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W prasie codziennej ukazało się 

esiatnio kilka łakonicznych wzmia 

nek o rozwiązaniu przez Sąd Okrę- 

gowy w Wilnie Związków zawodo: 

wych. Rzecz zrozumiała, w środowi- 

sku robotniczem wzmianki te wywo 

łują różne komentarze: nieraz jest mo- 

wa nawet represjach 
d. 

o planowych 

wzgięden ruchu zawodowego i i. 

ając się 2 7 robotn 

  

em 

  

wiłeńskiego. nie chcemy pozostawić 

bez odpowiedzi iego rodzaju aktual- 

nego pytania. Podchodzimy do kwe- 

stji nas interesującej objektywnie, wy- 

chodzące z założenia. iż obowiązkiem 

smaszym jest mówić bez ogródek. jas- 

mo i wyraźnie. 

Rozwiązane w Wilnie związki za- 

wodowc (metałowy, budowlany) na- 

łeżaiy do kategorji powstałych w К- 

1928— 1950 lokalnych 

zrzeszeń i łączyły niewielką ilościowo 

grupę robotników tych gałęzi pracy, 

które już od szeregu lat posiadają i na- 

dal istniejące związki scentralizowane 

(ogólno-państwowe) mocne organiza- 

evjnie. 

To też już sam fakt istnienia tych 

samodzielnych związków nasuwał ko- 

tach czysto 

nieczność zastanowienia się, kto i w 

jakim cełu mógł dążyć do rozprosz- 

kowania ruchu zawodowego. Wiemy, 

iż zasadniczym postułatem twórczych 

czynników w tym ruchu jest jedność 

związków zawodowych. ! 

Jedynie komuniści, którzy perfid- 

rwają również hasło tej jed- 

mości. dążą w praktyce wręez do in- 

nych cełów. 

duż IV Kongres 

(Moskiewskiej Międzynarodówki Za- 

wodowej), a następnie VI Kongres 

Międzynarodówki Komunistycznej, 

nastawiały taktykę komunistów w ru- 

chu zawodowym na „samodzielne re 

wołucyjne kierownictwo walkami pro- 

letarjatu, aby wbrew socjalfaszystow - 

skim wodzom stanąć na czele walki 

mas i walką tą kierować*. W tym też 

cełu wysunięte zostało przez te Kon- 

gresy dla komunistycznych partyj za- 

danie „tworzenia na tle akcji nowych 

związków rewolucyjnych, aby masy 

odciągnąć od związków, na czele któ 

  

  

  

„Profinternu * 

rych stoją socjalfaszyści, aby rewolu- 

cyjna opozycja związkowa zdobyła so- 

bie moene podstawy*. 

Z uchwał plenum Centralnego Ko- 

mitetu Komunistycznej Partji Polski 

(styczeń 1929 roku) dowiadujemy się, 

jaki ceł przyświeca tym dążeniom ko- 

munistów. „Rewoółucyjne związki ode- 

grywać mają w akcjach ekonomicz- 

mych wybitną rołę, mobilizując masy 

do walki*, — oto są: dyrektywy tego 

płenum. A' dalej znajdujemy w tych 

uchwałach wyjaśnienie, w czyim inte- 

resie tego rodzaju „akcje ckonomicz- 

ne'* są przez komunistów propagowa- 

ne. ..Działalność KPP musi być zwró- 

cona ku rozszerzeniu tych walk (eko- 

aomicznych) i strajków w celu ich po- 

wiązania z ogólną walką polityczną, 

w cełu rozwijania ich w wałkę rewo- 

lucyjną przeciwko dyktaturze faszy- 

stowskiej“. A więc nie dbałość o inte- 

res robotnika, a jedynie cel wybitnie 

polityczny, dążenie do urzeczywistnie- 

mia w Polsce dyktatury proletarjatu 

(dyktatury komunistów) powoduje za- 

interesowanie się komunistów akcja- 

  

mi ekonomicznemi i terenem zawodo. 

wym, gdzie widzą oni widoki prowa- * 
dzenia pracy masowej. 

  Powsłaje pytanie a może masy 

robotnicze istotnie idą świadomie pod 

- kierownictwem . „kompartji*? Liczby 

statystyczne, któremi operują .w mar- 

eu r. b. sami komuniści w swych wy- 

dawniciwach są następujące: na tere- 

mie 4 województw północno-wschod- 

mich RP istnieją 73 związki zawodo- 

we, t. zw. przez komunistów refotmi- 
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Związki zawodowe, 
a Komuniści. 

styczne. Związki ie liczą ogółem 

14.508 członków, czyli przeciętnie na 

każdy związek przypada 200 człon 

ków. Zorganizowane przez komuni- 

stów „rewolucyjne związki zawodo- 

w iłości 25 liczą zaledwie 2230 

członków. czyli przeciętnie 89 w każ- 

we“ 

„dym związku. Gdzież więc masowość 

akcji? Swą rozbijacką robotę pragną 

komuniści usprawiedliwić, krzycząc, 

iż „głównym celem naszym jest po- 

móc robotnikom, aby mogli walczyć 

o robotniczą związkową demokrację, 

aby mogii zawsze'kierować swą dzia- 

ialność na samodzielną codzienną 

walkę o swe najistotniejsze żądania” 

Czy nie jest to czczy frazes? Faktycz 

nie twierdzić możemy, iż związki za 

wodowe zostały utworzone przez ko- 

munistów jedynie w tym cełu, aby 

mogli oni mówić o swych sukcesach. 

o punktach oporu, aby w ten sposób. 

usprawiedliwić swe wielołysięczne wy- 

datki, płynące z funduszów możnych 

protektorów. urzędujących w Kremiu 

moskiewskim. 

Nie jest to zarzut gołosłowny, bo- 

wiem wśród robotników wileńskich 

wiadomem jest, iż w tych .„rewolucyj- 

nych*, a ostatnio rozwiązanych związ- 

kach wileńskich stale przebywali „sek- 

retarze techniczni”, ludzie nie zgoła z 

życiem robotniczem nie mający wspól- 

nego. którzy pobierali stałe uposaże- 

nie, przekraczające wielokrotnie ogól 

ną kwotę opłacanych miesięcznie skła- 

dek członkowskich. 

Dla całokształtu 

wreszcie wyjątek z broszury niełegal- 

nej, wydanej przez Centralny Komitet 

Komunistycznej Partji Polski p. t. 

„V Zjazd KPP*, Czytamy tam: „praca 

związków rewolucyjnych opiera się 

prawie wyłącznie na płatnych funk- 

cjonarjuszach. Demokracja związkowa 

stosowana jest w bardzo ograniczo- 

nym zakresie”. (str. 73). 

To też taki stan rzeczy nie gro- 

ziłby większemi konsekwencjami w 
normalnych warunkach życia gospo- 

darczego. Odczuwany obecnie kryzys 

gospodarczy daje jednak komunistom 

możność rozwijania skrajnej demago- 

gji i wysuwania haseł, w realizację 

których nie wierzą sami komuniści. 

Wśród członków „rewolucyjnych* 
związków zawodowych głoszą bowiem 
komuniści, obecny kryzys jest 

skutkiem „ataku kapitalistów na klasę 

robotniczą, a przechodzi on w warun- 

kach wzmożonego ekonomicznego i 

policyjnego teroru, zaś rząd faszystow 

ski skuwa klasę pracującą łańcuchem 

przytoczymy 

że 

faszystowskiego prawa arbitrażowego 

zamyka rewolucyjne związki zawodo- 

we, aresztowuje członków*. W tych 
warunkach „rewolucyjne* związki za- 

wodowe są dla komunistów transmi- 

sją do mas, a demagogja, siana przez 

komunistów, może trafić i poza te 

związki. 

Sama sytuacja robotnika w chwili 

obecnej nie interesuje komunistów ab- 

solutnie. Kryzys jest dla nich momen- 

tem sprzyjającym. To też w organie 

CK KPZB „Bolszewik* Nr. 4/37 nie 

kryją tego komuniści, pisząc otwar- 

cie: „Kryzys wymaga od naszej partji 

większego naprężenia sił w sprawie 

samodzielnej organizacji i kierownic- 

twa łączną wałką klasy pracującej i 

bezrobotnych, podjęcia tej wałki na 

wyższy poziom walki politycznej z 

dyktaturą faszystowską drogą łączenia 

żądań ekonomicznych robotników i 

bezrobotnych z naszemi politycznemi 

hasłami, drogą przygotowania i orga- 

nizowania masowych politycznych 

Szybkie załatwienie tej 

sprawy gwarantuje partji urzeczywist- 

nienie zasadniczych problemałów, sto- 

jących przed nią w obecnym okresie: 

opanowanie większości klasy robotni- 

wysłąpień. 

Wielkanoc w Sewilli. 

  

  

Mieszkańcy, Sevilli obchodzą 
Wielki Tydzień. Widzimy tu jednego z ma- 

tych u tników procesji. 

15 proc. zniżka plac 
urzędniczych. 

Jak donosi prasa warszawska. do 
prezydjum Rady Ministrów wpłynął 
wniosek ministra Skarbu o zniżkę 

płac urzędników państwowych o 15 
proc. od 1 maja r. b. 

Zarówno obliczenia nowego wy- 
miaru poborów jak i okólłniki do kas 
państwowych są już  przygolowane 
Sprawa znajdzie się na porządku 
dzienym najbliższego posiedzenia Ra 
dy Ministrów, które odbędżie się pra- 
wdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. 

15 procentowa zniżka dot 
jak informują - - zasadniczych 
hez dodatków. 

uroczyście 

    

   

Rokowania o pożyczkę 
kolejową. 

Dzisiaj oczekiwany jest przyjazd 
do Warszawy przedstawicieli francus- 
kich grup finasowych  Chousot i 
Schneider i Banqeu de Pays Bas ce- 
lem przeprowadzenia ostatniej finan- 
sowej części rokowań o pożyczkę na 
budowę linji kolejowej Górny-Śląsk- 
Gdynia. Rokowania te prowadzone 
będą w ministerstwie skarbu przy u- 
dziale przedstawicieli ministerstwa 
komunikacji. < 

  

Popierajcie Ligę Morsk 
Foty 

  

    

czej, oraz skierowanie mas do walki 

o władzę, o obalenie dyktatury iaszy- 

stowskiej drogą zbrojnego powstania”. 

Pracownicze związki zawodowe w 

Połsce korzystają, w porównaniu z in- 

  

nemi zrzeszeniami, z daleko idących 

przywilejów, zagwarantowanych dek- 

retem Naczelnika Państwa z dnia 8 

lutego 1919 roku. O zawieszeniu dzia- 

łalności i rozwiązaniu związku zawo 

dowego decyduje Sąd Okręgowy w 

komplecie orzekającym. 

Przytoczony wyżej materjał źród- 

łowy w zestawieniu z tym. stanem 

prawnym upoważnia nas do twierdze- 

nia, iż postanowienie Sądu o rozwią- 

zaniu kilku rewelucyjnych związków 

zawódowych w Wilnie podyktowane 

zostało istotną koniecznością zastoso- 

wania zapobiegawczych 

względem ujawnionej przez działaczy 

tych związków akcji czysto komuni- 
stycznej. 

A telników, których teoretycz- 

ne uzasadnienia nasze niedość prze- 

konywują, kierujemy do członków 

tych związków, a dowiedzą sić od nich 

i o masówkach wybitnie antypaństwo- 

wych, o kolportażu bibuły komuni- 

stycznej i o ściąganiu składek na. 

MOPR oraz innych .,praktykach*, nie 

mających bodaj nic wspólnego z ob- 

interesów zawodowych robot- 

środków 

  

roną 

nika. 

Zatem rozwiązanie tych związków 

niech będzie dla nas doświadczeniem, 

iž imperjalisei moskiewscy rozstawia- 

ją zręcznie swe macki wszędzie, nawet 

tam, gdzie większość lojalnych oby- 

wateli nie dopatruje się knowań anty- 

państwowych. 7 

' D—=ski. 

  

Protest rządu polskiego przeciwko 
wystąpieniom dygnitarzy sowieckich. 

WARSZAWA 9.4. PaŁ — Poseł 
Rarezypospoliteį Polskiej p. Patek 
złażył z poiceenia rządu polskiego 
dnia 39 marca r. b. w komisarjacie 
ludowym de spraw zagranicznych 
natę, prolesiującą przeciwko wystą- 
pieniom  efiejałnych przedstawicieli 
2 $. R. R. podezas obrad zjazdów 
w Charkowie, Mińsku i Moskwie. 
Przedstawiciele ci przypisywali Pol- 

| see, agresywne zarńiary w stosunku 
de Związku Sowietów i w sposób 
miezgodny z istotą rzeczy przedstawia 
K stosunki panujące na terenie wscho 
drich województw Pałski. Nota pod- 
kreśla, iż wspomniane wystąpienia 
mizszą stwarzać w Szerakiej opinji 

Związku nieuzasadniony niepokój i 
nastroje wrogie wobec Rzeczypospo- 
litej Polskiej i przez to utrudniają 
stosunki wzajemnego zaufania. Rząd 
polski pozbawiony jest środków od- 
działywania na opinję publiczną w 
Sowietach, tem większą przeto wagę 
przywiązywać musi do enunejacyj o- 
fiejałlnych przedstawicieli, gdyż eni 
wpływają decydująco na kształtowa- 
nie się tej opinii. Nota stwierdza, iż 
rząd polski dąży do tego, by stosun- 
ki między obu sąsiadującemi państwa 
mi rozwijały się w sposób normalny 
i dlatego zakłada protest przeciwko * 
tego rodzaju wystąpieniom  urzędo- 
wych czynników Z. S. R. R. 

ORKA PIK 

Litwa oczekuje otworzenia spławu 
na Niemnie. 

RÓWNO, 8.IV. (Tel. wł.). W związ 

ka z uchwałą zapadłą na konferencji 

helejowej, zezwałającą na tranzyt to- 

warów polskich przez terytorjum Lit- 

wy, wśród ster rządzących litewskich 

panuje przekonanie, że Polska otwo- 

izy spław na Niemnie i innych rzekach 

granieznych. 

Duchowieństwo litewskie protestuje. 
KOWNO 9.4. Pat. — Na konfe- 

rencji biskupów uchwalono protest 
przeciwko oddawaniu pod sąd księ- 

ży za wygłaszanie kazań, skierowa- 
nych przeciwko rządowi. 

Briand inicjatorem konferencji 
3 w Cheguers? 
PARYŻ 94. Pat. — Dziennik „Le 

Ganchbe“ wykazuje całą bezpodstaw- 
ność napaści, skierowanych ku Brian 
dęwi przez prasę nacjonalistyczną z 
powodu zamierzonej konterencji Hen- 
dersana z kanclerzem Brueningiem 
i min. Curtiusem, 

Okazuje się — pisze dziennik — 
że myśl © konferencji tej powstała 
jeszeze przedtem, zanim ogłoszono 
projekt unji eelnej austrjacko-niemie- 
ekiej. Gdy zaszła konieczność ustale- 
sia daty kenierencji londyńskiej, za- 
stosowano się do wymagań Brianda, 

który wyraził swą zgodę pod warun- 
kiem, że przedmiot obrad będzie о- 
pracowywany z nim w ścisłem poro- 
zumieniu. W ten sposób — pisze w 
zakończeniu „Łe Gauche* — wbrew 

przypuszczeniom nacjonalistów fran- 
cuskich, całą grę prowadzi w dal- 
szym €iągu Franeja. 

Porządek dzienny ustali Paryż 
zgodnie z życzeniami Londynu. Paryż 
będzie również przewodniczył tym 
rokowaniom i kierował niemi. Mnie- 
mane niepowodzenie Brianda okazuje 
się nowym sukcesem. 

Polityczna mowa prezydenta Francji. 
NICEA, 9. IV. (Pat). Przybył tu 

w: dniu 9 b. m. rano prezydent Dou- 
mergue, powitany na dworcu pczez 
przedstawicieli władz cywilnych i 
wojskowych, członków pariaiuentu i 
licznie zebrzune tłumy publiczności 
Przemawiając na bankiecie, prezydent 
Doumergue zwrócił się z pozdrowie 
niem do sąsiedzkiego narodu wicsku- 
go, który dzielił z Francją niedawno 
ciężkie próby i wałczył mężnie u boku 
armji francuskiej o zwycięstwo wiel- 
kiej sprawy. Prezydent wspomnioł o 
pokojowym nastroju Francji, która 
spontanicznie zmniejszyła stan liczeb- 
ny swej armji i skróciła czas służby, 
wojskowej, zaznaczając jednak, zo nie 
ma trwałego pokoju bez całkowit>go 
zabezpieczenia granic. Dlatego 
Francja, dopóki Liga Narodów nie bę- 

     

też , 

dzie rozporządzała wystarczającą si- 
łą zbrojną, gwarantującą wykonanie 
jej decyzyj będzie musiała czuwać, 
mieć się na baczności i liczyć głównie 
na sanią siebie, zwłaszcza po niedaw- 
nych ważnych wypadkach, których 
doniosłości obecnej, ani też dalszych 
następstw nie można” zapoznawać, 

iistorja kraju, w którym się zda- 
yły, zawiera pouczające precedensy 

których zapomnienie mogłoby się.0- 
kazać niebezpieczne dla Francji. Dla- 
tego też — zakończył prezydent Dou- 
mergue — Francja powinna do czasu 
zorganizowania potężnej siły między- 
narodowej powstrzymać się z  dal- 
szą redukcją sił niezbędnych dla za- 
bezpieczenia całokształtu jej terytor- 
jum i kolonij. 

   

ORW ECT A 

Blokada Madery. 
LIZBONA 9.4. Pat. — Rozporzą- 

dzeniem z dzia 8 kwietnia r. b. rząd 
portagalski postanowił zamknąć dla 
żeglugi i handłu wszystkie porty w 
archipelagu Madery i uniemożliwić 
zamieszkałym tam osobom wszelką 
komunikaeję zzewnątrz z wyjatkiem 
wypadków nagłej konieczności, uzna- 
nej przez specjalnego delegata rządo- 
wege de spraw wjazdu i wyjazdu sta- 
tków, celem: ochrony i ewakuacji o- 

bywateli eudzoziemskieh. Osoby win- 
ne pogwałcenia przepisów tego roz- 
porządzenia oddane zostaną przed 
trybunał specjalny, który zasiada na 
pokładzie jednego ze statków portu- 
galskich, przeznaczonego do operacyj 
wojskowych i który stosować będzie 
również surowe kary względem tych, 
którzy zajmować się będą handlem 
bronią i amanieją.. 

Wzmożenie akcji przeciwko Hitlerowi. 
BERLIN, 9. IV. (Pat). Mimo za- 

pewnień Hitlera, że ruch rebel jantów, 
skupiających się około kpt. Stennesa. 
został całkowicie zlikwidowany, w о- 
stątniej chwili zaszły wypadki, świad- , 
czące o wzroście niezadowolenia w 
szeregach partji naradowo-socjalistycz 
nej. W Brandenburgu n. p. 400 człon- 
ków oddziałów szturmowych oświad- 
czyło się za Stennesem. We Wrocła- 
wiu półtora tysiąca szturmowców wy- 
stąpiło z otwartym protestem przeciw- 
ko Hitlerowi. Dotychczas w okręgu 
podiegającym dawniej kpt. Stenneso- 

wi, wykluczonych zostało z partji na- 
rodowo-socjalistycznej przeszło 1400 
członków. Stennes zapowiada wydanie 
w najbliższym czasie własnego orga- 
nu pod tyt. „Robotnicy, chłopi i żoł- 
nierze“. 

Według informacyj prasy demo- 
kratycznej Hitler wysłał do Berlina 
specjalnego pełnomocnika celem wdra 
żenia śledztwa przeciwko Goebbelso- 
wi, którego posądza o prowadzenie 
akcji, mającej na celu podkopanie au- 
torytetu Hitlera. Narazie miano zaka- 
zać Goebbelsowi powrót do Berlina. 

Przemysł austrjacki obawia się unii celnej. 
WIEDEŃ, 9. iV. (Pat). „Die In- 

dustrie*, oficjalny ergan przemysłow- 
cow ausirjackich, donesząć a posie- 
dzeniu zarządu głównego tege związku 

wyraża obawę przed szkodliwemi skut 
kami konkurencji przemysłu niemiec- 
kiego na wypadek dojścia do skutku 
unji celnej. 

Dla poszukujących pracy 300/, zniżki. 

Dziewczyna eskimoska 

      

  

na Alasce pyszni się najdłuższemi 
kraju włosami. 

w tym 

  

WIADOMOSCI z KOWNA 
ROZŁAM W PARTJI NARODOWCÓW. 

W. partji narodowców nastąpił rozłam 
Zjednoczenie rolników na czele którego stoż 

minister rolnictwa Aleksa, a które dotych 
czas stało na jednej platformie połitycznej 

z narodowcami, postanowiło odłączyć się od 
tego stronnictwa i przegrupować się w Sa- - 
modzielną partję. Organem nowego stron- 
nictwa będzie najbardziej rozpowszechnia- 

ne pismo „Musu Rytojus“, będące dotych- 
czas pismem prorządowem. Naczelnym re- 
daktorem został mianowany znany działacz 
społeczny Marcin Iczas. Prace przygotow.- 
wcze trwały długo i ostatczna decyzja za- 
padła podczas t. zw.. zielonego tygodnia. 
Krok ten przedsięwziął Aleksa w celu wzmo- 
enienia swoich wpływów, które w ostatnie: 
czasach starali się podważyć narodowcy. 

Prezes ”partji Bułowiczius oświadczyć 
przedstawicielom prasy; Stronnictwo nasze 
pójdzie odmienną drogą, niż narodowcy. 
Opracowaliśmy szeroki program, który prze: 
dewszystkiem dąży do tego, ażeby w pań- 
stwie litewskiem decydujący wpływ  miełk 
rolnicy. Rozłam nastąpił z powodu rozbie*- 
ności i poglądów zarówno politycznych, jak 
i gospodarczych Stoimy na tem stanowisku, 
iż należy natychmiast przeprowadzić wybory 
do Sejmu oraz wybory prezydenta. Pozatem: 
wiele jeszcze innych spraw pominno być w 
jak najszybszym czasie załatwionych: 

D A DISKURSO iek LIKS, 

Jubileusz Zelwerowicza. 

WARSZAWA 9.4. Pat. — Pan pre- 
mjer Sławek przyjął w dniu 9 b. m 
delegację zarządu Związku Artystów 
Seen Polskich, która prosiła p. prem- 
jera o przyjęcie protektoratu nad о- 
bchodem jubileuszowym  30-letniej 
pracy scenicznej Aleksandra Zełwero- 
wicza. Jubileusz obchodzony będzie 
w końcu kwietnia w Wilnie. Pan pre- 
m jer protektorat przyjął. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. (Pat.) 9 b. m. w 24 

dniu ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na Ńr. Nr.: 
Po 5 tysięcy złotych — 36.186, 68.645 
1 176.167. 

Giełda warszawska z dn. 9.IV. b. r. 
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Przed wyborami prezydenta weFrancji 
(Kore-pondeneja własna). 

Paryż, w kwietniu 1931 r. 
W życiu francuskich stronnictw 

politycznych daje się od pewnego 
czasu zauważyć znaczne . ożywienie. 
Wpływa na to przedewszystkiem bli- 
skość wyborów Prezydenia Republiki 
jak również niedalekie już wybory 
do Izby Deputowanych. Pierwsze od- 
będą się już w maju, drugie. z po- 
czątkiem roku przyszłego. Są to e- 
wenementy w życiu kraju bardzo wa- 
żne, które powodują obecne przegru- 
powania w poszczególnych obozach. 
Inicjatywa wyszła od p. Taittingera, 
członka prawicowej Unji Republi- 
kańsko-Demokratycznej, który po- 
stanowił stworzyć silną partję cen- 
trową. Obeene bowiem centrowe klu- 
by parlamentarne nie opierają się na 
zorganizowanych partjach, wskutek 
czego nie posiadają jasao określo- 
nych programów, a łko od 
wypadku do wypadku zyskują so- 
bie sympatję  wybórców,  głów- 
nie wśród najliczniejszej we Fran- 
cji warstwy mieszczańskiej. Siłą 
rzeczy wybrani przez tę warst- 
wę deputowani nie skłaniają się ku 
iewicy i dłatego prawie całe centrum 
liczące kilka grup parlamentarnych, 
chętniej współpracuje z prawicą, ani- 
żeli z iewicą. Usiłowanie stworzenia 
stronnictwa centrowego przez depu- 

towanego z prawicy nie napotyka 
wobec tego na większe trudności i 
postępuje szybko, zyskując takich 
adherentów, jak np. p. Tardieu, 
Frankiin-Bouillon i innych wybit- 
nych członków poszczególnych stron- 
nictw centrum. 

Po lewej stronie Izby inicjatywę 
przegrupowania ujęli najliczniejsi w 
Izbje radykali. Może jest to z ich stro 
ny chęć ratowania się przed zupełną 
porażką, ponieważ wpływy radyka- 
łów zarówno w parlamencie, jak i w 
kraju zmalały znacznie w ostatnich 
dwóch iatach. 

Już w wyborach w r. 1928 stra- 
cili oni 25 proc. swych mandatów w 
Tzbie, a najbliższe wybory nie wróżą 
im nic dobrego. Do tego upadku do- 
prowadziła radykałów nieszczęśliwa 
taktyka przywódców, którzy przega- 
piają każdy dogodny moment poli- 
tyczny, aby z opozycji przejść do rzą- 
dów. I jakkolwiek stronnictwo wynio 
sło z ostatniego swego kongresu w 
Grenoble program koncentracji re- 
publikańskiej, to jednak przywódcy 
opatrzyli go w tyle różnych klauzul, 
że uchwała kongresu nie przyniosła 
sėsonnichwu żadnych korzyści. 

    

   

    

Czy jednak inicjatywa radykałów 
przyniesie im spodziewane korzyści? 
Narazie przystąpiły do tego nowego 
tworu republikańskiego na lewicy 
dwa małe stronnictwa: republikanów 
społecznych (grupa Briand-Painleve) 
i socjalistów francuskich narodowych 
(grupa osławionego Herve, redaktora 
„Victoire“). Ale obie te grupy nie li- 
czą więcej, jak 30 deputowanych. 
Właściwą siłę nadać będą mogli po- 
rozumieniu grup lewicowych dopie- 
ro socjaliści. Tymczasem wciągnięcie 
ich do kombinacji będzie trudne, o 
ile nie niemożliwe. Socjaliści bowiem 
odnieśli w ub. roku nad radykałami 
kilka zwycięstw w wyborąch uzupeł- 
niających i są odtąd przekonani, że 
ich siła polega na odosobnieniu. Ra- 
dykali przez długi czas trzymali się 
zasady: „pas d'ennemi a gauche* — 
i wpuścili wilka do owczarni. Socja- 
liści zradykalizowali im jeszcze bar 
dziej całe lewe skrzydło i przeciągnęli 
je niemal w zupełności do swego о- 
bozu. Zaś na wyrzuty radykałów sam 
p. Blum, głowa socjalistów, odpowie- 
dział cynicznie, że radykali są socja- 
listom tylko 6 tyle potrzebni, o ile 
na ich ciele żerować mogą socjaliści. 

To oświadczenie na kongresie so- 
cjalistycznym odstręczyło na jakiś 
czas radykałów od socjalistów, ale 
ich nie wyleczyło zupełnie z miłości 
do socjalistów. Z drugiej strony so- 
cjaliści, dla tem łatwiejszego uderze- 
nia radykałów, zmodyfikowali zna- 

„cznie swój program rolny. Nie nale- 
ży też oczekiwać, by pospiesznie przy 
jęli ofertę radykałów i przystąpili do 
„nowego Kartelu*. Wprawdzie p. 
Blum zapowiadał już, że ma swego 
kandydata na Prezydenta Republiki, 
nie należy jednak sądzić, że radykali 
będą chętnie na tego kandydata gło- 
sować. Mają przecież swoich, pp. 
Herriota, Hennessy i Chautemps'a a 
w ostatecznym razie głosy ich otrzy: 
ma prędzej p. Briand aniżeli p. Bu- 
isson. 

Socjaliści oddawna już tyranizują 
radykałów w każdej kombinacji, nie- 
wiele wzamian dając, bo trzymają się 
zdala od wszelkich rządów, nie dają 
nawet rządom lewicowym należytego 
poparcia przeciw agresji centropra- 
wu. Prawdopodobnie więc w blis- 
kich już wyborach na Prezydenta 
Republiki „drugi Kartel'* nie odegra 
poważniejszej roli, a utworzenie dru- 
giego wydania Kartelu z r. 1924 bę- 
dzie wymagało wielu wysiłków. 

Al. Then. 

  

М а510 — cmentarzyskiem. 

  

  

  

"Dopiero teraz, po upivwie kilku dni, dociersją do nas zdjęcia z Nikaragui, ilustrujące 
obraz zniszczenia. jak wieiny z depesz, Managua, stolica Nikaragui, została dotknięta 
dwoma silnemi po sobie następującemi wstrząsami ziemi, które kwitnące życiem 

i pełne dobrobytu miasto zamieniły w olbrzymie cmentarzysko 

BACK оКОА 
КЕ 

Gandhi ma za sobą całe 
AGHMEDABAD. 9.1V. (Pat.; W ar- 

tykule, zam zonym w piśmie „Vo- 
ung India“, Gandhi, czyniąc aluzję do 
faktu, že został mianowany jedynym 
delegatem kongesru na konferencję 

  

    

Indie. 
Okrągłego Stołu, wzywa cały kraj do 
połączenia wszystkich wysiłków i sku 
pienia energji dla urzeczywistnienia 
programu, którego ostatecznym celem 
jest samorząd. 

Nowe powstanie Kurdów. 
WIEDEŃ 9.4. Pat. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Konstantynopola: Nad gra- 
nieą persko-turecką wybuchło nowe pow- 
stanie Kurdów. Bliższych szczegółów brak. 

KU RJ E R 

Zjazd T. N. S. W. 

KATOWICE, 9%. ŁY. (Pat). W dniu 
9 b. m. rozpoczął się w Katowicach 
XI walny zjazd Towarzystwa Nauczy- 
cieli Szkół Średnich i Wyższych (T. 
N.S. W). Zjazd zainaugurowany zo- 
stał uroczystem nabożeństwem w koś- 
ciele katedralnym przy udziale przed- 
stawicieli władz i organizacyj. Obrady 
zjazdu otworzył prezes Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż- 
szych prof. dr. Sierpiński. Pierwsze 
przemówienie powitalne jako przed- 
stawiciel rządu wygłosił wojewoda dr. 
Grażyński, wyrażając radość, że zjazd 
odbywa się na ziemi ludu śląskiego, 
która, mimo wiekowego odłączenia od 
ojczyzny, zachowała tężyznę i ducha 
poświęcenia, czego” świadomość nau- 
czycielstwo winno szczepić wśród 
młodego pokolenia, Imieniem mini- 
stra W. R. i O. P. powitał zjazd wice- 
minister ks. dr. Żongołłowicz, który 
uprzytomnił zebranym wzniosłe zada- 
nia, polegające na kształceniu cnót o- 
bywatelskich oraz woli rozumuej i 
trwalej, panstwowych cel6w šwiado- 
mej. Dalszą część posiedzenia wypeł- 
niły referaty ks. biskupa Szlagowskie- 
go na temat etyki w wychowaniu i 
naczelnika wydziału kuratorjum szkol 
nego okręgu krakowskiego dr. Ziem- 
nowicza pod tyt. „Wychowanie pań- 
stwowe w szkole*, . Na zakończenie 
posiedzenia prezes Sierpiński odczytał 
wśród entuzjastycznych oklasków ze- 
branych telegram do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej mastępującej treści: 

Zebrani na waln zjeździe T-wa 
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyż- 
szych w Katowicach dełegaci z całego 
kraju przesyłają Panu Prezydentowi 
wyrazy czci i hołdu oraz zapewnienia 
że nauczycielstwo zorganizowane w 
Towarzystwie dołoży wszelkich starań 
aby przygotować młode pokolenie do 
spełnienia wielkich zadań w odrodzo- 
nej Ojczyźnie. 

Posiedzenie popołudniowe rozpo- 
częło się od odczytania telegramów po 
witalnych następnie zaś p. Grabowski, 
sekretarz generalny T-wa, odczytał 
sprawozdanie  prezydjum zarządu 
głównego, zaś p. Skapczewski złożył 
sprawozdanie z działalności skarbnika 
T-wa. Zkołai walne zebranie podzieli- 
ło się na komisje, które obradowały 
do godziny 8 wieczorem. O godzinie 
9 wieczorem odbył się raut, zorgani- 
zowany saraniem nauczyciełstwa śŚlą- 
skiego w gmachu województwa ślą- 
skiego. W raucie tym wzięli udział 
przedstawicieli władz i delegaci T-wa. 

Echa okaleczenia robotnika 
polskiego w Gdańsku. 

GDAŃSK. 9.łV. (Patį Przytuczajac koma- 
© nikat Polskiej Agencji Telegraficznej w spra- 

wie onegdajszego rajścia na statku „Koper- 
nik* „Danziger Neuste Nachrichten* i „Dan- 
ziger Volkstime* usiłują osłabić wrażenie te- 
go ohydnege czynu, dokonanego przez dotąd 
niewykrytych sprąwców. Oba pisma w pra- 
wie jednobrzmiących wyrazach wykazują 
niemożliwość przedostania się jakiejkotwiek 
obcej osoby w obręb stoczni w Śchichau, rze- 
kome silnie strzeżonej przez strażników i psy, 
twierdząc, żę rany zadane marynarzowi pol- 
skiemu są tak powierzchowne, że już na 
drugi dzień były prawie niewidoczne. Jest 
to sprzeczne z danemi ogłędzin, dokonanych 
przez lekarza komisarjatu generalnego, który 
stwierdził, że rany w niektórych miejscach 
są głębokie do pół cim. 

Pozatem „Danziger Neuste Nachrichten“ 
piszą, iž Jeżyk miał zaznaczyć, że napastnicy 
mówili po połsku, a z innych znowu faktów 
-—że nie wołał on o pomoc, ani też nie 'za- 
meldował o zajściu odrazu, lecz dopiero na 
drugi dzień, wnioskujją, że był on sam spra 
cą całej mistyfikacji. „Danziger Volkstimme*, 
podkreślając niektóre z powyższych wątpli- 
wości, stwierdza jednak, że przy: zręczności 
hitlerowców, której dowody dawali już nie- 
jednokrotnie, można jednakowoż przypusz- 
czać, że oni to właśnie byli napastnikami, 
jakkołwiek władze gdańskie, jak podkreśla ją 
pisma, odnoszą się do całego zajścia scep- 
tycznie. Pozatem „Danziger Vołkstimme* wy- 
1aża obawę, że urzeczywistnienie groźby co 
do wycofania zamówień polskich z Gdańska 
może przyczynić się do zwiększenia bezro- 
kocia. 

Aa 

Dr. Sahm—kandydatem na 
stanowisko nadburmistrza 

m. Berlina. 

BERLIN, 9. IV. (Pat). Miejska ko- 
nuisja wyborcza uchwaliła w dn. 9 b. 
in. 13 głosami przeciwko 10 niemiecko 
narodowych, hitlerowców i komuni- 
stów wysunąć kandydaturę byłego 
prezydenta senatu gdańskiego dr. 
sahma na stanowisko nadburmistrza 
miasta Berlina. Wybory na plenum 
1ady miejskiej odbędą się 14 kwietnia. 

W I LE N S Ki 

Proces © zamach na poselstwo 
sowieckie. 

Zdemaskowanie „patrjotyzmu" polskiego oskarżonego. 
WARSZAWA 9.4. Pat. — W dniu 

9 b. m. przed południem rozpoczął 
в w warszawskim sądzie Okręgo- 
wym, pod przewodnictwem sędziego 
Kozakowskiego, proces Jana Polań- 
skiego © zamach na poselstwo sowie- 
ekie w Warszawie. 

Akt oskarżenia opiewa, że Pelań- 
ski oskarżony jest z art, 49 i 455 KK. 
o to że dnia 19 kwietnia 1930 roku 
w Warszawie, mająe zamiar zapomo- 
са uszkodzenia przez wybuchł gma- 
chu poselstwa Związku Soejalistycz- 
nych Republik Rad przy uł. Paznań- 
skiej pozbawić życia znajdujące się 
w tym gmachu osoby, umieścił w ko- 
minie wymienionego gmachu wyro- 
biony przez siebie przyrząd wybu- 
chowy. 

Z zeznań oskarżonego przed sę- 
dzią śledczym wynika, że oskarżony. 
będąc w Wiedniu w 1923 r., udał się 
pod opiekę poselstwa Z. S. R. R., w 
którem pracował przez trzy miesią- 
ce. Dalej akt oskarżenia głosi między 
innemi, że Polański w roku 19238 był 
wysłany przez przedstawicielstwo Z. 
$. В В. ® Wiedniu do Moskwy ce- 
iem otrzymania posady. W wydanem 
zaświadczeniu jest powiedziane, * że 
Polański jest obywatelem rosyjskim, 
a na odwrocie zaświadczenia znajdo- 
wała się adnotacja borysowskiego 
punktu kwaterunkowego, że Polański 
został skierowany do Moskwy do dy- 
spozycji centralnego komitetu komu- 

nistycznej partji. Po upływie kilku 
miesięcy Polański opuścił Moskwę. 6 

Po odczytaniu aktu oskarżenia na 
zapytanie przewodniczącego, czy 0s- 
karżony przyznaje się do winy, Po- 
lański oświadczył, że się nie przyz- 
naje, przyznaje się natomiast do u- 
mieszczenia przyrządu wykuchowe- 

‚ Е0 w kominie. Na zapytacie, w jakim 
celu umieścił ów przyrząd wybucho- 
wy, oskarżony oświadcza, że uczynił 
to celem zaprotestowania przeciwko 
regime*owi sowieckiemu. Bombę za- 
łożył jedynie celem demonstracji bez 
jakiegokolwiek zamiaru dywersyjne- 
go. 

W ezasie zćznań Polańskiego pa- 
@ z jego ust twierdzenie, że jest „pa- 
trjotą polskim“ i takiego wroga ko- 
munizmu jak on jeszcze nie było. Na- 
skutek tego powiedzenia prokurator 
wnosi © odezytanie listu Polańskiego 
do prezesa rady ministrów w Jugo- 
sławji. Obrona protestuje przeciwko 
temu odczytaniu, twierdząc, że wpro- 
wadza się do sprawy momenty poli- 
tyczne. Sąd przychylił się do wniosku 
prokuratora. W liście do prezesa ra- 
dy ministrów  Jugosławji Polański 
rzuca oszczerstwa na Polskę, używa- 
jąc takich wyrażeń jak: „bezwstydne 
państwo”, „hańba Polsce*, że „po- 
wieszę Polskę na szubienicy Ligi Na- 
rodów”. 

Po zeznaniach oskarżonego 
przystąpił do badania świadków. 

sąd 

Zeznania świadków i ekspertów. 

WARSZAWA, 9. IV. (Pat). W pro- 
cesie przeciwko Połańskiemu, oskar- 
żonemu o zamach na poselstwo so- 
wieckie, po przerwie zeznaje komisarz 
Gałczyński, który opisuje szczegółowo 
jak był skonstruowany i w jaki spo- 
sob został założony przez oskarżonego 
Polańskiego mechanizm bombowy w 
gmachu poselstwa sowieckiego. Na- 
stępny świadek opisuje przebieg do- 
chodzeń policyjnych, które w rezulta- 
cie doprowadziły do pochwyceńia Po- 

lańskiego na terenie Jugosławji. Zkolei 
zeznaje szereg Świadków, funkcjonar- 
juszy policji państwowej, którzy pro- 
wadzili dochodzenia bezpośrednio po 
ujawnieniu bomby. Po zeznaniach 
eksperta pirotechnika, starszego sier- 

żanta Machaja, który wyjmował bom- 
bę z przewodu kominowego i rozkładał 
ją na części, nastąpiły dokładne oglę- 
aziny przez sąd dowodów rzeczowych 
poczem rozprawę odroczono do jutra 
do godziny 10-ej rano. 

Przed kongresem poelsko-lugosłowiańskim. — 
BIAŁOGRÓD, 9. IV. (Pat). Prasa 

tutejsza ogłosiła odezwę Ligi Poilsko- 
Jugosłowiańskiej w Białogrodzie, zwró 
сопа do społeczeństwa jugosłowiań- 
skiego, a nawołującą je do wzięcia jak 
najliczniejszego udziału w kongresie 
poznańskim w kwietniu. Odezwa po- 

wołuje się obszernie na pokrewień- 
stwo rozwojowe, historyczne i ducho- 
we, jakie istnieje między narodami 
polskim i jugosłowiańskim, skierowu- 
jąc obydwa bratnie narody na drogę 
współpracy gospodarczej, kulturalnej 
i politycznej. 

7 

Anarchia w Afganistanie. 
Amanuliah 

WIEDEŃ 9.4. Pat. — „Neues Wi- 
ner Abenblatt" donosi z Kairu: We- 
dług prywatnych doniesień z Afga- 
mistanu panuje tam zupełna anarch- 
ja. Obecny władca Nadir-Khan jest 
odosobniony w Kabulu i utrzymuje 
się tylko dzięki poparciu nielicznej 
armji, uzbrojeonej przez Anglików. 
Gubernator prowineji Herat ogłosił 

powraca? 

się niezałeżnym. Prowincja Jahistan 
nad północno-zachodnią granicą in- 
dyjską została na podstawie zawartej 
umowy odstąpiona Anglji. Były krół 
Amanuflah znajduje się w drodze do 
Afganistanu. Wobee rozprzężenia, pa- 
nującego w Afganistanie nie będzie 
mu trudno odzyskać władzę — pisze 
dziennik. 

ii 

Titulescu przybył do Bukaresztu. 
BUKARESZT, 9. IV. (Pat). Przy- 

był tu Titulesco, witany na dworcu 
przez Mironescu i sekretarza króla 
który wręczył mu zaproszenie na au- 

djencję do króla. Istnieje przypuszcze- 
nie, że nowy gabinet będzie utworzo- 
ny w szopa ы 

Misja Titulescu. 
BUKARESZT 9.4. Pat. — Titules- 

cu przyjęty był na audjencji przez 
króla, który nasiępnie zatrzymał go 
na śniadaniu. Titulescu opuścił pa- 
łac królewski dopiero o godzinie 16. 
Opublikował on komunikat następu- 
djący: 

Król powierzył mi misję utworże- 
nia nowego rządu. Przedstawiłem kró 
lowi trudne okoliczności w których 
znajduje się obecnie państwo i ich 
przyczyny i stwierdziłem że ze względu 
na wyjątkowe znaczenie sytuacji o- 
becnej uważam przyjęcie powierzo- 
nej mi misji za obowiązek patrjotycz- 
ny. Od chwili wstąpienia króla Karo- 
la na tron dążeniem jego było poło- 
żenie kresu zgubnej walce partyj, aby 
jednocząc wszystkich w atmosferze 
zgody, przystąpić do rozwiązania sze 

regu ważnych zagadnień. W. zakoń- 
czeniu wyraziłem przekonanie, że po- 
stąpię zgodnie z życzeniem króla, czy- 
niąc wszystko co jest w ludzkiej mo- 
cy, aby utworzyć rząd unji narodo- 
wej, który stanie się narzędziem po- 
ważnej, trwałej i wydajnej pracy, 
mającej na celu udoskonalenie kraju 
i wzbudzenie zaufania w jego siły. 
W odpowiedzi król oświadczył, że 
słowa moje są wyrazem jego poglą-. 
dów i że największem życzeniem jego 
była i jest zawsze unja wszystkich 
synów państwa, mająca na celu re- 
alizację jego wielkości. W związku 
z tem rozpocznę dziś jeszcze pertra- 
ktacje z przedstawicielami stronnictw 
w celu utworzenia rządu jedności na- 
rodowej. 

Dh. 81 +2023) 

Film a kuchnia. 

     

  

    
W Berlinie urządzono popis kulinarny. w 

którym wzięły udział gwiazdy filmowe. 

Sztuczne węże. 
Na szczególny sposób ustrzeżenia swoich 

masion kwiatowych, sianych po grzędach, od 
wydziobywania ich przez kury wpadł jeden 
z ogrodników w Stanie Wiseonsin, Franck 
R. Chaney. Zaobserwował on, że kury, jak 
zresztą i inne również gatunki ptaków, lu- 
biące grzebać w ziemi, żywią wielką obawe 
przed wężami i żmijami. Obserwacja ta na- 
sunęła sprytnemu ogrodnikowi doskonały 
pomysł. Posiadając znaczną ilość opon gu- 
mowych, pokrajał je na rozmaite długości 
i pomalował w odpowiedni sposób, aby na- 
śładowały barwą i deseniem węża i, zwi- 
nąwszy je, porozkładał na grzędach. Sku- 
tek był nadzwyczajny. Od tej chwili ku. 
ry, jak i wszystkie inne piaki trzymały się 
zdała od obsianych grzęd, nad kióremi tak 
skuteczną straż rozciągały sztuczne węże. 

Ankietomanja. 
Minęły już niepowrotnie ezasy, kiedy ie 

rozstrzygano o jakiemś przedsięwizęciu za- 
pomocą pukania w palee lub wątpliwego 
przypuszczenia — a nuž się uda? Dzisiej- 
Szy businnesman waży każdą sprawę moż- 
liwie najdokładniej, niezliczone instytucje 
czynią nieustające studja mad naturą ludr- 

ką i jej upodobaniami — wszystko prze- 
ważnie pod merkantylną egidą. Przeciętny 
obywatel amerykański, roaporządzający wia- 
snym adresem lub co gorzej, telefonem, о- 
trzymuje codziennie *mnóstwo kwestjonar- 
juszy z pytaniami, dotyczącemi najdrobnie j- 
szych spraw życiowych. Ałe nietylko w do- 
mu grozi plaga pytań. Na stoliku restauru- 
cyjnym leży nieodłączna kartka wypytująca 
troskliwie... 

Czy ma pan (i) wrażenie, że jedzenie na- 
sze odpowiada naszym cenem? 

Jakie ulepszenia wprowadziłby pan 
w naszym zakładzie? i t. a. 

Na dancingach i zabawaeh tanecznych 
rozdają gościom kartki z frapującemi za- 
pytaniami: 

Ile razy byłeś zakochany w życiu? 
Gzy pragniesz się ożenić? 
Dlaczego ci się podobała twoja żona? itd 
To samo spotyka nas w hotelu, odpowied 

nie pytania otrzymują dzieci w szkole. Ist- 
ną plagą są także ankiety licznych tows- 
rzystw religijnych, które dręczą wszystkich 
zapytaniami o życie poaagrebowe, wiarę w 
duchy i t. d. 

Na tę powódź pytań ebywatele amery- 
kańscy pragnęliby odpowiedzieć gremjalnie 
jednem zasadniczem pytaniem — kiedy 
przestaniecie dręczyć spokojnych ludzi? Jest 
to pytanie retoryczne, ponieważ domoros- 
łych i rzeczywistych psyshołogów ono nie 
odstraszy. Panowie profeserowie także mu- 
szą odpowiadać na pytania, które im stawia 
nauka lub businesmani. 

WŚRÓD PISM 
— Ukazał się Nr. 14 „Fygodatka Ilus- 

trowanego", zawierający treść obfitą, róż- 
norodną i pięknie iłustrowaną. Na wstępie 
zwraca uwagę artykuł z powodu „„Anschln- 
ssu“; pozatem w działe „Zagramnicą* znaj- 
dujemy ciekawe zestawienie odruchów opi- 
nji międzynarodowej po naji gospodarczej 
austro-niemieckiej. Dział ten zdobią jak 
zwykle ozdobne karykatury Kamila Mackie- 
wicza. Boy-Żeleński „Z dogmatem* kreśli 
obraz epoki w naszem żyeiu artystycznem 
pomiędzy epoką „matejkowską* a „młodo- 

polską". Leon Pomirowski pisze o „pomniej- 
szaniu współczesności”. Ciekawe wiadomości 
z dziedziny zwyczajów ludowych i ich po- 
c: odzenia zawiera fełjetcn o „Święcie wio- 
sny”. W artykule „Powaby turystyki w Poi- 
sce" podkreślono doniosłość automobilizma 
i doskonałej sieci dróg dła rozwoju turys- 
tyki. Feijeton o zasługach na połu lotnict- 
wa śp. konstruktora Puławskiego, recenzje 
z teatrzyków, z wystaw małarskich, z nie 
dawnej niefortunnej prenajery w operze — 
oto dalsze pozycje tego zeazytu. Pozatera 
wymienić należy: powieść „Przylądek dobrej 
nadziei* Z. Nowakowskiego, wiersz H. Ja- 
nuszewskiej p. t. „Kur Świętego Piotra" 
legendę „Zatopienie Helu“ Ai. Schedlin-Czav- 
liAskiego. 
S LPAKA NK UL LT6000760664->440044 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-; Czynna od godz. ll-ej de IB-ej. 
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KATASTROFA 
I znowu nawiedziła ludzkość, nę- 

kaną od tylu lat przeróżnemi katakiiz- 
mami klęska tak straszna, że porów- 

nać się ją da chyba tylko z pamięt- 
nemi trzęsieniami ziemi w 1925 raku 
w Japonji. Mam na myśli ostatnie 
tręsienie ziemi w Nikaragui. 

W ciągu kilku dni z rzędu zamiesz- 
czaliśmy wiadomości telegraficzne z 
miejsca katastrofy. Czytelnicy znają 
już mniej więcej szczegóły nieszczęścia 
i dantejskie sceny, jakie się rozegry- 
wały w Managui. Chodzi tu więc tylko 
© uzupełnienie obrazu zniszczenił, a- 
żeby zdać sobie sprawę jak dalecc jest 
jeszcze człowiek zależny od żywiołów, 
snimo całej współczesnej wiedzy i tech 
niki. 

Managua, dotychczasowa stolica 
małej republiki nikaraguańskiej (Arne 
ryka Środkowa) przestała istnieć. 

    

Spore, bo liczące 60 tys. miasto sczez- - 
ło z powierzchni ziemi. Pozostały je- 
dynie dymiące gruzy i zwaliska. Co 

W NIKARAGUI. 
oszczędziło trzęsienie ziemi, strawił w 
kilka godzin pożar. Ewentualna od- 
budowa Managui wymagałaby szere- 
gu lat pracy i wielu miljonów dolarów. 

Ofiary w ludziach sięgają według 
prowizorycznych obliczeń 5 tys. 0s5b. 
Większość z nich znalazła śmierć pod 
zwaliskami domów; część pochłonęła 
ziemia, która utworzyła w licznvch 
miejscach bezdenńe szczeliny; część 
zginęła w płomieniach pałących się 
budynków; wreszcie inni zmarli wsku- 
tek odniesionych obrażeń. Liczba ran- 
nych jest jeszcze wyższa od liczby za- 
bitych. Wystarczy powiedzieć, że 5 
chirurgów w ciągu 24 godzin po pierw 
szym wstrząsie dokonywało bez chwili 
wytchnienia operacyj. Amputowano 
głównie ręce i nogi, zmiażdżone wa- 
lącemi się głazami i dotknięte lub za- 
grożone gangreną. 

W gorącym klimacie Nikaragui 
trupy rozkładają się szybko. Zacho- 
dziła więc konieczność niezwłocznego 

pogrzebu tych ofiar, których ciała 
zdołano z pod gruzów wydobyć. Wo- 
bec wielkiej liczby ciał, zbrakło czasu 
na robienie trumien. Powrzucano więc 
stosy trupów do szczelin, jakie się 
wskutek trzęsienia ziemi potworzyły. 

Amerykanie okazują ocalałym о- 
fiarom katastrofy energiczną pomoc. 
Obok względów czysto humanitar- 
nych, powodują się Amerykanie inte- 
resem własnym, gdyż Nikaragua jest 
zamaskowaną kołonją amerykańską i 
terenem eksploatacji dla U. S. A. Ma- 
terjalne straty obywateli amerykań- 
skich, którzy zaangażowali w przed- 
siębiorstwach nikaraguańskich (trzci- 
na cukrowa, ryż, bawełna, koleje i t. 
d.j swe kapitały są bardzo znaczne, 
sięgają sumy kilkudziesięciu miljonów 
dolarów. ' 

Grozę sytuacji zwiekszają oplaka- 
ne warunki bezpieczeństwa publicz- 
nego w kraju. Oddawna już jest Ni- 
karagua ze względu na swój nawpół 
dziki charakter (mało dostępne góry, 
pustkowia, zarośla, niski poziom 600- 
tysięcznej ludności) idealnym terenem 

/ 

dla band rozbójniczych. Grasują one 
z niezwykłą zuchwałością, rozporzą- 
dzając nietylko ręczną bronią palną, 
lecz nawet karabinami maszynowemi, 
granatami i t. p. Są też istną plagą 
spokojniejszej ludności, a zwłaszcza 
Amerykan, na których chętnie napa- 
dają, w nadziei obfitych łupów. Na- 
wet wojskowe załogi amerykańskie nie 
są wolne od napaści. Rząd amerykań- 
ski zwalcza bandytów jak może, wy- 
syła przeciwko nim całe eskadry sa- 
mołotów myśliwskich i ekspedycje 
wojskowe. Dochodzi nieraz do foraml- 
nych bitew. į 

Obecnie, na wiadomość o zniszcze- 
niu stolicy i panice, w jakiej żyje o- 
calała z katastrofy łudność, ruszyły 
szajki bandyckie ku Managui, chcąc 
się przy tak niezwykiej okazji obłowić. 
Jednak. stacjonowane w okolicach 
Managui oddziały amerykańskie z pe- 
wnością do ekscesów nie dopuszczą. 

Ocalałe władze nikaraguańskie o- 
raz przedstawiciele: amerykanski i 
angielski przenieśli się do miasta Gra- 
nady, jako do prowizorycznej stolicy 

kraju. Stamtąd też kierować rząd bę- 
dzie dalszą akcją pomocy dla poszko- 
dowanych. Kwestja odbudowy znisz- 
czonej Managui nie jest narazie aktu- 
alna, ze względu na możliwość dal- 
szych wstrząsów. 

Tak się przedstawia w ogólnych 
zarysach dotychczasowy bilans kata- 
strofy. Jak wszelka inna klęska, bu- 
dzi ona współczucie dla Bogu ducha 
winnych tysięcy ludzi: zarówno tych, 
co zginęli, jak tych, co zostali, by о- 
płakiwać swych bliskich. Mimo jednak 
żywiołowości tych klęsk, które 
w latach ostatnich sypią się na łudz- 
kość jak z dziurawego worka, mimo 
niemożności odwrócenia kataklizmów, 
będących wynikiem rozpętanych sił 
natury, nie powinna porzucać łudzi 
nadzieja, że jednak kiedyś nauka o- 
panuje ślepe żywioły, a przynajmniej 
zdoła ich groźne przejawy zawczasu 
vrzewidzieć. Już dziś pracują uczeni 
nad ustaleniem związku pomiędzy zja- 
wiskami atmosferycznemi wszystkich 
stref. Już dziś się mówi o imponują- 
cym planie pokrycia całej kuli ziem- 

skiej — od bieguna półnoenego aź po 
biegun południowy /— siecią siacyj 
meteorologicznych, któreby przy po- 
mocy różnych automatycznych apara- 
«ów pomiarowych notowały ciśnienie, 
wiigotność, temperaturę, kierunek 
wiatru, drganie ziemi i t. p., pozwa- 
lając następnie na wyciąganie odpo- 
wiednich. wniosków i przewidywanie 
odnośnych zjawisk. Może już niedłu- 
go nastanie dzień, kiedy na podstawie 
danych  meteorologicznych np. ze 
Szpiebergu, będziemy mogli wywnio- 
skować z matematyczną dokładnością, 
że w danym dniu o danej godzinie 
będzie szaleć orkan np. na wyspach 
Azorskich lub nastąpi trzęsienie zie- 
mi np. na Martynice. Liczni uczeni, 
w tej liczbie słynny podróżnik szwedz- 
ki Sven Hedin, zapatrują się na te 
możliwości bardzo optymistycznie. 

Oby zrealizowano je jak najrychlej 

J. Tadziewicz 

m
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Straszliwy wybuch w kužni. 
Dwie osoby ciężko ranne. 

W dniu wczorajszym w godzinach po- 
rannych mieszkańcy wsi Gremiłowo, pow. 
wiłejskiego zaalarmowani zotsałi silną de- 
ionacją, która. się nagle rozległa w kuźni    

mieszkańca tejże wsi Budrysa. 
Siłą wybuchu cały piec został rozwalony 

  

Anna Smołczakowska, miesz- 
kanka zašc, Raczkowo, dopiero w kilka dni 
po ślubie naskutek własnej nieostrożności 

a ręką do sieczkarni, odnosząc poważ- 

kodzenie ciała.     

    

a znajdujący się podczas wybuchu w kuźni 
Budrys Stefan i jego terminator Kowalew- 
ski odnieśli poważne rany. Przewieziono ich 
do szpitala. Powody wybuchu są narazie 
nieznane. Policja wdrożyła dochodzenie. ( 

c! 

Nieszczęśliwy wypadek przy pracy. 
Wypadek ten tak podziałał na młodego 

małżonka, że usiłował popełnić samobójst- 
wo przez powieszenie się. W ostatniej pra- 
wie chwili zdjęto go ze sznura i uratowano. 
Tem niemniej dostał on silnego wstrząsu 

  

tanie poważnym przewieziono ją do nerwowego, tak że zachodzi obawa, iż ule- 
gnie pomieszaniu zmysłów. (5) 

аоача ан 

OSZMIANA 

- pierwszy Powiatowy Doroezny Zjazd 

ku Strzeleckiego w Oszmianie. Z ini 

Powiatowego Zarządu Zw. Strzele- 

ję przed paru dniami w Osz- 

y zjazd prezesów zarządów 1 

jantów oddziałów Związku Strzełec- 

kiego powiatu oszmiańskiego. Oprócz preze- 

sów ji komendantów oddziałów na zjazd 

ь Sytwestrowicz, zastępca Staro- 

sty, ppłk. Dobaczewski z Wilna, Inspektor 

Szkolny, przedstawiciele Federacji P. Z. O. 

Q., nauczyciestwa szkół powszechnych, So- 

koła”, Bezpartyjnego Bloku W. z Rz. Ko- 

mendy Pow. P. P. oraz Urzędu Poczt i Te- 

degrafów w Oszmianie — razem przeszło 

60 osób. 

d otworzył o godzinie 13 w sali Ma- 

gistraiu p. Drews Rudolf, Inspektor Szko!- 

ny, — pięknem i rzeczowem przemówieniem 

podając zebranym w skróceniu historję pow 

stania Strzelca, jego ideołogję, oraz jedno 

cześnie podnosząc zasługi Marszałka Pił- 

sudskiego, położone przy organizowaniu 

strzelca, legionów, wskrzeszeniu polski, u- 

trwaleniu Jej niepodległości z równoczesnem 
wykreśleniem granic i zapewnieniem mo- 
carstwowego stanowiska wśród innych wiel- 
kich mocarstw. Po powitaniu przedstawicieli 
sxładz. urzędów oraz organizacyj społecz- 
mych, przystąpiono do wyboru przewodni- 
czącego zebrania — którym został zastępca 
starosty p. Syłwestrowicz — wybrany jedno- 
głośnie. 

Pan Syłwestrowicz do stołu prezydjal- 

nego zaprosił p. płk. Dobaczewskiego, In- 
spektora Szkołnego  Drewsa, kierownika 
miejscowej szkoły p. Konecznego, p. Jerze- 
go Niedziałkowskiego oraz na sekretarza po- 

wował p. Sawarskiego i Pytła. Po krótkiem 
przemówieniu okolicznościowem oraz życze- 
niu owocnych wyników obrad przewodniczą- 
cy udzielił głosu p. płk. Dobaczewskiemu, 
który w dłuższem przemówieniu omówił 
powstanie Strzełeca — poczynając od pierw- 
Szej szóstki, która pierwsze swe (ćwiczenia 
odbywała w nocy z 2 karabinami przyno- 
szonemi w 'kocach, poczem stopniowo zo- 
©razował dalszy rozwój strzelca jako kadry 
Wojska Polskiego oraz obecny stan organii- 
zacyjny. P. Jerzy Niedziałkowski, dotyck- 

«czasowy prezes, a ustępujący skutkiem 
przeniesienia służbowego do innego powiatu 
dziękując prezesom zarządów i komendan: 
tom oddziałów za dotychczasową wspó!- 
pracę życzył zjazdowi pomyślnych obrad i 

dalszego rozwoju Związku. Następnie prze- 
amawiali p. p. Wł. Lebecki i Koneczny. 

  

   

  

   

    

  

   

    
   

Sprawozdanie z działalności Zarządn Po- 
wiatowego Związku Strzeleckiego na tere- 
uie powiatu złożył p. Korolkiewicz Czesław 
Komendant Pow. Związku Strzeleckiego. Po 
dyskusji nad sprawozdaniem огах uchwale- 
miu budżetu na 1931 r. odbyły się wybory 
Zarządu Powiatowego Związku Strzeleckie- 
go — w wyniku których zostali wybran:: 
prezesem p. Drews Rudolf, inspektor Szkol- 

trowicz Henryk, 
Tadeusz, Stan-      

kiewicz Jan, Łokucjewski Antoni, Keczmer 

Stanisław, Koneczny Jan, Sawarski Mieczy- 
sław, Zubiel Józef, Nowicka Weronika. 

Na zakończenie przewodniczący  zebra- 
nia p. Sylwestrowicz wygłosił dłuższe prze- 
mówienie w którem zachęcał do dalszej pra- 
ćy nad rozwojem Związku Strzeleckiego i 
podkreślił konieczność wyrabiania wśród 
członków Związku poczucia karności, patr- 
jotyzmu i uświadomienia obywatelskiego; 
zachęcał do szlachetnej rywalizacji w pracy 
a wskazując na postępy i stan prac p. w. 
i w. f. w ościennych państwach zaznaczył 
że położenie Polski między  odwiecznymi 
wrogami zmusza nas do wytężenia wszyst- 
kich sił, by sprostać sąsiadom. 

- Wkońcu proponując wysłanie depeszy 
od zjazdu do Pana Marszałka Piłsudskiego, 
wzniósł na cześć Jego okrzyk, jednogłośnie 
z entuzjazmem przez obeenych kilkakrotnie 
powtórzony. Następnie przewodniczący w 
serdecznych słowach podziękował zebranym 
za tak liczne przybycie na zjazd. 

Po zakończeniu obrad odbyła się współ: 
na fotografja a następnie wspólny koleżeń- 
ski obiad, w którym wzięli udział wszyscy 
uczestnicy zjazdu. „Obecny. 

£ POGRASICZA 
+ Zbiegowie z Z. S. S. R. Na terenie od- 

cinka graincznego Dzisna w dniu 6 b. m. 
zbiegło do Polski 6 właścian i nauczyciel — 
Polak z Gródka Koszerskiego Wacław Ko- 
marecki. 

Zbiegowie zwrócili się do władz polskich 
z prośbą udzielenia im prawa przebywania 
na terytorjum Polski. 

-+ Przemyt przedświąteczny. W okresie 
przedświątecznym od 1 do 4 kwietnia na 
kole K) 0 Pa odcinkach granicznych pa- 

  

trole O. P-u zatrzymały ogółem 42 prze- 
mytuików u których skonfiskowano kon- 
trabandę ogółnej wartości 19.500 ztotyeh. 

+ Nieudana akcja wywrotowa komin- 
ternu na pograniezu. Ostatnio na terenie od- 
cinka granicznego Domaniewo ujawniono 
zakonspirowaną  jaczejkę komunistyczną, 
która miała za zadanie szerzenie fermentu 
wśród ludności pasa pogranicznego. Praca 
ta chociaż prowadzona z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności zwróciła u- 
wagę władz bezpieczeństwa, które po krót- 
kiej obserwacji i zebraniu materjału obcią- 
żającego aresztowały sztab jaczejki w ilości 
40 osób ze znanym w okolicach komunistą 
Michałem Dorminim na czele, w mieszka- 
niu którego komuniści urządzali zakonspiro- 
wane zebarnia dla omówienia wytycznych 
i planu działalności. 

Na tym samym odcinku patrol K. O. P-u 
ujął onegdaj 3 mężczyzn, którzy w sposób 
nielegalny przedostali się do Polski przez t. 
zw. „zieloną granicę. Już dochodzenie pier- 
wiastkowe pozwoliła ustalić, iż są to wy- 
słańcy mińskiego G. P. U. delegowani dla 
prowadzenia akcji wywrotowej wśród żoł- 
nierzy K. O. P-u i ludności pogranicznej. 

U aresztowanych znaleziono obfity ma- 
terjał dowodowy w postaci tajnych szyf- 
rów, okólników i t. p. 

  

  

    
Na iłustracji naszej widzimy gmach Banku Handlowego w Łodzi, którego upadłość 

wywołała wielkie wrażenie w całym kraju. 

  

Reumatyzm i przeziębienia. 
Obeena pora roku — okres ciągłych i 

uagłych zmian pogód zagraża zdrowiu wszy- 
stkich. Dlatego też na ogólne zainteresowanie 
zasługuje Hist p. Antoniego Garnczarka, Łódź 
Miedziana 22, w którym pisze m. in. Od lat 
czterech cierpię na reumatyzm. Gdy tylko 
miała nastąpić zmiana pogody czułem cier- 
pienia. Łeczyłem się w najrozmaitszy spa 
sób, lecz niestety bez skutku. Niedawno i<- 
mu czytałem w gazecie o Togału i choć ma- 
ło miałem zaufania do tego środka to je 
dnak zakupiłem jedno pudełko. Już po zn- 
życiu zawartości tegoż poczułem znaczną ui- 
ge w bólach stawów przy naciskaniu palca- 
mi. Zachęcony tym rezultatem począłem re- 
gularnie zażywać Togal trzy razy dziennie 
po 3 tabletki. Bóle w stawach zupełnie zni- 
%ły i nie odczuwam już wcale zmiany pogo- 
dy. Ponadto p. G. wyleczył przy pomocy To- ` 

galu swą małżonkę z następstw ciężkiej gry- 
py i niema wprost słów pochwały dla sku- 
teczności działania Togalu. Podobne doś- 
wiadczenia poczyniło wiele cierpiących, któ- 
rzy:z najlepszym skutkiem przyjmowali To- 
gal przeciwko reumatyzmowi, podagrze, bó- 
lom stawów, bólom nerwowym i głowy oraz 
przeziębieniom. Togal bowiem nietyłko u- 

-śmierza bóle, lecz w naturalny sposób usu- 
wa pierwiastki chorobotwórcze. Nieszkodli- 
we dla serca, żołądka i innych organów. 
Gdy inne środki zawiodły nawet w chroni- 
cznych wypadkach osiągnięto przy zastoso- 
waniu Togalu nadspodziewanie pomyślne re- 
zultaty. Przeszło 6.000 orzeczeń lekarskich! 
Tysiące udręczonych odzyskało dzięki Toga- 
lowi swe zdrowie, Spróbujcie więc sami, lecz 
żądajcie tylko Togal. We wszystkich apte- 
kach. 
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Kultura towarzyska w kościele. 
Archidiecezjamy Instytut Akcji Ka- 

tolickiej nadsyła nam poniższe uwagi, 
którym nie można odmówić słusznoś- 
ci i które zamieszczamy + drobnėmi 
modyfikacjami. Red. 

Europejskiej wziętości lekarz, zna- 
komity uczony luminarz medycyny 

wileńskiej i Wszechnicy Batorowej w 
pierwszej ćwierci XIX-go stulecia, 
prof. Józef Frank, na jednej z pierw- 
szych kart swego pamiętnika natych- 
miast po swojem w r. 1804 przybyciu 
do Wilna zapisał nustępującą uwagę: 

W kościołach (wileńskich), szcze- 
gólnie u Dominikanów ku memu wiel- 
kiemu oburzeniu, publiczność zacho- 
wuje się wprost nieprzyzwoicie. Pod- 
czas nabożeństwa ludzie wchodzą i 
wychodzą, gawędzą, prawią sobie 

grzeczności, a panowie przy spotkaniu 
zamieniając uściski (rąk) (przekład z 
farnc. ś. p. d-ra Zahorskiego). 

Prof. Frank był w każdym calu 
Europejczykiem, wyrafinowanym e- 
stetą, rozmiłowanym zwłaszcza w mu- 
zyce i śpiewie, człowiekiem o wielkiej 
kulturze towarzyskiej. Niema też wąt- 

pliwości, że obok katolickich uczuć re- 
ligijnych powyższe względy odegry- 
wały niemniejszą w jego oburzeniu 
rolę. Przybył przecież prosto z Wied- 
nia, gdzie w kościołach porządek i 
podniosły nastrój przestrzegane były 
i są z wielkim pietyzmem. 

Od tego czasu minęło lat 125. Do- 
minikanów już dawno niema w Wil- 
nie, kilka pokoleń publiczności koś- 
cielnej zmieniło się zkolei, tylko za- 
chowanie się jej w świątyniach wileń- 
skich żadnej od czasów Franka nie 
uległo zmianie. 

l oto w każdą niedzielę, w każde 
mniej lub więcej uroczyste święto ma- 
my stale, z fotograficzną ścisłością po- 
wtarzające się zjawiska. 

Więc przedewszystkiem spóźnia- 
rue się, czyli przychodzenie na msze, 
w czasie lub po Ewangelji, a co za- 
tem idzie, wpychanie się w tłum, bru- 
taine przebijanie się łokciami, bokami 
i czem się da przez zbitą masę modlą- 
cych się, przeszkadzanie im, potrąca- 
nie, często wytrącanie z rąk książek 
do nabożeństwa lub kapeluszy, dep- 
tanie po piętach... podobnaż rzecz się 
dzieje przed końcem mszy: jeszcze ka- 
płan nie zdąży doczytać ostatniej Ewan 
gelji ajuż się rozpoczyna pośpieszny 
edwrót z kościoła, połączony z takiem- 
że rozpychaniem się i potrącaniem. 
Po drodze oczywiście odbywa się wy- 
imiana ukłonów, uściski rąk, przerzu- 
canie słów. A już ukazanie się po 
inszy księdza na ambonie wywołuje 
wprost zamęt zagłuszający kazanie. 

Opowiadano mi, że kiedyś, dawno 
w jednym z kościołów wileńskich pe- 
wien znakomity kaznodzieja, zoba- 
czywszy wychodzących z kościoła, 
przerwał kazanie i powiedział: „za- 
czekajmy aż wyjdą ci, co sami się u- 
ważają za niegodnych słuchania sło- 
wa Božego“. A oto inny obrazek. 

Uroczysta chwila komunji św. lub 
podniesienia. Wszyscy wierni padają 
na kolana. Nawet starcy i chorzy usi- 
łują choć na jedno kolano przykięk- 
nąć. Cały kościół korzy.się we wspól- 
nym hołdzie przed Majestatem Bożym 
Tylko tu i ówdzie, jak suche badyle, 
sterczą niedbale mężczyźni (rzadko 
kobiety), z wyzywającą nonszalancją 
przyglądając się „widowisku*. Jeżeli 
nie są zdolni do przejęcia się mistycz- 
nym aktem, odbywającym się przy 
ołtarzu, jeżeli nie są w stanie współ- 
czuć z resztą modlących się, jeżeli są 
obcy im duchem, to jednak przyzwo- 
itość nakazuje akomodować się do 
zwyczajów właściwych temu miejscu, 
starać się nie ściągać na siebie uwagi 
swojem niezachowaniem „form towa- 

rzyskich*, jeżeli tak się wyrazić wolno, 
aby nie sprawić przykrości tym, dla 
których miejsce to jest Świątynią, nie 
zaś Teatrem dla gapia. 

Lecz najprzykszejsze, że czyni to 
nie, jakby powiedział Frank, gmin i 
nietylko w kościele po-Dominikań- 
skim, lecz nawet u św. Jerzego, dziś 
(jak za czasów Franka — Dominikań- 
ski) uważanym za „arystokratyczny*, 
gdzie na mszę niedzielną zbiera się 
Śmietanka towarzyska, brylująca w 
„salonach reprezentacyjnych'* swoją 
wytwornością obejścia się, uprzejmoś- 
cią, wykwintem. Ci sami ludzie stają 
się niegrzeczni, ordynarni, brutalni, 
nieliczący się z nikim i niczem! Kul- 
turalny savoire vivre nie obowiązuje 
ich w kościele. 

A skoro już się zgadało o kulturze 
towarzyskiej w kościele, nasuwa się 
jeszcze jeden utarty, lecz niewłaściwy, 
zwyczaj. Mamy tu na myśli ławki. 
We wszystkich kościołach są one prze- 
znaczone dia osób starszych wiekiem, 
niedołężnych, chorych i kobiet. Tym- 
czasem jakże często widzi się, że w 
myśl maksymy „kto pierwszy ten lep- 
szy” wszystkie ławki zajmują osoby 
młode, zdrowe, nawet młodzież szkol- 
ua, podczas gdy obok stać muszą lu- 
dzie sędziwi i słabi. Widok to napraw 
dę wcale niebudujący i brzydki, a 
zwracający niemniejszą, od wyżej 
wspomnianych zwyczajów wileńskich 
uwagę cudzoziemców, nie ukrywają- 
tych swego zdziwienia. Obok jawnego 
braku uprzejmości towarzyskiej wi- 
dzi się tuzupełne lekceważenie star- 
szego wieku. 

No! już chyba dosyć Wiemy, że 
'te uwagi niewiele pomogą, kultury to- 
warzyskiej nie można zdobyć z dnia 
na dzień. Długie dziesiątki lat wycho- 
wania i dobrego przykładu ją tworzą 
i utrzymują. Ale czas już wielki otrzą- 
snąć się z zaniedbania i uczynić pierw 
szy krok w kierunku poprawy oby- 
czajów. 
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Tragedja matki. 
Wezoraj w południe urzędnicy wydziału 

opieki społecznej w Magistracie zauważyli 
pozostających od dłuższego czasu bez opieki 
troje małych dzieci w wieku 5, 3. i 2 lat. 
Dzieci siedziały w poczekalni Magistratu, 
oczekując niecierpliwie na powrót matki, 
która jednak nie nadchodziła. Małeństwa xa: 
nosząc się od płaczu, opowiedziały że od 
dnia wczorajszego nie miały nie w ustach. 
wraz z matką przyszły do Magistratu, któ- 
ra kazała im tu zaczekać na swój powrót. W 
kieszeni starszego chłopca znaleziono kartkę 
w której nieszczęśliwa kobieta motywowała 
swój rozpaczliwy krok, tem, że już od dłuż- 

szego ezasu żyje w strasznej nędzy, wszel- 
kie starania zaś o pracę nie doprowadziły 
do poipyślnego rezultatu. Obecnie niema juź 
możności wyżywienia dzieei i dlatego z bó- 
łem serea postanowiła zdecydować się na 
ostateczność, apełując do wydziału opieki 
społecznej o pomoe i zaopiekowanie się pod- 
rzutkami, 
Jak stwierdzono, są to Edward, Leon i Le- 
okadja Salscy. Na pytanie o miejsce zamie- 
szkania maleństwa nie umiały dać odpo- 
wiedzi. 

Dzieci umieszezono do przytułku. 

  

KRONIKA 
Dziś: Ezechiela pr. 

  

Jutro: Leona W. p. 

  

į JE Wachód słońca—g. 4 m. 53, 

M a S 
Snostrzeženia Zakladu Metearoiogįi U. S, B. 

w Wilnie z dnia 9 IV--1331 reku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia — 29 С. 

* najwyższa: © 

« najniższa: — 6° С. 

Opad w milimetrach: 1,5 

Wiatr przeważający: półn.-zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

MIEJSKA 

— jednostronny ruch kołowy w dzielni- 

cy żydowskiej. W najbliższym czasie wy- 
dział komunikacyjny Magistratu m. Wilna 
wprowadzi jednostornny ruch kołowy pra- 
wie na wszystkich ulicach i uliczkach w 

dzielnicy żydowskiej, m. in. na ul. Rudmc- 

kiej, Jatkowej, zaułku Lidzkim i innych 

Od strony wzbronionego wjazdu usta- 
wione zostaną ostrzegawcze czerwone tarcze 

— Uregułowanie ruchu ciężarowego. Jak 
się dowiadujemy, Magistrat m. Wilna opra- 

cowuje obecnie projekt uregulowania ru- 
chu ciężarowego na terenie miasta. W zwią- 
zku z tem na niektórych ulicach. i uliczkaci: 
zwłaszcza w śródmieściu przejazd wozów 
ciężarowych zostanie wzbroniony wzgłędnie 

ograniczony do pewnych godzin. 
— Przystanki autobusowe. Ponieważ do- 

tychczas na całym szeregu postojów auto- 
busów nie są ustawione słupy przystankowe 
Magistrat zamierza zwrócić się do „Spół- 
dzielni* o usunięcie tych braków, wprowa- 
dzających w błąd publiczność. 

— Nieprzychylna konjunktura dła roz- 
woju ruchu kołowego. Podług ostatnich da- 
nych na terenie m. Wilna kursuje ogółem 
98 dorożek samochodowych. Mimo tej sto- 
sunkowo niedużej ilości taksówek zarobki 
szoferów obniżyły się b. znacznie ze wzglę- 
du na słabą frekwencję jeżdżących. Jak nas 
informują, szereg właścicieli dorożek sa- 
mochodowych zarnierza wycofać swe auta 
z obiegu. Do wydziału komunikacyjnego 
Magistratu wpłynęło w ciągu bież. miesiąca 
kilka tego ordzaju zgłoszeń rezygnacyjnych. 

Stan ten każe spodziewać się w ciągu 
najbliższych miesięcy częściowego zamarcia 

i tak już niedużego w Wilnie ruchu koło- 
wego. 

UNTWERSYTECKA. 
— Nowy profesor U. S. B. Docent Uni 

wersytetłu Wileńskiego dr. Kolankowski mia 
nowany został profesorem tytularnym ne 
wydziale humanistycznym U. S. B. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— W Ognisku Akademickiem, Wielka 24 

odbędzie się w dniu ti kwietnia b. r. o go- 
dzinie 22 wesoła sobótka. Do tańców przy- 
grywa trio akademiekie, 

Wstęp zł. 3, dla akademików 1 zł. 50 gr. 
za okazaniem legitymacji lub karty wstępu. 

Karty wstępu można nabywać codziennie 
od 18 do 20 w lokalu Bratniej Pomocy. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Nominacja, Decyzją władz szkołnych 

nauczycielka gimnazjum im. Lelewela p. 
Sumorok-Słaniewiczowa mianowana została 
przełożoną gimnazjum żeńskiego im. - El 
Orzeszkowej. 

— Święta żydowskie w państwowych 
szkołach zawodowych. Kuratorjum Wileń- 
skiego Okręgu Szkolnego otrzymało z Mini- 
sterstwa W. R. i O. P. okólnik, na mocy któ 
rego w państwowych szkołach zawodowych 
uczniowie wyznania mojżeszowego w sobo 
ty i święta żydowskie nie mogą być zmusza- 
ni do pisania wypracowań ewentualnie 5d- 
bywania ćwiczeń praktycznych w warszta- 
tach, a nawet na skutek indywidualnych ża- 
dań rodziców mogą być całkowicie zwalnia 
ni od zajęć szkolnych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przy- 

jaciół Związku Strzeleckiego w Wilnie n- 
niejszem podaje do wiadomości P. T. człon- 
ków, że z urządzonej w dniu 15; M. r b. 
Czarnej Kawy — Dancingu na cele kultura!- 
no-oświatowe Związku Strzeleckiego czysty 
zysk wyniósł zł. 1051 gr. 06. * 

Jednocześnie Zarząd T-wa składa podzie- 
kowanie wszysikim osobom, które przyczy- 
nily się do poparcia wyżej wspomnianej im- 
prezy. z ; 

— Poranek propagandowy L. O. P. P. 
Staraniem Komitetu Woj. Wileńskiego L. O. 
P. P. wspólnie z Aeroklubem Akademickim 
Wilno w sobotę o godzinie 12 w południe 
w sali Miejskiej, zorganizowany zostanie 
poranek propagandowo-szybowcowy, na pro- 
gram którego złożą się: 

1) Pogadanka o szybownictwie z wyświe 
Ueniem 46 przezroczy g 

2) Film z IV wyprawy na Bezmiechówe. 
3) Film 3 Krajowego Konkursu Awjone- 

  

  

  

tek. 
ć) Humoreska „Warjat na wolności”. 
Wstęp dla dorosłych 50 gr., akademików 

uczniów i wojska 20 gr. 
— Komunikaty Wileńskiego Koła Sto- 

warzyszónia Rezerwistów i b. Wojskowych. 
Na ostatnich posiedzeniach sekcji kultural 
no-oświatowej Stowarzyszenia Rezerwistów 
i b. Wojskowych pod kierownictwem p. 
Wójcickiego uchwalono urządzić w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim w Ziełone Świątki 
na cele oświatowe zabawę ogrodową, uroz- 

maiconą rewją humorystyczną w „muszli ', 
wyścigami, loterją i t. p. 

Wobec 39 zgłoszeń na kursy dokształ 
cające sekcja urządza 2 grupy w zakresie 
szkoły powszechnej (4—7 oddział), resztę zaś 
9 kandydatów na kurs maturalny postano- 
wiono dołączyć od jesieni do kursów dla 
podoficerów, dla tych zaś, co nie chcą tra- 

cić czasu udzielają Kursy Gimnazjalne ir. 
Kochanowskiego (ul. Mickiewicza 4) znacz- 
nych ulg w korzystaniu z nauki. 

Grupa szkoły powszechnej uzyska lokal 
w szkole przy ul. Żeligowskiego wykładow 
ców zaangażuje p. Cieślak, któremu powie- 
rzono kierownictwo tych grup. у 

Nawiązano kontakt z p. dyr. Zelwerowi- 

` 

<zem celem urządzania co miesiąca poran- 
ku lub wieczoru rezerwisty polskiego, na 
które złożą się: sztuka i produkcje artysty- 
czne. 

W lecie sekcja zorganizuje wycieczki 
krajoznawcze po Wilnie i okolicy. 

W sekcji zorganizowano następujące re- 
feraty: 

1) prasowy i radjowy — kol. Nowicki 
i Wójcicki, 

2) teatralny — kol, Bułhak, 

3) dokształcający — kol. Cieślak i Wój- 
sicki, 

4) odczyty — kol. Lasoń, 
5) organizacyjny — prezydjum sekcji. 
Na sekretarza sekcji wybrano kol. J. La- 

sonia. 

— Herbatka Legjonu Młodych. Sekretar- 
jat Legjonu Młodych komunikuje, iż dnia 
12. IV r. b. odbędzie się: Zebranie Towa- 
rzyskie z herbatką w lokalu własnym Uni- 
wersytecka 6/8 — 5 o godz. 16-ej o którem 
zawiadamia wszystkich członków. 

Goście wprowadzeni mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
dnia 10 b. m. odbędzie się w lokalu przy 
uł. Przejazd 5 (Antokol) L Zebranie Klu 
bu Włóczęgów Senjorów. Początek o godz. 
19. Goście mile widziani. Na porządku dzien 
mym referat D-ra G. Wirszubskiego p. 4. 
„Ruch Hitlerowski w Niemezech“. 

— Towarzystwo Wyehowania Przedszkol- 
nego przy współudziale Kursów Pielęgno- 
wania i Wychowania Dzieci w Wiłnie urza- 
dza cykl wykładów dla matek i wychowaw- 
czyń na temat „Hygjena i psychologja dzie 

cka*. Wykłady będą się odbywały w Uni. 
wersytecie S. B. w czasie od 17 kwietnia do 
22 maja r. b. w poniedziałki w sali y i w 
piątki w sali I, od godz. 8-ej do 20. 

Karta wstępu na wszystkie wykłady wy- 
nosi 12 zł, dla członków Tow., wychowaw- 
czyń i hygjenistek 6 zł. poszczególne dai 
wykładowe 1.50 zł. 

Dochód na pomoce naukowe dła przed- 
szkoli. 

Zapisy w Sekretarjacie Kursów Pielęgno- 
wania i Wychowania Dzieci, uł. Mickiewi- 
cza 22 m. 5, codziennie oprócz świąt od,y. 
17-ej do 19-ej. 

FEATR | MUZYKA 
-— Teatr Miejski na Pohalance. Dziś, 

„Ten którego biją po twarzy”, pełna grozy 
i napięcia sztuka L. Andrejewa w kapital- 

. nej obsadzie z dyr. Zelwerowiczem na czele 
w eiektownych dekoracjach J. Hawryłkiewi- 
cza. Fascynująca treść, oraz świetne wyku- 
nanie sprawiają, że sztuka cieszy się nie- 
słabnącem powodzeniem. 

— _ Najbliższa premjera na Pohalanec. 
We wtorek dn. 14-go b. m. odbędzie się w 
Teatrze na Pohulance premjera sensacyjnej 
powieści scenicznej Leo Lenz'a według J. O. 
Gardigan'a: „W nocy ze środy na czwartek 
W sztuce zajęty jest cały niemał zespół, c- 
raz liczni statyści Próby pod kierunkiem 
rezyserskim Wasilewskiego dobiegają koń- 
ca. Dekorator J. Hawryłkiewicz zaprojekto- 
wał i wykonuje niezwykle pomysłowe i efe- 
ktowne dekoracje, które błyskawicznie prze- 
noszą widza z przedziału pociągu pośpiesz- 
nego Berlin—Kopenhaga do wytwornego bn- 
duaru, ze wspaniałej sali balowej do gma- 
chu sądu w Kopenhadze. 

Ciekawa ta i niezwykle starannie przygo 
towana premjera wzbudzi niewątpliwie du- 
że zainteresowanie w Wilnie. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś o godz. 
8-ej wiecz. „Koinec i początek”, arcywesoła, 
pełna humoru komedja Marjusza Maszyń- 
skiego, ciesząca się. wielkiem i zasłużonem 
powodzeniem. Zarówno wesoła treść, dow- 
cipny djalog, jak  śwąelne wykonanie oraz 
reżyserja K. Wyrwicz-Wichrowskiego, wy- 
wołują salwy śmiechu rozbawionej widowu: 

— Drugi i ostatni występ Chenkina. 
"Światowej sławy piosenkarz, świetny arty- 

sta teatru „Niebieski ptak, Wiktor Chen- 
kin wystąpi po raz drugi i ostatni w s0- 
botę dn. 11-go b. m. o gdoz. 1l-ej w Tea- 
trze „Lutnia”. Nie należy, wątpić, że drugi 
występ znakomitego Śpiewaka, który wy 
stąpi w niezwykle urozmaiconym repertuia- 
rze dozna równie entuzjastycznego przyję- 
cia, jak i pierwszy. W. Chenkin wysłąpi w 
oryginalnych kostjumach i charakieryzacji. 
Bilety w kasie zamawiań od godz. 11 do ® 
wiecz. bez przerwy. 

— „Sztuba“ K. Leezyekiego w Teairze na 
Pohulanee, Świetna sztuka K. Leczyckiego, 
„Setuba”, która wywołała tak wielkie zain 
teresowanie w naszem mieście, ukaże się w 
najbliższą niedzielę 12-go b. m. o godz. 3.30 
po poł. w Teatrze na Pohulance, w kapi- 
talnej obsadzie premjerowej, z udziałela ;- 
cznych statystów. - 

— Balet „Czerwony Kapturek“ w Teatrze 
Miejskim „Lułnia* W niedzielę dnia 12-g0 
kwietnia o godz. 3.30 po poł. odbędzie sę 
poranek baleto p. Sawinej-Dolskiej oraz 
jej uczenic. Wystawiony będzie 2-aktowy 
bałet „Czerwony Kapturek", układu p. Sa- 
winej-Dolskiej według bajki francuskiego pi- 
sarza Pierot'a. Każdy z nas zna tę bajkę, 
a każde dziecko chętnie słucha opowieści o 
„Czerwonym Kapturku*, tem więc przyjem- 
niej będzie zobaczyć znajome już nam po- 
staci w balecie pod tą samą nazwą. Po ha- 
lecie przez p. Sawinę-Dolską oraz jej ucze- 
nice będą wykonane tańce klasyczne i naro- 
dowe. Bilety do nabycia w kasie Teatru „Lu- 

   

  

(tnia*. Początek o godzinie 3.30 po poł. 

ВАВБ 
PIĄTEK, dnia. 10 kwietnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popułarna 
(płyty). 13.10: Komunikaty meteorologiczne. 
14.40: Odczyty dła maturzystów. 15.50: Le- 
kcja francuskiego. 16.10: Komunikat dła że 
glugi. 16.25: Program dzienny. 16.30: Kon- 
cert życzeń (płyty). 17.15: „Bitwa pod iga- 
niami“ — odczyt. 17.45: Koncert ze Lwo- 
wa. 18.45: Kom. L O P P. 1900: Komunikat 
Towarzystwa do badania historji obromy 
Lwowa. 19.16: „Osobliwości świata filmowe- 
go* — feljeton 19.30: Program na sobotę 
i rozmaitości. 19.40: Parsowy dziennik radj. 
20.00. Pogadanka muzyczna 20.15: Koncert 
symfoniczny. W przerwie „Przegląd filmo- 
wy”. Po koncercie komunikaty. ;   

3 

Bėle nerwowe i glowy ušmierza i usawa 
szybko i skutecznie Togał. Nieszkodliwe dia 
serca, żołądka i innych organów. Tysiące 
udręczonych odzyskało przy pomocy Toga- 
łu swe zdrowie! Wyprobujcie więc sami dziś 
jeszcze, lecz żądajcie tylko oryginalnych ta- 
bletek Togal — niema bowiem nic lepszego 
We wszystkich aptekach. 

  

SOBOTA, dnia 11 kwietnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu'z Warszawy. 12.05- 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 

  

meteorologiczny. 15.00: Odczyt dla mata- 
rzystów. 15.25: Program dzienny. 15.30: 
Przechadzki o mieście. 15.50: „O śledziu i 
jego połowie” -— odczyt. 16.10: Komunikat 
dla żegulgi. 1615: Koncert życzeń (plyty,. 
16.45: Koncert. 17.15: „Czy warto uczyć się 
na starość” — odczyt. 17.45: Audycja i kon- 
cert dla dzieci. 18.45: Komunikat Wiłeńskie- 
go Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rolni 
czych 19.00: Program na tydzień następny. 
19.20: Rezerwa. 19.40: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 20.00: Ciotka Albinowa mówi. 20.15: 
Skrzynka techniczna. 20.30: Recitał śpiewa- 
czy Aldony Połopowiczówny. 21.00: Recitał 
fortepjanowy Zofji Nainskiej. 21.40: Mnzy- 
ka lekka. 22.00: „Na widnokręgu* — odczyt. 
22.15: Koncert chopinowski. 22.50: Komani- 
katy i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZIWOŁĄGI FILMU. 

Film nie przestał jeszcze najwidoczniej 
być dla nas tą „terra ignoia', pełną niesa- 
mowitych dziwów, monstrów i osobliwości. 
Nowy świat wytworzony twórczą mocą ob 
jektywu jest jeszcze mocno egzotyczny. Pa- 

'rę rozjaśniających promien rzuci w to kłę- 
bowisko „odczyt p. Leszka Szeligowskiege 
„O csobliwościach świata filmowego”. 
DUBISKA NA SKRZYPCACH, ASKENAZY 

NA FORTEPJANIE. 
_. Rozgłośnia Polskiego Radja transmituje 
dziś o godz. 20.15/z Filharmonji Warszaw- 
skiej koncert symfoniczny , w którym weź- 
mie udział para wybitnych artystów: zna- 
komita skrzypaczka Irena Dubiska i piani- 
sta Szymon Askenazy, W programie koncert 
fortepjanowy G-dur Beethovena, pełen liry- 
cznego wdzięku oraz m. in. arcydzieło lite- 
ratury skrzypcowej koncert D-dur Beetho- 
vena, reprezentujący typ monumentalnege 
stylu. 7 ' 

KINA i FILMY 

„ODWIECZNA PIEŚŃ= 

(Helios). 
Niepokojąca mieszanina dobrych, bardze 

uekawych momentów z rażącemi nonsensa- 
mi; dobra robota techniczna, dużo ekspresji 
artystycznej, ale fabuła pełna bzdur i róz- 
uych fałszów. Kapitalna strona dekoracyjna, 
ko jak zrobione, małe, żydowskie miastecz- 

o (śliczna, stylowa synagoga, t e 1- 
ska) bardzo ciekawie Polyślaca Aldo 
wykonana, tak ładnie, że nie wiem czy dziś 
już na ziemiach naszej Rzphtej można zna- 
leźć podobnie zachowany zabytek zbiorowy 
starego, polskiego budownictwa. Oprawa jest 
przestudjowana wspaniale. 

To samo tyczy się typów ludności ży- 
dowskiej, niektóre są naprawdę — dosko- 
nałe (stary Mendel, przyjaciel Coldscheideraj. 

Gorzej jest z tymi „pogromowcami“, zapeł- 
nie już wziętymi „z powietrza”, jakieś typy 

i stroje niby rosyjskie, niby nie, słowem ga- 
limatjas. Stroje żydowskie teź nie są zu- 
pełnie w porządku, pomieszani są tu Žydai 
z Małopolski z Żydami z b. zaboru rosrj- skiege : 

: Fatalnie jest przeprowadzona akcja, ro- 
Jąca się od przeróżnych nonsensów i nie- 
prawdopodobieństw. Szczytem wszystkiego 
jest wybitny objaw ignorancji i niedbalstwa 
reżyserskiego, walka uliczna odziału wojska 
z jakimiś trudnymi do określenia rebeljan- 
tami. wyżej wspomn.  „pogreniowcami*: 
w której żołnierze leżą plackiem na środku 
ulicy aby ich przeciwnikom wygodniej było 
do nich strzelać z okien najwidoczniej Za 
dużo miejsca zajęłoby nam wyliczanie innych 
nzdur 

Bardzo niedołężne jest zakończenie, tak 
pozbawione istotnej pointy dramatycznej, że” 
aż smieszne, a to jest przecież śmierć dła 
tego rodzaju dzieła. 

Strona dźwiękowa niezła, tylko nieopi- 
sanie zabawny efekt, wywołuje ta franeusz- 
czyzna (mamy do czynienia z wersją fram- 
cuską) w ustach chałaciarzy małomiastecz- 
kowych, albo oficerów austrjackich, w kasy- 
nie. Komicznie jest naprawdę, gdy stary puł- 
kownik wstaje i zamiast: „Meine Herren", 
mówi „„Messieurs!“. 

Wykonanie aktorskie na wysokim pozio- 
mie. Możnaby być całkowicie Rob 

"ze wszystkiego co czynią, gdyby nie głupstwa 
scenar jusza i reżyserji. Stył typów często, jak 
już wspomnieliśmy -—— szwankuje. Pyszny 
np. jest ów stary półkownik, piękny typ ra- 
sowego dżentelmena, ale to nie Anstrjak tył- 
ko — Francuz... i to bardzo typowy Francnz, 

Nad program bardzo ciekawy „tygodnik* 
dźwiękowy Fox'a. (sk) 
TRAKAI TIT EEE 

Popięrajęt przemysł krajowy. 
2 9 M0 

List do Redakcji. | 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z ukazaniem się wzmianki w 
Nr. 78 „Kurjera Wileńskiego" pod tytułera 
„Nowo-Święciany. Dziki wybryk”, uprzejmie 
proszę Pana Redaktora © zamieszczenie w 
poczytnem pismie Pana niżej podanego spre 
stowania: 

Nieprawdą jest, iż ja, Vice-Burmistrz m. 
Nowo-Święciany N. Michałowski w dniu 27 
marca r. b. rzekomo w Urzędzie Magistratu 
i w godzinach urzędowych za oszczerstwe 
znieważyłem czynnie sekretarza Nadleśnict- 
wa Święciańskiego p. Butlera. Natomiast 
prawdą jest, że w dniu 27 marca r. b. o g. 
7 wieczór w lokału przywatnym, a nie w 
Urzędzie Magistratu i będąc w charakterze 
osoby prywatnej, jako członek byłego Zarzą- 
du Straży Ogniowej, zostałem ubliżony przez 
p. Butlera, rzuconem oszczerstwem pod mo- 
im adresem i byłego Zarządu Straży Ognio- 
wej. Będąc bardzo dotknięty oszczerstwem 
rzuconem przez p. Butlera i nie mogąc za- 
panować nad sobą, w obronie swojego do- 
brego imienia oraz honoru, zareagowalem 
wymierzając p. Butlerowi policzek. 

Nowo-Święciany, dn. 7. IV. 1931 r. 

N. Miehałowski. 

  

PORTRET 

Adama Mickiewicza 
IIR Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieezeza T. Goreekiego. 

DO NABYCIA: 
na składzie głównym w 

Św. Wojciecha w Wiinie, oraz we 

wszystkich księgarniech. 

Cena 2 zł. 

   



" 2 OSTATNIEJ CHWILI 

Przygotowania Francji do sesji genewskiej. 
PARYŻ, 9. IV. (Pat). Briand i La- 

vał odbyli w dniu wczorajszym rozmo- 
wę wielkiej wagi „L'Echo de Paris" 
donosi, że rozmowa ta dotyczyła 
asłatnich wypadków dyplomatycznych 
mianowicie pertraktacyj morskich, a 
zwłaszcza stanowiska delegacji fran- 

cuskiej w Genewie. Według tego pis- 
ma, Briand miałby przygotowywać o- 
becnie plany organizacji, zmierzają- 
cej do utrącenia umowy austrjacko- 
niemieckiej i ograniczenia jej konsek- 
wencyj. 

Francuzi pobili rekord odległości i trwania lotu. 
PARYŻ 9.4. Pat. — Lotniey francuscy 

Freton i Dełaveorgne pobili światowy re- 
kord odległości i trwania lotu na lekkim 
zparocie przebywające 3.460 km. w ciągu Ż% 

godzin i 38 minat. Dotyehezas rekord włe- 
skiego lotnika Donatti wynosił 2.746 km. 
w ciągu 29 godzin i 4 minat. 

Znowu katastrofa lotnicza. 
WARSZAWA 9.4, Pat. — W dnia 9 b. m. 

w poładnie por. pilot Józef Orłowski, z lu- 
stytut«u Badań Technicznych Lotnictwa, na 
samołecie „Avia“, przy przymusowem lądo- 

waniu na błotnistym terenie Czerniakowa 
uległ katastrofie. Ranny pilot został przewie 
ziony prywatnym samochodem do szpitala. 
Samołot został doszczętnie rozbity. 

„ Zeppelin“ przeleciał e godzinie 12.30 nad 

: 5 AWR ROOW SKORE ECON? 

Poprawa stosunków węgiersko - rumuńskich. 
BUDAPESZT, 9. IV. (Pat). W 

wwiązku z pobytem księcia Mikołaja 
rumuńskiego, którego wizyta nosić 
ma charakter sportowy, tutejsza opin 
ja publiczna oraz prasa przypisują 
wizycie znaczenie polityczne, o czem 
Świadczy przyjęcie, zgotowane w Bu- 

dapeszcie, a przekraczające ramy kur- 
tuazji. Przybycie regenta Horthyego 
do pałacu poselstwa rumuńskiego u- 
ważane tu jest za dowód manifestacji 
na rzecz zmiany usposobienia Węgier 
w stosunku do Rumunji. 

Nowy lot „Zeppelina”. 
BAZYLEA 9.4. Pat. — Sterowiec „Zep- 

pełin* który wyleciał 9 b. m. o godzinie £ 
rano z Friedrichshafen, przyłeeiał do Bazy- 
tei o 6 min. 25 i skierował się w stronę 
Belfort. Sterowiee udaje się podobno do E- 

/ gipta. 
MARSYLJA 9.4. Pat. — Sterowiec „Graf 

LL Ala i ACK 

Krwawa zemsta 
Jesienią 1929 r. na terenie pow. Świe- 

ciańskiego władze bezpieczeństwa zlikwido: 
wały niebezpieczną bandę rozbójniczą, któ- 
rą kierował Jan Ryś, rodzony syn legendar- 

Marsylją, dążąe w kierunku poładnia. 
BERLIN 9.4. Pat. — Bezpośrednio przed 

wystartowaniem „Zeppełina* z Friedrichsha- 
ien komendant sterowca dr. Eckener, na 
żądanie władz franeuskich, zmuszony był 
zarządzić usunięcie wszystkiech aparatów fo- 
tograficznych, znajdujących się w posłada- 
niu pasażerów. 

mścicieli Rysia. 
nego herszta bandy Antoniego Rysia unie- 
szkodliwionego przed kilku laty przez sąd 
wileński. 

W tropieniu bandy młodego Rysia, który 

wstąpił w śłady swego ojca, znaczną pomoe© 
władzom okazałi Jan Buczeł i Jerzy Am- 
brożewicz, którzy dostarczyli prowadzącym 
śledztwo cennych informacyj. 

Krewni i powinowaci zarówno Jana Ry- 
sia jak też i licznych członków jego bandy 
poprzysięgłi wymienionym krwawą zemstę. 

Wielokrotnie dochodziło do bardzo 05- 
trych scysyj między Buczelem i Ambrożewi- 
czem z jednej a sympatykami bandy z dru- 
giej strony. Te stosunki wreszcie zmusiły 
Buczela do opuszczenia Polski. 

Dnia 24 kwietnia ub. r. podczas targu w 
Hoduciszkach na Ambrożewicza napadła gru 
pa staroobrzędowców, wśród których byli 
szwagrowie Jana Rysia Simfon i Prokop 
Wołkowowie. 

Napadnięty musiał schronić się w jed- 
nym z domów, skąd mógł wyjść dopiero po 
przybyciu policji, która napastników roz 
pędziła. 

Wyzwolony z opresji Ambrożewicz wraz 
ź innymi swymi sąsiadami wozem udał się 
do wsi Maldziewicze, gdzie mieszkał. 

Po drodze stopniowo towarzyszący Am- 
brożewiczowi odłączali się, udając się da 
swych mieszkań, i wkrótce pozostał z nie 
jakim Albinem Wierżanem, który będąc w 
dobrej komitywie z młodzieżą staroobrzę- 
dowską, ufał iż uda mu się zabezpieczyć 
Ambrożewicza. 

Nr. 81 (20231 

Ujrrawszy jadącego wozem. zuienawidźe- 
mego Ambrożewicza, staroobrzędowcy oto- 
czyli go kołem i czekali sposobności by połi- 
czyć się z nim i jego opiekunem. 

Kiedy przejeźdźali przez rynek Wierżzą. 
zsiadł z wozu, chcąc załatwić interes. 

Z tego momentu skorzystali Wotkowo- 
wie, z których Prokop skrępował Wierżaną, 
a Simfon zadał mu nożem masarskim głe- 
boki cios w szyję, przebijając arterje, ce 
spowodowało niemał bezpośrednią śmierć. 

Za zbiegłymi Wołkowymi zarządzono po- 
Śścig, który doprowadził do ujęcia. 

W wyniku śledztwa obaj zabójcy stanęt: 
przed IIl-im wydz. karnym sądu okręgowe- 
go, pociągnięci z art. 453 k. k. 

Oskarżeni próbowali wykrętnemi tłuma- 
czeniami się uniknąć kary, lecz przewód są- 
dowy dokładnie odźwierciadlił tragiczne ząj- 
ście i jego podłoże. 

W rezultacie sąd w składzie pp. sędziów 
Cz. Sienkiewicza, J. Zaniewskiego i Sulkie-- 
wicza skazał obu oskarżonych na zamknię- 
cie w ciężkiem więzieniu przez lai 10 kaž- 
dego. Ka-er. 

  

  

Cena bil.: Parter 60 gr., Bałkon 30 gr. 

Od dnia 10 do 14 kwietnia 193! roku das Miejskie | oz sias oo Wiki I Szakale Monza ха лрт оее 

  

SALA WEJSKA angielski film, przedstaw. wstrząs. przygody Brytyjskiej tajemn. fłoty podczas Wielkiej Wojny. W obrazie tym 
Gezsiramnka: 5 wyst. osob. Lord Jellicoe — adm. ang. oraz adm. Sime. NAD PROGRAM: Warjat na woinoŚci—kom. w 2 akt. 

z Kasa czynna od g. 3 m. 30, — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Gwiazdzista eskadra 

M 1 fil = m onumentalny arcytilm mat Ri ODWIECZNA PIEŚŃ KIRO-TR (ATE ==== króla reżys. E. Dupenta 
Wiełkie dźwiękowe arcydzieło dramatyczne. Konflikt miłości i rasy. Odwieczna walka dwóch światów. 

W rolach głównych: Mary Glory znakomita śpiewaczka „Habimy”, Miriam Elias, Max Udłan i Henryk Garat, 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy przegląd dźwiękowy „Foxa'' (ostatnie nowiny). 

Wkrótce usjwicksze Valę miłośći”, „Na Zachodzie bez zmian” 1 „Monte Carlo“. RoSRÓ AWCE EGIAtoĘ 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10:30 

artysta filmowy wszyst- uzy Emil Jannings 
NIEBIESKI MOTYL (Aniol 

kabaret Loli-Loi Marlena Dietrich yzmu filmowego 

„AELIOS” 
Wileńska 83, tel. 9-26 

— Na pierwszy seans ceny zniżune. 

zablyśnie cała potęgą swego oszałamia- 
jącego talentu w swej najnowszej i naj- 

wspanialszej kieacji dźwiękowej p. t. 

Dziś! Najgenjalniejszy 

W strząsający dram. 

miłości i pokusy, 
poświęc. i zdrady. 

BZWIĘKOWH KINO 

„КАНЕ uosobienie najsilniejszego napię- 
cia „wampiryzmu“ erotycznego. 

W roli artystki 
nowa rewelscj 

   

  

  

Nieee КО Świata, Ma zdthodcie hez Zain | Bd iadami Pala 
  

Dziś! Najwspanialszy % Wstrząs, 
super-film dźwięk. świato- 

wej produkcji francuskiej Naszyjnik królowej Arenai 
milosny 

pelia stym. aiezdzicie Aleksandra Marcella Jefferson i DianaKarenne 
NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy „Foxa', — Scansy o godz. 2, 4, 6, 8i 1030 

OFIARNA NOC 

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
wi. Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! Poraz pierwszy w Wilniel 

  

  

  

  

Motto: „Pierwsza kobieta w życiu mężczyzny”. 

KINO-TEATR Najpotężniejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

p N « Dramat ilustrujący odwieczny konflikt miłosny dwu pierwotnych natur. 

Ą W rolach boh. „Siódn ego Nieba* jako „Jego pierwsza kobieta”. 

® ыдч':п;:ь Charles Farrel i „Anioła Ulicy", oraz Mary Dunkan Początek o godz. 3-ej. Ceny od 40 gr. 

WIELKA 42 Wkrótce na naszym ekranie ° ® ® 5 

Największe Arcydzieło Filmowet į d k b 

Mogę! Wszechówiatowy szlagier n S I ro OWIeC 

Kino Kolejowe Dziś Wspaniały d b d ił # (©  Emocjonuj. dramat 
fil ki pro- p mi ' erotyczny z życia 

GN 15 KO BR Krajovos O an erą i OSCI naszych marynarzy 

Akcja dramatu rozgrywa się w Gdyni, e Ga sj aj” wię F na Helu. 

ч W rolach głó h: Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Paweł Owerło, Marja Bogda, Tekla Trapszo i inni. 

(beż śworsa Kolejow.) Pocz: RAE 5 Pty w aa i święta o g. 4-ej pp. asla pr. Ziemia Obiecana a zn. pow. Wł. Rejmonta. 
а! & J. 

Kino - Teatr Dziś podwójny program! Ch li ch li 4 R | I į 

a | 1) Najlepsza kreacja genjalnego komika ar ie ap n jeko tid PSE GI 

į U X Arcywesoła komedja w 10 aktach, pobudzająca wszystkich ię CACY. IE śmiechu. 
& i 10 aktów niezwykłych przygód człowieka bez 

ы dk bo 2 Рюп;:: rt M artwy węzeł rąk. W roli głównej Juljusz Stępowski. 
Początek o godz. |-ej. Geny miejsc od 40 gr. 
  

  

        

Żywnościowa Komisja Garnizonu Grodno ogłasza 

ma dzień 23 kwietnia 19 godz. 10-ta przetarg nie- 

ograniczony na dostawę artykułów żywnościowych 

i paszy dla oddziałów garnizonu Grodno wraz ze szpi- 

tałem wojskowym Grodno na okres od I.V. do 31.VII. 

1931 roku. BRO 
W ofertach należy podać tylko iłość i cenę arty- 

*ułów, 
Komisja zastrzega sobie prawo wyboru dostaw- 

ców i oddania dostawy dla poszczególnych od- 

działów. R d SA 

Szczegółowych informacyj o ilości artykułów i wa- 

        Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu ló-go kwietnia r. b. 

o godz. 10 rano w domu Nr. 14 przy ul. 
Trockiej (mury po-Franciszkańskie) odbędzie 

się licytacja różnego rodzaju sprzętów do. 

mowych, zasekwestrowanych u poszczegól 

nych płatników w celu pokrycia zaległości 

podatkowych, a w dniu 17-go kwietnia r. b. 

o godz. ll rano odbędzie się licytacja 4.ch 

samochodów firmy „Ford* przy ul. Łukis- 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„КОГ МИа Ка° 
ul. Krėlewska 9. 

Wydaje šniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 

i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 

  

Lejegtr MARUIOW. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 26.1. 1931 r. 
12660. 1. Firma: „Grinblat Sora* w Wilnie, ul. 

Łotoczek 6. Splep spożywczy. Firma istnieje od 
1920 r. Właściciel—Grinblat Sora, zam tamże. 34/Vvl 

W dniu 28.1. 1931 r. 
12662. 1. Firma: „Sawczuk Mikołaj" we wsi Stu- 

kały, gm. Orla, pow. Szczuczyn. Sklep spożywczy 
i tytoniowy. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — 
Sawezuk Mikołaj, zam. tamże. ; 35/V1 

W dniu 2.III. 1931 r. 
12663. I. Firma: „Konstanty Przeździecki* w maj. 

Woropajewo, pow. Postawskiego. Młyn wodny w Wo- 
ropajewie i młyn parowy w Polowiu, gm. Woropa- 
żewikiej, pów. Postawskiego. Właściciel —Przeżdziecki 
Konstanty, zam. tamże. 36/V1 

Doe Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 16.I1. 1931 r. 
694. lil. Firma: „Ch. Gelpej i H. Kraener*. Spół- 

ka została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 
37/V1 

Firma: „Sklep gotowych ubrań R. i 5. 11898. II. 
Radin S-ka". Spółka została zlikwidowana i wykreśla 
się z rejestru, j 38/VI 

W dniu 9.Ii. 1931 r. 
10934. Il. Firma: „Jochelman Lejba“. Praedsię- 

biorstwo zostalo zlikwidowane i wykreśla się z reje- 

stru. 39/V1 

W dniu 26.11. 1931 r. 
2494. M. Firma: „Zakłady Prremysłowe Romualda 

Bancarewicza w Landwarowie”. Przedsiębiorstwo zo- 
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 40/V1 

W dniu 2L.II. 1931 r. 
1460. I. Firma: „Segal Hirsz”. Przedeiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 41/VI 

W dniu 11.I/. 1931 r. 
936. Ill. Firma: „Sz. Cukierzys — Sukcesorka*. 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
z rejestru, 42/V1 

W dniu 10.I1. 1931 r. 
12091. II. Firma: „Bik Judel*. Przedeiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 43/V] 

W dniu 16.1. 1931 r. 
11572. M. Firma: „Synaj Hirsz — Artgrafika*. 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się 
3 zejestro. 44NI 

W dniu 21,11. 1931 r. 
9670. Il. Firma: „Złotkin Szymon i Boruch S-ka". 

Wspólnik Boruch Żłotkin zmarł. Przedsiębiorstwo 
spółkowe zostało zawieszone. 45/V1 

W dniu 26.ll. 1931 r. 
Firma: „Zakłady Przemysłowe A. Mozer 

Siedziba w Nowo - Wi- 
46/VI1 

125. VII. Firma: „T-wo Garbarai Wilja Juljan 
Gordon i S-ka. Spółka firmowa”. Siedziba spółki zo- 
stała przeniesiona na ul. Tartaki 10 — 2 w Wilnie. 

47/N1 

   

40. VI. 
i Synowie w Nowo-Wilejce*. 
lejce ul. Połocka 14. 

Do Rejestru Handlowego Dział B, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 11.11. 1931 r. 
428. V. Firma: 

go — Oddział w Wilnie" Dr. 
mianowany został zastępcą dyrel:tora Banku. Zastępca 

„Bank Gospodarstwa Krajowe 
Kazimierz Platowski 

dyrektora Banku Czechowski nosi imiona: Ludwik 
Zdzisław. Przestali być prokurentami Centrali: Dr. 
Józef Kugel, Zdzisław Czechowski, Władysław Bro- 
dacki, Stefan Szymanowski i Dr. Kazimierz Platowski. 

63/V1 
W dniu 31.1. 1931 r. 

350. II. Firma: „Kazimierz Rutkowski i Domaga/a. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Kapitał 
zakładowy zwiększony o 10.0 zł. wynosi 10000 zł. po- 
dzielonych na 10 udziałów po 1000 zł. każdy całkowi- 
cie wpłaconych. 64/VI 

    

446. Il. Firma: „Towarzystwe Frydwor. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością”. Na likwidatorow 
powołano zam. w Wilnie: Dawida Frydkowskiege przy 
ui. Piwnej 6 i Berka Dworzeckiego przy ul. Piwnej 7. 
Zgłoszyne likwidację spółki. 65/V1 

W dniu 7.li. 1931 r. 
415, IV. Firma: „Baltrustra (Baltycko Rosyjskie 

Towarzystwo Transportowe). Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością*. Oddział w Wilnie został zlikwi- 
dowany i wykreśla się z rejestru. 6671    

27*. VIII. Firma: „Tektura—spėika z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. Na drugiego Dyrektora powoła- 
no Dawida Szatję, zam. w Wilnie, przy ul. M. Pohu- 
lanka 11. Stanowisko Wice Dyrektora zostało zniesio- 
ne. Plenipotencje wydawane przez spółkę, zobowiąza- 
nia, umowy i weksle własne wymagają trzech podpi- 

sów, podpisów dwóch dyrektorów i jednego człenka 
zarządu względnie zastępcy lub też podpisu jednego 
dyrektora i dwóch członków zarządu względnie za- 
stępców, żyra na weksłach klijentowskich, czeki i ko- 
respondencja wymagają dwóch podpisów obu Dyrek- 
torów lub jednego z nich oraz jednego członka za- 
rządu względnie zastępcy. 67/vl 

Do Rejestru Hadiowego Sądu Okr. 
w Wilnie wciągnięte następujące 

wpisy pierwotne — Dział B. 
W dniu 24.1. 1931 r. 

497. I. Firma: „Ch. Kowarska Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością”. Sklep spożywczo-kolonial- 
ny galanteryjny i naczyń. Siedziba w Nowo-Swięcia- 
nach, pow. Święciańskiego. Firma istnieje od dnia 5 
stycznia 1931 r. Kapitał zakładowy epółki 2000 zł po- 
dzielony na 100 udziałów po 20 zł. każdy; 1000 zł. 
wpłacono w gotowiżnie zaś 1000 zł. w postaci towa- 
ru. Zarządcą spółki jest Chawa Kowarska, zam. w 
Nowo - Święcianach, pow. Święciańskiego, która pod 
stemplem firmowym zawiera i podpisuje wszelkiego 
rodzaju umowy, wekele, żyra na weksłach, czeki, ple- 
nipotencje i inne dokumenty oraz odbiera pieniądze, 
korespondencję i towary. Spółka z ograniczoną od- 
powiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 
przed Sewerynem Bohuszewiczem Notarjuszem w Wił- 
nie w dniu 5 stycznia 1931 r. za Nr. 78 na czas nie- 
ograniczony. 68/V1 

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

      

  

zawo 

ROZNE SUMY | 
gotówkowe łokujemy 

na |-sze hipoteki 
miejskie lub ziemskie 

į Dom H.-K. „Zachgta“ 
j Mickiewicza 1, tel.9-05 | 

  

  

Poszuknję posady 
niańki, „ce. 
b. dobre, mogę na wyjazd. 

ulica Gdańska 4—4 

pęóżych rodz mieszka- 
nia do wynajęcia, słe- 

neczne, suche i zdrowe 
ze wszelk. nowocz. wyg. 
ulica Wiłkomierska 5-a. 
    

  

ŻE wyd. 
przez P, K. U. Wilno 

powiat na im. Władysła- 
wa Adaszkiewicza, unie- 
ważnia się. 

Skradzione 
weksie 

ma sumę 490 złot. z wy- 
stawienia Józefa Kamiń- 
skiego, zamieszk. we wsń 
Bondaryszki gro, Pluss- 
kiej pow. Bresławskiego. 
z następującemi termina- 
mi płatności: 
35 zł. płatny (AL 1931 - 
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Dr. GINSBERG 
thoroby skórne, wane 
ryczne | moczopłołowe 

Wileńska 3 
od godz, 8—1 1 4—*. 

tal, 567. * 3433 

Pania 
do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 

nad apteką Jundzilla. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematykm. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

  

  

    

  

mankach dostawy udziela kwatermistrz 76 P- p: w go- 

dzinach urzędowych (koszary Kościuszkowskie). 

Garnizonowa Komisja Żywnościowa 
r 5NŁ G dno 

DDRII TSR K ZERO RZYOEOAÓEREEZOREOWARAORA 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

kiej Nr. 5. 
4004 

Ogłoszenie e OGŁOSZENIE. 

| 

41 

przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

SPROSTOWANIE. 
kartek 

powieściowy nie 
Wskutk pomieszania rękopisu 

wezorajszy nasz odcinek 

wiąże się bezpośrednio z treścią poprzedniego, 

wobec czego należy go uważać za niebyły. 

Balszy ciąg odcinka z dn. R b. m. podajemy 

dzisiaj. 
Ag 

A może w tym wiełkim, staryni do 

mu przebywał ktoś, komu jak dotąd. 

udało się uniknąć wykrycia z naszej 

strony czy policji. 
Nie wiem, czy ta ałarmująca kon- 

cepcja wytrysnęła li tylko z potrzeby 

logicznego wyjaśnienia brzydkiej za- 

gadki, czy też rosła w mojej podświa- 

domości już od dłuższego czasu. Bądź 

co bądź, warto było poswięcić jej tro- 

chę namysłu. 

Co znaczyły przedewszystkiem 0- 

we tajemnicze, niewyjaśnione kroki? 

Nie wierzyłam, żeby Kema naprawdę 

sama wtedy chodziła po piętrze, jak 

powiedziała O'Leary'emu. Mnie po- 

wiedziała co innego i czułam, że prze- 

de mną nie skłamała. Dalej, co zna- 

czyła djabelska muzyka w bibijotece, 

która wyrwała mnie ze snu w dzień 

pogrzebu Adolfa, kiedy to w całym 

domu pozostałam tylko ja. Kema i 
mój pacjent? Ja nie dotknęłam kla- 
wiszy, mój pacjent też nie, Kema nie 
była pianistką. Policjantów nie wzię- 
łam nawet pod uwagę. Zresztą jed- 

nego miałam na oczach. Chyba, że 

jaki intruz-złodziej zawodowy (cho- 

ciaż przecież nie nie zginęło), łub jaki 

nieznany wróg rodziny — zagrał w 

przystępie niezrozumiaiego kaprysu 

ulubioną mełodję Eustachego i to jesz- 

cze techniką tego ostatniego. Ale była 

to hipoteza nie do przyjęcia. 
Dalej nasuwała się zagadka prze- 

padłego słonia, którego nie mógł scho- 

wać nikt z domowników. Jeżeli zaś 

taki tajemniczy intruz gospodarował 
po domu, który musiał obfitować w 
mnóstwo kryjówek, to czy był on w 
porozumieniu z którymś z domowni- 
ków, czy nie? I kto to mógł być? 

Kwestja ta była wysoce problema- 

tyczna i narazie nie warto było w nią 
się zagłębi Ale nieznajoma osoba 

musiała mieć jakąś pomoc, bo jakże- 
by inaczej wydostawała się z zamknię 
tego i strzeżonego domu? Nasunęły 
mi się zapamiętane fakty — szczeka- 
nie psa przy obiedzie pierwszego wie- 
czora i zdenerwowanie March; szcze- 

  

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

[ 

Zimne i gorące zakąski. 
Piwo. Gabinety. 

MAGISTRAT. i 

kanie Konrada w drugi wieczór, a 
wszak gdy wszyscy siedzieli przy: sto- 
ie, łatwo było komuś wemknąć się 
niepostrzeżenie do domu. Potajemna 
wyprawa March do ogrodu w czasie 
zawiei w noc Śmierci Adolfa — czyż- 
by wyprowadzała kogo do kryjówki, 
wiedząc, że w domu będzie rewizja 
i bojąc się, że len ktoś nie da rady 
psu? A Kema — i Kema należała do 
tajemnicy! Wszak skryła ucieczkę 
March przed policją najbezczelniej- 
szem kłamstwem. A potem to kłam- 
stwo, że to ona chodziła po piętrze. 
Mnie powiedziała, że nie chodziła. 
Widocznie odwołała prawdę z rozkazu 
March. Ach, Kema, stąpająca cicho 
i ukradkowo jak dzikie zwierzę... Ona 
mogła wiedzieć dużo! | 

Naturalnie, biorąc pod uwagę 
fakt, że dom był dniem i nocą pod 
strażą policji i że zrobiono w nim kil- 
kakrotnie gruntowną rewizję, była to 
myśl wysoce fantastyczna. Ale powie- 
działam sobie, że prawda jest często 
nieprawdopodobna i o drugiej, kiedy 
May przyszła zastąpić mnie przy dziad 
ku i dać mi możność zażycia kilku go- 
dzin odpoczynku, miałam już plan 
sprawdzenia na własną rękę zdumie- 
wającej możliwości. 

Niech pani się o mnie nie trosz- 
czy — odpowiedziała grzecznie March 
na mój protest. — Nie boję się zostać 
sama. I zresztą od samego rana włó- 
czy się za mną olbrzymi policjant. 
Musi tu gdzieś być wpobliżu. — Mó- 
wiła z humorem, pokrywając niezręcz- 
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nie trwogę i udręczenie. Miała podbite 
oczy i z byle powodu wzdrygała się 
nerwowo. В 

Wyciągnęłam rękę po lampkę ele- 
ktryczną, którą O'Leary zostawił dla 
mnie na stole, gdy March chwyciła 
mnie nagle za ramię. 

— Och, gdybym mogła ich nie wi- 

dzieć! Grondala-—na sofie i stryja Adol 

fa na schodach! Widzę ciągle oczy 

stryja: — Obejrzała się szybko na so- 
fę i na schody i przyćisnąwszy ręce 
do oczu, jakby dla  przysłonięcia 
okropnego, nieodpartego wspomnienia 
stanęła, drżąc całem ciałem i wciąga- 
jąc z trudem powietrze w dyszące płu- 
ca. 

— Niech pani się uspokoi! — rze- 
kłam ostro, odciągając od jej twarzy 
małe, zimne rączki i przytrzymując je 
w rękach. Pani jedna trzyma na gło- 
wie cał? dom. Bez pani wybuchłby 
zbiorówy obłęd. Musi pani nad sobą 

panować. 
Sądzę, że słowa moje zabrzmiały- 

by bardziej przekonywująco; gdyby mi 
nie odezwało się w uszach ironiczne 
echo słów Adolfa: Ręka każdego 
członka naszego rodu jest stworzona 
do rewolweru" i „Ty się boisz*. 

Ale przestała drżeć i podniosła 
twarz, oszpeconą w tej chwili ostremi 
iinjami koło ust i strasznym niepoko- 
jem odbitym w głębi granatowych 
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stać tej ciężkiej odpowiedzialności. W 
czasie choroby dziadka ja jestem gło- 

wą domu. 
Ten feudalny ton zrobił na mnie 

wrażenie ze względu na osobę „głowy 

domu*. Ta wdzięczna dziecina w ele- 
ganckiej sukience i jedwabnych poń- 
czoszkach na zgrabnych nóżkach, z 
głową pokrytą jedwabistemi, czarnemi 
loczkami, przypominającą główkę 
dziecka, oznajmiła surowo, że „musi 
sprostać ciężkiej odpowiedzialności*. 
Co to byla za rodzina! 

`— Niech pani nie czeka, panno 
Кеа!е — ciągnęła March panująć nad 
głosem. — Już mi dobrze. To tylko to, 
że ta straszna rzecz zdarzyła się moim 
bliskim, w domu, w którym mieszka- 
łam całe życie... Urwała, jakby bojąc 
się skończyć i oczy jej pobiegły nerwo- 
wo w stronę schodów. Poruszyła nie- 
cierpliwie głową i usiadła w fotelu ko- 
ło łóżka dziadka. 

Pomyślałam, że w tym ponurym 

okropnym domu mogły się zdarzyć 
najgorsze rzeczy, lecz zatrzymałam „tę 

refleksję dla siebie i udziełiwszy jej 

kilku wskazówek, jak ma się obcho- 

dzić z chorym, wyszłam z pokoju. Za- 

iaz za portjerą zderzyłam się gwal- 

lownie z policjantem, który „musiał 

stać za progiem. Rozgniewał się # 7а 

pytał mnie niezbyt uprzejmie, gdzie 

mami oczy. Zabolało go widocznie, bo 

stanął na jednej nodze jak bocian. OCZU. 

— Ma pani słuszność — rzekła z March wyjrzała ciekawie na kory- 

akcentem dumy, chociaż 'głos jej po- tarz i policjant zły i zakłopotany, po- 

został zimny i smutny. — Muszę spro- szedł za mną. Ale z trzeciego pokoju 

rr 
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zawrócił na palcach i zniknął w pasa- 
ZU. 

W głównym hallu natknęłam się: 
na Mittie Frisling, jak się zdaje, ku jej 
niezadowoleniu, bą klęczała właśnie: 
na podłodze z łokciami i głową przy 
ziemi, zaglądając pod wielką komodę: 
orzechową, stojącą pod północną ścia- 
ną. Z wydeptanych pantofli wygląda- 
ły dziurawe pięty. Spostrzegła mnie 
dopiero, gdy znalazłam się tuż przy 
niej. Obejrzała się nerwowo i kichnęła 

kilka razy. 
-— $zukałam czegos — rzekła, od- 

garniając zakurzonemi rękami włosy: 
z twarzy. 

Obrzuciłam ją zimnym wzrokiem. 
weszłam na schody i obejrzałam się: 
ża siebie. W tej chwili portjera w 
drzwiach naprzeciwko poruszyła Się: 

i wyjrzała z niej twarz Izabelli, p0- 
dobna do malowanej maski. Nie spo” 
strzegła mnie jednak, pochłonięta ob- 

serwowaniem Mittie. W oczach jej by- 
ło coś tak dzikiego i okrutnego, że 
wzdrygnęłam się. 

W ciągu tego dnia i następnego zro- 
biłam spostrzeżenie, że wszyscy w do- 
anu „szukali czegoś”: gorączkowo, na-- 
miętnie i gwałtownie. W pokojach 
był ciągły. ukradkowy ruch. Wcho- 
dzono, zaglądano we wszystkie dziu-- 

ry. Ale o tem potem. 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedziałny Władysław Monkiewicz


