbywał 

się pod koniec czerwca 1930 i który 

utrwalił pozycję Stalina, był niby gra 

nicą, za którą Stalin począł przeprowa 

dzać reformy wewnętrzne i przebudo- 

wę. W czasie od V Zjazdu wszechzwią 

zkowego sowietów oficjalnie zatwier- 

dzono utworzenie Tadżikskiej sowiec- 

kiej republiki, która jest siódmą so- 

cjalistyczną sowiecką republiką, wcho 

dzącą w skład ZSSR. 
Równocześnie przeprowadzono re- 

formę komisarjatu ludowego dla hand 

lu wewnętrznego i zagranicznego, któ 

ry podzielony został na dwa komisar- 

jaty, a to na komisarjat dła handlu 

zagranicznego (którego komisarzem 

jest Rosenholz) i komisarjat aprowi- 

zacji (którego komisarzem jest Miko 

jan). Oprócz tego utworzonó zupełnie 

nowy komisarjat — sowieckie mini - 

sterstwo komunikacji wodnej (komi- 

sarz Janson), któremu podlegają 

wszelkie drogi wodne i środki komuni 

kacji wodnej. 
Na szczególną uwagę zasługuje 

tendencja zmierzająca do centraliza- 

cji aparatu administracyjnego. Zor- 

ganizowano wszechzwiązkowy komi- 

sarjat rolnictwa a zlikwidowano na- 

tomiast wszelkie komisarjaty dla 

spraw wewnętrznych w poszczegól- 

nych republikach związkowych. Pod 

  

* względem administracyjnym reforma 

ta ma wielkie znaczenie, bowiem kon - 

centruje w Moskwie wszełką Kontro- 
le nad aparatem komisarjatu dla 
spraw, wewnętrznych. Z reform o сВа 

rakterze wewnętrznym należy wspom 

nieć reformę administracyjnego po- 

działu państwa. Zniesiono okręgi a na 
ich miejsce utworzono rejony. W ten 
sposób zniesiono zupełnie przedwojen 
ne gubernje i późniejsze okręgi. Nowe 

rejony są mniejszemi jednostkami ad 

ministracyjnemi, aniżeli poprzednie. © 

Wzrost gospodarstwa socjałistycz - 
nego i jego dostosowanie do płanu 
powszechnego . podniosło znaczenie 
państwowej komisji planowej, która 
w rzeczywistości zamieniona została 
na samodzielny komisarjat, na czele 
którego stanął Kujbyszew. Urząd sta- 
tystyczny jest częścią składową tego 
komisarjatu. 

Reformy te są dopiero początkiem 
całej serji nowości, jakie zaprowadza 
się w konstrukcji sowieckiego apara- 
tu. Czeka nas jeszcze cały szereg no- 
wych przeróbek — pisze moskiewska 
„Izwiestija” — a wszystkie te zmiany 
zmierzają do współpracy przy reali- 

zacji planu powszechnej kolektywiza 

cji i wytworzenia komunistycznego 
państwa. Potrzeby szybko wzrastają 
cego gospodarstwa socjalistycznego —® 
pisze wspomniane pismo — i przesu- 
uięcia gospodarcze w państwie, wyma 
gają takiego aparatu, któryby równo- 
miernie kroczył z zadaniami i prewa - 
dził miljonowe masy robotników, 
członków gospodarstw kolektywnych 

do socjalizmu”. 

Tak oficjalnie objaśniają koła so- 
wieckie potrzebę przeprowadzenia re 
form w systemie sowieckim. 

] 
l 
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Straszne skutki trzęsienia ziemi. 
Nowe wstrząsy. 

MANAGUA 21IV. Pat. — Akcja ratowni- 
cza przy wydobywaniu ofiar trwa bez przer- 
wy. Coraz to nowe trupy są wydobywane z 
pod gruzów. W międzyczasie dały się odczuć 
nowe wstrząsy ziemi, z których jeden miał 
miejsce w nocy. Zawaliły się chwiejące się 
szkielety domów, to wywołało panikę po- 
Śród tysięcy Śpiących pod gołem niebem 

mieszkańców. 0 świełe setki mieszkańców 
zburzonego miasta wróciły, starająe Się ra- 
tować co było można ze zniszczonego mie- 
nia i wywożąc to ma okołiezne wzgórza na 
wozach, samochodach, mułach lub wołach. 
Nieprzerwanie napływa żywność, lekarstwa 
i okrycia. Lekarze i chirurdzy przybyli Баг- 
dzo licznie. 

Pięć tysięcy ofiar. 
MANAGUA 2.1V. Pat. — Istnieją obecnie 

poważne obawy, że liczba zabitych w trzę- 
sieniu ziemi przekroczyła 5 tysięcy. Na ryn- 
ku poniosło Śmierć przeszło 41000 osób, a 
708 utraciło życie pod gruzami szpitala i 
więzienia. Jest niemożliwe rozpoznać wię- 

ksześć trupów. Zniszezenie miasta jest tak 
wielkie, że trzeba będzie kilku łat na odba- 
dowę go. Dła niektórych wydaje się to pra- 
wie beznadziejae i mówią © przeniesieniu 
stoliey czasowo do Grenady. 

30 tysięcy ludzi nie ma dachu nad głową. 
MANAGUA 2.1V. Pat. — 38 tysięcy mie- 

szkańeów Managui obozuje pod gołem nie- 
bem. Wiełka szeczelina, wytworzowa wsku- 
tek trzęsienia ziemi pod miastem służy za 
cmentarzy dla wydohytych z pod gruzów 
ofiar katastrofy. istnieje nadzieja uraiowa- 

nią archiwów rządowych z pałacem narodo- 

wego, który ezęściowo spłonął Na rynka 
miasta znaleziono 130 trupów, przeważnie 
kobiet, które przed kałastrośą wyszły ran- 

kiem na targ. 
l 

Managua ma być odbudowana. 
MANAGUA 2.7V. Pat. — Akcja pomocy 

oiiarom katastrofy zostala zorganizowaza 
na wiełką skalę. Środki żywnościowe, jak 
również lekarstwa przykyweją na miejsce 
katastrofy drogą kolejową. Klika delegacyj 
Czerwonego Krzyża przybyło na miejsce ka- 
tastrofy aeropianem. Zorganizowano liczne 
szpitale na całej przestrzeni, dotkniętej trzę 

Cudem ocaleni lotnicy 
ATENY 2.IV. Pat. — W czasie rewji 

wojskowej w Salonikach z oka święta 
narodowego greckiego wydarzył się orygi- 
nalny wypadek łotniczy. Aceroplan wojskowy 
biorący udział w powietrznych ewolucjach, 
w pewnym momencie zbliżył się raptownie 
do innego samolotu. Pilot, chcąc uniknąć 
grożącego mu niebezpieczeństwa, wykonał 
zbyt gwałtowny zwrot, ponieważ zaś nie 
miał na sobie pasów ochronnych, siłą od- 
Środkową żostał wyrzucony ze swej kal:- 
ny i tylko dzięki szczęśliwemu wypadkowi, 

  

   

   

Zderzenie 
GIBRALTAR 2.IV. Pat. — Zderzenie 

statku angielskiego „Glorius* służącego do 
przewożenia samołotów, z francuskim stat 
kiem pasażerskim „Florida* nastąpiło wczo- 
raj o godz. 17. 500 pasażerów wziął na 
swój pokład „Głorius*. W chwili katastrofy 
17 samołotów ze słatku „Głorius*, które 

dokonywały ewołucyj, nie mogło powrócić 
do swej bazy. Władze hiszpańskie pozwoliiy 

sieniem ziemi, Czyni się przygotowania da 
pogrzebania ofiar w wiełkich wspólnych mo 
giłach. Setki ofiar będą pochowane bez 

stwierdzenia ieh tożsamości. Jednocześnie 
przygołowywane są już piany odbudowy 
zniszczonego miasta, które w przyszłości 
ma posiadać charakter najbaedziej wspói- 
ехевпу. 

bedą oddani pod sąd. 
że spadochron, kłóry miał na sobie auto- 
matycznie rozwinął się, zdołał uniknąć nie- 
chybnej śmierci. Obserwator również wy 
skoczył z samołotu ze spadochronem i 
szczęśliwie wylądował. Aeroplan, pozosta 
wiony swemu losowi, po pewnym czasie 
runął na ziemię, ulegając zupełnemu znisz- 
czeniu. Wszystko to działo się w oczach wie- 
lotysięcznego tłumu. Ofiar wśród ludzi nie 
było. Obaj lotnic$, jak słychać, będą odda- 
ni pod sąd. 

statków. 
im wylądować na lotnisku w Maladze. 

LONDYN 2.V. Pat. — Admiralicja do- 
nosi, że według nowych doniesień, pocho- 
dzących ze statku „Głorius* wiełu członków 
załogi „Fłorida*, którzy znajdują się obec- 
nie na pokładzie .,Glorius", jest ciężko ran- 
nych. Wielu członków załogi zginęło na po- 
kładzie „Floridy”. 

  

Rekord długości iotu. 
PARYŻ 2.1V. Pat. — Lotnicy Paillarq 

i Mermoz, którzy usiłowali pobić światowy 
rekord długości i trwania lotu w zamknie- 
tej przestrzeni, wylądowali w dniu 2 kwiet- 

nia rano o godz. 5.45 po 59 godzinach, prze- 

bywszy 9 tys. klm. Lotnicy pobili w ten 
sposób rekord długości lotu. 

  

Demonstracje studentów w Msdeycie. 

    suveiks AL SSRI 

      

PRZYGODA W EKSPRESIE. 
Ekspres paryski zbliżał się ku gra 

nicy. 

W przedziale pierw: 28 klasy sie- 
działa samotna dama. Jej młoda, ład- 

na twarz o figlarnym nieco wyrazie 
zwrócona była ku oknu. Ubrana z dy- 
skretną, właściwą paryżankom ele- 
gancją, samotna podróżna zdawała się 

nie dostrzegać 1niodego gentiemana. 
który od dłuższego cz. stał w kory- 
tarzu i zerkał ukradkiem w jej stronę. 
Piękna nieznajoma absorbowała naj- 
widocązniej całą jego uwagę. 

          

W pewnej chwili nieznajoma + 
ła, kierując się ku wyjściu. W; je. 
spotkał się ze wzrokiem miodego cato- 
wieka. Wyczytała w nim bezgarnicz- 
ne uwielbienie. Uśmiechnęła się lekko. 
Pochiebiło jej to uwiełbienie. 

o Racib pani roz- 
promienił się cały. Podskoczył z ga- 

    

  

1 

} 

  

lapterją i szybko odsunął drzwi do 
przedziału podróżnej. 

— „Od samego Paryża czekam nz 

okazję przemówienia do pani... —za- 
cząt niepewnie. 2 

Drugi uśmiech był mu odpowie- 
dzią. Zachęcony, przysu i 

„Czy mogę pani w 

  

  

    
rada?“   

„Owszem. Na najbliższej stacji 
chciałabym wysiąść na chwil 
dać 
zaopit 
lizką? 

by na 
  

  

SAO у 2 
się iaskawie moją wa- 

      

Wzrok jego padł na niewietką wa- 
lizkę, którą podróżna iwzymała w 
ręku. 

<Ależ, łaskawa pani. Zaufanie 
Jej do nieznajomego onieśmieła mię 
doprawdy... 

—- „Serdecznie panu dziękuję. 
Rozmowa pdeyta się swobod- 

  

  

ielegram. Czy nie zechciałby pan . 6 

mie. Mlodzieniec czuł się w siódmem 
niebie. Podróżna okazała się czarują- 
cą kobietą. Jej dowcip i wdzięk za- 

“ ehwycal. 
Nieznacznie wkroczono na tory 

bardziej intyrane. Nagle jednostajny, 
szybki łomot kół pociągu stał się wy- 
raźniejszy. Ekspres zwalniał biegu 
Po chwili stanął. Była to stacja gra- 
niczna. 

Piękna dama wysiadła, pozosta: 
wiając walizkę pod opieką rozanieło- 
nego młodzieńca. Lekkim, pewnym 
siebie krokiem weszła do poczekalni. 
Odbywała się tam właśnie rewizja cel 
na. Podróżna stanęła „w ogonku”, 0- 
czekując spokojnie swej kolejki. 

Wtem do podróżnej zbliżył się za- 
wiadowca stacji w towarzystwie żan- 
darma. 

— „Czy mam przyjemność z pan- 
ną Anitą Monet?* — zapytał z lek- 
kim ukłonem. 

—. „Tak. Czego pan sobie życzy? 
— „Szanowna pani zechce pofa- 

tygować się do mego gabinetu służ- 
bowego. 

— „Z przyjemnością. * 
Po tej iście wersalskiej wymianie 

zdań, całe towarzystwo udało się do 
gabinetu zawiadowcy. Tam zawia- 
dowca wyjaśnił w krótkich słowach 
całą sprawę. Chodziło o to, że tuż 
przed nadejściem ekspresu otrzymał 
zawiadowca depeszę z paryskiego pre- 
zydjum policji. Depesza komuniko- 
wała, iż poprzedniego dnia dokonano 
niezwykle zuchwałego włamania do 
jednego z największych sklepów ju- 
bilerskich stolicy i skradziono naszyj- 
nik z pereł miljonowej wartości. Po- 
licja zdołała ustalić, że złoczyńcy za- 
mierzają wywieźć cenny naszyjnik za- 
granicę. Z ramienia zuchwałej szajki 
działa znana i niejednokrotnie w kar- 
totekach daktyloskopicznego oddziału 
prezydjum połicji notowana dama z 
półświatka, nazwiskiem Anita Monet. 
W związku z tem, polecało prezydjum 
policji zdwoić czujność na stacjach 
granicznych i zatrzymywać każdą po- 
dróżną, której wygląd odpowiadał ry- 
sopisowi Anity Monet. 

Zatrzymana podróżna wysłuchała 
wszystkiego tego z godnym podziwu 
spokojem. Jej ciemne oczy przybrały 
wyraz ironiczny. 

i Nu. 77 (2019) 

— „Szukajcie więe, moi pamowie. 
Ze swej strony mogę was jedynie za- 

‚ #© nie o naszyjniku nie wiem. * 
Były to jedyne słowa, jakie wy- 

rzekła. Rewizja jej przedziału nie da- 
ła żadnych wyników, z tej prostej 
przyczyny, że ręcznego bagażu Anita 
Monet ze sobą nie miała. Przeprowa- 
dzona przez agentkę policji skrupa- 
latna rewizja osobista również była 
uderzeniem w próżnię. W ręcznej te- 
rebce eleganckiej paryżanki znalerio- 
no jedynie to,co u każdej przeciętnej 
elegantki paryskiej znajdować się 
tam zwykło: ołówek do małowania 
warg, pudełeczko z pudrem, kilka 
banknotów, trochę drobnicy, wonna 

chusteczka do nosa, no i najpraw- 
dziwszy paszport zagraniczny. 

Zawiadowca i żandarm spojrzełi 
na siebie bezradnie. Pozostawało je- 
dynie przeprosić podróżną za krzyw- 
dzące podejrzenie. W odpowiedzi na 
ekskuzy kolejarza, dama skinęła łek- 
ko główką i wyszła, pozostawiając po 
sobie subtelną woń perfum Wortha 

Anita Monet spojrzała do swego 
przedziału. Był pusty. Natomiast w 
sąsiednim przedziale siedział przygod- 
ny towarzysz podróży. Na jej widok 
uśmiechnął się uprzejmie. 

— „No, depeszę już nadałamm — 
zaszczebiotała wesoło Anita, siadając 
obok. — Sądzę, że niezbyt pan się nu- 
dzil bezemnie?“ 

— „Pocieszalem się nadzieją rych- 
łego powrotu pani* — odparł z uś- 
miechem. 

   

  

— „A z moją walizką nie miał pan * 
kłopotu?" 

— „O, nie. Przed samą rewizją 
celną wyrzuciłem walizkę przez ok- 
no.“ 

— 2222 
— „Ano tak. Wyrzucilem waliz- 

kę. Przedtem jednak wyjąłem jej za- 
wartość! Pani pozwołi, że się przed- 
stawię. Jestem pracownikiem  okra- 
dzionej wczoraj przez wspólników 
pani firmy jubijerskiej. Od samego 
Paryża czekałem na okazję zawarcia 
z panią znajomości. Wynikami podró- 
ży jestem oczarowany. : Towarzysi- 
wem pani również. Dalszych konsek- 
wencyj nie będę wyciągał. Wracam 
do Paryża. Życzę pani szczęśliwej po- 
drėžy.“ Bill. 

  

Rząd niemiecki nie rezygnuje z Anschlussu. 
WIEDEŃ. 2.4 Pat. — „Neue Fre- 

ie Presse' podaje z niemieckich kół 
dyplomatycznych: W Berlinie oczeku 
ją, iż nacisk wywierany na Niemcy i 
Austrję zwiększy się. Jednakże Austrja 
i Niemcy są zdecydowane oprzeć się 
temu i przystąpić jak najrychlej do 
opracowania wspólnej taryfy celnej, 
co nie będzie przedstawiało szczegół 
nych trudności. Termin trzymiesięcz- 
ny. który początkowo uważano za 

dostateczny dla dokonania tych prac 
okazuje się zbyt krótki. W Berlinie 
uważają za możliwe, iż Francja zgo- 
dzi się ostatecznie na układ gospodar - 
czy niemiecko-austrjacki i zażąda wra 
mian za to koncesyj politycznych, 
mianowicie zrzeczenia się definityw- 
nego przez Niemcy Anschlussu z Au- 
strją. Rząd niemiecki nie zgodzi się 
na takie załatwienie sprawy. 

Płenarne zebranie konferencji zbożowej. 
RZYM. 2.4 Pat — W dniu 2 b. 

m. odbyło się krótkie posiedzenie 
pierwszej komisji konferencji zbożo- 
wej celem sprecyzowania kwestji or- 
ganizacji zakupu zboża, poczem odby- 
ło się plenarne zebranie konferencji. 
poświęcone zbadaniu projektu aktu 
końcowego. Projekt ten zawiera nastę 
pujące punkty: W dniu 18 maja ma 
się odbyć w Londynie zebranie komi- 
tetų europejskich i amerykańskich 
krajów, eksportujących zboże, dła о- 

mówienia sprawy rzucenia na rynek        

  

Wielki Czwartek na dworze 
hiszpańskińe. 

W sekretrjacie Wielkiego Marszałka Hi- 
szpańskiego Dworu Królewskiego zapisało się | 
już do chwili obecnej 540 ubogich kobiet 
j mężczyzn, pragnących dostąpić ' zaszczytu, 
jakim jest niewątpliwie uczestniczenie w 
uroczystościach dworskich Wielkiego Czwart 
ku. Dnia tego dostojna para królewska, 
zgodnie z pradawnym zwyczajem, obmywa 
mogi dwudziestu czterech biedaków. 

Rokrocznie rzesze ubogich składają na 
królewskim dworze swe podania, z pośród 

których drogą losowania wybiera się 

przepisaną ilość 24 osób. Losy ciągnie sam 

Patrjarcha Indyj (historyczny tytuł, przy 

sługujący naczelnemu kapelanowi armji hi- 

szpańskiej), oraz sekretarz Wielkiego Mar- 

szałaka Dworu. Zaszczytnie przez los 

sóżnieni biedacy otrzymują sakiewki, z kt 
rych kaźda zawiera po 30 monet srebrnych, 

   

  

koszyki z żywnością, napełnione własnorę- * 
cznie przez parę królewską, oraz nową 0- 
dzież, którą nakładają po raz pierwszy w 
dzień uroczystości. 

Niestety, nie wszyscy zapewne tegoroczni 
„Laureaci* będą mogli ogłądać u swych 
stóp pobożną parę królewską i cieszyć się 
widokiem wspaniałych uroczystości Wiet- 
kiego Tygodnia, bowiem większość zgłasza- 
jących się kandydatów, to prawie sami nie- 
widomi. 

                

zapasów zboża. Jest rzeczą konieczną 
ulepszyć działalność biur statystycz- 
nych w odniesieniu do sprawy zbożo- 
wej, ożywić kredyt krótko-terminowy. 
pozostawiając Lidze Narodów troskę 
o zorganizowanie kredytu długotermi 
nowego, zobowiązać Międzynarodowy 
Instytut Rołniczy do kontynuowania 
studjów nad kredytem rolniczym i 
wrzeszcie pozostawić różnym krajom 
troskę nad zajęciem stanowiska w 
drodze dyplomatycznej w kwestji sy- 
stemu preferencyjnego. 

iai e 4 

WARSZAWSKI ODDZIAL 
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ulica Mickiewicza Nr. 4 

Poleca na nadchodzgce šwieta 
najwytworniejsze 

Czekoladki — Marcepany — 
Karmelki 

Niebywały 'asortyment 

CZEKOLADOWYCH 

ЗАЗЕ 
z niespodziankami 

KURZYCH SKORUPEK 
napełnionych czekoladą 

M jedalnych, maroepanowych święconak 
Wielki wybór . 

| GALANTERII ŚWIĄTEOZNEJ 

  

  I. к oraz PIĘKNYCH BOMBONIEREK. 
a Ą Niezrównanej jakości 

оБр ‹ bei n 

S EERBATĘ fimy A 
Popierajcie Ligę Morska || .... bis ALECA 

; й: i Sk KAWĘ „ARABIA. 
i SZOCZRĄ 0 * $kiep otwarty do godz. 19 wiecz. 

OIS ADATA К 

  

Nowinki wiosenne 

  

Własna wytwó:    

już nadeszły: 
kamizelki, bluzeczki, sweterki deseniowe i gład- 

- - kie. Bogaty wybór modnej konfekcji i galanterji poleca - - - - 

POLSKI SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERJI I TRYKOTAŻY - 
WACŁAWA NOWICKIEGO — WILNO, ULICA WIELKA Bir. 30 

modnego i gwzrantewanego obuwia. 

modne je 3% abne pulewerki, 

Ceny zniżene. 
НОГО ass T TRS US L TPS 

  

i Modna eleganckie obuwie 
POLSKA WYTWÓRNIA GBUWIĄ 

WACŁAWA NOWICKIEGO — WILNO, ULICA WIELKA Nr. 30 
SKŁAD KOBFEKCJI, GAL. 

Nowinki sezonowe | 
ANTERJI I TAYKOTAŽY, 

98 

damskie, męskie i dziecinne į 
gwarantowane połeca 

  Ceny zaiżene! 
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Saperzy wiieńscy 
miejscoewościom zagrożonym powodzią. 

Waskutck podniesienia się wody na rze- 
«ę Moełesadź wpobliżu wsi Nowosiołki, pak 
równień podniesienia się poziomu Niemna 
w. ekofiey Bielicy, wskazane miejscowości 
zostały peważuit zagrożone powodzią. 

$ilna wichura 
Ze Słonia donoszą, że w godzinach 

wiecworowych nad miastem przeciągnęła si!- 
ma wichura Śnieżna, która wyrządziła mia 
sła peważne szkody. 

Webee zerwania przez wichurę przewo- 
dów ciektrycznych, część miasta pogrążyła 

śpieszą z pomocą 

W związku z tem do miejscowości tyck 
wysłano z Wiłna oddziały saperów, którzy 
przystąpiły do akcji ratowniezo - zapobie- 
gswczej. (e). 

nad Sionimem. 
się w ciemnościach. Tu i ówdzie zacho- 
dziiy krótkie Śpięcia elektryczności. 

Wobec obfitych opadów śnieżnych, przer- 
wany został również esasowo ruch kolejo- 
wy na linji Słonim — Kostrowieze. (Gy 

Zmarł podczas rozprawy sądowej. 
© tavgieznym wypadku donoszą z La- 

slowiez: 
Przedwezoraj w Sądzie Grodzkim w La- 

akowiezaeh toczyła się sprawa karna stałego 
wiesskańca wsi Usiosy (gm. ostrowiekiej) 
$%-uiolsiuiego Daniela Strzelezyka oskarżo- 
mege z arł 581 K. K. 

Podczas odezyiywania wyroku podenerwo 
wany osk. nagle padł na ławę i skonał. 
Zawezwany lekarz skonstatował śmierć na- 
skutek nagłego ataku sercowego. 

Wyrok, którego odezytania oskarżony 
nie doczekał się był uniewinniający. 

(e). 

Wykrycie 14 tajnych gorzelni. 
W estatnim tygodniu na terenie posy- 

eztywinyoh powiatów województwa  wiłeń- 
skiese iankcjenarjusze P. P. i kontrolerzy 
śkzrbowi wykryłij4 tajnych gorzelni samo- 
gomki. W czasie rewizji w zakonspirowa- 
wych gerzełniach znaleziono 358 litrów go- 

  

łowej wódki przeznaczonej na Święta oraz 
preparaty gorzełnicze. 

„Konkarentów* monopeiu państwowego 
pociągnięto do odpowiedziainości karno sa- 
dowej. (e). 

Zlikwidowanie szajki koniokradów. 
Władze śledcze na terenie gminy Rakou- 

skiej i fwieniekiej zlikwidowały szajkę ko- 
miokrsdów, która w ostatnich dwóch miesią- 
exn0h skradła włośctianom 11 koni. Areszte- 

wano 6 osób. 
Na czele szajki stał znany koniokrad 

Brygiiew Wasyl. (e) 

av Li 

MOŁABECZNO 
+ imponający obekód Imienin Pierw- 

=szege Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
“= Niołodeeznie. Dzień Imienin Pierwszego 
Marszałka Połski Józeia Piłsudskiego 0b- 

«shodził garnizon mołodeczański bardzo uro 
wwyśeie. Na program uroczystości ułożony 
przez Komendanta garnizonu w porozumie- 
miu z komitetem powiatowym złożyły się: 

Dnia 18. IL b. r. godz. 18.30 wszystkiemi 
ulicami miasteczka przemaszerował oddział 
86 p. p. z orkiestrą, która' przy blaskach 
pochodni odegrała uroczysty capstrzyk za- 
trzymując się przed gmachami państwowe- 
mi. W capstrzyku wziął również udział ko- 

dejowy oddział p. w. O godzinie 20-ej od- 
byla się oficjalna herbatka w kasynie ofi- 
serskiem 86 p. p. w Helenowie w której 
wzięli udział wszyscy oficerowie garnizonu 
2 wodzinami i zaproszeni goście cywilni. 

„. Dmia 19. III. b. r. o godz. 7-ej odegrali 
uroczystą pobudkę w Mołodęcznie i Heleno- 
wie famfarzyści 86 p. p. Zaznaczyć należy 
że nieprakiykowana odtąd uroczysta pobud- 
Ra „fanfarami* zrobiła na mieszkańcacy 
potężne niezapomniane wrażenie. 

Q godz. 8.30 i 9-ej odbyły się specjalne 
aabożeństwa w synagodze i cerkwi prawo 
sławnej w których wziął udział komendant 
garnizonu ppłk. dypl. Smolarski z delegacją 
saficerską. O godz. 10-ej odbyła się uroczy 
sta msza polowa przed kościołem parafje!- 
mym w której wzięły udział wszystkie od- 
<uiały garnizonu w komplecie, szkoły, or- 
ganiuacje p. w., stowarzyszenia pod d-wem 
ppiL. Żabińskiego. Podniosłe okolicznościo- 
we kazanie wygłosił z ambony polowej ks. 
%kapełan Malawski. Po mszy świętej odby- 

de się defiłada, którą przyjął komendant 
garnizonu ppłk. dypł. Smolarski w otocze- 
win starosty, burmistrza, przedstawicieli 
wszystkich instytucyj państowowych i sa 
samorządowych i miejscowego społeczeństwa. 
Potężne wrażenie robiła ta defilada prze- 
smaczerowujących sprężystym krokiem od- 
aziałów wojskowych, p. w. 'szkół i organi 
zacyj) ktorė ogrzane promieniami wiosen- 

ei 

  

nego słońca, świadome uroczystej chwili de- 
filowały przed przedstawicielami wojska i 
władzy administracyjnej, łącząc się w tym 

dniu uroczystym z miljonami obywateli, 
którzy w całem Państwie i poza jego gra- 
nieami wyrażały hołd Pierwszemu Bojow- 
nikowi Wolności, śląc z serca płynące, żar- 
liwe życzenia hen, na daleką Maderę. 

O godz. 12-ej odbyła się w Domu Żołnie- 
rza 86 p. p. odświętnie udekorowanym uro- 
czysta akademja dla dziatwy szkolnej i po- 
zaszkolnej. O godzinie 18-ej odbyła się 
również w Domu Żołnierza uroczysta aka- 
demja publiczna urządzona przez komitet 
powiatowy uroczystości wspólnie z komendą 
garnizonu, w której oprócz przedstawicieli 
władz wojska wzięła udział cała miejscowa 
i okoliczna inteligencja. Orkiestra 86 p. ». 
wykonała kilkanaście poważnych utworów. 

Programem uroczystości objęte również 
zostało uroczyste odsłonięcie tablicy pamięt- 
kowej na cześć Pierwszego Marszałka. Pol 
ski Józefa Piłsudskiego na gmachu dworca 
kolejowego w Mołodecznie, w którem wzię- 
li udział przedstawiciele władz i wojska | 
szerszą publiczność. O godz. 18 odbyła się 
uroczysta akademja w ognisku kolejowem 
na której przygrywała orkiestra 86 p. p. 

Tak obchodził nasz garnizon dzień imie- 
nin Wielkiego Obywateła. 

1 FOGRANICZA 
+ le ujawnione przemytu. W ubiegłym 

miesiącu Organa K.O.P. na pograniczu pol- 
sko-litewskiem ujawniły różnego przemytu 
wartości 30000 złotych przyczem areszio- 
wano 29 przemytników. 

Pamoc emigrantom 
z Białorusi Sowieckiej. 

Starostwa pow. dziśnieńskiego, mołode- 
cząńskiego i wilejskiego udzieliły tytułem za 
pomogi 4500 zł. zbiegom i emigrantom z 
terenie Białorusi sowieckiej. W miesląen 
mareu do Połski zbiegło 86 osób. 

  

O I AAS 

Warunki, na jakich udzielona zostanie 
koncesja autobusowa. 

Wezoraj odbyło się nadzwyczajne 
posiedzenie Magistratu poświęcone de 
fimitywnemu uzgodnieniu wytycznych 
ma podstawie których udzielona zosta 
«ie koncesja na eksploatację rachu au 
łobusowego w Wilnie. 

W związku z opracowanemi przez 
Magistrat warunkami umowy postane 
wiomo wezwać obie konkurujące fir- 
say .„Arbon* i „Spółdzielnię* do zło- 
żemia, najpóźniej do dnia 14 b. m. 
swoich ofert. Jednocześnie oferenci 
muszą złożyć w gotówce 10.000 zł. ty- 
tułem gwarancji że nie cofną się przed 
podpisaniem umowy. 

Główne wytyczne Magistratu usta 
lają termin trwania umowy na 15 lat, 
2 zabezpieczeniem prawa przedtermi- 
nowego jej zerwania. — W tym celu 
powołaną zostanie specjalna Komisja 
Szacunkowa w ilości 5 osób. W skład 
komisji wejdą dwaj przedstawiciele 
Magistratu oraz tyleż przedstawicieli 
koncesjonarjuszy i wspólnie wybiera- 
my superarbiter. 

W ciągu pierwszych dwóch lat ist 
aienin koncesji, istniejące linje autobu 
sowe nie ulegną zmianie. W wytycz- 
«ych omówione są szczegółowo wa 
rumki na jakich może nastąpić ewen- 
fnalne rozszerzenie istniejących linij. 
ustalenie nowych i t. p. 

Kursowanie autobusów na linji i 
2 i środkowej części linji 3-ej odby- 
wać się będzie w odstępach nie więk- 
szych niż 5 minut, na pozostałych li- 
mjach wozy kursować będą co 8 mi- 
nut. Ilość autobusów w ruchu musi 
zaspokoić w całości potrzeby komu- 
wikacyjne mieszkańców. Godziny kur- 
sowania są dotychczasowe, jedynie po 
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godz. 21-cj może być uruchomiona 
mniejsza liczba autobusów. 

Opłata na rzecz miasta nie może 
być mniejsza od 150.000 zł. rocznie. 
(Taryfę przejazdu autobusami ustalo- 
no w sposób następujący: za pierwsze 
2 kilometry 30 groszy, za każdy na- 
stępny kilometr 10 groszy więcej. 

Publiczność i personel autobusowy 
muszą być asekurowane na koszt 
przedsiębiorcy od nagłych wypadków. 

Obsługa autobusowa ma być u- 
mundurowana podług wzoru ustalone- 
go przez Magistrat. Typ wozu autobu- 
sowego winien' być pochodzenia kra- 
jowego ewentualnie licencjonowany w 
kraju. Przed uruchomieniem autobus 
musi być zademonstrowany przed 
specjalną komisję rzeczoznawców. 

Pozatem przedsiębiorca obowią- 
zany jest wybudować na własny koszt 
poczekalnie, garaże oraz słupy przy- 
stankowe, które stanowić będą włas- 
ność miasta z prawem korzystania 

przez koncesjonarjusza na czas trwa- 
nia umowy. 

Na zabezpieczenie umowy przed- 
siębiorca wpłaca 150.000 złotych zgó- 
ry, które pozostają w dyspozycji mia- 
sta, aż do czasu wygaśnięcia koncesji. 

Magistrat zastrzegł jednocześnie 
warunek rekruiowania obsługi auto 
busowej wyłącznie ze stałych miesz- 
kańców Wiina przyczem w pierwszym 
rzędzie muszą być zatrudnieni szofe- 
rzy i konduktorzy, którzy pracują o- 
becnie w „Spółdzielni*. 

Całkowity dochód miasta otrzyma- 
ny od przedsiębiorcy zužytkowany 70 
stanie na budowę nowoczesnych 
jezdni. 

PL. DRZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI: 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 
ŁEKTURA SZKOLNA. — DZIAŁ NAUKOWY. — КА- 

ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. i 
CZYNNA OD GODZ. Il ej DO I8 ej. 

KAUCJA 5 ZŁ. : ABONAMENT 2 Zk. 

    

Walne Zgromadzenie Towarzystwa 
Kredytowego m ©lsa. 

W dniu 29-go marca 1931 roku odbyło 

się Doroczne Zgromadzenie Walne Pełno 

moeników Towarzystwa Kredytowego mia- 

sta Wilna w nowowybudowanym gmachu 

Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej Nr. 

14, w obecności Komisarza Rządowego To- 

warzystwa p. B. Bielunasa. Zgromadzenie 

zagaił Prezes Komitetu Nadzorczego p. M. 

Łukaszewicz. Witając zgromadzonych p 

Prezes M. Łukaszewicz wskazał na to, że 

obecnie zostało urzeczywistnione dążenie 

Towarzystwa jeszcze z czasów przedwojen- 

nych do posiadania własnego gmachu. 

Po dokonaniu wyboru przewodniczące- 

go, na którego obrano p. Ottona Fuchsa, 

prezes Zarządu p. Br. Iżycki-Herman odczy- 

tał sprawozdanie Zarządu za rok opera 

cyjny 1930, wskazując na to, że po raz pietw 

szy Zarząd zdaje Walnemu Zgromadzeniu 

sprawozdanie w własnym gmachu. Spra- 

wozdanie wykazuje znaczny przyrost bi- 

lansu jako też poszczególnych jego pozycej 

W kasie i bankach Towarzystwo posiada 

Złotych 370.269,50, w papierach procento- 

wych złotych 86.583,78, ogółem złotych 

456.852,83. Ogólna suma 5 proc. pożyczek 

stanowi złotych 0.209,63, 8 proc. poży- 

czek złotych 2.737.387 ogółem złotych 

5.247.597,25. Kapitały własne Towarzystwa 
stanowią złotych 247.597,25. W. roku spra- 

wozdawczym wydano 56 pożyczek na zło- 

tych 1.599.700— Stosunek zaległości od 

członków Towarzystwa do ogólnej sumy po- 

życzek się zmniejszył a mianowicie: W ro- 

ku 1929 — 4.79 proc, w roku 1930 — 

4,01 proc. W roku, 1930 nie została sprze 
dana z licytacji ani jedna nieruchomość. Za- 
rząd ma zamiar zorganizować w Wilnie 

zjazd przedstawicieli wszystkich Towarzystw 

Kredytowych miejskich, na co już wyraziły 

zgodę Towarzystwa Częstochowskie, Kali- 

skie, Kieleckie, Łódzkie, Lubelskie i Piotr 

kowskie. Po jednogłośnem zatwierdzeniu 
sprawozdań Zarządu, Komitetu Nadzorczego 
i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie po 
dzieliło nadwyżkę biłansową w sumie zło- 

tych 39.126.956 w sposób następujący: na po 
moc uchodźcom z Rosji — na ręce Związ- 

ku Poaklów z Kresów Białoruskich złotych 
200.—, na ręce Gminy Żydowskiej zł. 200.— 
Przychodni Przeciwgruźliczej zł. 400.—, Sa 
natorjum „Toz“ zł. 200.— L. O. P. P. si. 
200.—, Towarzystwo Pomocy-Pracy złotych 
100.-—, Liga Morska i Rzeczna zł. 100.—, 
Stowarzyszenie  Wlašcicieli Nieruchomosci 
zł. 200.—, Renumeracja zł. 5.955.-—, Kasa 
Pomoc Przezorności Pracowników zło- 
tych 1071.95,. Podatki zł. 7.000—, na Fun- 
dusz Budowy Domu zł. 23.500. 

Komisarz Rządowy p. Br.  Bielunas 
w krótkiem przemówieniu  scharakteryzo- 
wał dodatnią działalność Towarzystwa Kre- 
dytowego dzięki intensywnej i rzetelnej pra 
cy władz Towarzystwa, o czem niejednokrot 
nie w jego sprawozdaniach do Ministerstwa 
Skarbu zostało podkreślane. P. Dyrektor 
Zasztowt odczytał sprawozdanie z budowy 
domu przy ulicy Jagiellońskiej Nr. 14. Kie- 
rownikiem budowy był p. inž. arch. Izauk 
Smorgoński. Nadzór i Kontrolą techniczną 
na budowie sprawowała Komisja Kontrolu- 
jąca w osobach p. Dyrektora A. Zasztowta 
i arch. T-wa p. inž. M. Cholema. W spra- 
wach związanych z budową współdziałała 
również specjalna Komisja Doradcza w 0- 
sobach Sz. Cześli, M. Komockiego, A. Lira, 
i J. Lutomskiego. Dom wybudowany zo- 
stał według wymagań nowoczesnych. Koszt 
budowy wraz z placem wynosi zł. 230.000 
Po odczytaniu przez p. A. Lira sprawozda- 
nia Komisji Doradczej Zgromadzenie całe 
sprawozdanie z budowy domu jednogłośnie 
zatwierdziło. P. Dyrektor A. Kabacznik od- 
czytał projekt preliminarza na rok 1931, któ- 
ry przewiduje po stronie wpływów złotych 
178.537.—, po stronie wydatków złotych 
143.297.—. P. Kabacznik zreferował płan 
działalności emisyjnej Towarzystwa, poczem 
przystąpiono do wyborów. Zostali wybrani 
na Prezesa Zarządu p. Br. Iżycki Hermaa 
na członków Komitetu Nadzorczego p. p. 1. 
čholem i A. Safarewicz na zastępców pp. 
A. Królikowski i J. Falkowski. Do Komisu 
Szacunkowej pp. St. Januszewicz. M. Che- 
lem i A. Wabiszczewicz. Do Komisji Re- 
wizyjnej pp. J. Łokuciewski, C. Benisłav.- 
ska, J. Gorfinkiel, M. Komocki i J. Kowar- 
ski. Po zakończeniu Zgromadzenia Pełno- 
mocników zebrani parę godzin mile spędz“ 
li przy skromnym posiłku i herbacie. 

  

    

  

   

            

Popierajcie Ligę Morslią 
sz==" i Rzeczną!! 
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Zamiast wizyt Świątecznych 
składają ofiarę na rzecz Komitetu 

„Chieb dzieciom”: 

Urzędnicy Państwowego Banku Rolnego 
w Wilnie — p. dyr 
25 zł, p. Tadeusz Miśkiewicz zastępca dy 
rektora 10 zł., oraz pracownicy: pp. Franci- 
szek Tyman 5 zł., Władysław Giunowsi 
Jan Sterło-Orlicki 5 z.. ef Krupko 5 z 
Paweł Odyniec 5 zł, Wandalin Klimontowicz 
5 zł, Władysław Reychman 5 Adolf Ba 
biański 3 zł., Ale nder Kuczuk „ Antoni 
Bielewicz 3 zł.. miako # A. Ponia 
towski 3 zł., Artur i A. Komorów 
ski 3 zł., W. Pie „ Klima - 
ski 2 zł, A. Py 
2 zł, At. Podbieiski 

2 zł, A. Sobołewski 

   

       
  

     
  

    

    

    

   

       

     

          

   

   

    

2 zł, Wł. Sie 
2 zł, W. Butler 

ł, M. Kobecki 2 
E Klasse 2 zł, M. Bohd 
2 zł, K Żardecki 2 zł. W. 
Szykcwski 1.50 zł. L. Borodzikówna 1 zł, 
W. Kisterowa 1 zł., 
W, Pawlikowski I zł, H. Dwo 
E. Bohdanowiczówna t, zł., 
T. Opoczyński i z 
niszewska | 
Z. Zongoltowi 

  

  

kowska 1 zi. 
inder ! zi. 

    

   
   

  

  

s iczówna 1 zi, 

1 zł,-J. Bujwid i zł, W. 
Rzepkowa 1 Zl, A. Czeladzi 

ski J Garliūsk: 
Kl. Zdanowiczowa 

ska 1 zł, P Małyszko 1 zł, 

    

      

  

   

      
1 zł, I. Szwedowa 1 z 
1 zł, L Żebro 

      

   

E. Kuczyński 1 zł, J. Wenkcv z W 

Hermanowiczówna I zł, W Lubowiczówna 1 
zł, M. Skowzgirdówna 1 zi, S. Kiernowicz 
1 zł, P. Sokoliūski i zł, J. Kaszewski 1 zł. 
W. Łucewicz 1 zł, M Sidorowiczówna I zł 
В. Niepluko „W. Malinowski i zł. 
M. Michajło a 1 zł, L Borowski 1 zł, 
Kozłowski 1 zł, M. Tarwidowa 1 zł. L Kon- 
trym 1 zł. Z. Szwaykowska 1 zł. J. Jentysów 
na I zł. P. Anusewicz i zł. P. Jablonwski 1 
Horodniczy I zł, Z Zawisza 1 2ł, WŁ. Rewień 
ski t zł, W. Jankowska 1 zł, K Hołow 

nia 1 zł, K Drozd 50 gr. K. Żebrowski 59 
gr. R Borowski 50 gr, B Broniewicz 50 gr.. 
Cz. Beuermann 50 gr, M. Pilecki 50 gr. | 
Mejerowa 50 gr. J Drużyłowska 50 gr, H. 
Szadurska 50 gr. RAZEM 183 zł. 

    
   

      

  

  

  

  

Dowódca, Szef Sztabu i oficerowie Do- 
wództwa Brygady „Wilno* Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza zamiast życzeń świątecznycu 
składają na budowę domu Imienia Marszał- 
ka J. Piłsudskiego w Oleandrach w Krako- 
wie — 50 zł. 

  

Dziś: Ryszarda. 

Jutro: lzydera. 

Wschód słońca. 5 m. 8. 
Zuchód ga KB. 11. 

Spostrzaženis Zakladu Meteoratagį! U. S. 8. 

w Wiiale 7 duia 2 IV —1931 roku. 

Ciśnienie średnie w miłimetrach: 764 
—4€. 

  

Temperztura średnia 

  

Opad w miliraetrach: — 

Wiatr przeważujący: północny. 

Tendencja baroms; bez zmian. 

Uwagi: półpochmurno. 

KOŚCIEŁNA. 
- Rekolekcje garnizonowe. W ciągu 

trzech dni ostatnich żołnierze KOP i gar- 
nizonu wileńskiego odbywali rekolekcje w 

kość. garnizonowym przy ul św: Ignacego 
Do spowiedzi wielkanocnej przystąpiło 3000 
żołnierzy. 

URZĘDOWA. 
— Zmiana na stanowisku Kierownika 

П-до Urzędu Skarbowego m. Wilna. Inspek- 
tor skarbowy Zubrzycki Stanisław został 
przeniesiony ze stanowiska Naczelnika II 
Urzędu Skarbowego m. Wilna do dyspo- 
zycji Wydziału I Izby Skarbowej, zaś na 
jego miejsce mianowano Kierownikiem te- 
goż Urzędu Kazimierza Młynarszyka, dłu- 
goletniego pracownika skarbowości i znaw 
cę życia gospodarczego Wileńszczyzny. 

MIEJSKA 
— Roboty  wodociągowo-kanalizaeyjne. 

W chwili obecnej Magistrat m. Wilna ua 
robotach wodoc.-kanalizacyjnych zatrudnia 
180 robotników. Roboty kanalizacyjne pro- 
wadzone są obecnie na ul. Legjonowej oraz 
zauł. Krupniczym. W niedługim czasie za- 
kres tych robót zostanie wydatnie rozsze- 
rzony. 

— Regulacja ul. Mickiewicza. Jak się do- 
' wiadujemy, Magistrat m. Wilna wkrótce za- 
mierza przystąpić do regulacji ul. Mickie- 
wicza na odcinkach które w roku ubiegłym 
zostały pominięte. 

Regulacji ma również ulec kilka 
przylegających do ul. Mickiewicza. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Wiełka zabawa w karnawale zielonym 

Dnia 7 kwietnia r: b: odbędzie się pierwsza 
w sezonie wiosennym zabawa taneczna w 
Ognisku Akademickiem (ul. Wielka 24. 
Początek o godz. 10 wiecz. Do tańca przy- 
grywać będzie znana już stałym bywalcom 
wyborowa orkiestra. Bufet obficie zaopa*- 
rzony. Wejście wyłącznie za okazaniem ie- 
gitymacji akademickiej lub karty wstępu 

Karty wstępu nabywać można codzien- 
nie w lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielt" 
24) w godzińach 7—8 wiecz. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— I od nas też... 19-go marca r. b. sta- 
raniem Państwowych Seminarjów Nauczy 
cielskich w Wilnie: Żeńskiego im. Królowej 
Jadwigi i Męskiego im. Tomasza Zana od- 
była się uroczysta Akademja z okazji Imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego w sali 

ulic 

  

* Seminarjum męskiego przy ulicy Ostrobram 
skiej 29. 

Punktualnie od godziny 19-ej przy dźwię 
kach hymnu państwowego do sali wypełnio 
nej po brzegi zostały wniesione sztandary 
wyżej wymienionych zakładów. Wszyscy sto- 
ją na baczność, a oczy i głowy machinalnie 
zwracają się ku sztandarom. Przed zebra- 
nymi staje p. Stanisław Godecki, dyrektor 
Seminarjum Męskiego — i płyną słowa żoł- 
nierskie, twarde słowa o czynie co się zro 
dził niegdyś... o jego Wielkim Twórcy. Sło 
wa wołające do czynu i nas młodych, ale 
jakże już innego i różnego choć niemniej | 
chiubnego „Jak przedtem był wyścig krwi 
i żelaza, tak teraz będzie wyścig pracy” 
słuchamy i każdy z nas wie, że pierwsi do 
lego wyścigu pracy powinniśmy stanąć my 
My przyszli nauczyciele, my przyszli ster- 

«nicy ludu polskiego. Nie damy się wy- 
przedzić nikomu, o nie!. 

Z portretu patrzą na nas siwe oczy Ki- 
mendanta i zdaje się cieszą z naszych zapew 
nień. 

Pani Łucznikowa, nauczycielka Seminar 
jum żeńskiego, przedstawiła nam lata dzie- 
cięce „Ziuka* Lata dziecięce Wodza... Jak- 
że mało różniące się od naszych, a jedno- 
cześnie jak wielkie!. 

Teraz kolejno: wiązanka pieśni legjono- 
wych, wykonana przez chór Seminarjum 
Żeńskiego, popisy chóru Seminarjum Męs 
kiego, dekłamacje, wreszcie orkiestra Semi- 
narjum Męskiegó. Na tem się zakończyła 
część pierwsza Akademji. 

Część druga, to sztuka sceniczna w trzech 
odsłonach p. t. „Serce Komendant: dosko- 
nale odegrana przez uczenice i uczniów obu 
seminarjów, pod reżyserją 'p. Wł. Łatoszka 

Więc i od nas, młodzieży seminarjalnej, 
Marszałek Piłsudski w dniu swych imien'r. 
otrzymał czystą, różaną wiązankę, splec'o: * 
ną z uczuć wdzięczności. miłości, hołdu i. 
szczerego przywiązania. 

  

  

    

  

  

Wł. Zahorski. 

WOJSKOWA. 
— Dowódea Bryg. KOP wyjechał na 

święta. W dniu wczorajszym dowórca KM? 
pułk. Kruk-Szuster wyjechał do Krakowa 
na święta wiełkanocne. 

GOSPODARCZA 

— . ady Ziemi Wileńskiej. Ziemia Wi- 
leńska, po ciężkich klęskach mrozowych 
roku 192829 które zniszczyły znacznie sa- 
dy Polski, stała się jedynym poważnym do- 
stawcą owocu (jabłek), poczynając od wczes 

nych łetnich odmian, jak białe słodkie, pa- 
pierówka i borowinka, przez jesienne od 
miany wybitnie deserowe, jak ananas ber- 
żenicki, grafsztynek inflancki i stołowe 
szarówka i inne, kończąc na odmianach zi- 
mowych, jak montwiłłówka, antonówk:, 
pepina, litewska, kosztełe i inne. 

Według ścisłej statystyki, w całej ziemi 
kiej naliczamy do 650.000 drzew owo. 
h. co w rezultacie w latach urodzaju 

а okolo 150.000 ‘овп оууосбму. › 
Ze względu na brak przesiębiorczości. 

właściciele sadów spieniężają owoce za bez 
cen miejscowym drobnym dzierźawcom nie- 
fachowcom, wobec czego owoc na rynki 
krajowe przychodz tych dzielnie źle opu 
kowany i niepokaźny. 

   

  

   

  

   

   

  

O ile należycie zorganizować w tej dzie- 
dzinie akcję ekspłoatacji sadów i akcję zbv- 
łu owoców, to przy istniejących tam niskich 
cenach dzierżawnych na sady i niskiej ce- 
nie robocizny, ipożna wcale pokaźne 2 iego 
przemysłu mieć zyski. 

istniejące na miejscu w Wilnie orgamn- 
zacje, jak Wileńskie Towarzystwo Ogrodni 
cze i Wileńskie Towarzystwo Organizacyj 
i Kółek Rolniczych, Sierakowskiego 4, chęt- 
nie pośredniczą w akcji wydzierżawiania 
sadów i dopomagają do nawiązywania kon- 

takłu pomiędzy przedsiębiorcami i właści 
ciełami sadów. у 

Sądzimy, že powyžsze zainteresuje szer- 
szy ogół przemysłowców polskich i więk- 
sze fabryki przetwórcze w Polsce. 
kół rolniczych Wileńszczyzny Państwowy 

— Prolongata pożyczek. Naskutek starań 
Bank Rolny w Wilnie sprolongował poży- 
ezki na zasiewy z 1929 r. na dalsze 6 mie. 
sięcy t. j. do 1-go listopada b. r. 

Jednocześnie Bank Polski również spro 
łongował na dalsze 6 miesięcy pożyczki wio- 
senne, zaciągnięte w 1930 r. 

Na udzielenie prolongat wpłynęła niez 
wykle ciężka sytuacja rolników w Wileń 
szczyźnie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Ze Stowarzyszenia Techników Polskich 

Dnia 1 kwietnia r. b. odbyło się doroczne 
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wilnie. Zebranie za- 
gaił prezes rady Stowarzyszenia inż. W. 
Hajdukiewicz. Na przewodniczącego przez а- 
klamację został powołany inż. W. Sławiński. 

Ze sprawozdania Rady Stowarzyszen 
odczytanego przez jej Prezesa, wynikało że: 

1. Przyjęto na członków Stowarzyszenia 
w ciągu roku sprawozdawczego 7 inżynie- 
rów. 

2. Rada Naukowa Techniczna rozpatrzy- 
ła na swoich 27 posiedzeniach szereg sparw 
z których waźniejszemi są: a) zasady kal- 
kulacji opłat za wodę i kanalizację w mia- 
stach, b, projekt Ustawy o Izbach Inżynier- 
skich, c) przepisy przeciwpożarowe dla m. 
Wilna. 

3. Komisja szkolna Stowarzyszenia nadał 
prowadziła: a) szkołę doksziałcającą zawo- 
dową dla dokształcania rzemieślników, prze 
widzianego Ustawą Przemysłową. Szkoła po- 
siada w przygotowawczej i 3 klasach róż- 
nych zawodów — 230 uczniów;: b) kursy 
kierowców samochodowych, które w okre- 
sie sprawozdawczym wyszkoliły 311 ucz- 
niów. Przy tych kursach są czynne warsz- 
taty reperacyjne dla samochodów. Zawdzie 

czając ogólnemu kryzysowi i wstrzymaniu 
się rozwoju trakcji samochodowej, zazna 
czył się zupełny zanik dochodowości Kur- 
sów, które w ciągu 8 lat swego istnienia 
były samowystarczalne. 

Po dyskusji na temat kursów samochodo- 
wych Walne Zebranie uchwaliło polecić ra- 
dzie Stowarzyszenia dołożyć wszelkich sta- 
rań dla utrzymania tej placówki na zasa- 
dzie samowystarczalności, z zachowaniem 
OGRSOWCEO wysokiego poziomu naucza- 

nia. 
2 Po „odczytaniu przez Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej p. S. Łopacińskiego 
sprawozdania tej Komisji, zebranie udzieliło 
absolutorjum Radzie Stowarzyszenia. 

Następnie były przeprowadzone wybory 
do Rady Głównej, Komisji Szkolnej, Rady 
Naukowej Technicznej.i ia, 

Skład obecny Głównej Rady Stowarzy- 
szenia: inż. M. Dudo, R. Dzenajewicz, H. 
a, ROR J. Glatman, 1. О!- 
szewski, rzygodz. F. Walicki, i St. 
Sila-Nowieki 07 "m 

— Komitet Wykonawczy Zjazdu Absol- 
wentów U. S. B. Zgodnie z uchwałą 1-go 
Zjazdu Absolwentów U. S$. B., który sięod- 
był w r. 1929, ukonstytuował się i rozpo- 
czął swą działalność Komitet Wykonawczy 
w następującym składzie: 

Przewodniczący: dr. Walerjan Charkie- 
wicz (ul. Sierakowskiego 25 m. 19), skacb- 
nik Tadeusz Kiersnowski (ul. Zawalna 7 
m. 1), sekretarz Pinchas Kon (ul. Biskupia 
4 m. 14), członkowie dr. Michał Bujwid, Ra- 
fał Jachimowicz, ks. dr. Walerjan Meysz- 
towicz dr. Henryk Niewodniczański, Boh- 
dan Podoski, Rudnicki, dr. Wiktor Sukien- 
nicki oraz Adolf Zeniuk. 

Głównem zadaniem Kom. Wyk. będzi 
zorganizowanie Funduszu nagród za prace 
naukowe absolwentów U. S. B. Ponieważ 
fundusz ten będzie się tworzył ze składek 
członkowskich przeto Kom. Wyk. przepro- 
wadza ścisłą ewidencję wszystkich absol- 
wentów U.S.B. do których zwraca się z proś 
bą o podporządkowanie się uchwałom Zjaz- 
du, ogłoszonym w Nr. 7 („uniwersyteckim“! 
„Źródeł mocy”. й 

Wszyscy absolwenci U. S. B. proszeni są 
o składanie swych adresów na ręce jednego 
z ezłonków prezydjum, u których można 
utrzymać satut Funduszu nagród. 

— Zebranie Ofie. w st. spocz. W kasi: 

nie garnizonowem w Wilnie odbyło się 'do- 
roczne walne zgromadzenie oficerów prze- 

niesionych w stan spocz 1ku. Członków że- 

brało się około 150. Na zebranie to zapro 

szono również przedstawicieli władz woj- 

skowych, jak komendanta P. K. U. i dow. 

Obozu Warownego. 

Na zebraniu tem zostały powołane od Ży- 

cia nowe władze na rok 1931: zarząd, komi- 

sją rewizyjna i komisja rozjemcza. Do za- 

rządu zostali wybrani: gen, Mokrzecki, pik. 

Hertel, płk. Odachowski, płk. Dąbrowski 

płk. Machcewicz, ppłk. Giżycki, ppłk. Chry 

stowski, ppłk. Żeliwo, ppłk. Dembiński, ppłk. 

Kopeć, ppłk. Winnicki, por. Christa, por. 

Zioło, por. Bayer i por. Rajs. Do komisji 

rewizyjnej powołano następujące osoby. 

płk. Oziewi: pik. Tomaszewicz, płk. Jan- 

kowski, ppłk. Kiersnowski, mjr. Różecki i 
kpt. Hetman. Do komisji rozjemczej: gen 
Ostrowski, gen. Religioni, gen. Klott. gen. 

Romanowicz, gen Nejman, admirał Cywiń- 

ski, płk. Lukas, płk. Świeżyński, płk. Kal- 
wiński, płk. Makowiecki, ppłk. Bobuszewicz, 

mjr. Kątkowski. Po omówieniu szeregu za 

gadnień cych nacelu * współżycie i u- 
jęcie sto i w ramy ruchliwego 

działania postanowiono prz 
racji P. Z, O. O. w Wilnie i 
kę nowoorganizujących się 
przeniesionych w stan spoczynku. 
obrady zakończono. 

Na pierwszem posiedzeniu nowego zarzą 
du prezes zarządu został ponownie wy- 

brany gen. Mokrzecki. Pierwszą Wpską za- 
rządu jest posiadanie własnego łokału. Z: 
danie ło wszyscy członk. postanowili jed- 

nogłośnie zrealizować w pierwszym rzędzie. 
Pozatem wyłoniono komisję, która ma za 
zadanie opracowanie paru projektów orga 
nizacyjnych, m. in. o podniesieniu wyso” 
kości składek członkowskich i t. d. Stow 
rzyszenie oficerów w stanie spoczynku bi 
rze pod swoją opiekę każdego oticera, któ- 
ry po opuszczeniu szeregów armji czynnej 
może pracować na innem polu. : 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Święta żydowskie w garnizonie wiłeń- 

skim. Wczoraj wieczorem w lokalu przy 
ul. Bazyłjańskiej 4-7 staraniem wileńskici 
gminy żydowskiej odbyła się Wigitja świąt 
wielkanocnych dla żołnierzy wyznania mcj- 
żeszowego garnizonu wileńskiego i nowo 
wilejskiego. W uroczystości. wieczerzy wzię: 
li udział przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych z wojewodą p. St. Kirti- 
klisem i prezydentem miasta mec. Folejew- 

skim. dowódcy wszystkich pułków i prezy- 
djum zarządu gminy żydowskiej. Po od 
prawieniu obrządków religijnych  rabm 
DOK III kpt. Stejnberg, wygłosił podniosłe 
przemówienie zalecając: żołnierzom kocha- 
nie swej Ojczyzny Polski, służąc jej wier- 
nie i nie dać się sprowokować knowaniom 
ugentów G. P. U. Następnie odprawił mod- 
litwę na intencję Pana Prezydenta Rzpliłej 

i członków rządu wznosząc okrzyk na 

   

  

   

  

  

    

   

      

   
   

  

podoficerów, 
Na tem 

  

    

   

          

Na święta poleca 
firma 

O. KAUICZ 27 
Koszule — 00 3.00 zł. 

'Trykoty — „ 2.75 „ 
Pończochy — „ 0.95 „ 
Skarpetki — „ 0.50 „ 
Duży wybór kapeluszy i krawatów 

od wykwintnych do najtańszych. 
  

cześć Najjaśniejszej Rzplitej Polskiej. Zkolei 
przemawiał rabin wileński, który w pięk- 
nych słowach podziękował zebranym za za- 
szczycenie .uroczystości, poczem streścił po- 
krótce historję narodu żydowskiego który 
dręczony w niewoli przez faraonów, prze- 
żywał okresy podobne do narodu polskiegy. 
pod państwami zaborczemi. Przemowę swa 
mówca zakończył toastem za pomyślność 
Rzplitejj Pana Prezydenta, Marszałka Pił 
sudskiego, wojewodę i zebranych. Następnie 
odbyła się wspólna fotografja i suta wie- 
czerza. > 

RÓŻNE. 
— Epidemja szkarlatyny. Ostatnio ma 

terenie miasta zanotowano epidemję szkaria- 
tyny panującą przeważnie wśród dzieci de 
lat 7 - miu. Władze lekarskie przedsięwzię 
ły środki zapobiegawcze. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohalance. Dziś 

Teatr nieczynny. 
Najbliższe widowisko. odbędzie się w 

nadchodzącą niedzielę wieczorem. Wyste- 
wiona będzie głośna sztuka L. Andrejewa 
„Ten którego biją po twarzy'*, która grana 
była z ogromnem powodzeniem na wszyst - 
kich niemal scenach świata. 

W poniedziałek, dnia 6-go kwietnia Te- 
atr czynny będzie dwukrotnie. Po południu 
o godz. 3 m. 30 ukaże się po cenach najniź- 
szych pełna humoru komedja wspėlczesa2 
„Papa-kawaler* Carpentera. 
Wesoła treść, pełny dowcipu djalog, oraz 
świetna gra wykonawców sprawiają, że sztu 
ka cieszy się niesłabnącem powodzeniem. 

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

Najbliższe widowisko odbędzie się w 

nadchodzącą niedzielę wieczorem. Wystawio- 
na będzie przemiła, słoneczna komedja M. 
Maszyńskiego, „Koniec i początek*. Obsa- 
dę stanowią: H. Dunin-Rychłowska, I. Ja 
sińska-Detkowska, C. Szurszewska, J. Lu- 
biakowski, M. Wyrzykowski, oraz E. Wyr- 
wicą-Wichrowski, który sztukę wyreżyse- 
rował. 

W poniedziałek dnia 6-go kwietnia Te- 
atr czynny będzie dwukrotnie. Po połudn'u 

  

o godz. 3 m. 30 wystawiona będzie po ee- | 
nach zniżonych oryginalna sztuka K. Le- 
czyckiego „Sztuba”*, osnuta na te stosua- 
ków we współczesnej szkole polskiej, 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się pogod- 
na komedja M. Maszyńskiego, „Koniec i 
początek w reżyserji i z udziałem K.-Wyc- 
wicz-Wichrowskiego. 

— Wieczór pieśni Wiktora Chenkina. 
Wielkie zainteresowanie wzbudził w Wilnie 
zapowiedziany na czwartek 9 kwietnia na 
godz. 8 m. 30 w sali Teatru „Lutnia* wie- 
czór pieśni wszechświatowej sławy artysty 
Wiktora Chenkina. W programie najróż- 
norodniejsze piosenki komiczne, nastrojowe. 
oraz stylowe. 

RABJO. 
PIĄTEK, dnia 3 kwietnia 1981 v. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
15.50: Lekcja francuskiego. 16.16: Komuni- 
kat dła żeglugi. 17.10: Program dzjennmy. 

„Kult Św. Kazimierza* — odczyt. 
: „Siedem słów Zbawicieła* — Haydma. 

19.10: Program na sobotę i tydzień następ- 
ny. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 20.06: 
„U stóp Golgoty“. 20.15: Koneert religijny 
chór „Lutnia”. 21.15: Słuchowisko „Judasz 
K. Przerwy-Tetmajera z Jaraczem. 22.55: 
Komunikaty. 

SOBOTA DNIA 4 KWIETNIA. 

7.30: Msza h-moll — J. S. Bacha. 41.58 
Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.05: Pre: 
gram dzienny 2.10: Komunikat meteoro- 
logiczny. 15.30: Skrzynka techniczna. 16.10: 
Słuchowisko i koncert dła dzieci. 17.16: 
Słuchowisko. 17.40: Odczyt o „Zygmuncie“ 
rezurekcja i dzwon Zygmunta z Krakowa. 

18.45: Program na niedzielę i rozmaitości 

19.00: Słuchowisko muzyczne „Nazarejezyk“ 

W. Harosmana 1 koncert. Po koncercie ke- 

munikaty. 

NOWINKI RADIOWE. 
WIELKOPIĄTKOWY ODCZYT. 

Kult św. Kazimierza patrona Wiłeńszczyz 
ny niejednokrotnie był przedmiotem docie- 
kań naukowych. Z powodu Wielkiego: Piąt- 
ku Rozgłośnia Wiłeńska nada odczyt na 
ten temat pióra p .Walerjana Charkiewicza 
znanego literata wileńskiego autora cenie- 
nych prac z zakresu stosunków kościelnych. 

NA WILENSKIM BRUKU 
ZDERZENIO AUT ST 

PRZY UL. KOS 

W dniu wczorajszym w godzinach pe- 
rannych przy ul. Kościuszki miałe miejste 
fatalne zderzenie się dwóch aut straży og 
niowej. Stało się to przy następujących oke 
licznościaeh: 

© ćsmej rano zawezwane straż ogniową 
do Wołokeumpji gdzie wybuehi pożar. 

Na miejsce wypadku natychmiast wyje- 
chał eały oddział straży ogniowej. Jadąc 
ulicą Kościuszki, auto z cysterną wodną 

*„Smok* z całym pędem najeekało na sama- 
chód osobowy komendanta straży ogniowej 
p. Waligóry. Samochód p. Waligóry zosiał 
silnie uszkodzony. Karoserja prawie cal- 
kiem roztrzaskuna. Podezas zderzesia się 

uszkodzony również został i „Smok*. 
Uderzenie hyło tak silne, że szofer auta 

ospbowego Żytkowski wyrzueony został z 
łaksówki tak silnie że upadł w odległości 
kilku mełrów od miejsea katastrofy, przy- 
czem odniósł odść poważne uszkodzenia 
ciała. Opatrzylo go pogotowie ratunkowe. 

Poszkodowane samochody edsławieno de 
garażu straży ogniowej. (e) 

ZAGADKOWY WYPADEK. 

Na ulicy Pierwszej Baterji przez robet 
ników Magistratu m. Wilna znaleziony zo- 
stał Stanewski Mateusz, lat 64 (Raduńska 15 
ze słabemi oznakami życia. Stanewskiege 
dostarczono do szpitala św. Jakóba, gdzie 
nie odzyskując przytomności zmarł. Przy 
czyna narazie nieustalona. 

POD AUTEM. 

Szofer Filipowicz Józef (Jagiellońska 6), 
prowadząc taksówkę 14.143 najechał przy 
ul Trockiej na Mackiewicz Stanisławę,. któ- 
ra doznała złamania ręki i ogółnego poiłu- 
czenia. Pogotowie ratunkowe dostarczyłe 
Maciewiczową do szpitała św. Jakóba w stą: 
nie ciężkim. ; 

   

  

   

               



Bemonstracje hitlerowców w Gdańsku. 

  

  

W ubiegłą niedzielę odbyły się w Gdańsku demonstracje umundurowanych hitleroweów. Doszło do starć między 

hitlerowcami i członkami partyj lewicowych. Zdjęcie nasze przedstawia moment przed defiladą hitlerowców. 

CODED RON SA AA EO CZY OOOO TERZ III DO TNT SS TT 

Ekspedycja samochodowa 
dokoła Azji. 

Zmany francuski fabrykant samochodów 
€itroem organizuje ekspedycję samochodową 
de Azji Środkowej pod kierownictwem 
swych współpracowników pp. Haardta i 
Audein-Dubreuila, którzy dokonali w 1922 
—1923 r. Śmiałego przejazdu samochodowe- 
ge przez Saharę i odbyli w 1924—25 r. ob- 
jazd Afryki celem zdjęć filmowych. Zamie- 
rzona podróż nie ma bynajmniej na widoku 
jakichkolwiek korzyści handlowych, lecz 
jedynie zadania naukowe. Dowodem tego mo 
że być to, że wycieczka jest popierana przez 
franeuskie towarzystwo geograficzne, mu- 

zeum przyrodnicze, t-wo etnologji i t. d, 
które patronują ekspedycję i udzielają jej 
subwencji. Z drugiej strony i amerykańskie- 
narodowe t-wo geograficzne, liczące 1.200.000 
członków, popiera również ekspedycję j u- 
dzieli jej pomocy materjalnej analogicznej 
do poparcia. danego w swoim czasie admi- 
rałowi Byrdowi podczas jego podróży do 
bieguna południowego. 

Odjazd ekspedycji z Paryża nastąpił już 
w połowie b. m. i pierwszym punktem wy- 
jazdu na terytorjum azjatyckiem “ ma być 
port syryjskj Bejrut, skąd misja uda się 
przez Bagdad, Teheran, Meszed, Herad (Af 
ganistan), Turfan, Hami do Ning-Shi. Eks- 
pedycja spodziewa się dotrzeć do Pekinu 

około 1 września i do Saigonu (Indochiny!. 
Karawana ekspedycjj składa się z 7 iu 

powozów czołgowych. W skład tych samo- 

chodów wchodzą samochód kuchnia na 40 

osób oraz wóz na którym umieszczono rad- 

joaparat telegraf'czny, o krótkich falach i 

o aatenie i5 metrów wysokości. Poza lem 
do karawany włączono również wóz medy- 
czny z kompłetnem urządzeniem chirurgi 

cznem, oraz wóz warszłatowy, który pozwo- 

li wykonywać wszystkie niezbędne prace, dla 
budowy promów przy przejeździe przez rze- 
ki. Nareszcie specjalny wóz kińematogra- 
ficzny pozwolj wykonywać zdjęcia najcie- 
kawszych widoków, spotykanych w podró- 
ży. 

  

  

  

Wyjazd ekipy polskiej 
do Nicei. 

GRUDZIĄDZ 2.4. Pat — Ubiegiej 
mocy wyjechała z centrum wyszkole- 
mia kawał. z Grudziądza ekipa jeźdź- 
eów polskich na międzynarodowe za- 
wody hippiczne do Nicei. W skład eki 
py naszej weszli mjr. Antoniewicz, rot 
mistrz Kapuściński, rotm. Korytkow - 
ski i rotm. Starnawski. 

p re 

Ludzie w cyfrach. 
Używając ogromnie często  wyraru 

„ludzkość* na zbiorowe określenie całego 
zaludnienia kuli ziemskiej, przeważnie nie 
zdajemy sobie sprawy z jej liczebności. 
Ogólnie wiemy, że stanowi ona cyfrę olbrzy- 
sią gdyby nas jednak zapytano: — „ilu Iw 
dzi żyje na świecie?* — bylibyśmy w praw 
dziwym kłopocie, co odpowiedzieć. 

Zapamiętajmy sobie więc, że ilość fu- 
dzi na świecie wynosi około 2 miljardów czy 
l dla łatwiejszej rachuby: 2.000 miljonów. 

Wiemy również, że istnieje pięć głów- 
nych ras ludzkich, oznaczanych zazwyczaj 

wedle koloru skóry jako rasa biała, czarna, 
czerwona, żółta i brązowa. Utarło się błę- 
ne przekonanie, że najliczniejszą z nieh jest 
rasa żółta. Tymczasem w rzeczywistości 
okazuje się, że najwięcej, bo 700 miljonów, 
żyje ludzi białych, rozsianych po wszystkich 
częściach świata. Dopiero po nich idą 
przedstawiciele rasy żółtej (Chińczycy, Ja- 
pończycy, Sjamezi, Indochinowie, Birmanie 
etc.) w łącznej liczbie 650-u miljenów 
Zkolei dalszą liczebność wykazuje rasa bron 
zowa (różne ludy orjentalne, Hindusi, Ma- 
laje i Ł d.) obejmująca około 100 miljonów 
ludzi. Dalej idzie rasa czarna (Murzyni a 

  

frykańscy i amerykańscy, Negryci, tybulcy 
australijscy) wyrażająca się cyfrą 100 mily. 

Nr. 77 . 2019% 

Echa święta imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
  

  

  

  
  

Na ul. 10 lutego w Gdyni przeglądu Oddziałów Przysposobienia Wojskowego i Marynarki 
Wojenmej dokonał dowódca Floty Polskiej, komandor Unrug. 

LLA i i a a 

  

— Werszcie rasa czerwona (Indjanie pół- 
nocno i południowo amerykańscy łącznie & 
metysami) licząca niespełna 50 milj. ludzi 

Również często nie zdajemy sobie sprawy 
ilu ludzi brało udział w ostatniej wielkiej 
wojnie, która ogarnęła bezmała cały świat, 
a więc odbiła się znacząco na ogólnej licz 
bia zaludnienia. Łączna liczba uczestników 
wielkiej wojny wyniosła po ubu stronaca 
frontu 60. milj. ludzi z czego około 40 milj 
po stronie Ententy, a nieco panad dwadzieś- 
cia miljonów po stronie państw centralnych. 

nej wojnie 60 proc. t. j. ogółem 36 zeżj. że? 
nierzy w czem 23 milj. żołnierzy aljanckień: 
a 18 milj. żołnierzy państw centralnych. 

Dalszych 11 milj. ludzi powróciło z wojay” 
jako inwalidzi z czego na Entente przypadz: 
8 miij. a na państwa centralne 3 miłj. im- 
walidów. Wreszcie 13 milj. nie powróciło z 
wojny wcałe. Tragiczna ta cyfra ebejnanże 
9 milj. poległych po stronie koalicji i & 
milj. po stronie przeciwnej. 
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Z liczby tej powróciło do domu po skończo- 

    

  

      
          

      
    

        

      

    

  
  

       

   

   
      

        

    
   

  

4: data 20 mhros do 3 Eepbainės 1031 żalł „jrsh (Cudowne życie Sernadeity). 
GG WZKOCAAZIA Wyżwielany Une (uda w góraeh Kawabieliseb Śooazne noca © 10 akta. 
W rolach głównych: Bernadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarlec — Louis de Matrat. Abbć | 

Peyromal G. Mathillon. Pray nagrywaniu tego filmu została Groża w 5 rekonstruowana pod nadzorem | | 

J Em. Kardynała Dubois, tak jak wyglądała w r. 1858 w emosic objawienia się Matki Boskiej — Bernodecie. 

Ceeziennie czymsa 

ti js WANNY 
WALA WESSYA 

Nowo otwarty Konsygnacyjny Dom Towarowy Hurtowo Detaliczny 

  

  

Padcza seansów sreceg pieśni religijnych wykona p. Manna Jordan, Kasa czynna od « 3 m. 30. Początek 3 
RENOMA 5. seansów ad gadz. 4-ej. — Następny program; ŁOTMIK. — Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. : KA 7 ASK WILNO, UL. WIELKA 36 i ŁAŹNIE 

i 7 SAD były lokal G, Malenda damskie i ki 

| Diviekows Ceny ed 48 gr. Wszyscy śpieszcie ujrzeć! Tylke 3 dni: 2, 3 i 4 kwietnia. Najnowsze wyd. potęż. filmu cudów | > (eyly ) 2 

KINO-TEATR Monumentalny REPREZENTACJA FIRK: sd iz z у ® ® r 

Krolowa niewolnikow „ZAZ 
W roli glėwnej MARJA CORDA. Dłe młodzieży dozwołane. Peczątek o god7. Z-ej. 

Od 5-go kwietnia šwiąteczny progrūm. Rekerdowy przehój dźwiękowy „„Odcięte skrzydia“ 

Dzieje duszy św. Teresy 
Film ten elśni, zachwyci i oczaruje wszystk. bez wyjątku. 

Pecz. © g. 4. 6. Bi 10/15. 
m2 ow wiwa wrr 

Fryderyk Tisiowitz, Bielsko—Fabryks sukna, F. Rabinowitz i S-wie, 
Bielsko — Fabryka sukna, M. Najman, Łódź — Fabryka wyrobów plu- 
szowych i kotyków, Bielskie Przedsiębiorstwo Wyrobów Dywanów, 
Bielsko, — Sp. z ogr. odp., Karol Better, Bielsko — Fabryka sukna, 

towarów wojskowych i modnych 

poleca 

na SEZOÓŃ WIOSENNY w obficie zaopatrzonym wyborze następujące towary: 

Materjały damskie i męskie, Obicia meblowe mokety, komplety, pokrywki, 

narzutki i in. plusze dla tapicerów i magazyvów meblowych. Dywany roboty ręcz- 

„ABLIOŚ” 
wttwńska 38, tel 9-26 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„ATÓIGWIARKA” 
ui. Krółewska 9. 

Wydaje śniadania, obiadpy 
i kolacje — zdrowe, tawiw 
i obficie. Obiad 1 złat. 
Abonament miesięcznie za. 
30 obiadów — 25 PE 

PZWIĘKOWA KINO 

„AdLDWOE 
" ml, 4. Mickiewicza 22. 

Bziši 

к—   Film ten został stworzony kosztem 25 mił. franków. 

Ceny ZNIŻONE na wszystkie seansy: Partez 8B gr., Balkan 68 gr. 
  

Dziś! Potężne misterjum filmowe z ezasów okratnogo prześladowania chrześcijan w 10-ciu aktach , Bźwiękowe Kino 

  

  

  

    

: я - 4" ne łnie jak dzi kie. Materjały na bieliznę, Jedwabie sztuczne Zimne i gorące zakąsłkk. 

CGJING Męczeństwo chrześcijanij "tematy: Sraziać padaz onatnieh cemików fbryczeyah BRE” 
uł. Wielka 47, tel. 15 41 ša mas Aka RYC PW WE APE Ta ne OTWARCIE DOMU TOWAROWEGO ODBĘDZIE SIĘ DZIŚ O 6. 1-ej p.p. BUCH ALTER 

KINO-TEATR Dziś! „ Największe areydziełe ludzkości podług słynnego pocznatu Lessinga p. t. 
z dużą praktyką bankowa. 

przem; owo-hancdia: 

p A N * N ATA N M Ę D R Z E c (N ATH A N D ER W EiS E) E] PIEKARNIA—CUKIERNIA 
i Kbryczaai poszukuje 

ю Światopoglądy trzech różnych światów. Humanitarne rozstrzygniącie palących zagadnień. Rzecz dzieje się pod- 
PY, as e wa- 

WIELKA 42 czas wypraw krzyżackich na Jerozolimę. Pełna emecji teść. łówiewające gra. Niebywały przepych wystawy. B. WIELICZKO NIEMIECKA 1 TZS в; OZ de ‘ч 

у W rolach głównych: Werner Kraus, Karol de Cogt i Belia Piusznay. Ceny ed 49 gr. i A TR = 3 "p 

2 Dyrekcja tearu przeznaczyła 5% wpływu na cele dobreczynue. Iz] KURJER WILEŃSKI © <a am 

fa] poleca [IA święta poleca Byólka 2 ogszmioz. odpewiodz. KORG” GRADE 3 

Kino Kolejowe . Ža S dė ! asas 

E Babki, tortų, mazurki Ližai teke | BRBRARNA TA LIGA TAR Ie. GINSBERG 
ehorchy skórna, wóke 
ryczaa i meczopłeiowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 1—4, 

  

   
   

     

QGNISKO 
įebek dworea kolojow,) 

Dziś kino Kolejowe nieczynne „ZNICZ. 
  

    
  OGŁOSZENIA   imo - Teatr Najmonumestalniejszy K z l = | > k я WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-4% tel. 567. 3435 

L U ZE” arcyfiim biblijny r O O w a n 1 e wo n 1 Oo w й Daiela keiąškewe, dru- SĄ: 

- . _ A _(2 serje razem) » MARJĄ CORDA w zoli tiałowcj. ooo do „KURIERA WILE SKIEGO" b. niężki dla urzędów fi. Blumawicz 
Miekiowicza 11;ti5-02 Fiłm ten zaciekawił cały świat swoją doskonałą treścią ściśle opartą na biblii. ement przejścia Żydów przez a: eds dowych. aekiedės una ABC 

morze jest rewelacją techniki. Początek © godz. 4-ej Ceny od 40 groszy. 
3 Ь 

ч > 
skórne i moczopłciewe, 

  

  

        

  t aa BIURA REKLAMOWEGO RE zai „M, Wielka Hr. 23, 

OSTRZEŻENIE! 2. STEFANA GRABOWSKIEGO = odl usi Зва о° 

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje malowarteseie- (EM LMZUKE | ABNKUREACYJNE S 
A aa SOLIDNIE Akuszerka 

$ wa piwo w używane butelki „Patent” ARCYKSIĄŻĘCEGO 
w BROWARU W ŻYWCU i wprowadza tem w błąd 

Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i prosinay uwa- 

żać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

: ARCYKSIĄŽĘCY BROWAR W ŽYWCU 

NADESZŁY NOWOŚCI 
SEZONU WIOSENNEGO 

NAJMODNIEJSZE KRAWATY. 
KOSZULE, POŃCZOCHY, SKAR- 
PETKI, ORAZ WSZELKIE AR- i 
TYKUŁY KONFEKCJI DAM- 
SKIEJ i MĘSKIEJ. 

Proszę sprawdzić ceny bez obowiązku kupna. 

A. PODZELWER 
MICKIEWICZA Nr. 7 

    
    МОр ВОМ 

przyjmuje od 9 rano de 
7 wiecz. ul. Mickiewicza36 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Poszukuję 

pokoju 
w centrum miasta z fer- 
tepjanem Oferty do red. 
+Kacjcra Wileńskiego" 

  

  

т оеч || ZOROGNZNAGNAWÓM 
sau ls 
Fm „Wygoda“ W. Pobėlanka 16 m. 38 į 

POSZUKUJE SIĘ GMACH 
o 16—18 pokojach w okolicach Wilna *w 

lesie sosnowym, dła kolonii letniej. Oferty: W. Pehu- 

  

  

  

  

Kytwalifikowany z diugletnią samodzielną praktyką 

Kino mechanik - get lrotechnik 
poszukuje pracy 

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

Gdy pacjent 

į Reprezentacja: WILNO, ZARZECZNA 19.   TELEFON 18-62* ; 

   

39 

przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Ścoiland Yardu. 

Przekład sutoryzowany z angielskiego. 

— Kogo pan spotkał na koryta- 

rzn? 
— Najprzód tę panią — wskażał 

ma Mittie. — Skierowaliśmy się ku 
schodom. Jednocześnie z innych po- 
kojów wypadli: pan Dimuck, Deke, 
Izabella i March. Wszyscy razem 
zbiegliśmy po schodach i pośpieszyli 
do tego pokoju. 

— To znaczy. że jeżeli która z 
tych osób uciekła przed panem do 
pokoju z kuframi, to mógł jej pan 
nie zobaczyć, wychodzącej zpowro- 
tem na korytarz i przyłączającej się 
do reszty towarzystwa? 

— Nie — odparł niechętnie Eu- 
stachy. — Ale ktoś w korytarzu mu- 
siał zobaczyć. 

Okazało się wszakże, że nikt te- 
go nie widział i nie wiem, czy O'Le- 
ary uwierzył fantastycznemu opowia 
daniu Eustachego, czy nie. W każdym 
razie nie zdradził się ze swojemi my- 
šlami. 

— Jak długo pan zabawił w po- 
koju*z kuframi? 

— Może koło dziesięciu minut. 
Nie jestem pewny. Widzi pan, by- 

łem trochę zdenerwowany. Nie mia- 
łem pojęcia, kto to mógł być ta ta- 
jemnicza posłać i na co się nara- 
żam. * 

— (zy to była kobieta, czy męż- 
czyzna? — zapytał łagodnie O,Le- 
ary. 

— Mężczyzna czy kobieta? — E- 
ustachy rozłożył bezradnie  delikat- 
ne palce. — Nie mam najmniejszego 
pojęcia. To był poprostu biegnący 
cień. Pan wie, że w hallu na górze 

jest ciemno. Pali się tylko parę świec 

Stary — spojrzał z lekceważeniem na 
chorego — to jest dziadek — ale po- 
zwala na wprowadzenie żadnych no 
woczesnych urządzeń. Nie ma do 
nich zaufania. Pewnie pan zauważył, 
że obchodzimy się tu bez elektryczno 
ści? 

— Zauważyłem — odparł O'Lea- 

ry. — Więc pan czekał w pokoju z 
kuframi nie dłużej niż dziesięć mi- 

nut? 

—. Nie mogę ręczyć za nie. Mo- 
gło być tylko trzy — cztery minuty. 
Byłem ogromnie... bałem się. 

  

   

- — Czy mógłby pan poznać te pod 
słuchane głosy? 

— Nie odparł stanowczo Fusta- 
eby. — Nigdy w świecie. 

— Pan jest tego bardzo pewny 
— zauważył cicho detektyw. — A 
ezy pan się zorjentował, jakie to by 
ły głosy: — kobiece czy męskie czy 
męski i kobiecy? 

— Ja — Eustachy zawahał -się. 
jakby namyślając się, czy i do jakie- 
go stopnia skłamać. — Odniosłem 
wrażenie, że to były dwa męskie. 
Chociaż jeden mógł nałeżeć do kobie 
ty. Kobiety przerażonej lub podnie- 
conej. Ten właśnie głos powiedział: 
„Ja wezmę pieniądze. I przypusz- 
czam — naturalnie — że drugi głos 
był głosem: Grondala. 

Zapadło dziwne milczenie. Rozej 
rzałam się naokoło. Jeżeli Eustachy 
nie kłamał, to za białą maską jednej 
z obecnych twarzy kryła się straszli- 
wa iajemnica. Kto słuchał z najwię- 
kszem przerażeniem zeznań  Eusta- 
chego? Przesunęłam oczami po wszy 
stkich twarzach w nadziei, że coś na 
której wyczytam,, Ale wszystkie by- 
ły szare, mizernć, strwożone i abso- 
lutnie niezbadane. 

— Wychodząc z pokoju, nie obu- 
dził pan pana Lonergana? — zapy- 
tał O'Leary. 

— Nie — odparł swokodnie Eusta 
chy. — Deke spał w innym pokoju 
po drugiej stronie hallu. Przeniósł się 

  
  

tam wczoraj, żeby nie spać razem ze 
mną. 

— Eustachy chrapie — objaśnił 
nagłe Lonergan. nie odrywając oczu 
od dywana. 

Eustachy okazał zakłopotanie, co 
sprawiło mi małostkową  przyjem- 
ność. Izabella uśmiechnęła się słabo. 

— Więc pan jest pewny, że ta sy 
pialnia nad nami była otwarta z klu 
cza? 

  Absolutnie pewny — odrzekł 
zwyczajnym tonem Eustachy. 

— I naturalnie, w czasie, gdy pan 
był w pokoiku z kuframi, ktoś mógł 
wyjść z tych drzwi na korytarz, zam 
knąć je za sobą na klucz, i umknąć, 
nie będąc widzianym? 

— Przypuszczam. 
— Pano Saro, jak długo nie by- 

ło pani w tym pokoju? 
—- Trudno określić. Może z dzie- 

sięć minut. 
-— Naturalnie przez ten czas mog 

"ła się odbyć walka, o której wspom- 
niał pan Federie, i morderca mógł 
zdążyć zabić Grondala i uciec przez 
owe otwarte drzwi? 

— Chyba, że tak. 
— Idąc do telefonu, nie słyszała 

pani żadnych odgłosów walki? 
— Żadnych. 
— A więc wszystko to musiało się 

odbyć między pani wyjściem i powro 
tem. Tym razem mordercy się po- 
Szczęściło. — OLeary umilkł na 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z egr. edp. Bruk. „Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska i, telefon 3-40 

      

lauka 18. Centralny Komftet Oświaty.   suchym 
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chwilę. Jego szare oczy świeciły dziw 

nym blaskiem tak jakby widziały 

rzeczy niewidoczne dla zwykłych 
śmiertelników. — Tym razem — 
powtórzył wolno, niby to łagodnym 
głosem, w którym jednak dźwięcza- 
ła nuta czegoś nieubłaganego i twar- 
dego jak stal. 

Zapadło długie milczenie, poczem 
Lance O'Leary wstał — spojrzał na 
zegarek i rzekł zwyczajnym głosem: 

— Narazie — skończone. Muszą 
państwo odpocząć i posilić się. O 
ósmej przyjedzie koroner. Mają pań- 
stwo dwie godziny czasu. Proszę nie 
opuszczać domu bez mego pozwole- 
nia. 

Na tę odprawę wszyscy ruszyli 
ku drzwiom z jakimś dziwnym po- 
śpiechem. Prawda, że atmosfera po- 
koju nie była miła, ale mam wraże- 
nie, że oni uciekali raczej przed O“ 
Leary'm niż przed upiorami. 

— Chcę państwu jeszcze coś po- 
wiedzieć —- rzekła March, —— pow- 

strzymując exodus  rozkazującym 
gestem. —— Postanowiłam nie brać 
nowego służącego dopóki — dopóki 

się ta sprawa nie skończy. Obcy 
człowiek wprowadziłby tylko niepo- 

trzebne zamieszanie. — Spojrzała 

na detektywa, który skinął potwier- 
dzająco głową. 

— Ale to niedorzeczność, March! 
— zaprotestował Eustachy. —  Za- 
raz zgłoszę się do biura pośrednictwa 

     

pracy, aby przysłano nam fokaja t 
pokojówkę. Już ja się tem zajmę. 

— Powiedziałam, że postanowi- 
łam inaczej — odparła surowo dziew- 
czyna. — A tymczasem — my podzie 
limy się funkcjami Grondala. Toe jest 
i ty częściowo zastąpisz go. 

Nastała pauza. 
— A ty, March, co będziesz robi- 

la? — zapytała jedwabnym głosem 

Izabela. 
— Ją będę pilnowała, żeby nic nie 

zostało zaniedbane — odrzuciła z całą 
stanowczością March i stłumiła burze 
protestów z zuchwałą pewnością sie- 
bie, niby kapitan piratów, któremu 
zbuntowała się załoga. 

Wynieśli się wkońcu przy akompa 
njamencie postękiwań Mittie Frisling. 
Tłumiąc uśmiech, odwróciłam oczy 

od falującej portjery i zrobiło mi się 
nieswojo. Przez szpary w okiennicach 
sączyło się blade światło dnia, kłócąe 
się z chorobliwemi płomieniami lamp * 
świec. Dwie lampy moje —- zgasły 
i w powietrzu unosił się w dalszyna 
ciągu ostry swąd spalonych knotów. 
Grondala zabrakło i nie było komu wY 
nieść lamp i otworzyć okiennic. 

Na zielonej sofie pozostała okrop- 
na wizja trupa, która wbiła mi się 
w pamięć na wieki wieków. 

(D.C. N) 

  

  

—— 

Rodakter odpowiedzialny Anteui Wiszniewski 

 


