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Szanse i trudności „Piat 
I 

„La Situatioa economique et finan 
ciere", gospodarczy tygodnik paryski. 
ergan zbliżony do grupy finansowej 
Banque de (Union Parisienne, zamie- 
szeza obszerną ocenę pracy Ameryka 
mina W. S$. Wasserman'a o piatiletce 
sowieckiej, która się ukazała w prze- 
kładzie francuskim p. t. „La Russie. 
facteur mondial** (Rosja czynnikiem 
„światowym). 

„Sądzimy — pisze „Situation* —- 
iż p. Wasserman. zapoznawszy się na 
miejscu w Rosji ze stanem rzeczy, rzu 
cił w swej pracy dużo światła na pro- 
biemat rosyjski, otworzył oczy wiełu 
ładziom, którzy w swoim optymizmie 
žudzili się dotychczas iluzjami opar- 
temi na nieznajomości faktów *. 

„Walka, którą jest w gruncie rze- 
czy piatiletka,. pisze p. Wasserman 
toczy się o to, aby Rosja stała się kra 
jem samowystarczalnym, a to w tym 

cełu, by to, co się nazywa ustrojem 
„komunistycznym mogło dalej egzy 
stować. Każdy, kto stawia opór i szko 
dzi wykonaniu tego płanu, jest uważa 
my za kontrrewolucjonistę i wydany 
w ręce Czeki. 

„Czy eksperyment sowiecki ma 
szanse powodzenia? Aby się powiódł. 
musi zwalczyć i ominąć szereg niebez 
pieczeństw i trudności. A mianowicie: 
1) osłabienie napięcia woli władz cen- 
tralnych, 2) możliwość obniżenia zdol 
ności produkcyjnej pracowników, 3) 
rozłam w łonie partji, 4) groźbę nieu- 
rodzaju w ciągu 2-ch lat, co pozwoli- 
łoby zagranicy dyktować warunki 
swej pomocy, 5) groźbę inwazji i woj- 

ny, 6) groźbę niemożności zrównowa- 

żenia bilansu płatności zagranicznych, 
7) trudności wykształcenia odpowie- 
dzialnego i fachowego personełu kie- 
rowniczego”. 

„Mimo wszystkie piętrzące się tru 
dności. mimo głodu, który daje się od 
ezuwać w Rosji, braku fabrykatów, mi 
mo tyranji, w atmosferze której nie wy 
trzymałaby żadna nacja europejska, 
mimo niesłychanego ograniczenia wol 
ności w dziedzinie ekonomicznej i in- 
łelektuainej, sądzę jednak, że Rosja 
ma szanse zrealizowania większej czę 
ści swego programu przebudowy we- 
wnetrznej“. 

Uwzględniając na pierwszem miej 
seu czynniki psychologiczne. p. Wa- 
sserman twierdzi: 

„Trzeba pamiętać wciąż i na kaž- 
dem miejscu, będąc w Rosji i pisząc o 
miej, o niesłychanym wysiłku propa- 
gandy, której poddani są Rosjanie od 
łat trzynastu. Radjo, prasa, teatry, ki- 
ma, wystawy sklepowe, afisze, rzeźba. 

malarstwo, literatura — wszystko jest 
wyzyskane bez reszty przez rząd dla 
zaagitowania i przekonania mas ludo 
wych. Natomiast nie dopuszcza się do 
propagandy kontrrewolucyjnej, wyzy- 
Skuje się i wyołbrzymia każdy strajk, 
każde zamieszki, które wydarzają się 
zagranicą. Mówi się wciąż robotnikom 
że pracują tylko dla siebie, dla zreali- 
zowania własnej utopji — raju na zie 
mi. Nie należy więc się łudzić: fak- 
łem jest, że duża część ludzi pracują- 
cych, a zwłaszcza młodzież, poddana 
w zupełności agitacji, propagandzie i 
wychowaniu sowieckiemu, wierzy w 
misję swoją i Rosji. jako pioniera iep- 
szej przyszłości. 

Przechodząc zkołei do czynników 
materjalnych, p. Wasserman analizu- 
je szanse i warunki prąc nad urzeczy 
wistnieniem piatiletki w rolnictwie i 

w przemyśle rosyjskim. 
„Kolektywizacja rolna, muszę to 

przyznać po naocznem stwierdzeniu i 

wysłuchaniu opinji fachowców amery 
kańskich, pracujących w Rosji, — ma 
szanse powodzenia w tych rejonach 

rolnych, które się nadają do gospodar 
ki w wielkich rozmiarach. Inżynier, 
Amerykanin, pisze p. Wasserman, 

który pracuje w koinunie rolnej „Re- 
wolucja październikowa”, obejmują- 
cej 330 tysięcy hektarów, oświadczył 
mi, iż produkcja zbóż wynosiła w ro- 
ku ubiegłym 60 pudów na hekfar. W 
tym samym rejonie zbiór zbóż w go- 

Spodarstwach chłopskich wynosił oko 

ło 50 pudów z hektara. Organizacja 

i środki techniczne pozwalają kolekły 

wom rolnym osiągać lepsze wyniki”. 

„Jednocześnie, zauważa gdziein 
dziej autor, bydło, nierogacizna, konie 

są lokowane i pielęgnowane w kol- 
ehozach z taką troskliwością o higje- 
Rę i komfort, o jakiej nie ma pojęcia 
Większość mieszkańców współczesnej 
oskwy“. 

i Rozważając dalej możliwości tech- 

Riczne kolektywizacji rolnej, autor od 
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daje głos fachowcom, rodakom swoim 

inž. Haroldowi Ware i F. Stirniman'o 
wi, którzy od 8-iu lat pracują przy or 
ganizacji technicznej kołchozów w Ra 
sji, oraz jako instruktorzy: .„Kołcho- 
zy i Sowchozy rolne dadzą w przysz- 
łości dobre rezultaty i za parę lat bę- 
dą mogły zalewać rynek swą produk- 
cją, aczkołwiek narazie największą 

trudnością do przezwyciężenia jest 
stworzenie i wykształcenie kadrów 
odpowiedzialnych kierowników i in- 
struktorów *. 

Ale p. Wasserman nie przeocza 
przeszkód, które ma i mieć będzie do 
zwalczenia piatiletka, jak również i 
ujemnych jej skutków. e można nie 
dostrzec, pisze on, objawów niezado- 
wolenia, które nurtuje wśród robot: 
ników i włościan, a w niektórych oko- 
licach przeradza się w zamieszki i for 
małne bunty. Najważniejszą dzisiaj 
kwestją dla rządu sowieckiego jest bez 
wątpienia stosunek doń chłopstwa, o- 

raz nastroje panujące śród tych mas. 
Nie można zapominać o tem, iż rząd 

jest jedynym nabywcą produktów rol 
nych, za które płaci mało i zdepropor 
cjonowaną naskutek inflacji walutą. 
Zmusza się dzisiaj chłopa do oszczę- 
dzania, do odmawiania sobie wszyst- 

   

- kiego, a .to w imię uprzemysłowienia 
Rosji. Czy wysiłek i nacisk rządu oraz 
nowej biurokracji sowieckiej może za 
stąpić tu z powodzeniem inicjatywe 
prywatną? -— 0. tem zadecyduje przy- 
szłość. Chłopstwo może stawić opór 
bierny, który a la longue byłby w sta 
nie uniemożliwić wykonanie progra- 
mu kolektywizacji rolnej i pozbawić 
rząd dopływu zboża niezbędnego dla 
wyżywienia miast i potrzeb cksportu”. 

I. 

„Jak się odbije już leraz pialilet- 
ka na gospodarce światowej? — sła- 
wia pytanie W. S. Wasserman. 

Trzy główne surowce, które stano 
wią podstawę eksportu Rosji, odpo- 
wiada autor, są to: zboże, drzewo, 
nafta. Rosja, która do roku 1928/29 
nie figurowała w statystyce światowej 
jako eksporter zboża, zajęła już w ro- 
ku 1930 bardzo wybitne miejsce w 
tym kierunku. Otóż według statystyk 
niemieckich i amerykańskich eksport 
zboża z Rosji w roku 1930 wyniósł 
około 130 miłlj. korcy, licząc tylko zbo 
że (pszenicę) dorównywujące w ga- 
tunku najlepszym gatunkom zbóż ka 
nadyjskich. Ogólne zapotrzebowanie 
rynków światowych na zboże nie prze 
kracza 800 milj. korcy, która to cyf- 
ra jest w zupełności pokryta przez pro 
dukcję i eksport innych krajów roł- 
niczych. A zatem owe 130 milj. korcy 
wyeksportowanych przez Rosję przed 
stawia jedną szóstą ogólnej ilości i o 
tyleż zwiększa podaż na przesyconym 
nadmiarem zboża rynku światowym. 

„Skutkiem ogólnej nadprodukcji 
zbóż oraz decydującej interwencji ek- 
sportu rosyjskiego wynikła zniżka cen 
na giełdach zbożowych amerykan- 
skich, które spadły z I dolara 30 cen- 
tów za korzec do 55 centów. 

„Możnaby przypuszczać, ciągnie p. 
Wasserman, że ten spadek cen poniżej 
ceny kosztu własnego będzie tylko 
chwilowy, gdyż produkcja zmniejszy 
się z chwilą stabilizacji cen. Owszem, 
jest to rozumowanie słuszne, o ile cho 
dzi o gospodarkę prywatną kapitali- 
styczną. Ale tu się ma do czynienia 
z konkurentem, który nie opiera się 
w produkcji na kalkulacji kosztów 
przyjętej w przedsiębiorstwie kapita- 
listycznem. 

„Jakże więc konkurować z pro 
ducentem tego typu? — pyta Wasser- 
man. Możliwe to jest tylko pod tym 
warunkiem, że inne kraje przystosu 
ja swą stopę życiową do stopy życio 
wej Rosji, t. j. obniżą ją decydująco. 

„Rosja będzie w dalszym ciągu ek- 
sportować po cenach niższych od 
swych konkurentów, ponieważ musi 

zdobywać środki na płatiletkę przemy 
słową, na import maszyn, na budowę 
fabryk. Należy nie zapominać o tem, 
że w roku bieżącym wyda Rosja setki 

miljonów dołarów na budowę najwię 
kszych na świecie hut i walcowni že- 
laza na Uralu i w Syberji, że dalsze 
miljony idą na budowę olbrzymich e- 
lektrowni na Dnieprze, na budowę fa- 

bryk traktorów w Stalingradzie, Ro- 
stowie, Czelabińsku, których produk- 
cja ma sięgać 150000 maszyn rocznie, 
że w Austingradzie wykończa się budo 
wę fabryki samochodów, obliczonej 
na produkcję roczną 140.000 wozów 
it. d. Na to wszystko trzeba zdobyć 
środki, a nie mogąc otrzymać ich dro- 

    

  

gą kredytów zagranicznych, musi Ro- 
sja eksportować zboże, drzewo, naf- 
tę etc. 

„Przypušciwszy nawet, že piatilet 
ka się uda zupełnie, można Śmiało li- 

czyć się z ten, że przejdzie jeszcze spa | 
ro lat zanim Rosja zjawi się na ryn- 
kach światowych jako eksporter pro 
duktów fabrycznych. Natomiast wyro 
sła ona nagle, przez jedną noc, na potę 
żnego konkurenta na rynkach surow- 
ców i w tym charakterze przyczynia 
się walnie do zaostrzenia kryzysu świa 
towego. 

„Fakt ten ilustruje nietylko przyto- 
czony wyżej wzrost eksportu zbóż z 
Rosji, lecz również — i w wyższym je- 
szcze stopniu — eksport drzewa i naf 
ty rosyjskiej. Otóż w roku 1928 Rosja 
eksportowała tylko 2.320.000.009 stóp 
kwadratowych drzewa i zajmowała 
w rzędzie krajów eksportujących drze 
wo czwarte miejsce po Stanach Zjed- 
noczonych, Finlandji i Polsce. W ro- 
ku 1929 zajęła już Rosja trzecie miej- 
sce wyeksportowawszy  3.337.000.000 
stóp kwadr. drzewa. W roku ubiegłym 
zaś eksport drzewa z Rosji wyniósł w 
przybliżeniu około 8 miljardów stóp 
kwadr., co stawia ją odrazu na pierw 
szem miejscu (Stany Zjednoczone -- 
4.272.000.000 stóp kwadr. w r. 1929. 

„Nafty wywiozła Rosja w r. 1928 
— 2.728.200.000 tonn, w r. 1929 -— 

3.618.500.000 tonn, w r. 1930 około 
4 i pół miljarda tonn. A dzieje się to 
w chwili, gdy przemysł naftowy ca- 
łego świata przechodzi kryzys nadpro 
dukcji i spadku cen i dąży za wszel- 
ką eenę do ograniczenia produkcji 
nafty i jej podaży. Ceny nafty spad- 
ły z 1 dolara 88 centów w r. 1926 do 
85 centów w roku bieżącym!" 

Reasumując wszystkie swe obser- 
wacje i wszystkie dane, dochodzi p. 
Wasserman do wniosku następujące- 
go: 

„To, co się dzieje obecnie w Rosji 
jest olbrzymią, potężną kampanją 
prowadzoną w imię oszczędzania. Od- 
biera się ludowi wszystko, zostawia- 
jąc mu tylko to, co jest niezbędne do 
życia. Wszystko się poświęca dla roz-* 
woju przemysłu. Trudno prorokować, 
„dwłaszcza gdy chodzi o tak enigma- 
tyczny problemat jak Rosja. ale są- 
dzę że ustrój bolszewicki może się 
utrzymać i utrzyma się, o ile nie pod- 
kopie go bierny opór chłopstwa i trud- 
ności wewnętrzne w łonie partji komu- 
nistycznej. 

„Jak, w jaki sposób mogą się obro 
nić przed skutkami piatiletki państwa 
„kapitalistyczne“? — pisze p. Was- 
serman. 

„Sądzę, że państwa zagrożone 
przez eksport rosyjski mają przed sa 
bą otwartą drogę skutecznej walki 
konkurencyjnej przez utworzenie t. 
zw. „pool*, co oznaczałoby określenie 
dla każdego z krajów, wchodzących 
w skład ..poof'u'* pewnego kontyngen 
tu eksportowego. Oczywiście byłoby 
to ograniczeniem, dotkliwem nawet 
wolności handlu, o ile chodzi o pewne 
produkty, ale byłaby to. jak mi się 
zdaje, jedyna skuteczna broń w wal- 
ce. której ofiarą musiałyby wkońcu 
paść wszystkie kraje o słabszej orga- 
nizacji gospodarczej i słabsze ekono- 
micznie“. 

R. K. G. 

ASA AA TRIO 

Popierajcie Ligę Morską 
GSM TRAIN 

Wyjazd, wiceministra Koca 
do Paryża. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym udał się do 
Paryża w sprawach, związanych z 
dalszemi pertraktacjami finansowemi 
o uzyskaniu pożyczki w wysokości i 
miljarda franków francuskich na do- 
kończenie budowy linji Sląsk-Gdynia, 
podsekretarz stanu w Min. Skarbu p 
Adam Koc. Pobyt jego w Paryżu po- 
trwa 10 dni. 

Dadatnie saldo handlu 
zagranicznego. 

Tel. od wł. koresp. z Warsztwy. 

Według tymczasowych obliczeń 
Głównego Urzędu Statystycznego bi- 
lans handlu zagranicznego w miesią- 
cu marcu zamknięty został saldem do- 
datniem w wysokości 38.352 tys. zł. 
Wariość towarów przywiezionych do 
Polski wyniosła 125.475 tys. złotych. 
Wartość "wywozu wyniosła 163.827 
tys. złotych. 

Utworzenie rządu»republikańskiego. 
MADRYT, 14-1WV. (Pat). Król złożył władzę w ręce rządu admi- 

rała Aznara, który ze swej strony przekazał ją tymczasowemu rzą- 

dowi republikańskiemu. Na czele tego rządu stanął Zamora. Tekę 

spraw zagranicznych objął Lerroux, wojny — Azana, spraw we- 

wnętrznych — Miguel Maura, marynarki — Quiroga, finansów — Prioto, 

robót pubiicznych — Albornoz, pracy — Caballero, gospodarstwa — 

Barrios, oświaty — Dolos Rios. 
wieczorem. 

Król opuścić ma Madryt we wtorek 

Proklamowanie republiki. 
PARYŻ, 14-IV. 'Pat. Agencja Havasa podaje w doniesieniach z Hisz- 

panji, że w Barcelonie, Kordobie, Saragosie, San Sebastian, Huelvie  Alme- 

ria i Vigo proklamowano republikę. Republiki proklamowano również 

w miejszości Łeon oraz w wielu mniejszych miasteczkach. 

Abdykacja Alfonsa XIll. 
PARYŻ, 14-1V. (Pat). Agencja Havasa w depeszy z Madrytu 

podaje, że krół hiszpański Alfons XIII abdykował. 

Po abdykacji. 
MADRYT, 14 IV. (Pat). 

panowało niezwykłe ożywienie. 
Po abdykacji króla na ulicach miasta za- 

Na gmachu poczty powiewa Sztandar 
republikański, którego pojawienie się wielkie tłamy powitały okrzykami 
i oklaskami. 

Zarządzenia celem ochrony osoky króla. 
ŁONDYN 14.4. Pat. — Agencja 

Reutera dowiaduje się, że w Madry- 

cie wydano szereg zarządzeń, nają- 

cych pa celu ochronę osoby króla. 
MADRYT 14.4. Pat. —  Prowizoryczny 

rząd republikański z Zamorą na czele ze- 
brał się w damu Migucta Maura. Zamora 
wydał lowódey gwardji obywatelskiej San- 

Jurio szereg zarządzeń, mających na celu 

utrzymanie porządka. W pałaca królewskim 
odbywają się ostatnie przygotowania do od- 
jazda króla, eo nastąpi we wtorek wieczo- 
rem. Na gmachach publicznych powiewają 
sztandary republikańskie. Na ulicach Madry- 
tu panuje ogromne ożywienie. Na wiełu sa- 
mochodach umieszczono czerwone sztandary 
republikańskie. Stanowisko burmistrza Мч- 
drytu objął soejalista Saborit. 7 

Jak-reaguje gietda. 
MADRYT 144. Pal. — Gwardja obyva- 

tłełska przyłączyła się do Humów, mani 
iestujących na nłicy z racji ogłoszenia re- 

publiki. Kurs peseła ulega ciągłym waha- 
niom. 

Państwo katalońskie. 
BARCELONA 144. Pat. Za- 

rząd miasta i depufacje  prowineji 
złożyły władzę w ręce płk. Macii i je- 

ge stronników. Macia ogłósił komuni- 
kat, proklamująey państwo katalof- 
skie pod rządami repubiikańskiemi. 

.Prasa francuska o przewrocie. 
PARYŻ 14.4. Ра!. — Wiadomości otrzy- 

mane z  Hiszpanji o zwycięstwie re 
publikan i ogłoszeniu republiki w szeregu 
prowincyj służą dzisiaj dziennikom za głó- 
wny temai. Francja bezpośrednio zaintere- 
sowana jest w wypadkach, 10zgrywających 
się w sąsiadującym z nią kraju. Zamieszki 
które go rozdzierają, jak również wstrząsy 
które mu grożą, będą miały oczywiście fa- 
talny wpływ na sytuację gospodarczą, c» 
nie pozostanie bez wpływu i na Francję. 

Z tego wzgłędu — pisze dziennik „Та 
Journóe Indusirielłe" — życzyć należy, aby 
kryzys ebecny nie wywołał tych samych nie 
porządków, których widownią była Hisz. 

panja przed 50 laty, lecz żeby spowodował 
ostateczne uzdrowienie sytuacji. 

Wdzienniku „Ł'Action Francaise" /Ba- 
invillec nawołuje do rozsądku Hiszpanów. 
Niech spojrzą na to co się dzieje w Por- 
tugalji, — mówi Bainville — gdzie od cza- 
su ogłoszenia repńbliki co chwiła mają mie; 
sce rewolucje i zmiany dyktatury. 
Straszniejszy jest fakt, że miejscowości, 
gdzie oddano najwięcej głosów na kandy- 
datów republikańskich, są właśnie opanowa- 
ne przez komunistów. Oby tylko wypadki 
obecne — kończy Bainville — nie doprowa- 
dziły do utworzenia sowietów na gruzach 
monarchji i przelotnej republiki. 
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Dowolne kombinacje i bezpodstawne pogłoski 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Od kilku dni w dziennikach stołecz 

ńych i prowincjonałnych ukazują się 

informacje 0 zamierzonych jakoby 

zmianach w składzie personalnym rzą 

du. W kołach dobrze poinformowa- 

nych. do których zwróciła się agencja 

„Iskra“ z prośbą o oświetlenie tych 

informacyj ošwiadezono: z redakcji 

tych wiadomości widać, dż nie powin- 

no brać je poważnie. Są to przeważnie 

zupełnie dowolne kombinacje poszcze 

gólnych dzienników. Marszałek Piłsud 

   

ski, jak wiadomo, po powrocie z Ma- 

dery złożył wizytę Panu Prezydento- 

wi Rzeczypospolitej i odbył kilka kon 

ferencyj z prezesem Rady Ministrów 

i marszałkami obu Izb ustawodaw- 

czych. Obecnie zajmuje się sprawami 

swego resortu wojskowego. Wszelkie 

więc pogłoski o jakichkolwiek przesu 
nięciach personalnych* w rządzie w 

chwili obecnej, stwierdzić to należy 

z całą stanowczością, nie odpowiadają 

zupełnie prawdzie. 

Rozporządzenie Rady Ministrów o cofnięciu 
dodatków do uposażeń. 

WARSZAWA, 14. IV. (Pat). Dzien- 
nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
Nr. 82 przynosi rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 10 kwietnia r. b. w 
sprawie cofnięcia dodatków, przewi- 
dzianych w ustawie skarbowej z dnia 
21 marca 1931 roku. 

Na podsławie art. 4 ust. 5 ustawy 

skarbowej z 21 marca r. b. na okres 
od i kwietnia 1931 roku do 31 marca 
1932 roku zarządza się eo następuje: 

$ 1. Cofa się od dnia i maja 1931 
roku dodatki do uposażenia względnie 
zaopatrzenia, pobierane na podstawie 

art. 4 ust. 1 ustawy skarbowej z dnia 
21 marca 1931 roku na okres od 1 
kwietnia 1931 roku do 31 marca 1932 
roku (Dziennik Ustaw R. P. Nr. 28, 
poz. 188). 

$ 2. Wykonanie niniejszego rozpo- 
rządzenia porucza się ministrowi skar- 
bu. 

$ 3. Rozporządzenie niniejsze wcho 
dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
(—) Wałery Sławek 

Kierównik Minist. Skarbu 
(--) Ignacy Matuszewski 

Wycieczka przemysłowców polskich 
dziś wyjeżdża do Moskwy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wobec wyjaśnień udzielonych 
przez poselstwo sowieckie w Warsza- 
wie dziś o godz. 7 min. 20 rano pocią- 
giem na Niegorełoje udaje się do Mo- 

skwy wycieczka polskich przemysłow- 
ców, gdzie weźmie udział w dorocz- 
nem zgromadzeniu członków Sowpol- 
torgu. 

"Berlin w obr.p-yw. - 

Aóministracji 90. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czyana ed godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K.O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Š-to Jańska 1, telef. 3-40. 
za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

Dla poszukujących pracy 309/, zniżiei. 

iletki". HISZPANJA REPUBLIKĄ. 
Przed abdykacją. 

MADRYT, 14. IV. (Pat). Wszyscy 
republikanie, którzy podpisali słynny 
manifest rewolucyjny w grudniu ub. 
roku, zebrali się ubiegłej nocy celem 
zastanowienia się nad dalszą akcją. 
Nocy tej rozeszła się po mieście myl- 
na pogłoska o wyjeździe króla. Po- 
głoska ta wywołała silne poruszenie. 
Grupy młodzieży urządziły manifesta- 
cję, która przybrała większe rozmiary 
na Puerta del Sol, gdzie zebrało się o0- 
koło 3 tysięcy manifestantów. Gwar- 
dja cywilna biernie a nawet z sympat- 
ją odniosła się do manifestantów. Jed- 
nakże na placu Cibelles manifestanci. 
przechodząc tamtędy w pochodzie, na- 
trafili na opór policji, która po wez- 
waniu do rozejścia się dała salwę. 

Książe Alba wręczył koresponden: 
towi agencji Fabra w Paryżu pismo, 
w którem stwierdza konieczność zapo- 
bieżenia za wszelką cenę wojnie do- 
mowej. W piśmie tem Alba wyraża 
przekonanie, że abdykacja króla na 
rzecz księcia Asturji zachowałaby 
wszelkie niedogodności istniejącego 
stanu rzeczy, nie dając żadnych spo- 
dziewanych przez manifestantów ko- 
rzyści. Książe Alba dodał, iż nie bę- 
dzie odtąd współpracował nad żadnera 
kompromisbwem rozwiązaniem spra- 
wy ustroju hiszpańskiego, uwzględnia- 
jącem interesy dynastji, albowiem Hi- 
szpanja przez swe obecne wybory u- 
jawniła wyraźnie swą wolę w tym kie- 
runku. 

Członkowie rządu zachowują sta- 
nowisko niejednolite. Jedni uważają. 
iż muszą pozostać po stronie monar- 
chistów, inni znów twierdzą, że wobez 
tak znamiennnych wyników wyborów 
municypalnych w głównych miastach 
Hiszpanji nie mogą pozostać nadal u 
władzy. Opinja tych ostatnich zdaje 
się przeważać. Jednakże kierując się 
względami delikatności wobec króla. 
rada ministrów uznała za niemożliwe 
w zwykły sposób składać dymisję. 
Rada ministrów postanowiła nato- 
miast po przedyskutowaniu sposobów 
wyjścia z sytuacji przedłożyć odpo- 
wiednią formułę krółowi. Prawdopo 
dobnie rada ministrów doradzi królo- 
wi wejście w porozumienie z poszcze - 
gólnemi wybitnemi osobistościami po- 
litycznemi. Pogłoski o abdykacji kró- 
la, które następnie okazały się fałszy 
wemi, spowodowały w Madrycie pew- 

ne manifestacje. 
Ogółem w 49 miastach, w tej licz 

bie w Madrycie i Barcelonie, monar- 
chiści uzyskali 595 mandatów, repu- 
blikanie i socjaliści zaś 972 mandaty. 
tas 

  

Pierwszorzędny dams/i zaklad krawiecki 

G. LINT Trocka 4 т. 5 

Wobec ogólaego kryzysu obniżyliśmy cery 
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Kto wygrał? 
WARSZAWA, 14. IV. (Pat). 14 +. 

m. w 28 dniu ciągnienia 5 klasy 22 
Polskiej Loterji Państwowej głowniej- 
sze wygrane padły na numery: 15 ty- 
sięcy złotych Nr. 146.422; po 5 tys. 
złotych — 11.904, 35.870, 49,078, 
87.285 i 137.386; po 3 tys. zł.—35.982. 
126.774, 134.513, 136.028 i 147.517. 

Giełda warszawska z dn. 14.IV, b. r. 

WALUTY ) DEWIZY: 
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Od czasu do czasu na lamach pol 
skiej prasy spotykamy się ze streotypo 
wym zarzutem, skierowanym pod ad- 
resem czytającej publiczności. Publi- 
czność nasza nie uczuwa jakoby po- 
tzeby zapoznawania się z arcydzieła- 
mi współczesnej literatury krajowej i 
zagranicznej, — publiczność nasza ja- 
koby nie żywi kultu dla dobrej ; 

ki, — publiczność nasza, wreszcie, ja 
koby nie kupuje książek. Gromowład 
ni publicyści, rekrutujący się pizu- 
ważnie ze sfer literackich, szydzą ze 
starych domowych bibljotek, składają 
cych się z nieczytanych dzieł wielkich 
pisarzy minionej epoki, wytykają brak 
aktualnych książek, które są rzeczywi 
stym miernikiem kultury czytelniczej. 
Świeją się wreszcie z manji pożycza- 
nia książek zamiast dobrego obyczaju 
kupowania ich. 

W tych rozważaniach moralnych 
brak jest najczęściej jednak motywu. 
— „audiatur et altera pars“, „naležv 
wysłuchać zdania i drugiej strony“, 
— a więc — głosu czytelnika. Czy- 
telnik bowiem powiedziałby na wstę- 
pie dyskusji, że zarabia taką i taką 
sumę pieniędzy miesięcznie, która z 
trudnością wystarcza mu na najkonie- 
czniejsze potrzeby, — a dalej, że w 
porównaniu z dóchodami naszego inte 
ligenta książka jest niepomiernie dro- 
ga. Jeżeli bowiem literaci polscy uskar 
żają się na swój los, to niechaj jedno- 
cześnie zastanowią się nad przeciętne- 
mi cenami książek. Nowa książka х 
zakresu beletrystyki kosztuje przecięt 
nie od siedmiu do dwunastu złotych, 
Szczupła broszurka — cztery lub pięć 
złotych, dzieło naukowe — od dwu- 
dziestu złotych wzwyż. Możnaby tu ja 
ko charakterystyczny przykład przyto 
czyć taki fakt, że w okresie pierwsze 
go rozgłosu słynnej powieści Remar- 
que'a: „Na zachodzie bez zmian', kie 
dy książki tej nie było jeszcze w pols- 
kim przekładzie, można było kupić e- 
gzemplarz rosyjski, sprowadzony 
przez któregoś z  przedsiębiorczych 
księgarzy z Rygi, i zapłacić zań około 
dwóch i pół złotych. Natomiast ta sa 
ma książka, wydana następnie w pol- 
skim przekładzie, a nie różniąca się 
pod względem szaty zewnętrznej od 
wydania ryskiego, kosztowała w Pol- 
sce... osiem złotych. Nie jest to przyk- 
ład ani jedyny ani rzadki. Powie to 
każdy czytelnik, stwierdzając jednocze 
śnie, że nie może kupować»książek, 
ponieważ są one niedostępne dla kie- 
szeni przeciętnego inteligenta. 

  

  

  

Książka z za szyby wystawowej. 
W dniach ostatnich księgarze poł- 

scy przeprowadzili ciekawy ekspery- 
ment, mianowicie ogłosili „Tani ty- 
dzień Książki”. Bilans tego tygodnia, 
podczas którego sprzedawano książki 
o 30 proc. taniej niż zwykle. zwięk- 
szył obroty w księgarniach przeszło o 
jedną trzecią zwykłej frekwencji. Już 
to niewielkie doświadczenie dowiod- 
ło całkowicie, że publiczność nasza 
bardzo pragnęłaby nietylko czytywač 
książki, ale nawet je kupować, gdyby.. 
mogła. Cóż jednak poradzić w takiej 
sytuacji, skoro księgarze postępują, 
jak ów legendarny Achmet z bajki, 
który, wartość swych pantofli obliczał 
według kosztów kupna i wszystkich re 
peracyj, jakie mu się zdarzyły w cza- 
sie użytkowania tychże pantofli. Księ- 
garze nasi „zamordowali* książkę, a 
przynajmniej jej czytelnictwo, kalku- 
lując w większej części w ten sposób, 
że po obliczeniu kosztów honorarjów 
autorskich, kosztów druku, papieru, 
kosztów handlowych i t. d., rachują 
sobie jeszcze procenty od zainwesto- 
wanego kapitału na całe lata zgóry, 
dodając pozatem oczywiście godziwy 
zarobek, poczem dzielą całą w ten spo 
sób wykałkułowaną sumę między naj 
mniejszą ilość egzemplarzy, jaką mi- 
mo wysokiej ceny napewno sprzeda- 
dzą. Oczywiście, kalkulacja tego rodza 
ju powoduje drożyznę książki i kurcze 
nie się rynku czytelniczego, — w na- 
stępstwie tego zaś powstaje błędne ko 
ło: — autor narzeka na topniejące z 
roku na rok honorarja, czytelnik po- 
żądliwym wzrokiem spogląda na kosz 
towną książkę przez szybę wystawo- 
wą, a wydawca bezskutecznie oblicza 
nowe ceny, które mu zapewnią nieod- 

zowną rentowność. 

Rządowa akcja zniżki cen niesie 
nam nadzieję poprawy i w dziedzinie 
wydawniczej. Jest to już bardzo wiele, 
że monopoliści-wydawcy zdobyli się 
na propagandowy tydzień „taniej ksią 
žki“. Być może, że zastanowią się oni 
nad tem nieco głębiej, być może, że 
spojrzą fachowem okiem na stosunki 
panujące w tej dziedzinie zagranicą, 
gdzie nawet głośne nowości książkowe 
nabywać można w tanich wydaniach. 
Wniosek w każdym razie mogą wycią 
gnąć tylko jeden, a mianowicie ten, że 
pojemność czytelniczego rynku może 
być bardzo, ale to bardzo rozszerzona. 
Warunkiem jednak tego jest: — by 
publiczność polska doczekała się wre- 
szcie taniej książki. 4 

Dejan. 

Zjazd przedstawicieli samorządu powiatowego R. P. 

  

W sali Techników przy ul. Czackiego rozpoczął się dwudniowy zjazd przedstawicieli sa- 

morządu powiatowego z obszaru całej RP na który przybyło około 4:0 delegatów. 

Na otwarcie zjazdu przybył p wicem'nister spraw wewn Korsak oraz przedstawiciele 

władz komunalnych i państwowych. Obrady zagaił prezes Związku Samorządów Powiato- 

wych R. P p. Józef Bek. 
P. Marszałka Piłsudskiego i 

w imieniu rządu 

Po uchwaleniu hołdowniczych depesz do P Prezydenta R. P., 

P. premjera Slawka, 
p. wiceminister Korsak, w 

wygłosili przemówienia powitalne: 
imieniu Związku Miast Polskich prezydent 

m. st. Warszawy Słomiński, w imieniu Związku Gmn Wiejskich prezes Lednicki, w imie- 

niu Zw. Prac Samorządowych poseł Dratwa, oraz w imieniu Zw Straży Pożarnej woj. 

Twardo. Po przemówieniach powitalnych prezes Józef Bek odczytał sprawozdanie zarządu 

głównego, 
stwa. Po wyborach uzupełniających do 

p Józefa Beka. 
plenarnego. W godzinach popołudniowych obradowały komisje: 

s p. Jaroszyński omówił sprawę terytorjalnego podziału administracyjnego pań- 

Rady Związku, 

posła Dratwę oraz posła Pacholczyka, nastąpiło zamknięcie posiedzenia 
w których wybrano ponownie 

ustrojowa i gospodarki 
komunalnej > 

RU RJ ER 

Odznaczenia hiszpańskie 
i portugalskie. 

CTel. od wł. kor. z Warszawy). 

Min. Przemysłu i Handlu Prystor 
odznaczony został wielkim krzyżem z 
gwiazdą hiszpańską orderu zesług cy- 
wilnych. Takim samym odznacze- 
niem rząd hiszpański udekorował pod- 
sekretarza stanu w Min. Przem. i Han- 
dlu dra Franciszka Doleżała. 

Min. Spraw Zagran. p. Zaleski oraz 
podsekretarz stanu w tem minister- 
stwie p. Beck zostali odznaczeni wiel- 
ką wstęgą portugalskiego orderu 
„Chrystus*. Odznaki tego orderu wrę- 
czył w dn. wczorajszym p. min. Zale- 
skiemu i Beckowi poseł portugalski 
w Warszawie. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA. 14. IV. (Pat). Bilans Banku 

Polskiego za pierwszą dekadę kwietnia £. b.. 
wykazuje zapas złota 562,922 tys. zł., to jest 
o 36 tys. złotych więcej, niż w poprzedniej 
dekadzie. Pieniądze i należności zagraniczne 
zaliczone do pokrycia zmniejszyły się o 
15.820 tys. do 240.384 tys. Również i niezali- 
czone do pokrycia zmniejszyły się o 14.670 
tys. do sumy 110.346 tys. Portfeł weksłowy 
wykazuje zmniejszenie o 20.247 tys. i wynosi 
550.847 tys. Pożyczki zastawowe spadły o 
2.078 tys. do 83,319 tys. Inne aktywa zwięk- 
szyly się © 266 tys. i wynoszą 161,526 tys. 
W pasywach pozycja natychmiast płatnych 
zobowiązań wzrosła o 32.800 tys. do sumy 
251,789 tys. Obieg biłetów bankowych zmniej- 
szyt się o 48,873 tys. do sumy 1.211.638 ty- 
sięcy złotych. Stosunek procentowy pokry- 
cia obiegu biłetów i natychmiast płatnych zo- 
bowiązań Banku wyłącznie złotem wynosi 
38.47 proc. pokrycie kruszcowo-walutowe 
54,89 proc., wreszcie pokrycie złotem same- 
go tyłko obiegu biletów bankowych wynosi 
46,46 proc. 

Katastrofa lotnicza. 
/ KRAKÓW 14.4. Pat. — W dniu 14 b. m. 

o godzinie 13 min 26 samolot myśliwski 
typu Spad wystartował do Torunia Na wy- 
sokości 660 metrów samolot dostał się w kor 
kociąg I runął ma ulicę Wieczystą koło Ra- 
kowie. Pper. Gosławski został zabity. 

Wiec protestacyjny przeciwko 
polityce Brianda. 

PARYŻ, 14. IV. (Pat). Wczoraj 
wieczorem odbył się wiełki wiec, zor- 
ganizowany przez federację republi- 
kańską departamentu Sekwany, w ce- 
lu omówienia sytuacji, wytworzonej 
przez ugodę celną austrjacko-niemiec- 
ką. Brało udział zgórą 5 tysięcy osób. 

W zakończeniu przyjęto rezolucję 
potępiającą stosowaną wobec Niemiec 
politykę, która może doprowadzić do 
nowej wojny i oddającą hołd patrjo- 
tycznym uczuciom prezydenta Dou- 
mergue'a zaznaczając zgodnie z nim, 
że potęga Francji stanowi gwarancję 

pokoju Europy. 

Rozwój jadłodajni publicznych 

MOSKWA, 14. IV. (Pat). Kolegjum 
ludowego komisarjatu aprowizacji o- 
pracowało. plan dla działalności publi- 
cznych jadłodajni. Jadłodajnie te w 
ciągu 1931 r. mają wydać 9.150 mil- 
jonów porcyj, przyczem dzienna ilość 
porcyj wynosić ma w pierwszym 
kwartale 23 miljony, w drugim kwar- 
tale 26 i pół, w trzecim kwartale 33. 
Cyfry te najlepiej świadczą o tempie 
likwidacji indywidualnych  gospo- 
darstw domowych, z tem samem o li- 
kwidacji domowego życia. 

Młodociany desperat. 
ŁÓDŹ, 14. IV. (Pat). Wczoraj o godzinie 

6-ej wieczorem, przy ulicy Wierzbowej zda- 
rzył się niezwykły wypadek zamachu samo- 
bójczego. popełnionego przez 10-letniego Hen- 
ryka Sabińskiego, który wyskoczył z okna 
III piętra na podwórze domu, cudem jednak 
uniknął śmierci, spadając na rozmokły wsku 
tek kilkudniowych deszczów grunt. Leknsz 
pogotowia po udzieleniu chłopcu pomocy ie- 
karskiej pozostawił młodocianego desperata 
na opiece domowej. 

Najdłuższy tunel 
w Jugosławii. 

BIAŁOGRÓD, 14. IV. (Pat). Niedaleko od 
Serajewa dokonano uroczystego otwarcia dla 
komunikacji kotejowej największego w Jugo- 
sławji tunełu. przecinającego łańcuch górski 
Iwanopłanica między stacjami Rostanica i 
Bielanica Tunel ten, wykonany przez inży- 
nierów jugosłowiańskich, posiada 3.260 me- 
trów długości. < 
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W drugi dzień Wielkiejnocy niewykry 

ci dotychczas sprawcy napadli na znaj 

dujący się w dokach stoczni Schichau 

w reperacji statek .,Kopernik*, naležą 

cy do polskiej łuszczarni ryżu w Gdy- 

ni. Złoczyńcy poranili  dozorującego 
marynarza Władysława Jerzyka, wy- 

rywszy mu na piersiach nożem znak 

hitlerowski ,„Hackenkreutz*. Również 

na leżących w kajucie i na pokładzie 

przedmiotach, oraz przechowywanej 

fladze polskiej wykonano tenże znak. 

Na wniosek komisarza «R. P. w Gdań- 

sku łuszczarnia gdyńska zarządziła na 

tychmiastowe wycofanie swego statku 

ze stoczni Schichau, przyczem nasią- 

pila ze strony polskiej odpowiednia in 

terwencja w senacie. W razie powtórze 

nia się podobnych zajść wstrzymane 

zostaną wszystkie obstalunki rządowe 

udzielane stoczni na terytorjum gdań- 

skiem. Na ilustracji widzimy maryna- 

rza Jerzyka, któremu zbrodniarze no- 

żem na piersiach wyrznęli znak hitle 

rowski „Hakenkreutz* na dole kartka 

z napisem „ten krzyż to dla Piłsudskie 

go*, pozostawiona na piersiach mary 

narza. 
  

  

Statek polski 

  

  

„Kopernik*, na którym nieznani 

sprawcy dokonali zbrodni. 

Chiny domagają się zniesienia prawa 
eksterytorjalności. 

CHARBIN, 14. IV. (Pat). Czang- 
Kai-Szek na zebraniu partji Kuomin- 
tang powiedział między innemi: Naj- 
ważniejszą i najaktualniejszą kwestją 
dla Chin w obecnej chwili jest mające 
się odbyć zgromadzenie ludowe, które 
będzie otwarte 5 maja. Najważniej- 
szemi kwestjami, nad któremi będzie 
obradować zgromadzenie, jest skaso- 
wanie nierównych pod względem praw 
traktatów z różnemi państwami oraz 
kwestja tymczasowej konstytucji na 
okres, który Sun-Yat-Sen w swym te- 

stamencie nazywa okresem wychowa- 
nia politycznego mas ludowych. Od 
rozstrzygnięcia tych kwestyj zależy 
przyszłość republiki środkowej. Dla- 
tego też rząd nacjonalistyczny chce 

skasować zupełnie instytucję i prawa 
jurysdykcji konsularnej na terytorjum 
republiki. Reforma ta ma być przepro 
wadzona do dnia otwarcia zgromadze- 
nia ludowego. 

CHARBIN, 14. IV. (Pat). Ostatnio 
odbyło się spotkanie posła Wielkiej 
Brytanji sir Lampsona z ministrem 
spraw zagranicznych rządu nankiń- 
skiego dr. Wang-Czen-Tinem w spra- 
wie zniesienia prawa eksterytorjalmoś- 
ci. Dr. Wang domagał się natychmia- 
stowego i całkowitego zniesienia in- 
stytucji i jurysdykcji konsułarnej. Wo- 
bec braku zgody ze strony posła an- 
gielskiego sprawy nie załatwiono. Sir 
Lampson będzie oczekiwał instrukcyj 
swego rządu. 

Przesilenie gabinetowe w Japonii. 
LONDYN, 14. IV. (Ate). Gabinet 

japoński premjera Hamaguczi ustąpił 
Misję tworzenia nowego rządu mika - 

do powierzył byłemu premjerowi Wa- 
katsuki, który był przewodniczącyma 
delegacji japońskiej na londyńską kon 
ferencję w sprawie zbrojeń morskich. 

TOKJO, 14. IV. (Pat). Wakatsuki 
był przyjęty w dniu wczorajszym na 

audjencji przez cesarza, któremu 
przedstawił listę nowego gabinetu. Jak 
się dowiaduje agencja Reutera. Wa- 
katsuki postanowił zatrzymać w rzą- 
dzie większość członków poprzednie- 
go rządu. Zmiany nastąpią tylko na 
4 stanowiskach. Nowy minister wojny 
gen. Minami był poprzednio naczel- 
nym dowódcą na Korei. 
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Krwawy dramat. 
PARYŻ 14.4. Pat. — Nocy dzisiejszej 

miał miejsce w- Paryżu krwawy dramst, 

przypominający głośną przed kilku laty spra 
wę Umińskiej. Bohaterami tego dramatu są 
małżonkowie Rouillac, zamieszkujący jako 
dozorcy jednego z domów w arystokratycz- 
nej dzielnicy Pól Elizejskich. Wymienient 
stracili przed kilkoma dniami ukochaną €ńr- 
kę, co doprowadziło matkę do stanu wieł- 
kiego rozstroju nerwowego, graniczącego z 
obłędem. Po pewnym czasie stan zdrowia 

pani Ronillae tak się pogorszył, że lekarze 
zalecili umieszczenie jej w szpitalu dla 0- 
błąkanych. Chora, dowiedziawszy się o tem 
błagała męża, aby raczej zabił ją, niż miał 
ją odwieźć de szpitala. Chcę być prędzej 
s ukochaną córką, — mówiła do męża -- 
który wreszeie ustąpił i wystrzałem z rewol- 
weru położył ją trupem na miejscu, a na- 
stępnie usiłował odebrać sobie życie. Roa- 
tllac poważnie się zranił i w stanie bardzn 
ciężkim odwieziony został do szpitala. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
DONIOSŁA KONFERENCJA 

NARODOWCÓW. 

W niedzielę w Kownie odbyła się kon- 
ferencja prezesów komitetów powiatowych 
Związku narodowców. W konferencji wzię- 
ło udział 20 prezesów wraz x zarządem cen- 
tralnym oraz członkami rządu, z których 
byli obecni premjer Tubelis, minister spra- 
wiedliwości Żylinskas oraz minister oświaty 
inż. Szakenis. 

Obszerne sprawozdanie na temat bieżą- 
cych zagadnień złożył prezes Związku Ła- 
penas. Po nim przemawiał premjer Tubelis, 
który wyłożył zapatrywania rządu na kwest- 
je, które są poruszane z Związku narodow- 
ców i w prasie. Między in. premjer oświad 
czył, iż rząd ma zamiar rozważyć sprawe 
aparatu państwowego w sensie racjanalizacji 
parcy urzędników państwowych. Również 
rząd ma zastanowić się nad sprawą emerytur 

urzędników państwowych, które z jednej 
strony nie zadawalniają urzędników, z dru- 
giej zaś dla skarbu staną się z biegiem cza- 
su znacznym ciężarem. 

Po sprawozdaniach nastąpiła ożywiona 
dyskusja, w wyniku której uchwałono zwo- 
łać w maju następńą konferencję cełem о- 
bioru nowego zarządu centralnego. 

Sprawa stosunków między rządem a Kos- 
ciołem na konferencji nie była rozważana, 
żadnych też konkretnych uchwał nie pow- 
zięto. 

POWÓDŹ. 
W dniu 14 b. m. ruszyły pod Kownenz 

lody na Niemnie, przyczem poniżej Kowna 
utworzył się zator długości kilku kilomet- 
rów, który spowodował ogromny przybór 
wody tak, że w godzinach popołudniowych 
niżej położona część miasta i przedmieś- 
cia Sloboda Wiljampolska znalazly się pod 
wodą. Koło godziny 18-ej poziom wody wy- 
nosił 6 i pół m. ponad normalny poziom. 
Wezbrane wody zalały dużą część starege 
miasta. Miejscami woda dochodzi do wyso- 
kości pierwszego piętra. W osadzie Muro- 
wanka pod Kownem wiele domów drewnia- 
nych uległo całkowitemu zniszczeniu. 

Straty są bardzo znaczne. Jak dołąd o- 
fiar w ludziach nie było. 

PROCES O RZEKOME SZPIEGOSTWO. 

W najbliższych dniach sąd wojskowy 
przystąpi do rozpoznawania sprawy Szem- 
bergasa, Marjackasa, Ginejkasa, Repejkisa, 
Czymby, Leonikasa i Jurasa, oskarżonych o 
rzekome uprawianie szpiegostwa na rzecz 
Polski. 

  

REWIZJE I ARESZTY. 

Policja polityczna przeprowadziła w Ko- 
wnie szereg rewizyj w podejrzanych loka- 
lach. Aresztowani zostali trzej przywódcy ka 
munistyczni. W rękach policji znałazł się 
bogaty materjał dowodowy. 

  

1 DZIEŃ DO 

KOŃCA    
  ŚwiaTa !2! 

W kinie „HOLLYWOO0D“ 

SRRAWANE PREDEPAIEECORORAOZYCA 

Zagadkowa śmierć 
komunisiki. 

W Moskwie zmarła w zagadko- 
wych okolicznościach wybitna dzia- 
łaczka G. U. P. komunistka łotewska, 
Elza Grundman. Brała ona wybitny 
udział w formowaniu armji czerwonej 
oraz kierowała szturmem pałacu Zi 
mowego w Petersburgu podczas rewo- 
lucji październikowej w r. 1917-ym. 
Za swoje zasługi dla rewolucji komu- 
nistycznej, Elza Grnndman została 
mianowana przez Lenina emisarjusz- 
ką G. U. P. na Ukrainie, gdzie odzna- 
czyła się niezwykłem okrucieństwem 
i urządzała masowe rzezie inteligencji 
rosyjskiej. Na wniosek Fełiksa Dzier- 
żyńskiego, Grundman, która zjednała 
sobie na Ukrainie przezwisko kata, zo- 
stała odznaczona orderem Czerwonego 
Sztandaru i tytułem honorowej cze- 
kistki. Obecnie, w niewyjaśniony spo- 
sób, Elza Grundman zmarła. Według 

krążących pogłosek, została ona za- 
mordowana przez niewykrytych spraw 
ców w swojem mieszkaniu w Moskwie 

Flota lapońska. 

CHARBIN, 14. IV. (Pat). 64 okręty 
zjednoczonej floty japońskiej pod do- 
wództem wiceadmirała lame-Moto za- 

winęły osłatnio do Cindao. Z Cindao 
flota wyruszyła do Port-Arturu. a na- 
stępnie do Dajrenu. 

SZLACHCIC NA ZAGRODZIE... 
| (Hipolit Korwn W.l w:*1. Sielemdz.esiąt let wspomnień, (1855 - 1925). 

1 Pozunń 1930, Jan T.chowski. Aseg r nia Uniwersytecka). 

Prawie trzy ćwierci wieku... życia, 

jakże bogatego w zdarzenia! Jakże bo 
gato od losu obdarowanego człowieka, 

dzić 82 letniego „żubra, na dobrowol 

nem wygnaniu w Poznaniu, dożywają 

cego resztek swej ogromnej fortuny... 

Spowiada się z tego swego życia i z 

życia współobywateli swej rodzinnej 

Litwy ze zdumiewającą otwartość 
na 588 stronicach swych Wspomnień. 

Od czasów Morawskiego nikt bo- 

daj nie sądził swych rodaków i współ 
obywateli z tak zimną bezwzgłędnoś 

cią, jak ten ziemianin-polityk-praw- 

nik-społecznik, czynny, energiczny, 

na swój sposób patrjota, na swój spo 

sób pragnący dorzucić coś ze siebie 

krajowi i społeczeństwu. U Morawskie 
go tłumaczyć można jego gorycz 0so 

bistemi nieszczęściami, P. H. Milewski 

wydaje się, że nie miał ich więcej niż 
przeciętny człowiek, a może mniej, bo 
osobistej rodziny nie posiadał, a ogro- 

mnym majątkiem rozporządzał od 

młodych lat. Z tej 70-letniej historji 

społeczeństwa polskiego na Litwie. 

stanu jego posiadania, położenia zie- 

miaństwa, stosunku do władz, stosun 

ków rodzinnych i towarzyskich, rol- 

nych i społecznych, stylu życia, kul- 
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tury, czerpanej przewažnie z Francji, 
bo o tem wszystkiem pisze p. Milew 
ski, z tego obrazu, bynajmniej nie bez 
stronnego, ale pisanego žywo, dow- 
cipnie, (lichą polszezyzną), z przeraža 
jącą lucidite, z tego fihnu zdarzeń i 
ludzi, wyciągnąć można niejedną nau- 
kę. I od niejednej strony pamiętniki 
te oglądać. Zastanówmy się nad oso- 
bą i psychologją autora, gdyż choć 
jest on bezwarunkowo typem nieprze- 
ciętnym pod względem umysłowym, 
o daleko wyższem wykształceniu niż 
ówczesni synowie ziemian, ale mimo 

to, w zdumiewający sposób pozostał 
typowym, litewskim „szlachcicem na 
zagrodzie ''... ' 1 

Pamiętniki te, ciekawe dla wszyst- 
kich, nie będą mogły być zrozumiałe 
dia ludzi innych dzielnic, a może na- 
wet niemożliwe do osądzenia dla 
współczesnego społeczeństwa, nie pa- 
miętającego owych czasów z końca 
przeszłego wieku, a cóż dopiero poło- 
wy. 

I widać to po recenzjach, które bez 
zastrzeżeń, w Krakowie i Poznaniu 
chwaliły pamiętniki, nie znając na- 
szych stosunków i nie wiedząc ile we 
Wspomnieniach P. Milewskiego jest 

obok trafnych, trzeźwych, mądrych są 
dów, zupełnej ignorancji, dowolnej in 
terpretacji spraw najbardziej życio- 
wych, (narodowościowe: litewska i 
białoruska, Legjonów itp.). 

Pan Milewski pochodził z rodziny. 
która miała żłe tradycje; mianowicie 
tyrana chłopów, Wołka Logomowic- 
kiego, opisanego w Panu Tadeuszu. 
Przekomiczna jest polemika pamiętni 
karza z nieżyjącym wieszczem naro- 
dowym... i tłumaczenie, że Wołk siekł, 
bo tak robili wszyscy. Ale miara, pa- 
nie łaskawy, miara|... W tem rzecz! 
To zresztą jest wesołe. Inna rzecz jest 
smutna. 

Przyjrzawszy się temu bogatemu 
życiu przez 70 łat, nie przespanych za- 
iste, ruchliwych nadzwyczaj, czyn- 
nych, pracowitych bardzo, tym na- 
miętnym występom politycznym, tym 
walkom ostrym i bezwzględnym z ro 
dakami i z Rosjanami, z Francuzami 
też, tym rzucanym świetnym pomy- 
słom, tym rzucanym garściami, ale z 
całą świadomością celów i chęci pie- 
niądzom, których skrupulatny ra- 
'chunek jakby przedstawia p. Hipolit 
swemu społeczeństwu, gdy się widzi 
na każdej stronicy książki bijącą ener 
gję, odwagę i rozum, podparty niepo- 
spolitem wykształceniem prawniczem 
i nienauczoną, ale dużą wiedzą rolni- 
czą, gdy sobie uprzytomnić jakie о)- 
szary, lasów i ziemi na tysiące dziesię 
cin posiadał autor (prócz kapitałów w 
różnych bankach zagranicą), to prze: 

śladuje myśl uparta, jakim sposobeni 
taki człowiek nie odegrał większej roli. 
Nie stał się naprawdę czemś dla swo- 
ich czy obcych, nie stanął na dłużej na 
czele swej sfery, nie zbudował trwal- 
szego pomnika swej energji i rozumu” 
Bo cóż po nim zostanie? Fortuna, 
wzorowo zagospodarowane ziemie, 
liczne postępowo uprawiane folwarki, 
stadnina biorąca nagrody, występy w 
Petersburskiej Radzie Państwa, takie 

świetne komentowane, wychwalane 
lub zwalczane, względy gubernatorów 
mężów stanu rosyjskich i francuskich. 
ba, prezydenta Republiki i samego ca- 
ra... Te liczne artykuły polityczne w 
prasie francuskiej i polskiej, broszury 
i memorjały, na które zawsze zwraca- 
no ek zawsze wywoływały reak- 
cję, zawsze były solą w oku dla jed- 
nych a cennym materjałem dla dru- 
gich... Cóż z tego wszystkiego tak hoj 
nie rzucanego;ze szlachecką rozrzut- 
nością wkoło, cóż pozostanie dla po- 
tomności? Prasa polska i Teatr w Wil 
nie?... Pomówimy o tem...A naprawdę 
tylko ta oto.gorzka, jakże gorzka i 
smutna książka.. biednego człówieka.. 

Tak, ten miljoner byt, mimo miljo 
nów, mimo niezliczonych triumfów 
towarzyskich i politycznych, mimo 
ciągłego zaspakajania próżności i zdo- 
bywania coraz nowej areny do wystą 
pień, był biedny, bo nic nie było dlań 
skarbem bezcennym. I nie mógł być 
szczęśliwy, bo całe życie brakowało 
mu, przy wszystkich tak licznych da- 

rach dobrych wróżek, daru entuzja- 
zmu, pokochania jakiejś idei na za 
wsze, gotowości oddania za nią ws: 
stkiego, nawet życia, walczenia o nią 
kosztem nawet fortuny, pracowania 
dia niej: ofiarnego, bez względu czy 
przyniesie chwałę cży potępienie. I 
dłatego właściwie, że do niczego się 
nie przywiązywał, nie mu nie dawało 
stałego zadowolenia. I ma się wraże- 
nie, że jeśli je miewał, to były po- 
wierzchowne, towarzyskie niejako, 
chwilowe; efemerydy sukcesów poli- 
tycznych, towarzyskich czy praso- 
wych, wnet rzucał je dla innych, robił 
co mu się zamarzyło w danej chwili, 
porzucał gdy przestało bawić, lub gdy 
go niedołęstwo rodaków zniecierpliwi 
ło, it robił co innego, zawsze „,szlachcic 
na zagrodzie”, sobiepan, mający jed- 
nak obok tego poczucie obowiązków 
społecznych względem kraju, które go 
zmusiły nawet (i to bodaj jest najbar- 
dziej gorzką tragedją tego życia), do 
zamienienia swej świetnie zapowiada- 
jącej się karjery prawniczej w Pary- 
żu, na rolę, o jakże niestosowną hre- 
czkosieja w zapadłym kącie swych ol 
brzymich dóbr, które ojciec nakazał 
mu doglądać osobiście. I, — zaznacze 

  

dała mu najbardziej realne, najlepsze 
korzyści materjalne i potem zadowo- 
lenie, była najbardziej twórczą, istot 
ną, była tem, z czego zdaje się autor 
przeszłości... Ale ten warsztat pracy 
jest najbardziej zadowołony w swej 
zniszczyła wojna i jej skutki! I to nie- 
mało dolewa goryczy do. wspomnień 
gospodarza, ziemianina, który łączył 
w dziwny sposób to przywiązanie do 
ziemi i kraju z jakąś złością i preten- 
sją za to, że jest tak dziki, leniwy, nie- 
akuratny i więzi go przy sobie, kiedy 
jemu cała dusza się wyrywa do Pary 
ża, Nicei, Helouan, Kairm, Riviery 
it p. 

Zresztą sam p. Milewski zdaje so- 
bie z niezmierną trzeźwością sprawę 
z tego dlaczego tak jest. I stwierdza 
fatalne skutki połowiczności jaka wyni 
kała z wychowywania małodych zie- 
mian litewskich zagranicą. Na całe ży 
cie jest już potem ta dysharmonja, ta 
niemożność porozumienia się, to mó- 
wienie innym językiem, ta nieumiejęt- 
ność robienia coś wspólnie, bo się ope 
ruje innemi metodami i stosuje inną 
psychologję. Uwagi autora na ten te- 
mat są równie trafne jak dosadne i 
tłumaczą wiele rzeczy, nietylko z je- 

sam ze zdziwieniem, —= to, co robił z __go własnego życia, ale i tej sfery zie- 
musu, przez poczucie obowiązku, ze 
wstrętem niejako, (paryżanin, rzuco- 
ny o kilkadziesiąt kilometrów od kolei 
bez poczty i telegrafu, bez sąsiedztwa 
na 10-tki mil wokoło), to właśnie, sta 
praca, na roli, której się sam nauczył, 

mian-magnatów z epoki jego młodo- 
ści, którzy dzieci wychowywali daleko 
od Kraju i jego tragicznych przejść. 

\ Hel. Romer. оя 
—



  

Nr. 85 (2027). 

WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Dwie polsko-litewskie 'konferencje graniczne. 

Onegdaj na pograniczu polsko-li- 
tewskiem w rejonie Trok i Druskienik 
odbyły się dwie konferencje graniczne 
poświęcone zlikwidowaniu zajść gra- 
nicznych oraz omówieniu sprawy ot- 
«warcia ruchu granicznego w związku 

ze zbliżającym się sezonem robót rol: 
nych. - 

Obydwie konferencje dały pomyśl 
ny rezultat i doprowadziły do osiągnię 
cia porozumienia we wszystkich oma 
wianych sprawach. 

Niezwykła kradzież w Duniłowiczach. 
W poniedziałek zamożny kupiec dunilo- 

wicki Kopelowicz Urieł po załatwieniu ja- 
tranzakcji handiowej z kupcami wi 

łejskimi, otrzymał w gotówce 185 dolarów 
i 135 rubłi w złocie. Kładąc się wieczorera 
spać znaczną tę sumę schował pod podu- 
szkę óbawiająe się włamania. Wezoraj z ra- 
na gdy się obudził zauważył z przerażeniem. 
że leży na otomanie stejącej w przeciwieg- 
łej stronie pokoju, aczkolwiek dokładnie pa- 
miętał, że położył się spać do łóżka. 

Zanim wytłumaczył sobie zaszłą meta- 
moriozę, spostrzegł, że w całym pokoju pa- 
nuje nieład, a okno prowadzące na podwór- 
ko stoi etworem. Pozatem głowę miał tak 
ciężką jakby mu ją wypełniono ołowiem. 

   

Tknięty złem przeczuciem podbiegł od łóżka 
i zauważył ku wielkiemu swemu przera- 
żeniu, że wszystkie pieniądze — 185 dola- 
rów i 135 dubli w złocie zginęły z pod po- 
duszki. © kradzieży i dziwnych okolicznoś- 
ciach przy których została dokonana zamel- 
dował policji, która niezwłocznie wdrożyła 
dochodzenie. Nie ułega wątpliwości, że Ko- 
pelowicz padł ofiarą: złodziei-usypiaczy, któ- 
rzy uśpiłi go i całą jego rodzinę poczem 
pieniądze wykradli. Podczas poszukiwań 
przenieśli widocznie uśpionego Kopelowicza 
z łóżka na otomanę i w takim stanie go po- 
zostawili. Wyniki dochodzenia są narazie 
nieznane. (0). 

Zuchwały napad na wesele. 
W ubiegłą niedzielę w domu mieszkańca 

wsi Płocłany (gm. kraśnieńskiej, powiatu 
mołodeczańskiego), Andrzeja Szypłela odby- 
wała się huezna zabawa weselna jego pię- 

knej córki Malwiny. 
Pedczas biesiady, na którą Śzypieł za- 

prosił wiełe gości nagłe do mieszkania wiar- 
gnęła grupa nieproszonych gości na czele z 
Grzelikowym Franciszkiem, Bardziejem Mi- 
«chaiem i Darnowskim Piotrem — byłymi 
adorstorami pięknej Malwiny, którzy wszezę 
li gwałtowną awanturę wszcrynając bójkę 

na noże. Ponieważ siły jednak były nierów 
ne jeden z napastników zgasił światło wy- 
wołująe tem ogólne zamieszanie z czego sko- 
rzystał Darnowski i wywlókłszy pannę mło- 
dą do przedsionka tam usiłował ją zniewo- 
lić. 

W tym momencie jednak zjawiła się po- 
licja powiadomiona o zajściu, i bójkę zli- 
kwidowała 

Napastników aresztowano i osadzono w 
areszcie. Podezas bójki zostało rannych 6 
osób. (Q). 

Krwawy koniec zabawy. 
W Tekała Stowarzyszenia Młodzieży Pol- 

skiej w Widzach w czasie zabawy Budrewiez 
Antoni ze wsi Romejki pehnął nożem w ple- 

ey Januszewskiego Antoniego zam. w Wi- 
dzach. Powód — zazdrość. Budrewieza prze- 
kazano sędziemu śledczemu w Opsie. 

AAA 

OSZMIANA 
+ Z odbytych prac w Oddziale Związku 

Strzełeckiego w Wiełkieh Lepiaeh. Czytając 
gazety, które prenumerujemy zauważyłem, 
że praca nad uświadomieniem nas młodzieży 
w Odrodzonej Naszej Ojczyźnie aż kipi. A 
«więc, gdy słychać głosy. musi być i echo, 
niechże tem echem będzie nasz Oddział Zwią 

zku Strzeleckiego w Wielkich Lepiach, który 
również nie pozostaje wtyle 

Oddział nasz składa się z 27 wyćwiczonych 
strzelców, w tej liczbie 20 oczekuje drugie- 
go stopnia i 7 pierwszego stopnia. Nie wspo- 
minam tu o obywatelach wspierających, któ 
rzy wspólnie z nami pracują i nam we wszy 
stkiem dopomagają. = 

Zawdzięczając naszemu referentowi oświa 
ty — kierownikowi szkoły, który troszczy się 
a podniesienie dobrobytu naszych rodziców. 
pracując jednocześnie z nami. wyprowadza 
nas na światłych ludzi potrzebnych Ojczyź- 
nie. Przerabialiśmy pierwszy i drugi kurs rol 
niczy Staszica, wysłuchaliśmy  trzydniowy 
kurs hodowlano-rolniczy, przeprowadzony 
przez specjalistów. Wśród nas młodzieży pra 
wie wszyscy potrafią uprawiać rośliny na na 
wozach sztucznych, które dla nas są nieprzy- 

stępne. Czytamy w gazetach i widzimy, że tyl 
ko ci ludzie mogą korzystać z takowych, 
gdzie cena kupna jest ta jaka uwidoczniona 
w gazetach, lecz my musimy się zadowolić 
przeczytaniem w gazecie, gdyż cena nawozów 
sztucznych u nas jest daleko wyższa od ceny 
podanej w gazetach. 

Następnie mamy pojęcie i odwagę cywilną 
występowania na scenie, już nieraz braliśmy 

«czynny udział otrzymując od publiczności 
huczne oklaski. Przyzwoite zabawy połączo 
me z tańcami, piłka nożna, siatkówka i t. p. 
gry są u nas w porze letniej na porządku 
świątecznym, t. j. wszelkie ćwiczenia i zaba 
wy odhywają się w dniach świątecznych po 
mabożeństwie, bo codzienne dnie zmuszają 
nas do praey, z tem tylko, że zbieramy się 
wieczorami i zabawiamy się w gry: „Staraj 
się do góry”, „Rie-Racz*, „Lotto* i wiele 
innych łamigłówek, które dostarcza nam ob. 
referent oświaty, kierownik szkoły. 

A teraz co do mojej osoby, to zauważyłem 

   

    

      

  

      

PŁ. ORZESZKOWEJ 3. 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
KOMPLETNA BELETRYSTYKA DO_OSTATNICH NO- 
WOŚCI W JĘZYKU POLSKIM ORAZ W OBCYCH. — 

DZIAŁ NAUKOWY. — 
ŻDY ABONENT OTRZYMA PREMJUM. 

CZYNNA OD GODZ. llej DO 18 ej. 

ŁEKTURA SZKOLNA. 

KAUCJA 5 ZŁ. 

wśród kołegów i również sam odczułem, że 

koniecznie potrzebny jest miejscowy instruk- 
tor, któryby przeprowadzał odpowiednie ćwi- 
czenia z Oddz. Dlatego odchodząc z tegoż 
Oddziału do wojska dla odbycia służby czyn 
nej postanowiłem wszelkiemi siłami dostać 
się do szkoły w wojsku, którą odbyłem w 
przeciągu czasu sześciomiesięcznego. Obecnie 
jak ja, tak i moi koledzy jesteśmy bardzo za 
dowoleni, że tak się wszystko złożyło dla na 
szego własnego dobra. Cóż więc może być 
droższe i doskonalsze w kraju od obywateli 
rozumnych, z których całość się składa. 

Pilżys Wacław 

Instruktor Oddziału Z. S. 

GRÓDEK 
+ TRAGICZNE POŚLIZGNIĘCIE SIĘ. 

Wezoraj mieszkanka wsi Kisiele gminy gró- 
deckiej 24-letnia Bohdanowiczowa Wasilisa 
czerpiąc wodę z przerębli w rzece pošlizg- 
nęła się i wpadła pod lód. Wszelkie usiło- 
wania uratowania spełzły na niezem. Dopie- 
ro po kilku godzinach wydobyto już mart- 
we, skostniałe zwłoki. 7 

(0). 

LEBIEDZIEWO 
+ KWASEM SIARCZANYM ZA ZDRA. 

DĘ. Ciężka tragedja na tle romantycznem 
rozegrała się w dniu wezorajszym w mias- 
teczku Lebiedziewo, gdzie niejaka A. Ko- 
nównu oblała kwasem siarczanym swego by- 
łego narzeczonego Piotra Niechwiedowicza. 
Powodem tego kroku Konówny była odmowa 
Nieehwiedowicza ożenienia się z nią. Nie- 
chwiedowicza, który doznał ciężkich popa- 
rzeń przewieziono w stanie ciężkim do szpi- 
tala. Konówsiię aresztowano, (Q). 

RUDOMiNO 
-- Śmiertelne zaezadzenie. W Białej Wa- 

ce (gmina rudomińska) zmarła wskutek za- 
czadzenia Helena Hoziatówna. х 

Siostrę jej Janinę udało się uratować 
(Gj. 

PL. ORZESZKOWEJ 3. 

KA- 

ABONAMENT 2 ZŁ. 

Zakończenie śledztwa w sprawie nadużyć 
w majątku Woropajswo. 

Głośna i sensacyjna sprawa nadużyć w ad- 
ministracji dóbr woropajewskich należących 
do p. Przezdzieckiego od kilku dni weszła w 
inną fazę. 

Jak wiadomo, śledztwo w tej sprawie pro- 
wadził sędzia śledczy na pow. postawski 
który odpowiedzialnością za ujawnione na- 
dužycia obarczył administratora tych dóbr, 
popularnego w szerokich kołach towarzyskich 
p. Aleksandra Wardeńskiego i p. Aleksandra 
Chocianowicza osadzając obu w areszcie. 

Obecnie. wobec zakończenia śłedztwa pier 
wiastkowego akta obejmujące trzy tomy prze- 
słane zosłały do urzędu prokuratorskiego ce- 
dem sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko 
obu oskarżonym. 

Równocześnie do sądu okręgowego wpły- 
nęly zažalenia na środek zapobiegawczy za- 
stosowany względem podsądnych. 

Sąd po rozpoznaniu tej kwestji na posie- 
dzeniu niejawnem zdecydował zmienić decy- 
zję sędziego śledczego i obu podsądnych po- 
stanowił zwolnić z aresztu. 

P. Wardeńskiego w poniedziałek wypusz- 
czono na wolną stopę i przekazano policji 
pod dozór, zaś p. Chocianowiczowi zmienio- 
no areszt bezwzględny na kaucję w kwocie 

10.000 zł., a ponieważ suma ia już znajdo- 
wała się poprzednio w depozycie sądu, prze- 
to wczoraj również wypuszczono go z Łuki- 
szek. 

Śledztwo ustaliło, iż nadużycia popełnio- 
ne na szkodę p. Przeździeckiego przewyższa- 
ja 70.000 zł. 

Kto jest winien tych malwersacyj nieba- 

wem orzeknie sąd, który już wkrótce zajmie 
się tą sprawą metorycznie. 

Ka-er. 

kui i iii i a a i a ВЕЛ чач 

Zniechecony do życia przez bóle reumatyczne. 
W dobie obecnego kryzysu codzienne tro 

ski materjałne łożą się już ciężkiem na każ- 

dego brzemieniem. Gdy dręczą kogoś jeszcze 
nieustanne boleści, temu doprawdy życie u- 
przykrzyć się może. Dlatego też bardzo cie- 
kawem jest pismo p. Pawła Manna, Warsza 
wa, Konarskiego 5, w którem czytamy m. in.: 
od lat cirpię na reumatyzm. Dokuczliwe 
bóle wprost obrzydziły mi życie, czynie mię 
niezdolnym do pracy. Stosowałem wiele środ 
ków, ale skutek był niestety tylko przejścio- 
wy, gdyż po krótkim czasie bółe powracały. 
Przypadkowo 0 mojej niedoli opowiedziałem 
jednemu znajomemu. Poradził mi spróbować 

tabletki Togał, które sam z nadzwyczajnyin 
wynikiem stosował, cierpiąc na bóle neurolo 
giczne. Posłuchałem jego rady i nabyłem w 
aptece Togał. Z radością stwierdzić muszę, 

iż rezultat jest wprost bajeczny. Już od trzech 

miesięcy nie dokuczają mi żadne bóle i czu- 
jąc się teraz zupełnie zdrowym, powróciłem 
do pracy. Z wdzięcznością i .czystem sumie- 
niem polecam każdemu cierpiącemu tabletki 

Togal, jako zbawienny środek. Rzeczywiście 
przeciwko bólom reumatycznym, podagrze, 
bólom i rwaniu w stawach. łamaniu w koś- 
ciach, bólom nerwowym i głowy. grypie i 
przeziębienióm niema nic lepszego nad Togal 
Potwierdza to dobitnie przeszło 6000 łekarzy, 
w tej liczbie wielu słynnych profesorów. 
Togal w naturalny sposób usuwa pierwiastki 
chorobotwórczei jest nieszkodliwy dla serca, 
żołądka i innych organów. Tysiące udręczo- 
nych odzyskało dzięki tabłetkom Togal swe 
zdrowie. Wypróbujcie i przekonajcie się. 
sami! Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

K UR T EAR 

Poranek baletowy p. Sawinej- 
Dolskiej, : 

W niedzielę 12 kwietnia r. b. od- 
był się w teatrze „Lutnia“ poranek 
baletowy znanej w Wilnie baletnicy 
p. Sawinej-Dolskiej. Na. program zło- 
Żyły się: balet „Czerwony Kapturek" i 
tańce klasyczne i narodowe .,Cz. Kap. 

bardzo starannie i ładnie ułożony 
miał ogromne powodzenie u publicz- 
ności, szczególnie zaś u dzieci, wyka- 
zał też zdolności kierowniczki studjum 
jako nauczycielki baletu. 

Uczenice wykazały dobrą szkołe 
a niektóre zaś bardzo dobrą technikę, 
0 ile można jej wymagać od tak ma- 
łych dzieci. 

W balecie zwracały na siebie uwa- 
gę wykonawczynie ról matki (taniee 
klasyczny), Kapturka. bardzo dobrze 
popisywała się mała tanecznica w roli 
myśliwego. 

Największe powodzenie miały ucze 
nice w „Czardaszce“ i „Piezicatto“, 
w którem zwracały uwagę „point'y“ 
małej dziewczynki i dobra technika 
wykonywania. 

Pozatem, jak zwykle, występowała 
z dużem powodzeniem i p. Sawina- 
Dolska w tańcach charakterystycz- 
nych i klasycznych, przeyczem w ostat 
nich młoda artystka wykazała duże 
postępy. Z tańców charakterystycz- 
nych ogromny sukces odniósł taniec 
„Marynarzowi*, wykonany z dużą 
werwą i temperamentem. 

Mimo niektórych defektów w wy- 
konaniu uczenic studjum koncert żro 
bił miłe wrażenie. Trzeba zanotować, 
że koncerty Sawinej-Dolskiej mają co 
raz większe powodzenie i jednają so- 
bie szersze rzesze publiczności. 

Powódź kwiatów dla kierowniczki 
studjum i pudełka z cukrami dla mło- 
docianych artystek oraz przepełniona 
sala „Lutni* świadczyły o powodze- 
niu tego koncertu. 

K. M. 

  

pziśŚ 

W 04010 
15 kwietnia 

Godzina 20'30 

Koncert 

z Budapesztu 

  

      

  

    Die gwiazdy filmowe: Marlena 
i Charlie Chaplin. 

KINA I FILMY 

„Niebieski motyl”. 

(Hollywood), 

Sternberg jest bezsprzecznie jednym z nej 
większych  artystów-reżyserów — filmowych 
świata. On Murnau względnie — Murnau 
(twórca „Portjera z Hotelu Atlanti „Wscha 
du słońca*), on, Abed Gance i jeszcze może 
dwóch trzech, nie więcej — to są naczelne 
postacie obecnego świata filmowego. Nazwi- 
sko każdego z nich na plakacie rekłamowym 
filmu starczy za najlepszą jego rekłamę, 0- 
czywišcie dla tych, którzy poza samą tabu 
łą danego kinodramatu i ładnemi nóżkami 

tej czy innej artystki interesują się czemś 
więcej jeszcze. 

Nie lubię Janingsa, każdy film z nim ma 
pewien nieprzyjemny, naturalistyczny pos- 
mak, nikt nie zaprzeczy, że to jest świetnie 
zrobione, ale jednocześnie pr re, a czasem 
nawet wstrętne. W danym 
ga się to na cały film przed 
tek (żeby nie rzec — pół-. 
wej nory wędrującego pod: 
Wszystko jest tak natur 
aż niemal — cuchnie. 

   

      
    

        

ający świa 
stek) obrzydli- 

A jednak, pomimo to, jest to film bardzo 
wysokiej miaryg jeden z najlepszych w tym 
sezonie potężny, targający duszą widza dra- 
mat starego na 1ego w swej uczonej prosta 
cie, człowieka, naiwnego jak niemowlę wobee 

pełnego niesłychanych niespodzianek i za- 

      

   
sadzek. niesamowitych dłań brudów i krę- 
tactw życia w zupełnie egzotycznem dlań śro 
dowisku. 

Postawił całe swoje życie na jedną kartę 
której na imię kobieta, kartę w danym wy- 

    

padku fałsz; i przegrał tragicznie. Dramat 
ten sfilmowany według powieści Tomasza 

Manna p. t. „Profesor Unrat*, ma momenty 
prawdziwie potężne (końcowe śceny z Ra- 
them w roli klowna), wstrząsające widzem z 
wielką siłą. 

Sternberg z Janingsem jako wykonawcą 
postaci głównej, wykonali to po mistrzowsku 
Marlena Dietrich. pierwszy raz widziana w 
Wilnie, w tak wielkiej kreacji, wysunęła się 
na czoło, do pierwszego szeregu „gwiazd 
filmowego firmamentu. Dała i typ i charak- 
ter niemal doskonały, o ile coś doskonałego 
można wogóle stworzyć tąkże i w tej dzie- 
dzinie. Wszystkie sceny wyreżyserowane z 
nadzwyczajną  precyznją i bogactwem 
pomysłów reżyserskich, np. pełne prostoty 
sceny pożegnania Ratha ze szkołą i jego 
śmierci to arcydzieło reżyserji kinowej. 

Strona dźwiękowa wyzyskana prawdzi 
wie artystycznie. Nic gadaniny, ale zato co 
za efekty dźwiękowe, jak bardzo a propos! 
Sceny z pianiem koguta w połowie i przy 
końcu filmu, bicie zegara (wspaniały stary 
zegar wieżowy z wychodzącymi zeń aposto- 
łami — świetnie wyzyskany) np. i szereg 
innych znakomite. 

Nad program ciekawy tygodnik dżwięko- 
wy Foxa. 

sk. 

WIEEŃSEL 

Anonimowi autorzy grożą zainstalowaniem 
maszyny piekielnej w wydziale opieki spo- 

łecznej Magistratu. 
Wczoraj Inspektorat Pracy otrzy- 

mał anonimowy list, zawierający sze- 
reg pogróżek pod adresem wydziału 
opieki społecznej Magistratu Autorzy 
listu — „Bezrobotni**. szeroko piszą 
o rzekomych bezprawiach, jakie, ich 
zdaniem, głęboko zakorzeniły się w 0- 
mawianej instytucji. 

Jeżeli wierzyć anonimowym auto 
rom listu, w wydziale opieki społecz 
nej wszechwładnie panuje protekcja. 
która jest podobno nieodzownym i ko 
niecznym warunkiem uzyskania cza- 
sowej pracy lub zasiłku. Bezimienni a- 
utorzy twierdzą dalej, że wydział opie 
ki społecznej zatrudnia przez okrągły 
rok bezrobotnych bezdzietnych, pro- 
longując im pracę z miesiąca na mie 
siąc, gdy tymczasem bezrobotni obar 
czeni rodzinami mrą z głodu, znajdu- 
jąc się w skrajnej nędzy, a wszelkie 
ich kołatania o pracę nie odnoszą naj 
mniejszego skutku, bo nie. mają 

    

Daiś: Anastazji. 

Jutro: Lamberta b. m. 

Wschód słońca—g. 4 m. 42. 

Zachód ‚ —х. 8 m.3I. 

Spestrzeżenł: Zakładu Meteorologii U. $. B. 

w Wiinie z dnia 14 IV—-1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 
Temperatura średnia 0 

Й najwyższa: -|- 5° С. 

# najniższa: — 7” С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

  

Wiatr przeważający: cisza. 

Tendencja baroma spadek. 

Uwagi: deszcz, Śnieg, pogodnie. 

URZĘDOWA. 

— Rozporządzeniem ministra pracy 1 @- 

pieki społecznej z dnia 20 marca 1931 rcku 

(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 187 z dnia 28 mar- 

ca 193ł roku) została uchylona moc obowią- 

zująca rozporządzenia M P.'1:0 8,2 dnia 

12. VA 1929 r. (Dz. U R. P. Nr 48 z dnia 

20-VI 1929 roku poz. 401). Podając powyż- 

sze do wiadomości Zarząd Obwodowy zawia- 

damia, iż wkładki zakładów pracy zobowią: 

zanych na mócy art. 7-go ustawy z dnia 

18 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P. Nr 06/, 

poz. 650 z dnia 31.VII 1924 roku) do zabez 

pieczenia robotników na wypadek bezrobo- 

cia wynoszą od dnia 30 marca 1931 roku 

2 proc. od każdorazowo wypłacanych zarob- 

ków. Najwyższa norma zarobku, stanowiące - 

go podstawę do obliczenia wkładek pozosta 

je bez zmiany i wynosi nadal zł. 10 dzien- 

nie. Jednocześnie zarząd obwodowy komu- 

nikuje, że powyższem rozporządzeniem z dn. 

6. IV r. b. zostały zmniejszone o 10 proc. 

zasiłki ustawowe z F. B. 
— P. wojewoda Kirtiklis przyjął w dniu 

14 b. m. prezesa Okręgowej Izby Kontroli 

Jana Pietraszewskiego, następnie Delegata 

Zarządu Głównego Federacji P. Z. O. O. Ma- 

tzkego w sprawach Federacji. Przyjętą była 

delegacja Turt-Klubu w osobach prezesa p. 

Brezy rotm. Twardowskiego i rotm. Mon- 

wida-Olechnowicza. Delegacja ta przybyła 
prosić o użyczenie poparcia organizowanyin 

międzydzielnicowym konkursom hippicznym 

które mają się odbyć na torze wyścigowym 
w Wilnie w czasie od 21 go do 25-g0 maja 

b. r. Wreszcie przyjęty był Inspektor No 

wodworski z Głównej Komendy Policji Pań- 

stwowej w Warszawie. 

SAMORZĄDOWA. 

-— Konserwacja dróg w powiatach. W 
cełu podniesienia stanu dróg w powiecie. 

Urząd Wojewódzki na rok bieżący wyasyg- 
nował do dyspozycji mołodeczańskiego sej- 
miku powiatowego 24.000 złotych oraz 35.000 

na powiat wilejski. Za pieniądze te już w 
najbliższym czasie w obu powiatach zosta- 
nie doprowadzonych do porządku 30 kim. 

dróg. 

Roboty narazie nie mogą być rozpoczęte 

ze względu na nieodpowiednie warunki te- 

renowe. 

‘ . MIEJSKA 

— Kryzys budowlany. Magistrat m. Wil- 

na postanowił w najbliższych dniach zwoiać 

posiedzenie Komitetu Rozbudowy. Poza roż- 

patrzeniem podań złożonych przez osoby ubie 

gające się o drobne pożyczki na remonty 

domów, na posiedzeniu tem ma być omó 

wiony w ogólnych zarysach ciężki stan bu- 

downictwa, grožący calkowitem zamarciem 

ruchu budowlanego w Wilnie. 

Jak już podawaliśmy w roku bieżącyn: 

naskutek ogólnej ciężkiej sytuacji finanso- 

wej kredyty budowiane nie zostały urucho- 

mione. Mimo to Magistrat zamierza przed- 

łożyć władzom centralnym materjał, moty- 

wujący szeroko wyjątkową sytuację Wilna. 

Czy memorjał ten odniesie pożądany skutek, 
jest rzeczą więcej niż wątpliwą. 

— „Arbon* i „Spółdzielnia* złożyły swe 

oferty. Wczoraj przed godz. 12-tą obie ubie- 

gające się o koncesje autobusowe firmy 

„Arbonū“ i „Spėldzielni“ złożyły w Magi- 

stracie swe oferty oraz wadjum w wysoko- 

ści 10.000 złotych. 
W związku z tem na dzień dzisiejszy 

zwołane zostało nadzwyczajne posiedze 
Magistratu, na którem złożone oferty zosta- 
ną rozpatrzone. 

— Prace budżetowe Magistratu. Prace 
Magistratu nad sporządzeniem preliminarza 

na rok 1931-32 są obecnie już w końcowej 

fazie. Prawie wszystkie sekcje i wydziały 
naskutek daleko posuniętych oszczędności 

zmuszone są zredukować pierwsze swe pro- 

jękty budżetowe od 15 do 30 proc. 

" Jak się dowiadujemy, projekt noweg. 
preliminarza pod obrady Komisji Finanso- 
wej wpłynie w drugiej połowie bież. miesią- 
ca na plenum Rady Miejskiej nie wcześniej 
niż w połowie maja. 

Naogół nowy budżet będzie mniejszy od 
zeszłorocznego od 10 do 15 procent. 

LITERACKA. 
— 127 Środa Literacka. Dzisiejszą „Środę 

literacką" wypełnią pisarze wileńscy, a mia. 

    

  

nowicie: Wanda Dobaczewska, która odczy-. 
ta szereg własnych poezyj, osnutych na te- 
matach regjonalnych, Stefan Wierzyński re- 
cytować będzie m. i. wiersze z cyklu p. t. 
„Śladami don Kichota", Jerzy Wyszomirski, 
„Wiersze inwersyjne* i Tadeusz Łopalewski, 
przekłady klechd ruskich, t. zw. „bylin“. 

Początek o godz. 8 wiecz. Wstęp mają 
członkowie, sympatycy i wprowadzeni goście. 

„poprawy całego Magistratu”. 

wszechwladnej „protegi“. 
Następnie autorzy wskazują na o- 

gromne rozgoryczenie i oburzenie, ja 
kie panuje z tego względu w szerokich 
rzeszach bezrobotnych, których nędza 
i głód lada moment popchną na drogę 
występku o ile miarodajne władze nie 
zlikwidują wczas wydziału opieki spo 
łecznej względnie od podstaw go nie 
zreorganizują. Czas nagli — twierdzą 
autorzy — niema ani chwili do stra- 
cenia, gdyż bezrobotni noszą się po- 
dobno z myślą wysadzenia w powiet- 
rze opieki społecznej (?!), która pod- 
ług ich określenia jest bandą złodziei 

O ile w najbliższym czasie nie zaj 
dą zmiany, w lokalu opieki społecznej 
pewnego dnia znajdzie się piekielna 
maszyna (!), która będzie jedyną god 
ną odpowiedzią na stałe rzekomo pro 
wokacje bezrobotnych. 

List kończy się słowami „czekamy 

IK 
GOSPODARCZA 

— Ulgi w podatku samochodowym. Jak 

się dowiadujemy, władze wojewódzkie otrzy- 

mały prawo do stosowania 40 procentowej 

ulgi w podatku samochodowym w tych wy 

padkach, gdy samochody imotocykle są po 

chodzenia krajowego. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rekruta. Urząd Wojewódzki w 

Wilnie otrzymał szczegółowe instrukcje o 

wykonaniu czynności poborowych przez wła- 

dze administracyjne i samorządowe. Instru- 

kcja nakazuje w r. b. powołać: 

Wszystkich mężczyzn podlegających po- 

wszechnemu obowiązkowi wojskowemu uro- 

dzonych w roku 1910, 2) mężczyzn, którzy 

przy poborze w r. ub. uznani zostali za cza- 

sowo niezdolnych (kat. B), 3) mężczyzn, któ- 

rzy podlegają powszechnemu obowiązkowi 

służby wojskowej, a z jakichkolwiek wzglę- 

dów tej służby dotychczas nie odbyli i nie 

stawili się do poboru, 4) mężczyzn, którzy 

zgłosili się do ochotniczej służby wojskowej 

przed osiągnięciem wieku poborowego, o ile 

nie odsłużyli całkowicie ustawowego okresu 

czasu czynnej służby wojskowej — ochotni- 

czej; 5) mężczyzn którzy złożyli w odpowied- 

nim czasie podanie do P. K. U. o przyjęcie 

do ochotniczej służby wojskowej; 6) męż- 

czyzn, którzy uzyskali obywatelstwo polskie 

od czasu powstania państwa polskiego w 

drodze nadania i t. d. do roczn. 1888 włącznie, 

7)poborowych którzy podlegają ponownemu 

zbadaniu komisji poborowej na podstawie 

art. 31 ustawy o powsz. obow. sł. wojsk. 

— Ostatnie dodatkowe posiedzenie Komi 

sji Poborowej. Dziś 15 kwietnia odbędzie 

się bez apelacyjnie ostatnie posiedzenie odat- 

kowej Komisji Poborowej w lokalu przy uł. 

Bazyljańskiej 2. Jest to więc ostatni termin 

uregulowania swego stasunku do wojska dla 

wszystkich 'tych mężczyzn, którzy tego w 

przepisanym terminie z jakichkolwiek wzglę- 

dów nie dokonali. 

  

# 
Z KOLEL 

— Zmiany w taryfie towarowej. W dnir 

24 marca zostały ogłoszone 1 wprowadzone 

w życie liczne zmiany w taryfie towarowej 

kolei mormalnotorowych, uwzględniające 

większość życzeń Komitetu Taryfowego Pań- 

"stwowej Rady Kolejowej. 
Do najważniejszych zmian należą zniż 

ki dla przewozu warzyw, wełny, owoców, 

jagód, maszyn rolniczych, rudy żelaznej, 

zniżki dla eksportu papieru; szczególne zniż- 

ki udzielone na przewóz drzewa do tarta- 

ków, fornierów, eksport papierówki i drze- 

wa tartego przez porty i eksport obrzynków 

ze skór tudzież szkła. 
Również zaszła potrzeba odpowiednicga 

przerobienia taryf: polsko-sowieckiej i nie- 

miecko-polsko-sowieckiej wskutek wprowa- 

dzenia na kołejach sowieckich nowej tary 

fy towarowej od dnia 1 stycznia r. b. Pra- 

ce związane z tem są już na ukończeniu | 

nowe wydanie obydwu taryf spodziewane 

jest w najbliższych miesiącach. (4). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Święcone Łegjonewe. W górnej sali 

hotelu Żorża odbyło się w niedz. zbiorowe 

Święcone Zw. Legjonistów, które zgromadzi- 

ło przeszło 200 osób, wśród których znajdo- 

wali się witani serdecznie przez gospodarzy 

p. o. Woj. Kirtiklis, gen. Dąb-Biernacki, ge 

Mokrzecki i liczna gromada wyższych i n 

Szych szarż, dawnych znajomych i kolegów 

broni. Z pań były p. Sztrallowai p. Romer- 

Ochenkowska. Po poświęceniu posiłku przeź 

ks. Kapelana Krauzego, z zastępstwie cier- 

piącego J. E. Biskupa Bandurskiego, zebran: 

zasiedli do smakowitego, o tradycyjnych=po- 

trawach Święconego. 
Odczytano piękny list Biskupa Bandur- 

skiego, pełen wspomnień o dawnych Legjo- 

nowych Świętach Wielkiej Nocy, poczem 

przemówił nastrojowo gen. Dąb-Biernacki. 

potem długo p. Wójcicki. Następnie przy 

herbacie rozśpiewało się bractwo Legjonowe, 

i wszystkie piosenki ilustrujące dzieje walk 

wojska polskiego przebrzmialy w sali. 
— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i by- 

łych Wojskowych. Wzywa się członków Ko- 

ła Wileńskiego Stowarzyszenia Rezerwistów 

i byłych Wojskowych, którzy zgłosili goto- 

wość pracy w przysposobieniu wojskowem, 

do stawienia się dnia 19 b. m. (niedziela! 

o godzinie 10-ej, w lokalu Wojewódzkiej Fe- 

Deracji P. Z. O. O. (ul. Żeligowskiego 4) 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, 

wszystkich członków Koła, że uchwałą Koła 
z dnia 13 b m. został jednogłośnie wybrany 

na viceprezesa Koła p. inżynier Zdrojewski 

Marjan. + 
Organizowane przez Zarząd Kola kursa 

wieczorowe dla dorosłych w zakresie 7 kl. 
szkoły powszechnej, w najbliższych dniach 

    

  

"zostaną uruchomione. Zapisy na wspomnia- 
ne kursy przyjmuje Sekretarjat codziennie 
w godzinach 16—20. 

— Protest Gospod. Związków  Żawodo- 
wych. Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 
12.IV.1931 r. Gospodarczych Związków Zawo 
dowych Cegielników i Brukarzy kategory- 
cznie zaprotestowało przeciwko zakusom Izb 
Handlowych i Przemysłowych na ubezpie- 
czenia społeczne jak to powiększenia ty- 
godni przepracowanych z 20 na 48. 

— Z żysia T-wa Opieki nad zwierzętami, 
w Wilnie. Zarząd Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie podaje do wiadomości 
że Dowodztwo Okręgu Korpusu Nr. III roz- 
kszem z dnia 30 marca r. b L. 3609 (Per. 
R. 311 zezwoliło p. p. oficerom w służbie 
czynnej i nieczynnej na należenie do T-wa . 
Opieki nad zwierzętami w Wilnie. 

Przy tej sposobności komunikujemy, že 
; Sekretarjat T-wa mieści się przy ul. Tatar- 

"m. Wilna. 
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skiej Nr. 2 (1pietro, III komisarjai Polieji 
Państw.) i czynny jest od godz. 18 od 1% 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— HHigiena i psychołogja dziecka. W ok- 

resie od 17 b. m. do 22 maja b. r. odbywać 

się będą w gmachu U. S. B. wykłady z zakre 

su higieny i psychołogji dziecka, zorganizo- 

wane przez Tow Wychowania Przedszkolne © 

go przy współudziale kursów pielęgnowania 
i wychowania dzieci w Wilnie. 

Wykładać będą prof. Jasiński, dr. Z. Mi- 

chejdzina, prof. Szylling-Siengielewicz, Aoe 

dr Bagiński, dr Iszora, prof Mancewicz, doe 

dr Abramowicz, dr Tymiński, prof Muszyń- 

ski, pani Weryho-Radziwiłłowiczowa. 
Zapisy w sekretarjacie kursów pielęgno- 

wania i wychowania dzieci — ui. Mickiewi- 

cza 22 m 5. Codziennie oprócz świąt od godz 

17 do 19. Karta wstępu na wszystkie wykłady 

wynosi 12 zł. Dla członków Tow Wychowaw 

czyń i Higjenistek 6 zł. Poszczególne dni wy- 

kładowe po 1 zł. 50 gr. 
Dochód na pomoce szkolne dla przedszke 

li, 
— Ze Stowarzyszenia Lekarzy Połaków 

w Wilnie. We czwartek dnia 16-go kwietnia 

о godz. 20-ej w lokalu Wil. Now. Izby Le- 

karskiej (Mosowa 8 m. 21) odbędzie się zwy- 

czajne zebranie Stowarzyszenia Lekarzy Po- 

laków w Wilnie. 
— Wileńskie Koło „Związku Bibłjotekarzy 

Polskich. We czwartek, dnia 16 kwietnia b.r. 

o godz. 8-cj wiecz. w gmachu Uniwersytec- 

kiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się zeb- 

ranie członków Koła z porządkiem dżien- 

nym: 
1. Wnioski na zebranie delegatów (wyso 

kość składek członkowskich, przeniesienie 

redakcji Przeglądu Bibljotecznego do War- 

szawy). 
2. Referat p. Dr. Heleny Hileb-Koszań- 

skiej p t. „Pierwszy państwowy egzamin bi- 

bljotekarski. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Kurs przygotowawezy dla ezłonków 

Z. M. R. W dniu 13 m. b. z inicjatywy Za- 

rządu Centralnego Z M. R. Wileńskiego zo- 

stał zorganizowany 16-todniowy Kurs Przy- 

gotowawczy dla członków Z. M. R. z terenu 

Celem zaś Kursu jesł przygotowanie 
członków na przyszłych kierowników Dru- 
żyn Młodzików Z. M. R., do których zorga- 
nizowania Zarząd Centralny przystąpił. 

Wykłady odbywać się będą w lokalu 
Szkoły im. „Promienistych* przy uł. W. Po- 
hulance Nr. 14—19 o godz. od 18—21-ej. 

RÓŻNE. 
— Wyścigi Konne. Jak się dowiadujemy, 

z dniem 21 maja rozpoczną się w Wilnie 
wyścigi konne z totalizatorem. które potrwa- 
ją do końca czerwca r. b. Między in w za- 

wodach będą współzawodniczyć o palmę 
pierszeństwa niektóre pułki kawalerji i arty- 
lerji. 

Program zawodów w opracowaniu. 
-— Choroby zakaźne. W ubiegłym tygod- 

niu na terenie m. Wilna zanotowano 31 wy- 
padków zesłabnięć na: choroby zakaźne, w tej 
liczbie na: ospę wietrzną 1; tyfus brzuszny 
1; płonicę 8; błonicę 3; odrę 1; różę 2; 
ksztusiec 2; grypę 2; gruźlicę 8 (6 zgonów) 
i jaglicę 3. 

W porównaniu z tygodniem poprzednim 
ilość zachorowań zmniejszyła się o 16 proe 

— Teatr Miejski na Pobulanee. Dziś po 
raz drugi arcyciekawa, pełna napięcia i sen- 
sacji sztuka Leo Lenza „W nocy ze środy 
na czwartek*. Wspaniała gra zespołu z Le- 
wicką, Sawicką, Jaśkiewiczem, Kreczmarem, 
dyr. Zelwerowiczem na czele, oraz barwne 
i efektowne dekoracje pomysłu J. Hawryt- 
kiewicza zdobyły sobie na premjerze pełne 
uznanie publiczności. % 

— Teatr Miejski w „Latni* Dziś po rat 
li-ty „Koniec i Początek”, słoneczna, pełna 
wdzięku i humoru komedja M. Maszyńskie- 
go w świetnej  reżyserji Karola Wyrwi- 
cza-Wichrowskiego. Dowcipny i finezyjnry 
djalog, przezabawne sytuacje, oraz doskone- 
le zyrysowane postacie — oto zalety, które 
mi „Koniec i Początek* zdobył sobie publi- 
czność wileńską. ; 

— Sztuba — jako popoładniówka w Te- 
atrze na Pohalance. W nadchodzącą niedzie- 
lę o godz. 3 m. 30 po cenach zniżonych uka+ 
że się w Teatrze na Pohulance nieodwołalnie 
po raz ostatni w sezonie „Sztuba“ K. Leczy- 
ckiego, która zdobyła sobie rekordowe po- 
wodzenie. Ostatnie przedstawienie tej sztuki 
odbyło się przy wypełnionej do ostatniege 
miejsca widowni. 

— Występy J. Kurnakowieza. Niemałą 
atrakcję dla najszerszych sfer publiczności 
wileńskiej będą niewątpliwie zapowiedziane 
na koniec b. m. występy cenionego artysty 
scen stołecznych, p. J. Kurnakowicza. Wy- 
stąpi on w świetnej tętniącej humorem ko- 
medji Wi Rapackiego „W czepku urodzony”. . 
której czołowa rola specjalnie dła niego zo- 
stała napisana. 

-— Jubileusz 30-letniej pracy scenicznej 
dyr. AL Zeiwerowieza. Dnia 5 maja odbędzie 
się w Teatrze na Pohulance obchód jubite- 
uszowy 30-lecia pracy scenicznej dyr. Zelwe- 
rowieza. 

— „Koniec i Początek* w Lidzie i Nowo- 
gródku. Dyrekcja Teatrów Miejskich Z. 4. 
S. P. organiznje wyjazdy zespołu artystycz- 
nego na prowinc Pierwszy wyjazd ze 
szłuką M Maszyńskiego „Koniec i Początek” 
odbędzie się w środę 22-go kwietnia do Lidy, 
drugi zaś 23-go kwietnia do Nowogródka 
Obsadę tworzą wybitniejsze siły zespołu. 

— Recital taneezny p. Lidji Winogradz- 
kiej, mający się odbyć w dniu 19 b. m. L į 
w najbliższą niedzielę o godz. 3 m. 30 ppoł. 
budzi powszechne zainteresowanie w najszer 
szych kołach miłośników czystej sztuki ta- 
neczno-plastycznej. 

Kreacje tej niepospołitej artystki, prze- 
myśłane i odczute głęboko, diametralnie od- 
biegają od poziomu tego rodzaju produkcy: 
gdyż poparte są wysokiej klasy techniką 

Pozatem kreacje te, jako osnute ną nie- 
zwykle trafnem poczuciu kolorytu i sty- 
lu oraz muzyce wykwintnie wybranej, two- 

    

„rzą dzieło harmonijne, jednolite dające wi- 
dzowi najwyższą sumę wrażeń. Przypuszczać 
więc należy, iż sala teatralna „Lutni* niewąt 
pliwie w dniu tym wypełni się doborową 
publicznością. 

  

PORTRET 

Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 

na składzie głównym w Księgarni jj 

interview z gwiazdą fiimową. 

— A w którym roku życzy sobie pani «+ 
rodzić się? 

4Le Rirej,



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Proces wampira diisseldorfskiego. 

BERLIN 144. Pat. W procesie  diis- 

moldoriskim przeełwko mordercy masowemu 

Piotrowi Kiirfenowi trybunał na wniosek 

prokuratora zarządził w dniu 14 b. m. wy- 
Młuczenie jawności. De rozprawy dopusz 

ezome tylko szereg rzeczoznawców z kół 

lekarskich, prawniczych i połieyjnych oraz 
22 sprawozdaweów prasowych, w tem 4 za- 
granicznych. Zeznania Kiirtena ujawniły cały 
szereg nowych momentów,  oświetlających 

tło seksualne jego potwornych zbrodni. Kiir- 
ten zezmal, że już jako młody chłopak w 
czasie zabaw z rówieśnikami strącił jedne- 
go z nich do Renu. Widok tonąeego spra- 
wił mu szezegółne zadowolenie. Potem zas- 
pakajai swoje instynkty krwiożercze okru 

cieństwami, dokonywanemi na zwierzętach. 

Opisując swe morderstwa z ostatnich lat, ©- 
skarżony twierdzi, że wypijał krew z ram 
dogorywających ofiar. Panika wśród publi- 
ezności, wywołana jego zamachami, spawia- 
ła mu szczególną satysfakcję. Na ulieach 
Diissełdorfu mieszał się wówczas z tłumem 
i rozprawiał na temat tajemniczego wampi- 
ra, budzącego przerażenie wśród ludności. 
Podchodził pod okna domów, zamieszkałych 
przez rodziny jego ofiar przysłuchiwał się 
lamentowi krewnych. Grób zamordowanej i 
zakopanej w lesie Marji Hahn odwiedził 36 
razy, przeżywając za każdym razem chwiię 
morda. 

Olbrzymi pożar. 
PARYŻ 14.4. Pat. — We wczesnych godzi- 

uach popołudniowych w dziełnicy Clichy wy 
kuchzął olbrzymi pożar, wywołany ekspło- 
zją w składzie benzyny. Pożar strawił trzy 
badynki, w których znajdowały się składy 
ź 3 przeniósł się na skład 

i drzewa. Mieszkańcy domów, znaj- 
dujących się wpobliżu szałejącego pożaru. 
musieli być ewaknowani. Władze bezpie- 

czeństwa musiały wezwać pomocy wojska 

celem utrzymania porządku. © godzinie 14 
nastąpiły nowe ekspłozje rezerwuarów ben- 

хупу, ©o w niezwykłym stopniu utrudniłe 
pracę straży pożarnych ze wszystkich ko- 
szar paryskich. Pożar trwa w dalszym eią- 
gu. Straty przekroczą prawdopodobnie dzie- 
siątki miljonów franków. 

Pożar w kolektorze kanalizacyjnym. 
CHICAGO 14.4. Pa. — W kolektorze 

kazalizaeyjnym wybuchł pożar, wskutek któ- 
rego poniosło Śmierć kilkunastu zatrudnio- 
mych przy kanalizacji robotników. 34 ro- 
botników wydobyto. Wszyscy byłi bez przy- 
tomności. Jak przypuszezają, w kolektorze 
pozostali jeszcze inni robotnicy, których do- 
tychezas nie zdołano uratować. 

CHICAGO 14. 4. Pat. — Według ostatnieb 
obłiczeń, w następstwie pożaru w kolektorre 
kanalizaeyjnym poniosło śmierć 9 osób. 8 
osób zaginęło, 48 zaś poparzonych umiesz- 
ezono w Szpitału Katastrofa ta była najpo- 
ważniejszą katastrofą podziemną, jaką zna- 
ją dzieje miasta. 

  

  

Klu Miejskie 
WAłŁŚ MEJSKA 

Siine lotnictwo to potega Państwia 

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

Gd dnia 15 do !9 kwietnia 1931 roku 
włącznie będą wyświetlane fiłmy: 

Ek A 

Skarga ukraińska w komitecie 
„ trzech. 

ŁONDYN, 14. IV. (Pat). Komitet 

trzech, którzy ma rozpatrzyć skargi u- 

kraińskie, rozpocznie swe prace 16 b. 

m. pod przewodnictwem .ministra Hen 

dersona przy udziale ambasadora 

Włoch w Londynie Bordonaro jako 
delegata Italji oraz posła norweskiego 

w Londynie Fogta jako delegata Nor- 

wegji. Ponadto w pracach komitetu 

weźmie udział w charakterze przed 

stawiciela sekretarjatu Ligi Narodów 

kierownik sekcji mniejszościowej Li- 

gi Ascorato, który przybył wczoraj do 

Londynu. Prace komitetu potrwają 

jak przypuszczają, trzy dni. 

—o— 

Wymówienie pracy. 

LUBLIN, 14. IV. (Pat). W tych 

dniach zarząd główny Ordynacji Za- 

moyskich, której majątki rozciągają 

się na przestrzeni 5 powiatów woje- 

wództwa lubelskiego, wypowiedział 

pracę wszystkim swym pracownikom 

z dniem 1-go lipca r. b. 

ugi 

Nagroda literacka Warszawy. 

WARSZAWA, 14. IV. (Pat). Sąd 
konkursowy pod przewodnictwem pre- 
zesa Rady Miejskiej Rajmunda Jawo- 
rowskiego na posiedzeniu w dniu 14 
b. m. przyznał nagrodę literacką m. 
st. Warszawy za rok 1931 Zdzisławowi 
Dębickiemu. Nagroda wynosi 15 ty- 
sięcy złotych. Urzędowe ogłoszenie 

nazwiska literata nastąpi, zgodnie ze 

statutem, w dniu 3 maja. 
WOLA 

    

Gwiazdzista eskadra 
z Dramat miłości i poświęcenia. Aktów ł0. 

Adzdwinaka 5. W rolach głównych: Urocza Baśka Orwid, Jana Krysta, Janusz Halny I Jeż Kobusz. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Wiosna uczuć. 

Dziś! Szampański przebój dźwiękowy! Nastrój... Urok... Czar... budzą 

Willi Fritsch Lp ena. Liljana Harvey filmu „Drega de Raju* 

# ® Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkiermann, 6. Aleksander. 

Walc miłości NaD_ PROGRAM: Hszechów. przegląd dźwięk. „Poła” so now.) 

ulubien. Laki w czarującym 

iet dźwiękowcu KISS ATA 

kios“ 
r Willeńśka 35, tei, 9-28 

  

Początek e godz. 4, 6, 8 i 1030 

jw. b. @ 58 & 46 

Wkrótce som. gu. „Na zachodzie bez zmian” i „Monte Carlo 
Bziś! Nrjgenjaln. artysta Emil Jannings zabłyśnie całą potęgą swega perśliziając. talentu w swej 

film. wszystk. czasów i krajów nejnowszej i najwopanialszej kreacji dźwiękowej p. t. 

poświęc. i zdrady, W roli artystki kaba- Niebieski motyl (Anioł) cz jęz w zeta 
mowego MARLANA DIETRICH uosobienie najsiłniejszego napięcia „wampiryzmu* erotycznego. 

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

Wkrótce Najwieke= »e= Koniec Świata, Na zachodzie bez zmian i Pod dachami Pargia 

Na pierwszy seans ceny zniżune. — 
  

  

AŹWIĘKOWE KING 

„MOLLJWOD” 
Niekiow. 22, tel. 15-28 

Wastrząsający dramat miłości i pokusy,   
  

boje świata 

  

paw ko | zat Naszyjnik królowej :ż: C6/INS A Md 15 di | Dumasa ока — tuheh gar: Marcella Jefferson i Diana Karenne 
NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek dźwiękowy „Foxa“. — Seansy o godz. 2, 4, 6, 8 i 1030 
  

  

KiNO-TEATR Hatlo! Hallo! ki b s BziŚ największy fiłm świata! Wszech- 

« Dwa słowa—Tysiąc wrażeń! Indyjs i gro OWIEC Światowy szlagier! Wznowienie! W no- 

: p A N „| wem literac. opracow.l Nowa kopjal Nowa edycja! Nieśmiert. dzieło 306 May. Wielka epopea miłości i poświęcenia. 

® 2. W rolach główn. 7 asów ekr.: Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena 

WIELKA 42 i Olaf Fons. Hustracja muzyczna Orkiestry symfonicznej pod batutą prof. A. Jadłowkera. Początek o go- 

° „dzinie 3-ej, w dnie świąteczne o godz |-ej. Ceny zniżone tyłko na pierwszy scans. Bilety honorowe nieważne, 

Kino Kolejowe Dziś Wspaniały 
©  Emocjonuj. dramat у ® w 

film morski pro- p d b d Į erotyczny z życia 

dukcji krajowej O an er mi OSCI naszych marynarzy 

Akcja dramatu rozgrywa się w Gdyni, Gdańsku, Sopotach, Sztokholmie, Tczewie i na Helu. 

W rolach głównych: Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Pawel Owerto, Marja Bogda, Tekia Trapszo i inni. 

Początek o g. 5 ej, w niedz. i Święta o g. 4-ej pp. Następny pr. Ziemia Obiecana w-g zn. pow. Wł. Rejmonta. 

 0GNIŠKO 
1%& dwore2 kolejow.) 

  

    
Kino - Teatr Dziśł Wielki dramat wschodni A T L. A N T Y D a 

L U X —— w 2 aktach 

s W rolach główwch Stanisława Napiórkowska : Jan Angello 
Miiaciowicza Hf, £45-02 Początek o godz. 4-ej, w wa Nap o godz. l-ej. Geny wia. od 40 gr. 8 R 

KINOJTEATR Dziś! — Pierwszy raz w Wilnie! 15 а h yś ód A d ° , 

Światowid Naorerordeniewa sis. Pął | Pałachon WŚrÓd iudoZerców 
Wa 0WI AAA si DY TERN specjalnej ekspedycji do Afryki przewyższa wielokrotnie oo ZE 

utoieicm . | kim Pap im ajenona: Afganistan, -„« Serce Azji. — | dezeen 

              

MIGNON G. EBERHART. 44 

Gdy pacjent przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie $cotiand Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Dwa razy go miałam i dwa razy 
mi go zabrano. Pierwszym razem by- 
łam nieostrożna, bo nie rozumiałam 
znaczenia cacka. Ale i tym razem nie 
przewidziałam niebezpieczeństwa. 

Nie było co robić alarmu, bo napa- 
stnikiem mógł być każdy z domowni 
ków. Wytrącona z równowagi. cofnę- 
łam się do pokoju wieżowego, gdzie 
dla uspokojenia nerwów zabrałam się 
do rozpiątywania włóczki. Myśli mio- 
je były gorzkie jak piołun. 

W pół godziny później zjawił się 
Lance O'Leary. Spojrzał na mnie, u- 
siadł, złożył ręce na piersiach, wyciąg 
mą! nogi do ognia i rzekł surowym to 

mem. 
— Policjanci na górze naopowia- 

dali mi niestworzonych rzeczy. Co pa 
mi znów zbroiła, panno Saro? 

Opowiedziałam szczegółowo o wszy 
stkiem. Gdy skończyłam wyprostował 
się i spojrzał na mnie wzrokiem, w 
którym podziw mieszał się z szacun- 
kiem i obawą. - : 

— Pani jest niebezpieczną kobietą 

— rzekł. — Pani można się bać. Poz- 

woli pani dotknąć się na szczęście? — 
Dotknął lekko mojej ręki. 

-—- Na szczęście? — powtórzyłam 
wzgardliwie. — Jakie szczęście? To. 
że dostałam w ręce to głupie cacko i 
że pozwoliłam je sobie wydrzeć, nie 
się o niem nie dowiedziawszy? 

— Ghyba to jest szczęście, że pani 
jest żywa i cała — rzekł poważnie. 

— Więc pan przypuszcza, że czło 
wiek w pokoju z kuframi mógł być 
mordercą? — zapytałam z biciem ser 
ca. 

  

  

w każdym razie był to ktoś, kto 
nie chciał być wykryty. Chociaż na- 
turalnie mógł być w takim strachu jak 
pani. Pani przypuszcza, że to nie był 
nikt z domownków tylko ktoś obcy? 

— Tak — odpowiedziałam z waha 
niem. — Może nie złodziej, .bo zdaje 
się, że oprócz zielonego słonia nie nie 
zginęto, ale jakiś intruz. Chciałam to 
zbadać. Przypadkowe znalezienie sło- 
nia na strychu i szmery w pokoju z 
rupieciami utwierdziły mnie w tem 
przekonaniu. Ale naturalnie mogę być 
pewna tylko tego, że to nie była ani 
Kema, ani Izabella, ani Dimuck. W 

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

każdym razie tajemniczy osobnik do- 
brze się ukrył przed policją, która zre 
sztą nie przeprowadziła dostatecznie 
gruntownych poszukiwań. Sądzę, że 
mi nie uwierzyli i nie dziwię się. 

— Uwierzyliby, gdyby znali panią 
tak jak ja — mruknął Lance O'Leary 
— Więc Kema, Izabella i Dimuck zo- 
baczyli, że pani znalazła słonia? — 
Wstał i ruszył ku drzwiom. — Zaraz 
wrócę, panno Saro. у 

Wrėcit po kwadransie 7 zagadko- 
wym wyrazem twarzy. 

— Tym razem wszyscy mają ali- 
bi. Upodobali sobie ten pokój i mię- 
dzy czwartą i piątą wszyscy tu byli 
na herbacie, którą podała Kerha. A 
między czwartą i piątą pani siedziała 
na drabinie. W chwili zaś gdy zabie- 
rano pani zielonego słonia — niech pa 
ni dziękuje Bogu, że pani przy tej oka 
zji nie uduszono — całe towarzystwo, 
z wyjątkiem Eustachego i Izabelli, by 
ło w jadalni. A więc słonia zabrał albo 
Eustachy, albo Izabella — albo ten in- 
truz. Niech pani się na mnie nie po- 
gniewa, ale doprawdy postąpiła pani 
z tym słoniem trochę nieostrożnie. Za 
interesowani odrazu poznali, że pani 
ma go przy sobie. 

— W każdym razie znalazłam go! 
— odparłam ze złością. 

O'Leary uśmiechnął się. ъ 

— Nikt pani tego nie zaprzecza. 
8 Więc pan wierzy, że w domu 

RABJO 
ŚRODA, dnia 15 kwietnia 1031 ©. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 

12.05: Muzyka hiszpańska (płyty). 13.10: Ko- 

munikaty meteorologiczne. 14.50: Radjokro- 

nika. 15.26: Program dzienny 15.30: Od- 

ezyty dla maturzystów. 16.10: Kom. dla że- 

glugi 1616: Audycja dła dzieci. 16.30: Au- 
dycja dla dzieci „Podwieczorek u pani Ro- 

puchy Szarej”. 66.45: Koncert dla młodzieży 

(płyty). 17.15: „Człowiek w przestępcy” — 

odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: Chwilka strze- 

łecka. 19.00: Program na czwartek i rozm. 

19.10: Kom. '„Sokoła”. 1820: Rezerwa. 1940 

Pras. dzien. radj. 19.56: „Izba Przemysłowo- 

Handlowa w Wilnie a sfery gospodarcze” -- 
odczyt. 20.15: Odczyt muzyczny. 20.30: Kon- 
cert międzynarodowy. 22.00: „Święto chleba 
w Wenecji* — felį. 22.16: Koncert Marji 
Labia. 22.10. Kom. i muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 16 kwietnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.06: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 12.46: Poranek szkolny z Filh. 14.00: Ką- 
cik dla Pań. 14.55: „Ziemia b. Księstwa Li- 

tewskiego jako całość gospodarcza" — od- 
czyt. 15.30: Odczyty dla maturzystów. 16.10: 
Kom. dla żeglugi. 16.16: Program dzienny. 
16.20: Koncert symfoniczny. 17.16: „Wytwór- 
cy jedwabiu* — odczyt. 17.45: Koncert Ka- 
meralny. 18.45: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
19.00: „O Lelewelu“ Stanisława Wyspiańskie 
go. 19.30: Program na piątek i rozm. 19.40: 
Pras. dzien. radj. 20.00: „Technika humani- 
tarna* — felj. 20.15: Wieczór poświęcony 
Rumunji. 21.45: Słuchowisko. 22.30: Kom. 

i muzyka taneczna. 

NOWINKI RĄDJOWE. 
ŚNIADANIE Z ŻABAMI. 

Bardzo przyjemnie i pożytecznie dla zdro- 
wia zjeść od czasu do czasu na podwieczorek 
ropuchę w sosie chrzanowym. Jednak o wie- 
le przyjeraniejszy i pełen nowych wrażeń 
smakoszowskich musi być podwieczorek ro- 
puchy. Wystawne dania z tłustych robaków, 
przysmażane jelita motyla, możdżek żółtej 
muchy — to przysmaki wykwintnego stołu. 
O takim właśnie podwieczorku u p. Ropuchy 
Szarej opowie dzieciom Ciocia Hala o godz. 
16.30. Dobrzeby było gdyby po tej pogadan- 
ce dzieci domagały się od rodziców codzien- 

  

nie naczczo koniecznej dla organizmu dźdżow 

nicy z kremem. 

ODCZYT GOSPODARCZY. 

O godz. 19.55 p Stefan Rudzki wygłosi od- 

czyt p. t. „Izba przemysłowo-handlowa w 

Wilnie a sfery gospodarcze”. Jest to kołejny 

odczyt z cyklu na temat zagadnień ekono 

micznych ziem północno-wschodnich, zapo- 

czątkowanego tak szczęśliwie przez p. Teodo- 

ra Nagurskiego. 

KONCERT Z BUDAPESZTU. | 

Rozgłośnie polskie transmitują dziś o go- 

dzinie 20.30 koncert międzynarodowy z Bu- 

dapesztu w wykonaniu orkiestry filharmoni- 

cznej pod dyrekcją słynnego kompozytora i 

kapelmistrza węgierskiego Ernesta Dohna- 

nyi'ego oraz przy współudziale śpiewaczki 

Elżbiety Sandor i pianisty Imse Stefaniai. 

Program poświęcony muzyce węgierskiej 

obejmie m. in. koncert fortepjanowy A-dur 

Liszta z głównym tematem o szerokiej linji 

melodyjnej i jędrnej rytmice bohaterskiego 

rapsodu. Usłyszymy też pierwszą symfonję 

Boli Bartoka, jednego z koryfeuszów współ- 

czesnego ruchu muzycznego węgierskiego. 

an m REA 

WŚRÓD PISM 

— Kwietniowy „Kurjer Księgarski dla 

wszystkich“. Ukazał się Nr. 4, za kwiecień 

r. b., popularnego miesięcznika pošwięcone- 

go propagandzie ksiąžek, p. L. „Kurjer Księ- 

garski dla wszystkich“. Za pomocą wyczer- 

pujących  recenzyj dowiaduje się z niego 

czytelnik przedewszystkiem o dwóch wybit- 

nych nowościach wydawniczych: „Saga o Gi- 

slim" i inne „sagi islandzkie" —Artur Gor- 

skiego i „Dzieci Lwowa* — Heleny Zakrze 

wskiej (opowiadania, polecone do bibljotek 

szkolnych przez M. W. R. i U. P). 
Niezależnie od powyžszych, obszernych 

recenzyj, wiązankę zwięzłych, rzeczowych, 2 

barwnie ujętych sprawozdań zawiera stały 

dział redakcyjny p. t. Nowości, które trzeba 

przeczytać. 
Ciekawe wiadomości, interesujące ogół 

czytelników, zawierają kroniki: Ze świata 

książki i Ze świata książki zagranicą. 

Bogato, jak zwykle, reprezentowany dział 

bibljografji, poza, możliwie szczegółowym 

wykazem nowości z ubiegłego miesiąca, za- 

"e. 85 ‹2027 › 

wiera stromę książek ogrodniczo-ralniczych.- 

aktualnych na porę wiosenną. 
„Kurjer Księgarski dla wszystkich” jest 

pismem nieodzownem dla czytelników i na- 

bywców książek. Jest jednocześnie pismem 

najtańszem: prenumerata wynosi zł. 1 gr. 80 

rocznie. Adres redakcji i administracji: War- 

szawa, Pl. Trzech Krzyży B. 

EEZE NIN ESI. 

NA WILENSKIM BRUKU 
ŚMIERĆ WSKUTEK ZATRUCIA SIĘ DENA- 

TURATEM. 

W dnia wczorajszym zmarła w Szpitale 

Sawiez 20-tołetnia Janina Butkowska (W-- 

Pohulanka Nr. 19). która zatruła się spi- 

rytusem skażonym w celach samobójczych. 

(0). 

SPADŁ ZE STRYCHU. 

W dniu wczorajszym pogotowie ratunko- 

we zawezwane zostało na ulice Tatarską Nr... 

22 gdzie spadł ze strychu na klatkę sehoda- 

wą 68-letni Abram Tanel 

Po udzielenia mu pierwszej pomocy, pó- 

gotowie na jego żądanie pozostawiłe ge ma 

miejsen. £C)- 

CHULIGANERJA. 

W przeježdžającego furmanką przez ulice 

Subocz -19-toletniego Rukojcia Jana ful. Ste 

fańska 33) jacyś nieznani mu ulicznicy rzn- 

cili kamieniem, rozbijając czaszkę. Napast 

ników nie ujęto. (CY. 

KRWAWA BÓJKA. 

13 b. m. pomiędzy Malickim Antonine 

zam. w Porubanku i Lebiedztiewym Timo- 

fiejem zam. w Podwysokiem wynikła bójkz 
na tle pórachunków osobistych w czasie któ- 
rej Lebiedziew ciężko poranił Malickiego 

Rannemu udzielono pomocy. 

KRADZIEŻ. 

Na szkodę Kozakiewicza Alfonsa (Garbar- 

ska 7) skradziono z mieszkania walizkę = 

bielizną, książeczkę P. K. O. 10 dolarów i £ 

d. łącznej wartości 450 zł 

ZA DOBĘ. 

Od 13 do 14 b. m. zanotowane wypad 
ków 35 — w tem kradzieży 4, opiłstwa 6 

przekroczeń administracyjnych 16. 

  

m Oki L Sul L 

Ważne dła pp. organizatorów zabaw! 
Podaję do wiadomości, iż orkiestra ma- 

Sprzedaje się 

  

nojęsir NANAJOWĄ. 
Bo Rejestru Handlowego Dział B, 

Sądu Okręg. w Wiinie wciągnięte 

następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 19.IL. 1931 r. 
502. |. Firma: „Elektromłyn — Spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością w Ejszyszkach*. Prowadze- 

nie elektrowni i młynu, a w wypadku potrzeby innych 

przedsiębiorstw mających z powyższem związek. Siedzi- 

ba w Ejezyszkaah, pow. Lidzkiego. Kapitał zaklado- 

wy 5000 zł. podzielony ua 10U udziałów po 50 zł. 

każdy całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd 

spółki stanowią: Berko Kijuczewski zam. w Ejszysz- 

kach pow. Lidzkiego oraz zam. w Wilnie: Chana LLe- 

winowa przy ul. Stefańekiej 23, Mowsxza Kaganowicz 

przy ul. W. Pohulanka 19, Abel Kotlar przy ul. Ste- 

fanńskiej 23 Wszelkiego rodzaju umowy, weksle, ży- 

ra na wekslach, zobowiązania, pełnomocnictwa. akty 

notarjalne i hipoteczne i wogóle wszelkiego rodzaju 

dokumenty z tytułu których powstają dla spółki zo- 

bowiązania winny być podpisywame przez trzech 

członków zarządu. Czeki zać, korespondencja zwykła, 

polecona, wartościowa i inna nie wyłączając pienięż- 

nej jak również pokwitowania z odbioru z poczty, 

kolei i instytucyj przewozowych i kredytowych listów, 

przekazów i przesyłek mogą być podpisywane w 

imieniu spółki przez jednego z członków zarządu. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 

mocy aktu, zeznanego przed Józefem Płatakiszem za- 

stępeą Seweryna Bohuszewicza Notarjusza w Wilnie 

w dniu 21 lipca 1930 r. za Nr. 4108 uzupełnionego 

aktem zeznanym przed Notarjuszem Sewerynem Bo- 

husżewiczem w Wilnie w wniu !5 grudnia 1930 roku 

za Nr. 6616 na czas nieograniczony. 86/V1 

Do Rejestru Handlowego Dział B, 

Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 
stępujące wpisy: | 

W dziu 26.1. 1981 r. 
503. L Firma: .Spółka Autobusowa Wilniem. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Prowadze- 

nie przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej. Siedzi- 

ba w Wilnie pray ul. Dobroczynnej 8 — 1. Kapitał 

zakładowy spółki 2400 zł. podzielony na 6 udziałów 

po 400 zł. każdy całkowicie wpłacony. Zarząd stano- 

wią zam. w Wilnie: Alekeandra Czernikowa— przy ul. 

Kalwsryjskiej 29 i Abram Kawalerczyk— przy ul. Za- 

walnej 45 którzy podpisują wszełkie umowy, pokwi- 

towania, korespondencję i prowadzą sprawy spółki. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 

mocy aktu zcznanego przed Władysławem Strzałko, 

Notarjuszem w Wilnie w dn. 4 stycznia 1930 r. za Nr. 

40 na czasokres do dnia | stycznia 1931 r. z automa- 
tycznem przedłużeniem na rok jeden, o ile żaden ze 
wspólników na trzy miesiące przed upływem terminu 

nie zgłosi żądania rozwiązania spółki. 87/V1 
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sza posiada repertuar najnowszych tańców 

przystosowany i do fortepianu. Proszę Sz. 

Publiczność i nadał zaszczycić mię laska- 
wemi zamówieniami. 

Z powsżaniem 
Kierownik Orkiestry Kaz 

Wilno, Św. Ignacego 12 m. 15. 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranica. odpowiedz. 

DAGKMRMA į ATRGLIGATOKKA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA I, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzę- 

dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro” 
czenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUKKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE е 
== 
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W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
poleea najlepsze zegarki, sztaćre, 
nbrączki 8iubne i inne rzeczy. 

| Gwarantowana naprawa segarków 
biżuterji po cenie przystepnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

"WILNO, ul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 

POSZUKUJE SIĘ GMACH 
o 16—18 pokojach w okolicach Wilna w suchym 
lesie sosnowym, dla kelonji letniej. Oferty: W. Pohu- 

    

   

  

  

    lanka 18. Centralny Komitet Oświaty. 

  

  

kamienica 
w śródmieściu o 29 miesz 
kaniach, dochód roczny” 
31.000 złotych. Informacje- 
Gimnazjalna 6—15, godz. 

4—6 po poł. 
  

Poszukuję 
posady 

rządcy dom 
w domach rządowych luku 
prywatnych. Posiadam do-- 
bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać da» 
Redakcji „Kurjera Wileń- 
skiego” pod Nr. 87.87) 

dia W. S. 
    

Rutynowany . 

pianista 
poszukuje pracy. 
Sub. „Pianista“ do Admi- 
nistracji „Kurjera Wil.*. 

NIEDROGO 

LEKCJE, 
korepetycje jeżyś.: 
franc. miemieck., polsk. 

Stowackiago 4-6. 

Poszukuję posady | 
niańki, Zi 
b. dobre, mogę na wyjazd.. 

ulica Gdańska 4—4 

do sprze-- 
dania, dre— 
wniany, w” 

dobrym stanie, w ruchii- 
wej miejscowości przy ul.. 
Jerozelimskiej dawn. Nr. 465 
obecnie 12, o warunkach. 
dowiedzieć się na miejscu 

  

  

ZIEMIANKA 
wdowa, wiek średni, zna-- 
jomość francuskiego, pra- 
ktyka przy pielęgnowaniu 
chorych. Przyjmie pielęg- 
nowanie. Adres w admi- 
nistracji gazety pod A.K.P 

może się ktoś ukrywać? Ale w jakim 

celu? 
— Wierzę odpari. — Gdybym znał 

motywy dwóch popełnionych zbrodni 
miałbym zbrodniarza w ręku. Jeeżli 
kto się ukrywa w domwę to z wiedzą 
panna March. Dlatego kazałem ją śle- 
dzić. Naturalnie mógłbym  sprowa- 
dzić ze dwudziestu ludzi, bo tylu po- 
trzeba, żeby przeszukać gruntownie 
dom i znaleźć tę tajemniczą osobistość 
Musi tu być kryjówek bez liku. Ale 
ogólnie biorąc, lepiej iść przebiegłoś- 
cią niż siłą. 

— Hm! Ja uważam, że lepiej było 
by złapać ptaszka odrazu i zamknąć. 

„. — Na jakiej podstawie, panno Sa- 
ro? — zapytał łagodnie O'Leary. — 
I zresztą może tu nikogo nie być. Czy 
pani jest absolutnie pewna, że ktoś 
siedział pod drabiną w czasie pani 
czekania, kiedy, jak sama pani mówi, 
w pokoju panowała absolutna cisza? 

— Jestem pewna — odparłam to- 
nem zniecierpliwienia. Przecież 
gdyby się wymknął na korytarz, mu- 
siałabym go usłyszeć i zobaczyłabym 
otwierające się drzwi. 

— Czy nie mogła pani zdrzemnąć 
się ze zmęczenia? Było bardzo ciemno 
i jeżeli na korytarzu nie paliło się 
światło, to mógł się wymknąć i pani 
tego nie spostrzegła. 

-— Nie — zaprzeczyłam stanowczo 
Nie mógł. Co ma ciemność do słu- 

chu? Usłyszałabym spadającą szpilkę. 

  

O'Leary usiadł, wyjął z kieszeni 
zniszczony ołówek i zaczął go kręcić 
między staranie wymanicurowanemi 

palcami. 
— W tej sprawie są rzeczy, któ- 

rych nie mogę pojąć. W noc śmierci 
Grondala miałem mętne przeczucie 
niebeżpieczeństwa. Piorun rzadko ude 
rza dwa razy w jedno miejsce. Nie mo 
głem powiedzieć szefowi: „Przyślij mi 
pan dziś do domu Federie'ch kilku- 
nastu ludzi. Nerwy mówią mi, że za- 
nosi się na coś złego.  Wyśmiałby 

mnie przecież. To jest sprawa niezwy - 
kła. Zazwyczaj zbrodnie zdarzają się 
w środowiskach kryminalnych lub 
zbliżonych do kół kryminalnych. Do- 
stajemy informacje o ludziach, którzy 
mogą coś wiedzieć. I zwykle wiado- 
mo, co było pobudką zbrodni. Ale ta 
sprawa jest inna i przypuszczalnie za 
myka się w kręgu ródzinnym. Dalej, 

jak dotąd nie wykryłam żadnej pobud 
ki. Chyba, że natknąłem się dziś na 
coś w tym rodzaju. 

Przesunął zmęczonym ruchem rę- 

ką po twarzy. 

— Panno Saro, niech mi pani po- 

wie, czy zdarza się w życiu człowieka 

praca, wykonana bez błędu? 

— Przecież to się dopiero zaczęło 

rzekłam sucho. — Czego pan chce? 

Niektóre sprawy ciągną się całemi mie 
siącami Na co się pan dziś natknął? 

— Po pierwsze wykryłem, że wszy 
stkim kupcom — rzeźnikom, pieka- 

Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Ś-te Jańska 1, telefon 3-40 
/ 

rzom i l. p. — płaci się tu zawsze go- 
tówką. Nigdy czekami. , Grondał 0b- 
chodził ich wszystkich co miesiąc 7. 
kieszenią, wyładowaną srebrem i baw 
knotami i brał na wszystko kwity. Wy 
dało mi się to dziwne: Wejrzałem w 
rzecz głębiej i dowiedziałem się, że 

żaden bank w mieście nie miał nigdy 
interesów z rodziną Federie'ch. Dalej.. 

że istnieje tyłko jeden dokument pod- 
pisany ich nazwiskiem, przez Doborę 
Federie, żonę pani pacjenta, z datą z 
roku tysiąc osiemset osiemdziesiąte- 

go. Odnosi się on do tego domu, który 
później, ze śmiercią babki, przeszedł 

na własność March Federie. Panna 
March miała wtedy sześć lat. Jako ro- 
dzina nie mają żadnej tradycji, cho- 
ciaž ten stary dom, umeblowanie i in- 
ne rzeczy wywołują wrażenie, że przed 
laty panował tu jakiś wysoki, świetny 
ton. Ale nawet najstarsi ludzie z B. 
— nie umieli mi nie o nich powiedzieć 
Dopiero panna Van Guilder udzieliła 
mi pewnych informacyj. 

Urwał, patrząc na mnie badaw- 
czym wzrokiem. Znałam pannę Vai 
Guilder, jak zresztą wszyscy w B. By- 
ła to ekscentryczna stara dama, która 
odznaczała się nadzwyczajną pamię - 
cią i stanowiła żywą kronikę history- 
cznych początków B., gdzie ojciec jeż 
był jednym z pierwszych sędziów. 

(D. C. NJ) 

pa A 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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