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AUSTRJA W EUROPIE. 
  

Dia wyznawców zasady, że pań- 

stwa jest polityczno-gospodarczą or- 

ganizacją narodu w znaczeniu etnicz- 

nem, że współnota narodowu jest je- 

dyną niemal spójnią, łączącą miesz- 

kańców pewnego terytorjum w orga- 

nizm państwowy, że czynniki wspól- 

noty historycznej, ekonomicznej i psy- 

chicznej nie odegrywają decydującej 

roli w procesie tworzenia się i prze- 

kształcania państw, —dla tych wszyst- 

kieh połączenie się Austrji powojennej 

z Rzeszą Niemiecką jest pewnikieni, 

nieuniknionym skutkiem naturalnego 

dążenia narodu do zjednoczenia się 

w jednej organizacji państwowej. 

Dogmatem każdego niemal Francuza 

tub Włocha jest zasada państwa na- 

rodowego. Zdawałoby się więc. że dla 

nich Anschłuss powinien być natural- 

mą koniecznością, a przeciwdziałanie 

mu — sztucznem i w wyniku swoim 

bezskutecznem hamowaniem natural- 

nego procesu dziejowego. W :rzeczy- 

wistości rzecz się ma akurat odwrot- 

nie. 

Na straży niepodległości powojen- 

nej Austrji stoi przedewszystkiem 

właśnie Franeja, głosząc nieomal za 

casus bełli to, co według pojęć fran- 

cuskich stanowić winno niezaprze- 

czalne prawo każdego narodu. W spra- 

polityka francuska 

działa wbrew zasadom, które naogół 

wyznaję, idąc po linji prymitywnego 

oportuniemu politycznego, który jej 

nakazuje niedopuszczenie do powięk- 

szenia się Rzeszy o osiem miljonów 

Niemców austrjackich. 

Polityka francuska wobec, Austrji 

jest tradycyjnie błędna i niekonsek- 

wentna. Autorzy traktatu w St. Ger- 

main, kierując się wilsonowską zasadą 

narodowości dokonali podziału dawnej 

monarchji habsburskiej na terytorja 

rzekomo narodowe. W rzeczywistości 

wskutek ogromnego przemieszania się 

narodowości na tem terytorjum, oraz 

rozmaitych względów ubocznej natu- 

ry, zasada ta przy jej zastosowaniu 

musiała ulec spaczeniu. Współzałeż- 

ność gospodarcza podzielonych obsza- 

rów, wynikająca z  kilkuwiekowej 

wspólnoty państwowej, nie została zu- 

pełnie wzięta pod uwagę. 

wie Anschłussu 

Wykrojona z dawnej wielojęzycz- 

nej monarchji jednojęzyczna Republi- 

ka austrjacka ze stolicą, bankami i 

przemysłem, obliczonemi na obsługi- 
wanie całości dawnego obszaru, ska- 
zana została na przymusową wege- 
tację. będące otoczona przez nowe 
państwa, z których każde odrazu za- 

inaugurowało politykę egoizmu gospo- 

darczego, odgradzając się wzajemnie 

wysokiemi cłami ochronnemi. Autorzy 

traktatu w St. Germain, rozdzierając 

nagle wielki i silnie rozwiniety kom- 

płeks gospodarczy naddunajski, nie 

zatroszczyłi się zupełnie o to, aby po- 

litykę państw sukcesyjnych nakłonić 

do choćhy ograniczonej kolaboracji 

w ramach tego kompleksu. Przeciw- 

nie, polityka koalicji, a szezegėlnie 

Francji poszła po linji popierania ego- 

izmu gospodarczego państw sukcesyj- 

nych i niszczenia wszelkich 

ków. iączących doniedawna monar- 

chję habsburską. Terytorjum bowiem 

monarchji, oprócz Galicji i Dalmacji, 

posiadających ciążenie gospodarczo- 

odśrodkowe w stosunku do Wiednia 

i Budapesztu i będących tylko tere- 
nem ekonomicznego wyzysku innych 
krajów habsburskich stanowiło w 

istocie pewną całość gospodarczą, po- 
mimo wielkiego zróżniczkowania na- 

rodowościowego. 

  

związ- 

Tak jak niegdyś mawiano, że gdy- 

by Austrji nie było, należałoby ja 

stworzyć, tak zaraz po wojnie zapa- 

nowało hasło: zniszczyć wszelkie śla- 

dy złożonej państwowości austrjacko- 

węgierskiej. Europa zwycięska strzeg- 

ła pilnie, aby Republika Austrjacka 

ze swą niedorzeczną figurą geogra- 

ticzną, z przerośniętą i pauperyzującą 

się stolicą oraz odciętym od rynków 

zbytu przemysłem była zachwycona 

swoją niepodległością i unikała wszel- 

kich pokus, nasuwających remini- 

seencje świetnej przeszłości. Odgra- 

dzając od Niemiec, spoglądano nieuf - 

nemi oczami Małej Ententy na jej 

niewinne odruchy kokieterji nawet 

wobec Węgier. 

Najwybitniejszy polityk nowej 

Austrji, ks. Seipel, niechętny Anschłus- 

sowi, udał się w r. 1925 pod opiekę 

Ligi Narodów i wykołatał tam pomoc 

wzamian za obietnicę trwania Austrji 

przy swej niepodległości. Wysłani na 

miejsce przez Ligę Narodów eksperci, 

pp. Rist i Layton spostrzegli błędny 

kierunek połityki państw zwycięskich 

wobec Austrji i w swoim raporcie 

podkreślili konieczność powstrzyma- 

nia zapędów protekcjonizmu państw 

sukcesyjnych. Ta tratna rada minęła 

bez echa. Nie zastosowano nawet 

klauzuli traktatu w St. Germain, pod- 

ług której państwa sukcesyjne korzy- 

stać miały w ciągu 5-ciu. lat z ceł pre- 

ferencyjnych. Wszystkie te głupstwa 

razem wzięte miały oznaczać politykę 

antydynastyczną, antybabsbarską. W 

rzeczywistości była to polityka dys- 

membracji historycznego kompleksu 

gospodarczego naddunajskiego i pcha- 

nia niezdolnej do samodzielnego życia 

w tych warunkach Austrji w objęcia 

Niemiec. Izolowana od terenów swej 

dotychczasowej penetracji gospodar- 

czej, skazana na łaskę i niełaskę do- 

brodziejów genewskich, musiała Aust- 

rja z konieczności znaleźć ujście 

swych aspiracyj do lepszej doli w mi- 

rażach Anschlussu. 

Wbrew utartym poglądom, prze- 

ciętny Austrjak, jeżeli nie jest wszech- 

niemcem lub nie ulega bezkrytycznie 

propagandzie, do roztopienia się w uś- 

Jak się przedstawia budżet 
na rok 1930/31. 

WARSZAWA, 11. IV. (Pat). Bud- 
żet na rok 1930-31, uchwalony przez 
Izby Ustawodawcze, preliminował w 
dochodach sumę 3.038 miljonów zło- 
tych w wydatkach sumę 2.941 miljo 
nów złotych. Zamknięcia kasowe za 
rok ten wykazują w dochodach sumę 
2.748 miljonów, w wydatkach sumę 
2.801 miljonów. W. porównaniu za- 
tem z budżetem uchwalonym przez 12- 
by Ustawodawcze wyniki rzeczywist- 
ne za rok 1930-31 są niższe niż przewi- 
dywano — w dochodach o 290 miljo- 
nów, w wydatkach o 140 miljonów 
złotych. 

Dzięki zarządzeniom oszczędnoś- 
ciowym rządu faktyczne wydatki 
wszystkich ministerstw, z wyjątkiem 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz- 
nej, są niższe od uchwalonych w usta- 
wie skarbowej na rok 1930-31 o sumę 
ogólną 193,6 miljonów złotych, nato- 
miast Ministerstwo Pracy i. Opieki 
Społecznej wydało ponad sumę prze: 
widywaną w ustawie skarbowej 53.9 
miljonów złotych więcej, a to nasku- 
tek konieczności udzielenia zasiłków 
większej niż przewidywano ilości bez 
robotnych. 

AA 

Lotnik Czarkowski 
w Bangkoku. 

LONDYN 11.4. Pat. — Od odby- 
wa jącego lot naokoło świata rtm. Ka- 
jetana Czarkowskiego-Gotejowskiego. 
który uległ katastrofie w Sjamie. na- 
deszła w sobotę do Londynu depesza 
donosząca, że leży on w szpitalu w 

Bangkoku, gdzie pozostanie  conaj- 
mniej dwa tygodnie. Uległ on pora- 
nieniu twarzy. Samolot znajduje się 
w Bangkoku, gdzie zostanie dokład- 
nie zbadany. Dalszy lot nie wydaje 
się jednak możliwy. Wbrew pogłos- 
kom rtm. Czarkowski-Golejowski od- 
bywa lot sam bez małżonki. 

—-—0— 

cisku Rzeszy Niemieckiej bynajmniej 

się nie kwapi. Kilkuwiekowa tradycja 

samodzielności politycznej i gospo- 

darczej musiała pozostawić w nim 

głębokie ślady. Poczucie wspólnoty 

kułlturalno-narodowej z Niemcami z 

Rzeszy bynajmniej nie pokrywa się 

w Austrji z identycznością psychiki 

i myślenia politycznego. Austrjakom 

są w gruncie rzeczy obojętne wszyst- 

kie tak aBbsorbujące Niemca aktualne 

cele polityki Rzeszy: odzyskanie pra- 

wa do zbrojeń, rewizja granicy z Pol- 

ską i t. p. Skłania się on do Anschlussu 

poprostu z powodu odruchowej reak 

cji przeciwko warunkom, w których 

kazano mu wegetować bez nadziei na 

iepsze jutro. Zbliżenie gospodarcze i 

polityczne Austrji do Węgier i państw 

Małej Ententy mogło tylko sprzyjać 

umocnieniu się jej chęci do samodziel- 

nego bytu. Zamiast iść w tym kierun- 

ku, państwa Małej Ententy pod egidą 

Francji wzięły na siebie rołę stróża, 

pilnującego izolacji wsadzonej do 

klatki Austrji. 

Stworzono straszak 4 kwestji hab- 

sburskiej. Ród ten wykazał w ostat- 

nich pokołeniach zupełne zwyrodnie- 

nie, zanik przeciętnych nawet zdoł- 

ności. Pretendenci do koron austr jac- 

kiej i węgierskiej mogłi chyba tyłko 

wzbudzać najwyższą nieufność do ich 

kwalifikacyj reprezentowania nowo- 

czesnych państw. Ale gdyby się pocz- 

ctwy ludek wiedeński uparł (tak jak 

uparła się burżuazja węgierska), aby 

w Burgu mieszkał nie stary i skrom- 

*e wtorek 14 kwietnia 1931 r., jako w dziesiątą rocznicę Zgósa 

„Tp. 
Aleksandry z Berodziczów Sumorokowej 
odbędzie się w kościele św. Jerzego o godz. S-ej rano nabożeństwo żałobne, 

o czem zawiedamieją 

DZIECI. 

  

Cofnięcie 15% dodatku do uposażeń 
urzędników. 

Komunikat Prezydjum Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 11-IV. 'Pat. Prezydjum Rady Ministrów komunikuje: 
Rok budżetowy 1930/31 zamknięty został ogólną kwotą dochodów 2.740 
miljonów złotych, wydatków — 2.801 miljonów złotych, deiicyt budże- 
towy za rok 1930/31 wynosi zatem 53 miljony złotych. Deiicyt ten po- 
kryty został z nadwyżek budżetowych, osiągniętych w latach ubiegłych. 

Ze względu na to, iż w okresie najbliższym wzrost dochodów nie 
jest przewidywany, dalsze zaś wyczerpywanie zapasów kasowych Skarbu 
Państwa mogłoby zagrozić faktycznej równowadze budżetowej, Rada 
Ministrów na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia r. b. uchwaliła na wnio- . 
sek ministra skarbu skorzystać z uprawnienia art. 4 ustawy skarbowej 
na rok 1931/32 i cofnąć aż do odwołania 15%, dodatek do uposażeń 
zasadniczych, pobieranych przez wszystkich funkcjonarjuszów państwo- 
wych i osoby korzystające z zaopatrzeń. Oszczędność miesięczna Skarbu 
Państwa z tego tytułu wyniesie 11.800 tysięcy złotych. Ponadto oszczęd- 
ności osiągnięte przez coinięcie 150/. dodatku w  przedsiębiorstwach 
i monopolach pozwolą na urealnienie budżetów tychże przedsiębiorstw 
i monopoli oraz na podniesienie ich wpłat do Skarbu Państwa. 

Spadek wpływów skarbowych, będący wynikiem zniżenia rentow- 
ności warsztatów wytwórczych, w szczególności zaś wytwórczości rol- 
nej, wraz ze wzrastającą naskutek ogólnego kryzysu wysokością Świad- 
czeń państwa na rzecz bezrobotnych, stwarzają konieczność przystoso- 
wania płac funkcjonarjuszów państwowych do ogólnych pogorszonych 
warunków gospodarczych, tem bardziej, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat wynikający ze spadku cen spadek opłacalności warsztatów wytwór- 
czych stawiał w porównaniu z innymi w położeniu względnie korzyst 
nem pracowników, posiadających Stałe zatrudnienie i stałą wysokość 
płac. Uważając, iż sprawna i sumienna praca funkcjonarjuszów państwo- 
wych powinna być dobrze wynagradzana, rząd nie uciekłby się do me- 
chanicznej redukcji płac, gdyby nie to, iż wzgląd na konieczność utrzy- 
mania zdrowych podstaw gospodarki narodowej i państwowej musi być 
stawiany wyżej, niż zrozumiała troska rządu © dobrobyt iunkcjonarju- 
szów państwowych. 

Zniesienie przepisów ograniczających. 
Dziennik Ustaw z dnia 10 kwiet- 

nia zawiera ustawę z dnia 13 marca 
1931, która postanawia, że zawarte 
w przepisach prawnych, wydanych 
przed odzyskniem państwowości pol- 
skiej, ograniczenia praw, jak również 
przywileje obywateli z tytułu ich po- 
chodzenia, narodowości, języka, -ra- 
sy lub religji, sprzeczne ze stanem 
prawnym, wynikającym z odzyskania 

państwowości polskiej bądź niezgod- 
ne z postanewieniami Konstytacji o 
równości obywateli wobec prawa, nie 
mają mocy obowiązującej, choćby 
takie przepisy wyjątkowe nie były u- 
chyłone wyraźnem rozporządzeniem 
ustawy. 

Ustawa powyższa weszła w ży- 
cie w dniu 10 kwietnia. 

BOSANSKI, 

Zajście na granicy niemieckiej. 
POZNAŃ 11.4. Pat. — Przed kilkoma 

dniami przejście graniczne Chełst w powie- 
cie ezarnkowskim było widownią następe- 

jącego zajścia: 
Tuż obok zapory granieznej znajduje się 

po stronie niemieckiej karezma, do której 

przybyło dwoma samochodami kilku osob- 
ników. Podeszli oni do zapory granicznej 
i na widok strażnika polskiego wykrzykiwa- 
li wyzwiska w języku niemieckim, jedea 
z nieh zaś zawołał po polsku: „Chodź ty ta. 
pieranie połskit*, Strażnik nazwiskiem Sa- 
bowiez nie reagował i grupka Niemców uda- 
la się do karezmy. W godzinę później wyszli 
oni ponownie. W międzyczasie miejsce stra- 
żnika Sabowicza objął strażnik Pileeki. Nie- 
mcy rozpoczęli hanowo prowokować straż- 
nika polskiego okrzykami w języku niemie 
ckim, których strażnik nie rozumiał. Widząe 
spokojną postawę strażnika, Nięmey przeszli 
granicę niemiccką, minęli zaporę polską t 
stanęli po stronie polskiej. Wówezas strad- 
nk nałożył bagnet na karabin i zawołał: 

„Stój, tu straż grąniezna!*. Niemcy zawrósii 
i zaczęli biegiem uchedzić kn granicy nie- 
mieekiej. Strażnik jednak wyminął ieh i 
zastąpił im drogę między zaporą polsko 
niemiecką na terenie połskim, przyezem za- 
żądał aby Niemey udali się 2 nim do komi- 
sarjała straży granieznej. Wobce odmowy 
ze strony Niemeów i przyjęcia przez nieh 
postawy zaczepnej, strażnik dał dwa strza- 
ły alarmowe w powietrze, wshatek czego 
nadbiegł drugi straźnik wraz 2 drużyną przy 
sposobienia wojskowego, htóra odbywała 
ćwiezenia. Straźnicy aresztowali dwóch Nie- 
meów, którzy byłi na terytorjum. Polski, 
Są to niejaki Emil Riemer i Emil Bieich z 
miasteczka Vordam. Oba ich odstawiono do 
homisarjatu straży granicznej w Piłee, gdzie 
spisano protokół z niani i ue świadkami zaj- 
Śela. Przytrzymanie ich jesł uzasadnione nie 
łegalnem przekroezeniem granity i prowoka- 
€yjnem wystąpieniem wabee organów straży 
granicznej, ю 
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Silne lotnictwo to potęga Panstwa! 

, zarazem 
` » * 
stworzenia warunków, zachęcających 

ny Prezydent Miklas czy Hainisch, 

ale jakiś potomek niegdyś panującego 

rodu (tyle takich „bezrobotnych** wa- 

łęsa się po świecie!) w charakterze 

udzielnego władcy, mogącego podnieść 

splendor pięknej stolicy i jej zszarza- 

łego życia, czy nie byłoby to skutecz- 

ną asekuracją przeciwko „wcieleniu** 

Austrji do Rzeszy? A skąd na to pie- 

niążki? — można zapytać. Tak, tu 

jest największy Szkopuł. Ale, kto wie? 

Czy możnym świata tego, którym tak 

bardzo zależy na konserwowaniu nie- 

podległości dzisiejszej Austrji nie opła- 

ciłoby się sfinansować takiej imprezy? 

W razie gdyby nowy udzielny władca 

Austrji zaczął okazywać jakieś podej- 

rzane ambicje, cofnęłoby się mu sub- 

sydja i koniec. 

Ale żart na stronę. Błędność poli- 

tyki francuskiej polega na tem, że 

uważa ona za możliwe zmuszać trwa- 

le jakiś kraj do niepodległego życia, 

którego on nie chce, pozbawiając go 

wszelkich możliwości do 

do tej niepodległości. Austrja przed- 

wojenna w rękach ludzi rozumnych 

i dalekowidzących mogła stać się zło- 

tem jabłkiem, wzorem wielonarodo- 

wego państwa przyszłości, mogła 

wskazać przykładowo jak należy eta- 

pami realizować dzisiejsze paneuro- 

pejskie koncepcje Brianda. Ale Austrją 

przedwojenną rządzili ludzie o nie- 

amiernie ciasnych horyzontach, pozba- 

wieni wszelkich zdolności, opierający 

istnienie dynastji na obłudnej polityce 

wygrywania wewnętrznych  przeci- 

wieństw różnych narodowości monar- 

chji, upierający się przy hegemonji 

niemczyzny i najbardziej bezduszne- 

go biurokratyzmu, jaki kiedykolwiek 

świat widział. Dopiero wobec rozpa- 

dania się monarchji nawet małointeli- 

gentny Karol zrozumiał gdzie leżała 

właściwa droga rozwoju jego pań- 

stwa i wezwał prof. Lammascha do 

przekształcenia go w związek wol- 

Przed wyborami prezydenta 
Francji. 

PARYŻ, 11. IV. (Pat). Mające się 
odbyć na początku maja wybory pre- 
zydenta republiki francuskiej przy- 
bierają w miarę zbliżania się tej daty 
cechy poważnego ewenementu w poli- 
tyce wewnętrznej Francji. Kandyda- 
tury swej dotąd nikt wyraźnie nie po- 
stawił. Są raczej ogłaszane oświadcze- 
nia zaprzeczające jak to miało miejs- 
ce z Briandem, pogłoskom, wysuwają- 
cym tego lub innego kandydata. Były 
prezydent Poincare, który powrócił 
zupełnie do zdrowia i zaczyna już wy- 
chodzić, używa swych wpływów, aby 
wybór padł na osobę, przedstawia ją- 
cą gwarancję poszanowania mocar- 
stwowego stanowiska Francji i jej god- 
ności jako państwa, odgrywającego po 
ważną rolę w polityce międzynarodo- 
wej. Jeżeli prezydent Doumergue, 
którego imię otoczone jest z małemi 
wyjątkami ogólną sympatją, zwłaszcza 
po ostatniem jego stanowczem wystą- 

pienia w Nicei, nie zechce pozostać na 
swem stanowisku, kandydatem Poin- 
carego, jak wiadomo, jest sen. Lebrun. 
Poincare to zaznaczył w niedawnym 
wywiadzie. Po sen. Lebrun następuje 
obecny minister sprawiedliwości Be- 
rard. 

Według obiegających ostatnio po- 
głosek możliwa jest również kandyda- 
tura Herriota. Ostatnie jego wystąpie- 
nie w Lyonie przeciwko socjalistom ° 
należałoby uważać jako wstęp do na 
dania jego kandydaturze charakteru 
narodowego. Jedyny minus Herriota 
polega na tem, że w Senacie nie jest 
on popularny, co. może pozbawić go 
poważnej ilości głosów. 

sle 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 11.4. Pat. — 11 kwie- 

tnia w 26 dniu ciągnienia 5 klasy 22 
Połskiej Państwowej Loterji Klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

10 tysięcy złotych wygrał numer 
123.075, po 5 tysięcy złotych—24.393, 
129.707, 169.141 i 193.752. 

nych narodów, w federację naddunaj- 

ską. Oczywiście było już za późno. 

Dziś, po rewolucji wojennej, wa- 

runki zmieniły się całkowicie. A jed- 

nak terytorjum, zrośnięte w ciągu wie 

ków, nie straciło wskutek nagłego roz- 

darcia pewnych wspólnych cech i in- 

teresów. Odśrodkowe tendencje 

państw sukcesyjnych są sprzeczne z 

naturalnym układem tych interesów. 

Usamodzielnienie się narodów monar- 

chji  austro-węgierskiej bynajmniej 

nie wyłącza ponownego ich zbliżenia 

i ustalenia ścisłych ram współpracy 

na nowych podstawach. Zamiast za- 

sady „divide et impera'*, zamiast t. zw. 

interesów dynastji, oraz hegemonji 

niemczyzny, podstawami temi służyć 

powinny i mogą równouprawnienie 

i harmonja interesów poszczególnych 

państw. 

Nie kruszę tu kopij o restytucję 

dawnej monarchji habsburskiej, . co 

mi niełojalna polemika gotowa jest 

zarzucić. Nie mówię nawet o współ- 

nym federacyjzo-republikańskim da- 

chu nad głową narodów, które całko- 

wicie lub częściowo wchodziły w 

skład Austro-Węgier. Po rozwalenin 

niewygodnego i niesprawiedliwie mię- 

dzy mieszkańcami podzielonego domu, 

nie zaczyna się budowy nowego od 

dachu. Stawiam jedynie następujący 

dylemat: 

albo w razie przedłużania się dzi- 

siejszego antagonistycznego rozyard ja- 

szu nad Dunajem, Austrja zostanie 

połknięta przez Niemcy, co nieunik- 

nienie pociągnie za sobą wejście Wę- 

gier, szczutych przez Małą Ententę, 

w orbitę wpływów wielkich Niemiec 

z wszystkiemi łatwemi do przewidze- 

nia następstwami, albo też: 

nastąpi jakaś racjonalizacja sto- 

sunków politycznych i gospodarczyci: 

nad Dunajem, która zapewni Austrjt 

należne jej miejsce w gronie stowa- 

rzyszonych w niektórych przynaj- 

mniej dziedzinach państw sukcesy j- 

nych, tem samem umacniając jej sa- 

modzielność i niezawisłość od Rzeszy 

Niemieckiej. 

Zróbmy jednak jeszcze jeden krok 

dalej i załóżmy, że z biegiem czasu 

tworzy się w wyniku sciślejszej kola- 

boracji jakaś konfederacja państw 

naddunajskich, jakiś „Staatenbund* 

z udziałem dzisiejszej Austrji i Wę- 

gier. Załóżmy, że tak się stało, wbrew 

nawet dzisiejszym możliwościom, że 

wszelkie sprzeczności i animozje wza- 

jerane pomiędzy temi państwami zo- 

stały jakoś wyrównane lub usunięte 

W czem taki blok może zagrażać lub 

szkodzić interesom aljantów, w Szcze 

gólności Francji? Czy można przy- 

puścić, że w tym bloku uzyskają prze- 

wagę tendencje proniemieckie, nad 

proangielskiemi lub profrancuskiemi? 

Z wszelką pewnością — nie. Włochy 

staną dęba? Tak, to prawda. Ale przy 

dzisiejszym stanie podniecenia Włoch, 

zawsze gdzieś znajdzie się dla nich 

powód do stawania dęba.  Historja 

ubiegłych 9-ciu lat nauczyła jednak 

wszystkich pobłażliwie i z wyrozumia- 

łością traktować popędliwe gesty rzą 

du faszystowskiego i jego szefów. 

Opinja polska przywykła spoglądać 

na zagadnienie powojennej Austrji 

cudzemi oczami. Dają się wprawdzie 

słyszeć opinje wręcz rozbieżne, ale 

każda z nich ma charakter niesamo- 

dzielny, akcesoryjny. Tymczasem nie- 

wątpliwym interesem Polski jest za- 

pobieżenie rozwiązaniom skrajnym 

oraz wysunięcie i popieranie noweza 

rozwiązania konstruktywnego: utrz:- 

mania samodzielnej Austrji w zracjo- 

nalizowanym systemacie — polityc:- 
nym i gospodarczym — nadduna- 

skim. 

Jak i dlaczego? O tem następnym: 

razer. Testis. 

 



        

TRAGICZNE WIDMO. 
( Korespondenejn własna), 

Opewsadanie nanoznego świadka o katastrofie „Flarydy*,— Spokojna podró2.— 
Mgła nad Gibraltarem, — Tragiezne widmo, 

Marsyłja, w kwietniu 1931 r. 

Na dworcu centralnym tłumy lu- 
dzi. Doniesiono, że najbliższym pocią- 
giem z Hiszpanji przez Perpignan 
przybędą pierwsi rozbitkowie „,„Fłorv- 
dy*. Rodziny otrzymały już pierwsze 
wiadomości telegraficzne z Malagi. 
więc przybyły na powitanie rozbitków 
nieraz z bardzo daleka. 

Przybyli otoczeni zostali natych- 
miast przez rodziny i trudno było się 
do nich dostać. Ale oto jakiś starszy 
pan, który nie rozgłąda się za nikim. 
Może był pasażerem „Florydy*? Pod- 
biega do niego sfora reporterów i fo- 
tografów. Pyta, bąda, wyrywa sobie 
poprostu z rąk. 

Owszem. Tak. Był na „Florydzie 
w chwili katastrofy i nawet nie w ka- 
jucie, lecz na pokładzie. Przyciśnięto 
go dosłownie do Ściany i kazano opo- 
wiadać. W rękach zaszeleściły skraw- 
ki papieru. Chwyciłem za styło, za- 
cząiem pośpiesznie notować. 

„Podróż przez Atlantyk była spo- 
kojna. Ale w miarę zbliżania się do 
Gibłaltaru, zaczęło mlecznieć dokoła 

i wkrótce mgła rozwiesiła się taka, że 
łedwie można było dostrzec maszt z 
środka pokładu. 

W miarę jak mgła rozlewała się 
dokoła coraz gęstsza, ogarniał mnie 
coraz większy niepokój. Nie mówiłem 
nie nikomu. Ani straszyć nie chciałem 
nerwowych, ani wystawić się na po- 
śmiewisko odważnych. Ale miaiem ©- 
statniej nocy przed katastrofą sen. 
Tak samo mgła zwisała nad morzem, 

że trudno było rozróżnić przedmioty 
na pokładzie. I nagle z tego mroku 
wyłoniło się potworne widmo. Waliło 
wprost na nas i nagle wżarło się w 
dziób parowca. Zbudziłem się cały w 
potach*. 

— I sen się sprawdził — ktoś rzu- 
cił pośpiesznie z nad skrawka pa- 
pieru. 

— [I sen się sprawdził... — jak echo 
odpowiędział rozbitek. Było właśnie 
południe. Orkiestra przygrywała pod- 
czas śniadania. Pod pokładem zaczął 
się ruch. W 3-ej klasie wracało do 
Europy przeszło 1060 emigrantów z 
Argentyny, przeważnie Hiszpanów, 
kilku Włochów i Polaków. 

— Dużo było Polaków? — pytam 
ciekawie. % 

— Nie wiem. Dokładne liczby 
mógłby podać intendent „Florydy“. 
Stoję na pokładzie jak przykuty moim 
snem. Mgła... Nie mogłem opanować 
drżenia. Starałem się trzymać jak naj- 
dalej od dzioba okrętu. Wzrok uto- 
piłem w młlecznem morzu, otacza ją- 
cem nas zewsząd. 

Kapitan przedsięwziął wszelkie 
środki ostrożności. Płynęliśmy wolno, 
z zapalonemi światłami. Od czasu do 
czasu odzywał się przeraźliwy ryk sy- 
reny. 

Nagle... Sen mój... Mój sen zaczął 
się sprawdzać z niesamowitą dokład- 
nością. Z morza mgły wyłoniło się 
nagle tragiczne widmo i wałiło wprost 
na „Fłorydę*. I nagłe uspokoiłem się. 
Uspokoiłem się, widząc, jak spełnia 
się mój sen. Za mną, na mostku ko- 
inendanckim, zaczął się goraczkowy 
ruch. Tam dopiero rodził się niepokój, 
gdy we mnie się uciszyło w jednej 
chwili wszystko. Wiedziałem przecież 
zgóry, co nastąpi. Wiedziałem, że wid- 
mo runie na dziób parowca i rozedrze 
go, a ja, stojący w pośrodku pokładu, 
wyjdę z katastrofy cało. 

Od strony 
„Šmiejmy się, świat potrwa może 

trzy tygodnie". 

Beauimarchais—Cyrulik Sewilski. 

Po Świętach, kiedy ludziska wyci- 
skają się z ostatniego, by zrobić sobie 
złudzenie dobrobytu i obfitości, prze- 
biegłszy myślą wszystkie sfery społecz- 
ne, dobrze jest zastanowić się, której 
też jest najlepiej? Jakiej kategorji oby- 
watelom państwa najłatwiej jest żyć w 
obecnym układzie praw i obowiąz- 

ków? 
I po długiem szukaniu zarysowuje 

się taki obrazek: wśród zabieganych, 
zapodatkowanych, zaprotestowanych, 
zadłużonych i obciążonych nakazami 
płatniczemi obywateli, krążą, nie, ra- 
czej fruwają beztroskie osobniki, zwa- 

ne „ptakami niebieskiemi', a czasami 

bezrobotnymi. Zastrzegam się, że nie 
chcę ubliżyć bezrobotnym, niedola ich 
jest gorzka, często bezrobocie spada 
na nich jak żywiołowa klęska i zmu- 
sza do demoralizującej bezczynności, 
ale trzeba też uświadomić sobie, że 
przy tych sposobach  przychodzenia 
im z pomocą jakie się obecnie prak- 
tykuje, musi nastąpić pchnięcie naj- 
uczciwszych osobników na drogę t. 
zw. lekkich zarobków, to znaczy do 
ciężkich przestępstw, co zresztą nie 
pociąga za sobą ciężkiej kary... Bo 
proszę, taki sobie obywatel miasta 
Wilna, lub przybyły na gościnne wy- 
stępy ze stolicy zespół czy solista, ope- 
ruje po strychach albo po mieszka- 
niach z powodzeniem. Uskutecznia po- 
dział dóbr ziemskich z tak znakomitą 
wprawą, że służące wileńskie żyją w 
przekonaniu, iż nietylko „niema zam- 
ka na złodzieja”, ale że on ma takie 
sposoby usypiania czujności mieszkań 
ców przez Ściany, że nikt kroków 
skradających się nie usłyszy. Istotnie, 
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Ktoś szepnął obok mnie: 
— Niestychane. 
Opowiadający jakby nie słyszał. 

Był w gorączce. Jego policzki pło- 
nęły. 

„Dowiedziałem się później, że wid- 
mem był angiełski „Glorius*, okręt- 
matka hydroplanów. I na jego mostku 
zaczął się gorączkowy ruch. Padły 
słowa spóźnionej komendy. „Flory- 
da'* zakręciła się wokół swej osi, by 
uniknąć. ciosu. Daremnie. Musiało się 
stać. I nagle „Floryda zatrzęsła się 
cała i przechyliła na bok. Zamknąłem 
oczy, ale i tak przeżywałem po raz 
drugi katastrofę. Na „Fłorydzie* wy- 
buchła panika. Ludzie wybiegli na po- 
kład i biegali, nie wiedząc eo czynią. 
Widziałem np. jednego z orkiestry ok- 
rętowej, który nieprzytomnie nastra- 
jał swe skrzypce, tocząc błędnemi o- 
czami. Jakaś matka dusiła swe dziec- 
ko w pieszczotach. Z rozdartej „Fło- 
rydy zaczęły się wydobywać jęki i 
wołania o pomoc. Wszyscy krzyczeli 
nieprzytomnie, nietyłko na pokładzie 
„Fiorydy*, ale i „Głoriusa*. Z minuty 

na minutę oczekiwano zatonięcia 
„Florydy*. Wówczas podeszłem do 

kapitana i spokojnie zapewniłem go. 
że statek nie zatonie. 
nawpół przytomnie, ale byłem tak nie- 
wzruszenie spokojny, że spokój udzie- 
lił się i jemu. Natychmiast wstrzymał 
przewożenie rannych na pokład „Gl: 
riusa" i kazał płynąć ku Maladze. Tuż 
obok płynął ,,Glorius'*, gotów do na- 
tychmiastowej interwencji. Była jed- 
nak zbyteczna. Dobiliśmy  szczęśli- 
wie do Malagi, gdzie wszyscy żywi 
wysiedli na ląd. Zaczęło się wydoby- 
wanie zniekształconych ciał. lecz już 
nie patrzyłem na to. Dostęp do „.Flo- 

„rydy* został zamknięty. Wiem tylko, 
że na 33 ofiary wydobyto do mojego 
odjazdu 11. Rozpoznałem zaledwie 6. 
Jakiegoś Włocha, jakiegoś Syryjczyka, 
reszta Hiszpanów. 

— A Francuzów? 
— Zwłoki maszynisty już są w dro- 

dze do Marsylji. 
— A Polaków? 
— Podobno zginęło czterech... 
Każdy z nas wyczuł nagle, że ten 

człowiek powiedział nam już wszystko, 
i że nie jest nam już więcej potrzcbny. 
Czy rzekł mu kto bodaj „merci*** Nie 
wiem. Wszyscy się rozbiegli. Jedni do 
telegrafu, inni w biegu adresowali ko- 
perty, do których wkładali pośpiesznie 
zapisane šwistki. Ro 

VESTA TINAST TA TTT 
Popierajcis Ligę Morską 

    

EMIL JANNINGS 
i 

MARLENA DIETRICH 
w najnowszym poryw. 

filmie dźwiękowym 

„lieb eski Motyl” 
DZIŚ HOLLYWOOD 

  

    

    

Nasiona warzyw i kwiatów, naj- 
wyższej wypróbowanej 

dobroci poleca firmą Zygmunt Nagrodzki, 
Wilno, Zawalna Nr. Il-a. 

Uwaga. Skład posiada własny aparat 
do próbnego kiełkowania nasion. 

| Btle-g mot. Zawdczanii” | 

    

  

    

Słuchał mnie“ 

  | OTWARTY CAŁY ROK 

wesołej... 
sprawność i szybkość wykonania, dy- 
skrecja i fachowość, akrobatyka i 
węch stoją na wysokości zadania. 
Jednak poszkodowani, zamiast za 

chwytu, wyrażają oburzenie i doma- 
gają się pomocy organów bezpieczeń- 
stwa publicznego. Policja nasza jest 
sprawna, spełnia swe zadanie wzoro- 
wo i za marną pensję dźwiga na sobie 
ciężki obowiązek polowania na dość 
niebezpieczną zwierzynę. 

Rewizje w „melinach*, u „pase- 
rów*, u dam wesołego życia, w rodzi- 
nach obciążonych wybitnie uzdolnio- 
nym fachowcem w złodziejskiej bran- 
žy. Wreszcie!... Jest!... Jak pchłę w 
pościeli, złowili złodziejaszka! Za daw- 
nych, dobrych czasów carskiego re- 

żimu, nie bez tego, by przy tak przy- 
jemnej okazji nie pofolgowało sobie 
„bezpieczeństwo publiczne” z samej 
radości; nabijano „zwierzynę* po bu- 
zi i mało-wiele kości mu rachowano. 
Ale te barbarzyńskie metody zniknęły 
z chwilą gdy usunięto starych wiaru- 
sów policyjnych, i zastąpiono ich od- 
powiednio humanitarnie ksztaiconym 
zespołem. Ci muszą się ze złodziejasz- 
kiem (ze zbrodniarzem także), obeho- 
dzić jak z lałką, jak z cackiem. uprzej- 
mie go zaprowadzić (zabawiając kon- 
wersacją), do urzędu śledczego i tam 
odać w ręce Najwyższego Sądu. Tam 
dopiero zaczyna się dla przestępcy 
miła rozrywka, temat do późniejszych 
gawęd w gronie towarzyszy zawodo- 
wych: śledztwo. 

Sędzia ubrawszy twarz i postać w 
atrybuty władzy, słodko, ze współczu- 
ciem, rozpytuje o „motywy? Czasa- 
mi, często nawet, coraz częściej, jeśli 
się na to zwróci uwagę, przestępcy 
przyznają się z łatwością. Skrucha to, 
czy wyimowa sędziów, ezy może... 

KU R 3 _E R W 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NIEMCY PROPONUJĄ LITWIE SĄB ROY. 

BEMCZA. 

Rząd litewski otrzymał notę rządu mie- 
mieckiego, w której Nienacy proponują Li: 
twie przekazanie sądowi rorjemczemu spra- 
wy wysiedlenia z Litwy 5 obywateli niemie- 
ckich. 

Dotychczas rząd bteowski bės: wegtodu na 
interwencję Niemiec, nie cofnął rorperyą- 
dzenia a wysiedłeniu. 

ODWOŁANIE DEPORTACH. 

„Rytas* komunikuje że rząd litewski pa 
demarche posła w Kownie cofnął zarządze- 
nie o deportacji kHku Niemców, którzy 
już zostali wysłani x Kłajpedy. 

Obecnie otrzymają oni znów pozwolenie 
na zamieszkanie i pracę w Ktajpedzie. 

Deportacju została cofnięta tylko w sto- 
sunku do nauczycieli. Nie dotyczy ona 3 
pracowników „Mem. Bampb.* którzy byli 
posądzeni, iż, są agentami Hitera i prowa- 
dziłi w Kłajpedzie agitację na jego korzyść. 

SPRAWA SZKOLNICTWA NIEMIECKIEGO 
W LETWIB. 

Przedstawiciecłe mniejszości niemieckiej 
w Litwie, którzy w ub. tygodniu mieli od- 
wiedzić premjera Tubetisa, cełem interwen- 
jowania w sprawie szkół niemieckich, będą 
znów zabiegali e uzyskanie posłachania. Nie 
zostali oni przyjęci podczas pierwszej wiry 
ty, gdyż premier nie miał doatateeznych ma- 
terjałów w tej sprawie 

Pisma niemieckie podają, że państwo t! 
tewskie ołrzynmaało w spadku po okupacji 
niemieckiej 37 niemieckich szkół państwo- 
wych. Wi r. 1923 liczba ta spadła do 135, o 
becnie istnieje w Litwie jedynie 5 niemiec 
kich szkół państwowych. 

Koła: mniejszościowe niemieckie mają 7a- 
miar odwołać się re swą skargą do Ligi Na- 
rodów, o ile nie osiągną porozumienia z rzą 
dem litewskim. 

POLSKA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA 
W KOWNIE. 

Zarząd Główny T-wa „Pochodnia* podjął 
się inicjatywy zorganizowania konferencjł 
pedagogicznej, na której pracownicy z róż- 
nych ośrodków wychowania publicznego 
przeprowadziłiby dyskusję na szereg tema- - 
tów, najbardziej aktualnych dla Połaków 
w Litwie w obecnych warunkach. 

Konferencja odbędzie się w Kownie 10 
i 11 b. m. 

STAN WOJENNY MA BYĆ ZNIESIONY. 
Nowy minister spraw wewn. pułk. Ru 

stejko wypowiedział się za zniesieniem sta- 
nu wojennego w Litwie, który trwa nie- 
mal bez przerwy od chwiłi ogłoszenia nie- 
podległości. Pułk. Rustejko odbył w tej 
sprawie naradę z min. wojny pułk. Gedraj- 
tisem i obaj ministrowie doszii do przeko- 
nania że zniesienie stanu wojennego ule 
grozi bezpieczeństwu państwa. 

TAJNA ORGANIZACJA KATOLICKA. 

Połicja wpadła na Ślad nielegałnej or 
ganizacji katolickiej, która cię zajmowała 
sporządzaniem kazań antyrządowych dla 
księży. 

WILKICKI ZŁOŻYŁ PODANIE 
0 UŁASKA WTENIE. 

Wilkicki, skazany już trzykrotnie na ka. 
rę śmierci przez Sądy litewskie, złożył na 
ręce prezydenfa Smetony podanie o ułas- 
kawienie. 

Połączenie telefoniczne 
między Polską i Czechami. 

PRAGA 10.4. Pat. — Wkrótce ma 
być rozpoczęta budowa kabla daleko- 
siężnego, idącego z Pragi do granicy 
polskiej, gdzie kabel zostałby połą- 
czony z kablem polskim. W ten spo- 
sób Czechosłowacja uzyska bezpośre- 
A połączenie tełefoniczne z Pols- 

sko 
iż zk 

„Zeppelin“ w Kairze. 
KAIR 11.4. Pat. — Sterowiee „Zeppelin 

wylądował na łoiniska Amlaza, gdzie pomi- 
mo wczesnej godziny sebrał się tłum 26 ty 
sięey osób. Gdy tylko sterowiec dotknął zie 
mi, tłum przerwał kozdoay policji i otoczył 
bałon wśród wiełkiego entuzjazmu. „Zeppe- 
lin* utrzymywany był na ziemi przez cała 
godzinę przez 150 angielskich wojskowych 
lotników i 200 angielskich żołnierzy. O go- 
dzinie 7 min. 20 straż ogniowa zmuszona by- 
łu rozpędzić tłum zapomocą pomp pożar- 
nych, aby umożliwić sterowcowi uniesienie 
słę w powietrze. „Zeppełiu* odłeciał do Pa- 
łestyny, przełatując mad Jerozolimą. 

brak obawy przed surowemi następ- 
stwami winy?... Któż zgadnie? Więc 
się przyznaje... Ale musi być sprawa, 
więc należy się rozmyślić jak oczeki- 
wać na nią, czy w swoim „cichym 
domku”, czy w rządowym? 

Jeśli jest bieda „u chacie” to oczy- 
wiście wybrać należy rządowy. Opa 
lone, jeść „dostane'*, jak mówią Ka- 
szubi, zarobki są, uczą rozmaitości, 
oświata jest, światło, czysto, rozrywki 

kulturalne i umysłowe... kosztów żad- 
nych... warto  reflektować.. Ale... 
prawda, jest jeszcze napięty waż 
interes, którego szkoda  opuśc 
Więc nie: „Panie Sędzio, z wolnej 

stopy wolę odpowiadać”. „Kaucja”? 
„A jakże, będzie, to się przecie wie, 
przecie się jest pożądnym złodziejem, 
nie jakimś niedojdą płatnikiem podat- 
kowym. pracującym w dozwolonej, 
ale nie dochodnej branży. Kaucja bę- 
dzie, a jakże, ile?“ „Tyle“. Już jest 
od czegóż zrzeszenie? Żyjemy w epo- 
ce zrzeszeń zawodowych i Kas Oszczę- 
dnościowych, mają „takową* i zło- 
dzieje. Kaucji udziełają stowrzyszo- 
nym (nie udało się nam sprawdz 
czy wystąrcza tam jedno żyro. czy aż 
trzy, tak jak dła ziemian), „ale pie: 
niążki, kradzione oczywiście. t. j. z 
kradzieży pochodzące, składune są u- 
roczyście w ręce Sądu i złodziejaszek, 
lekki jak piórko, wesołutki jak pta- 
szę; wędruje dumnie i z uśmiechem 
łagodnej ironji koło policjanta, kiwa- 
jąc mu rączką, zadowolony że tak 
władze wykiwał. Potem tam kiedyś 
sąd... „same te głupstwo”... ałbo się 
wykręcę, albo jakieś parę miesięcy 
dadzą... ałe się przez czas pozostawa- 
nia na kaucji zdążyło porobić niezłe 
interesy i w sumie opłaciło się... Moż- 
na żyć w złodziejskim fachu... Zresztą 
cóż jest złodziej? Ten co zabiera cu- 
dze rzeczy? A co jest własne, eo cu- 
dze? Czy obciążony ponad miarę po- 
datkami obywatel, ma poczucie że je- 
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Proces © zamach na poselstwo 
sowieckie. 

WARSZAWA, 11. IV. (Pat). W trze- 

cim dniu procesu Jana Polańskiego 
zeznawali pozostali świadkowie, m. 

in. introligatorka Załlbach, u której 

mieszkał w Warszawie oskarżony, 

introligator Zallbach od którego o- 

skarżony wziął szpaltę introligator- 

ską celem nawinięcia drutu instala- 

cyjnego, dalej Witkowska, szofer 
Windalski, Lia Tyrmont, u której 

Połański kupił butlę celem wypełnie- 

nia jej prochem. .Eljasz Tyrmont, 

wreszcie żona oskarżonego, która zło- 

żyła dłuższe zeznanie, charakteryzu- 

jąc Polańskiego jako wielkiego dzi- 

waka i oświadczyła między innemi, 

że Polański kazał jej zapisać się do 

partji komunistycznej, ażeby w ten 

sposób mogła bliżej poznać regime 
bołszewicki i walczyć z nim. Połański 

opowiadał świadkowi, że zapropono- 

wano mu stanowisko attache wojsko- 

Zeznanie żony oskarżonego. 

wego w poselstwie Z. S. R. R. w Wie- 

dniu i zdaje się Świadkowi, że oskar- 

żony propozycję tę przyjął. Zapropo- 
nowano również oskarżonemu wed- 

ług zeznań Połańskiej, wyższe stano- 

wisko w jednym z urzędów w Mos- 

kwie, której to posady Polański nie 

przyjął, gdyż jak twierdzi, zraził się 

do regime'u sowieckiego. Świadek ze- 
znał również, że Połański, będąc w 

Moskwie agitował przeciwko bolsze- 

wizmowi, za co go prześladowano. 

Po zeznaniu Połańskiej obrona 

wniosła o zbadanie stanu umysłowe- 

go oskarżonego. Prokurator sprzeci- 

wił się wnioskowi obrony, a sąd od- 

dalił wniosek o poddanie ekspertyzie 

psychjatrycznej oskarżonego, nie wi- 

dząc należytych podstaw. 

Zkołei sąd zarządził przewrę w о- 

bradach. 

Po przerwie. 

WARSZAWA, 11. IV. (Pat!. W so: 

botniej rozprawie przeciwko Polań- 

skiemu po przerwie sąd przystąpił do 

odczytywania dokumentów i listów 

znalezionych przy oskarżonym oraz 

pisma poselstwa sowieckiego w Wied- 

niu do polskiego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, zaprzeczającego kate- 

gorycznie, jakoby oskarżony Połański 

był swego czasu funkcjonarjuszem po- 

selstwa. Po wyjaśnieniach ze strony 

Polańskiego sprawę odroczono do po- 

niedziałku do godziny 10 rano. 

Wyjazd przedstawicieli przemysłu polskiego 
° @0 Moskwy. 

WARSZAWA -11.4. Pat. — W po- 
niedzialek dnia 13 b. m. wyježdža do 
Moskwy z Warszawy pod przewod- 
nictwem wiceprezesa rady nadzorczej 
Połrosu p. Andrzeja Wierzbickiego 
wycieczka przemysłowców polskich, 
reprezentujących gałęzie: chemiczną, 
Ściślej nawozów sztucznych, metalo- 
wą, t. j. fabryki obrabiarek, taboru 
kolejowego i maszyn włókienniczych 
oraz przemysłu tekstylnego. W wycie- 
czce biorą pozatem udział przedsta- 
wiciele Połrosu, którzy uczestniczyć 
będą w walnem zgromadzeniu spółki 

akcyjnej Sowpoltorg w Moskwie w 
dniu 17 b. m. Delegacja zabawi w 
Związku Socjalistycznych Republik 
Rad około dwóch tygodni i w tym 
czasie zwiedzi sowieckie centra prze- 
mysłowe, szczególnie te, w których 
wybitnie uwidacznia się realizacja t. 
zw. piatiletki. Przemysłowcy polscy 
zbadają również możliwości nawiąza- 
nia bardziej ożywionych stosunków 
handlowych w dziale manufaktury, 
przemysłu chemicznego i metalowe- 
go. 

Czasowe zamknięcie fabryki PEPEGE. 
GRUDZIĄDZ 11.4. Pat — Naskatek zaj 

śeia jakie miało miejsce w dniu wezoraj- 
szym, fabryka Pepege została zamknięta. W 
sobotę dyrcheja fabryki otrzymała z Pary- 
ża zawiadomienie o pomyślnym przebiegu 
rokowań dyrektora Hałberina z koncernem 
francuskim. Tytułem zaliczki na pożyczkę 

przekazana zostaje rata jeden miljon zło- 
. tych. W poniedziałek ma się odbyć w Waz- 
szawie zebranie akejonarjuszów cełem omó-. 
wienia i sfinalizowania umowy pożyczkowej 
Wypłata zaległych zarobków robotnikom 

nastąpić ma we wtorek lub środę, poczem 
łabryka zostanie ponownie uruchomiona. 

Ruch rewolucyjny w Portugalji wzmaga się. 
PARYŻ. 11. IV. (Pat). „Le Jour- 

nał* dowiaduje się, że garnizon por- 
tugaiski w miejscowišciach Andra de 
Heroismo i Ponte del Gada przyłą- 
czył się do ruchu rewołuey jnego. 

LIZBONA, 11. IV. (Pat). Wygnań- 
ey polityczni, znajdujący się na wys- 
pach Azorskich i przebywający w 
słołicach wysp St. Miguel i Tereeira, 
wzniecili rewolucję w garnizonaeh 
tych dwóch miast. Rząd eentralny 
przedsięwziął wszystkie konieczne 
Środki i nie przywiązuje wielkiej wa- 

Proces wampira 
BERLIN 11.4. Pat. — Przed sądem przy- 

słęgłych w Diissełdorfie rozpocznie się w 
najbliższy poniedziałek oczekiwany z nie- 
zwykłem napięciem proces przeciwko osła- 
wionemu masowemu  morderey  Piołrowi 
Kiirtenowi. Proces wzbudza wiełkie zainte- 

go ziemia, inwentarz, towar, jest jego, 
czy urzędu podatkowego? A czy po- 
siadacz kawałka ziemi widząc 88 
punktów do wypełnienia przy sprze- 
daży nim wolno mu będzie otrzymać 
pieniądze za swoją wiasność, ma jesz- 
cze poczucie że to jest jego własność? 
A Pruodhon nie powiedział już w 
1840 r. pamiętnego aforyzmu, że „włas 
ność to kradzież* (ła proprietć c'est 
le vol)? No więc?... Jeszcze z tem 
moje-twoje, cudze-własne, to teź do- 
tąd nie ustałone! 

Ale może życie ludzkie, cena życia 
ludzkiego, jest wartością ustałoną? 
Bynajmniej. 

I to zależy od czasu, miejsca i oko- 
liczności. 

Cenne jest życie tego, który zabija, 
a tanie jest życie zabijanego. 

Tanio rżnie dziś młodzież dwudzie- 
sto-paro-letnia ojca, matkę, towarzy- 
szy zabaw, które weszło w zwyczaj 
okraszać często posoką ludzką. Mor- 
duje siekierą, rewołwerem, łomem ro- 

dzinę ostatniemi czasy hurtownie, że- 

by odrazu mieć wygodę, głównie by 
dziedziczyć, często „z miłości”, (ry- 
wała), łub opierającą się ukochaną, 
o taniec, o krowę, o rachunek, o siano, 
o szkodę w polu, innych porachunków 
teraz na wsi niema: śmierć. 

Tu nawet wątpliwości i kłopotu 
"zwykle niema; winowajca wcale się 
nie kryje, bo albo dokonał swego czy- 
nu publicznie, albo o tyłe jawnie, i 
bez starań o tajemnicę, że przyznaje 
się bardzo łatwo... Gzemu nie? Aibo 
to duża kara? Parę lat więzienia, a 
potem zbiera owoce swego czynu. 
Znienawidzony rywal, czy niepotrzeb- 
ny krewny, czy zawadzający rodzice, 
zakatrupieni, spadek, czy wogóle, na 
co mu tam ta śmierć czyjaś była po- 
trzebna, to jest, on swoje zrobił, a te 
tam kilka czy parę lat przymknięcia? 
A bo to w „turmie“ žie? Nikt nie mó- 

wi że tam krzywdzą, i ci co odsiedzieli, 

gi do tych wypadków. Postanowienia 
dekretu dotyczące wyspy Madery, z0- 
stały rozciągnięte na oba wyżej wy- 
mienione miasta. Ogłoszono w Liz- 
bonie dekret, zawieszający swobody 
obywatelskie na St. Miguel i Terce- 
ira. Pozatem ogłoszono drugi dekret 
przewidujący surowe sankcje prze- 
ciwko urzędnikom, sprzyjającym ra- 
chowi antyrządowemu. Garnizony w 
Funehal, Ponte deł Gada i Andra de 
Heroismo zostały rozwiązane. 

diisseldorfskiego. 
resowanie. 120 przedstawicieli prasy niemiec- 
kiej i korespondentów zagranicznych zgło- 
siło już swój przyjazd. Obok rreczoznawców 
najwybitniejszych lekarzy - psychjatrów i 
kryminologów wezwano na rozprawę około 
200 świadków . 

szeroko sławią dobre warunki żywno- 
ściowe, rozrywki kulturalne, i opiekę. 
I przecież nim się tam przestępca do- 
stanie, to też może sobie wszystkie 
interesy uporządkować, podzielić się 
majątkiem zabitego, ułożyć wszelkie 
dogodne dla siebie kombinacje, prze- 

kupić świadków. Ma czas, przecież 
to nie sądy doraźne, chwała Bogu. 
Nim śledztwo, (też może być kaucja, 
a jeśli więzienie prewencyjne, to ci 
je przecież policzą nieboże), nim prze- 
słuchają świadków raz, drugi, to obu- 
rzenie osłabnie, nowe morderstwo 
zajmie, a odłożą parę razy, bo się ten 
czy ów na rozprawę nie stawił, potem 
apelacje. Po paru łatach, świadkowie 
mówią, jak ich Duch Święty natchnie, 
bo mało kto co pamięta, adwokat bro- 
ni kryminalistę jakby jego własne ży- 
cie od istnienia na świecie tego rzezi- 
mieszka zależało, bo to jest jego fach, 
najbardziej obciążonego zbrodnią wy- 
rwać z opresji prawa, i złagodzić ka- 
rę, „bo się karami ludzi nie poprawia”. 

Zbrodniarz biedaczek, okazuje się 
niewinną ofiarą alkoholizmu ojca i 
histerji matki, sam, oto świadectwo 
lekarskie, cierpiał na nerwy i... pił 
nieboraczek|.. Więc jakże go zbyt 
ciemiężyć? Może był pijany jak zarzy- 
nał dzieci, matkę, ojca, siostrę, brata? 

Niechże świadkowie sobie przypomną, 
może też właśnie bezpośrednio przed 
tym faktem wypił coś niecoś (dla ku- 

*rażu)? PiŁ.. A to i doskonale, zaraz 
badanie lekarskie, obserwacja, zaraz 
dom zdrowia, świeże powietrze i ką- 
piele, życie tego osobnika staje się . 
bezcenne... No, ale z bółem tkliwych 
serc trzeba czasami skazać... parę lat, 
jak najłagodniej, ale skazali... siedził 
Nie można go jednak długo trzymać 
w zamknięciu, bo zdrowieczko sza- 
cowne może ucierpieć. 

Więc z połecenia lekarza urlop 
zdrowotny... (żeby tak było łatwo 
przemęczonemu urzędnikowi dostać 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pekalamoa Dziś 

"Teatr czynny dwukrotnie. Po południa o g. 
3 m. 30 ukaże się po eenach zmiżonych 
„Sztuba" K. Leczyckiego, doskonała sztu- 
ka współczesna, ciesząca się miesłabnącem 
powodzeniem. 

Wieczorem o godz. 8 ukaże się po raz o 
statni w sezonie arcydzieło L. Andrejewa 
„Ten, którego biją po twarzy”. Niezwykle 
interesująca treść, pomysłowa reżyserja dyr. 
Zełwerowicza, oryginalna oprawa dekoracyj- 
na J. Hawryłkiewicza oraz świetne wykona- 
nie aktorskie składają się ma miezapomnia- 
ną całość. 

W poniedziałek z powadu próby gene 
ralnej Teatr nieczynny. 

— Teatr Miejski w „Latni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się przemiła komedja Marju 
Sza Maszyńskiego „Koniec i Początek”, peł- 

na humoru i przezabawnych sytuacyj. Rzecz 
tę wyreżyserował K. Wyrwica-Wichrowsku, 
który jednocześnie gra jedną 1 Г& w sztuce 
Partnerami jego są: H. Dunin-Rychłowska, 
I. Jasińska-Detkowska, C. Szurszewska. I 
Łubiakowski oraz M. Wyrzykowski. 

Jutro w poniedziałek w dałszym ciągu 
„Koniec i początek”. 

-— Najbliższa premjera w Teatrze na Po- 
hulanee. W najbliższy wtorek odbędzie sie 
w Teatrze na Pohulance premjera sensacyj 
nej sztuki Leo Lentzą „W nocy ze środy na 
czwartek”. Sztuka ta odniosła ostatnio wiel 
ki sukces w Anglji. Scena wileńska jest pier 
wszą, która sztukę tę wystawia w Polsce. 
Niezwykle emocjonująca treść trzyma wi 
dzów w ciągłem napięciu i daje Świetne pz 
le do popisu aktorskiego całemu niemal ze- 
społowi. Reżyserję tej ciekawej nowośc: 
objął R. Wasilewski. Dekorator J. Hawrył 
kiewicz przygotowuje całkowieie nową. ory 
ginalną oprawę dekoracyjną. 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 15 tyg. „Kobieta Współezesna* 

zawiera cały szereg ciekawych i aktualnych 
artykułów następującej treści: artykuł wstę- 
pny pióra Grażyny Szmurłowej p. i. „Za- 
sady projektu prawa małżeńskiego”, naste- 
pnie „W walce o byt* — Haliny Siemieś- 
skiej i na marginesie cykla „O podstawy 
moralne współczesnego życia” — głos czy- 
telniczki p. t. „Upragnione wnioski”, 

W dziale literackim czytamy: „Dzień je- 
go powrotu” wyjątek sztuki Zofji Nałkow- 
skiej, akt II, scena 3-cia. 

Następnie „Skowronek” przekład Vincent 
Starretta'a, pozatem Marji Czapskiej — „Z 
najnowszej literatury francuskiej". „Kon- 
kurs literacki 

_ Dodatek „Mój Dom* opraeowany przez 
Krystynę Komorowską, a poświęcony spoc- 
jalnej sztuce kulinarnej. 

Na tablicy robót wzór na okrągłą podusz 
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Giełda warszawska z dm. 11.IV. b. r. 
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urlop dla poratowanme  zdrowiai, 
zbrodniarzyk kochany musi sobie wy- 
począć na łonie rodziny, czy w jakim 
kurorcie, po trudach więziennych. 
Należy mu się to, nałeży, wszak jego 
zdrowie to cenny skarb... zasłużył się 
rzecie, jest ważną osobąl.. Kryimi- 

aalistal Nie jakiś marny kurokrad. 
A pilno mu poczciwcowi, ma bowiem 
niezałatwione rachuneczki osobiste... 
ot drobiazg, jeszcze jedną szyję po- 
derznąć, jeszce jeden łeb rozwalić, po- 
stem to już sobie wróci i odsiedzi te 
tam parę lat... zrobi wam tę przyjem- 
ność, i tak trzeba po robocie odpo 
cząć... a pensjonat niezgorszy... ujdzie. 
zagraniczni goście zwiedzając chwalą. 
zaszczycają swą obecnością. , 

W gazetach piszą, portrecik umiesz 
czą, nawet i rodzimy, jeśli zbrodnia 

rzetelnie sensacyjna, np. pokrajanie 
ofiary na części i załadowanie w kuf- 
rze, albo gwałt, morderstwo i pożar 
za jednym seansem. Dalsi krewni wy- 
kupują numery na pamiątkę, czytel- 
nicy pełno i niepełnołetni mają odpo- 
wiednio ksztalcącą lekturę, „laureat“ 
marzy w swej schludnej celi o sfilmo- 
waniu swoich przežyč, ezasami dzien- 
nikarz na wywiad się zjawi, książki 
zajmujące do czytania są, a nie umiesz 
nasz brat czytać, nauczą, darmo nau- 

czą. Tu spacerek, tu łeatr amatorski, 
tu pogadanka, odzienia i butów nie 
drzesz, pracą zbytnią nie męczą, nie 
tak jak na wolności, kiedy to głupiec 
zabija się @а zdobycia kilku groszy 
na wyżywienie... Żeby tak jeszcze 
monopolki, choć przy świecie i kino 
to by człowiek wspominał do końca 
życia to sanatorjum z rozczułeniem. 

Taak! Albo się jest uprzywiłejo- 
wanym obywatelem albo niel 

Hel. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Kto będzie wiceburmistrzem N. Wilejki? 
Dowiadujemy się, że przeprowa- 

dzone przez nowoobraną Radę Miej- 
ską wybory Magistratu zostały przez 
władze Nadzorcze tylko częściowo 
przyjęte. Burmistrzem miasta zosta- 
je nadal p. Ołdakowski, ławnikiem 
p. E. Rozenkrane, natomiast wybór 
wiceburmistrza nie zyskał aprobaty. 
Ponowne wybory odbędą się na ze- 
braniu Rady Miejskiej w dniu 21-go 
kwietnia b. r. 

Magistrat m. N. Wiłejki ma mię- 
«dzy innemi bardzo poważne zadanie, 

a mianowicie zreorganizowanie szkoł- 
niectwa powszechnego, które z braku 
własnego gmachu mieści się w kilku 
punktach miasta w wynajętych, nie 
zawsze odpowiednich, lokalach. A 
przecież miasto zakupiło już płace, 
posiada rysunki i kosztorysy, wysła- 
ło memorjały, a dzieło to należy te- 
raz przez energiczne zabiegi zakoń- 
czyć. Lecz czyż trwające już od sze- 
regu miesięcy prowizorjum przyczy- 
nia się do zrealizowania tych tak waż 
nych projektów? 

Krwawa walka granicznej straży polsko- 
łotewskiej z bandą przemytniczą. 

Przed kilku. dniami ma odcinku gra- 
nmieznym Turmonty rozegrała się formalna 
bitwa między doskonałe zorganizowaną ban 
dą przemytników a placówkami KOP-u, któ 
rym w sukurs przyszła łotewska straż po- 
graniczna. Przęmytniey, którzy zamierza- 

rzeszmuglować większą  kontrabandę, 
ei zostali w krzyżowy ogień karabinowy 

Mimo te podjęli wałkę, ostrzełiwnjąe żołnie- 
rzy z karabinów i rewolwerów. Potyczka 
trwała kilkadziesiąt minut i w rezułtacie 
skończyła się krwawo. Ugodzony kulą pol- 
skiego żołnierza padł trupem herszt bandy 

Po przeszkoleniu 

  

osławiony w okołiey i nieuchwytny prze 
mytnik Aljanów, dwaj jego towarzysze po- 
zostali również na plaeu boju ciężko ranni. 
Reszta bandy po nieudałej próbie ncieczki, 
skapitulowała. Pochwyeono 4 przemytników 
z towarem ogólnej warłości kilkunastu ty- 
sięcy złotych. 

Podkreślić należy, iż ostatnio walka z 
przemytnictwem na pograniezu polsko-ło- 
tewskiem daje pomyślne rezutlaty, ze wzglę- 
du na sołidarne wystąpienie  granieznych 
straży, połskiej i łotewskiej, eo w dużym sto 
pniu utrudnia akcję przemytników. 

znowu do Polski. 
Nieudana mistyfikacja komunisty. 

Na terenie odeinka  Suchodowszezyzna 
w rejonie Dzisny, zaczajona płacówka KOP. 
spostrzegła nocy wezorajszej jakiegoś osob- 
milka ehyłkiem przekradającego się przez 
granieę. Znienaeka zaskoczony przez żoł- 
mierzy osobnik ów początkowo Silnie się 
zmieszał, później jednak oświadezył, iż jest 
zbiegiem politycznym, i że udało się ma 
neiec z więzienia mińskiego, 

Już pierwiastkowe jednak dochodzenie 
wykazało kłamitwość jego zeznań. Stwierdzu 
no bowiem niezbicie, iż jest to ezłonek par- 
tji komunistycznej w Białymstoku, Kolewicz 
który przez miejscową organizację komuni- 
styczną wysłany został do Mińska na prze- 

szkolenie i obeenie po ukończeniu kursa 
skierowany został zpowrotem do Połski dla 
organizowania tu akcji wywrotowej. 

MSKA 00 

Ł życia spółdzielezości na wsi. 
Zabłocie, powiatu lidzkiego. Ży- 

«cie spółdzielcze robi tu duże postępy. 
Oto w niedzielę, 29. III. odbyło się 
Walne Zgromadzenie miejscowej 
„Spółdziemi Spożywców „Wyzwole- 
nie'. Na zgromadzenie stawiło się 
132 członków; z braku miejsca w sali 
szkołnej goście, nieczłonkowie, nie 
byli dopuszczeni na zgromadzenie. 
Na porządku dziennym między in 
było sprawozdanie z działalności spół 
dzielni za rok ubiegły, które wykaza 
ło następujące wyniki; * 

; 1930 . 19291. 
Obrót roczny (sprzedaż) zł. 83.139 59.687 
madwyżka czysta (zysk) „| 2.648 1.156 
uadyryżkadzówiki 9,2% 8,9% 
koszty prowadzenia 59% 584 
iłość członków 31.XIL 423 417 
zakupiono tow. w hurt. epółdz. 81% 76% 

Fundusze własne spółdzielni wy- 
noszą zł. 15.670; zadłużenia spółdziel 
nia nie posiada. Prowadzi 1 sklep w 
Zabłociu w domu własnym. W tym 
że domu własnym mieści się Kasa 
Spółdziełcza. dobrze  prosperująca, 
"raz sala odczytowa, w której urzą- 
dzona jest czytelnia, posiadającą pi- 
sma spółdzielcze i, inne; tu też dla 
użytku członków i gości umieszczony 
jest aparat radjowy, ofiarowany 
przez Urząd Gminny. 

Władze Spółdzielni udzieliły miej 
sca na płace spółdzielni dla budowy 
domu dla mleczarni spółdzielczej. 
Materjał drzewny już jest nabyty i 
<zęściowo jest już zwieziony na miej- 
sce. 

Kierownikiem spółdzielni i skle- 
powym jest p. Kwinto Aleksander, a 
sekretarzem p. Burnos Bołesław, któ 
tzy z obowiązków swych wywiązują 
się z powodzeniem. Е. В. 

KIWISZKI 
-+ Miły wieczór. Staraniem Zarządu Ko- 

ła Młodzieży Wiejskiej w Kiwiszkach od- 
było się na drugi dzień Świąt Wielkiej No- 
*©y „Święcone”. Była to uroczystość po raz 

piewrszy organizowana na łonie organizacyj 
jakie istnieją w okolicy Kiwiszek. Wieś nie- 
przyzwyczajona do podobnych obchodów eg 

raniczała się dotychczas do tradycyjnego po 
wrotu z kościoła, zjedzenia w pojedynk:; 
„Święconego*, napicia się wódki i przespa- 
nia do wieczora, gdy czas iść w|„wołowni- 
ki“. Obch6d zainicjonowany przez Koło Mło 
dzieży wniósł dużo nowego do życia wsi. 
Nastąpiło przeobrażenie przekonania, że tyl 
ko przy wódce może być wesoło. 

Do stołów ustawionych w podkowy z4- 
siedli podejrzliwi członkowie, myśląc, co to 
może być? Dopiero przemówienia, dzielenia 
się jajkiem i życzenia wyprowadziły uczest 
ników z ponurego nastroju: posypały się 
Żarty, a wszystko było owiane jakowemś 
przeczuciem, że nas jednak coś łączy, jedno 
czy potężnie w przyszłej pracy nad odrodze 
niem wsi. Najserdeczniej wypadła herbatka 
Członkowie nie mogli się nadziwić, jak to 
można powypiekać takie smaczne rzeczy, 
pełno bowiem było tortów, mazurków, cia- 
stek i t. p. i kto to robił, bo wszystko wyglą- 
dało: jakby z miejskich cukierni, a byla to 
ni mniej ni więcej tyłko praca naszych ko- 
leżanek. Uroczystość przerywana śŚpiewami 
wnosiła do naszej Świetlicy jakiś odświętny 
charakter; wprost się wyczuwało, że w pra- 
cy wtedy osiągniemy jakiś rezultat, jeżełi 
się zbliżymy wzajemnie do siebie, jeżeli Gb- 
darzymy jeden drugiego zaufaniem, skąd wy 
płynie serdeczne wzajemne przywiązanie do 
pracy. Zasmuciło nas jedynie to, że mimo 
specjalnie wystosowanych zaproszeń i ust 
nych próśb przewodniczącego nikt nie przy 
był z ościennych organizacyj, jak Strzelec, 

$. М. Р., Koła Mł Wiejsk., nie zapomniał 
o nas jedynie kol. Pilecki przedstawiciel 
Wo Zw. Mł. Wiejsk. 

5więcone zakończyliśmy  odśpiewaniem 
pieśni i zabawą taneczną. Wieś nie umieją- 
ca się bawić, przez urządzanie takich obcho- 
dów tem samem odyrwa się od swoich na- 
łogów (karty, wódka), kosztuje innego ży- 
cia i chce wówczas pracować. 

Nie można nie złożyć podziękowania pra 

   

  

cowitej Jadzi, gospodarnej Zosi i spóźnia- 
jącej się Jadzi. za tak słodkie przybranie 
stoów, jak również koł. Michałowi Burbie 
za inicjatywę i organizację święconego. 

Stefka. 

QLKIENIKI 

+ Podwyższenie opłat za ubój bydła 
powodem dymisji gminy żydowskiej w Ol- 
kienikach. Dowiadujemy się, że ze wzgłędu 
na oburzenie, jakłe wśród mięszkańców O!- 
kienik wywołało zarządzenie gminy, podwyż- 
szające opłaty za ubój bydła, cała gmina 
wyciągnęła z tego konsekwencje, podając 
się do dymisji. 

Z MUZYKI. 
Koncertų Tow, Filharmonicznego, — Wieczór uczn. Konserwatorium. — Kon- 

cert Tow, „Lutnia”, — Recital fortepianowy W. Pastuchowa. 

Trudno powiedzieć, aby miasto 
nasze posiadało sprzyjające warunki 
dla pracy miejscowych wybitniejszych 
talentów muzycznych. A jednak mamy 
w Wilnie sporą gromadkę koncertują- 
cych artystów, którzy, niezrażeni 
przeciwnościami, wytrwale postępują 
naprzód drogą swoich aspiracyj. Na- 
leży do nich Olga Wizun, pianistka 
Już wybitna i ukazująca się na estra- 
dzie koncertowej z coraz to nowym 
dorobkiem. 

Tym razem, na koncercie Wil 
Tow. Filharmonicznego, Olga Wizun 
wystąpiła z własnym recitalem, obej- 
mującym utwory Bacha, Scarlati'ego, 
Chopina, Brahmsa, Tocha i Liszta i 
wykonaniem swojem dowiodła, że jest 
artystką dojrzałą, do wypełnienia tak 
odpowiedziałnego zadania należycie 
przygotowaną wszechstronnie. 

O technicznych walorach gry tej 
pianistki można było juź z dawniej. 
szych jej występów odnieść wrażenie 
bardzo korzystne, obecnie zaś dało się 
jeszcze zauważyć pogłębienie interpre- 
łacji przez poddanie jej pod kierow. 
Nictwo coraz bardziej świadomej 
swych celów reflekcji artystycznej, ży- 
Czyćby tylko wypadało, aby dawniej- 
Szy bujny rozmach nie stracił nic ze 
swej mocy w momentach, poczuciem 
Artystycznem szczerze podyktowa- 
Rych. ' 

Również pod egidą Wil. Tow. Fil. 
— onicznego odbył się koncert 

pozytorski Witołda Maliszewskie- 

  

go. Poważny ten twórca muzyczny. 

mający za sobą wybitnej wartości do- 
robek, wystąpił w Wilnie po raz pierw 
szy w rołi autora i dyrygenta swoich 
utworów. Słyszeliśmy więc scherzo z 
symfonji I-ej, suitę z baletu „Syrena* 
(nagrodzoną w roku bieżącym nagro- 
dą państwową), Fantazję kujawską 
(na fortepian z ork.), Pieśni z tow. 
orkiestry oraz suitę orkiestrową „Z ni- 
wy polskiej". 

Maliszewski nie od dziś ma poza 
granicami kraju opinję znakomitego 
symfonisty: tyle jest w jego utworach 
o ścisłej formie gruntownej wiedzy, 
talentu w ciekawem przeprowadzeniu 
tematów, no i świeżości harmonizacji, 
oraz mistrzostwa instrumentacji. W 
kompozycjach, produkowanych w 
Wilnie najbardziej uwydatniały się 
właściwości oryginalnej rytmiki i 
barwnej kolorystyki instrumentacyj- 
nej. Pomimo, że kompozytor nie na- 
leży do zwolenników najnowszych 
zdobyczy w tej dziedzinie -— dzieła 
jego, zwłaszcza orkiestrowe, brzmią 
świetnie oryginalnie, opracowanie naj- 
prostszych tematów interesuje pomy- 
słowością. Szczegółem do mocnego 
podkreślenia jest predyłekcja kompo- 
zytora do polskich tematów ludowych 
Oprócz autora, występującego w roli 
dyrygenta własnych utworów orkie- 
strowych, odegranych przez Wil. Or- 
kiestrę Symfoniczną, brały udział: 
Hanna Dicksteinówna, doskonała pia- 
nistka o pewnej technice i nieprzecięt- 

E_ U R JE R 

Szczęśliwe stworzenia. 
a c     

  
Widzimy tu znaną działaczkę wiedeńską, 
baronową Dittner, w otoczeniu psów i ko- 

tów, któremi stale się opiekowała. 

  

nej muzykalności, oraz znana nasza 
pieśniarka, Zofja Bortkiewicz-Wyle- 
żyńska. 

Drugi wieczór szkolny uczniów i 
uczenic Konserwatorjum Muzyczne- 
go obejmował produkcje klas forte- 
pianowych, skrzypiec, śpiewu solowe- 
go, instrumentów dętych, oraz zespo- 
łów. Bardzo sumienne przygotowanie 
wszystkich popisujących się stanowiło 
zasadnicze tło tego wieczoru, na któ- 
rem wyróżniały się dobitnie produk- 
cje kilku szczególnie uzdolnionych a- 
deptów. Na specjalne uznanie zasłu- 
guje obfitość zespołów. Bardzo bogaty 
program wieczoru uczniowskiego Kon- 
serwatorjum wysłuchany był przez 
licznie zgromadzoną publiczność z 
niesłabnącą uwagą, dowodzącą 0 za- 
interesowaniu działalnością pożytecz- 
nej uczelni. 

W tygodniu  przedświątecznym 
Tow. „Lutnia zwyczajem dorocznym 
zorganizowało koncert religijny, na 
którym chór mieszany „Lutni* wes- 
pół z chórem męskim  pocztówców 
wykonał pod kierunkiem J. Leśniew- 
skiego „Reguiem'* Mozarta, poprzedzo 
ne słowem wstępnem prof. M. Józe- 
fowicza. Wykonanie całości tego ar- 
cydzieła stało na pożądanym pozio- 
mie; bardzo artystycznie wywiązał się 
z zadania zwłaszcza kwartet solistów 
w osobach: pp. Hendrich, Pekerówny, 
prof. Ludwiga i Olszewskiego. Kon- 
cert ten dowiódł, że przy współpracy 
organizacyj śpiewaczych można z po- 
wodzeniem i należy częściej przystę- 
pować do odtwarzania większych 
dzieł oratoryjnych. 

Recital fortepianowy Wsewołoda 
Pastuchowa zapoznał nas z tym mło- 
dym pianistą po raz pierwszy. W bar- 
dzo urozmaiconym i nieszablonowym 
progratnie (Rhene, Baton, Głazunow, 
Chopin, Albeniz, De Falla, Prokofiew, 
Liszt) artysta zaznaczył się niejedna- 
kowo dodatnio: najlepiej interpreto- 
wane były utwory o charakterze mięk 
kiej liryki, łub pastełowo zaznaczonej 
kołorystyki. Tak -zaznaczająca się in- 
dywidualność artysty, ujmująca w 
dziedzinie muzyki sobie właściwej. 
nie zawsze mogła sprostać lotom utwo- 
rów innych, wymaganiom większej 
wszechstronności odtwórczej. 

Na zakończenie niniejszego prze- 
glądu ruchu muzycznego ostatnich ty- 
godni należy podkreślić, że wszystkie 
omawiane tu koncerty odbyły się w 
Sali Konserwatorjum, dowodząc tem 
samem, jak w krótkim czasie nowe to 

locum scentralizowało artystyczne po- 
czynania życia muzycznego w Wilnie. 

    

  

Ponierajeie przemesł kruiowy 
TTT NA 

Przy bólach i rwaniu w stawach, renmaty- 
źmie, podagrze i łamaniu w kościach dzia- 
łają tabletki Togal zawsze szybko i pewnie. 
Togal nietyłko uŚmierza bóle, lecz w natu- 
ralny sposób usuwa pierwiastki chorobotwór 
cze. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i in- 
nych organów. Sprobójcie więc sami dziś 
jeszcze, lecz żądajcie zawsze tylko oryginał 
nych tabletek Togal, niema bowiem nic le- 

ich aptekach. 

ATA 

Bezrobocie zmniejsza się. 
Podług uzyskanych przez nas in- 

formacyj, stan bezrobocia na terenie 
województwa wileńskiego sięga obec 
nie cyfry około 4.000 osób. W ostat- 
nich tygodniach dał się zauważyć po 
myślny objaw powolnego ałe syste- 
matycznego zmniejszania się bezro- 
bocia. Dotyczy to w pierwszym rzę- 
dzie wileńskiego rynku pracy, gdzie 
w ciągu ostatnich 3-ch tygodni bezro 
bocie zmalało o blisko 70 osób. 

Państwowy Urząd Pośrednictwa 

   

Pracy przewiduje znaczniejszy spa- 
dek bezrobocia z chwiłą rozpoczęcia 
się sezonu budowlanego oraz robót 
rolnych. 

  

V R PAZERA EET NEO DAK 

W_I BE 8 SK I 

Za zniewagę munduru oficerskiego. 
Skazanie redaktora „Dziennika Wileńskiego" 

na rok więzienia i 4.800 zł. grzywny. 

Oszczercza kampanja przeciwko jednemu 
2 oficerów wileńskiego garnizonu, prowadzo- 
na od dłuższego czasu przez miejscowy bo 
goojczyzniany organ, znalazła wreszcie swój 
kres i należytą reakcję. Wczoraj w Sądzie 
Okręgowym rozegrał się jej epilog; oskar- 
żony był redaktor odpow. „Dziennika Wił* 
Jerzy Cleszewski, skarżyli z art. 533-0 K. K. 
(zniewaga—oszczerstwo) podprokurator Zda- 
nowicz i dotknięty osobiście kpt. dypl. Ed. 
mund Galinat. Przewodniczył sędzia Kadusz- 
kiewicz w asyście sędziów Brzozowskiego i 
Niekrasza. 

Po odczytaniu skargi rozpoczęło się ba- 
danie świadków oskarżenia. Zeznawali: S. 
Klaczyński, L.  Krawacki, W.  Rubieński 
wszyscy studenci U. S. B. i aplikant sądowy 
B. Kawecki, wszyscy obecni w ten czy in- 
ny sposób przy znanych zajściach w Ognisku 
Akademickiem przy uł. Wiełkiej 24. w d. 26 
października r. z., podczas wiecu p. Stroń 
skiego. 

Jak wiadomjo zajścia owe były przyczyną 
wspomnianej oszczerczej kampanji „Dzien 
WilL“ przeciw obecnemu tam, przypadkowo 
w charakterze nieząaangażowanego niczem w 
tych awanturach świadka, kpt. Galinatowi, 
ówczesnemu komendantowi Legjonu Młod. 
co (to ostatnie zbyło jedyną przyczyną tych 
ataków, z racji szezegółnej „inwidji, którą 
się ta państwowo zorjentowana, w myśl idej 
Marszałka Piłsudskiego pracująca organiza- 
cja akademicka cieszy wśród t. zw. Młodzieży 
Wszechpolskiej. 
Po zeznaniach świadków zabrał głos pprok. 
Zdanowicz, mówiąc o walkach politycznych 
wogóle, wielkiem znaczeniu w nich prasy, 
oraz O konieczności moderowania przez nią 
metod tej walki, jeśli nie przeciwstawienia 
się ogólnemu podnieceniu, to przynajmniej 
nieprzyczyniania się do niego. Przykładem 
typowego szkodnictwa w tej sprawie jest 
akcja „Dz. Wiłeńskiego*, który nie oglądając 
się na mic, już nie z lekkomyślnością, ałe 
wyraźną złą wolą nie zawahał się przed usi- 
łowaniem znieważenia oficera , polskiego. 

\ 

  

Aresztowanie 

W swoim czasie donosiliśmy o sprytnej 
aterze oszukańczej t. zw. „I-szej Kresowej 
Spółdziełni Praey*. powstałej z iniejatywy 
trzykrotnie już pociąganego do - 
działalności za podobne sprawki Terajłę i 
Parańskiego. 

'Tarajło, jak pisańómy, aresztowany z0- 
stai w iokała swego fikcyjnego przedsię- 
biorstwa przy uliey Garbarskiej Nr. 3. Po- 

    

P. pprokurator wnosi o jak najsurowsze uka- 
ranie oskarżonego. 

Następnie przemawiał kpt. Galinat. Scha- 
rakteryzował pnoralnošė Środowiska, które 
wytwarza podobne, zatrute pociski „Dz. 
Wił*, mówił o nieprzebieraniu w środkach 
przez ludzi tego obozu, który mimo swego 
stanowiska „narodowego”, nie cofa się przed 
usiłowaniem bezczeszczenia munduru oficera 
polskiego. Zwrócił uwagę na to, że gazetę tę 
mogą przecież czytać i żołnierze szeregowi, 
łudzie najczęściej mało wyrobieni politycznie 
co mogą sobie pomyśleć, gdy się dowiezdą 
że ich oficer jest oskarżony o branie udziału 
w burdach ulicznych, tłuczeniu szyb etc., nie 
wiedząc przecież, że te oskarżenia są fał- 
szywe?! 

Ostatni przemawiał oskarżony Cieszewski 
tłumacząc się niefortunnie, że zadaniem рга- 
sy pst przedewszystkiem szybkość infornia- 
cyj. Jeśli się ma jakąś etapującą wiadomość. 
to chodzi o to żeby ją jaknajpęrdzej umie- 
ścić, „a ktoby tam sprawdzał ją jeszcze”. 
na to mie można tracić czasu. 

Po godzinnej naradzie Sąd wydał przez 
usta p. sędziego Kaduszkiewicza wyrok ska- 
zujący Jerzego Cieszewskiego, red. odpow. 
„Dziennika Wileńskiego", na 1 rok więzienia 
i 4 tys. 800 zł. kary, z zamianą na pół roku 
więzienia w razie niemożności jej zapłacenia. 
Jako środek zapobiegawczy Sąd zastosował 
bezwzgłędny areszt. * 

W motywach wyroku przewodniczący 
podkreślił ciężką winę oskarżonego, który . 
umieszczał w swojem piśmie wysoce kary 
godne, a fałszywe napaści na oficera armji 
polskiej. Z powyższych względów Sąd zde- 
cydował się na najwyższy, przewidziany przez 
533 art. K. K. wymiar kary. 

Wyrok wywołał wiełkie wrażenie, tem 
większe, że, o ile wiemy, jest to pierwszy wy- 
padek, kiedy w sprawie prasowej jako šro- 
dek zapobiegawczy został zastosowany nu 
tychmiastowy areszt bezwzględny. 

Ask. 

wice-dyrektora 1-szej Kresowej 
Spółdzielni Pracy. 

mocnik zaš jego i prawa ręku „wieedyrek- 
tor* Karański zdołał zawezasu zbiee z Wił- 
na, za zbiegłym rozesłano listy gończe i 
przed parn dniami aresztowano go w War- 
szawie | odstawiono do Wilna do dyspozy- 
eji władz sądowych, z polecenia których 
osadzono go w więzienin Łukiskiem. 

Dalsze dochodzenie w sprawie „i-ej kre- 
sowej spółdzielni Praey“ trwa. te). 

  

KRONIKA 
Dziś Wiktora m., Damjana. 
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Jutro: Hermenegildy. 

  

Wechód słońca—g, 4 m. 48. 

Zachód + — Mm. 26. 

Spostrzeżenia Zskiada Metaorsiegii U. 8. 6. 

w Wilnie z dnia 10 IV - 1921 reka, 
Ciśnienie średnie w mibimetrach: 764 

Temperatura średnia © 

@ nniwyższa: 4 ® С. 

$ vajniższa: — 3” C. 
Opad w milimetrach: ślad. 
Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano Śnieg. 

  

MIEJSKA 
— Dodatkowe oświetlenie peryferyj miasta 
W związku z dużemi lukomi w oświetle 

niu przedmieść Magistrat m. Wilna posta- 
nowił w najbliższym czasie usunąć te braki. 
Wydział elektryczny opracował szczegóło- 
wy program dodatkowego oświetłenia pe- 
ryferyj miasta, który natychmiast po za- 
twierdzeniu przez Komisję Techniczną zo: 
stanie zrealizowany. W sprawie tej zwołane 
zostało posiedzenie wymienionej Komisji na 
dzień 14 b. m. 

ARTYSTYCZNA. 
— Z WiL Tow. Artystów-Plastyków. Dnia 

11 b. m. w lokału Kursów rysunku i malarst 
wa im. Fr. Smuglewicza odbyło się dorocz- 
ne walne zebranie Wileńskiego Towarzystwa 
Artystów Plastyków. 

Ustępujący Zarząd po uzyskaniu abso- 
łutorjum, w wyniku tajnego głosowania, zo 
stał ponownie wybrany w składzie następ: 
jącym: 

Prezes prof. U. S. B. Ludomir Śleńdziń- 
ski, wiceprezes dyr. Jerzy Hoppen, sekretarz 
dyr. Michał Rouba, skarbnik art. rzeźbiasz 
Piotr Hermanowicz, bibljotekarz prof. Bro- 
nisław Jamontt. 

Do Komisji Rewizyjnej powołano pro'. 
Kazimierza Kwiatkowskiego i art. mal Ju- 
ljana Skangiela. 

SPRAWY AKADEMICKEE. . 
-- Herbatka Legjonu Młodych. Sekretai- 

jat. Legjonu Młodych komunikuje, iż dzis, 
w niedzielę dnia 12 kwietnia r. b. odbędzie 

się Zebranie Towarzyskie z herbatką w lo 
kalu własnym, Uniwersytecka 6/8 — 5 o 
godz. 16-€ej o którem zawiadamia wszyst- 
kich członków. 

Goście wprowadzeni miłe widziani. 

Z KOLEL 
— Poranek propagandowy LOPP. Komi- 

tet Wojewódzki Kolejowy LOPP. urządza w 
niedzielę dnia 12 kwietnia r. b. w lokalu 
Kina Kolejowego propagandowy poranek 
szybownictwa (lotów bezmotorowych). 

Na program poranku złożą się: 1) Po- 
gadanka o szybownictwie — wygłosi sekre 
tarz Związku Awjatycznego Studentów Po- 

  

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
W tej kwestji niezmiernie dla wszystkien 

cierpiących ciekawym przyczynkiem jest 
list p. J. Szerra, Lwów, ul. Lindego 2 II p. 
w którym u. S. pisze nam m. in.: Od lat kil- 
kunastu cierpiałem na reumatyzm oraz okro 
pne rwanie w prawej nodze. Przez ten czas 
używałem niezliczonej ilości różnych środ- 
ków leczniczych, jakoteż dwa razy byłem 
w miejscowościach kąpielowych zagranicą. 
Skutek był jednakowóż tylko przejściowy, 
bóle zawsze wracały i nie odczuwałem po- 
prawy. Przed około trzema miesiącami zwrń 
cił mi mój znajomy uwagę na Togał, który 
natychmiast nabyłem w aptece. Togal za: 
żywalem codziennie trzy razy po dwie tablet- 
ki. Już w pierwszym tygodniu odczułem 
znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem się tej 
przykrej dołegliwości i jestem jak nowona- 

rodzony. Tabletki Togal będę każdemu cier 
piącemu chętnie polecał. Podobnie jak p. 
S. donosi wiele tysięcy, którzy przyjmowali 
Togal nietylko przy reumatyźmie, bólach i 
rwaniu w stawach, lecz przedewszystkiem 
także przy podagrze, bólach nerwowych i 
głowy, grypie i przezicbieniach. Togal bo- 
wiem uśmierzą natychmiast najsrožsze bėle 
i usuwając w naturalny sposób pierwiastki 
chorobotwórcze, w zarodku zwalcza te nie- 

domagania. Tabletki Togal są nieszkodliwe 
dla serca, żołądka i innych organów. Prze 
szło 6.000 orzeczeń lekarskich. Wypróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze 
we własnym interesie oryginalnych table- 
tek Togal. Niema bowiem nic lepszego! Do 
nabycia we wszystkich aptekach. 

litechniki Lwowskiej p. Władysław Słotkie- 
wicz. Pogadanka będzie ilustrowana prze- 
źroczami. 

2) Film p. t. „Czwarta wyprawa szybow- 
ca do Bezmiechowa”. 

Początek o godz. 13 (1-szej po poł.). 
Wstęp bezpłatny. || 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Herbatka towarzyska Rodziny Woj- 

Skowej. Zarząd Rodz. Wojsk. zaw., że du. 
15. b. m. o g. 7 pp. w lokalu własn. (Mi- 
ckiewicza 13) odbędzie się herbatka towarzy 
ska dla członkiń. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat R. W. 13 
b. m. od godz. 5—7 p. p. 

— Kwesta na kolonje letnie. W dniu 
dzisiejszem odbędzie się kwesta publiczna 

na kolonże letnie, dla dzieci, urządzona sta- 
raniem Rodziny Policyjnej Koła m. Wilna 

Zarząd wymienionej Instytucji tą droga 
zwraca się z serdeczną prośbą, aby każdy 

choćby najdrobniejszą ofiarą poparł zamie 
rzony ceł. 

— W W sali Ogniska Kolejowego przy 
uł. Kolejowej Nr. 19. Dnia 12 kwietnia r.b. 
o godz. 7 wiecz. zostanie odegrana przez 
Zespół Teatralny Ogniska Kolejowego pod 
reżyserją artysty b. Reduty P. W. Malinow 
skiego „Obrona Częstochowy”, sztuka Mór 
sa w 8 odsłonach. 1) Zajazd. 2) Mieszkame 
Zamojskiego. 3) Refektarz w klasztorze. 4 
Namiot szwedzki. 5) Ceła przeora Kordec- 
kiego. 6) Na murach Częstochowy. 7) W ka 
płicy. 8) W kaplicy: 

Ceny miejsc od 50 gr. do 2 zł. 
Dochód przeznaczony na cele charytaty 

wno-społeczne parafji Ostrobramskiej. 
— Daneing towarzyski. W dniu 15 kwiet 

nia r. b. Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, urzą- 
dza w nowej cukierni „Zielonego Sztralia” 

(Mickiewicza 22) dancing towarzyski. 
Całkowity dochód przeznacza się na ce- 

le kulturalno-oświatowe Związku. 
Ponieważ zabawy urządzane przez Zwią 

zek, cieszyły się zawsze wielkiem powodze- 
niem, gdyż w miłej atmosferze bawiono się 
na mich ochoczo, więc i tym razem Panie 
Gospodynie nie wątpią, że zaproszeni. ge- 
Ście zechcą licznie, się stawić, by wesoło 
spędzić parę godzin. W przekonanin tem u- 

twierdza nas jeszcze cel, na który zabawa 
jest zorganizowana i skromny jej zdkres, 
co przy obecnych warunkach jest wyjątko- 
wo tentujące. 

Początek zabawy o godz. 23 punktual- 
nie. Wejście' za zaproszeniami, które moż. 
na otrzymać w lokalu Związku Pracy O- 
bywatełskiej Kobiet (Ostrobramska 19-91. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
- „Moment obecny w sporze połsko-li 

tewskim* będzie tematem referatu p. Włady 
sława Wielhorskiego na piątej zkołei w te- 
gorocznym sezonie „Czarnej Kawie* Kłubu 
Społecznego w niedzielę dnia 19 b. m. De 
tychczasowe Czarne Kawy cieszyły się nad- 
zwyczajną frekwencją ze wzgłędu na nad 
zwyczaj aktualne tematy, które po refera- 
tach wywoływały ożywioną dyskusję. Kon- 
ferencja odbędzie się tak samo jak poprzed 
nio o godz. 18 w Małej Sali pałacu Repre- 
zentacyjnego (2-gie wejście od podwórza). 
Ktoby nie otrzymał zaproszenia a pragnął 
by wziąć udział w Czarnej Kawie, zechce 
odebrać zaproszenie jużto w Związku Pracy 
Obywatełskiej Kobiet przy ul. Ostrobrams- 
kiej 19, jużto w Sekretarjacie B. B. W. R 
przy ul. Zawalnej 1. 

  

RÓŻNE. 
— Z targowisk bydłem. W ubiegłym ty- 

godniu na targ miejski spędzono 2006 sztuk 
bydła i nierogacizny. Na konsumcję miej- 
scową zakupiono 1985 sztuk, 12 zostało 
zbrakowanych, pozostałe bydło zakupiły po 
bliskie gminy. 

Spęd bydła naogół ożywiony. Popyt zna 
czny. Ceny utrzymały się na poziomie ty- 
godnia poprzedniego. 

— Brak ebleba, Wobec zwyżki cen na 
mąkę w ostatnich dniach zanotowano w 
szeregu piekarniach brak chieba. Jak się o- 
kazało, niektóre piekarnie wstrzymują się 
od wypieku chleba, gdyż dotychczas staro- 
stwo nie uwzgłędniło żądań piekarzy i nie 
powdyższyło cennika na chleb. 

t 

3 

W rasie przeziębiemła, kataru, zapalenią 
gardziełi przy bółach nerwowych i łamanin 
w kościach, nałeży dbać o eodzienne regu- 
łame wypróżnienie i w tym cełu używać pół 
szklanki naturałnej wody gorzkiej „Prancisz 
ka-Józefa*, Żądać w aptekach i drogerjach 

ВАВ 0О 
NIEDZIELA, dnia 12 kwietnia 1931 roku. 

10:10: Transmisja nabożeństwa = Pozma- 
mia. 13.15: Poranek z Filharmonji Warszaw- 
skiej. 1400: Muzyka i odczyty rolnicze z War 
szawy. 15.40: Audycja dła dzieci z Warsza- 
wy. 16.10: Odczyt o fotografji z Warszawy. 

: „Wiadomości przyjemne i pożytece- 
— z Warszawy. 17.40: Koncert popu- 

larny z Warszawy. 19.05: „Kukułka wileń- 

ska“ — mówiony dwutygodnik bumorysty- 
czny. 19.25: Feljeton z Warszawy. wygłań 
J. Puciata-Pawlowska. 19.40: Program ma 
poniedziałek i rozmaitości. 20.00: Audycja 
wesoła z Krakowa (L. Wyrwiczj. 20.30: Kam- 
cert z Warszawy. 22.00: „Do Holandji“ — 
feljeton z Warszawy wygłosi M. Wierzbia- 
ski. 22.15: Koncert solistów z Warszawy. 
22.50: Komunikaty i muzyka taneczna z War 
szawy. у 

PONIEDZIAŁEK, dnia 13 kwietnia 1931 

12.05: Muzyka operowa (płyty). 13.1u: 
Kom. meteor. 14.40: Odczyty dła maturzy- 
stów. 15.45: Progr. dzienny. 15.50: Lekcja 
francuskiego. 16.10 Kom. dla żeglugi. 16.1: 
Audycja dla dzieci. 16.45: Koncert dla п 
dzieży - (płyty) z pogadanką Antoniego Bon- 
dziewicza. 17.15: „Roła filmu w życiu wspó!- 
czesnem“ — odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 
18.45: Wileński komunikat sportowy. 18.00: 
Progr. na wtorek i rozm. 19.10: Utwory 
Chopina (płyty). 19.30: Rezerwa. 19.40: Pras 
dzien. radj. 20.20: „Feljeton humorystyczny” 
20.15: Pogadanka muzyczna. 20.30: Koncert 
na dwa fortep. 21.20: Muzyka lekka ZWai- 
szawy. 22.00: Transm. z Warszawy. 22.15: 
Transm. z „Wesołego Wieczoru* rewji p. 
t..„Wiosna idzie*. 22.30: Komunikaty z War- 
szawy. 

WTOREK, dnia 14 kwietnia 1831 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły 
ty). 13.10: Kom. meteor. 14.10: „Kokainizwe 
i jego skutki” — odczyt. 15.30: Odczyty dłą 
maturzystów. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.25: 
Progr. dzien. 16.30: Utwory Ryszarda Strau 
ssa (płyty). 17.10: Odczyt. 17.25: Koncert 
popul. symf. 18.45: Kom. Akad. Aeroklubu. 
19.00: Progr. na środę i rozm. 19.10: Kom. 
rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.35: Pras. dzien. 
radj. 19.50: Opera („Madame Butterflay*). 
„Tygodnik artystyczny" Po operze kormuni- 
katy i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
PŁYTY DLA DZIECL 

Od poniedziałku Rozgłośnia Wileńska bę- 
dzie nadawała stałe koncerty gramofonowe 
dła dzieci co poniedziałek i środę w godai. 
nach od 16.45—17.15 z objaśnieniami zma- 
nych już radjowych przyjaciół dzieci -- 
Cioci Hali i p. Antosia Bohdziewicza, ва- 
przemian. \ 

DZIEN JEGO POWROTU. 

Nowa sztuka Nałkowskiej p. t. „Dzień 
jego powrotu”, którą wystawiają właśnie 
w Warszawie budzi niezwykłe zainteresowa- 
nie wśród publiczności i sfer kułturalnyci.. 
O premjerze tej sztuki opowie w poniedzia 
łek o godz. 22.15 p. Roman Zrębowicz. 

JESZCZE WIOSNA. 

1dzie wiosna! Temat oklepany,. wyzyska- 
my i ciągle jeszcze ekspłoatowany. Niedaw 
no „Cyrulik Warszawski" ogłosił konkurs 
na wiersz na temat wiosenny, pod warup 
kiem operowania wyświechtanemi rymami. 
W podobnej sytuacji znajduje się teatr „We- 
soły Wieczór. Wystawiając rewję p. t. 
„łdzie wiosna”, która będzie transmitowa- 
na w poniedziałek o godz. 29.15, musi do 
brze uważać, żeby nie wpaść w słodko-kar- 
melkowy ton sztambuchowych wierszyków. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK PRZY ULICY 

STYCZNIOWEJ. 

Tragiezny wypadek wydarzył się wezoraj 
w godzinach porannych w domu Nr. 7 przy 
ulicy Styczniowej. 

Mieszkanka tego doma Tekla 
matka komornika Legieckiego L 75 podczas 
ogrzewania się przed pałacącym piecem xa- 
bardzo zbliżyła się do pieca wskutek czego 
zapaliło się na niej ubranie. 

W jednej chwili płomienie objęły niese- 
tzęśliwą, która zaczęła biegać po pokoju 
krzycząc w niebogłosy poczem rzuciła się 
na ziemię usiłując w taki sposób ugasić ©- 
gień. 

Na krzyki nieszezęśliwej sbiegii się de- 

mowniey, którzy palące się ubranie ugasiik 
Poszkodowana odniosła bardzo poważne 

poparzenia, wobec ezego zawerwune pogo- 
towie ratunkowe przewioało ją do szpitala 
šw. Jakėba. Stan Legieckiej jest bardae 

ciężki. te) 

PODRZUTEK. 

— 10 b. m. przy ul. Wiwulskiego 8 zna- 
leziono podrzutka płci żeńskiej w wiekmu 
około 3 tygodn, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

— Z mieszkania Brzozowskiej Jadwigi 
(Kalwaryjska 38) skradziono 330 zł w go- 
tówce. Dochodzenie w toku. 

— Na szkodę Rusakiewicza Kazimieras 
ze wsi Fabjaniszki, gminy  rzeszańskiej, 
skradzione zostały szufle przez Krasowskie 
go Bolesława (Szańcowa 5). 

— 10 b. m. na gorącym uczynku kra- 
dzieży fartucha dorożkarskiego należącege 
do Bukowskiego Jana został zatrzymany Szu 
ster Jankiel (Stefańska 33). 

ZA DOBĘ. 

— Od dnia 10 do dnia 11 b. m. zanotowa 
no wypadków 56, w tem kradzieży 4, opił 
stwa 10, przekroczeń administracyjnych iz 

-0FIARY. 
Ku uczczeniu dnia imienin Pana Komea 

danta Pol. Państwow. m. Wilna Leon lzy- 
dorczyka — szeregowi Rezerwy P. P. w 
Wilnie złożyli w Rodzinie Policyjnej. 5% 
zł. 50 gr. na rzecz wdów i sieroł po polic- 
jantach. 
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„BIBLIOTEKA ROWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich. 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych, 
„Lektura szkolna. — Dział aaukowy. 

Każdy abonent otrzyma pzerjam. 

-; Czynna od godz. ll-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. „ABONAMENT 2 Zk: 

GADA AGE OOBR EERŁODŁONEDHEEN20 YENDKBĘNII 

Humor. 
JAK DLA KOGO, 

Oskarżony, którego nudzi i nuży rozpca- 
wa sądowa, pyta się swego obrońcy: — Jak 
długo może jeszcze trwać ta historja? 
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i 73. Zadanie z geografji 

Rozrywki umysłowe. W pięknej BAN AEG AŻ M NAJWYŻSZE J 

Wóród wielu innych istnieją dwa miasta, 

Ce się z liter składają tych samych, 

Równe znaczenie w różnych miały czasach. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. ll-ej. 

74. Figielek zoologiczny 
uł, W. Śienkiewiez. 

Со te jest taki za dziwny ptak, 

OBUWIE 

„CETANJA“ 
Bo nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

71. Szarada 
ał. Ś. Jackiewicz. 

Widziadła są pierwsze i drugie lub zjawy. 
Jeśliś czwartego jest bardza ciekawy, 
Znajdziesz je łatwo w naszym alfabecie, 
i razem z drugiemi na swym biednym grzbiecie 
Ponosił ten. co przekroczył prawa: 
(Dziś aczkołwiek nie grzbietu to sprawa). 
Grzecie z pewnością jest w chacie i w demu 

JAKOŚCI 

  

Całość — wie każdy — nie tajnem nikomu. ы ь 3 $ k 
Że tak zwał słodką swoją połowicę że jest jedzaki i wprost i wspak. 

Yen — co Habsburgów ocalił stolicę. Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. Hej. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. 1-ej. 
75. Bilet wizytow 

72. Loegogryf zt uł, Witold Bohdziewicz. R. Kabacznik, ul. Wileńska 32  „Bezet”, ul. Niemiecka 24 
  

    

  

  

  

uł. £. Kitowski. A ® ; + 

SU Dargis i AA 6. Szames, ul. Wileńska 17 „Un Chic Soulier“, ul. Wileńska 24 
aaa 2. Las iglasty. Leon Wikirskij. i ы 

ааааа 3. Mieszkaniec siczy. | 

bb d 4. Rzeka w Europie. zai II nadżyć zawód REPRETZEZNZERCEWSTO : 

ч ееее 3, Sedec) eakierkźre- OR A ` Ważne dla pp. organizatorów zabaw! 
ТЕ 6. Žolniez oddzialu techaiezacgo. roewiązanie 10 pkt. w ki. ill-ef. Ž . Ё Podaję do wiadomości, iż orkiestra na- 

35, KK WKK 7. Stopień wojskowy. > ж "m 0 ST R Z E E N i E! sza pesiada repertuar najnowszych tańców 
kłłŁłmann 8. Ziółka lecznicze. Termin rozwiązania powyższych za- Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje malo- przystosowany i do fortepianu. Proszę Sz. 
80006 9. Posiedzenie. duń upływa z dniem 18 b. m. wartościowe piwo w używane butelki „Patent” Publiczność i nadal zaszczycić mię łaska- 

pe ce 10. Część ubioru kapłańskiego. ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU wemi zamówieniami. 

ss s tl. Część ciała. o ai ia" „+— i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. Z poważaniem 
at 12. Rezerwuar. Dyplomowana S лещдно” Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- Kierownik Orkiestry Kaz 

tt a 13. Rzeka w Europie. nauczycielka simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy Wilno, Šw. Ignacego 12 m. 15. 

uww z z 14. Orszak. ® (absolwentka konserwatorjum krakow- 

Poeprzestawiać litery, 
średkowy da rozwiązania. 

aby utworzyły szereg wyrazów w podanem znaczeniu. Rząd 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kil. il-eż. 

  

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

aakiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 
nie. Przyjmuje od 11—14. 

Subocz 6a — Т. 
 STOWRYDU SERIE 

Dramat w 10 aktach. 

tha Miejskie 
RALĄ WIEJSKA 

duirspramska 5. 

KINO-TEATR SS 
„AELIOS" 

Wileńska 89, tel. 9-28 

PŁWIĘKOWA KINO 

„МИ 

Dźwiękowe Kino 

CGJIN 
uł. Wielka 47, tel. 15 41 

* Miriam Ellas, Max Udian I Henryk Garat. 

Od dnia 10 do 14 kwietnia 1931 roku Wiki (Anglicy) I Szakale о4 ана оа ана онн Wiki I Dzakale MORZA gasi wozie, stone 
angieleki film, przedstaw. wstrząs. przygody Brytyjskiej tajemn. foty podczas Wielkiej Wojny. W obrazie tym 

wyst. osob. Lord Jellicoe - adm. ang. oraz adm. Sime. NAD PROGRAM: Warjat na wołności—-kom. w 2 akt. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30, — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny prozram: Gwiazdzista eskadra 

Dziśl Monumentalny arcyfilm dźwiękowy! 

i aaa a €. Owena OdWieczna pieśń 
Konflikt miłości i rasy. Odwieczna wałka dwóch światów. W roł. gl: Mary Glory znakomita śpiew. „Habimy”, 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy przegiąd dźwiękowy 
„Foxa“ (ostatnie nowiny). Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 1030 — Na pierwszy seans ceny zniżune. 

Wkrótce największe przeboje wszechówiatowe „Walc miłości*, .Na zachodzie bez zmian” i „Monte Cario" 

pokora NOAMUTESZAMNI Wepan. para kochanków 

уа fany way Emil Jannings Sia za 

NIEBIESKI MOTYL (Anio) 
wspanialszej kreacji dźwiękowej p. t. 

W roli artystki kabaret. Loli-Lofi nosobienie najsilniejszego nepię- 
Stoawclscja iai filmowego Marlena Dietrich cia „wampiryzmu”* erotycznego. 

NAD PROGRAM: Dodatek i tygodnik dźwiękowzy „FOXA*. — Początek o godz. 2, 4, 6, 8 1 10'15 

Pasas ni, Świata, Ma zachodzie bez zmień | Pod dachami Pary Największe prze- 

© Wstrząs. 

Naszyjnik królowej ż:: 
Realia głya: wrcydzicia Aleksandra Marcella Jefferson i Diana Karenne 
NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy „Foxa“. — Scansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 1030 

OFIARNA NOC 

Wielkie dźwiękowe 

arcydzieło dramatyczne. 

w szampańskim 

dźwiękowcu 

Dziś! Najgenialniejszy 

Wetrząsejący dram. 
miłości i pokusy, 
poświęc. i zdrady. 

Dziś! Najwspanialszy 
super-film dźwięk. świato- 
wej produkcji francuskiej 

Ок 1 $1 Po rar pierwszy w Wilniel 

  

  

  

    

  

  

Motto: „Pierwsza kobieta w życiu mężczyzny”. 

KINO-TEATR Najpotężniejsze arcydzieło erotyczne p. t. 

p N “ Dramat ilustrujący odwieczny konflikt miłosny dwu Rz natur. k 

Ą W rolach boh. „Siodn ego Nieba“ я jako „Jego pierwsza kobieta“. 

» ‘(‹'::‹о-;:\\ Charles Farrel i „Bsióła "Ulicy", отах Mary Dankan Początek o godz. 3-ej. Ceny od 40 gr. 

WIELKA 42 Następny piógsńcć Dwa słowa — e ® © 

1000 wrażeń— największe arcydzieło Į d k b 

Arono! filmowe, wszażhawictówy  Galegiev n S 1 ro OWIEC 

Kino Ko'ejowe Dziś Wspaniały p d b d ił r e Emoejonuj. dramat 

fil ki pro- erotyczny z życia 

GGN 15 KO Šali bisjowej O an erą mi OSCI naszych marynarzy 

i Akcja dramatu rozgrywa się w Gdyni, essay kopy p Moje Bogda, T. GA R 

у W rolach głó h: Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Paweł Owerło, Ja Bog e rapszo i inni. 
sksk dworca kolejo=.) acsętch o E Sai w GA, i święta o g. «aron ły ena ps. Złemia Obiecana w-g zn. pow. Wł. Rejmonta. 

Kino - Teatr Dziśl T ‹ * k ki t # W rol. gł.: Marja Boga, 
$ Jerzy Marr, Józef Węg- LU Xe |zszrztsa Tajemnica skrzynki. pocztowej żęzeżzczżciE 

w 2 Wesoła komedja z udziałem słynnego komik 

Se wędkę NAD_PROCRAM: Książę Jedzie Lvpzt LAKE 2.. - ora: „Parada miłości". 
Pw Początek o godz. |-ej. Z A ZZL SZ === __ Geny miejsc od 40 gr. 

KINO -TEATR Dziś! Powieść 

STYLOWY osie zpawej. MOralność pani Dulskiej 
Potężny dramat obyczajowy erotyczny w 10 aktach. Nie mający nic wspólntgo z dźwiękowym. Zupełnie nowe 
wydańle. W rol główn: Zofja Batycka, Adolf Dymsza i inni — NAD PROGRAM: Najnowsze arcydzieło 

  

uliea Wiolka 36. 

  

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

1931 r. „Wałki o wolność Ameryki" p. t« WYBUCH W PROCHOWNI epokowy dramat w 8 aktach. 

Kupujcie towary wyrobów krajowych! 

43 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Trzy godziny czekania na drabi- 
mie w takich okolicznościach należa 
do ciężkich prób i Kobieta słabsza 
ode mnie spadłaby na ziemię po u 
pływie pierwszej godziny. Ale konie- 
ezność jest matką wytrzymałości. 

Pod koniec ostatniej godziny za- 
częłam dochodzić do przekonania, że 
ostatecznie lepiej było zgninąć nagłą 
śmiercią z ręki przypuszczałnego za- 
bójcy Adolfa i Grondala, niż szcze- 
znąć powoli na drabinie. Wyobrazi- 
łam sobie wzruszającą scenę znalezie 
mia mego ciała z zielonym słoniem 
zaciśniętym w zimnej ręce i ucieszy- 
łam się, że mam na sobie moją naj- 
lepszą kombinację z krepdeszynu. 

Ale w tej samej chwili otworzyły 
się niespodziewanie drzwi z koryta- 
rza i na tle słabego światła zarysowa- 
ła się szeroka. przysadzista sylwetka. 

— Kema! Kema! — krzyknęłam 
ochrypłym głosem. 

Zorbiła szybki gest. jakby chcąc 
zamknąć drzwi.  Zaprotestowałam 

  

krzykiem, pełna obawy. że z ciemnoś 
ci może paść strzał. 

— Kema, czekajcie! 
drzwi! Zawołajcie policję! 

Stara wydała niezrozumiały ok- 
rzyk, a ja zjechałam z drabiny i wy- 
padłam na zdrętwiałych nogach na 
korytarz.. 

7. którejś sypialni wyłonił się Eli- 
bu Dimuck i na mój widok przyśpie- 
szył kroku. 

— Zawołajcie policję: —— wołałam 
— W tym pokoju ktoś jest. Zawołaj 
cie policję 

- Co takiego! Go sie stało? — 
krzyknął Dimuck. Izabella zaś. któ- 
ra weszła po schodach. obrzuciła 
mnie  zuchwałem, rozśmieszonem 
spojrzeniem Tymczasem Kema zam- 
knęła ukradkiem drzwi do pokoju z 
kuframi. 

— (o to znaczy? — zapytała Iza- 
bella. — Doprawdy, panno  Keate. 
czy pani — zapomniała się ubrać? 

— Sprowadźcie policję — nalega- 
łam. skrępowana swoim negliżem. 

Otwórzcie 

jydawmictwa „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  
Odpowiedziało mi dziwne milczenie. 
Wszyscy troje, Dimuck, Kema i Iza: 
bella patrzyli na zielonego słoina w 
mojej ręce. 

Nim dwaj policjanci, zaałarmowa 
ni wreszcie przez Dimucka, przeszu- 
kali pokój z gratami i przypuszczal- 
nie strych, upłynęło dobre dziesięć 
minut. Nie znaleźli nic i sądzę, że 
mi nie uwierzyli. Przypisałi całą 
rzecz nerwom i pewnie nawet bardzo 
nie szukali. Ba, żeby to były tylko 
nerwy! 

Wycofałam się z godnością pod 
ogniem ciekawych spojrzeń do swe- 
go pokoju, poszukałam poomacku za 
pałek, zapaliłam lampę i przyjrzałem 
się uważnie znalezionemu słoniowi. 
Ale jego zielona gładkość nie wyja- 
wiła mi żadnej tajemnicy. Bawienie 
się nim równało się potrząsaniu lal- 
ką w nadziei, że wybełkoce zagadkę 

życia. ; 
Tyle tyłko wiedziałam, że coś musiał 
znaczyć. 

Może, gdybym miała czas zbadać 
go uważniej — ale nie miałam. Musia 
łam się ubrać, zejść nadół i poszukać 
O'Leary'ego. 

Spojrzałam w lustro i wybuchnę- 
łam śmiechem. 

"Twarz miałam czarną od kurzu, 
z pod przekrzywionego czepka wymy 
kały się potargane kosmyki włosów, 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
į Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

  

JAJA WYLĘGOWE 
LEGHORNY (amerykańskie białe) po 60 gr. 

za | sztukę, 

ZIELONONÓŻKI po 40 groszy za 1 sztukę. 

Opakowanie po cenie kosztu. 
Wysyłka może być załatwiena przez pecztę. 

Zamówienia przyjmuje firma 

Zygmunt Nagrodzśi Wilno, Zawalna Nr. tira 
  

  

Na raty—5 zi. tygodniowo! 

Wyżymaczki oozonowase. 
Oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norblina i Fregeta. 
F-me „Wygoda“ W. Pohūianka 16 m. 96 

  

    

  

Płótna i madapolamy 
na bieliznę męską i damską. Ceny nieby- 
wale niskie, oraa towary žyrardowskie 
w wiełkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃŚKI—Wileńska 27     
  

Wezwanie do składania ofert 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla Wilna 

odda w drodze nieograniczonego przetargu wykonanie 
robót asenizacyjnych i kominiarskich na przeciąg dwu- 
naetu miesięcy, to jest od dnia | kwietnia 1931 roku 
do dnia 31 marca 1932 roku. 

Oferty na powyższe roboty należ 
Przewodniczącego Garnisonowej Komi 

wnosić do | 
i Żywnoócio- 

    

wej (3 Pułk Artylerji Ciężkiej im. kr. Stefana Batoro- 
go w Wilnie przy ol. Pióromont Nr. 32) w terminie 
do dnia 16 kwietnia 1931 roku godz. 9-ta, w którym 
to dniu o godzinie |0-ej odbędzie się komisyjne ot- 
wąrcie ofert i przeprowadzenie przetargu. 

Wezelkich bliższych informacyj udziela: a 
Kwatermistrz 3 Pułku Artylerji Ciężkiej im. kr. 

  

Ogrėd warzywno-kwialowy 0600 m. 
DO WYDZIERŻAWIENIA w koszarach |-ej Brygady 
(uł. Kalwaryjska), 30 okien inspektowych, z tego część 
już pod rozsadą. Cały ogród wynawożony i zorany 
w jesieni Dużo kwiatów i warzyw etałych. True- 
kawki. Zbyt dla kasyn oficerskich i pedoficerskich 
przez cały rok. 

Powodem dzierżawy: warunki służbowe. 
Informacje i waranki u kapelmistrza 5 p. p. Leg. 

Kojostr AandloWy. 
Do Rejestru Nandlewego Dział B, 
Sądu Okręg. w Wilnie wciągnięto 

następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 12.1. 1931 r. 
501. |. Firma: „Baltrustra (Baltycko - Resyjskie 

Towarzystwo Transportowe) Spółka z ogzamiezoną 
odpowiedzialnoscią w Wilaie*. Współpraca z mię- 
dzynarodowym koncecnem transportowym „Baktrustra” 

Baltycko-Rosyjskie Towarzystwo Transportowe, ma- 
jącym centralę w Rydze i posiadającym oddziały w 
różnych miestach Euvrepy, oraz samedzielne wykony- 
wanie wszelkiego rodzaju operacyj kemisowych w dzie- 
dzinie przewoza, pizechowywania i łombardowania 
towarów w Polece. Siedziba w Wilaie, ul. Jagielloń- 
ska 10. Przedsiębiorstwo istnieje od 2 stycznia 1931 r. 
Kapitał aakłodowy 5000 złotych podzielony na 100 
udziałów po 50 złotych ksżdy całkowicie w gotowiż- 
nie wpłacony. Zarządcą epółki jest Grzegorz Mins- 
ker zamieszkały w Wilnie, ul. Ofiarna Nr. 2, m. adw. 
Zaksa. Zarządca reprezentuje spółkę nazewrątrz 
i podpisuje w imieniu spólki pod stemplem firmowym 
weksle, żyre, czek, umowy, pełnomocnictwa, z0bo- 
wiązania i wogółe wszystkie i wszelkie dokumenty 
i dowody. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarła na mocy aktu zeznanego przed Leenardem 
Zarembą p. o. Stefana Mokrzeckiego, Notarjusza w 
Wilnie w dniu 17 stycznia 1931 r. za Nr. 154 na czae- 

okres do dnia 3! grudnia 1932 roku z automatycznem 
przedłużeni+m na mastępny okres dwuletni i tak dalej 
z jednego dwalecia na następne o iłe na trzy miesią- 
ce przed terminem którybądź ze wspólników nie za- 
wiadomi pozostałego wspólnika przez wezwanie no- 

tarjalne o zamiarze rozwiązania i likwidacji spoiki 
85/V1 

   

  

   

  

    

    

KURJER WiLEŃSKI 
Spółka £ ogranics. odpowieda. 

DAUKARNKA (INTROLIGATORNIA 
"ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, aficze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

Dina I (zwi 
najtaniej 

wykonuje firma 
2. Gi a л 4 a 

a K. Giesajtis 
uł. Nowogródzka 168, 

eraz wszelkie roboty w 
zakres stolarstwa wchodz. 
UWADZE p.p. stolarzy! 
Przyjmuje się wszelka ob- 
róbka drzewa na maczy- 
nach Ceny konkurencyjne 

  

      
        
      

         
          

   

         

    

Od roku 1843 istnieje ; 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 : 

2 

jadalne, sy pialne i ga- | 
binetowe, kredensy, i 

stoły, szafy, łóżka itd. i 
Wykwintne, Mocne, ; 

NIEDROGO, 

    ta dogodnych Wartntoch | | Firma ozaystuje od I9I8r. 
I NA RATY. į Ra 

NADESZŁY m d Dr. GINSBERG 

  

kradziony list przewo- 
zowy za Nr. 170 wy- 

dany przez st. Druja na 
imię Stefana Kunickiego,   unieważnia się. 

choroby skórne, wene 
rycane i moczopiciowe 

Wiłeńske 3 
od godz. 8—i I 4—%, 

tel. 567. - 3435   

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„Wróltwiania” 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad I złoty. 
Abonament miecięcenie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Pianina 
do sprzedania 

Mickiewicza 33—4 

nad apteką Jundziłła.. 

Tysiące chorych 
ua kater żołądka, wzdę-- 
cia, kurcze, bółe, niestra- 
wmość, zgagę, nudność,. 

wymioty, brak apetycu.. 
«gólne osłabienie, ecetera 
sdzyskało zdrowie 

wiywając ziółka sławnego. 
ma cały ówiat Dr. Dietla. 
profecora Uniwersytetu а—- 
giollońskiego. Żądajcie 

bezpłatnej broszury po— 
uczającej. 

Adres: Liszki — Apteka. 

2-3 pokoje 
z korzystaniem kuchni 

DO WYNAJĘCIA 
ulica Piłsudskiego 2—17 

  

  

  

  

Rów rodz. mieszka 
nia do wynajęcia, sło— 

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

gubiono pozwolenie na 
Bróń 08 TRiE" Pigfe 

Macejkaniec, gajowy nad 
leśn. podbrodzkiego, unie- 
ważnia się. 

H Kenigsberg 
Choroby skórna, 

WAENATYCZAG 
t moszupłel wa, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

ad godz. 9--12 1 4—8, 

  

  
  

Akuszerka 

Marja Brzediia 
przyjmuje od $ rano ds» 
7 wiecz. ul. Mickiewicza30> 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

przybranych brudną pajęczyną, a naj 
lepszy jedwabny negliż wyglądał jak 
szara szmata. я 

Nie dziwnego, że policjanci nie u- 
wierzyli memu opowiadaniu. Jeżeli 
bowiem jaka kobieta wyglądała kie 
dy na warjatkę, to z pewnością ja 
wtedy. \ 

Śmiałam się histerycznie. 
Niema co, mój trup wyglądałby 

zachęcająco! 

ROZDZIAŁ XII. 

Rzut oka w przeszłość: 

Zeszłam nadół, niosąc słonia ukry 
tego pod szalikiem, który robiłam na 
drutach, a pod pachą duży kłębek 
pomarańczowej włóczki. Zabrałam 

robotę ze sobą na obiad i trzymałam 

przez cały czas na kolanach. 
Obiad był przypuszcalnie taki sam 

przygnębiający jak wszystkie posiłki 
w tej ponurej jadalni, ale nie zwraca 
łam na nic uwagi, gdyż byłam głod- 
na, zmęczona i spragniona li tyłko 
jedzenia. Tzabełla usługiwała z zuch- 
wałą niedbałością, obliczoną na ziry 
towanie March. Między daniami sia- 
dała na swojem miejscu i trzeba ją 
było za każdym razem prosić, żeby 
zabrała talerze. Przy deserze zbun- 
towała się. 

-- Znowu duszone śliwki — rze- 
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kła omdlewającym głosem. Poczem 
wstała i wyniosła się z pokoju, rzu- 
cając na pożegnanie przez śnieżno- 
białe ramię: — Jeżeli macie ochotę 
na duszone śliwki, to idźcie po nie sa 
mi. 

Mittie poszła i wywołała małe za 
mieszanie, bo zadławiła się pestką od 
śliwki i trzeba ją było bić po ple 
cach. Ja podjęłam się tego z energją 
proporcjonalną do antypatji do jej 
osoby. W. rezultacie pestka wylecia- 
ła i upadła z cichem puknięciem na 
talerz Eustachego. Młody człowiek za 
czerwienił się, rzucił serwetkę, Od- 
sunął krzesło z takim rozmachem, że 
się przewróciło, syknął parę niepow- 
tarzalnych słów i wyszedł bez jedne- 
go spojrzenia w stronę obrażonej da- 
my. 

Z burzliwych oczu March strzeliły 
błyskawice, Dimuck poruszył z za- 
kłopotaniem różowemi rękami, a De 
ke Lonergan wybuchnął serdecznym, 

wesołym, zdumiewającym śmiechem. 

Zdumiewającym, bo pierwszy raz zo- 
baczyłam go bez maski zasępienia. 
March spojrzała na niego szczegół- 
nym wzrokiem i spuściła powoli at- 
łasowe powieki. On zaś, cały w bla- 
skach blond czupryny, jaśniejącej w 
świetle świec, nachylił się do niej i 
powiedział coś, czego nie dosłyszałam 

Nie pragnąc wcale śliwek, wsta- 

łam od stołu i udałam się przez pa- i 
saż do pokoju wieżowego. 

Szłam wolnym krokiem z robotą 
pod pachą, dumając o szkaradnem. 
usposobieniu Eustachego. Nie przesz- 
ło mi nawet przez głowę, że może mi 
grozić jakieś niebezpieczeństwo. Wła 
śnie mijałam drzwi salonu, osłoniete 
portjerą i wychodzące na pasaż, gdy 
portjera podniosła się szybko i okre- 
ciła naokoło mojej głowy i ramion. 
Szarpnęłam. się gwałtownie, lecz ro- 
bota wysunęła mi się z pod pachy i h 
upadła na podłogę. Zostałam sama. ч 
zapiątana w portjerę, niezdolna wy- 
dobyć głosu z gardła. 

Stało się to wszystko w ciągu pa 
ru sekund. Najwidoczniej nikt nie 

usłyszał ani odgłosów szamotania. 
ani moich zduszonych krzyków. Wy- 
płątałam się z fałd zielonego wełwe- 
tu, pobiegłam do pokoju wieżowego, 
pochwyciłam lampę i powróciłam do 
salonu, w którym naturalnie nie by- 
ło żywej duszy. Tylko na ciemnym 
dywanie leżał kłębek pomarańczowej 
włóczki. 

Podniosłam go razem z drutami. 

od których ciągnęła się długa nitka 
prawie do samych przeciwległych 
drzwi, i zawracała splątłanym zygza- 
kiem. Ale zielony słoń znikł. 

(D: ©. N.). + 
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