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Kosztowne nie 

żywych. Przeludnienie biur. 

Listy 
rozb     

Martwe 

Nareszcie ustaliła się pogoda i wio- 
sna zaczyna już Warszawę — a prze- 
dewszystkiem urocze jej eóry... roz- 
bierać. Te wiosenne rozbieranie się 
kosztuje, oczywiście, w wielu wypad- 
kach znacznie drożej, aniżeli stroje 
wychodzącego z mody karnawału. 

Całe szczęście... kryzys. 
k wywołuje on skargi, 

pomstowania i bankructwa, ałe nie 
brak też ludzi, którzy zawdzięczają 
mu możność jakiego takiego zaopatrze 
nia się w rozmaite przedmioty codzien 
nej i nawet niekoniecznie codziennej 
potrzeby. 

„Co w skle 

    

    

ie 5 złotych, u mnie 
za jeden złoty!** — woła uliczny sprze- 
dawca krawatów. Chustki do nos 
kołnierze, skarpetki, pończochy... cz 
go dziś nie można dostać z koszyka!... 
Za 2 złote gruby, pięknie oprawiony 
tom Zołi, Dostojewskiego. „Za jedne 
50 groszy prawdziwy rogowy kieszon 
kowy grzebień... Ani on kieszonkowy, 
ani rogowy, tem „nniej prawdziwy 
ale że-50 groszy wart z zamknięter 
oczami, to nie ulega wątpliwości. 
Przed paru dniami wózki ręczne roz- 
woziły po całej Warszawie całe stosy 
piłek. Piękne, duże, z: doskonałej gu- 
my — po złotemu sztuka. Rozchwy- 
tano je w oka mgnieniu, ku wielkiej 
radości dziatwy. Napewno nie a nie 
nie martwiła się tem, że piłki owe 
otrzymała tylko dzięki zlicytowaniu 
pewnej starej firmy, nie mogącej prze- 

trzymać obecnego przesilenia gospo- 
darczego. Nie wypadało jej, widocz- 
nie, pójść w ślady innych kupców, 
którzy wyprzedają towary za bezcen, 
poniżej ceny kosztu, byle handel szedł, 
byle nie dać się zepchnąć do rzędu 
bankrutów. 

Bo choć nie przestają rozlegać się 
głosy pesymistów, którzy ignorują 
związek między kryzysem kapitalizmu 

      

   

  

    

  

europejskiego wogóle, a trudnościami - 
ekonomicznemi Rzplitej, i odpowie- 
dzialność za nie zwalają wyłącznie na 
rządy „pomajowe* — jednak t. zw. 
sfery gospodarcze, nie mające idjosyn 
krązyj politycznych wią nadzieję, 
że bez upadku owych rządów skoń- 
czą się ciężkie czasy, a nastaną lepsze. 

  

    

Byle przetrwać! 
„Niech żywi nie tracą nadziei... 

I. rzeczywiście, ludzie prawdziwie ży- 
wi, t. j. twórczy, nie taracą jej, nie 
dają się opanować pesymizmowi. 

W aktualnej np. i budzącej tyle 
rozgoryczenia sprawie, okrojenia po- 
borów urzędniczych słyszałem w 
tych dniach zdanie, wcale niepodob- 
ne do tego, co piszą i rozpowiadają 
przysięgli krytycy rządu. 

— Nie wolno zapominać — po- 
wiada mój rozmówca że wciąż 
mamy urzędników dałeko więcej, niż 
nam potrzeba. W pierwszych latach 
niepodległości każda partja „doskaku- 
jąca“ do władzy, wpychała do biur 
jaknajwięcej swoich zwolenników, 
byli tam czy nie byli potrzebni. Mimo 
redukcyj, kilkakrotnie już przeprowa- 
dzanych, ten stan rzeczy niewielkiej 
ułegł zmianie. A najgorsze jest to, że 
do nadmiaru funkcjonarjuszów przy- 
słosowany został cały system pracy 
biurowej. Robi się tu dużo zupelnie 
niepotrzebnych rzeczy, przeprowadza 
się masę beztreściwej pisaniny tylko 

poto, aby czemkolwiek zatrudnić sie- 
dzących za biurkami pionków. Prze- 
cież nie można pozwolić, żeby brali 
pensje i tylko czyścili sobie paznogcie 
lub dłubali w nosie... 

Dlatego to utrzymują się u nas tak 
długo austrjackie metody biurokraty - 
czne, mocno przestarzałe, bezduszne 
i kosztowne. Gdyby rząd, na nic się nie 
oglądając, przystąpił do reformy 0- 
wych metod i racjonalizacji pracy ad- 

inistracyjnej — oszczędziłby nie 15 
proc. wydatków na pensje urzędnicze, 
ale prawdopodobnie dwa razy tyle. 
Pociągnęłoby to jednak za sobą taką 
redukcję personelu biurowego. że na 
rynku zjawiłaby się nowa falanga bez- 
robotnych. 

O tem wszystkiem urzędnicy do- 
skonale wiedzą. I dlatego przeciw о- 
becnej zniżce poborów nie protestują 
wcale tak energicznie, jakby tego ż» 
czyły sobie stronnictwa opozycyjne. 
Rozumieją też oni, że prędzej czy póź- 
niej nastąpić musi uproszczenie biu- 
rowości, zerwanie z obcemi szablo- 

nami, istotnie bardzo dla nas szkod- 
liwemi, a wówczas szeregi biurokracji 
mocno się przerzedzą i armja urzęd- 
nicza, jako całość, straci dałeko wię- 
cej, niż te 15 proc., które dziś poświę- 
cić jej wypada. 

  

  

      

    

    

- Dobre strony kr. 

Czego nie da s 

Z Warszawy. 
       ysu. — Tanie 

uniknąć? —  Austrjacka 
przepisy. 

sukcesja — 

I tego w żaden sposób nie da się 
uniknąć. 

Słyszy się np. ciągłe skargi nie- 
tylko na system podatkowy, ałe i na 
stosunek urzędów skarbowych do po- 
szczególnych płatników. Na jego wady 
zwróciło już, zresztą, uwagę i mini- 
sterstwo, które rozesłanym niedawno 
okólnikiem nakazało liczyć się ze skła- 
danemi przez obywateli zeznaniami. 
Przyczyną owego niewłaściwego sto- 
sunku jest to, iż przeniesiony został 
do nas żywcem z b. Galicji. Zapomi- 

na się jednak, że naszym władzom 
wcale nie może chodzić o to, o co szło 
rządowi austrjackiemu. Temu ostat- 
niemu bowiem zależało na utrudnia: 
niu życia przemysłowi galiey jskiemu, 
na niedopuszczaniu do jego rozwoju. 
Cały system podatkowy i traktowanie 
płatnika w tym kierunku wyraźnie 
było nastawione. To też gdzie jak 
gdzie, ale w naszych urzędach skar- 

bowych noga nie powinna posłać da- 
wnego urzędnika galicyjskiego. Jego 
szkodliwej rutyny nie przełamią naj- 
lepsze chęci i najrozsądniejsze okól- 
niki ministerstwa. 

Niestety, fatalna ta sukcesja wciąż 
jeszcze w owych urzędach pokutuje i 
dziś zwłaszcza, w dobie kryzysu, 
mocno daje się we znaki gospodarstwu 
krajowemu. 

A właśnie gdy mi to mówił czło- 
wiek, dobrze orjentujący się w t$ch 
sprawach, po drugiej stronie ulicy 
dziwna rozgrywała się scena 

Stał wózek, na którym złocił się 

stos pomarańcz. „Po 50 groszy! po 
501... Publiczność kupowała dość 
licznie. Nagle przekupień zaczął ra- 
zem z towarem uciekać. Trotuarem 
szedł policjant. Szedł... przeszedł.. po 
szedł... Przekupień wrócił i sprzedawał 
dalej. 

Wszystko w porządku. Szedł po- 
licjant — jego nie było; policji niema 
— to on może handlować. 

— Widzisz pan — odezwał się mój 
rozmówca do czego prowadzą roz- 
porządzenia, nie liczące się z wyma- 
ganiami życi 

Mieliśmy czas, kiedy nabywca szu: 
kał towaru; dziś sytuacja jest inna: 

" towar szuka nabywcy. Musi go szukać 
i będzie szukał wbrew wszelakim za- 
kazom. Wszystko się z gruntu od- 
mieniło, tylko przepisy pozostały te 
same: sztywne, obce i — co najgor- 
sza — nieprzestrzegane. Tak. nieprze- 
strzegane, bo ten poliejant, żywy czło- 
wiek, sam czuje ich martwotę. 

Benedykt Hertz. 
STS EMS KTS 

Powrót P. Prezydenta. 
WARSZAWA. 28.4. Pat. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej powrócił 
w dniu 28 b. m. przed południem ze 
Spały do Warszawy. 
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W zastepstwie Marszalka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA. 28.4. Pat. — Na uro 
czystościach obchodu 10-lecia powsta 
nia śląskiego osobę p. ministra spraw 
wojskowych Marszałka Piłsudskiego 
reprezentować będzie inspektor armji 
gen. dyw. Leon Berbecki. 

pas 

Spadek bezrobocia. 
WARSZAWA. 28.4. Pat. — Według 

danych Państwowych Urzędów Pośre 
dnictwa Pracy, liczba bezrobotnych w 
dniu 25 kwietnia b. r. wynosiła 362 ty- 
siące 843 osób, co stanowi spadek w 
stosunku do tygodnia poprzedniego o 
8.184 osób. Jest to w roku bieżącym 

nienotowany spadek bezrobocia. 
g 

Szwajcarscy Iotnicy 
we Lwowie. 

LWÓW. 28.4 Pat. — Jak podaje 
„Gazeta Poranna, na lotńisku tutej- 

m wylądowała wczoraj awjonetka, 
którą przylecieli dwaj Szwajcarzy. A- 
wjonetka wystartowała rano z Wied- 
nia: Obaj lolnicy odbywają pódróż tu 
rystyczną- po Europie. Ze Lwowa od- 
lecą do Bukaresztu. 

ZAWIADOMIENIE. 
Podajemy do wiadomości WPP. Intere- 

santów, że obecnie, po przejściu powo- 
dzi, biuro pogrzebowe główne przy ulicy 
Arsenalskiej 4 uruchomiliśmy. 

M. i W. Woroniczowie 
wł. Biura Pogrzebowego 

\ M. KACZYŃSKA* 
Wilno, Arsenalska 4, tel. 7-18, 
FILJA — 3-go Maja 15. 

          

  

Sprzeczne opinie ekspertów. URZUMONAKENESKANNZKKZSEWABZEWNNN 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 

/ POŁOŻONE NAD NIEMNEM 
prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa cd 15-ga maja do 30-go września. 

bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

GDAŃSK. 28.4. Pat. — Eksperci 
wyznaczeni przez sekretarjat Ligi Na- 
rodów dla zbadania prawnej strony 
sporu o Gdynię, przysłali wysokiemu 
komisarzowi Ligi Narodów dwie opi- 
nje: jedną wydaną przez Belga Hoslie- 
ga i Anglika Williamsa i drugą wyda- 
ną przez byłego norweskiego ministra 
spraw zagranicznychRaestada. Obie o- 
pinje nie ograniczają się do rozpatrze- 
nia formalnej strony sporu prawnego, 
lecz zawierają szereg konkluzyj, doty 
czących samej treści sporu. Wszyscy 
trzej eksperci wprawdzie przyznają, 
że będąca przedmiotem sporu decyzja 
byłego wysokiego komisarza Ligi Na- 
rodów gen. Hackinga w sprawie uży 
wania portu gdańskiego jest obow 
zująca, różnią się jednak w pojąiowa- 
niu rozciągłości zobowiązań Polski, 

Wszyscy eksperci zgodni są co do 
tego, że rząd polski ma niewątpliwie 
prawo do utrzymywania innych pór- 
tów na wybrzeżu bałtyckiem. Pp. Ho 
słieg i Williams uważają, że zobowią 
zanie wykorzystywania portu gdań- 
skiego przez Poiskę ma charakter о- 
gólny, zaś p. Raestad przychodzi do 
wniosku, że zobowiązanie to dotyczy 
jedynie dzielnicy kolejowej i ponadto 
nie ogranicza suwerenności państwa 
polskiego w dziedzinie zarządzeń, do- 

А ych używania portu. Zdaniem p. 
Raestada, ewentualne decyzje Ligi Na 
rodów, określające bliżej treść polskie 
go zobowiązania, nie mogą być powzię 
te bez ścisłej współpracy ze stronami 
zainieresowanemi, a w szczególności 

z rządem polskim. Ponadto p. Raestad 
zaznacza, że zobowiązania polskie nie 
rozciągają się ani na tranzyt, ani na 
ruch pasażerski, ani na emigrantów, 
ani na reemigrantów. Wkońcu p. Ra< 
estad podkreśla także, że Gdańsk nie 
ma prawa domagać się, aby rząd pol- 
ski przedsięwziął jakiekolwiek środki 
uirudniające portón: polskim wolną 
konkurencję z poriem gdańskim. 

Wydanie dwóch opinij stwarza 
bardzo skomplikowaną sytuację w 
sporze i wymagać będzie prawdopo- 
dobnie dalszych zarządzeń procedural 
nych ze strony wysokiego komisarza 
Ligi Narodów. 

—00— 

Hojna ofiara. 
+ WARSZAWA. 28.4. Pat. — Bank 

Polski przekazał telegraficznie w dniu 

     

    

   

  

  

   

  

   

      

  

wczorajszym na ręce p. wojewody wi 
leńskiegó kwotę złotych 20 tysięcy na 
akcję pomocy dla powodzian. 

=————————————— 

Gdzie należy składać ofiary? 
Wileński Komitet Obywatelski 

Ofiarom Powodzi, w związku z opublikowaną 

wczóraj w prasie odezwą, wzywającą społe 

czeūstwo do ofiar, komunikuje, że wszelkie 

datki w gotówce wpłacać należy na konto 

czekowe P. K, O. Wileńskiego Komitetu Oby 

watelskiego niesienia pomocy ofiarom powo- 

dzi Nr. 82.180, względnie na rachunek bieżą- 

cy lego Komiłetu w Komunalnej Kasie Osz- 

czędności miasta Wilna Nr. 430. 

Datki w naturze uprasza Komitet zgłaszać 

uprzednio pod adresem Komitelu Wykonaw 

czego, Wilno, Urząd Wojewódzki, pokoj 40, 

Pomocy 

    

tel. 5-12, 

Przed wyborami prezydenta. 

PARYŻ. 28.4. Pat. Prezydent 
Senatu Doumer oświadezył wczoraj, 
że będzie kandydował na stanowisko 
prezydenta republiki. Jest to pierwsza 
kandydatura oficjalnie zgłoszona. Co 
do Brianda, niewiadomo jeszcze, jakie 
są jego zamiary. Jak podaje dziennik 
„Figaro“, Briand jakoby miał dać sło 
wo Doumerowi, że kandydatury swej 
nie. postawi. O iłe informacja ta jest 
wiarogodna, — a współpracownik „Fi 
garo* twierdzi, iż otrzymał ją od sa- 
mego Doumera — kandydatura Brian 
da nie będzie wchodzić zupełnie w ra- 
chubę. Należy jednak liczyć się z nie- 
spodziankami w akcji wyborczej, w 
której wyniku mogłaby być wysunięta 
kandydatura Brianda. Wówczas bez 
postawienia oficjalnie swej kandydatu 
ry, Briand mógłby być wybrany i nie 
miałby się on wówczas  przeciwsta- 
wiać wołi kongresu narodowego. 

PARYŻ. 28.4. Pat. — Na posiedze 
niu rady ministrów w dniu 28 kwiet- 
nia b. r. prezydent Doumergue podpi- 
sał dekret, zwołujący na 13 maja 
zgromadzenie dła wyboru prezydenta 
republiki. Na temże posiedzeniu 
Briand przedstawił sytuację rokowań 
w sprawie zawarcia układu morskiego 
oraz zapoznał zebranych z przygoto- 
waniami do najbliższej sesji Rady Li- 
gi. 

EO 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 

Wszeikich informacyj 
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Druga sesła nadzwyczajna. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Po zamknięciu nadzwyczajnej sesji 
ciał ustawodawczych staje się aktuai- 
ną sprawa zwołania drugiej sesji nad- 
zwyczajnej dla załatwienia kilku waż- 
nych prac ustawodawczych, przygo- 
towanych przez rząd: Sprawa ta nie 
jest jeszcze ostatecznie zdecydowana. 
Na „padslawie poprzednich projektów 
sesja ta przypuszczalnie będzie zwo- 
łana pod koniec maja, po zakończeniu 

Rady Ligi Narodów. Najważniejszą 
pracą będą ustawy samorządowe, 

przygotowane już od dłuższego czasu 
przez Min. Spraw Wewn. Jeśli chodzi 

o inne sprawy, jakie mogłyby się zna- 
leźć na porządku dziennym przyszłej 
sesji, to nałeży przypuszczać, że sesja 
miałaby do załatwienia szereg innych 
mniej ważnych projektów ustawa. 
charakterze bieżącej konieczności. 

Dziś nastąpi podpisanie umowy kolejowej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że dnia 29 b. m. 
nastąpi podpisanie umowy koncesyj- 
nej na budowę i eksploatację linji ko- 

lejowej Górny Śląsk Bałtyk pomię- 
dzi rządem i kosorcjum francusko- 
polskiem. 

Rokowania polsko-czeskie. 
Tel. od wł: kor. z Warszawy. 

Do Warszawy przybył poseł pol- 
ski w Czechosłowacji p. Grzybowski, 
Pobyt jego w Warszawie łączy się, z 
mającemi rozpocząć się w najbliszych 
dniach rokowaniami między rządem 
polskim a czechosłowackim, nad uzu- 
pełnieniem traktatu handlowego. De- 

„w Warszawie. 
legacja czeska spodziewana jest dziś 

Rokowania handlowe 
polsko-czechosłowackie w bieżącym 
momencie nabierają szczególniejszego 
znaczenia, przedewszystkiem ze wzglę 
du na unję celną niemiecko-austrjac- 
ką. 

Odznaczeń orderowych w dn.3 majanie będzie 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w bież. roku 
z okazji święta narodowego w dniu 3 
maja doroczne odznaczenia orderem 
Odrodzenia Polski nie będą nadane. 

Najbliższych odznaczeń tym orderem 
spodziewać się należy dopiero w dniu 
św. Niepodiegłości 11 listopada. 

Trzech podchorążych utonęło podczas | 
ćwiczeń. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
Na Wiśle pod Modlinem wydarzył się okrop- 
ny wypadek: oto 12 podchorążych ze Szkoły 
Podehorążych Rezerwy Piechoty w Zambro- 
wie odbywało ćwiczenia pionerskie na 

tratwie. Wpohliżu mostu kolejowego trat- 
wa poczęła tonąć. Ośmiu podchorążych ska- 
ezyło do wody; trzech podchorążych rezer- 
wy utonęło, dziewięciu zdołano uratować. Są 
to kapral podchorąży Skiba, student uni- 

  

wersytetu warszawskiego, kaprał podchorąży 
Krusze, student połitechniki warszawskiej, 
oraz kapral podchorąży Kałuciński, student 
szkoły technicznej z Poznania. 

Władze wojskowe natychmiast wydele- 
gowały specjalną komisję celem zbadania 
przyczyn jakie spowodowały zatonięcie tra- 
twy. 

  

Klęska powodzi w Łotwie. 
RYGA 28.4. Pat. — Koło Jakok- 

sztadtu Dźwina wyłała na przestrzeni 
10 klm., zalewając cżęść miasteczka 

Zniesiony został most na szosie koło 

Livany. Mostowi kolejowemu w tejże 
okolicy grozi wielkie niebezpieczeń- 
stwo i zachodzi obawa przerwania ko 
munikacji na linji Ryga — Dyneburg. 

Katalończycy francuscy chcą się połączyć 
ze swymi rodakami w Hiszpanii. 

PARYŻ. 28:4. Pat. — Dziennik 
„FAction Francaise" ogłasza w dosło- 
wnem brzmieniu list wysłany przez 
grupę katalończyków francuskich do 
prezesa rady, ministrów w Barcelonie 
Macia, w którym katałończycy fran- 

euscy proszą premjera rządu kataloń- 
skiego o poparcie wobec, Francji i Li- 
gi Narodów ich żądań o przyłączeniu 
do Hiszpanji zamieszkanego przez 
nich terytorjum. 

LS) 

W 23 godziny z Warszawy do Aten. 
ATENY 28.4. Pat. — W uzupełnieniu 

wiadomości © podpisaniu w ostatnich dniaci 
umowy między Polską a Grecją w sprawie 
eksploatacji komunikacji lotniczej na linji 
Lwów—-Saloniki przez Bukareszt i Sofję, za- 
znaczyć należy, że w ten sposób uzyskano 
drogą powietrzną bezpośrednie  polączenie 
między polskiemi portami morza Bałtyckie- 
go i greckiemi portami morza Egejskiego. Li 

  

nja ta będzie obsługiwana przez Polskie 
Towarzystwo „Lot* i t-wo greckie „łkar*, 
Loty rozpoczną się prawdopodobnie w cią- 
gu lata b. r. i odbywać się będą trzy razy 

tygodniowo. Przewiduje się iż eały przelot 
przestrzeni Warszawa—Ateny trwać będzie 
około 23 godzin, wliczając w to nocleg w 
Bukareszcie. 

w tekście 1, П str-—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%/,, z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 250%. Dla poszukujących pracy 309, zniżki. 

KSIĘGARNIA 
WACŁAWA MIKULSKIEGO 

Wilefska 25, tel. 664. 

Nowości ze wszelkich dziedzin wie- 
dzy otrzymuje niezwłocznie po wyjściu 
z druku Ponadto poleca beletrysty- 
kę wysortowaną /pozakstalogową) 

po b. nisk'ej cenie. ė 

OBUDOWE DW WOWOWAG ZA 

WIADOMOSCI z KOWNA 
WYMIANA NOT MIĘDZY NIEMCAMI A 

LITWĄ. 
Poselstwo niemieckie w Kownie w imie- 

niu swego rządu złożyło rządowi lite: iemu 
notę w sprawi ydalenia z kraju Kłiajpedz- 
kiego naucz a Harłunga. W nocie swej 
rząd niemiecki wskazuje, iż zarządzenie rządu 
litewskiego znajduje się w sprzeczności z trak 
tatem handlowym między Niemcami a Łiiwą, 
który przewiduje dla obywateli jednego pań- 
siwa prawo zamieszkiwania w drugiem. Po- 
zatem Niemcy żądają wyjaśnienia motywów 
wydalenia. 

W sferach politycznych utrzymują, iż w 
związku z wypadkami wydalenia z Litwy kil 
ku obywateli Niemiec niemiecko-litewskie 
stosunki mogą ulec pogorszeniu. 

Powyższą sprawę Niemcy proponują prze- 
kazać sądowi rozjemczemu. 

* 

    

               

  

         

    

  „Berl. Tag.“*podaje, iž poselstwo niemiec- 
kie w Kownie otrzymało notę werbalną od 
rządu litewskiego, w której zostaje powiado 
mione, iż rząd litewski stanowczo odrzuca 
propozycję rządu niemieckiego w sprawie 
zbadania sprawy wydalenia z Kraju. Kłaj- 
pedzkiego 5 niemieckich obywateli. Rząd li- 
tewski uważa, iż jedynie jego sprawą jest za- 
decydowanie, czy wydaleni zachowywali się 
lojalnie. 

Dziennik berliński zauważa, iż stanowisko 
rządu niemieckiego jest całkowicie niezrozu- 
miałe, ponieważ niemiecko-litewska umowa 
handłowa rozciąga właściwości sądów roz- 
jemczych również na pomieniony wypadek. 

PODPISANIE DWÓCH KONWENCYJ Z 
CZECHOSŁOWACJĄ. 

„Elta“ dcnosi, iż 24 b. m. w Ministerstwie 
$praw Zagranicznych w Kownie zostały pod- 
pisane dwie konwencje z Czechosłowacji 
1) o opiece i wzajemnej pomocy sądowej 
„w. zakresie spraw cywilnych i handlowych 
i 2) o ekstradycji (wydawaniu przestępców] 
i pomocy sądowej w sprawach karnych. 

    
  

    

  

   

Wymiana dokumentów  ratyfikaeyjnych 
odbędzie się w Pradze. 

TRANZYT „DUMPINGU* SOWIECKIEGO 
PRZEZ LITWĘ. 

Jak podaje „Elła*, wkrótce przez Litwę 
zacznie przechodzić tranzytem „dumpingo- 
we“ drzewo sowieckie. Ogółem ma przejść 
7000 wagonów, przeciętnie po 200 wagonów 
dziennie. 

NOWE PISMO POLSKIE. 

Około 10 maja ma się ukazać pierwszy 
numer polskiego pisma dla młodzieży p. t. 
„Wytrwaj!*. Narazie będzie to miesięcznik, 
który jednak z czasem zostanie przekształ- 
cony na dwutygodnik. Pismo wydaje Zwią- 
zek nauczyciełi szkół polskich w Litwie, re- 
daguje p. K. Szukszcianka. 

POWTÓRNA POWÓDŹ MNIEJ GROŹNA. 
W ciągu soboty i niedzieli w dalszym 

ciągu zaznaczył się stały acz niewielki przy- 
bór wody. W: sobotę o godz. 8 wiecz. pozion: 
Niemna w Kownie wynosił 5,46m., w niedz:: 
lę w południe — 5,50 m, W tym samym 
czasie poziom Wiłji w Janowie wynosił 6,22 
i 6,34 m. $ 

Już w sobotę przed południem=w prze- 
widywaniu niebezpieczeństwa na zalanych 
ulicach ustawiono łodzie, wieczorem zaś wo- 
bec możliwości prze ia komunikacji ze 
Słobodą na ul. Janowską przywieziono zna- 
czną ilość: worków brezeniowych dla usta- 
wienia prowizorycznego mostu 

Zdaniem, fachowców,  niebezpieczeństwa 
powodzi w takich rozmiarach jak pierwsza 
obecnie Kownu nie zagraża, jednak możłi- 
wem jest, iż woda może czasowo się pod- 
nieść i to w znacznym stopniu. Najwyższego 
poziomu wody spodziewać się należało we 
wtorek z rana. 

NOWY POSEŁ ESTOŃSKI W KOWNIE. 

Głowa państwa estońskiego K. Piats pod- 
pisał nominację dr. Leppixa na posła w Lit- 
wie. Na swe slanowisko dr. Leppik wyje- 
dzie w pierwszych dniach maja. Obecny po- 
seł estoński w Litwie Laretey został przy 
dzielony do m-stwa spraw zagranicznych i 
ma zają stanowisko dyrektora departamentu 
tu politycznego. 

COFNIĘCIE PRZYWILEJÓW SZWEDZKIE- 
MU  SYNDYKATOWI ZAPALCZANEMU. 

Szwedzki syndykat zapałczany kupował 
drzewo na zapałki bez żadnych przetargów. 
Ostatnio jednak kupcy litewscy powstali prze- 
ciw podobnemu stanowi rzeczy i wręczyli w 
tej sprawie ministrowi rolnictwa memorjał. 
Minister po rozważeniu sprawy zawiadomił 
syndykat, iż w przyszłości będzie on musiał 
stawać do przetargów narówni ze wszystkimi 
kupcami. 

LITEWSKO-ŁOTEWSKIE ZJEDNOCZENIE 
PRASOWE. я 

Na oslatniem posiedzeniu litewskiego z 
ku dziennikarzy został przyjęty protokół li- 
tewsko-łolewskiego zjednoczenia prasowego 
Zgodnie z protokułem prezesowie związków 
dziennikarzy litewskich i łotewskich dr. Pu- 
rycki i K. Skalbe uchwalają założyć litewsko 
łotewski związek prasy na zasadzie współ- 
pracy kulturalnej i wymiany wiadomości z 
miarodajnych źródeł. W r. b. ma być zwoła- 
na na zasadzie obopólnego porozumienia kon- 
ferencja delegatów, która wyłoni komitet pra- 
cowników na połu piśmiennictwa i dzienni- 
karstwa obu narodów. 

PROJEKT OLBRZYMIEJ ELEKTROWN:. 

Ostatnio w Kownie wybuchł zatarg m 
dzy miastem a elektrownią o wysokość ta- 
ryfy za energję elektryczną. Zatarg ten przy- 
brał niezwykle ostry charakter, wobec czego 
wyłoniła się kwestja budowy nowej wodnej 
elektrowni, której koszty zostały obliczone 
na 60 milj. lit. 
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Groza zbrodni i szablon 
biurokracji. 

Ponury proces w Diisseldorfie za- 
kończył się wynikiem zgóry przewidy- 
wanym. Piotr Kiirten wielokrotny 
morderca został skazany na 9-krotną 
karę śmierci. Pozostanie w pamięci 
ludzkiej, jako nowy członek wielkiej 
galerji słynnych zbrodniarzy, widmo 
wyłaniające się z mroków najdal- 
szych, najmniej prawdopodobnych 
zboczeń natury ludzkiej. Mrok nocny 
wysłał na chwilę na światło dnia jed- 
ną ze strasznych zjaw swoich, która 
za chwilę nanowo pogrąży się w ciem- 
ności. 

Pamiętamy wszyscy na podstawie 
opisów te chwile, kiedy wiełkie miasto 
Diisseldorf popadło w panikę pod 
wpływem łańcucha straszliwych zbro 
dni. Dziesiątki tysięcy osób, zwłaszcza 
kobiet i,dzieci, bały się wychodzić 
z domu po nastaniu ciemności. W ka- 
żdym przechodniu samotnym, w cie- 
niu nieomal dopatrywano się zbrodnia 
rza. 

Nieznany upiór ścisnął miasto kłe- 
szczami lęku i przerażenia. Kilkanaś- 
cie tysięcy doniesień — wpłynęło do 
policji. Mnożyły się fikcyjne zeznania 
i nawet przyznania się do winy. skła: 
dane przez jednostki zdenerwowane. 
patologiczne i anormalne. Zbrodniarz 
zdawał się być jedynym, który zacho- 
wał zimną krew. 

Zdawał się rozkoszować tą walką, 
wydaną wiełkiemu miastu, całemu spo 
łeczeństwu. Rozkoszował się tajemni- 
czą władzą lęku, który szerzył. Bawił 
się z władzami w chowanego, odkry- 
wał miejsca, w których  zakopywal 
swoje ofiary. Pisał listy do policji i 
do pism, a samo pismo jego anormal- 
ne, groźne, dziwaczne i megalomań- 
skie wzbudzało lęk: Tajemniczy zbro- 
dniarz rozpoczął turniej z grożącem 
mu niebezpieczeństwem odkrycia. To 
prowokował  niebezpieczeństwo, to 
znów uchyłał się przed niem: Używał 
narzędzia reklamy prasowej, aby całą 
połać kraju przykryć płaszczem stra- 
chu, aby wydać ludzkości straszliwą 
i ohydną wojnę. 

Proces straszliwego zbrodniarza za- 
powiadał się jako niesłychana sensa- 
cja i żądnych dreszczów niezwyk- 
łych, jak i dla tych, którzy pragnęli 
poznać najdalsze wynaturzenia natu 
ry, która przestała być ludzką. Stu- 
kilkudziesięciu dziennikarzy niemiec- 
kich i zagranicznych, tysiące publicz - 
ności zgłosiło się po karty wstępu * 

Sensacja lęku i grozy przemieniła 
się w sensację odwrotną, która nie 
mogła trwać długo. Spodziewano się 
mroków nocnych rozświetlanych bły- 

skawicami. A tymczasem atmosfera 
procesu przypominała skąpe światło 
dnia, przedzierające się przez brudne 
szyby nudnego lokalu biurowego. Nie- 
doszłe ofiary zbrodniarza mdlały na 
jego widok, ale korespondenci bardzo 
rychło zobojętnieli i poczęli się nudzić. 

Sprawił to sam oskarżony przede- 
wszystkiem. Na ławie oskarżonych za- 
siadł ktoś w typie drobnomieszczani- 
na, niższego urzędnika, starannie ubra 
nego i uczesanego, ktoś bardzo opano- 
wany, dyskretny, grzeczny, a nawet 
bardzo nieśmiały. Tuzinkowy produkt 
tresury towarzyskiej. Ktoś, kto nigdy 
nie przeczył gwałtownie, nigdy nie żą- 
dał nerwowo głosu. Ktoś, kto © 

zbrodniach swoich mówił stylem peł- 
nym dystansu, precyzyjnym, oględ- 
nym, można powiedzieć, że inteligenc- 
kim, jakby chodziło o kogoś innego. 
Ktoś, kto często czerwienił się, spusz- 
czał oczy i prosił cicho, aby liczyć się 
z nerwami przesłuchiwanych świad- 
ków: Czy to nie pomyłka? Czyżby to 
naprawdę był oskarżony? 

Tak. Dziesiątki strasznych szczegó - 
łów nieznanych jeszcze, a podanych 
przez niego potwierdzało prawdziwość 
jego zeznań. Nie bronił się, nie atako- 

wał. Prostował jedynie i wyjaśniał. 
Zasadniczo solidaryzował się z proku- 
ratorem. 

Ostatnie słowo, które wygłosił, 
miało charakter kaznodziejski, filozo- 

fujący. Tylko oczy chwilami błyszcza- 
ły dziwnie... 

Przewodniczący, prokurator, rze- 
czoznawcy, obrońca, wszyscy byli re- 
prezentantami biurokratycznego szab- 
lonu. Straszliwy fenomen sprowadzo- 
no do szarych formułek. Atmosfera ta- 
ka, w jakiejby toczył isię proces o 
drobne sprzeniewierzenie. Jakiż tego 
powód? 

Niewątpliwie Niemcom brak siły 
wymowy, patosu, plastyki, którą od- 
znaczają się rozprawy sądowe we 
Francji. Ale w tym wypadku przyczyn 
szarości rozprawy należy szukać głę- 
biej. Natura ludzka może umyślnie 
odwracała oczy ed przepaści, aby nie 
doznać zawrotu: Był to pancerz, mają- - 
cy zapewnić jej bezpieczeństwo. Nie 
każdy może się zdobyć na decyzję i 
męstwo Dostojewskiego czy Poe'go. 

I dlatego w czasie rozprawy wyło- 
niła się refleksja, jedyny dotąd rezul- 
tat dość ogólnikowy procesu: w Kiir- 
tenie byli dwaj ludzie. Człowiek dnia 
i człowiek nocy. 

Ten drugi pozostał nadal niezna- 
nym. J. R. 

Proklamacja rządu w Barcelonie. 

  

Katałonja z tymczasowym prezydentem płk. Macią dąży do uniezależnienia się od Hiszpanii, 

Na zdjęciu widzimy fragmnent sali posiedzeń rządu Katalonji, pośrodku siedzi prezydent 

Macia. z lewej strony porucznik Vemuray Gassol — zastępca płk. Maci. 

„La vie de NMietiewicz* par Marie Czapska. Librairie Plon. Le roman des 
grandes existence s. ° 

Wydawnictwo powyższe wydało 
dotąd 34 monografje, nawpół popular- 
ne, nawpół naukowe, o rozmaitym po- 
ziomiej ale przeznaczone do „lekkiej 
lektury. Niektóre „życia* są obdarzo- 

ne w tytule przymiotnikiem; i tak, 
życie Descartes'a jest „rozsądne*, ży- 
cie Law'a bardzo ciekawe, Mirabeau 
burzliwe, Minstrala harmonijne, Vie- 
tora Hugo chwalebne i t. p. Nasz 
wieszcz nie otrzymał od wydawców 
czy od autorki żadnego przymiotnika. . 
ale też i ten rodzaj historji o Jego 
życiu przymiotniki wyklucza... 

Kim jest autorka? W kartce prze- 
znaczonej na reklamę w prasie, dołą- 
czonej do książki, dowiadujemy się. 
że jest docteur es lettres uniw. kra- 
kowskiego, a od r. 1925 mieszka w 
Paryżu i tu dzięki pomocy pp. Halevy 
Bernier i Neumana wykończyła swą 
książkę o Mickiewiczu, która podobno 
ma wielkie powodzenie w Paryżu. (zy 
mamy się z tego cieszyć, Z pewnością 
nie. Bo książka hrabianki Czapskiej 
pisana jest tak, jakby ją pisał nieżycz- 
liwy i pogardliwy cudzoziemiec. 

Wiemy dobrze, że jeśli posadzić 
dwóch ludzi do malowania tego samce- 
go krajobrazu czy twarzy, otrzymać 
możemy obraz zupełnie różny pod 
względem kolorytu; jeden może być 

jasny i czystemi farbami malowany. 

bo malarz tak widzi swój przedmiot, 
inny maluje brudno i mętnie, bo takie 

ma patrzenie na świat. Użyjmy jeszcze 

jednego porównania: Dwie osoby po- 

znają znakomitego człowieka, genjal- 

nego uczonego czy poetę, jedna widzi 

znamię wielkości na jego czołe, słu- 
cha jego słów i biegnie z zachwytem 
za myślami, inna spostrzega tylko, że 
uczony ma brodawkę, zakurzone bu- 
ty, niemodny krawat i zwichrzone 
włosy. To, co się odnosi do żywych, 
ma miejsce z umarłemi wielkościami. 
Ten rodzaj który wprowadzili J. N. 
Miller i Boy, znalazł w p. Czapskiej 
zwolenniczkę. Cała książka jest pisana 
jakby ze starannym wysiłkiem nad 
pomniejszeniem Mickiewicza, wypra- 
niem go z niezwykłości, ściągnięcia 
go do podwórka, zrobieniem z niego 
egoisty, zarozumialca, okrutnika w 
stosunku do najbliższej rodziny, chwi- 
lami matołka... Ani w jednym momen- 
cie, czy to będzie więzienie Bazyljań- 
skie, czy pobyt w Rosji i stosunek do 
„przyjaciół Moskali”, czy późniejsze 
burze i walki poety, nie rozumie Go 
autorka i nie odczuwa. Chwiłe wznio- 
słe w jego życiu zbywa krótko, widzi 
płytko, powierzchownie (stosunek do 
Rosjan, do kolegów, do Zmartwych- 
wsłańców), nie umie pogłębić ani 
jednego momentu potężnej psychiki 
człowieka, którego najwięksi ludzie 
współcześni mieli za genjalnego przy- 
wódcę swego rodu. 

Cudzoziemiec czytający tę książkę, 
nie zrozumie zgoła jak takiego warja- 
ta, nieznośnego pod każdym wzglę- 
dem, mogli ludzie czcić i kochać. Po- 
mniejszyciele olbrzymów mają tę 
wspólną cechę, że najpiękniejszy te- 
mat zlewa się im w jednostajne, szare 
ględzenie. P. Czapska dokonała tego 
cudu, że szalone, cudowne, męczeń- 

K UR J E R 

Otwarcie X Międzynarodowych 
Targów w Poznaniu. 

Przemówienie p. min. Prystora 
W niedzielę o godz. 9.30 rano odbyło się 

uroczyste otwarcie X jubileuszowych Targów 
Poznańskich. W uroczystości wzięli udział 
m. in. pp.: min. Prystor, wicemin. Doleżal, 
dyr. dep. dr. Hilchen, wojewoda poznański 
Raczyński dyr. dep. Dąbrowski, konsulowie 
państw obeych w Poznaniu, rektor i profe- 
sorowie uniwersytetu poznańskiego, prezesi 
i dyrektorzy Izb Przemysłowo-Handlowych 
z całej Polski i t. d. Uroczystość otwarcia 
zagaił dłuższem przemówieniem powitalnem 
prezydent miasta p. Cyryl Ratajski. 

Po tem przemówieniu aktu otwarcia do- 
konał p. min. Prystor. wygłaszając przemó- 
wienie, w którem podkreślił znaczenie Targ. 
poznańskich w życiu gospodarczem kraju. 

Jeżeli w czasach normalnej konjunktury 
— mówił m. in. p. minister Prystor — za- 
daniem tych Targów jest upłynnienie nasze- 
go rynku wewnętrznego oraz ułatwienie wy- 
wozu zagranicę produktów naszej gleby i 
przemysłu przez kontakt bezpośredni pomic- 
dzy producentami i wytwórcami a konsu- 
mentami krajowymi i zagranicznymi, to w 
ezasach przesilenia znaczenie ich z tego pun- - 
hktu widzenia niezmiernie wzrasta. Niewąt: 
pliiwie żyjemy w okresie wielkiego kryzysu 
światowego, który nie oszczędził ani jednego 
kraju. Obejmując eałość gospodarstwa świa- 
towego, kryzys ten specjalnie dotkliwy jest 
@1а krajów rolniczych © mniejszej zasobno- 
ści finansowej, które rozpoczęły swą gospo- 
darkę po wojnie z minusami gospodarczemi. 
Pomimo tej eechy zasadniczej, stwierdzić na- 
leży, iż przesilenie obecne nie dotknęło Pol. 
ski mocniej, niż innych krajów europejskich 
© pokrewnej strukturze ekonomicznej. Prze: 
ciwnie, Polska w porównaniu z pewnemi 
państwami wykazuje znaczniejszą odporność. 
Zgadzam się z p. prezydentem Poznania, iż 
w ostatnich miesiącach pojawiły się pewne 
znamiona, zwiastujące na terenie gospodar- 
stwa śwłatowega coś jakby w rodzaju od- 
prężenia, napięcia kryzysowego. Stwierdzam, 
iż rząd polski nietylko poczynił wszelkkie 
niezbędne zarządzenia na terenie państwa 
polskiego cełem zmniejszenia nacisku prze- 
sielnia na organizm gospodarczy Polski, lecz 
nadto podjął szeroką inicjatywę na terenie 
międzynarodowym, celem zorganizowania 
wszechówiatowego rynku dla pewnych pro- 
duktów rolnych i przemysłewych Oraz zor- 
ganizowania międzynarodowego długotermi- 
nowego kredytu rolnego, jak również dop- 
tywu kapitałów do organizmu gospodarczego 
Polski. Pamiętać należy, iż każde przesilenie 
ekonomiczne jest zagadnieniem nietylko ma- 
terjalnem, ale i moralnem dła każdego na- 
rodu i musi być zwalczane przez głęboką 
wiarę w przyszłość, przez odpowiednią orga- 
nizację krajową i międzynarodową oraz ufny 
i zgodny wysiłek gospodarczy całego społe- 
czeństwa. 

SAGE 

Skandaliczne zajścia w Sejmie 
saskim. 

BERLIN 28.4 Pat. — Sejm saski 
był w dniu 28 b. m. rano widownią 
skandalicznych zajść, wywołanych wy 
stąpieniem posła hitlerowskiego Stu- 
dentkowskiego. W odpowiedzi na obel 
żywe ataki mówcy, który nazwał mar- 
ksistów „typowymi zbrodniarzami”, 
obecni na sali socjal-demokraci i ko- 
muniści rzucili się w stronę trybuny. 
Doszło do bójki między socjalistami 
a hitlerowcami, przyczem obie. strony 
używały jako pocisków krzeseł i pul 
pitów. Studentkowski został w walce 

" spoliczkowany. Posiedzenie sejmu zo 
stało przez przewodniczącego zamknię 
te. 

Wybryk młodzieży 
niemieckiej. 

POZNAŃ 28.4. Pat. — Na drodze Gorzy- 
sko—Stryche w pow. międzychodzkim zjawił 
się dnia 7 b m. oddział młodzieży niemieckiej 
w liczbie 25 ludzi, ubranych w błuzy bron 

- zowe i spodnie kołoru haki, przypominające 
ubiory naszego przysposobienia wojskowego 
Oddział ten zbliżył się do zapory granicznej 
i usiłował ją usunąć, chwiejąc na wszystkie 
strony, skutkiem czego rozłuźniły się słupy. 
Wybrykowi temu przeszkodził polski stražn. 
graniczny, pełniący służbę na tym odcinku. 
Na widok strażnika oddział Niemców oddalił 
się w stronę miasta Stryche. W związku z po 
wyższem zajściem odbyło się dnia 14 b. m. 
posiedzenie z udziałem przedstawicieli  nie- 
mieckich i polskich. Protokół spisano w ję 
zykach połskim i nientieckim. Komisja stwier 
dziła winę ze strony niemieckiej, t. zn, oddzia 
łu młodzieży. Strona niemiecka zobowiąza 
ła się naprawić szkody 

skie życie Mickiewicza sprowadziła do 
jakiegoś podwórka, komórki miesz- 
czańskiej, tak dużo i często pisze np. 
o zaniedbanej tualecie Mistrza, o Jego 
prostych butach, o Jego kiju pielgrzy- 
mim i braku praktyczności domowej. 
Nad scenami u Bazyljanów przecho- 
dzi szybko, nie podkreślając ani tłu- 
macząc wstrząsu jaki wtedy przenik - 
nął Mickiewicza na długie lata. Z po- 
bytu w Rosji, kładzie nacisk przeważ- 
nie na romanse poety, a znów pobież- 
nie mówi i zupełnie płytko ujmuje Je- 
go stosunek do Rosjan (który w krót- 
kich słowach o ileż trafniej przed- 
stawia p. E. Krakowski w książce 
Trois desteins tragiques Słowacki. 
Krasiński et Norwid), P. Czapska wi- 
dzi głównie to, że poecie było dobrze, 
bo miał kobiety, salony i dużo wolne- 
go czasu, a Jego przyjaciele cierpieli 
na wygnaniu... I tak Go na tle owej 
epoki przedstawia. 

I dałej tak wszystko jest opisane, 
ściśle według czytanych przez autorkę 
dzieł, które wymienia, ale biorąc z 
nich tyłko fakty nagie, bezdusznie je 
przedstawiając. Prześliczna, boleśna 
idylla z Henrjetą, załatwiona krótko 
i zbanalizowana do granie niemądrych 
pretensyj, okrutne łamanie się i nie- 
pewność gorzkiego momentu powsta- 

nia, braku wiary w jego powodzenie. 
wystawione jako proste tchórzostwo 
ze zgryźliwą niechęcią, podkreślając 
wszystkie głosy i fakty ujemne. Jedną 
r najpiękniejszych chwil w życiu 
Miekiewicza jest z pewnością Jego po- 
święcenie się dla umierającego Gar- 
czyńskiego i przyjaźń, iście święta, 
dla „Anioła Emigracji*, Klaudyny 
Potockiej. Wszystko to potraktowane 
tak sucho, tak protokularnie, tak nie- 
chętnie! Np. zaznaczając, że Mickie- 

W ESD E NS KR I 

Po klęsce powodzi. 
Z pod mętnych fal Wilji. 

Pomimo iż woda opada w szyh- 
kiem, tempie powódź nie przestaje 
absorbować wszystkich i jest w dal- 
szym ciągu tematem większości roz- 
mów. Nieobliczalne wprost spustosze- 
nia — oto tragiczny spadek minio- 
nego już kataklizmu. 

Przed miejscowemi władzami ot- 
wiera się teraz szerokie pole działal- 
ności — naprawa szkód oraz niesie- 
nie pomocy ofiarom powodzi. Zada- 
nie to przekracza finansowe możliwo- 
ści naszych władz, to też niezbędną 
tu jest pomoc władz centralnych, jak 
również całego społeczeństwa, które 
zainiejowało już odpowiednią akeję 
składkową. 

Q godz. 7 wiecz. poziom Wilji wy- 
nosił już 670 etm. Woda więc w sto- 
sunku do punktu kulminacyjnego 
spadła o 1 metr 65 ейт. 

Dzień wczorajszy zaznaczył się 
dalszem ustępowaniem wody z tere- 
nów objętych powodzią. Obeenie uli- 
ce Zygmuntowska, Kościuszki i Arse- 
nalska są wolne od wody. Jedynie z 
suteren i piwnie woda nie ustępuje. 

Podwórza ul. Zygmuntowskiej i 

częściowo innych zatopionych dziel- 
nie przedstawiają prawdziwe jeziora, 
na których komunikacja utrzymywa- 
na jest jedynie za pomocą łódek. 

Najbardziej ucierpiały jezdnie na 
ulicach T. Kościuszki i Zygmuntow- 
skiej, które są dziś w stanie więcej 
niż opłakanym. Magistrat postanowił 
zamknąć ruch kołowy na tych uli- 
cach, aż do czasu naprawy uszkodzeń. 

Ulice te utraciły kilkanaście drzew 
oraz na przestrzeni 300 metrów znisz 
czone zostały ogrodzenia żelazne. 

Z dniem dzisiejszym sekcja tech- 
niezna Magistratu m. Wilna przystę- 
puje do naprawy zniszczonych ulic. 
Rozdzielnia prądu stałego przy ul. Zy- 
gmuntowskiej jest silnie uszkodzona. 
Speejalna brygada techniczna w ciągu 
wezorajszego dnia naprawiała maszy 
ny rozdzielni, lecz mimo wysiłków 
nie zdołano ich naprawić. 

Dziś względnie jutro rozdzielnia 
zostanie jednak doprowadzona do sta 
nu używalności. 

Wszyscy więe abonenci prądu sta- 
łego otrzymają światło, utracone w 
dniach przełomowych powodzi. 

Most Zwierzyniecki w niebezpieczeństwie. 
istne fatum prześladuje most Zwierzyniecki, który wczoraj 

po raz trzeci został poważnie zagrożony przez wzburzone jeszcze 

fale Wilji. 
Silny prąd rzeki podmył dwa przyczółki mostu, zniósł niemal 

wszystkie nagromadzone worki z piaskiem, przyczem obruszył 
część wzgórza na przestrzeni 10 mtr. 

"Wobec groźnej sytuacji, zawezwano specjalny oddział saperski, 

który jeszcze raz przystąpił do naprawy zagrożonych przyczółków. 

Jeżeli wzgórza będą w dalszym ciągu żę teh się, most 

zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. 

Sytuacja na elektrowni — Akcja pomocy 
powodzianom. 

Elektrownia została już doprowa- 
dzona niemal do normalnego sianu i 
funkcjonuje sprawnie. 

Zalane tereny lustrują specjalne 
komisje miejskie, które na miejscu za 
znajamiają się ze stanem rzeczy i 
przedsiębiorą kroki zaradcze energicz 
nie dążąe do zlikwidowania skutków 
powodzi. 

Z wydatną pomocą powodzianom 
śpieszą P. C. K. i organizacje społe- 
ezne. Pozatem pomoc zapowiedziały 
Warszawa, Lwów, Poznań, Toruń i 
inne miasta polskie, które oprócz do- 

tacyj z kas miejskich mają zainiejo- 
wać kwestę na rzecz poszkodowanych 
wilnian. 

Naogół akcja ratownicza zatacza 
coraz szersze kręgi i jest nadzieja, że 
dzięki pomocy społeczeństwa i samo- 
rządów miast polskich zostaną zła- 
godzone przynajmniej najdotkliwsze 
straty, wyrządzone przez powódź. A 
potrzeby są wielkie... Świadczą 0 tem 
zburzone chodniki, rozmyte jezdnie, 
i te tysiące biednej ludności tułające 
się dziś po mieście bez dachu nad gło- 
wą. 

Straty wyrządzone przez powódź. 
Ogółem na terenie powiatu świę- 

ciańskiego straty wyrządzone przez 
powódź są następujące: na drogach, 
mostach i nasypach państwowych i sa 
morządowych — na sumę około 70 
tysięcy złotych. W mieniu prywatnem 
szkody wynoszą w zapasach i budyn- 

kach około 60 tysięcy złotych. W cza- 
sie powodzi uległo zamuleniu i zepsu 
ciu przeszło 200 ha gruntów, co wyno 
si straty około 24 tysięcy złotych. Ce 
lem dopomożenia poszkodowanej lud 
ności potrzebna jest kwota około 40 
tysięcy złotych. 

Niebezpieczeństwo dalszego 
wezbrania Niemna. 

Zakład zdrojowy w Druskienikach pod wodą. 

Niebezpieczeństwo dałszego przy- 
boru wody na Niemnie dotychczas 
trwa. W pow. augustowskim wieś 
Dzieniewicze jest zagrożona powo- 
dzią. W pow. grodzieńskim wsie Ry- 
baki i Zamościny są całkowicie zalane 
a kilku innym wsiom wylew bardzo 
poważnie zagraża. 

W Druskienikach zalany został 
nowowywiercony szyb oraz część do- 
mu zdrojowego. Wskutek podniesie" 
nia się poziomu wody na Niemnie do 
6 metórw ponad stan normalny w 
pow. wołkowyskim wystąpiła z brze- 
gów Zelwianka. 

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

Adam Mickiewicz „w sziairoku“. 
wicz czasami szorstko Garczyńskiemu 
odpowiadał, znużony jego wymagania 
mi... I tak ciągle, ciągły nacisk na dro- 
biazgi, z pomijaniem rzeczy wielkich. 
O Towiańskim np. pisze „przybył о-- 

Czy nie byłoby šcišlejy jest _Święta”. 
<barczony misją, o której mówił, -że 

€ napisać w którą wierzył, że jest Świę- 
ta? 

Zaznacza że Mickiewicz nie po- 
dziękował za katedrę w College de 
France rządowi. Bo nie prosił o nią, 
miał spokojny kąt w Lausanne, nie 
lubił Paryża, poświęcił się apostolst- 
wu dla swych rodaków, którzy Mu 
życie zatruwali, poco więc to podkre- 
ślać dla Francuzów. Od takich dro- 
biazgów roi się cała książka, jest to 
jakiś obraz katedry wyszywany drob- 
nemi ściegami na kanwie, żadnego ро- 
lotu, wzruszenia, czy zagłębienia się 
w to życie, które mogło było na okład- 
ce otrzymać przymiotniki merveille- 
use et miserable. A znów pobyt w Rzy- 
mie w sprawie Legjonu! Jakże to po- 
bieżnie traktowane, jak znów zamiast 
rzucenia jak bukiety płomieni, obra 

zów tych chwil niezwykłych, mamy 
jakieś sprawozdanie reporterskie i za- 
znaczenie głównie, że delegacja polska 
bardzo była zmieszana i zażenowana 
zachowaniem się Miekiewicza u Pa- 
pieża, który Go jednak przyjął jeszcze 
raz potem. Ani razu nie czuć w po- 
wieści p. Czapskiej, że odczuła tchnie- 
nie genjuszu, że wżyła się w te wstrzą- 
sające chwile. Szkoła Boya wydała 
gorsze owoce niż sam przypuszcza 
chyba, bo w życiorysie Boya, mimo 
tej ciągłej anegdoty i szukania sen- 
sacyj, jest miłość i zachwyt nad genjal 
nym człowiekiem, który w oczach 
Boya, mimo iż „tyrpał* papieża za 
rękaw i romansował z wieloma kobie- 

tami, nie przestał na chwilę być tyta- 
nem i wstrząsającym obrazem zmagań 
się potężnej duszy ludzkiej z życiem, 
okolicznościami i ludźmi. U p. Gzap- 
skiej tego niema, Charakter nawskroś 
burżuazyjny jej książki, to patrzenie 
na poetę od strony... garderoby i szlaf- 
roka, jest dziwnie niesmaczne. 

Życie ludzkie jest wogóle skompli- 
kowane i każde, nawet najprzeciętniej 
szę, składa się z wielu uczuć, zdarzeń 
i konfliktów, a cóż dopiero życie lu- 
dzi wielkich swemi dziełami, myślą, 

czynami i wpływem na otoczenie. 
Brać z życia tych ludzi wspaniałych 
swemi czynami, podkreślać, pouczać 
publiczność, (jak w tym wypadku zu- 
pełnie bezkrytyczną), o pospolitych, 
codziennych błędach i czynnościach. 
jest to zniekształcać obraz i reduko- 
wać badanie postaci opisywanej do ja- 
kiegoś raportu tajnej policji, do spra- 
wozdania felczera o funkcjach fizjo- 
logicznych. 

Nie chodzi tu o rozdzieranie szat 
nad poniewieraniem wieszcza narodo- 
wego. Przez długie lata Mickiewicz 
był prorokiem i przewodnikiem naro- 
du, dziś ta Jego rola jest poniekąd 
skończona, ale pozostaje zawsze na- 
miętny apostoł szukający Boga i Pra 
wdy nietylko dla swego narodu, ale 
i dla całej ludzkości, poeta robiący 
z mowy polskiej istny klejnot dźwię- 
ków i barw, człowiek cierpiący zawsze 
i wszędzie więcej i inaczej niż prze- 
ciętny widz dojrzeć i zrozumieć zdołał 
i te właściwości nie zostały uszanowa 
ne w książee p. Czapskiej, pisanej z 
wyraźną pilnością, by ją nikt broń 
Boże o „bezkrytyczny* zachwyt lub 
inne bronzowńictwo nie posądził. Nie 
ma obawy, każdy polski czytełnik uli- 
tuje się nad kobietą, która nie umiała 
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Rumunja chce zawrzeć traktat 
handlowy z Niemcami. 

BUKARESZT. 28.4. Pat. —— Między 
ministerjalna delegacja gospodarcza 
postanowiła wznowić rokowania ru- 
muńsko-niemieckie w sprawie zawar 
cia traktatu handlowego między obu 
państwami. Rokowania toczyć się bę- 
dą w Bukareszcie. Postanowiono dalej 
znieść opłaty eksportowe od zboża o- 
raz uchylić decyzję poprzedniego ga- 
binetu w sprawie wprowadzenia w Ru 
munji czasu środkowo-europejskiego, 
wypowiadając się za utrzymaniem cza 
su wschodniego. 

—0— 

Walki na Maderze. 

LIZBONA 28.4. Pat. — Półurzędowy ko- 
munikat stwierdza, że wojska rządowe wy- 
lądowały na Maderze w odległości 20 kim. 
od Funchalu w celu usunięcia posterunku, 
ustawionego tam przez powstańców. — Саг- 
nizon jednego z posterunków w sile 73 lu- 
dzi został rozbity przez wojska rządowe. Ar- 
tylerja wojsk powstańczych ostrzeliwała о- 
kręty rządowe, lecz artylerja wojsk rządo- 
wych, działając z wodnopłatowców, zmu- 
siła powstańców do ustąpienia 

LIZBONA 28. 4. Pat. — Naczelny do- 
wódca sił zbrojnych, któremu powierzono 
stłumienie rewolty na Maderze, wystosował 
do powstańców ultimatum w którem doma- 
ga się złożenia broni do godziny 17-ej, o ile 
powstańcy nie zastosują się do. wezwania, 
oddziały wojska i marynarki rozpoczną ope- 
racje wojenne bez uprzedzenia o tem, 
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Popularność Zamory wśród 
wojskowych. 

BARCELONA. 27.4. Pat. — Zamo- 
ra wygłosił przemówienie do wszyst- 
kich oficerów garnizonu, wzywając 
ich by stali wiernie przy rządzie repu 
blikańskim, którego władza pochodzi 
jedynie od narodu. Po przemówieniu 
Zamory wszyscy oficerowie  przede- 
filowali przed nim, wnosząc entuzja- 
styczne okrzyki na jego cześć, poczem 
Zamora odjechał do Madrytu. 

a 

Nieszczęśliwy wypadek. 
GNIEZNO. 27.4. Pat — Wczoraj po połu 

dniu w czasie konkursów hipicznych. urządza 
nych w związku z tygodniem św. Wojciecha 
i tradycyjnym jarmarkiem końskim w Gnieź 
nie, wydarzył się smutny wypadek. Oto, koń 
porucznika 15 p. ułanów z Poznania Karcze- 
wskiego potknął się, przyczem jeździec spadł, 
a koń całym ciężarem zwalił się na jeźdźca. 
Por. Karczewski, przewieziony do szpitala, 
zmar w pół godziny później, podobno wsku- 
tek pęknięcia podstawy czaszki. 

ZG 

Oryginalne przedsiębiorstwo. 
PORT of SPAIN (Wyspa Trynitad). 27.4. 

Pat — Odkryto tu zorganizowane przedsię- 
biorstwo, mające na celu ułatwianie ucieczki 
skazańcom z kolonji francuskiej karnej w 
Guyanie. Przedsiębiorstwo zorganizował mu- 
rzyn na wyspie Trynitad, przezwany „królem 
Jerzym*. Wynajmował on zbiegom łódki i 
dostarczał plany dla orjentowania się w miej 
scowości za cenę 5 dolarów od osoby. Nato- 
miast rząd francuski płaci za schwytanego 
zbiega na lądzie 50 pesetów, a na wodzie 2 da 
lary. 

a gó 

Ekspedycja sowiecka na 
oceanie Północnym w 

niebezpieczeństwie. 

MOSKWA, 25.IV. (Pat). Przed 
kilkoma dniami sowiecka stacja ra- 
djowa odebrała sygnały $. О. 5., па- 
dawane z oceanu Północnego przez 
jakiś statek. Początkowo sygnałom 
tym nie dano wiary, przypuszczając, 
że jest to głupi figiel amatorów. O- 
beenie okazało się, że sygnały te po- 
chodzą ze statku „Pobieda*, na po- 
kładzie którego znajduje się ekspedy- 
cja sowiecka. Statek ten, jak przy- 
puszczają, uwięziony został wśród pły 
wających gór lodowych. Z polecenia 
ludowego komisarza transportu wod- 
nego wysłano na ratunek z Archan- 
gielska łamacz lodów. 

nic wielkiego odczuć w tem wielkiem 
życiu, a francuski pomyśli raz jeszcze 
że Polacy to naród warjatów, bo wiel- 
bią warjata niesympatycznego w do- 
datku. 

Jednak są i Francuzi, których ta- 
kie ujęcie rzeczy razi. Bardzo ostrą 
odprawę p. Czapskiej dał w „Nouvel- 

les Literaires* z dn. 14 marca p. Ro- 
bert de Traz, znany krytyk, pisząc, 
iż książka jej jest mieszaniną fałszu 
z prawdą, że te fabrykowane rozmo- 
wy, wymyślone opisy, obrazy sztuczne 
i niekompletne dają fałszywe pojęcie. 
„Obraz Mickiewicza staje się w tem 
ujęciu portretem  egoisty, podłego 
(lachej, i absurdalnego człowieka. 
Według autorki ten słynny patrjota 
nie urodził się w Polsce, nie znał jej 
i nie był w niej, wymyśla Francji. 
która się nim opiekowała, porzuca 
przyjaciół W 1831 r. jedzie do Prus 
i pozwala innym ginąć siedząc bez- 
piecznie, to samo robi w innych la- 

tach przewrotów i zamieszek. A prze 
cież to co czynił dla rodaków i dla 
ludzkości, było stokroć ważniejsze niż 
maszerowanie z karabinem, a. walka 

o wolność ludów i prawdę, którą pro- 
wadził z szałoną odwagą, uzbrajając 

się na wszelkie niebezpieczeństwa by- 

ły większem bohaterstwem niż czyn 
orężny, choćby dlatego że trwała dzie- 
siątki lat“. 

Na tej obronie cudzoziemca poprze- 
stańmy, wyrażając jedynie žal, že 
książki o Miekiewiczu nie napisał ktoś 
odpowiedniejszy. Zaznaczyć trzeba, że 
francuszczyzna p. Czapskiej jest nie- 
naganna. 

Hel. Romer.
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Protest Stow. Rezerwistów i b. Wojskowych 
w Podbrodziu. 

Członkowie Stowarzyszenia Rezer- 
wistów i byłych Wojskowych w Pod- 
brodziu zebrani na Walnem Zgroma- 
dzeniu w dniu 27 kwietnia 1931 roku 
jednomyślnie wyrażają swoje oburze 
nie z powodu dokonanego zbrodnicze - 
go terorystycznego zamachu bombo- 
wego na stacji kolejowej w Podbro- 
dziu, który to zamach pociągnął za 
sobą ofiarę w osobie ś. p. Hryniewi- 

cza. Wyrażając tem swój protest o 
świadczają, że jako byli żołnierze ar- 
mji oraz jako członkowie armji rezer- 
wowej nie pozwolą na przyszłość, by 
podobne wypadki miały się powtórzyć 
w tem mieście, i uprzedzają, że na ka- 
żdy akt terorystyczny odpowiedzą 
czynnie pomocą przy wykryciu spraw- 
ców i oddaniu takowych w ręce spra: 
wiedliwości. 

Zamachu bombowego w Podbrodziu dokonali 
komuniści. 

Przeprowadzone w sprawie zamachu 
bombowego w Podhbrodziu energiczne do- 
chodzenie wykazało z całą dokładnością, że 
zamachu dokonali członkowie partji komu- 
nistycznej. 

Ustalono mianowicie, że w końcu zeszłe- 
go reku okręgowy komitet K. P. Z. B. po- 
stanowił wzmocnić działaln. terrorystyczną 
na terenie województw kresowych. Planowa- 
na przytem akeja terrorystyczna miała po- 
degać na dokonywaniu zamachów na objekty 
komunikacyjne, instytucje państwowe i po- 

sterunki polieyjne. 
Ostatnio zaś w ręce władz bezpieczeń- 

stwa wpadł okólnik K. P. Z. B. w którym 
była mowa o wyżej wspomnianej akcji ter- 

rorystycznej w artykule zatytułowanym: 
„ZREWOLTUJEMY MASY*. 

Jednocześnie, po dłuższych obserwacjach 
policja polityczna wykryła powiatowy komi- 
tet K. P. Z. B. w Święcianach w związku z 
ezem aresztowano 13 wybitnych członków 
tej organizacji. 

Podczas rewizji w lokalu jeszcze policja 
wykryła dobrze zakonspirowany skład broni, 
w ktrórym znajdowały się również granaty 
ręczne. Pozatem szereg innych faktów stwier 
dza niezbicie, że zamachu w Podbrodziu do- 
konano z rozkazu święciańskiego powiato- 
wego komitetu K. P. Z. B. 

Bezpośrednich sprawców zamachu nara- 
zie nie ujęto. (e). 

Podpalił zabudowania sąsiada 
z zemsty za przegrany proces. 

Wezoraj o godz. 1-szej w nocy nagle wy- 
buehł duży pożar w zabudowaniach Adolfa 
Sieminasa, mieszkańca wsi Mikuliszki gm. 
święciańskiej. 

Ogień z błyskawiczną szybkością objął 
dom mieszkalny, tak że mieszkańcom zaled- 
wie udało się uratować. 

Brata właściciela domu Antoniego Siemi- 
masa i jego żonę Stefanję uratowali z płoną- 
cego budynku z narażeniem własnego życia 
sąsiedzi. 

Cały dom wraz z zabudowaniami gospo- 
darskiemi spłonął doszczętnie. Staraty sie- 

gają kilku tysięcy złotych. 
Przeprowadzone dochodzenie policyjne 

ustaliło, że pożar powstał wskutek podpale: 
nia którego dakonał sąsiad Sieminasa, Szcze- 
paniak Wincenty pałający do niego zemstą 
z powodu przegranego procesu. 

Podpalacza aresztowano i osadzono w 
więzieniu powiatowem. (e). 

Zbrojny napad rabunkowy. 
NOWOGRÓDEK. 28.4. Pat. — Wczoraj 4 

uzbrojonych w rewolwery bandytów doko- 
mało napadu rabunkowego na biuro firmy 
deśnej Walsberga we wsi Grabowszezyzna, 
gminy zaostrowiekiej. 

Q godzinie 22 min. 30 banda wtargnęła 
do mieszkania Kagana Morducha, gdzie mie- 
śei się biuro leśne i po steroryzowaniu do- 
mowników oraz funkcjonarjuszów firmy, 
zażądała wydania im 5 tysięcy złotych. Po- 
mieważ sumy takiej nie było w kasie biura, 
bandyci kazali domownikom i funkejonarju- 

szom firmy leśnej rzucić się na podłogę i 
przeprowadzili u nich szczegółową rewizję, 

zabierając wszystkie wartościowe rzeczy i 
pieniądze. Między innemi bandyci obrabowa- 
li doszczętnie Uszera Sztejnberga, obywatela 
rumuńskiego. 

Po dokonaniu rabunku bandyci zbiegli 
Władze policyjne zarządziły natychmiast po- 
ścig, który jak dotychczas, nie dał pozyty- 
wnego rezultatu. Jedynie znaleziono w lesie 
część porzuconych przez bandytów rzeczy. 

NOWOGRÓDEK 
+ Doroezne zebranie powiatowych stra- 

ży pożarnych województwa nowogródzkiego. 
W niedzielę, dnia 26 kwietnia 1931 r. odby- 
ło się w sali konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego doroczne zebranie powiatowycł 
straży pożarnych województwa nowogródz- 
kiego. Po załatwieniu szeregu spraw organi- 
zacyjnych, wybrano nowy Zarząd Związku 
Straży Pożarnych Wojew. Nowogr. 

-+ VII „ezwartek literacki*. W sobotę, 
dnia 25 b. m. odbył się w salonach „Ogniska* 
kolejny „czwartek literacki", który wypełnił 
referat dr. Hirszberga z Wilna. Mówił on o 
aktualnych zagadnieniach żydowskich w Pol- 
sce w sposób tak żywy i interesujący, że 
wzbudził wielkie zainteresowanie wśród licz- 
nie zebranych osób, tak ze społeczeństwa pol 
skiego, jak i żydowskiego. Po referacie wy 
wiązała się dłuższa dyskusja, w której wzięli 
udział: dr. Marmursztejn, inż. Tymiński, 
oraz kilku innych osób 

-+ Walne zebranie Rady Powiatowej B. 
B. W. R. w Nowogródku. We wtorek, dnia 
28 b. m. odbędzie się-w lokalu Sekretarjatu 
Wojewódzkiego B. B. W. R. Walne zebranie 
Rady Powiatowej B. B. W. R. w Nowogród- 
ku. W programie omówienie sprawy orga- 
nizacyjnej. 

BARANOWICZE 
-+ Różności z Baranowiekiego brukn. 
Naprawdę tego jeszcze u nas nie było. 

Dnia 25 kwietnia w gabinecie zastępcy sta- 
rosty p. Zarzyckiego pod przewodnictwem 
p. gen. Skotnickiej odbyło się zebranie, w 
£tórem brały udział del.: „Rodziny Wojsko- 
wej”, „Białego i Czerkonego Krzyża”, ..Zw. 
Pracy Obywatelskiej". Pan. starosta Zarzycki 
zreferował cel tego zebrania na prośbę prze 
"wodniczącej i okazało się, że powiat barano- 
wicki po raz pierwszy chce otoczyć pewną 
Życzliwą opieką rekrutów, dowożonych do 
Baranowicz i Lachowicz. „Komisjom Pobo- 
rowym' chodziło o to, aby Tow. kobiece wy- 
żej wymienione zorganizowały kantynę dla 
poborowych i dały im trochę towarzyskich 
rozrywek w „Świetlicy*, na ten okres dla 
nich zorganizowanej. 

Oczywiście obecne panie chętnie obiecały 
swą pomoc i podzieliły się pracą. W środę 
najbliższą o godz. 5-ej w tym samym gabi 
necie p. starosty Zarzyckiego odbędzie się 

  

  

   

zebranie drugie. na którem delegatki Tow. * 
zdadzą sprawozdanie z 
czynności. 

Praca świetlicowa w powiecie po świetli- 
“ach jest już obsługiwaną przez niżej pod- 
pisaną. jako instruktorkę Sejmiku. Drogi w 
miejscowościach bliskich kolei, są już wcale 
dobre i dojazd do takich osiedli nie jest zbyt 
męczący. 

Jak się dowiaduję, na święto Trzeciego 
Maja na poświęcenie pomnika dla powstań- 
ców pod Miłowidami wyruszy z Lachowicz 
płuton „.Strzelców*. że czapki i mundury 
są dla nich już w robocie. Nasze obywatelki 
z miejscowym dr. p. Jahałkowskim krzątają 
się koło założenia Stacji Opieki nad Matką 
i Dzieckiem na terenie tego największego w 
naszym powiecie starożytnego miasteczka. 
Drugą pracą będzie dożywianie tej młodzieży 
szkolnej, która z okolicznych wsi przybyła 
do Lachowicz, jako do szkoły wyżej zorgani- 
zowanej i żyje cały tydzień o suchem jadle. 
mieszkając kątem, a więc trybem dawnych 
biednych żaczków. A że w tych 7 tysięcy 
mieszkańców liczących Lachowiczach od 
dziatwy aż się roi, „Koło Gospodyń* chce 
otworzyć w tym roku sezonowe przedszkole. 

е kulturalna i społeczna z te- 
renu Baranowicz promieniować zaczyna i na 
powiat. Drugiem miasteczkiem, które trzeba 

a opieką jest Mołczadź. Tam 
„Tow Upiększania Mołczadzi*, 

zadbać mocno a umiejętnie o higjenę, o este- 
tyczny wygląd i o dobre zaprowjantowanie 
tego miasteczka na czas lata. kiedy to w cza- 
sie sezonu przybywa_do tej Ślicznie położonej 
mieściny wśród leśnych zagajników nad rze- 
ką sporo letników. 

Stroną sportową i towarzyską życia, 
mógłby się zająć tam z powodzeniem miej- 
scowy '..Strzelec*. który umie urządzać udane 

przedstawienia, zabawy no i wyczyny Spor- 
towe. 

25 b. m. było walne zebranie Macierzy. 
pono dość burzliwe i obfite w momenty o 
posmaku lokalnej sensacji, ale ponieważ 
zmieniono godzinę zebrania, a nie wszyst- 

dotychczasowych 

    

     

    

    

kich o tem zawiadomiono, więc przyszłam 
już po zebraniu i mogę jeno podać skład 
nowego Zarządu, do którego wybrano nast. 
osoby: Pani Aleksandra Szalewiczowa, wice- 
starosta Zarzycki, dyr. Stofiej, p. inspektor 
szkolny Wójtowicz. p. Katłubaj, burmistrz 
Senkowski, p. Antonowicz, poseł Poźniak, 

p. Stąbik, p. Bukowski. p. Wójcik. 
Przez aklamację wybrano Komisję Rewi- 

zyjną w poprzednim składzie: pp. Czyżewski, 
Jesionowski i Przyborowski. 

Przewodniczył zebraniu p. starosta Prze- 
pałkowski. Zebranie odbywało się na sta- 
rostwie. ciągnęło się blisko :6 godzin i jak 
wspomniałam, obfitowało w momenty sen- 
sacyjne, ale aby się w tym galimaljasie 
rozeznać, trzeba znać misterną siatkę miej- 
scowych intryg, a na to nie mam czasu, ani 
talentu, do takich spraw potrzebnego. 

Stefanja Bojarska. 

HODUCISZKI 
-- Trup na jeziorze. W dniu 28 b. m. 

w gminie hoduciskiej na jeziorze Łoździnie 
wypłynął trup nieznanego mężczyzny. Do- 
chodzenie prowadzą argany policji państwo- 
wej. Zachodzi przypuszczenie, iż jest to trup 
mieszkańca okolicznej wsi Stefaniana, któ- 
ry zginął bez wieści w styczniu r. b. 

  

Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: ! 

Ипа składzie głównym w Księgarni 

|]św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
|| wszystkich księgarniach. | 

Cena 2 zł. 

Losowanie książeczek P. K. 0. 
Dnia 25 kwietnia b. r. odbyło się w Pocz- 

towej Kasie Oszczędności IX z rzędu loso- 

wanie książeczek na premjowane wkłady 
oszczędnościowe Serji Il-giej. 

Premje w wysokości zł. 1.000 padły na 
następujące N-ry: 

   

  

50.111 59.073 71.382 81.895  .93.612 
50.332 59.082 71.810 82.546 93.635 
50.619 59.132 71.850 82.591 93.638 
50.730 59.263 78.486 _ 82.964 93.721 
50.814 59.500 78.714 84.101 93.993 
50.897 74.211 84.165 94.007 
50.956 60.069 74.940 84.475 94.331 

61.062 75.276 85.491 94.340 
51.645 61.232 75.344 85.516 94.413 
52.625 61.574 75.452 — .85.677 94.458 
52.672 62.166 75.817 85.996 95.981 
52.871 63.679 75.972 86.110 96.240 
53.036 64.591 76.064 86.635 96.383 
53.666 65.386 76.183 86.796 96.393 
54.047 65.613 76.205 87.091 96.979 
54.254 65.791 76.323 87.297 97.828 
54.407 65.806 76.388 87.490 97.870 

„076 67.116 76.804 87.966 98.285 
67.212 76.807 89.027 98.743 
67.332 76.953 89.276 99.320 
67.367 77.203 89.346 99.753 
67.452 77.598 89.484 99.879 
67.702 77.667 89.552 99.898 
68.255 77.974 89.796 

56.753 68.332 78.084 89.856 100.444 
57.375 68.826 78.588 100.722 
57.402 69.003 79.413 90.415 100.736 
57.586 69.575 79.789 91.161 102.097 

69.677 91.882 102.946 
80.054 92.007 

58. 877 70.524 80.267 92.872 
58.923 70.894 80.483 93.156 
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О & „BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
PŁAĆ ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: 
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Unja, czy zdrada? 
Pod tym tytułem w poniedziałek 

ubiegły wygłosił odczyt w sali kolum- 
nowej U. S. B. prof. Konopczyński, 
który przybył do Wilna, jako delegat 
Akademi Umiejętności, w celu zor- 
ganizowania tu, wzorem innych miast 
uniwersyteckich, komitetu lokalnego, 
mającego współpracować z główną 
komisją, rezydującą w Krakowie nad 
ułożeniem wielkiego polskiego słow: 
nika biograficznego. 

Korzystając z pobytu w Wilnie 
prof. Konopczyński poświęcił wolną 
godzinę, aby zapoznać słuchaczy, 
wśród których zresztą przeważała 
młodzież uniwersytecka a nawet szkół 
średnich, z wynikami swych badań 
nad mało dotąd wyjaśnioną sprawą 
układu kiejdańskiego z r. 1655, na 
mocy którego W. Ks. Litewskie zry- 
wało unję z Polską i łączyło się ze 
Szwecją. 

Odczyt był wygłoszony z wielką 
swadą i z zacięciem publicystycznem, 
zbyt jednak był pobieżny, by mógł za- 
dowolić wymagania naukowe. Prele- 
gent, opierając się na nieznanych do- 
tąd materjałach, z naciskiem podkre- 
Ślił, że król Karol bynajmniej nie za- 
mierzał bronić W. Ks. Litewskiego 
przed najazdem moskiewskim, Jecz 
przeciwnie wyraźnie unikał starcia z 
wojskiem cara Aleksego, mając na wi 
doku jedynie rozbiór Rzeczypospoli- 
tej. Również w postępowaniu Janusza 
Radziwiłła prof. Konopczyński dopa- 
truje się jedynie i wyłącznie pobudek 
osobistych: ambicji i pragnienia wy- 
wyższenia swego rodu, nie znajdując 
w jego polityce żadnych dążeń szer- 
szych i celów ogólniejszych. Układ 
kiejdanski nie był, jego zdaniem, ża” 
dną nową unją litewsko - szwedzką, 
lecz poprostu zaprzedaniem przez Ra- 
dziwiłła Litwy królowi szwedzkiemu 
w imię prywaty. 

Pogląd powyższy nie jest właści- 
wie rewelacją i w ogólnych zarysach 
jest przyjęty przez historjografję pol- 
ską i szeroką opinję dzięki spopula- 
ryzowaniu go przez Sienkiewicza. A- 
naliza dokumentów, (instrukcyj Ka- 
rola, układów z Pontusem de la Gar- 
dui, umowy kiejdańskiej ete.), doko- 
nana przez prof. Konopczyńskiego 
nie była o tyle wyczerpująca, by nie 
pozostawiła żadnych wątpliwości co 
do słuszności jego wniosków. Udział 
innych kontrahentów w tej akcji: bis- 
kupa Parczewskiego, kanonika Biał- 
łozora, biskupa Tyszkiewicza, pod- 
skarbiego Gąsiewskiego został zaled- 
wie zlekka naszkicowany, ówczesna 
sytuacja międzynarodowa nie uwy- 
puklona należycie, nastroje wewnę- 
trzne całkowicie nie uwzględnione. 
Wszystko to nadawało wywodom pre 
legenta piętno raczej publicystyczne, 
niż naukowe. Co prawda, trudno by- 
ło w godzinnej prelekcji uzasadnić te- 
zę bardziej gruntownie i źródłowo. 
Ale też temat to nie był odpowiedni 
dla popularnego odczytu. 

me wa — L 
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Popierajcie Ligę Morską 
===" j Rzeczną!!   

      

Święto pieśni. 
W piątek dnia 24 b. m. w sali Miejskiej 

odbył się poranek szkół średnich m. Wiłna. 
W I części pragramu wystąpiły chóry szkol 
ne zespolone: męski, żeński i mieszany. Naj 

lepiej wypadł śpiew chóru mieszanego pod 
dyr. p. J. Żebrowskiego. Następnie każda 

ze szkół, których było 22, wykonała oddziel- 
nie po dwie pieśni. Z chórów skich chlu- 
bnie wyróżnił się chór Państw. Seminarjum 
Ochroniarsk. pod dyr. p. J. Stubiedy oraz 
chór Państw. Szkoły Przemysłowo- Handlowej 
pod dyr. p. J. Żebrowskiego. Wcale dobrze 
popisały się chóry żeńskie Gimnazjum SS. 
Nazaretanek pod dyr. p. Adamowiczowej oraz 
gimnazjów państwowych im. Czartoryskiego 
i im. Orzeszkowej pod dyr. p. Żyłkowej. tu- 
dzież chór Państw. Seminarjum Żeńskiego 
pod dyr. p. Nebelskiej. Znaczne postępy w po 
równaniu z rokiem ubiegłym poczyniłv chó- 
ry Liceum im. Filomatów pod dyr. p. Plejew 

skiej oraz Liceum PP. Benedyktynek pod dyr 
p. Pieniążkowej. Bardzo mile zaprezentował 
się występujący po raz pierwszy chód 

ceum ŚŚ. Wizytek pod dvr. E. Dabrowskiej 
oraz chór Szkoły Zawodowej im. Św. Teresy 
pod dyr. Goreckiej. Wystąpiły dwa chóry mie 
szane, które dzielnie sie spisały, mianowicie 
chór Żydowsk. Seminarjum Naucz. pod dyr. 
p. Gersztejna oraz chór Gimnazjum im. T. 
Czackiego pod dy J. Żebrowskiego. Z chó 
rów męskich wy niły się: chór Państw. 
Seminarjum Nau Męskiego pod dyr. p. 
Dziwiłła, chór Gimnazjum im. Mickiewicza 
pod dyr. p. Bojakowskiego. Chór ten w swem 

gronie posiada jednego tenora, Śpiewajace- 
go nietylko całą duszą, lecz i ciałem. Chór 
Gimnazjum, OO. Jezuitów pod dyr. Ks. Ros- 
tworowskiego wywołał nielada sensacje, skła 

da się on bowiem z małych uczn. kl, I i II 
oraz uczn. klas starszych. Pięknie brzmiały 
chóry Państw. Szkoły Technicznej i Gimna- 
zium im. Słowackiego pod dyr. p. Boiakow- 

skiego oraz Gimn. im. Lelewela i Kr. Zygmun 
ła Augusta pod dyr. p. Stubiedy, Szkoły Han- 
dlowej Stow. Kupeów pod dyr. p. J. Żebrow- 
skiego nieźle udał się Kujawiak Surzyńskiego 

ć poranku robiła bardzo miłe wrażenie. 
Świetna organizacia poranku spoczywała w 

ręku dzielnej instruktor! piewu Kuratorjum 
O. S. Wil. p. Gawrońskiej, której pomagał p. 
Stubieda. Przerw prawie nie było, a olbrzymi 
program SRO w ciągu niespełna 3-ch 

godzin. 

  

  

   

    

   
   

   

    

          

Poranek zaszczycili swą obecnością Kura- 

tor O. $. Wil. p. Kazimierz Szelagowski w 
otoczenia pp. naczelników Małowieskiego i 
Głuchowskiego. Obecni rówineż byli inspek- 
tor szkolny m. Wilna p. Starościak oraz dy- 
rektorzy i przełożone szkół, biorących udział 
w poranku. . 

Szkoda wielka. że Polskie Radjo w Wilnie 
nie skorzystało z tak dobrej okazji i poranku 
tego nie transmitowało. W ubiegłym roku 
transmisja tego poranku była i pilnie była 
słuchaną. 

: Sten.   

W_I BE. ŃN Sx I 

Nowy komisarz Kasy Chorych w Wilnie. 
Z rozporządzenia Głównego Urzę- 

du Ubezpieczeń dotychczasowy komi- 
sarz Kasy Chorych w Wilnie pułk 

Dziś: Piotra m. 

Jutro: Katarzyny p. 

  

Wschód słońca—g. 4 m. 11 

Zachód „ —. 18 п 54 

Spostrzeženia Zakladu Meteorelogįi U. S. B. 

w Wilnie z dnia 28/1V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia - 14° С. 

> najwyższa: -|- 199 C. 

. najniższa: -- 50 C. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przeważający: połudn.-wschodni. 

Tendencja baroma spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: pogodnie przelotny deszcz. 

SAMORZĄDOWA. 
— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 

W dniu 27 kwietnia b. r. pod przewodnic- 
twem wojewody wileńskiege p. Stefana Kir- 
tiklisa odbyło sie 46-te zkolei posiedzenie 
Wileńskiego Wydziału Wojewódzkiego, na 
którem: 1) rozpatrzono 20 odwołań od do- 
konanego przez Magistrat m. Wiina wymiaru 
podatków; 2) rozpatrzono i zatwierdzono 
uchwały podatkowe sejmiku postawskiego na 
rok 1931/32 oraz uchwały tego sejmiku w 
sprawie ustalenia opłat w szpitalu sejmiko- 
wym, jak również w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki w Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w wy- 
sokości 20 tys. zł. na rzecz udzielnia właści- 

cielom budowli ogniotrwałych materjałów 
budowlanych na warunkach ulgowych; 3) 
rozpatrzono i zatwierdzono preliminarz bud- 
żetowy Powiatowego Związku Komunalnego 
w Postawach na rok 1931/32. Preliminarz ten 
po stronie dochodów i wydatków bilansuje 
się kwotą 360 tys. i jest okrągło o 140 tys. 
mniejszy niż w roku ubiegłym. Stosunek 
procentowy ważniejszych działów wydatko- 
wych budżetu. ilustrują cyfry następujące: 

a) administracja ogólna — 18,8 proc., b) spła- 
ta długów — 8,5 proc., c) drogi — 23 proc., 
d) zdrowie publiczne — 16,5 proc., e) opieka 
społeczna — 3,5 proc., f) popieranie rolnic 
twa — 18,3 proc. 

Wkońcu Wydział Wojewódzki na wnio 
sek p. Wojewody postanowił przekazać z bud 
żetu swoich rocznych wydatków w wyso- 

kości 7.200 zł. kwotę 1000 zł. do dyspozycji 
komitetu obywatelskiego niesienia. pomocy 

ofiarom powodzi ziemi wileńskiej. 

MIEJSKA 
— Sprawa niższych płac pracownikom 

samorządowym. Wczoraj na specjalnem po- 
siedzeniu Magistratu była szeroko dyskuto- 
«ana sprawa mającej nastąpić z dniem 1 
maja zniżki poborów pracowników samorzą - 
dowych. Magistrat miał ciężki orzech do 

zgryzienia. Z jednej strony wyraźna instruk- 
cja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po- 
leca przeprowa adzić obniżenie poborów, z dru- 
giej zaś strony Rada Miejska stanęła na sta- 

nowisku nieobniżania płac. 
Sprawa ta zostanie ostatecznie rozstrzyg- 

nięta na dzisiejszem posiedzeniu Rady Miej- 

skiej, która specjalnie w tym celu została 

zwołana. 

— Najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej. 

    

  

"We środę dnia 29 b „m. odbędzie się kolej- 
ne posiedzenie Rady Miejskiej. 

Porządek dzienny przewiduje następujące 
dwa punkty: 

1) Wnioski w sprawie przeniesienia kre' 
dytów w budżecie 1930-31 r. i 2) Sprawa za- 
stosowania do pracowników miejskich 100, 

obniżenia poborów. 
Drugi punkt porządku dziennego budzi 

wśród pracowników miejskich ogromne i zu- 
pełnie zrozumiałe zainteresowanie. 

LITERAGKA. 
— 129 Środa Literacka. Dzisiejsza „śŚro- 

da literacka“ poświęcona będzie znakomite- 
mu artyście, laureatowi tegorocznej nagrody 
artystycznej m. Wilna, prof. Ferdynandowi 
Ruszczycowi. Zebranie zagai prezes Zw. Z. 
L. P. prof. Marjan Zdziechowski, następnie 
o twórczości prof. F. Ruszczyca i Jego wie- 
loletniej pracy na polu kiltury artystycznej 
mówić będą prof. Józef Wierzyński i dr. Wa- 
lerjan Charkiewicz. 

Wstęp mają członkowie i sympatycy 
Związku. Goście mile widziani. Początek o 
godz. 8 wieczorem. 

GOSPODARCZA 
— Rozsyłanie nakazów płatniczych na 

podatek drogowy. Wydział podatkowy Ma- 
gistratu m. Wilna przystąpił do rozsyłani 
nakazów płatniczych na podatek drogowy 
Wszystkie nakazy będą rozesłane w terminie 
do 15 maja r. b. Podatek ma być uiszczony 
naipóźniej do 15 czerwca r. b. 

Wprowadzenie w życie podatku drogowe- 
go wywołało szereg protestów Związków pra- 
cowników samochodowych oraz właścicieli 
autobusów. Protesty te kierowane są do od- 
nośnych włądz centralnych i wskazują na 
całkowitą niemożliwość wywiązania się z te- 
go ciężaru podatkowego, co w skutkach od- 
bije się na powiększeniu kadr bezrobolnych. 

Wobec jednak wyraźnych instrukcyj Mi- 
nisterstwa Skarbu, Magistrat po dniu 15 
czerwca przystąpi do ściągania podatku w 
drodze egzekucji. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Związek Absolwentów w Gimnazjum 

Jezuitów w Wilnie. Na zasadzie postanowie- 
nia p. wojewody wileńskiego z 27 b. m. wciąg 
nięte zostało do rejestru stowarzyszeń i zwią 

zków slowarzyszenie pod nazwą „Związek 
Absolwentów Gimnazjum Jezuitów w Wilnie”. 
Celem tego apolitycznego stowarzyszenia jest 
utrzymywanie łączności wzajemnej, pomoc 

, stworzenie zastępu obywateli Po- 
w, którzy pełni tężyzny ducha potrafią 

dać z siebie maksimum energji i przedsię- 
biorczości. Człokowie stowarzyszenia urzą- 

dzać będą zebrania towarzyskie i dyskusyjne, 
udzielać sobie wzajemnie pomocy w pracy 
naukowej, propagować pracę społeczną i 
wspierać się wzajemnie moralnie i inaterjal- 
nie. 

  

   

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Komitetu Opieki nad dziew- 

czętami. W dniu 4 maja b. r. (poniedziałek) 
o godz. 5 popoł. w małej Sali Konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego (pl. Magdaleny 2) 
odbędzie się Walne zebranie Polskiego Tow. 

Opieki na dziewczętami. (Komitet walki z 
handlem kobietami i dziećmi). Zarząd prosi 
o konieczne przybycie członków Tow. oraz 
tych wszystkich którzy doceniają doniosłość 
tej akcji, mogliby poświęcić trochę wolnego 
czasu, współpracując z T-wem, gdyż praca 
ta jest nakazem chwili, bowiem statystyka 
wykazuje że Polska jest właśnie tym naro: 

  

Hertel został zwolniony z zajmowa- 
nego dotąd stanowiska. 

Stanowisko to objął p. Jacynik. 

  

dem, który najwięcej dostarcza materjału dla 
tego ohydnego procederu 

— Zebranie Towarzystwa  Bibljofilów. 
W czwartek, dnia 30 kwetnia b. r. o godz. 
8 wiecz. odbędzie się w Dziekanacie Wydzia:- 
łu Sztuk Pięknych U. S. B. przy ul. Uniwer- 
syteckiej 3, Ogólne Zebranie członków, na 
którem prof. M. Morelowski wygłosi referat 
р& „Źródła twórczości sztycharza nieświe 
skiego końca XVI wieku, Tomasza Makow. 
skiego“, ilustrowany przezroczami. 

Wprowadzeni goście mile widziani. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

VIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 29 kwietnia 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu z ostatniego posiedzenia. 2) Dr. J. Sam 
borski: Teratoid mesenterii. 3) Dr. S. Mahr. 
burg: Demonstracja preparatów. 4) Dr. Star- 
kiewicz: Leczenie przewlekle chorych dzieci 
w kolonji leczniczej im. Rektora Brudziń. 
skiego w Busku. 5) Doc. Dr. S. Bagiński: 
Układ pokarmowy a gruczoły dokrewne. 

— Walne zebranie pracowników auto- 
busowych. 25 b. m. odbyło się walne zebranie 
pracowników autobusowych, na którem po- 
staniowiono zwrócić się do władz admini. 
stracyjnych i samorządowych z żądaniem że- 
by koncesja autobusowa była oddaną takie- 
mu przedsiębiorcy który mógłby zabezpie- 
czyć i polepszyć byt pracowników autobu- 
sowych. 

Jednocześnie walne zebranie postanowiło 
zwórcić się do władz centralnych z protestem 

przeciwko wprowadzeniu w życie nowej usta 
wy drogowej, gdyż takowa prowadzi do 
zmniejszenia ruchu samochodowego, a tem 
samem zwiększenia kadry bezrobotnych ska- 
zując tysięce osób na śmierć głodową. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Znany krytyk i pisarz żydowski w 

Wilnie. W dniu wczorajszym przybył da 
Wilna znany krytyk i pisarz żydowski Sz. 
Niger, który pozostanie w Wilnie przez dłuż- 
Szy czas. 

— T-wo „Toz“ zwiększa kolonię letnia. 
Na niedzielnem ogólnem posiedzeniu T-wa 

| „Toz* (T-wo ochrony zdrowia Żydów) wybra 
no nowy zarząd i uchwaolno zwiększyć sta- 
łą kolonję letnią „Tozu* z 100 na 200 osób. 

RÓŻNE 
— Sekeja Pośrednictwa Pracy Koła Me: 

dyków U. S. B. w Wilnie niniejszem komu- 
munikuje, iż z dniem 15 maja b. r. wakuje 
posada lekarza asystenta w szpitalu powia- 
towym na Pomorzu. Warunki: 300 zł. mie- 
sięcznie, mieszkanie (umeblowane z obsługą 
i pościelą) i utrzymanie. 

Bliższych informacyj udziela kierownik 
Sekcji Pośrednictwa Pracy w Kole Medyków 
w poniedziałki, środy i piątki od g. 20 do 21. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na Fohulanee. Występy 

J. Kurnakowieza. Dziś o godz. 8-ej „W czep- 
ku urodzony; doskonała, pełna humoru, Ко- 
medja W. Rapackiego z niezrównanym |. 
Kurnakowiczem w roli Frania, Zabawna 
treść, będąca dowcipną satyrą na jednego z 
najznakomitszych śpiewaków polskich, oraz 
kapitalna gra zespołu z p. Kurnakowiczem 
na czele, budzą homeryczną wesołość na wi- 

downi. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia, 

że bilety zniżkowe, oraz kredytowane waż. 
ne są tylko do dnia 1-go maja r. b. po tym 
terminie zaś zostają zniesione. 

— Teatr Miejski w „Lutni* Występy 
Rosyjskiego Teatru Dramatycznego z Rygi. 
Dziś głośna sztuka Bułgakowa „Biała gwar- 
dja”, ciesząca się wielkiem powodzeniem 

dzęki arcyciekawej treści, oraz koncertowej 
grze zespołu. 

Jutro dnia 530-go b. m. ostatnia nowość 
„Wieczne pióro” Fodera. W piątek 1-go ma- 
ja po raz drugi „Dziwak* Afinogenowa. W 
sobotę dnia 2 maja odbędą się dwa przed- 
stawienia. Po południu o godz. 3 m. 30 ukaże 
się po cenach zniżonych „Starcza miłość” 
Miasnickiego; wieczorem o godz. 8-ej po raz 
ostatni „Biala -gwardja“. Będą to ostatnie wy 
stępy zespołu Rosyjskiego Teatru Dramatycz- 
nego z Rygi, na terenie Wilna. 

— Akademja na „Dar Narodowy 3-g0 
maja* Polskiej Macierzy Szkolnej. Dnia 3-go 
maja o godz. 8-ej odbędzie się w Teatrze 
na Pohulance uroczysta akademja na „Dar 
Narodowy 3-go maja*. W programie: słowo 
wstępne, produkcje chóralne, deklamacje, 
oraz II akt „Młodego lasu* J. A. Hertza 
w wykonaniu artystów Teatrów Miejskich. 

— Jubileusz Dyr. Al. Zelwerowicza Dnia 
5 maja obchodzić będzie 30-lecie swej pracy 
scenicznej dyr. Ałeksander Zelwerowicz. Pro- 
tektorat nad obchodem objęli: Prezes Rady 
Ministrów Walery Sławek. Marszałek Sejmu 
dr. Kazimierz Świtalski, marszałek Senatu 
Władysław Raczkiewicz, Minister W. R. i O. 
P. Sławomir Czerwiński, oraz Minister Prze- 
mysłu i Handlu Aleksańder Prystor. 

Jubiłat. odegra rolę dr. Sporuma w do- 
skonałej komedji F. Molnara „Wróżka i 
adwokat*. 

Bilety są już do nabycia w kasie zama- 
wiań, w Teatrze „Lutnia“. 

— „Szopka polityczna 1931 r.* w „Lutni”. 
„Szopka polityczna 1931 r.* pióra Hemara, 
Lechonia i Tuwima w triumfalnym objeździe 
po kraju wystąpi u nas w poniedziałek 4-go 
maja dwukrotnie: o godz. 7.30 i 9.20. Nie- 
zrównany dowcip i satyra polityczna, świetnie 
wykonane kukiełki (karykaturzysty Jerzego 
Zaruby), doskonałe opracowanie techniczne 
tworzą kapitalną całość Ujrzymy więc wszyst 
kie osobistości šwi.la politycznego. między 
innemi prawie wszystkich ministrów obec- 
nego gabinetu; poczesne miejsce zajmuje w 
szopce świat artystyczny i literacki. „Szopka 

y odznacza się ciętošcią satyry i 
bezbrzežnym humorem. Sukces artystyczny 
jaki odniosła szopka w roku ubiegłym daje 
rękojmię że i obecnie cieszyć się będzie za- 
służonem powodzeniem. 

ВАВ !О 
ŠRODA, dnia 29 kwietnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka czeska (plytyi. 
13.10: Kom. meteor. 14.50: Radjokronika. 
15.80: Odczyt dla maturzystów. 15 
pa i Polska przed wojną światow: 
16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audycja dła 
dzieci. 16.45: Program dzienny. — Koncert 
dla młodzieży (płyty). 17.15: „Zwalczanie 
marnotrawstwa w przemyśle i w życiu pub 
ilcznem* odczyt. 17.43: Koncert. 18.45: Chwił 
ka strzelecka. 19.00: Rezerwa. 19.10 Kom. rol- 
niczy 19.25: Program na czwartek i rozma- 
itości. 19.40: Pras. dzien, radj. 19.55: „Teatry 
w Berlinie" — pog. 2015: Odcz. muzyczny. 
20.30: Koncert. 21.15: Aud. japońska. 22.05: 
Aud. słowiańska. 22.35: Aud. literacka „Pro: 
es“. 22.55: Kom. i muzyka taneczna. 
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CZWARTEK, dnia 30 kwietnia 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa (pły- 
ty). 12.35: Koncert szkolny. 14.00: Kącik dla 
pań. 14.55: „Metoda umuzykalnienia Jacques 
Balecroz'a* — odcz. 15.30: Odcz. dla matu- 
rzystów. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Pro 
gram dzienny 16.20: Koncert symfoniczny 
(płyty). 17.15: „Jak żyją i pracują niewido- 
mi "—odezyt 17.45: Pół godziny muzyki ta- 
necznej na harmonji. 18.15: Tr. II- częšci kon 
certu. 18.45: Kom. Akad. Koła Mis. 19.00: 
„Polskość powiatu brasławskiego* — odczyt. 
19.25: Kom. Zwiążku Młodzieży Polskiej. 
19.35: Program na piątek. 19.40: Pras. dzien. 
radj. 20.00: Djalog J. Parandowskiego i J. W. 
Witlina. 20.15: „Feljeton humorystyczny”. 
20.30: Muzyka lekka. 21.30: Słuchowisko. 
22.15: Koncert. 23.00: Kom. i muzyka tanecz 

na. 

NOWINKI RADJOWE. 
CZEGO SŁUCHAĆ W ŚRODĘ? 

Środa przynosi w radjo ciekawy, już dru- 
gi z cyklu, djalog między dr. Beuermanem 
a speakerem „Polskiego Radja“ Bohdziewi- 
czem. tym raze 1 6 uniwe żytecie kc 'ień: 

skim. Niemniej niż Litwa interesują nas 
współczesne Niemcy i ich kultura, to też z 

zaciekawieniem będziemy słuchali sie 
profł Stefana Srebrnego z cyklu p. Wra- 
żenia berlińskie o teatrach w Berlinie. 

Kto nie ciekawy Litwy i Niemiec, lub nie 
lubi ścisłej formy odczytu może słuchać su 
dycji literackiej (22,35). W programie frag- 
ment nowej powieści jednego z najlepszycn 
dziś pisarzy angielskich Johna Galsworthy'- 
ego p .t. „Srebrna łyżka”. Powieść ta wraz 
z innemi z cyklu „Saga rodu Forsytów* sta- 
nowi monumentalną epopeję mieszczańskiej 
Anglji. 

Ofiary na powodzian. 
Prezes Banku Polskiego Władysław Wró- 

blewski przekazał na ręce p. Wojewody Kir- 
tiklisa zł. 20.000 — na pomoe ofiarom powo- 
dzi. 

P. Dyrektor Materski w imieniu Oddzia- 
łu Banku Towarzystw Spółdzielczych wpłacił 
na powodzian zł. 1.060. 

Stan rachunku Pomocy Ofiarom Powodzi 
m. Wilna w Wileńskim Prywatnym Banku 
Handlowym Sp. Akc.: Stan na 27 kwietnia 
1931 r. 1.500.— Dyrektor Banku Polskiego 
p. A. Wysocki z sum zebranych na I-ej Or- 
ganizacyjnej Konterencji w Wójewództwie, 
zł. 1.463.70. P. Mecenas M. Strumiłło zł. 200. 
P Justyn Strumiłło zł. 50. P.P. Kazimierz i 
Ludwika Šwiąteccy zł. 50. Razem 3.263 zł. 
i 70 gr. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
DALSZE DOCHODZENIE W SPRAWIE 

REKONSTRUOWANYCH MASZYN SIN- 

GEROWSKICH. 

W dniu wczorajszym z rozporządzenia 
wice-prokuratora S. O. p .Olgierda Jaeuń- 
skiego, aresztowany został Z. J. który oskar 
żony jest o to, że ze sprowadzonych z Ame- 
ryki części starych maszyn Zingerowskich, 

i innych części z niemieckiej fabryki w Dreź- 
nie rekonstruował maszyny, odnawiał je, i 
przy pomocy również z Drezna sprowadzo- 
nej kalkomanji stawiał markę fabryczną Zin- 
gera, poczem odnowione maszyny sprzeda- 
wał w całym kraju za cenę o wiele niższą 
niż kosztuje prawdziwa maszyna Zingera. 

„ (e). 

AWANTURA 'NA. UL. RUDNICKIEJ 

Wezoraj w południe uliea Rudnicka stała 
się widownią burzliwego zajścia, które za- 
kończyło się narazie spisaniem protokółu 
policyjnego, aw perspektywie razprawą Są: 
dową. 

Tło tej awantury jest następujące. Ku- 
pic wileński Minikies pożyczył w swoim eza- 
sie pewną sumę miejscowemu kupeowi Z. na 
weksel. Kiedy przyszedł termin płatności Z. 
weksel dopuścił do protestu. 

Wzburzony Minikies przyszedł do miesz- 
kania Z. żądając pokrycia długu, lecz Z. @- 
świadczył że w danej chwili pieniędzy nie- 
ma i wywiąże się z długu dopiero wtedy, 
gdy interesa jego polepszą się. Odpowiedź 
nie zadowolniła Minikiesa i wszezął awan- 
turę w rezultacie czego Z. wyrzucił go za 
drzwi. 

Wówczas Minikies zapowiedział zemstę. 
Jako też wczoraj w południe przechodzące ul. 
Rudnieką Minikies spotkał swego dłużnika 
idącego w towarzystwie innego kupea. Pod- 
biegł więe do Z. nawymyśłał mu, a wkońcu 
eu zaczął okładać laską. Z. już w tym wy- 
padku nie chciał zostać dłużnikiem i kijem 
zaczął też okładać Minikiesa. 

Wynikła zażarta bójka, podezas której 
Minikiesa moeno zbito. Widząe przewagę sił 
Minikies wydobył rewolwer (jak się później 
okazało był automatyczny straszak) i oddał 
z niego 4 strzały, wywołująe na ulicy wśród 
przechodniów zrozumiałą panikę. 

Akurat w tej ehwili nadszedł policjant, 
który Minikiesa zatrzymał i zaprowadził do 
1-go komisarjatu, gdzie o wypadku spisano 
dokładny protokół. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Parafjanowiczówna Marja, ul. Pokój Nr. 10 
w. celu pozbawienia się życia wypiła esencji 
octowej. Lekarz pogotwoia-po udzieleniu pe- 
mocy pozostawił Parafjanowiczównę w domu 
w stanie niezagrażającym życiu. 

PORZUCONE DZIECI. 

W dniu 27 b. m. w jednem z mieszkań 
przy ul. Bogusławskiego Nr. 5 niejaka Gru- 
dułówna Jadwiga pozostawiła dziecko płci 
męskiej w wieku około 2 miesięcy, którego 
umiesczono w; przytułku Dzieciątka Jezus. 

W dniu 27 b. m. w klatce schodowej domu 
Nr. 28 przy ul, Zawalnej został znaleziony 
podrzutek płci żeńskiej w wieku około 8 
miesięcy, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

WYKRYCIE KRYJÓWKI ZŁODZIEJSKIEJ. 

W związku z'dokonaną kradzieżą artyku- 

łów spożywczych i wyrobów tytoniowych 
wartości 2000 zł. na szkodę Spółdzielni Spo- 
żywców przy uł. Rossa Nr. 3 ustalone zostało, 
że skradzione przedmioty sprawcy ukryli w 
ogrodzie przylegającym do zaułka Szwajcar- 
skiego domu Nr. 3, Odnalezione artykuły 
spożywcze i wyroby tutoniowe zostały zwró- 
cone spółdzielni Spożywców. 

_ KRADZIEŻ GOŁĘBI. 
Z dziedzińca domu Nr. 52 przy uł. Majo 

wej na szkodę Skarbowskiego Michała zo- 
stała dokonana kradzież gołębi wartości 50 zł. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonał Dymitro- 
wicz Alfons, zam. przy ul. Majowej 35, któ- 
rego narazie nie zatrzymano. Skradzionych 
gołębi nie odnaleziono. 

ZA DOBĘ. 

Od dnia 27 do 28 b. m. wypadków zano- 
towano 25, w tem opilstwa i zakłócenia po- 
rządku publicznego 3, kradzieży 5, przekro- 
czeń administracyjnych 7. 

  

  

OBYWATELE! Nie wyrzucsjcie na- 
próżno pieniędzy, nie płaćcie za zwy- 
czajną maszynę do szycia 700-—800 zł., 
kiedy również dobrą, takiej samej war- 
tości użytkowej, oryginalną amerykań- 
ską (SINGERA ra może- 

cie nabyć w składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie, ul. Zawalna 11-a * 

za połowę tej ceny. Żądajcie cenników. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI Opadniecie balon 
  

Wojownicze oświadczenie Żabotyńskiego. 
WIEDEŃ. 28.4. Pat. —— Wczoraj 

przybył do Wiednia znany działacz ży 
dowski na terenie Palestyny p. Żabo- 
tyński. Na odbytej wieczorem konfe- 
rencji prasowej p. Żabotyński wygło 
sił przemówienie, w którem między in 
nemi powiedział: 

Nie żywię nienawiści ani do Angli- 
ków, ani do Arabów. Żydzi sami są 
winni wytworzonej sytuacji. Błędne 
jest mianowicie postępowanie admini 
stracji sionistycznej w Palestynie. Za- 
miast protestować przeciwko  wszel- 
kiej krzywdzie, ustępuje ona na każ- 
dym kroku. Widzieliśmy, do czego to 
doprowadziło: Prof. Weizman jest nie 
wątpliwie człowiekiem uczeiwym. 0- 

żywionym najlepszemi chęciami. Nie . 
rozumuje on jednak logicznie. Nie do- 
szłoby nigdy do krwawych wypadków 
z roku 1929, gdybyśmy posiadali tak, 
jak w czasie wojny powszechnej na- 
szą własną samoobronę, którą Angli- 
cy znieśli po wojnie. Wówczas żaden 
Arab nie odważyłby się zaatakować 
Żyda. Nie miałbym nic przeciwko te- 
mu, by nasza samoobrona pozostawa 
ła pod kierownictwem Anglji. Ostat- 
nie życzliwe słowa, wygłoszone w Lon 
dynie przez Mac Donalda, są bezsku- 
teczne. Żyjemy na Ziemi Świętej, jak 
w ghetto. Jest naszym obowiązkiem 
stworzyć z tego ghetta wolną siedzibę 
żydowską. 

   

  

Aresztowanie przywódcy hitlerowców. 
BERLIN 28.4. Pat. — Przywódca hitlė- 

rowców pos. Goebbels został wczoraj w Mo- 
nachjum aresztowany i pod eskertą odsta- 
wiony do Berlina. Aresztowanie nastąpiło 

z tego powodu, iż Goebbels mimo otrzyma- 
nego wezwania nie stawił się wezoraj na 
rozprawę przed sądem berlińskim.. 

Trzęsienie ziemi. 
ATENY 28.4. Pat. Na wyspach Chios 

i Oenuses odezuto dość silne wstrząśnienia 
ziemi, które uszkodziły wiele domów, m. in. 

   
i koszary. Mieszkańcy wyspy Oenuses obo- 
zują pod gołem niebem. 

Straszna eksplozja w fabryce sacharyny. 
BERLIN. 28.4. Pat. — W: dniu 28 bm rano, 

i ionych dotąd przyczyn, nastąpiła 

zymiej fabryce sacharyny Fahlberig, 

    

w 

List i ska w Magdeburgu niezwykle gwałto 
wna eksplozja, która wznieciła olbrzymi po- 
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Dziš! 

nego Ernesta Lubitscha 

KINO-TEATR 

„ABLIOS“ | 
Wileńska 33, tel. 9-26 

Dźwiękowy | 

Wkrótce 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

„НН 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Džwiekowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

NASTĘPNY PROGRAM: 
Arcydzieło śpiew.-dźwięk. 

Cena hil.: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

od dnia 28 do 30 kwietnia 193] r, wł. 
* będą wyświetlane filmy: 
Dramat w 8 aktach. 
nych: George O'brien i Nora Lane. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny pr: Spowiedź przed szturmem. 

twórcy „Parady Miłości" 

Z niezrównaną pełną czaru 
bohaterką „Parady Miłości” 

super przebój 
śpiewno-dźwięk. 

Film, o którym 

mówi cały świat! Trium- 

falny przebój dźwiękowy! 

żar zabudowań fabrycznych. Śmierć na miej 
scu znalazło 9 robotników, którzy odnieśli 
iężki . W stanie beznadziejnym prze 

wieziono ich do szpitala. 

  

  

Tajemnica 
W rołach głów- 

Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy 

ВАВ 

WŁOCŁAWEK 28.4, Pat. — Na polach 
majątku Świerczyn pow. nieszawski opadł 
balon niemiecki z trzema pasażerami, któ- 
rzy wyszli z przygody bez szwanku. Na miej- 

  

W-F>LE-N" S-"K- 1 

u niemieckiego na terytorium 
polskiem. 

sce wypadku przybyli przedstawiciele władz 
policyjnych z Aleksandrowa Kujawskiego о- 
raz przedstawiciele władz wojskowych z Wło 
eławka. 

GE PIKASO НА 

  

Niedobitki bandy dywersyjnej 
z przed 10 lat 

dają znać o sobie. 
Bezbronna kobieta zmusiła bandytów do odwrotu. 

W nocy z listopada na grudzień ub. r. do 
domu gospodarza wsi Duboszcze, gm. rakow- 

    

    

skiejj pow, mołodeczańskiego, Aleksandra 
Szymanowicza ktoś począł energicznie pn- 
kać. 

Przebudzony gospodarz na pytanie otrzy. 
mał odpowiedź z zewnątrz: 

„POLICJA — OTWORZYĆ!* 

iż istotnie ma do czynienia z 
uchy 

Sądząc, 
przedstawicielami władzy Szymanow 
lił drzwi. 

W tej chwili do mieszkania 

WDARŁO SIĘ DWÓCH ZAMASKOWANYCH 
MĘŻCZYZN. 

Napastnicy z których jeden uzbrojony 
był w obcięty karabin, a drugi w potężny 
rewolwer syst. „Nagan*, stert owali 0sz0- 

łomionych gospodarzy okrzykiem: 

„RĘCE DO GÓRY!* 

Powolnego sobie Szymanowicza popre 
wadzono do pokoju, gdzie spała jego żona 
Marja. 

Bandyci, posługując się latarką elektry- 
czną, oświetlili mieszkanie i energicznie do- 

magali się 

  

  
   

     
PIENIĘDZY. 

Szymanowiczowa, nie tracą 
rzueiła się do ekna by tą dr. 

nazewnątrz i podnieść alarm. 

      

    

+ przytomności 
за wydostać się 

    

kajuty okrętowej 
NAD EROGRAM; 500 dolarów 7". 

  

doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genial- 

MONTE CARLO 
Jeanette Mac Donald, ;.£.72 ski Jack Buchanan. 

Film, który zachwycił i oczarował cały świat. 

Na pierwszy seans ceny 

MOJE SLO 

Ceny zniżone od 60 gr. 

Największy dźwiękowo- 
śpiewny przebój polski 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY FOX'A 
(ostatnie nowiny, Polska, Wawel). zniżone. — Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10715 

NECZKO Janet Gaynor, 
Charles Farrel. 

Na zachodzie bez zmian 
W-g głośnej powieści Erika M. Remarque'a. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 1015, w sob. i niedz. od g. 2-ej 

Film, który każdy powin. obejrzeć. 

JANKO MUZYKANT 
Wspaniały i wzruszający do łez dramat na tle znanej noweli Henryka Sienkiewicza. 

W rolach głównych: Piękna gwiazde ekranu polskiego Marja Małicka, Witold Conti i królowie śmie- 
chu Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza, którzy odśpiew. cały szereg pios. w języku polskim. 

NAD PROGRAM: WSZECHŚWIATOWY DODATEK DŹWIĘKOWY FOX'A. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — Ceny zniżone na pierwszy seans. 

Pieśniarz Paryża w roli 
tytuł. 

z ulubieńcem 
publiczności Maurice Cheralier 

  

Indyjski Grobowiec 
Całość—obie serje razem. 

40 gr.. parter dzien. 60 gr., wiecz. 80 gr. 

  

KINO-TEATR Śpieszcie zobaczyć! 

PA N « Ostatnie 2 dni! 

® 
WIELKA 42 Inong| Nasz następny progam ŻONA FARAONA 

Z udziałem genjalnego EMILA JANNINGSA. Harry Liedtke i Paweł Wegener. 

Film, o którym 

mówi cały świat! 

  

Kino Kolejose 

OGNISKO 
(ebsk dworau kolejow,) 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
uliea Wielka 26.   

MISNON G. EBERHART. 

Dziš i dni następnych! Trzy 
glošne gwiazdy polsk. ekranu: 

Dziši Wielka prezent. dla Wilnal Rewja „Morsk. Oka“ 
zE. Bodo, Lopkiem-Krukowskim, Mesalką, sióstr Ha- 
lamy z całym zesp. uroczych Giris w najnowszej rewji 2 ® ы 3 

NAD PROGRAM: Najnowsze wydanie 1931 r. Szczyt sensacji! Dlaczego przeżywamy taki krzyzys światowy? 

Bo czerwoni Carowie z Meskwy chcą ratować Piatiletkę i rozsyłają po całym Świecie szpiegów! Wszystko uj- 

rzymy w fil- 
mie p. t 

Potężny dramat w SZPIEDZY 

50 

Gdy pacient przemėwi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— Nie — widziała — pani! — wy- 
jąkałam —Nie mogła pani widzieć! 

—Widziałam. Stał tam—Wskazało 
na Dimucka, który cofnął się pośpiesz 
nie nabok. — W tem miejscu stał. 

_ Widziałam go tak wyraźnie jak teraz 

panią. 
— Niech się pani uspokoi, panno 

Frisling: jest pani zmęczona — zde- 
ńerwowana — wtrącił spokojnym, po- 
dejrzanie opanowanym głosem O'Le- 

ary. 
— Widziałam go — upierała się 

Mittie. — Widziałam Adolfa. Wy- 
szłam ze swojej sypialni. Szłam do ła- 
zienki po wodę. Tam leży szklanka. 
Wskazała na leżące wpobliżu okruchy 
szkła. I w tem miejscu on mi się 
ukazał. Poprostu ukazał się. Tuż u 
szczytu hcodów. Zamknęłam oczy i 
zaczęłam krzyczeć. To był on, Adolf. 
I znów w głosie jej zadźwięczało stra- 

szliwe przekonanie. Zapanowało chwi- 

lowe milczenie. Zobaczyłam twarz sto- 
jącego nawprost mnie O'Briena z 0- 
puszczoną szczęką i wysadzonemi na- 
wierzch oczyma i przeszedł mnie prze- 

lotny dreszcz wesołości. Ale w tym 

momencie na dworże rozległo się prze- 
ciągłe, bardzo wyraźne, gardłowe uja- 

danie Konrada. 

  

Skutek tego psiego alarmu był 
zdumiewający. O'Leary rzucił ostre 
słowo policjantom, którzy zbiegli cię- 
żko po schodach. March zbladła jak 
trup, zawróciła, jakby cheąc gonić po- 
licjantów, zachwiała się i upadła na 

podłogę. 
Deke, który uprzedził Eustachego, 

porwał ją na ręce i stanął w miejscu 
tak samo blady jak ona, powtarzając 
w trwodze jej imię. Wyciągnięte ra- 
miona Eustachego opadły powoli, a 
w jego zwężonych oczach zaświeciły 
żłe błyski. Spojrzałam na bose, różo- 
we, wysmukłe dziecinne nóżki March, 

zwieszające się z pomiędzy ciemnych 
fatd jedwabnego szlafroczka i zanie- 
pokoiłam się niedorzecznie, że dziew- 
czyna zaziębi się śmiertełnie, biegając 
po zimnym domu bez pantofli. 

Chciałam już powiedzieć Deke'owi, 

żeby ją zaniósł do jej pokoju, gdy 
March otworzyła powieki i młody 
człowiek, nieprzytomny z miłości i 
niepamiętny na naszą obecność, schy- 
lił nagle głowę i przycisnął usta do jej 

ust. 
Była ło scena warta widzenia. 
Pocałunek trwał tak długo, że aż 

mi się od tego widoku zrobiło ciepło. 
Mittie gapiła się chciwie na młodą 

Jadwiga Smosarska, Marja Malicka i Brydzińska 
Węgrzyna, Parnelia, Jaracza, Fertnera, Zelwerowicza, Ordonówny, Manowskiej i in. w arcyfilmie p. t. 

Niewolnica miłości (Dramat serca kobiecego 
Redllńskiego. Rzecz dzieje się w Warszawie i jej okolicach. — Następny program: Czarne Domino z Harry 

Liedtke i Hr. Agnes Esterhazy. Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

Uśmiech Warszawy 

przy współudz. najwyb. 
artystów scen warsz,: 

Nowa przeróbka głośnego 
romansu zn. noweli Józefa 

14 aktach. W rolach głów- . 
nych: Willy Fritsch i Rudolf Kiejn Rogge. 

OUT PTE RTP: 

parę przez moje ramię. Izabella cof- 
nęła się z postarzałą nagle twarzą. 
Dimuck zagdakał jak spłoszona kura, 
podczas gdy Eustachy ocucony z zim- 
nej furji postąpił krok naprzód i rzekł 
ostrym jak stal, groźnym głosem: 

— Dosyć tego, Lonergan. Możesz 
iść, March? Zaprowadzę cię do twego 
pokoju 

Lonergan podniósł zwichrzoną jas. 
ną głowę, ukazując zmienioną, weso- 
łą triumfującą twarz z oczami jak 
dwie gwiazdy. 

Przycisnął mocno March i odpo- 
wiedział spokojnie, dysząc lekko: 

— Nie ty. Ja. 
Ale March nie chciała żadnej es: 

korty. Opanowała się momentalnie i 
chociaż Lonergan postawił ją na zie- 
mi tak delikatnie, jakby była maleń.- 
kiem dzieckiem, zmierzyła nas wszyst 
kich śmiałem, władczem spojrzeniem, 
w którem nie było ani cienia zaklopo- 
tania czy wzruszenia. Tylko jej czer- 
wone małe usteczka wyglądąły jak 
zgniecione płatki róży. 

Westchnęłam z żalem, gdyż dziew- 
czyna, jak zwykle arbitralna, kazała 
Miitie iść i położyć się i dała ogólnie 
do zrozumienia, że i my powinniśmy 
zrobić to samo. Miałam ochotę zoba- 
czyć czułą scenę drugi raz. Ale O'Lea- 
ry zniknął, a Eustachy, ponury i zjad- 
liwy, odprowadził March do drzwi jej 
pokoju. Przypomniałam sobie w samą 
porę opuszczonego pacjenta. Przecho- 
dząc koło Lonergana spojrzałam mu 
w twarz, na której istniały resztki 
egzaltacji. Skierował na mnie wzrok. 

EEST A STREET KSS TOS TT MASTER O ORECZORA 

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

Ceny: Balkon | 

  

POSYPAŁ SIĘ GRAD KUL. 

To bandyci manewr energicznej kobiety 
chcieli doraźnie ukarać i udaremnić. 

Jedna z kul dosięgła Szymanowiczowa, 

RANIĄC JĄ W LEWĄ PIERŚ. 
Nieszczęśliwa osunęła się na podłogę, lecz 

mimo bólu, chwyciła leżący tu kawał drzewa 
i tym 

ZADAŁA SILNY CIOS W RĘKĘ 

napastnikowi, który oświetlał izbę. 
Latarka rozprysła się a mieszkanie zale- 

gły ciemności. 

ŚRÓD BANDYTÓW PANIKA 
powstała i z tego powodu, że dzielna kobieta 
poczęła rozpaczliwie krzyczeć: 

„BANDYCI, BIJ BANDYTÓW!" 

Posypały się. nowe strzały, na szczęście 
nieszkodliwe, a następnie bandyci w popło- 
chu 

RZUCILI SIĘ DO UCIECZKI. 
Uwiadomiona o wypadku 

POLICJA WSZCZĘŁA DOCHODZENIE, 
które rzuciło podejrzenie, że sprawcami uda- 
remnionego rabunku są zamieszkali wpobli- 
liżu notoryczni złodzieje: Mikołaj Bujnieki, 
Antoni Zdanowicz, Grzegorz Maceralik i 
Wincenty Szuk. 

Dwaj pierwsi z wymienionych to 

  

s 

i 

stępujące wpisy: 

W dniu 25.15. 1931 r. 
12724. 1. „Wirszub Elka" Firma: 

r. Właściciel — Wirszub Elka, zam. tamże. 

W dniu 26.II1. 1931 r. 
127255 b Firma: 

  

eksportu zagranicę, Siedziba w Szczuczynie. 
istnieje od 13 marca 1931 r. Wspólnicy Jankiel Fren- 
kiel z Wasiliszek, pow. Szczuczyńskiego i Majer Szajn 
z Warszawy, ul. Gęsia 33. Spółka. firmowa zawarta 
na mocy umowy z dn. 13 marca 193] r. na czasokres 
do dnia 31 grudnia 1931 r. z automatycznem przedłu- 

tak dalej z 
roku na rok, o ile przynajmniej na miesiąc przed 
upływem terminu którykolwiek ze wspólników nie 
zażąda rozwiązania spółki w terminie. Zarząd należy 
do obydwóch wspólników łącznie. Wszelkie zobawią- 

zania w imieniu spółki, jak wszelkie umowy. weksle, 
indosy, czeki, pełnomocnictwa, akty, dokumenty, po- 

pieniędzy, przesyłek poczto- 
wych i kolejowych oraz pieniężnych podpisują pod 
stemplem firmowym obaj wspólnicy łącznie, zwyczaj- 

zobowiązań 
podpisuje jeden ze współników. Pomiędzy wspólnika- 
mi Mejerem Szajnem a Fejgą Rywką Rubinsztejn 
zawarta zosała intercyza przedślubna zeznana przed 
Notarjuszem Wincentym Kosteckim w Warszawie dn. 
21 grudnia 1927 r. pod Nr. 5480 mocą której majątek 
nabyty przez małżonków podczas trwania małżeństwa 
afaiiowi wapólni ih worswnych. częściach: Wwłasndść, 
zaś majątek posisdany przed zawarciem małżeństwa 
i wniesiony mężowi tytułem posagu jak również ma- 

żeniem na następny rok kalendarzowy i 

kwitowania z odbioru 

ną zaś korespondencję nie zawierającą 

Piostr RANÓIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

w Wilnie, ul 
Żydowska 6. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 

Jankiel Frenkiel i Majer Tra- 
deggs. Spółka firmowa*. Prowadzenie skupu jaj celem 

CZŁONKOWIE BANDY DYWERSYJNEJ Z 
1918—1919 R. 

Prowadząc dochodzenie w tym kierunku 
podejrzani zostali aresztowani. 

Szuk i Maceralik przyznali się że uczę- 
stniczyli w napadzie na dom Szymanowiczów 
i oświadczyli, że działali pod wpływem na- 
mowy Bujnickiego i Zdanowicza. 

Idąc za wskazówkami 

ODNALEZIONO UKRYTĄ BROŃ I MASKI. 

Bujnickii Zdanowicz, pod naporem prze- 
mawiającego przeciwko nim materjału rów- 
nież przyznali się do udziału w napadzie, 
leez wypierali się inicjatywy. 

Sprawę tę rozpatrywał ostatnio 

WYDZIAŁ KARNY SĄDU OKRĘGOWEGO 

w skłądzie: wice-prezesa p. Michała Kadusz- 
kiewicza oraz sędziów Cz. Sienkiewicza i W. 
Brzozowskiego. 

Oskarżenie wnosił wice-prokurator p 
Giedrojć, który domagał się jak najsurowszej 
kary na niebezpiecznych dla otoczenia i nie- 
poprawnych zbrodniarzy. 

Sąd, przychylając się do wywodów rzecz- 
ika oskarżenia, uznał wszystkich podsąd 

za winnych a stosując przy wymiarze 
y art. 15 przep. przech. do K. K. 

SKAZAŁ NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE: 

Mikołaja Bujniekiego i Antoniego Zda- 
nowicza bezterminowo, za* Grzegorza Mace 
ralika — Wincentego Szuta przez 10 lat ka 
dego. Ka-er. 
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UZNANA 

DH NAJLEPSZĄ į 

z KOPERNIKIE 
Warszawskiego T-wa 

A.Długokęcki i W. Wrześniewski S-ka Akcyjna Warszawa—Bracka 23 
wszędzie 

2 Przedstawiciel St. Zatorski — Wiln 

Nr. 98 „2040, 

Giełda warszawska z dn. 28.1V. b. r 

WALGTY | DEWIZY: 
  DOlaPY ox RE=. 3 8,901/—8,921/,—8,881/, 

Ualaja“ Datos Ss 124,16 — 124,47 — 123,85 
Budapeszt . . 155,48—156,08— 155,28 
Londyn . . 2 « « . „ £8,881/,—43,49 43,28 
Nowy York . . . « . .8,913—3,933—8,893 
Nowy York kabe! . . . 8,921—8,941 — 8,901 
Paryė*. -34,98— 31,79 

75—238,55 Stokholm . + + „ 9,15 
8)-17:,23—171,37 Szwajcarja . . . 
   

    

    

Włochy . „ « 45,721/, — 46,84 — 46,61 
Berón w obr.pryw. . .. .. .. 2i2,47 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestye, . . ++ 02,50 
5% Konwersy|na w» * . 49,00 
5% kolejowa НН z + + . 46,00 
3% promjawa pożyczką budowlana. 4,35 
6% dolarowa ‚ .. . ka - „ 73,00 
8% L.Z. B. G. K. i B:R., obl. B. G. £. . 94,00 
Te same 7% .. . .... Žž 83.25 
8%-605BEG Kort „iR 9,00 
41/,% L. Z. ziemskie <... PRO Z 
4'/,% warszawskie : . : ‚ „ 58,00 
8% warszawskie. ... 73,25 -78,00— 73.15 
8% Częstochowy „ « « + . . › 63,75 
5% Łodzi SZA CE A 

RKECJE 
Bank Polski PM A i łdA 
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o, ul. J. Jasinskiego Nr. 

  

  

:ROŽE KRZACZASTE I PIENNE w naj- 
— lepszych odmianach poleca — 

NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 
ZAKŁAD OGRODNICZY : HANDEL NASION & 

W. WELER, "" 1) ul. Sadowa 8, tel. 10-57, 

2) ulica Słowackiego 6. 
  

214/VI 

Spółka 

445 zł. z %% i kosztami. 
260/4829/V1 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileń- 
skiej Nr.25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 kwietnia 
1931 roku, o godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Zawal- 
nej Nr. 25, odbędzie się sprzedaż z licytacji, należą- 
cego do józefa Gołąba majątku ruchomego, składają- 
cego się z winogron, oszacowanego na sumę 500 zł. 
na zaspokojenie pretensji lzaaka Gilińskiego w sumie 

Komornik Sądc wy 1. Mościcki. 

NOZDRZA 

STAŁĄ ЕЛ 
prócz Browieji dai 
inteligentnym, wymow- 
nym, pracowitym i ucz- 
ciwym paniom i panom. 
Fachowość niekoniecz- 
na, nasz kierownik po- 
ucza. Zgłoszeni z 
dwiema fotografjami i 
dowodami osobistemi 
dnia 29 i 30 b. m. od 

godz. 10 — 3. 

  

  

wiru, zamieszkaly w Wilnie, 

publicznej sprzedaż z licytacji 

262/4828/VI 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, VII re- 

przy ul, Połockiej 
14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. P. C.-obwieszcza, iż 
w dniu 6 maja 1931 roku, o godz. IO-ej rano w Wil: 
nie przy ul. Dyneburskiej Nr. 22 m. 4, 

majątku 
Kazimierza Hajduli, składającego się z mebli, oszaco- 
wanego na sumę 500 złot. na zaspokojenie pretensji 
Stanisława Banaszaka i Stanisława Syryńskiego 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

HOTEL „BELGJA' 
ulica Szopena Nr. 5, ; 

pokój Nr. 8. 

LiD 
- sprzedam 
cena przystępna. 

  

  

  

Nr. 

odbędzie się 
ruchomego 

  

  

Poszukuję posady 
Do sprzedania 

bardzo tanio 

posiadłość 

Adres w Redakcji 
Kurjera Wileńskiego 

pod 8728. 
  jątek jaki w przyszłości dostanie się drogą spadku lub 8 R A 3 

darowizny będzie stanowił oddzielną i wyłączną S Z F E w m. Podbredziu, pow. Udziel długoter- własność każdego z małżonków. 215/V1 na samochodach oso- | | święciańskiego, składają- e minowej 

W dniu 8.IiI. 1981 r. 
12664. | Firma: „Perelman Fania“ w Rakowie 

pow. Mołodeckiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1927 r. Właściciel — Perelman Fania, zam. tamże. 

bowych lub ciężaro- 
wych mogę, pracować 
w garażu. Kursy ukoń- 
czyłem w Paryżu jazdy 
i mechaniki. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać w 

в pod adresem 
216/V1 

  

Najtaniej 
kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy wełny, jedwabie sztuczne desenio* 
we i perkale w pięknych deseniach oraz poń- 

dureciano НОа Й 
Uwaga — WILENSKA 27. 

czochy, pończoszki 

  

— Pocałowała mnie — rzekł nie- 
przytomnie, widocznie nie wiedząc, że 
mówi i co mówi. — Co pani o tem 
sądzi? I ona mnie pocałowała! — za- 
mrugał powiekami, opamiętał się, 
spojrzał na mnie. przytomnym wzro- 
kiem, zaczerwienił się i odszedł. 

Zeszłam do pokoju wieżowego, 
stwierdziłam, że wszystko jest w po- 
rządku i usiadłam, aby zastanowić się 
nad sytuacją. 

Miłość i upiór. 

Naturalnie nie mogło być żadne- 
go upiora. Mittie coś się przywidziało. 
Chociaż ten ton przekonania w jej 
głosie i trwoga, jakiej doznała, wska- 
zywały na coś... konkretnego. Nim 
O'Leary powrócił, zesztywniałam i 
zziębłam na kość. Zastał mnie wpat- 
rzoną w zakazane schody i dygoczącą 
jak liść osiki. 

Na moje pytanie odpowiedział ni 
to, ni owo. Usiadł przed kominkiem 
i wpatrzył się w ogień. Uderzył mnie 
niezwykle poważny, skupiony wyraz 
jego twarzy. 

‚ Reszta nocy upłynęła spokojnie. 
Świt zastał pacjenta dużo silniejsze- 
go, O'Leary'ego niewzfuszonego jak 
letnie morze, a mnie zmęczoną i spra- 
gnioną wypoczynku. Nie mogę ukry- 
wać, że osiągnęłam już wiek, w któ- 
rym nastrój, wygląd i trawienie uwa- 
runkowdne są pewną niezbędną dozą 
spokoju. Prawda, że mam nieco ostre 
usposobienie z natury, a wygląd, któ- 
rym trudno się chełpić, ale o trawienie 
dbam. 

O'Leary wyglądał świeżo i rzeźko 

    

   
    

Druk. „Zmicz”*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

Kazimierz Gajlusz 
wieś Pietruszki 

więciany Wileńskie. 

Zaleszczyki 
pensjonat „ŚWIT” 

A. Psarskiej, przyjmuje 
zgłoszenia. Ceny niskie. 

  

    
    

i było w nim coś takiego, iż pom; 
łam, że jego nocne dumania musiały 

wydać owoc. Przed wyjściem wypytał 
mnie szczegółowo, już nie wiem po raz 
który, o okoliczności śmierci Adolfa, 
o to, jak leżało ciało, w którem miej- 
scu znalazłam słonia i co kto powie. 
dział, czy wykrzyknął na widok trupa. 

Na zakończenie wręczył mi rewol- 
WET. 

— Proszę to wziąć, panno Saro. 
Musi pani coś dla mnie zrobić. Umie 
pani strzelać ? 

-— Mogę się zorjentować, jak się 
to robi — odparłam, biorąc ostrożnie 
do ręki zimny przedmiot. — Pociąga 
się za to? 

— Tak, tylko niech pani nie po- 
ciągnie! — krzyknął, odskakując na- 
bok i przyginając moją rękę ku zie- 
mi, tak że wycelował lufę w podłogę. 
Jednocześnie spojrzał na mnie szcze- 
gólnym wzrokiem, ni to z powątpie- 
waniem, ni z szacunkiem. — Nie wiem 
czy tej kobiecie można to powierzyć 
—mruknął jakby do siebie samego.— 
Panno Saro, niech pani mi przyrzek- 
nie nie strzelać w żadnych okoliczno- 
ściach, dopóki ja pani nie każę. A je- 
żeli już pani strzeli, to w podłogę. 

— Dobrze, odpowiedziałam ocho- 
czo, bynajmniej nie ciekawa ekspery- 
mentu. ` 

Popatrzył na mnie niepewnym 
wzrokiem, jakiś wstrząśnięty czy za- 
niepokojony i położył rękę na pier- 
siach. : 

— Proszę pana — zabrzmiał od 
progu głos O'Briena. O'Leary dał mu 

  

ca się z działki ziemi let- 
niskowej 
€000 mtr. kw. z lasem so- 
snowym i jednym domem 
drewnianym. 

sklepie 
„Union* — przy ul. Mic- 

kiewicza 22. 
  

Zakład Krawiecki 

F. Walter 
przyjmuje roboty na sezon 

wiosenny po cenach zni- 

żonych, Dominikańska 8-4 

pożyczki 
w sumie ?000—3000 złot. 
za wyrobienie mi stałej 
posady biurowej według 
VIII st. sł. Dane posiadam. 
Łaskawe zgłoszenia do- 
Administr. „Kurjera Wil." 
pod Nr. 8729 dla p, K. J. 

obszaru około 

Informacje 
robótkowym 

  

  

So książ, wojsk.. 
wyd. przez P. K. U. 

Święciany na imię Józefa 
Olechnowicza rocz. 1895 
ze wsi Świlany, gm. Ho- 
duciskici, unieważnia się.   

            

znak, aby wszedł. 

— Co tam, O'Brien. 
— Pokłóciliśmy się, proszę pana. 

‚ & Shaferem o to, co pan nam kazał 
robić. Ja mówię, że pan kazał zosta- 
wić tylne drzwi otwarte i nie pilnowa.- 
ne przez cały dzień, a resztę domu 
pilnować, ale nikogo nie aresztować. 
Czy tak. 

— Tak, naturalnie, że tak. 

— Ano właśnie! Ja to samo mówi- 
łem, ale Shafer upiera się, że tak nie 
może być. Mówi, że pan powiedział..--. 
Spojrzał na mnie, drgnął gwałtownie 
i, ku memu zdziwieniu, podniósł ręce 
do sufitu. — Na Boga, panie! Czy paa 
widzi eo ta kobieta ma w ręku! 

O'Leary odwrócił się, spojrzał na 
trzymany przeze mnie rewolwer (wi- 
docznie nieprawidłowo) i doskoczył 
do mnie jednym susem. 

— Ózy nie powiedziałem pani, że 
trzeba celować w podłogę. — W po- 
rządku. O'Brien. Sam dałem pani re- 

wolwer. 

O'Brien opuścił ręce, lecz wyraz 
jego zwróconych na mnie oczu pozo- 
stał zdecydowanie nieprzyjazny. 

— A to co innego — powiedział 
posłusznie i wyszedł dużemi pośpiesz- 
nemi krokami. Znałazłszy się w pa- 
sażu, wytknął głowę przez szparę w 
portjerze. 

rywczo, jakby nie mógąc się powstrzy- 
— Tyle tylko powiem — rzekł po- 

mać — tyle tylko powićm, że pan na- 
raża życie. — Rzucił mi drugie wro- 
gie spojrzenie i zniknął. 

(Б 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


