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POLSKO - NIEMIECKI, 
W ostainim dniu wielkiego tygod- 

nia zakończone zostały w Warszawie 

pertraktacje polsko-niemieckie na te- 

mat obrotu handlowego. Osiągnięto 

po dwutygodniowych rozmowach po- 

rozumienie, streszczające się w tem, 

że oba rządy zobowiązały się nie za- 

ostrzać zarządzeń bojowych, wprowa- 

dzonych od początku wojny celnej, 

    

t. zn. Od r. „ oraz utrzymać te 

rozmiary wymiany towarowej, które 

istniały w końcu r. ub. pomiędzy Rze- 

szą Niemiecką a Polską. Pertraktacj: 

były prowadzone ze strony polskiej 

przez Naczelnika Wydziału Zachod- 

niego M. S. Z. p. Lipskiego i dyr. d-tu 

handlowego Min, Przem. i Handlu p. 

Sokołowskiego, ze strony niemieckiej 

—-rzez posła Rzeszy w War 

von Mołtke i kilku ekspertów przy- 

byłych z Berlina. Protokół końcowy 

pertraktacyj, obejmujący osiągniete. 

porozumienie, podpisał przybyły w 

przeddzień min. Zaleski i poseł von 

Moltke. 

Zawarty przed paru laty traktat 

handlowy polsko-niemiecki nie wszedł 

w życie wobec nieratyfikowania go 

przez Reichstag berliński. Wskutek 

ogarniających Niemcy nastrojów poli- 

tycznych usiłowania zmarłego posła 

Rauschera idące do normalizacji sto- 

sunków gospodarczych / połsko-nie- 

mieckich zostały unicestwione, pomi- 

wie 

  

mo całkowitej dobrej woli strony pol- 

skiej, która traktat ratyfikowała. 

Zaostrzenie wojny celnej miało w 

mniemaniu rewizjonistów niemie:- 

kich stać się jeszcze jednym środkiem 

nacisku na Polskę i przysporzenia jej 

trudności Ostatnio 

rząd niemiecki zapowiedział zasłoso- 

wanie wobec towarów polskich taryfy 

maksymałnej, równającej się w prak- 

tyee uniemożliwieniu wszelkiego wwo- 

zu z Polski, która, oczywiście, byłaby 

zmuszona odpowiedzieć na to iden- 

tycznem zarządzeniem w stosunku da 

towarów niemieckich. Wobec znacz- 

nego obrotu handlowego polsko-nie- 

gospodarczych. 

mieckiego — nawet w okresie wojny 

celnej — to nowe silne zaostrzenie 

jej dotykało liczne sfery gospodarcze 

po. obu stronach. Bezpośrednie nie- 

bezpieczeństwo dla realnych intere- 

sów, wywołane przez pobudki wyłącz- 

nie politycznej natury, skłoniło wi- 

docznie stronę niemiecką do pewnego 

opamiętania, które się wyraziło w po- 

djęciu rozmów na temat złagodzenia 

obustronnych zapowiedzi. Zdrowy 

rozsądek i interes gospodarczy wziął 

na chwiię górę nad namiętnościami 

politycznemi. 

Strona polska okazuje wobec Nie- 

miec bardzo daleko įdące umiarko- 

wanie w stosowaniu środków wojny 

celnej i cierpliwość w znoszeniu re- 

presyjnych zarządzeń celnych nie- 

mieckich. Wydaje się nawet, że ło 

umiarkowanie jest przesadne. 

W okresie wojny celnej wywóz z 

Polski do Niemiec zmniejszył się 

w daleko większym stopniu niż wy- 

wóz z Niemiec do Polski. Podług ob- 

łiczeń „Polski Gospodarczej (Nr. 12) 

przywóz z Polski do Niemiec w roku 

1928 wynosił 357,3 miljonów marek, 

aw r. 1931 już tylko 111,2 milj. ma- 

rek. W tych samych latach wywóz z 

Niemiec do Polski wynosił 400,6 i 

140,9 milj, marek, czyli spadł stosun- 

kowo mniej. „Przywóz z Polski 

zmniejszył się w r. 1931 w stosunku 

to 1930 r. pod względem ilościowym 

© prawie 64/,, pod względem warto- 

Ści zaś o 58,4/,, podczas gdy ogólny 

Przywóz Niemiec zmniejszył się w tym 

£zasie tylko o 28,4'/,, względnie O 
35,3%. Ogólny wywóż z Niemiec do 

Polski zmniejszył się pod względem 

wartości o 43,6, a pod względem ilo- 
Oj « šciowym tylko 0 18,37/4“. 

Należy więc przyjść do wniosku 

   

  

na podstawie doświadczeń z ubieg- 

łych kilku lat wojny celnej, że Polsce 

trudniej jest, stosując dotychczasową 

taktykę, ograniczyć swój rynek dla 

towarów niemieckich, niż Niemcom 

dla towarów polskich. Gdyby więc na- 

skutek zawartego porozumienia obrót 

towarowy polsko-niemiecki miał się 

w dal 
rzy ŚĆ 

m ciągu kształtować na ko- 

  

Niemiec, wartość tego porozu- 

  

mienia wypadłoby podać w wątpii- 

  

wość, 0 ile za niem nie nastąpi dalsze 

odprężenie w stosunkach handlowych 

z zachodnim sąsiadem. 

ra) 

rolnictwo polskie wskutek różnorod- 

przywozowych nie- 

  

czególnie poważne straty ponosi 

nych restrykcyj 

mieckich, objętych systemem min. 

Schiele'go. Utrwalenie stanu rzeczy 

w tej dziedzinie z końca r. ub, byłoby 

więc dla interesów rolnictwa bardzo 

niepożądane. Porozumienie z dn. 26 

b. m. nie ma wprawdzie charakteru 

formalnego układu i stanowi pewien 

rodzaj prowizorjum. Podobno Niemcy 

na uchylenie innych, bardziej ogól- 

nych zarządzeń „wojennych w tary- 

fie eelnej i t. p. zgodzić się nie chcieli, 

mimo, że strona polska taką propo- 

zycję wysuwała. Oznacza to, że nie 

rezygnują jeszcze z wojny celnej i 

obiecują sobie z niej jakieś korzyści. 

  

Z ogólnego stanowiska 

wobec Niemiec wynika, że każdy krok 

na drodze normalizacji stosunków z 

niemi uważamy za zjawisko dodatnie. 

Dlatego też istolna wartość osiągnię- 

tego prowizorycznego układu zależy 

naszem zdaniem —— od tego czy i w 

jakim stopniu otwiera on furtkę w 

tym kierunku. Spokojna rozwaga, 

która cechuje politykę polską w sto- 

sunku do wytrąconych z równowagi 

Niemiec, każe przypuszczać, że ten 

naszego 

wzgląd w należytym stopniu był przez 

autorów porozumienia wzięty pod u- 

wagę. Testis. 

Konferencja premjerów 
u P. Prezydenta. 

Otrzymujemy potwierdzenie 

szej wczorajszej wiadomości o konfe- 

rencji u P. Prezydenta w Spale. w któ- 

rej udział wzięli: premjer Prystoc, 

oraz b. premjerowie rządów pomajo- 

wych: prof. Bartel, płk. Sławek, i dr. 

Świtalski. Konferencja ta była po- 

święcona omówieniu aktualnych za- 

gadnień gospodarczych. 

na- 

Jak się jednocześnie dowiaduje 

prasa, p. premjer Prystor prosił Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej o prze- 

prowadzenie i w przyszłości co pe- 
wien czas rozmów w tem samem gro- 
nie, jako w gronie ludzi; których Pan 
Prezydent obdarzał zaufaniem, powie- 

rzając im kolejno ster rządu. 

Komisja do spraw handlu. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawn). 

W najbliższych dniach rozpocznie 
swoje prace specjalna komisja powo- 
łana do spraw handlowych. 

Zatwierdzenie kandydatów na 
członków komisji nastąpi w dniach 
najbliższych. Komisja w pracach swo- 
ich oprze się na materjale i memorja- 
łach złożonych w Ministerstwie Prz>- 
mysłu i Handlu przez Radę Naczelna 
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. 

Ciężki stan zdrowia 
min. Sokala. 

(Tel. od wł. 

Z.Genewy nadeszła wiadomość, że 
delegat polski przy Lidze Narodów 
Stanisław Sokal zachorował na gruź- 
licę nerek. Lekarze stwierdzili ciężki 
stan. 

koresp. z Warszawy). 

  

Od Administracji. 
Załączając do numeru dzisiejszego blankiety na nasze konto 

w P. K. O. Nr..80.750 — prosimy P.T. Prenumeratorów o ure- 
gulowanie prenumeraty za miesiąc kwiecień r. b. 

  

Zasady obrotu towarowego między 
Polską a Niemcami. 

WARSZAWA, 30. 3. (Pat). — W związku 

z zawartem w dniu 26 b. m, porozumieniem 

połsko-niemieckiem w” sprawie wzajemnych 

stosunków gospodarczych Min. Przemysłu 
i Handla komunikuje, że począwszy od 1 
kwietnia r. b. obrót towarowy między Pol- 

ską a Niemcami będzie się opierał na nastę- 

pująeych zasadach: 

1) Wszystkie artykuły, eksportowane obec- 

nie z Polski do Niemiee, będą mogły być wy- 

weżone nadał na dotychczasowych waruń- 

kach. Wyjątek pod tym względem stanowi 

niasło, w stesunku do którego taryfa maksy- 

malna stosowana była już w ciągu ostatnich 

dwóch m (cło 170 marek, a obeenie 

korzystać będzie z ogólnego cła automiczne- 
go w wysekości 100 marek od 1 q.). 

2) Niemieeka taryfa maksymalna, t. zw. 
Obertarii, zastosowana zostanie począwszy 

od t kwietnia r. b. jedynie w stosunku do 

tych artykułów, pochodzących z Polski, któ- 
re dotychczas były objęte bądź  zakazami 

antypelskiemi, bądź też bojowemi cłami an- 

typolskiemi. Cło maksymalne nie zostasie je- 

  

  

  

dnak zastosowane do jaj, przywożonych z 
Polski do Niemiee, dla których stosowane be 
dzie niemieckie ełe autonomiczne (oheenie 
180 marek od 1 q.). 

3) Polska taryfa maksymałna wprowadzo 
na zostanie jedynie w stosunku do tych arty- 
kułów: niemieckich, które podpadają pod li- 
sły zakazów antyniemieckich z roku 1825. 

W zakresie towarów, objętych ogólnemi 
zakazami przywozu rozporządzeniami z grud 
nia 1931 r. (DURP, Nr. 111) oraz lutego 1932 
r. (DURP. Nr. 9), a pedpadających pod za- 
kazy przywozu wydane jaż poprzednio (badź 
ogólne, bądź antyniemieckie) ustalone z0- 
stały kontyngenty na przywóz z Niemiec, 

Pozwolenia na przywóz z Niemiec po- 
wyższych towarów wydawane od 1 kwietnia 
1932 r, będą przez Min. Przemysłu i Hand- 
łu w normalnym trybie. Podania winny być 
kierowane, jak zwykle, do właściwych te- 
rytorjalnie Izb  Przemyslowo-Handiowych, 
względnie w Warszawie do Stow. Kupców 
Pelskich kib Centrali Związku Kupców. 

  

Przed wizytą min. Tardieu w Londynie. 
Zaniepokojenie w Niemczech. 

BERLIN. 30.IH. (Pat.) Zapowie- 
dziany wyjazd min. Tardieu do Lon- 
dynu wywałał w prasie niemieckiej 
wiełkie zaniepokojenie. Organa pra- 
wieowe upatrują w dojściu do skutku 
konfereneji między francuskimi i an- 
gielskimi ministrami zwycięstwo dy- 

płomacji traneuskiej, wyrażająe przy- 
tem obawę, że Tardieu pozyska rząd 
angielski dła płanów franeuskich, 

   

  

  „Boersea Ztg.* podkreśla, że kane- 
lerz Bruening prawdopodobnie nie be- 
„dzie mógł wyjechać do Londynu. 
W zastępstwie jego przedstawicielent 
Niemiec na konterencji będzie sekre- 
tarz stanu von Buelow. Powodem po- 
zastania Braeninga w Niemezech ma 
być, według twierdzeń prasy niemiec- 
kiej, rozpoczynająca się kampanja 
wyborcza w Niemezech. 

Komunikat francuskiego M. S. Z. 
PARYŻ. 30.II1. (Pat.) Francuskie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych о- 
głasza komunikat, określający bliżej 
okoliczności, w jakich odbyła się wy- 
miana zdań między rząder. francus- 
kim i angielskim, w sprawie podróży 
ministrów francuskich do Londynu 
oraz projektowanej konferencji czte- 
rech mocarstw. Premjer Tardieu —- 
głosi komunikat — opuści Paryż w 
niedzielę po południu i uda się do Loa 
dynu., odpowiadając w ten sposób na 
zaproszenie rządu angielskiego, otrzy- 
mane w początku marca. Premjerowi 

Tardieu towarzyszyć będzie w podró- 
ży min. Flandin. 

Co się tyczy konferencji czterech 
wielkich mocarstw, które mają opra- 
cować zaproszenie do pięciu krajów 

Europy Środkowej w sprawie popra- 
wy ich stosunków gospodarczych, sy- 
tuacja przedstawia się jak następuje: 
konferencja ta jest w zasadzie przy- 
jęta jednomyślnie, lecz dotychezas 
nie można było ustalić daty wskutek 
niepewności co do istotnych możliwo - 

ści rządów i ministrów, jacy mają się 
na niej spotkać, 

  

0 czem będą rozmawiali Tardieu z Mac Donaldem. 
LONDYN. 30.111. (Pat) Premjer 

Tardieu ma przybyć do Londynu de- 
finitywnie w niedzielę o godzinie 11 
wieczorem. Pobyt Tardieu w Londy- 
nie potrwa tylko 24 godziny. Premjer 
zamierza opuścić Londyn w ponie- 
działek wieczorem i nocnym statkiem 
powraca do Paryża, aby przybyć tam 
we wtorek rno. 

Jak się okazuje, rozmowy premje- 

ra Tardieu z Mac Donaldem nie będą 
bynajmniej ograniczone do kwestji 
kooperacji naddunajskiej, lecz doty- 
czyć będą spraw reparacyjnych oraz 
rozbrojenia i wogóle całokształtu 
współpracy międzynarodowej pomie- 
dzy Francją a Wielką Brytanją. Perm- 
jerowi Tardieu towarzyszyć ma w po- 
dróży do Londynu minister finansów 
Flandin. 

    

Zamieszki ołodowe w Sowietach. 
Tłumy głodnych rozbijają i grabią składy żywnościowe. 
BERLIN. 30.III. (Pat.) Według do- 

niesień z Moskwy, na eałem terytor- 
jum Z. S. S. R. doszło ostatnio do po- 
ważnych wykroczeń, połączonych z 
napadami na składy żywnościowe w 
Moskwie. Przed budynkami trustu 

mlecznego i cukrowego zgromadziły 
się tłamy kobiet, które zniszczyły skła 
dy i obiły do krwi słażhę, Konna po- 
licja musiała interwenjować, rozpę- 
dzając demonstrujące kobiety. Wicie 
osób odniosło rany. 

  

Aresztowanie obywatela niemieckiego 
Beckersa w Kłajpedzie 

jest zapowiedzią szeregu rewelacy| politycznych. 
BERLIN, 30. 3. (Pat). — Aresztowanie 

obywatela niemieckiego Beckersa w Kłaj- 
pedzie przybiera charakter afery, zapowia- 
dającej szereg rewelaeyj politycznych. 

Według doniesień „Berliner Tageblatt“, 
Beckers, legitymujący się jako zastępca jed- 
nej z fabryk berlińskich, zeznał w śledztwie, 
że jest członkiem czynnym partji narodowo- 
socjalistycznej. Władze litewskie utrzymu- 

   

ja, że prawdziwe nazwisko Beckera brzmi 
inaczej Przy aresztowanym znaleziono kopje 
tajnych rozkazów wojskowych oraz listy, po 
chodzące od szeregu osobistości politycznych 

Z Kowna przybył sędzia śledczy do spraw 
specjalnych Porkelunas, który prowadzić bę- 
dzie osobiście dochedzenie w Sprawie Bec- 
kersa. Oczekują dalszych aresztowań. 

Zuchwały napad rabunkowy w_ Łodzi. 
ŁÓDŹ, 30, 3. (Pat). — We środę o godz. 

17 na kasjera dworca kolejowego Łódź—Ka- 
liska Mareelego Unińskiege dokonane napa- 
du rabunkowego. Uniński na pół godziny 
przed napadem zdał wszystkie pieniądze do 
P. K. O. 

W chwili gdy woźny wyszedł z pokoiku 
za kasą, w którym znajdował się kasjer, 
wdarło się tam dwóch bandytów, usiłując 
kasjera obezwładnić. Cniński, szamocząc się 
z napastnikami, cofnął się do dzwonka alar- 

mowego. 
Na ałarm przybyli dyżurni  poliejanci 

oraz służba kolejowa, Jeden z bandytów usi- 
łował zbiec, łecz został ujęty, drugi nato- 
miast — zatrzasnąwszy siatkę bezpieczeńst- 
wa w kasie — począł się z zaniej ostrzeli- 
wać. Policja odpowiedziała również strzała- 
mi, zabijając bandytę na miejscu. 

Na miejsce napadu zjechał naczełnik urzę 
du śledczego oraz komenadant miasta. Śle- 
dztwo trwa. 

Polska wobac unii 
naddunajskiej. 
Wywiad radcy Romana. 

PARYŻ. 30.11. (Pat) Bawiacy w 

Paryżu p. Roman, radca ekonomiczny 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
udzielił korespondentowi PAT nastę- 
pującego wywiadu: 

Wszelkie dążenia do polepszenia 
gospodarczej sytuacji państw, położe 
nych па południe od Polski — tak 
zwanych państw naddunajskich, inte- 
resują niezmiernie Polskę, która chęt- 
nie takim dążeniom dopomoże, uwa- 
żając, iż leży to nietylko w interesie 
całej Europy, ale również i w jej wła- 
snym. Polska przychylnie odnosi się 
do ostatniego planu rządu franeuskie- 
go w sprawie utworzenia Ścisłej unji 
naddunajskiej, która przez zaprowa- 
dzenie stałości w stosunkach gospo- 
darczych wewnętrznych tych krajów 
oraz szeregu ułatwień w obrocie tową- 

rowym, niewątpliwie przyczyni się w 
znacznej mierze do podniesienina sily 
nabywczej tej grupy państw. 

Musimy jednakże mieć na uwadz”, 
że takie zbliżenie, aczkolwiek bardzo 
dla nas pożądane, najeżone jest sze- 
regiem bezpośrednich niebezpie- 
czeństw dla naszego własnego obrotu 
towarowego z temi państwami, któ- 

rego utrzymanie i Ścisły rozwój jet 
nietylko naszym żywotnym interesem, 
ale również interesem wspomnianej 
grupy państw. Wobec tego musimy 
hyć w stałym kontakcie ze wszystkie- 
mi poczynaniami, zdążającemi do re- 
alizacjt projektu, poczynaniami zaró- 
wno na terenie odnośnych rządów, jak 
też i poszczególnych ugrupowań go- 

spodarczych, które zaczynają się żywo 
interesować tą sprawą. Wszelkie inne 
koneepcje, chcące osiągnąć zamierza- 
ny cel nie mogą być w wyraźnej sprze 
czności z już ustalonemi lub ustala- 
jacemį sie stosunkami, jan np. eksport 
naszych produktów hodowlanych. wę- 
gla i produktów naftowych, lub też 
artykułów przemysłowych do grupy 
rolnej państw naddunajskich. 

  

  

    

   

    

Ustawa o kosztach 
sądowych 

wejdzie w życie od t kwietnia. 

WARSZAWA. 30.III. (Pat.) Od dn. 
1 kwietnia r. b. wejdą w życie uchwa- 
lone przez Sejm ustawy o kosztach są- 
dowych, wprowadzające we 
kich dzielnicach jednakowe staw 
płat oraz jednolity system ich uiszcze- 
nia. 

Opłata zasadnicza wynosi 3 proc. 
od wartości przedmiotu sporu i winna 
być uiszczona zgóry przy wnoszeniu 
podania, rozpoczynającego postępo- 
wanię. Opłaty do stu złotych uiszcza 
się przez naklejenie znaczków sądo- 
wych na odnośnem podaniu, opłaty 
w ilości wyższej — gotówką w kasie 
sądowej. Ponadto ustawy te wprowa- 
dzają opłatę za doręczenie, którą na- 
leży uiszczać również zgóry w odręb- 
nych znaczkach doręczeniowych w 
wysokości 80 gr. za każde doręczenie. 

Wszystkie kasy sądowe na obsza- 
rze państwa zostały juź zaopatrzone 
w znaczki sądowe i znaczki doręcze- 
niowe. 

  

    

  

Dziwna decyzia wysokiego 
komisarza Ligi Narodów 

" w Gdańsku. 

GDAŃSK. 30.III. (Pat.) Decyzją 
prowizoryczną z dnia 29 marca wyso- 
ki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
Gravina uznał kontrolę towarów, po- 
chodzących z obrotu uszlachetniają- 
cego gdańskiego, jako skierowaną 
specjalnie przeciwko Gdańskowi i za 
action directe ze strony Polski, jak- 
kolwiek w tej mierze stosowane były 
przepisy, ogólnie obowiązujące w Poi- 
sce. Powyższa decyzja prowizoryczna 
nie przesądza zasadniczego sporu co 
do dopuszczalności obrotu, jaki upra- 
wia Gdańsk pod nazwą „obrotu uszla- 
chetniającego biernego”, nie uznawa- 
nego jako taki przez rząd polski. Za- 
sadniczy ten spór toczy się obecnie na 
podstawie skargi polskiej z dnia t5 
września 1931 r. przezd instancjami 
Ligi Narodów. W tym stanie sprawy. 
decyzja wysokiego komisarza, wyda- 
na bez uprzedniego zbadania  cało- 
kształtu stósunków celnych musi wy- 
wołać zdziwienie i. nie może się dodat- 
nio przyczynić do ostatecznego załat- 
wienia całokształtu sprawy : 

Popierajcie Ligę Morską & 

    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NASTĘPCA POSŁA MORATHA. 

Dobrze zwykle poinformowana „Koenig- 
sberger Jlartungsche Zig”. potwierdza po- 
głoski o zamierzonem przeniesieniu posła 
Moratha do Sjamu. Następcą jego ma 2o- 
stać ca Reincbeck z urzędu dla spraw za. 
granieznych w Berlinie, który w swoim cza- 
sie był osobistym sekretarzem ministra 
spraw zagranicznych Curtiusa. 

KONKURS NA UTWÓR O W. Ks. 
WITOLDZIE. 

WI tych dniach odbyło się posiedzenie ju- 
ry w składzie ks. kan, Tumasa, prof. Duba- 
sa oraz Ludwika Giry, które przejrzało ut- 
wory nadesłane dla konkursu, rozpisanego 
przez Komitet naczelny obchodu W. Ks. Wi- 
tolda, Jury otrzymało 5 utworów: 1) poemat 
„Matka Mitołlda W.*, 2) powieść mistyczną 
o Witoldzie p. t. „Poprzez sen wieków*, 3) 
poemat „Grunwald*, 4) powieść historyczną 
z czasów Wfitolda p. t. „Pieśń o sokole“ i 5) 
baj z ezasow witoldowych p, t. „Na roz- 

      

       

   

  

   

        

W wyniku konkursu jury nie przyznało 
nagrody żadnemu z nadesłanych utworów. 
Natomiast uznano za utwory godne wydania: 

Va rozdrożu”, której autorem (pseudonim 

) okazał się A. Żukausk Wiienolis z 
Autorem pow. i „Pieśń o sokołe* 

(pseud. Biały Łabędź) jest znany rosyjski pi 
sarz, zamieszkujący obecnie w Rydze, Ser- 

Mincłow. Wreszcie autorem „Grunwał 
(pseud. Skidas) okazał się S. Ławce- 

z Janowa. 
ze utwory wyda Komitet 6b- 
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Min. Groener o Kłajpedzie 
Niemiecki minister Spraw Wewn. 

1 Reichswehry Groener ogłosił w „Kó- 
nigsb. Allg. Zeitung* artykuł na temat 
Prus Wsch. i Kłajpedy. Ustęp doty- 
czący Kłajpedy ma treść następującą: 

„Ziemia Kłajpedzka! Z gorącem Sercem, 
lecz i z niezamąconą głową stajemy wobec 
tego zagadnienia. Poszukujemy też dla nie- 
go pokojowego rozwiązania. Ale nasze poke. 
jowe stanowisłęo nie jest bynajmniej obja- 
wem słabości. Polityka niemiecka, jak to 
niedawno wyraźnie oświadczył  kanelerz 
Bruening, nie cofnie się o jeden krok w 
swej walee © prawo. W zgodzie z ustawoda- 
wstwem i z rezsądkiem użyje ona całej swej 
miocy, aby niemczyzna w Kłajpedzie utrzy- 
mała w całośei przysługujące jej prawa*, 

Przeciwko nieuzasadnionym 
pogioskom. 

WARSZAWA. 30.111. (Pat.) W о5- 
tatnich czasach dało się zauważyć 
kampanję niemieckich pism prawico- 
wych zarzucających Polsce agresywne 

zamiary w odniesieniu do prowincji 
Prus Wschodnich. 

W dniu 30 b. m. poselstwo polskie 
w Berlinie poruszyło tę sprawę w urzę 
dzie spraw zagranicznych, wskazujące 
na brak wszelkich uzasadnień tego ro- 
dzaju pogłosek i zwróciło uwagę na 
ich szkodliwość, zwłaszcza jeśli — jak 
się to zdarzyło — pogłoski podtrzy- 
niywane są przez niektóre lokalne or- 
gany administracji w Prusach Wscho- 
dnich. 

-а 
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Choroba Stalina. 
Tel. od wł kor. 2 Warszawy. 
Według pogłosek do łoża Stalin? 

zjechało z Warszawy dwóch znanyc!» 
profesorów, celem odbycia konsyljn'x 
z przebywającymi już w Moskwie spe- 
cjalistami niemieckimi. 
ROARACYOOAAC OKE ZE R AOGDEZNKE ARAWESKO 
B 
Głełda warszawska z dnia 30.HI b.r. 

WALGTY | DEWiZY 
Detary . . . «  8.b87/, —8,9(1/,—8,867/,. 

Beigja 144,00 — 124,9, —124,29- 
Gdańsk . . . , + 174.50 174,93 

Bola:dja . . . . 366,20 — 361,10—3ż 

   
   

Londyn. .  38,45—3350--33,63— 
Nowy York 5.91 7—8,937— 8,897 
Nowy York kabel 8.922—8,942 8,8 2: 
Paryż 3511] 35,:0—35,02 
Praga 26,40 26.46 26,34. 
Szw:jearja 172,75 179.80—173,20—172,44 
Włochy 46,30—46,53 4+,07 
Berlin w obr. prywatn. . .. . 21250 

Tendencja na dewizy europejskie słabsza. 
PAPIERY m Eisiu ME i 

3% pożyczka budowi. 38,25—38,00: 
lawestycyjna als Gie zzo 95,00. 

"Ta sama seryjna . .. . - 100,0: 
Konwersyjna Auda a SLO 
6% dolarowa . » * - ‚ . „00,58 

  

4% dołarowa ri 49,27 — 9, 0—49, 0: 
7% 3tabilzacyjna . -. .58,10-59,00 58,50 
10% kolejowa + * . . 100,00: 
8% 1.Z.R. 1K.1 B.R., obl.B.G.E 94, — 
Te aatbastQji ALL 074,1 000 RB QB 
4% L.Z. ziemskie. „ . . . . /. .31,50 
8% warszawskie. . „+ . „63,2 — 2,00 
8% Piotrkowa 5 ааЕр олеь 55.00 
10% Radomia . . .. .. . 61,2% 
10% Stódlec sog sg 5850 
Tendencja na pożyczki niejednolita, 

na listy moenie'sza. 

° AKCJE: 
B, Polski ... . . AC: 85,05 
Węgiel. Re ol „ui OR IWO. 
Lilpop . 2 15400 
Ostrowiec serja B. . . . « + . - . - 7070 
Starachowice ZWT. « . 6,60 

Tendencja utrzymana, 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKV: 
* Dillonowska - „58,25 
Stabilizacyjna ika Kra S 

Warszawska . . . . .. . .. 41,121/ 3 
ląska . T B s 43,123]



Listy z Warszawy. 
Olimpjada Szopenowska, 
Jego przyczyny. — Zwycięze, 

Cały tydzień przedświąteczny 0Ś- 

rodkiem zainteresowań Warszawy by- 

ła Filharmonja. „Olimpjada Szopenow 

ska“ emocjonowała nas daleko więcej, 

aniżeli można było przewidywać na 

podstawie ciągłych narzekań na nie- 

muzykalność stolicy. Piękny gmach 

przy ulicy Jasnej od szeregu lat prze- 

stał być wyłączną domeną Euterpy. 

Tłumy tu ciągną nie tyle, aby słuchać 

koncertów, ile do... kinematografu, któ 

rym administracja Filharmonji ratuje 

swe finanse. 

To też ciągle słyszy się narzeka- 
nie na publiczność, nie mającą zrozu- 

mienia dla muzyki poważnej, 

gustującą tylko w utworach najpopu- 

łarniejszych i wogóle apatyczną wo- 
bec sztuki. Niejednego więc zdziwiło, 

że w dniach międzynarodowego kon- 

kursu im. Chopina kasa była stale w 
oblężeniu, a wyniki popisów żywo ko- 
mentowano nawet w środowiskach, 
z światem artystycznym nie związa- 

nych. 
Dotąd jeszcze słyszy się spory na 

temat wyroków sądu. Dość często od- 
zywają się głosy, zarzucające mu nie- 
sprawiedliwość; rozmaici znawcy ka- 
wiarnianj po swojemu rozdają nagro- 
dy, wysuwając na czoło spółzawodni- 

ków osoby rzekomo pokrzywdzone. 

Jednym z przejawów tego podniecenia 
i protestu było utwarzenie dwu dodat- 
kowych nagród przez samą publicz- 
ność, chcącą tym sposobem powięk- 
szyć szanse swoim faworytom. 

Trudno, doprawdy, orzec, co tak 
nagle umuzykalniło Warszawę?.. skąd 
wzięła się ta masa miłośników į na- 
miętnych znawców? 

Przypuszczalnie złożyło się na to 
kilka czynników. Przedewszystkiem 

zelektryzowała nas wiadomość, że oto 
z najrozmaitszych krajów zjechało się 
aż dziewięćdziesięciu wirtuozów: że 
„więc Warszawa stała się raptem, na 
kilka dni stolicą muzykalnego świata. 
Połechtało to ambicję jej mieszkań- 
ców. Uznano za konieczne pokazać go- 
ściom, że miasto godne jest tego sta- 
nowiska. Stąd powstał nastrój bardzo 

dla konkursu przychylny. 

Drugim czynnikiem daleko 
mniej wyszukanym — było rozmiło- 
«wanie się tłumu we wszelakich zawo- 

dach i „meczach“. Dziś, gdy nawet 
«wałki szachistów emocjonują ludzi, 
mie mających o szachach pojęcia — 
można sobie wyobrazić. że j „zapasy 
pianistów zdolne są obudzić zacieka- 
wienie. 

Czynnik trzeci wreszcie polegał na 
zainteresowaniu się konkursem przed- 
stawicieli obcych państw, tudzież dość 
lieznych dziś w Warszawie kołonij cu- 
dzoziemskich. Każda z nich życzyła, 
oczywiście, swoiim rodakom zwycięst- 
wa i ciekawa była, jakie mają szanse. 
Nie jest też wykluczone, że czyniła w 
tym duchu zakulisowe starania. Ludz- 
ka rzecz! ; 

Zwracało uwagę liczne obesłanie 
zawodów przez Rosjan, oraz przeważ- 

nie doskonałe ich przygotowanie. Jak- 
kolwiek przewagę mieli przybysze z 
Sowietów, namiętnie popierani przez 

pewne koła sympatyków, na czoło wy 
sunął się zamieszkały w Paryżu emi- 
grant. 

Największą jednak sympatję wido- 

wani zyskał młody Węgier, Imre Un- 
gar, niewidomy, którego  kalectwo, 
niemniej od rzeczywiście przepysznej 

gry, do łez wzruszało słuchaczów, a 
° 

zwłaszcza słuchaczki. 
Niemałe zdziwienie i przeróżne ko- 

mientarze wywołała zupełna nieobec- 
ność Francuzów śród spółzawodników 
Mówiono. że nie mają oni zaufania do 
sędziów polskich, którzy jakoby uzna- 
ja tylko Słowian za zdolnych do wła- 
ściwego interpretowania Chopina. Nie 
wiem, czy istotnie taka opinja wpły- 
nęła na absenteizm pianistów francu- 
skich; ale... se non © vero ė ben trova- 
to. Francuzi rozumieją Chopina po 
swojemu i to w sposób, biegunowo 
sprzeczny z pojmowaniem polskiem. 
Słyszałem kiedyś w Paryżu grane 
przez gorąco oklaskiwaną artystkę ut- 
wory i — nie poznałem ich. Bez prze- 
sądy: nie poznałem. Kanwa ludowej 

Wychowanie 

  

— Zjazd cudzoziemców. — Zainteresowanie publiczności. — 
y. — Nieobecność Fracuzów, — Czem to tłumaczyć? — 

Fryderyk Chopin a Francja, 

pieśni, na której snuł swe subtelne ma 
rzenia twórca nokturnów, nawet w je- 
go nieśmiertelnych mazurkach nikła 
gdzieś bez śladu. Wszystko było — że 
tak powiiem—abstrakcją, czemś oder- 
wanem od ziemi, indywidualną fanta- 
zją, to z gorącego serca płynącą, to 
znów bardzo pomysłową. Ginął zupeł- 
nie rytm charakterystyczny, przepada- 
ły melodje, zalewane powodzią tonów 
drugorzędnych. 

Kiedy pytano mnie po koncercie, 

jakie odniosłem wrażenie, a w odpo 
wiedzi oświadczyłem, że to dła mnie 
wcale nie był Chopin — usłyszałera 
szereg bardzo złośliwych uwag. Gdy 
zaś probowałem przekonać mych roz- 
mówców, że prawie we wszystkich 
kompozycjach Chopina słyszy się ©- 
cha motywów, wygrywanych w Pol- 

sce na fujarkach — poprostu wyśmia- 
no mnie. Wziąłem tedy skrzypce i da- 
łem kiłka przykładów. Zdumienie! 

A dodać muszę, że byli to ludzie, 

szczerze, bez snobizmu zachwycający 

się Chopinem. Znajdował się między 

nimi i twórca pomnika w ogrodzie 
Luksemburskim. Otóż tym właśnie 
entuzjastom podobał się Chopin zu- 
pełnie „odpolszczony”, zgoła niepodo- 
bny do tego, który tu u nas tak mocno 
słuchacza wzrusza. 

Jest to zjawisko, mojem zdaniem, 
bardzo ciekawe, świadczące o względ- 
ności piękna w sztuce i o rozbieżności 

jej prawd. 
Niezależnie wszakże od tego, war 

to przy sposobności stwierdzić charak- 
terystyczną ewolucję stosunku Fran- 
cuzów do Chopina.—Jeszcze 30 lat 
temu popularność jego w Paryżu była 
dość skromna. Odkrywano go dopie- 
ro. Tu i owdzie spotykało się meln- 
mana, szerzącego z zapałem kult 
„polskiego kompozytora o francu- 
skiem nazwisku. Nikt nie probował 
odbierać go Polsce. Wielu zresztą, u: 
ważało, że niema znów o co tak bar- 
dzo wojować. 

To też w ówczesnych encyklope. 
jach Chopin figurował, jako muzyk 
polski. 3 

Lecz oto w roku zeszłym kupiłem 
sobie najnowsze wydanie „„małego* 
Larousse'a. Zaglądam i znajduję: 
„Chopin (Frćdćric-Frangois), pianiste, 
nė pres de Varsovie, d'origine francai- 
se“... i t. d. Zupełnie zapomniano, że 
nietylko urodził się pod Warszawą. 
ale że tu również się wychował i że 
pozatem matkę miał rodowitą Polkę: 
więc owa „origine francaise" jest in- 

formacją bardzo nieścisłą. 
W każdym razie ta chęć zaanck- 

towania Chopina na rze Francji 
świadczy o znacznymi wzroście jego 
popularności. Benedykt Hertz. 

  

KSU SRZJ ECR 

Po zgoniebisk. Loziūskiego. 
Uroczystości pogrzebowe. 

BRZEŚĆ n/Bugiem. 30.111. (Pat.) 
Wieczorem 29 b. m. nastąpiło przenie- 
Sienie zwłok ks, biskupa Łozińskiego 
z sali Malinowej seminarjum duchow- 
nego do katedry. Po odprawieniu uro- 
czystego ceremonjału w/g obrządku 

rzymsko-katolickiego i. wschodnio- 
słowiańskiego zwłoki umieszczono w 

trumnie miedzianej i wystawiono w 

prezbiterjum katedry. 

Następnego dnia rano egzekwje 

w/g obrządku wschodnio-słowiańskie- 
go odprawił ks. biskup Czarnecki w a- 

syście unickich księży, poczem ks. ar- 

*cybiskup Jałbrzykowski w obecności 

ks. biskupa Roppa i księży biskupów 

z Przemyśla, Lwowa, Wilna, Łomży 

odprawił uroczyste modły. - 

W uroczystościach wziął udział 

przedstawiciel rządu wojewoda pol- 

ski Krahelski, przedstawiciele wojska, 

ciał ustawodawczych, sądownictwa i 

td. Wokół katedry zgromadził się 

kilkutysięczny tłum wiernych. 

Stosownie do życzenia zmarłego 

na trumnie nie składano wieńców, ani 

nie wygłaszano przemówień. Odczyta* 

no jedynie list, napisany przez Ś. p. 

biskupa Łozińskiego z roku 1928, w 

czasie rekolekcyj biskupich, dołączo- 

     

    

ny przez zmarłego do testamentu ce- 

lem odczytania go na pogrzebie. 

Przygotowywanie Soboru 
Cerkwi Prawosławnej. 

W okresie przedświątecznym w 

pałacu metropolji prawosławnej w 

Warszawie odbyły się w: sprawach 

związanych z pracami przygotłowaw- 

czemi do Zebrania Przedsoborowego 

i Soboru, dalsze posiedzenia delega- 
tów rządu i hierarchji prawosławnej 

pod przewodnictwem ks. metropolity 

Dionizego, w składzie ks. arcybiskupa 

Aleksego oraz pp. ministra H. Józew* 
skiego, dyrektora Fr. Potockiego i na- 
czelnika H. Suchenek-Sucheckiego z 
udziałem p. wiceministra sprawiedii- 
wości S$. Sieczkowskiego. Następne po- 
siedzenie wyznaczono na dni 7 i 8 
kwietnia r. b. (Iskra). 

  

Stan bezrobocia w Polsce. 
WARSZAWA. 30.III. (Pat.) Liczba 

bezrobotnwch, zarejestrawanych w 
Państw. Urz. Pośredn. Pracy w dn. 25 
marca, wynosiła 355,970 osób, co sta- 
nowi wzrost w stosunku do tygodnia 
poprzedniego o 1048 osób. 

Kurjerzy bolszewiccy przed 
sądam doraźnym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Sehwytani na granicy polsko-sowieckiej 
czterej kurjerzy komunistyczni, którzy strze 
lali do strażników granicznych połskich, sta. 
ną przed Sądem Doraźnym w początkach 
kwietnia. 

  

    

  

„Dzikie Pola”. 

  

Ilustracja powyższa przedstawia jedną ze scen najnowszego filmu dźwiękowego 
produkcji polskiej, realizacji Józefa Lejtesa p. t. 

Akcja filmu, którego premjera odbędzie 
atrze „PAN, rozgrywa się nad Styrem i Pryr 

„Dzikie Pol 
dniach najbliższych w kino-te- 

w głuchej puszczy polskiej, gdzie 
    

    

   DE 

kończy się cywilizacja zachodu, a ludzie temiejsi nie słyszeli jeszcze o radjo, Sanio- 
chcdach i kinie. 

Państwowe. 
Na marginesie małej książeczki *). 

W małej książeczce, stanowiącej 
ósmy numer wydawnictwa poświęco- 

nego współpracy domu i szkoły w 

dziele wychowania młodzieży, zawarł 

autor bardzo wiele treści i myśli po- 

stępowych, z któremi zresztą spoty: 

kamy się w szkolnictwie i wychowa- 
niu coraz częściej. Jeżeli doniedawna 
jeszcze hasło, że szkoła jest obok nau- 
kowej placówki wykonawczą, było ra- 
czej postulatem aniżeli rzeczą realizo- 
waną, obecnie dzięki bardzo czynnej 
postawie władz szkolnych w tym 

względzie, szybko przechodzimy do 
trudnego, lecz jakże wielkiego zada- 
nia wychowywania młodzieży obok 
jej kształcenia i przez kształcenie. 
Szkoła staje się — według termino- 

logji prof. Bystronia — agencją wy- 
chowawczą w: szerokiem znaczeniu 
społecznem i najważniejszym  orga- 

nem, dzięki któremu państwo otrzy- 
'mywać będzie obywateli świadomych 
  

*) Władysław Ziemnowicz: Rodzina a wy: 
chowanie państwowe, książka Atlas, Lwów -- 
Warszawa. 1932. 

  

swych obowiązków i interesów cało” 
ści. ы 

Zdaje się, że obok innych czynni. 
ków, które wpływają na wychowanie 
młodzieży, przedewszystkiem zaś o- 
bok rodziny, szkoła osiągnie prym. 
zwłaszcza jeżeli zdoła skupić istotnie 
przy dziele wychowania czynniki ro- 
dzicielskie na płaszczyźnie prawdzi- 
wej współpracy. To pewne, że sama 
rodzina nie może podołać zmienionym 
wymaganiom wychowania, jak słusz- 
nie stwierdza Ziemnowicz, i że funk 
cje te musi wziąć na siebie szkoła. 
„Naturalnie nie można zapominać, że 
szkoła nie służy jednej rodzinie, że 
indywidualne pragnienia i żądania 
jednej rodziny nie mogą być dła niej 
decydujące. Szkoła jest wypadkową 
dążeń całego Społeczeństwa i słu: 
całemu społeczeństwu*, (str. 12.) 

   

Wykładnik. organizacji społecznej 
t. j, państwo, jest powołane do tego. 
by ustalać co jest pożyteczne, a co 
szkodliwe, zakreślać cele ogólnopań- 

stwowe i do nich dostosowywać za- 
równo treść wychowawczą jak meto- 
dy wychowania. Interwencjonizm, 
który przejawia się coraz wszechwład- 
niej w różnorakich dziedzinach życia, 
nigdzie nie jest bardziej uzasadniony: 
w pierwszej linji niezbędny jest tam, 
gdzie idzie o przyszły obraz umysłowy 
społeczeństwa, jego stan moralny, 
warfość ideow: 
rej zależy cała przyszłość. 

  

Ono też, i ono jedynie, może stwo- 

rzyć koncepcję wychowania państwo- 
wego, której wiełką doniosłość tłume - 
czą nasze skomplikowane stosunki 
wewnętrzne, nasz skład etniczny. 

Problemowi, dlaczego w Polsce wy 
chowanie musi być państwowe, po- 
święca Ziemnowicz wiele miejsca w 
swej małej pracy. Ze stwierdzenia, że 
Polska nie jest państwem narodowera 
w ścisłem tego słowa znaczeniu wyni- 
ka, że wychowanie w Połsce nie może 
mieć charakteru czysto narodowego. 
nie liczącego się z istnieniem na ziemi 
polskiej 30 proc. t. zw. mniejszości 
(str. 18). 

I dalej wznosi się na prawdziwie 
wysoki poziom statysty, umiejącego 
ogarniać rozległe horyzonty: 

słowem siłę. od któ- 

WILL B LN S KI 

Uchwała austrjackiej rady 
ministrów w sprawie 
traktatów handlowych. 
WIEDEŃ. 30.I1f. (Pat.) Rada mi- 

nistrów uchwaliła na środowem po- 
siedzeniu wypowiedzenie z dniem 1 
kwietnia na trzy miesiące traktatu 
handlowego z Wagrami, a zarazem 
zaproponować rządowi węgierskiennit 
rozpoczęcie nowych rokowań handlo- 

wych. Następnie Rada ministrów uch- 

wałiła przyjąć do wiadomości układ 

dodatkowy do traktatu handlowego 

włosko-austrjackiego, tudzież umowę 

co do modus vivendi z Rumunją. Na- 

tomiast nie wypowiedziany zostanie 

traktat handlowy z Jugosławją, ani 

też prowizorium. handłowe, zawarte 

z Polską na czas rokowań w sprawie 

definitywnego traktatu handlowego. 

Pierwsza jaskółka. 
PARYŻ. 30.II1. (Pat.) Zdaniem „Le 

Matin", przemówienie, jakie ma wy- 

głosić na bankiecie dnia 6 kwietnia 

premjer Tardieu będzie zapoczątkowa 

niem kampanji przedwyborczej, wo- 

bec tego zaś, że kampanja ta trwa trzy 

tygodnie, przeto należy sądzić, iż 

dzień 1 maja będzie terminem wy- 

borów. 

Venizelos pozostaje. 
* WIEDEŃ, 30. 3, (Pat). — Dzienniki dono- 

szą z Aten: Po naradzie przywódców stron- 

niciw, ogłoszono komunikat, że planowane 

utworzenie gabinetu koncentracyjnego nie 

udało się, ponieważ stronnictwo rojalistyczne 

odmawia udziału w tym gabinecie, — Rząd 

Vinizelosa pozostaje więc nadal u steru. 

Opowiadanie zbiega 
z Rosji 

o okropnych warunkach pracy 
robotniczej w Z.S.R R. 

PARYŻ, 30. 3. (Pat). — W dzisiejszym 

dzienniku „Le Journal* opowiada London 

szczegóły rozmowy, jaką odbył z Rosjani- 

nem Batlamirem, inżynierem górniczym, zat- 

rudnionym doniedawna w dyrekcji jednego 
z wielkich przedsiębiorstw węglowych w 
Stalingradzie, któremu wraz z żoną udało 
się zbiec do Rumunji. 

Przed rokiem 1931 — oświadcza inżynier 
rosyjski — górnicy sowieccy pracowali w 
kopalniach ściśle ograniczoną iłość godzin 

A zobowiązani byli do wydobycia w każdym 

miesiącu zgóry oznaczonego kontyngentu wę 
gla. O ile w końcu miesiąca okazało się, że 
ilość wydobytego surowca była niższa od 

przewidzianej, wówczas zmniejszano górni- 

kom pensje proporejonalnie do powstałego 

deficytu, Od reku 1931 stosowana jest inna 

metoda. Za wykonanie pracy odpowiedzialna 
jest administracja fabryki, Jeśli ilość wydo- 

bytego węgla niższa jest od przewidzianej 

na ten miesiąc, to robotnicy pracują nadał, 
nie pobierając wynagrodzenia aż do czasu 
wyrównania niedoborów. Podobny stan rze- 
czy czyni okropnem życie robotnika. Nie 
ma on stałych godzin przyjmowana posiłku, 
powraca do domu w poracii wprost fantasty- 

cznych, eo ujemnie odbija się na jego zdro- 
wiu. Okręg doniecki sprowadził niedawno 
do pracy górników z zagłębia Ruhry, gdzie 
panuje bezrobocie. Jednakże emigranci nie- 
miecey, nie mogąc znieść okropnych warun- 
ków życia w kepalniach rosyjskich, powraca 
ją do swej ojczyzny. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 30. 3, (Pat). — W 15 dniu 

ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące po 5 tysięcy złotych 
— 82.734 i 100.228. 

  

Żądajcie tylko 
prawdziwy napój 95 $ B N A LC 

Sensacyjny projekt stworzenia, 
elektrycznej waluty. 

W okresie przedwojennym wybitny prze- 
mysłowiec i uczony fizyk belgijski, Sołvay, 
wysunął już projekt oparcia wałuty na jed- 
nostce pracy. W latach powojennych wybitny 
przemysłowiec i finansista, Henri Deterding, 
projektował stworzenie międzynarodowej wa- 
luty, opartej o naftę. Ostatnim z cyklu tych 
koncepcyj jest projekt wybitnego działacza 
gospodarczego Czechosławacji, inż. Zygmunta 
Starka, który wydał niedawno ciekawą książ- 
kę p. t. „Zmariwychwstanie gospodarstwa 
europejskiego", w której wysuwa konkretny 
płan stworzenia nowej wałuty. Jednostka tej 
waluty, nazwana ergiem, miałaby mieć za 
podstawę... elektryczność. 

Autor obszernie motywuje ten oryginalny 
projekt, podkreślając, że niesłusznie wysuwii 
się jako czynę kryzysu gigantyczny roz- 
wój techn w okresie powojennym. Współ- 
praca narodów jest dzisiaj bardziej niezbędna 
niż kiedykolwiek i nie może być nic bardziej 
prostego, jak konsolidacja Europy, oparta na 
współnem wyzyskaniu przez wszystkie narody 
energji elektrycznej. Oczywista, ta na potężną 
skalę zakrojona akcja współpracy, gospodar 
czej, idąca w parze ze współdziałaniem w 

dziedzinie duchowej i kulturalnej, winna się 
oprzeć o Ligę Narodów. W tym momencie. 

gdy prąd elektryczny swobodnie i bez ogra- 

niczeń przebiegać może z Leningradu czy 

Konstantynopoła, poprzez Europę do Rzyma 

czy Bukaresztu, ze Stokholmu do Medjolanu 

—ujawni się wielkie dzieło postępu. 

Przechodząc do szczegółów swego projek- 

tu, aułor wysuwa konieczność uzyskanie środ- 
ków w wysokości początkowo 50 miljardów 
franków szwajcarskich dla zrealizowania tego 
eksperymentu — stworzenia waluty w ergach 
Realizacją planu zająłby się specjalny syn- 
dykat, złożony z poszczegóńych rządów i cen- 
tralnych organizacyj gospodarczych. Zasadni- 
czą wytyczną organizacji byłaby odbudowa 
gospodarcza z całkowitem wyeliminowaniem 
zysków.Po utworzeniu tej organizacji można 
by było przystąpić w oparciu o Międzynaro- 
dowe Biuro Pracy do stworzenia międzynaro 
dowego banku emisyjnego. Pokryciem walu- 

ty — erga byłyby układy, zawarie przez 

wszystkie kraje w sprawie dostarczania ener- 

@й elektrycznej. Ta podstawa pokrycia byłabv 

znacznie silniejsza, niż złote pokrycie waluty 
Oczywista, w grę wchodziłyby jeszcze gwa- 
ransje banków emisyjnych poszczególnych 
państw. Zasadniczą ideą, przyświecającą akcji 
tworzenia nowych kapitałów, byłaby współ- 
praca wszystkich państw europejskich, kto- 
ra doprowadziłaby niewątpliwie do pżywie- 
nia życia gospodarczego. 

Autor podkreśla, że przez stwóśzenine wiel 
kich źródeł pracy i odbudowę gospodarstwa, 
uda się zatrzymać fałę komunizmu. 

Projekty autora, istóre brzmią bardzo 6p- 
tymistycznie, świadczą *iewątpliwie o silnych 
wstrząsach, jakie prz ważny, a które tworzą 
najpodatniejszy grunt dla tego rodzaju idea- 
listycznych fantazyj. Czy waluta elektryczna 
istotnie byłaby radykalnem lekarstwem na 
wszystkie bolączki schorowanej Europy — 
wątpić należy. k—i. 

Próba nowego wynalazku. 
LYON, 30. 3, (Pat). — Doneszą z Tulonu: 

Lotnik Sauvant, któremu policja trzykrotnie 
zabroniła dokonywania próby wynałezione- 
go przezeń aparatu, zabezpieczającego lot- 
nika od wstrząsu w razie upadku nawet przy 

kompletnem rozbiciu się aparatu, dokonał 
w tym dniach na swym aparacie eksperymen 
tu. Lotnik dał się zepchnąć wraz z apara- 
tem, któremu poprzednio odjęto skrzydła i 
ogon, w przepaść głębokości 200 metrów. 
wynałazca wyszedł zdrowy i cały z kabiny, 
która uległa znaczenmu uszkodzeniu, dowo- 
dząc tem samem słuszności swych twierdzeń. 
Wynalazek jego opiera się na zastosowaniu 
amortyzatorów pneumatycznych, Sauvant ma 
dokonać w najbliższym czasie nowej próby 
w swoim aparacie w obecności rzeczoznaw- 
ców. 

  

   

  

    

  

  

   

  

   

    

   

    

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
  

66 Sp. Akc. 
DEMOLD 

Jedyna reprezentacja na województwo wileńskie 

Fabryka M. BERGIERĄ, Wiino, Kwaszelna 17, telefon 14-95 
Zwracać uwagę na nazwę „SINALCO” opaskę i firmowy korek. 

  

- Napad na bank... po amerykańsku. 
MINNEAPOLIS (Minnesota), 30. 3. (Pat). 

— Do filji Banku Narodowego wtargnęło 7 
bandytów, uzbrojonych w rewolwery, kara- 
biny i kulomioty i zrabowawszy 50 tysięcy 

dol. w gotówee i 150 tys. dol. w papierach 
wartościowych zbiegło w nieznanym kierun- 
ku. 

Tragiczna skutki ekspiozji w wytwórni 
filmowej. 

BIAŁOGRÓD, 30. 3. (Pat). — Z Zagrzebia 
donoszą, że w nocy 30 b. m. w atelier wyt- 
wórni filmowej Starfilm nastąpiła eksplozja. 
która wywołała wiełki pożar ntkiem wy- 
buchu schody kamienicy zostały zasypane ru 

      

mowiskami tak, że miesz 
gli uciec schodami i li przez okna, Wie 
łu z nich odniosło ciężkie rany. Dotychczas 
naliczono 29 rannych i 4 zabitych. 

z 

kańcy domu nie mo 
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Proces Ciunkiewiczowej. 
KRAKÓW. 30.1. (Pat) Rozprawa prze 

ciwko Ciunkiewiczowej odbędzie się w ciągu 
miesiąca maja w sądzie krakowskim Materj 
śledczy przedstawia się imponująco, gd, 

    

„Brak uwzgłędnienia potrzeb mniejszości 
lub też występowanie bezwzględne przeciw 
wszelkim usprawiedliwionym dążnościom in- 

      
nych narodowości musi zmniejszy 
państwa, bo przyczynia się do pows 
tendencyj odśrodkowych, osłabia j 

państwa. Polacy, jako jedyni i I А 
gospodarze ziemi, mają narodowy obowiązek 

dążenia do utrzymania połęgi narodu, do 
wzmacniania jego wpływu kulturalnego na 
innych. Stać się to może jedynie przez po- 
większenie dążeń dośrodkowych, a zatem 
przez tworzenie takich warunków życia, by 

scy w państwie czuli się dobrze by orga 
ę państwa polskiego uważali za naj- 

ystniejszą i jedynie pożądaną dla siebie 
Stąd wychowanie w Polsce musi nabrać cha- 
rakteru państwewego, a nie ściśłe narodowe- 
go“. (str. 19). 

  

    

    

Niedawno temu, na tem samem 
miejscu cytowaliśmy poglądy Włodzi- 
mierza Gałeckiego, jednego z kierow- 
ników obecnej polityki szkolnej, któ- 
re wytyczają ideę wychowawczo-pań- 
stwową współczesnej szkoły. Myśli ta- 
kie należy na stałe wpisać do katechi- 
zmu wychowawczego. Ich uznanie. 
którego jesteśmy świadkami, stanowi 
przełom w teorji wychowawczo-pań- 
stwowej, a realizacja wprowadzi nas 
na szeroką drogę mocy wewnętrznej. 
Zamknięte śluzami organizmy naro- 
dów zamieszkałych w Polsce, włączo- 
ne zostaną w całości, prąd życia, któ- 

  

wiera 600 arkuszy biiego pisma maszynowego. 

Akta sądowe przesłane będą niebawem do 

prokuratury dla przygotowania aktu oskarże 

nia. 

    

rew nich płynine, wprowadzony zosta: 
nie w obieg sieci ogólnej, 

Całą siłą przekonania wierzymy 

wraz z Ziemnowiczem, że wychowanie 
państwowe „będzie dążyło do: tego, 
aby wszystkie narody na ziemiach pol- 
skich żyjące, pragnęły narówni z na- 
mi potęgi i trwałości państwa polskie- 
go“. (str. 19). 

Traktując zagadnienie wychowa- 

nia państwowego mniejszości narodo- 

wych zdajemy się nie doceniać olbrzy 

miej roli, którą odgrywa poczucie 

współwłasności państwa. I współwłas- 
ności wszystkich tworów, nie wyłą- 
czając naturalnie kulturalnych. Nau- 
ka historji. wykazująca dobitnie mo- 
menty współpracy z Polską, oparta na 
tem jako wytycznej zasadzie, będzie 
kopalnią czynników nietylko poznaw- 
czych, lecz emocjonalnych, odwoła się 
bowiem do świadomości, że do dzie- 
jów polskich wniesione zostały wkła- 
dy przodków dzisiejszej rmałodziezy 
innonarodowej, których dzieje nie 
przekreśliły i nie zatarły. To samo do- 
tyczy twórczości kulturalnej w dzie- 
dzinie piśmiennictwa i sztuki. Dobra, 
w których mieszczą się potencjały wy- 
chowawcze i ideowe, nagromadzow: 

Nr. 73 (2315 

Federacja panindyjska. 

DELHI. 30.1IT. (Pat.) Komitet Wy- 
konawczy Izby Książąt przyjął dziś 
decyzję w sprawie utworzenia federa- 
cji panindyjskiej oraz jednomyślnie 
uchwalił rezolucje w kwestjach kon- 
stytucy jnych. Rezolucje te będą przed- 
łożone Izbie w piątek. 

Jaki był cel porwania 
dziecka Lindbergha? 

ST. LOUIS, 30. 3. (Pat), — Policja tutej- 
sza poddała trzechgodzinnemu przesłuchaniu 
pewnego więźnia, murzyna, należącego de 
handy przemytników alkoholu, który oświad 
czył, iż porwanie dziecka Liadbergha miało- 
na celu zmuszenie władz de wypuszezenia 
na wolność Al Capony. 

Święto pokoju w Czecho- 
słowacji. 

Jednym z najstarszych i ciekawych prze- 
jawów życi edniowieczu, był tak zwany 
„Rozejm Bożj uchwalony już w r. 1027 
w Elnie, małej mieścinie w Pirenejach, na 
soborze kościelnym. „Rozejm Boży było te 
zawieszenie wszelkich walk na czas ściśłe 
określony. 

Za przykładem średniowiecza poszła Cze- 
chosłowacja, kt parlament i partje poli- 
tyczne postanowiły na: okres świąt Wielka- 
nocnych zawrzeć „Rozejm Boży” i przerwać 
wszelkie wałki polityczne, Za pośrednictwem 
stacji radjowej cały przebieg uroczystości 
parlamentarnej w Wielką Sobotę i przemó- 
wienia zo: ałach eteru przesłane w 
świat szeroki, do wszystkich krajów i lu- 

dów. k 
Uroczystość ta odbyła się w parlamencie 

w Pradze; przemawiali przedstawiciele róż- 
nych ugrupowań politycznych, złączonych 
na przeciąg trzech dni wspólną myślą wspór 
pracy dla dobra ogółu, Najwięksi dostojniey 
państwa ż prezydentem Masarykiem na cze! 
wzięli udział w uroczystościach  „Rozejmu 
Bożego*, który zdobył uznanie całego nare- 
du. 

Inicjatywa „Rozejmu Bożego wyszła Gd 
córki prezydenta dr. Alicji Masarykówny.. 
prezeski czeskiego Czerwonego Krzyża, któ- 
ra zjednała dla swego planu zarówno szer- 
sze koła polityczne, jak i prasę, J. K. 

Miasto przyszłości. 
Słynny architekt francuski, Le Gorbnsier, 

łeformator w dziedzinach urbanistyki, opi 
suje miaslo przyszłości tak, jak będzie oite' 
wygłądało w ogółneni rozpłanowaniu. 

„Większość naszych wielkich miast jest 
zupełnie nieprzystosowana do petrzeb sfiołez. 
czeństwa, któregó byt oparty jest na praćg” 
maszyn, Są to miasta przeszłośćż, a wie te- 
raźniejszości. 

W mieście nowem, % mieście sfółczes- 
nem, mieszkaniec będzie miał do swego tez 
porządzenia jako piechur cśłą przestrzeń, 
parki, ogrody, skwery, ulice, place. Nie na- 
potka on po drodze ani aut, ani tfamwajėw, 
ani autobusów, które. będą biegły ponad prze 
chodniem, ponad jego głową, na specjalnych 
torach. 

Ulice podzielone zostaną na wewnętrźne 
i zewnętrzne. Wewnętrzne stanowić będą ra- 
dzaj korytarza na froncie domów i po Bo- 
kach ich. Ulice zaś zewnętrzne, budowane na 
słupach, będą biegły jedna nad drugą prze- 
znaczone dla ruchu kołowego. 

W domach, budowanych nowocześnie, ka- 
żdy mieszkaniec, a mam tu na myśli ludzi 
pracy, nie railjonerów, będzie miał dla sie- 
bie pokój o powierzchni 14 metrów kwadr. 
Ściany pokoju, eałkowicie wyłożone mater- 
jałem pochłaniającym dźwięki, zapewnią 
mieszkańcom absolutny spokój, ciszę, odse- 
parowanie się zupełnie od wszelkich hała- 
sów wielkiego miasta, które dają się tak we 
znaki ludności stolic. 

Jedna ścian pokoju będzie całkowicie 
ze szkła, przez co maksimum słońca, światła 
i perspektywy będzie miał do swej dyspozy- 
cji każdy mieszkaniec. 

Szkoły publiczne budowane będą w pat- 
kach, zdala od bloków mieszkaniowych. Ca 
400 mir. powina się znajdować w mieście 
pływalnia, basen kąpielowy, sala gimnastyez- 

na etc. 
Kryte ulice wewnętrzne pozwolą miesz- 

kańcom używać spaceru bez względu na pa 
godę, uniezależniając ruch pieszy w mieście 
od deszczu, upału, śniegu etc, 

W każdym domu, uważam tę inowację 
m. in. za jeden z najważniejszych problema- 
tów urbanistyki współczesnej, całe jedno pię- 
tro musi być przeznaczone na urządzenia: 
użyteczności ogólnej i odpowiednio urządza- 
ne; znajdować się tam będą zatem: pralnie, 
kuchnie, kąpiele, łaźnie, suszarnie i t. p. 

Urządzenie i umeblowanie mieszkań w 
mieście nowoczesnem musi być oczywiście 
dosiosowane do wszystkich znanych nam za. 
sad i wymagań higjeny oraz współczesnej 
estetyki. Celowość i racjonalizm nie wyklu- 
czają bynajmniej estetyki wnętrza, które mu 
si być piękne i pociągające zarówno w for- 
mie, jak i w kolorach. 

Organizacja dostawy żywności musi rów 
nież ulec reformie zasadniczej, a newoczesne 
miasto nie może posiadać hal centralnych, 
które obecnie nie odpowiadają już swemu 
celowi. Czystość i racjonalna higjena wyma- 

gają zorganizowania dostawy produktów ży- 
wnościowych w zupełnie inny sposób, niż 
to ma miejsce dotychczas. 

Dopiero tak pomyśłane, według opraco- 
wanego zgóry planu, miaslo może się stać 
właściwem miejscem zamieszkania, pracy i 
rozrywki dla setek tysięcy i miljonów łudzi, 
którzy dzisiaj wegetują w fatalnych warum- 
kach mieszkaniowych i zdrowotnych w na- 
szych wielkich miastach, będących zaprzecze 
niem, zdobyczy nowczesnej techniki, archi- 
tektury i urbanistyki”, Or. 

   

    

  

      

   

    

  

   

  

pracą przeszłych pokoleń, trzeba w 
naturalny sposób wyzyskać. Uczynić 

je ogniwem nauki i wychowania, ma- 
terjałem dla programu szkół dla mniej 
szości narodowych, który nie może 
być ten sam co dla dzieci połskich, 
choć temu samemu ma służyć celowi. 

Poczucie współtworzenia w prze- 
szłości i duma z niem związana jest 
bezcennym elementem emocjonalnym, 
na którym oprze się stosunek da 
współczesnego państwa i przyjmie 
treść i formę pożąwaną, taką samą 
jak u dziecka polskiego, przekształ :i 
się w radość tworzenia, wiarę, że ta 
co zostanie stworzone, będzie uznane 
i przetrwa. Takie wychowanie zrodzi 
wolę konstruktywnej pracy dła pań- 
stwa przez pracę dla swego narodu, 
dła narodu przez pracę dla państwa. 

Małą pracę Ziemnowicza przyjmu- 
jemy z głębokiem uznaniem, gdyż u- 
trafia w to co nas boli i cieszy, w ca 
wierzymy, czego gorąco pragniemy. 
Słysząc takie głosy, wzmacniamy się 
w naszych własnych sądach, a słysz ;e 
je coraz częściej, nie wątpimy w pa- 
stęp. 

Dr. Adolt Hirschberg. ; 

| vadas 

 



     

' «zyciełki p. Elzy Ułanowsk 

Ra. 73 (235 KURIE R WEB NS Kol 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO Pomysłowy Oszust. 

Naskutek rozesłanych listów gończych w 

(miu wczorajszym na dworeu kelejowym w 

Mruskienikach aresztowano niezwykle pomy- 

<łowego oszusta Józefa Paszkowskiego, vel 

Zaniewieza. recte Tomaszewskie który jest 

«skarżony © szereg oszustw ee jalnością 

saresztowanego było sprzedawanie fołwarków 

i jch. Bezezełny oszust na 

podstawie fałs: h dokumentów sprzeda- 

„wał cudze fołwarki i dobra ziemskie, Oczy” 

iście pobie! c większe zaliczki na poczet 

tranzak: 
Przed tygodniem Paszwokski zawarł po- 

«dobną tranzakcję z ku Mendelem Jur- 

szańskim z pow. wołeżyńskiego, któremu 

«usiłował sprzedać folwark Koźłany położo- 

«ay na terenie gm bohińskiej, a należący do 

Wacława Przetakowskiege. Na szezęście nie- 

smał w ostatniej chwili kupiec zdołał się zor- 

  

    

   

  

    

        

  

    

jentować, iż ma do czynienia z oszustem i 
powiadomił o aferze policję, lecz w między- 
czasie sprytny cszust zdołał zbiec. Również 
Paszkowski usiłował sprzedać jeden z więk 
szych folwarków ziemskich w Grodzieńczyź- 

e, znanego na tamtejszym terenie ziemia- 
nins. Paszkowski od kupców zdołał nawet 
pobrać zaliczki w wysokości 7.000 zł., któ- 
rym powystawiał fałszywe potwierdzenia i 
na fałszywe nazwisko. Pozatem Paszkowski 
oszukał właściciela kołonji Chrabrówka gm. 
przewłockiej Andrzeja Linkiewieza, którego 
dom mieszkalny ze stodełą i kawałkiem zie- 
mi znajdujący się w sąsiedniej osadzie Piot- 
rewo sprzedał rełnikowi Zygmuntowi Wiś- 
niewskiemu przybyłemu przed tygodniem z 

Ameryki. Oszust pebrał od Wiśniewskiego 

950 dołarów gotówką i na 4.500 zł. wek- 
sle. (e) 

     

Szaleństwo furjata. 
Drugiego dnia Świąt Wiełkanocnych w 

«domu mieszkańca wsi Michnowce gm. gró- 

-deckiej Jana Rynkuna rozegrał się następu- 

jacy wypadek: Na przyjęciu, jakie wyprawił 

Rynkun z powodu wydania córki zamąż g0- 

spodarz sowicie zastawił stół jadłem i na- 

pojami, O północy, gdy wszyscy dobrze byli 

„już podochoceni rozpoczęły się tańce. 

W trakcie zabawy Rynkun posprzeczał 

«się z sąsiadem Kentantym Dańką, z którym 

irozpoczał bójkę. Kiedy już miano zażegnać 

niemiłe zajście Rynkun wpadł nieoezekiwa- 

nie w furję. Szałeniec porwa iekierę pe 

«szoł rąbać na lewo i na prawo raniąe dotk- 

“diwie kilka panien i włościan. Gdy w popło- 

»hu pijani biesiadnicy poczęli opuszezać nie- 

gościnny dom, furjat począł rąbać stół, krze- 

sła, wybijać okna i wogóle demolować całe 

urządzenie domu. Zaalarmowani tym wypad. 

вает sąsiedzi, wysłali kilku silnych chłopów 

    

celem ohezwładnienia furjata. Gdy przybyli 

zamierzali Rynkuna obezwładnić, ten momen 

talnie zatrzasnął drzwi i uciekł na strych. 

Włościanin Piotr Czarniewiez, który po dra- 

binie usiłował dostać się na strych ugodzony 

został siekierę w głowę i stoczył się z dra- 

biny z rozpłataną czaszką. Po dwugodzinnem 

oblężeniu włeścianie już przedostali się na 

strych, lecz szaleniec podpalił strzechę AW 

chwilowem zamieszaniu zdołał zbiec. Dom 

Rynkuna częściowo spłonął. Obecnie w oko. 

licznych lasach są czynione poszukiwania za 

zbiegłym. 
Zaznaczyć nałeży. iż J. Rynkun b. żoł- 

nierz rosyjski cierpi od rcku 1918 na pomie- 

szanie zmysłów, od chwili powrotu z niewoli 

niemieckiej. Rynkun był trzykrotnie ranny w 

głowę, Ataki szału nawiedzały nieszczęśliwe- 

go dość rzadko, (ej. 

Tragiczny wypadek na jeziorze. 
Z BraSiawia jfonoszą, iż w pierwszy dzień 

Świąt Wielkanoecych na jeziorze Dworzy- 

szcze znajdującem się wpobliżu wsi tejże na- 

zwy wydarzył się nieszczęśliwy wypadek pod 

«zas Ślizgania się. Mianowicie grupa chłop- 

«eów ł dziewcząt Ścigając się po lodzie wpad- 

Wa na cienka powłokę lodu, skutkiem czego 

lód ped ciężarem przeszło 10 osób załamał 

się i do wody wpadło 2 dziewcząt i 3 chlop- 

ców. 
Dzięki natychmiastowej pomocy włościan 

4 tonących zdołano uratować, zaś jeden z 

chłopców 17-letni Wacław Steckiewicz uto- 

nął. (e). 

Pelikany. 
czna i oświata poza- 

>> ч'Рпеа społe a, eina, 

Pelikany, osada. p$łożołm н ‚”Ь…_' 

<skiej, powiatu brasłamskiego, stały e JeCY 

wym ośrodkiem w- tej gminie oświsty wo. = 

szkolnej, w którym wre nieprzetwata R ACA 

* społeczna, praca '-da "dobra ogółu. 

Cichy, spokojny to zakątek, lecz gdy wejść 

uło miego, to gwarno i wesoło jak w ulu na 

-viosnę, gdy pszczołki zaczną Ww nim swą pra- 

<ё 
° КосЪата } bardzo. jako swe rodzinne 

„miejsce, lecz teraz szczególnie je umiłowałem. 

Staraniem kierownika szkoły powszechnej 

*ejže osady, p. Teodora Jansona, zostaly tu 

przed paru laty założone i zorganizowane: 

Kółko Rolnicze, Kółko Młodzieży Wiejskiej, 

Związek Strzelecki, $ w roku bieżącym z 

vniejatywy miejscowej nauczycielki p, F. Jan- 

powstało Kółko Gospodyń Wiej- 

   

  

a   

ssonowej, 
akich. 

Wszystkie te cziery organizacje pracują 

"wspólnie ze sobą szczerze bez wytchnienia, 

pod kierownictwem miejscowego nauczyciel- 

stwa. 

Kółko Rofnicre siara się dawać możliwą 

w swoich ramach pomoc tutujszemu rolnict- 

* wu, przez udzielanie niezamożnym rolnikom 

narzęćzi rolniczych, nawozów sztucznych Ofaz 

łłachowe kształcenie rolników przez częste 

owykłady i różne odczyty rolnicze. Pomocy 

>atem udzielają pp. profesorowie Szkoły Rol- 

niczej w Opsie. : 

Na aszczegėną uwagę zasluguje praca Kol- 

ka Gospodyh Wiejskich. Tutaj widzimy nau- 

kę kroju, szycia, haftu i wykonywanie prze 

licznych o artystycznych wzorach makat Za 

łożono też warsztat tkacki. Nauka ta odbywa 

się pod kierownictwem pp. Zofji Bucewiczo- 

wej i Fryderyki Jansonowej. 

Przy kółku Rołniczem isini ściśle ŁOr- 

zganizowane „Kółko Śpiewack i „Artysty 

-rne', które daje szereg przedstawień, utwo- 

rów scenicznych i urządza różne imprezy do- 

-hodowe na cele rozwoju stowarzyszenia. 

W tej dziedzinie oświaty, udziela pómocy 
pracuje członek Kółka Rolniczego p: Hen 

ryk Rożek, pracownik Urzędu gminnego. 

Z powyższego wynika, że małe jednostki, 
jednak przy dobrych chęciach i wytrwałej 

„ dła społeczeństwa, mogą bardzo wiele 

łać. 

Tutaj właśnie ma szetskie pole do działu. 
ala naaczycielstwo, które thetnie i szczefze 
się.zajmuje tem, jednak musżę zaznaczyć, że 
lużo jeszcze takich jest, co nic % tym kierun 

xu nie uczynili, mimo nawet niekiedy dob- 
ych- warunków. 

Nasze więc Pelikany są szczęśliwe, że ma 
ją takie nauczyciełstwo, które tyle pracy po- 
«łada nad oświeceniem miejscowych roiti- 
«ów i nad podniesieniem ich dobrobytu, z: 
*e nie jesteśmy w stanie mu się odwdzięczyć. 

Daj Boże, aby praca ta w naszej osadzie 
szła wciąż takim szerokim krokiem naprzód, 
» pozyskawszy poparcie u odnośnych Władz, 
ahierała owoce swej pracy. : 

  

  

   

  

   

      

й Pelikańczyk. 

iłgajce. 
i pracy społ.-oŚwiatowej 

Zw. Strzełeckiego. 

Pisząc o ligajcach mam na myśli jedną 
= tych pięknych miejscowości, leżących na 

9ółnoeno-wschodnich . krańcach naszej 

ni Wileńskiej, a budzącą szczególny urok 
Yirem tajemniczych wód okolicznych j 
raz swem malowniczem położeniem i wido- 

kier. я 
Zdawałoby się, że przyroda skupiła tu 

„wszystko i że nikt i nic nie śmie zakłóci 
ej błogiej napozór ciszy i tego spokoju, jaki 
6u panuje. Jednak tak nie jest. 

lłgajce tętnią życiem i pracą społeczno- 
oświatową, którą sprężyście prowadzi tut. 
Związek Strzełecki skupiający w swy: 
wegąch około 25 członków obojga płe 

Z życia 

    

   

    

Dzięki energji i niestrudzonej pracy nau- 
j, Związek Strze 

tecki w lłgajcach zdołał "w ciągu dwóch lat, 
<ęybić się w swej pracy społ.-oświatowej na 

jedno z przodujących miejsc na tut. terenie. 
Związek Strzelecki posiada własną Świet- 

ficę, w której młodzież w wolnych chwilach 
«©d pracy, zbiera się, by mile spędzić czas 
ma czytaniu książek, czasopism i słuchaniu 
zajmujących wykładów, jakie prowadzi sy- 

tematycznie p. Ulanowska, Od: czasu do 
<zasu odbywają się przedstawienia i zabawy 
taneczne, gdzie tut. młodzież i ludność znaj. 

<luje godziwą rozrywkę. ° 
, Każdej soboty, prelegenci ze Sżkoły Rol 

miczej w Opsie, wygłaszają ciekawe referaty 
+ odczyty z przeźroczami na temat aktual- 
mych zagądnień dzisiejszego życia. 

Е W niedziełę znowu odbywają się ćwiczenia 
"PP. W, które są treścią niespożytej mocy i 

    

siły, jaka panuje w sercach i ciele tych przy- 
szłych obrońców Ojczyzny. 

Wszystko to świadcz 
skupiająca się w organizacjach Zw. Strzelec- 

kiego, zrozumiała doniosłość swej roli i po- 

słannictwa, jakie nakłada na nią Ojczyzna. 

„Mir“. 

e mlodziež nasza,     

  

  

  

Smorgonie. 
Sztandar Szkoły Handlowej. 

Dyrekcja Szkoły Handlowej przy łaska- 

wym współudziale Kom. Rodzicielskiego tej- 

że Szkoły przystąpiła do zrealizowania daw- 

no zamierzanego planu ufundowania sztan- 

daru. Realizowanie jednak tych zamierzeń 

idzie bardzo opornie, a to ze względu na ma- 

łe fundusze, jakiemi Komitet rozporządza. 

Dlatego też tą drogą zwraca się do szerszego 

społeczeństwa z prośbą o łaskawe przyjście 

z pomo mniejsze datki będą przyjmo- 

wane z wdzięcznością. Zaofiarowa- 

ne sumy prosimy nadsyłać pod adresem szka 

ły z zaznaczeniem, że to na fundusz sztan- 

darowy. 

   

    

Postawy. 

Zażegnanie epidemii tyfusu 
plamistego, 

Przed kilku dniami donosilišmy o wybu- 
chu epidemji tyfusu plamistego na terenie 

pow. postawskiego: Obeenie dowiadujemy sie 

že naskutek natychmiastoweį akeji wladz sa- 

nitarno-lekarskich i skutecznej interwencji 
kolumny przeciwepidemicznej, która wyje- 

chała na teren zagrożnego powiatu, epidemja 

tyfusu w zarodku została stłumiona. Obee- 
nie w pow. postawskim choruje ogółem 14 
osób. W. ciągu ostatniego tygodnia żadnego 
nowego wypadku tyfusu nie zanotowano, co 
pozwała mieć nadzieję, że sytuacja została 
już całkowicie opanowana i groźba epidemji 
ostatecznie zażegnana. 

Obrazek ze wsi. 
Dochód na rzecz bezrobotnych. 

Szał ogarnął wszystkich! Kto żyw stara 

się Iść z pomocą pozbiwionym pracy. Nie 

też dziwnego, że po długiej sprzeczce i bar 

dzo ożywiońej gestykulacji w gminie stanę- 

ła uchwała: w sobotę urządzić zabawę tane- 

czną pod hasłem ratujmy bezrobotnych” 

Wszyscy, ale to w: y otrzymali zaprosze- 

ia: bogaty, biedny, z pracą i bez pracy... 

Wójt zaciera ręce, niejedėn soltys kladnąc 

się spać rozmyśla, któremuby to z<biednych 

i ile ofiarow. Ten i ów starź się przeko- 

nać wpływowe osoby o swej biedzie i nę. 

  

у 

     

  

dzy... 

Sala rzęsiście oświetlona lampami ńafio' 
wćmi, podłoga niby śniegiem posypanź ste” 

aryrią (kilo świec porżnięto) a muzyka “io 

skowa złożóna z sześciu grajków ochoczć 

marsza za marszem wycina. 

Pan wójł uroczystym krokiem przecha- 

dza się po sali i od czasu do czasu rzuca 

okiem na świeżć wyprasowane spodnie (na- 

wiasem mówiąc owa władza dwa razy do 

roku wkłada długie spodnie: w dniu 11 lis- 

topada i 3 maja). Dziś widocznie uznał za 

stosowne również je małożyć. 

Nazajutrz z ponuremi myślami w głowie, 

trzymając w ustach fajkę napchaną machor- 

ką „przednią”, wyszedł przed budynek gmin 

ny, lecz czem prędzej się cofnął — zobaczył 

gromadę obdartusów przed wejściem. 

Rozpaczliwie wyciągnął przed siebie rękę 
2 rozstawionemi palcami i zaczął wyliczać: 
„10 biletów sprzedanych po 50 gr., 6 po 20 
gr. — to razem 6 zł. 20 gr. Muzykantom 

zgodziłem się dać 10 zł... a niech to djabli! 

No, i przyszło ich kupa!., po pieniądze!... 

Co robić?" p 

Zerwał się z krzesła i wyskoczył z zaci- 

śniętemi pięściami: „Łajdaki, wrzasnął, przy. 
najmniej wy powinniście być na zabawiel 

Pieniędzy niema"... 

  

B. P...dzki. 

LL НУНЕНЕЕО 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzecznąl 

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 
w Nowogródku przy ui. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
su: Trzykrotne wesele (Triumf miłości) 

W rol. głównych: Nancy Carol i Charles Rogers 

WKRÓTCE: Dwaj gońcy   
  

  

Nowootwarta 
firma 

i poleca: 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJIi 

Ejszyszki. 
19 marca w Ejszyszkach. 

Nie jest rzeczą łatwą — O ile chodzi o 

mniejsze miasteczko — wydobyć wszystkie 

akcenty dla podkreślenia znacz: nia dnia imie- 

nin Wodza Narodu, tembardzi j, gdy się ma 

jch niewiele Ani garnizonu ani licznych orga 

nizacyj Ejszyszki nie posiadają. 

uroczystość wypadła — mierząc na sto- 

sunki prowincjonalne imponująco, należy 

w pierwszym rzędzie zawdzięczać spręžysto- 

ści i ambicji Komitetu organizacyjnego, który 

został wyłoniony w dniu 6 marca. 

Dnia 19 marca o godzinie 9 dziatwa szkol- 

na udała się na nabożeństwo. Dla szerszych 

warstw nabożeństwo zosłało odprawione © 

godz. 11. W porze popołudniowej odbyły Si: 

w sali kina „Świat” dwie akademje. O godz. 

14 dla młodzieży i okolicznej ludności, Sala 

przepełniona. Przemówienia wygłosili ucznio- 

wie miejscowej szkoły Andruszkiewicz i Jocz. 

Przemówienia te były najlepszym dowodem, 

iż słowa p. ministra Jędrzejewicza — wyrze- 

czone na plenum Sejmu — że zasługi Mar- 

szałka nie mogą być przemilczane w szkole 

i płynącej z tego potrzeby kultu dła tej wiel- 

kiej Postaci znałazły żywy oddźwięk w szkole 

ejszyskiej. Część artystyczną akademji wypeł- 

niły: śpiew solowy uczenicy Szydłowskiej, de 

kłamacje i produkcje chóralne pod batutą 

kier. Góraka. Akademję zakończyło przedsta: 

wienie „Dła Ciebie Polsko“. Miłe wrażenie 

robiły dobra dykcja małych artystów i opa- 

nowanie swych ról. Jest to wyłączna zasługa 

nauczycielki p. Szczepkowski 

Wieczorem odbyła się druga akadeinja 

dla miejscowego społeczeństwa, Akademję za- 

gaił p. inż. Janikowski, wójł gminy, W imieniu 

zaś młodzieży szkolnej przemówił uczeń Jocz. 

Dłuższy referat wygłosił jeden z nauczyciel 

miejscowej szkoły. | > 

Pozostałą część akademji wypełniły pro- 

dukcje chóru i przeds wienie (powtórzone) 

„Dla Ciebie Polsko". Na zakończenie została 

odegrana komedyjka „Młynarz i kominiarz*. 

Na zakończenie należy podkreślić, że nie- 

mal wszystkie poczynania O charakterze spo 

łeczno-kulturalnym ogniskują się przy szkole, 

która zkolei wiele korzysta z inicjatywy, 

sprężystości i opieki p. kierownika ias 

   
   

   
  

  

     

  

  

Stonim. 
Akademja w dniu 19.111. w Słonimie. 

Ścisk oraz niezbyt kulturalne zachowanie 
się w publiczności u wejścia do gmachu Do- 

mu Ludowego, gdzie odbywała się Akademja 

świadczą dobitnie iż w przyszłości odnośne 

Komitety winny się zastanowić nad kwestją 

        

  

mi BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

nasunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 

męską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. [l 

= 6 gsś Lida, ul. Suwalska 12 || 
B: K 0 w i e n 5 k i (vis 3 vis ul. 3ł80-Maja) GB 

TOWARÓW gg 
BIELIŹNIANYCH gg 
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urządzania choćby minimalnie płatnych im 
prez, gdyż żadne organizacje nie są w stanie, 
mając do czynienia z taką publicznością, u- 
trzymać całkowity porządek, zaś ew. inter- 
wencja policji nie jest z pewnych względów 
wskazana. 

Akademja rozpoczęła się przemówieniem 
ładnem i treściwem p. Żuka Abieladkowicz: 
który skreślił życie Marszałka, jego boje i zw 

i ` i niósł "okrzyk: 
wiołowo przez 
owa odegrała 

hymn narodowy. | występy chóru 

seminarjum męskiego, kwartetu smyczkowego 
tegoż seminarjum, deklamacje utalentowanej 
uczenicy gimnaz. państw. p. Bogdanowiczów - 
ny „O Wodzu!* chóru pod batutą p. Kisłego, 
który doskonałe wykonał poloneza ur 
Chopina, przy akompaniamencie firtepiano- 
wym, połączonego chóru z grą mandolinistów 
i akompanjamentem fartepianowym uczniów 
VIII-ej klasy gimnazjum państwowego, którzy 
zbierali huczne oklaski szczególnie po od- 
śpiewaniu „„Maciusia*, występu soowego for: 
tepianowego pań Brzoskowej i Szamaszkinó- 
wny oraz deklamacji ucz. gimnaz. p. Leguna. 
Na zakończenie Akademji orkiestra symfoni- 
czna wojskowa. powszechnie łubiana i po- 
pularna pod dyrekcją por. Gągolińskiego w 
konala szereg pięknych utworów muzye 

nycl 

  

       

    

  

       

    

    

  

  

   

  

   

                

/ konkłuzji zaznączyć wypada. że nawet 
publiczność ze sfer inteligencji 
miejsca w/g numerowanych biłetów, swych 
miejse nie zajmowała, siadając natomiast na 
innych krzesłach co w konsekwencji pociąg 
nęło za sobą przykre następstwa. Czas j 
wyższy by te rzeczy 
ne szczególnie w sferach inteligencji. 

O godz. 21.10 rozpoczęło się przedstawie- 
nie komedji „Jak kapral Szczapa wykiwał 
śmierć* w wykonaniu zėspšiu wojskowego 
i Sekcji Artystycznej przy Radzie Pow. B. B. 
W. R. pod reżyserią p. Henryka Markowicza, 
Frekwencja starszego społeczeństwa, tudzież 
przedstawicieli władz nieliczna. 

Wykonanie sztuki dobre, €o przejawiało 
się w wybuchach humoru na widowni. 

H. M. 

      

  

   

    

Stołpce. 
Dwóch uczniów sowieckich przybyło 

nielegalnie do Polski. 

W Wielką Sobotę w pociągu międzyna- 
rodowym zdążającym z Moskwy w kierunku 

Wiarszawy ujawniono w wagonie pocztowo- 

bagażowym dwóch młodych chłopców, któ- 

rzy ukryci w skrzyniach przybyli aż z Mo- 

skwy. Są to uczniowie sowieckiej szkoły śred 

niej, którzy udali się do Polski w poszuki- 
waniu swoich krewnych. 

WOZEEC OWE PAD OT ORAN KRONE 

Na Willi. 
Pod wpływem promieni słonecz- 

nych na Wilji w całym szeregu punk- 
tów poczyniły się wyrwy, co zwiastu- 

je szybkie ruszenie lodów, Stopniowe 

ocieplenie nie zdaje się wróżyć w roku 

bieżącym powodzi, mimo to przygo- 

towania do akcji przeciwpowodziowej 

są już w pełnym toku. 

Ujawnienie malwersacyj w Związku 
Kupców Żydowskich. 

Nadużycia sięgają sumy 7200 zżotych. 

W: ciągu ostatnich dai w zys wskich sie- 
rach kupieckieli naszego tułasta kittso 
uporczywe pogłoski o nadażyciach * 
pieniężnej i służbowej dokonanych w Związ- 
ku Kupców Żydowskich. Pogłoski te ol 
zały się prawdziwe. Zarządzona  rewi 
ksiąg kasowych i buchalieryjnych, która 
trwa juź od wóch tygodni ustaliła, że przez 

jednego z urzędników związku przywłaszezo 

ma została sumia sięgającą według firówizory- 
cznych obliczeń 2200 złotych. Pozaiem po- 
pełniono szereg ńadużyć natury słuźbowej. 

W. dniu wczorajszym odbyło się spećjałne 
posiedzenie zarządw związku na któreni о- 
mawiano sprawę wykrytych ńadużyć. Osoba, 

   
   

  

Brak środków do życia 

która dopuściła się tych wykroczeń została 
usunięta ze swego odpowiedzialnego stano- 
wisnz. Pozatem 0d malwersanta otrzymano 

pisktińć Zonowąc nie zwrócenia przywłasz- 
czóńyth pieniędzy, Wobee wo? Zarząd zwią. 
zku postanowił nie przekazywać sprawy wła- 
dzom prokaratorskim; 

Komisja rówizyjńa prowadzi w dalszym 
ciągu kontrolę ksiąg oraz kontynuuje docho 
dzenie. Po ukończeniu tych prac komisja re- 
wizyjna ogłosi komunikat. 

Sprawa wykrycia maiwersacyj w związ- 
ku kupców wywołała w sterach kupieckich 
zrozumiałą sensację. (e). 

rzucił ją pod koła pociągu. 
   W dniu wćzźórśjszym w godzinach wic- 

ćzorewych na Bobrujskim przejeździe kole- 
jowym pod koła jrzejeżdżającego pociągu 
podmiejskiego Nr. 1748, zdążającego z No- 
wo-Wilejki do Wilna rzuciła się jakaś mło- 
da dziewczyna. Koła pociągu w straszliwy 
sposób zmasakrowały nieszczęśliwą, która 
poniosła natychmiastową Śmierć. 

Po zauważeniu tragicznego wypadku po- 
ciąg zatrzymano. Wkrótce na miejsce wypad 

kż Brzybyła rówież zaałarmowańa policja, 
którź. wdrożyła dochodzenie. Zostało ustalo- 
ne, że jćśt to niejaka Olga Pawłowiezówna, 
zamieszkała przy ulicy Betiejemskiej Nr. 22 
z zawodu służąca. Powód samobójstwa — 
ciężki stan materjalny. Pawłowićżówna stra- 
ciła ostatnio posadę i_ź tózpaczy postanowiła 
pozbawić się życia, Dócyzją władz prokura- 
torskich zwłoki sańtóbójczyni przewieziono 
do kostnicy szpitała św. Sakóba. (e). 

Skarbnik Stow. Urz. Skarbowych oskarżony 
o defraudację. 

Wczoraj przed II wydziałem karnym 
sądu okręgowego rozpoznawana była sprawa 
Józefa Lenkszewicza, urzędnika Wileńskiej 
Izby Skarbowej, który dopuścił się defrauda- 

cji, będąc człokiem zarządu Stowarzyszenia 
Urzędników Skarhowych. = 

Lenkszewicz w 1928 r. przy wyborach 
do władz Stowarzyszenia powołany został 
do zarządu, a następnie powierzono mu fun 
kcję skarbnika instytucji. 

Czynności te L. pełnił bez przerwy przez 
dwa lata i zyskał sobie uznanie i zaufanie 
innych członków zarządu jak też i człon- 
ków Stowarzyszenia. 

Pierwsi chętnie się nim wyręczali w 
wych czynnościach, drudzy zaś korzystali z 
jego uczynności, wypożyczając różne kwoty 
z pieniędzy znajdujących się pod jego pie- 
czą, a stanowiących własność Stowarzysze- 
nia. 
> W] kwietniu 1930 r. rozniosły się pogłoski 
iż Ł. dopuszcza się defraudacyj. 

Zwołano wskutek tego ogólne zebranie, 
które wyłoniło komisję rewizyjną do spraw- 
dzenia stanu rachunkowości. 

, Kiedy komisja zażądała przedłożenia so- 
bie salda kasowego, Lenkszewicz wyjął 200 
z oświadczył, że więcej pieniędzy nie po- 
siada. 

Dokładne obliczenia wykazały, iż saldo 
gotówkowe wynosi 6.285 zł. 90 gr. w rachun- 
ku sprzedaży losów loteryjnych brak 3.300 
zł. w rachunku bieżącym w kasie Poż.-Oszcz, 
— 900 zł. w papierach procentowych — 300 
zł. oraz w rachunku znaczków stemplowych 
— 569 zł, 15 gr. . 

Naskutek skargi wniesionej do prokura- 
tury wszczęto śledztwo, a biegły buchalter 
po sprawdzeniu ksiąg uznał, iż defraudacje 
wynoszą ogółem 6975 zł. 90gr. 

, Osk. Lenkszewicz twierdził, iż pieniędzy 
nie przywłaszczył, lecz wyrozchodował je 

nie księgując wobec braku czasu, a obecnie 
nie może sobie przypomnieć poszczególnych 
pozycyj. 

Lenkszewicza poddano badaniom sądowo- 
lekarskim, w wyniku których okazało się, 

iż cierpi on na zanik pamięci, lecz w chwili 

posiadając - 
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KRONIKA 
       Dziś: Balbiny. 

Jutro: Teodory. 

  

  

Czwartek | 

31 | Wschód słońca — g. 4 m.57 

ЕЫН Zachód |, — g. 17 m.50 
  

Szestrzsžaala Zakladu Ketesreisn:: UI, S. B. 

w Wilnie z dnia 30 Ii — 1932 reke 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Tempsratura średnia — 3 C. 

- majwyeza | 0 

5 majniższa: — 4° С, 

Opad: ślad. 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: stan stały, potem lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przelotny drobny śnieg. 

OSOBISTA 
— Kurator Okr. Szk. K. Szelągowski pow 

rócił z urlopu i objął urzędowanie. 

URZĘDOWA. 
— Letni czas urzędowania. Z dniem 1 

kwietnia r. b. we wszystkich urzędach pań- 
stwowych i samorządowych urzędowanie bę- 
dzie się odbywało według letniego rozkładu 
t. j. od godz. 8 rano do 3 po poł. 

MIEJSKA. 
— Decyzja © nagredzie literackiej zapad- 

nie do dnia 15 maja. Jak wiadomo nagroda 

literacka m. Wiłna naskutek rozpaczliwie 

ciężkiej sytuacji finansowej miasta znalazła 

się w zawieszeniu. Obecnie dowiadujemy s 

że Magistrat postanowił skierować na n 

bliższe posiedzene Rady Miejskiej wniosek 

o odroczenie decyzji w sprawie nagrody -li- 

terackiej do dnia 15 maja r. b. Do tego cza- 

su wyjaśni się czy będzie rzeczą możliwą 

wstawienie do budżetu 5000 zł., które pozwo- 

lą na wydanie nagrody literackiej w roku bie 

   

żącym. 

— Kłopoty budżetowe Magistratu. W wy- 
niku ostatnich posiedzeń Magistratu nowy 
preliminarz budżetowy miasta został dodat- 
kowo zmniejszony o 500.000 zł. Posiedzenia 
Magistratu odbywają się w dalszym ciągu, 

gdyż dla utrzymania budżetu w równowadze 
niezbędne jest przeprowadzenie redukcyj 
na sumę zgórą miłjona złotych. Tak poważ- 
ne zmniejszenie budżetu nasuwa Magistrato- 

wi znaczne trudności, ponieważ już obecnie 

w budżecie pozostały wyłącznie wydatki naj 
niezbędniejsze. 

Budżet na rok 1982-33 będzie wobec tego 
najmniejszym w ciągu lat ostatnich i nie bę- 
dzie przewidywał żadnych nowych inwen- 

stycyj. 

  

WOJSKOWA. 
— Kary na opieszałych poborowych. Re- 

ferat wojskowy Magistratu przesłał przed kil 
ku dniami do Starostwa Grodzkiego kilka- 
naście wniosków o ukaranie mężczyzn w wie 
ku poborowym, którzy podczas ostatniej re- 

jestracji nie zgłosili się do referatu. 
— Pobór rocznika 1911-go. Referat woj- 

skowy Magistratu zakończył już przygotowa- 
nia do poboru rocznika 1911-go. Sporządzo- 
na lista poborowych przesłana została do 
Starostwa Grodzkiego, które w porozumieniu 

z P. K, U. zarządzi pobór. Jak się dowia- 

dujemy, Komisje poberowe rozpoczną się 

w dniu 2 maja i urzędować będą codziennie 
w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne zgromadzenie członków Chrześc. 

Banku Spółdzielczego na Antokolu odbędzie 

się dnia 3 kwietnia r. b. w Sali Szkoły Tech- 

  

nicznej przy ulicy Holendernia 12. Początek › 

pierwszego zebrania o godz. 4 p. p. W razie 

zaś braku dostatecznej ilości członków dru- 

gie prawomocne zebranie rozpocznie się w 

tymże dniu o godz. 4 min. 30 p. p. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 1 

kwietnia r. b, odbędzie się w lokalu przy 

ulicy Przejazd 12 (Antokol) LXXVI zebranie 

Klubu Włóczęgów Senjorów. Początek o go- 

dzinie 19. Na porządku dziennym referat p. 

Franciszka Ancewicza p. t. „Kłajpeda, Wil- 

no, a Tautinińcy*. Wstęp dla członków. Go- 

ście mają prawo wstępu wyłącznie za 

proszeniami piśmiennemi. Zaproszenia moż- 

na uzyskiwać w Kanclerza Klubu p. Waclawa 

Pac-Pomarnackiego, telefon 16—90, 

— Žebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obyw. Kobiet, na którem p. Jędrzejewska— 

Przeździecka wygłosi odczyt p. t. „O wita- 

minach* odbędzie się dnia 31 marca r. b. 

o godz. 7 wiecz. w lokału Związku (Jagielloń 
ska Nr. 3—5 m. 3). 

Wstęp dla gości 30 gr., dła członkiń bez- 

płatny. A 

  

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
= ejizestrzeganie czasu pracy W pi 

kathiach:; W' związku ze stwierdzeniem licz- 

nych wypadków nieprzestrzegania ustawo- 

wego czasu pfacy w piekarniach inspektorat 

pracy zarządził, aby we wszystkich piekar- 

niach wywieszone zostały regulaminy pra- 

cy, oraz aby zwrócono uwagę na Ścisłe ich 

przestrzeganie. 

Akcja ta posiada doniósłe znaczenie, po- 

nieważ nieprzestrzeganie czasu pracy i zat- 

rudnianie pracowników ponad normę unie- 

możłiwia przyjmowanie bezrobotnych do pra 

cy w godzinach nadliczbowych. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— ауча o przedłużenie okresu zasit- 

ków. W końcu marca poważna liczba bez- 
robotnych robon' KÓW wyczerpuje swe pra- 

wa do zasiłków, wu kutek czego mnóstwo ro. 

dzin pozostanie bez Środków do życia, W 
związku z tem dowiadufjec Się, że. Obwodo- 

we Biuro Funduszu zamierza Poczynić sta- 

rania o przedłużenie okresu ZA3/KOWCgO dla 
Wilna i okolicy do 17 tygodni. 

— Stan bezrobocia w Wiłnie. Wilno n- 
czy obecnie 6116 osób bezrobotnych, w tej 
liczbie 1005 kobiet. W porównaniu z tygod- 
niem ubiegłym bezrobocie wzrosło 0 2 oso- 
by. 

     

RÓŻNE. 
— Lustracje  techniczno-budowlane, Z 

dniem 1 kwietnia na terenie Wilna ma się 

rozpocząć lustracja techniczno-budowlana do 
mów mieszkalnych. 

dokonywania czynów zdaje sobie sprawę z ich 

istoty. 
Świadkowie ustalili sam fakt braku pie- 

niędzy stanowiących własność Stowarzysze- 

nia, jednak o podsądnym naogół dawali po- 

chlebną opinję. 
Po wysłuchaniu oskarżenia podprokura- 

łora p. Odyńca i obróńcy mec. Andrejewa, 

Sąd w składzie pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza, 
M. Szpakowskiego i R. Łabanowa uznał osk. 
Lenkszewicza za winnego i skazał go na osa- 
dzenie w więzieniu (d. p.) przez półtora r. 

Prokurator domagał się osadzenia oskar- 
żonego w areszcie prewencyjnym do czasu 
złożenia kaucji w kwocie 5000 zł. Ę 

Sąd postanowił pozostawić dotychczasowy 
środek zapobiegawczy, t. |. dozór policji. 

Ka—er. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie — przed występami Reduty 

— przedstawienia „Słomkowy kapełusz* na 
Pohulance. Dziś, w czwartek dnia 31 marca 
b r. o godz. 8 wiecz. — przemiły i barwny 
wodewil Labiche'a p. t. „Slomkowy kapelusz“ 
reżyserowany przez W. Radulskiego, w któ- 
rym autor przedstawia w sposób niefrasobli- 
wy, a pełen pogody i wesołości — kłopoty 
i intrygi familijne drobnego mieszczaństwa 
francuskiego z przed łat 70, które w wirze 
radości i zabawy weselnej nabierają spec- 
jalnego komizmu. 

Jutro w piątek dnia 1 kwietnia o godz. 
statni „Słomkowy kapelusz”. 

Z w rewji warszaw- 
skiej „Parada humorn* w Teatrze Lutnia. 
Dziś, w czwartek dnia 31 marca o godz. 8 
min. 30 m. rozpoczyna występy ulubieniec 
całej Polski, znakomity humorysta Leon 
Wyrwicz, w otoczeniu rewji warszawskiej. 
W dniu tym ukaże się nowa rewja p. t, „Pa- 
rada humoru*, zawierająca najnowsze prze- 
boje stolicy. W' wykonaniu bogatego progra- 
mu biorą udział: Hanka Runowiecka, urocza 
pieśniarka, Leo Fuks, niesamowity odtwórca 
typów groteskowych, Stanisław Siełański, 
znakomity komik Teatru „Morskie Oko*, 
Włodzimierz Boruński, conferencier i pio- 
senkarz, Zbigniew Opolski, ułubiony recyta- 
tor, oraz niezrównana para taneczna Patkow 
skich. Wł niedzielę dnia 3 kwietnia o godz. 

4 p. p. po cenach zniżonych, po raz ostatni, 
ciesząca się wielkiem powodzeniem rewja 
„Tęcza nad Wilnem* z udziałem Leona Wyr 
w 

    

  

    

    

   

   a. 
— Występy Zespołu Reduty w Teatrze 

na Pohulance. Wi sobotę dnia 2 marca o 
godz. 8 wiecz, odbędzie się pierwszy występ 
Zespołu Reduty w niezwykle interesującej 
sztuce Szczepkowskiej p. t. „Sprawa Moniki* 
Premjera tej sztuki została zaszczycona obec 
nością Pana Prezydenta oraz członków Rzą- 
du. Prasa warszawska przyjęła sztukę go- 
rąco, wróżąc jej wielkie powodzenie, Ceny. 
miejsc zwyczajne. 2 

— „Nasze dziady“ na rzecz bezrobotnych 
na Pohułance. Wi niedzielę dnia 3 kwietnia 

o godz. 8 wiecz. odbędzie się wieczór humo- 

ru i aktualności regjonalnych p. t. „Nasze 

dziady”, w którym znane wileńskie osobisto- 

ści ukażą się na scenie. Dochód z wieczoru 

tego przeznaczony został na rzecz bezrobot- 

nych. Ceny miejsc zwyczajne. Bilety już do 
nabycia w kasie Teatru Lutnia. 

KONCERT S. BENONI W KONSERWATOR- 
JUM. 

W” sobotę nadchodzącą 2 kwietnia czaro- 
wać będzie potęgą swego pięknego głosu zna 
komity artysta operowy — wilnianin Ser- 
gjusz Benoni (basso—cantante). 

Po powrocie z Ameryki, gdzie święcił 
triumfy w operze w Chicago, świetny tem 
artysta wystąpi w Wilnie raz jeden tylko 
w sali Konserwatorjum z koncertem, składa- 

. jącym się z aryj operowych i pieśni. 
Akompanjament objął p. Rafał Rubin- 

sztejn 
Bilety nabywać można codziennie od g. 

9—7 w. w biurze podróży „Orbis*. 

NASZE DZIADY, 

Całe Wilno ujrzy siebie w niedzielę dnia 
3 kwietnia oe godz. 9 wieczór w Teatrze 
„Lutnia*. Film? Nie! Rewja? niet Ale wie- 
czór humoru i satyry pod nazwą 
Dziady”. Przyjdź, ubawisz się i uśmiejesz, a 
pieniądze zapłacone za bilet pójdą na pomoc 
hezrobotnym. 

Niezależnie od tego, w czasie dnia, słucha- 
jąc lotnych koncertów, zastanów się, że arty 

- ści bezinteresownie poświęcają swój czas, 
talent i siły, by ulżyć doli bezrobotnego, do- 
pomóż im w tem,kupując znaczek na bez- 
rabotnych, jednodniėwkę humorystyczną, al- 
bo złóż dowolny datek na ten cel. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 31 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat me- 

teorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy. 12.35: 
Poranek szkolny 15.00: Program dzienny. 
15.05: Komunikaty. 15.35: Odczyt dła matię- 
rzystów. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Le- 
kcja francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.50: Koncert dla. młodzieży. 
17.10: Przepowiednie Mickiewicza* — od- 

Koncert solistów. 18.50: Bezerwz 
zynka pocztowa Nr. 195, 19.58: Na- 

wości teatralne 19. ogram na piątek i ro- 

zmaitóści. 1. Prasowy dziennik radjowy. 
80.00: , ieton. 20.15: Muzy+ 

ka lekka. Ż howisko .. Gołębię seręe* 
22 Komunikaty, 22.10: Rewja (cz. I) z te" 
atru „Morskie Oko* w Warszawie. 23.18: Ko- 
munikaty. 23:30: Improwizacja na tematy za 
dane telefoniczne przez radjosłuchaczów. 

PIĄTEK, dnia 1-40 KWIETNIA 1932 ROKU. 
11,58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzień' 

ny. 14,15: Muzyka operetkowa (płyty). 15,15: 
Kom. 15,25: Odczyt. dla maturzystów. 16,10: 

„ Audycja dla dzieci. 16.40: Codzienny odcinek: 
powieściowy. 16,50 Lekcja angielskiego. 17,10 
„Żarty primaaprilisowe* — odczyt. 17,36: 
Koncert dła uczczenia 200 rocznicy urodzin 
Józefa Haydna. 18.00: Recytacje nowych wier 
szy Kazimierza Wiierzyńskiego. 18,10: Kon- 

cerł kameralny. 18,50: Kom.- LOPP. 19,00: 
„Polakom na Kowieūszezyžnie“. 19,15: Prze 
gląd prasy rolniczej krajowej i zagranicz- 
nej. 19,25: Feljeton primaaprilisowy — wyk. 
Leon Wołłejko. 19,40: Program na sobotę. 
19,45: Prasowy dziennik radjowy, 20,00: Po- 
gadanka muzyczna. 20,15: Koncert symfonicz 
ny. 22,40: Kom. i muz. tan. 23,00: Transmi- 

sja z AMERYKI. 

NOWINKI RADJÓWE. 
FORTEPIAN, SKRZYPCE, ŚPIEW! “| 

‚ Dzisiaj o godz. 17,35 Polskie Radjo nada- 
je koncert solistów. W którego ramach wy- 
stąpią: Marja Robdwska, która odegra So- 
natę fortepianową F—dut Beethovena nastę. 
pnie dwa ptwory Maurycego Moszkowskiego, 
a mtmnoawicie: Etiudę Es dur i A rantalięc. 
Propagatorka polskiej muzyki fortepianowej 
wyborem Etidy Moszwokskiego wskazuje na 
lukę w programach pianistów. Bo o ile dzie 
ła Moszkowskiego są uznawane nie bez racji 
za muzykę salonową epoki przebrzmiałej, to 
właśnie świetnie napisane na fortepian etiu- 
dy Moszkowskiego są dzisiaj jeszcze studja- 
mi pełnemi aktualności i nie zasługują na 
zapomnienie. 

Potem usłyszymy skrzypaczkę p. Micaele 
Barmas, która odegra starowłoską chaconnę 
Vitalego oraz mełodje hebrajskie we włas- 
nym układzie. Wreszcie p. Eugenjusz Naroż- 
ny, baryton Opery Warszawskiej odśpiewa 
dwie arje operowe i pieśni polskie. 

SPACER 0 PÓŁNOCY. 
U nas jeszcze zimno, ale na południu 

Europy już prawdziwa wiosna. W! tamtą 
stronę zapewne zaprowadzi dzisiaj radjosłu 
chaczy p. Karol Wprwicz Wichrowski o go- 
dzinie 23,30 w pierwszym poświątecznym spa 
cerze detektorowym po Europie. 

OFIARY. 
Zamiast życzeń Świątecznych złoży p. 

Wojewoda Zygmunt Beczkowicz 25 zł., p. wi 
ce-wojewoda Marjan Jankowski 10 2 na 
Ochronkę im. Biskupa Bandurskiego. 
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P3 thoaraliz3 baronowa pokoju. Tutaj trzymano biedaka do chwi- sze) połączenia kolorów: bronzawy z Баца- BOKS. dopiero okupacja lite ska z XIV wieku przy  święcając chałupnńctwu — rzuca wyżej zi 7 ; нр 3 E, gdy zjawii sie u | a jubiler, zaniepoko- nowym, szafi y z niebieskim, białym albo TEL AVIV, 30. 3. (Pat). — Pierwsza run- czyniła się do możności wyodrębnienia się cytowane hu «lo. Prof. Politechniki Warszaw- bižnterja i i (0 1 tego wynikło jony długą nieobecnością swego subjekta. granatowym, zielony z bananov m, albo zie 4а rozgrywek bokserskich na Makkabjadzie narodu ukrańskiego ze wspibioty ukraińsko- skiej Włady w Bratkowski w art. P. t. „Dia i“ „ Teraz sprawa się wyjaśniła. Ale brylantów -—- lonym w bledszym odcieniu. No: się dżemp- przyniosła szereg zwycięstw reprezentantom białoruski 'j, autor podtrzy A tezę, że wy- czego rolnictwo domaga się wprowadzenia: aa. oczywiście — już nie było. A także i barono- — гу ze skórzanym paskiem do wełnianej spód z Polski. W! wadze muszej Urkiewicz poko-  odrębnienie to nastąpiło już w dobie przed- cła przywozowego na bawełnę" — omawia 
Budapeszt ma swoją sensacyjną sprawę, 

której może mu pozazdrościć każda wielka 
stołica, a zwłaszcza policja śledcza. Sprawa 
przedstawia się 'tak. : 

Do jednego ze znanych w stolicy Węgier 
lekarzy psychjatrów zgłasza się ełegancka da 
ma, która przedstawia się jako baronowa Hir- 
senfels. 
Roniąc okficie łzy, baronówa opowiada le 
karzowi historję choroby swego męża, który 

został opanowany przez manję prześladow- 
czą: Śni mu się, iż skradziono mu bižuterję 
rodzinną, co wprawia go w taki szal, iž wy- 
prawia niemożliwe awanłury w domu i tero- 
ryzuje służbę i otoczenie. 

Wysłuchawszy relacji baronowej, lekarz 
oświadcza, iż musi przedewszystkiem zbadać 
chorego, zanim poweźmie jakąś decyzję, 

— Niech pani ratem przyprowadzi jak naj 
rychłej męża ze sobą pod jakimkolwiek pre- 
tekstem. 

Dama zgadza się, poczem opuszcza gabi 

net lekarza, bierze taksówkę i każe się wieźć 
do magarynu znanego jubilera budapesztań- 
skiego. Tu wybiera piękny naszyjnik brylan- 
towy, przedstawia się jako żona słynnego le- 
karza i prosi jubilera, by zechciał udać się 
z nią do męża, który obejrzy naszyjnik i za- 
płaci zań, o ile będzie mu się podobał. 

W. kilka minut później baronowa jest już 
zpowrotem u lekarza w towarzystwie pomoc- 
nika jubilera, który ma ze sobą naszyjnik. 
W poczekalni baronowa bierze naszyjnik od 
pomocnika, prosi go, aby zaczekał chwile, 
a tymczasem pokaże brylanty żowi. 

Wszedłszy do gabinetu lekarza, baronowa 
uprzedza go, iż mąż jest z nią i czeka w przy 
ległym sałonie. 

Lekarz wyprowadza baronową drugiem 
wyjściem do przedpokoju i prosi do gabinetu 
pomocnika jubilera. Wdaje się z nim w roz- 
mowę o tem i owem, pragnąc w ten sposób 
zbadać stan duchowy swego pacjenta. Subjekt 
zaczyna się — rzecz prosta — niepokoić i py- 
ta wreszcie lekarza, co myśli o brylantach. 

Lekarz, sądząc, iż teraz nadszedł moment 
właściwy i pacjent ujawnia swój stan choro- 
bowy, zaczyna przemawiać doń łagodnie, 
przekonywująco: 

— Drogi panie, musi pan zapomnie 
swych brylantach, niechże pan zrozumie, w 
szcie, że naszyjnika nie było, że on nie istnie 
je, jest płodem pańskiej wyobraźni. Chcę p 
wyleczyć z tej manji. Niech mi pan opowie 
wspomnienia z lat dziecinnych. 

Łagodna przemowa lekarza wywarła 
łek. wprost przeciwny. Subjekt porwał 
fotela, jakby go giez ukąsił, zął krzyczeć, 
wołać, że go ograbiono, wzywał na pomoc 
policję, ' 
Lekarz byt i na to przygotowany. Napady fur 
Ji zdarzają się i u takich pacjentów. Nacis 
guzik dzwonka elektrycznego. Do gabinetu 
wpadli po chwili dwaj piełęgniarze, rzucili się 
na' subjekta, wpakowali go pomimo k- 
łego oporu w kaftan bezpieczeństwa, zapro 
wadzili do łazienki, dali mu zimny prysznic, 
poczem zamknęli go w wybitym materacem 
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Ostetnie 2 dńil Najnowszy dźwiękowrec niezspomnisńego „Króla bul- 
warów paryckich* popularnego piosenkarza Georgesa Miltona p. t. 

Od niedzieli Km, Mieįskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

27 b. m. 

Świąteczny program 

Początek o godz. 4. 6. B i 10 wiecz. 

wej. 

Policja szuka naszyjnika i baronowej. A 
znany psychjatra budape: ski ogania się 
przed znajomymi, którzy go zasypują pyta- 
niami o zdrowie „pacjenta z naszyjnikiem”. 

Or. 

EEE 
Rua 

Ze świata mody. 
Co przynosi wiosna. 

Jak zawsze, po upływie długiej i ponu- 
rej zimy, z radością rozstajemy się z poważ- 
nemi, ciemnemi sukniami, aby włożyć coś 
żywszego, bardziej harmonizującego z pro- 
mieniami wiosennego słońca. 

Zacna ezarna suknia, która przez c: 
mę oddawała nam nieocenione usługi, r z 
bolerkiem, raz bez bolerka, to znów z kolo- 
rowym żakiecikiem — może sobie odpocząć 
na jakiś s. Nie znaczy to, aby przestała 
zupełnie by r: na- 
pewno okazja, że trzeba będzie się z nią po- 

    

  

  

   

    

    
   

   

  

   
  

godzić, jak koniecznym mundurkiem, ale 
narazie — nimy do barwy, do rozrywki 
dla oka, pola do wyobraźni. Mówmy więc o 
materjałach kolorowych. 

    

  

  

ich, od jasnych do granato. 
ieniem szafiru. Prześliczne 

y, tkane grubo i przezro i 
jak kanwa. łączone są z jedwabiami w 
i kropki. Kostjamy i sukienki typu kostju- 
mowego bardzo są modne tej wiosny. To 
znaczy, że góra z krótkiemi rękawkami jest 
z jedwabiu, a spód r. 
zachodząca na bluzk 
biustu, jest z wełny, 

    

    

   
   

  

   

mi do połowy 
óciutki żakiecik do- 

zwać błu 
coś, co na placach wygląda raczej na 

kwadratowy kołnierz. a z przodu na 
fantazyjne przybranie sukni 

Jedwab, używany do tych kostjumów o 
jednolitym kolorze, najładniej wygląda w pa- 
sy, ogromnie modne w tym roku. Do szafi- 
rowych kostjumów — np. biały jedwab w 
pasy niebieskie i czarne. Albo niebieski w 
pasy białe i ciemne—granatowe i cza 

Modne są także kropki, ale wygłąda to mni 
sportowo i nosi się więcej w całych suk- 
niach 

Nieś 
niczkami przeżyła w chwałe i ten rc 
dlatego, że | naprawdę wygodna 

rezna dla kobiet pracu 
nosi tylko pewne zmiany, 

\ mpry zeszłoroczne nie ma, pię 
tna świeżości, Wiosna przyniosła prześlicz- 
ne modele wiedeńskie lekkich i bardzo mięk- 
kich w dotyku dżemperków z cienkiej włó- 
czki, przeważnie w kolorach szafirowych, 

rwonych lub bronzowych 
rodzaj kwadratowego śliniaczk: 

z włókna innego kołoru, odpowiednio dob- 
ranego i zapięte są na dwa mełalowe bł: 
szezące Najmodniejsze (i najładn 
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niezki. Czrsem, zamiast guzików wi SR 
na ©*s pompony lub ozdobione pęczkiem 
kwiarów włóczkowych na ramieniu, 

Bo kwiaty są bardzo modne. Kwiaty 
włóczki, kwiatki z alofanu i nawet bły 
cego papieru, na kapeluszach, na suki 

ędzie. 

ą tylko z deseni materjałów wiosen 
X Zastępują je paski i kropki. Ale 2 

kamy do lata: znajdą się wówczas napewno. 

а Anita. 

BIS SSE 

SPORT 
SPOTKANIE BOKSERSKIE Z I. K. P. POD 

ZNAKIEM ZAPYTANIA, 

     
   

   
    

   Jeden z czołowych zespołów pięściarskich 
Polski drużynowy mistrz Łodzi I. K. P. od- 

jak się dowiadujemy, w ostatniej 
jazd do Wilna, W; związku 

y proponował 
W. sprawie 

es]. 

      

  

          tej prowadzone są pertraktacje. 

MECZ REWANŻOWY 
WOJTKIEWICZ—KARPIŃSKI. 

W związku z odbytemi mistrzostwami 
bokse *:mi w Poznaniu i zdobyciem mi- 
strzostwa w wadze średniej Karpiń- 
skiego z C, Wi - i оК- 
ręgų wileūskiego Jerzy Wuj z szykuje 
się obecnie do rew. pińskim. To 
spotkanie rewanżowe umożliwi mu Wil. Okr. 
Zw. Bokserski, czego sprawdzianem będzie 

1 na międzynarodowym 
meczu boks m w Wilnie między Estonją 
a Wilnem w dniu 3 kwietnia. 

Mecz rewanżowy Wilna z reprezent: 
na którym spotka się Wojtki 

pińskim odbędzie się 17 kwietnia 

      

         

   

  

    

      

  

   

      
     

w Wilnie, 

LEKKA-ATLETYKA, 

TEL AVIV, 30. 8. ( 

  

at). — W pierwszym 
dniu Makkabjady roz 10 szereg konkuren 
cyj lekkoatletycznych z wynikami: 

W, biegu pań na 100 m. z płotkami dru- 
gie miejsce zajęła Freiwaldówna (Polska 
W. biegu etowym I y po 1000 m. pi 
wsze miejsce zajęła dru z Czechosłowa- 
cji przed drużyną z Austrji. W biegu roz- 
stawnym 4 у ро 100 m. zwyciężyła dru- 
żyna z Niemiec przed dru 2 
Zjednoczonych i przed dru 
W? rzucie dyskiem zwyci 
Stiel, osiągając 46.23. Polski zawodnik Ma- 
jorczyk osiągnął 36 m. 

PIŁKA NOŻNA. 

TEL AVIV, 30, 3. (Pat). — W pierwszej 
rundzie piłkarskiego turnieju na Makkah 
dzie polsk prezentacaj piłkarska spotkała 
się z drużyną palestyńską. Mecz zakończył 
się wynikiem remisowym 2:2 (0:0). Zarzą- 
dzona dogrywka nie przyniosła rezultatu. 

    
   

   

       

    

       

   

  

    
    

    

     

         

W rolach głównych: Brygida Heim, Paweł Wegner i iwan 
Petrewicz. — 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Ceny miejsc: balkso 30 gr., parter 69 gr. Ka:a czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Nad program: Tygodnik filmowy. 

Premiera! Film nagrodzony |-szę nagrodą. Prześliczna ulubien. wszystkich Norma Shearer, mistrz Lionel 
Barrymore i słynny Clark Gable 
w najnowszem arcydziele 
Nad program: Komedja i Dodatki dźwiękowe. Nn ! 

w niedzielę od godz. 2-ej. WKRÓTCE: Wielki przehój polski 

Tragedja wyzwolonej — Zakazana miłość. 
dźwięk. „walne dusze dziewczyny, kióra stała się kochanką oszusta. 

-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 
Legjon uiicy. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywoed 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziśl Najnowsze arcydzieło króla reż. Wan 
Dyke twórcy „Poganina” i „Trader Horna" 
niowych wyspach. W roli gł. śliczna Meksyk, Conchiia Montenergo. — Nad program: Dodatek rysunkowy 

i najnowszy tygodnik Paramounfu. Na |-szy sesns ceny ?niżone. 

KOCHANKA z TAHITI Film ten ilustruje urok 
życia na dalekich połud- 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10:15 
  

Dźwiękowe Kino į Dzi“! 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 15-41.   nej technice! Cudowne zespo- 

lenie obrazu, ruchu i dźwięku! 
Udział biorą: urocza Łiljan Harvey, nsjmilszy Henry Garat, 

Armand Bernard. Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Kongres Tańczy 
Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dótychczas przepychu i niedoścignio- 

Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja toczy 
się na tle Kongresu Wiedeńskiego roku 1814 go 
kusząco piąkna Lil Dagover i najlepszy komik 
Pocz o g. 4-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

  

Ogłoszenie. 
Zarząd więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie ogła- 

sza przetarg ofertowy na dzień 5-go kwietnia 1932 r. 
na dostawę wyżej wyszczególnionych artykułów żyw- 
nościowych, około: 120060 kg. żyta, 2.500 kg. mąki 

10 kg. pieprzu, 
1.800 kg. mięsa wo- 

ziemniaków, 
500 kg. 

1000 kg. kaszy gry- 
10.000 kg. jęcz- 

żytniej pytlowanej, 350 kg. cebuli, 
100 kg. kawy, 1.500 kg. słoniny, 
łowego lub wieprzowego, 150.009 kg 
7.beczek śledzi, 2500 kg. mąki pszennej. 
szmalcu wieprzowego białego, 
czanej. 1000 kg. kaszy  jaglanej, 
mienia, 25 kg. octu, 20 kg. oliwy jadalnej. 

Artykuły żywnościowe winny być nejlepezej ja- 
Oferty należy skła- kości z dostawą loco więzienie. 

  

  

CH 

  

LA LE LE) 
KT R k RETRO T I EN ASTA 

    
ROBY PLUC 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

  

nat Egipcjanina Rozerta, w wadze lekkiej 
Birenzweiy pokonai na punkty Landmann 
z Palestyny. Wysocki zremisował z Egipeja- 
ninem Handżasem, mając nieznaczną prze- 
wagę na punkty. W walce francuskiej mistrz 
Danji w wadze lekkiej Kurłand pokonał Got 
lieba, mistrza Austrji. 

КОВЕ 

TEL AVIV, 30. 3. (Pat). — Reprezentacja 
tenisowa z Polski weszła do finał i 
makkabijskiego przez walkower w ćwierć i 
półfinałach. 

   

    

Nowy rekord świałowy w biegu 
przez płotki. 

LOS ANGELES, 30. 3. (Pat). —- Młody 
lekkoatleta kalifornijski student Ben Cast- 
man ustanowił nowy rekord światowy w bie 
gu na 440 yardów przez płotki, os 
czas 46.4 sek. 

DI OO TVO EISS, 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
-- „Sprawy Narodowościowe*, czasopis- 

mo poświęcone badaniu spraw narodowościo- 
wych, zeszyt 6-ty za listopad—grudzień 1931 
rok. Cena zł. 5. 

Numer ten zasługuje na specjałną uwagę 
czytelników, interesujących się zagadnienia- 
mi mniejszościowemi, ze względu na szereg 
opracowań, które zarówno w dziale artyku- 
łowym jak i w kronice zostały zamieszczone. 

P. Leon Zieleniewski, autor szeregu prac 
z zakresu ustawodawstw językowych państw 
europejskich, w artykułe wstępnym p. t. 
„Ustawodawstwo językowe Belgji*, omawia 
stan rzeczy, panujący w tym kraju, który 
nie tak dawno był terenem bardzo ostrych, 
symptomatycznych starć między Walonami 
i Flamandami. Współżycie tych dwóch grup 
językowych, będące zasadniczym problemem 
wewnętrznym, jaki państwowość belgijska 
ma przed sobą do rozwiązania, wykazało w 
ostatnich miesiącach szereg pła yzn tar- 

„ To też ilustracja stanu prawnego tego 
zagadnienia jest bardzo aktualna i niezbęd- 
na dla' zaznajomienia się z tak ważnym pod 
względem politycznym problemem nrodowo- 
ściowym na Zachodzie Europy. 

P. M. Feliński w artykule p. t. „Ukraiń- 
cy w Izbach Ustawodawczych Polski Odro- 
dzonej* ilustruje ewolucję, jaką przecho- 
dziła reprezentacja ukraińska w Sejmie i Se- 
nacie R. P. Wyniki wyborów w poszczegól- 
nych okręgach, ukształtowanie się poszcze 
gólnych klubów ukraińskich, ich deklaracj, 
ideowe, hędące wyrazem ustosunkowanią się 

do państwa polskiego, są tematem tego ar- 
tykułu. 

P. Dr. Jan Stankiewicz w dokończeniu 
swego artyłułu p. t. „Czas powstania naro- 
dów białoruskiego i ukraińskiego", polemi- 
zuje z p. prof. Mironem Kordubą na temat 
jego pracy, opublikowanej w roku ubiegłym 
w „Literaturno-Naukowym Wistniku”*, 

Wibrew twierdzeniu prof. Korduby, žė 

      

    

      

    

  

   

  

  

     

    

      

    
   

   

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul, Wielka 42, tel. 5-28 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(sbok dworca kolejow.) 

Nowa edycjał 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

najlepszym 
arcydziele p. t. 

Licytacia. 
W dniu 14.]V. 1932 r. o godz. I0-ej przy maga- 

zynie Komendy Wojewódzkiej P. P. w Wilnie przy 
ul. Św. Jańskiej 3, odbędzie się sprzedaż w drodze 
ustnego Przetargu publicznego następujących przed- 
miotów: łomu żelaznego, gumowego i skórzanego, 
odpadków sukiennych i futrzanych, maszyn do pisa- 
nia i szewskiej oraz czapek. 

Przedmioty te oglądać można w dniu licytacji. 
Szczegółowe wykazy tych przedmiotów są wywieszo- 
ne przy msgazynie Komendy Wojewódzkiej P. P. (ul. 
Św. Jańska 3) i na tablicy do ogłoszeń przy wejściu 
do Komendy Wojewódzkiej przy ul. Ostrobramskiej 6. 
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Poszukuję posady 

Dziś! Największy film świata! Wznowieniel Nowa kopja! 

Nieśmiertelne dzieło Joe May'a p. t. D 
W rolach gł: Mia May, Conrad Veidt, Lia de Putti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena i Oiaf Fons.. 

Dzlst Wielki świąteczny podwójny programi 

arcyzabawna komedja-farsa w 15 sktach. 

słowi 
reg 

  

ńskiej, na dowód czego przytacza 
dłowych danvch. 

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro- 
dowościowych* bardzo bogata, zawiera sze- 
reg artykułów, dotyczących przejawów ży: 
cia mniejszości w Polsce w IV kwartale ro- 
ku 1931. 

Na specjalne podkreślenie zasługuje pra- 
ca p. Gątkiewicza o spółdzielczości mle- 
czarskiej w Polsce według narodowości. Bar- 
dzo źródłowo zostały omówione zajścia an- 
tyżydowskie w październiku—-listopadzie r. 
ub. Przytoczone zostały uchwały II Zjazdu 
Rady Organizacyjnej Polaków Zagranicy 
Przejawy wz ‚ nej w №ет- 
czech, Litwie, Łotwie, Czechosłowacji zaj- 
mują w kronice należne im mi 

W; działe zagadnień mniejszościowych na 
terenie międzynarodowym mamy omówienie 
kwestyj mniejszościowych, Polskę bezpośre- 
dni interesujących tak z punktu widzenia po 
lityki wewnętrznej jak i zagranicznej, w 

Międzyparłamentarnej i Unji Stowa- 
eń Ligi Narodów. Omówiony został ró- 

  

   

        

        
       

      

  

    
  

wnież przebieg XVII Kongresu Sjonistycz- 
nego, odbytego w r. ub. w Bazylei. 

W. działe sprawozdawczym Instytutu Ba- 
dań Spraw Narodowościowych obszerr - 
tykuł poświęcono Seminarjum Narodowościo. 
wemu, zorganizowanemu w roku ubiegłym 
przy Instytucie dla słuchaczy szkół w ch 

Omawiany numer „Spraw Narodowościo- 
wych* zamykają receńzje z wydawnictw, 
traktujących o zagadnieniach narodowościo- 
wych. Na ich czoło wysuwa się druzgocąca 
krytyka p. Ministra Leona Wasilewskiego, 
prezesa Instytutu Badań Spraw Narodowoś- 
ciowych, o książce, wydanej staraniem Biura 
corocznych Kongresów Mniejszości Narodo- 
wych pod redakcją sekretarza generalnego 

   

    

  

   

   

  

   

  

         

   

Kongresów p. dr. Ewałda Ammende, p. t. 
„Die Nationalititen in den Staaten Europas". 

Tentencyjno: jednostronność, wyraźna zła 

    

  

wola w odniesieniu do państw, przeciwst: 
wiających się rewizjonistycznej: polityce Nie- 
miec, będących faktycznym przywódcą ide- 
ologji kongresów Mniejszościowych, zgod- 
nie służą w omawianej publikacji postula- 
towi rewizjonizmu, dla którego zawiłość 
problemów mniejszościowych w Europie jest 
umiejętnie przez Niemcy wykorzystana. 

Jak z powyżs widać, omawiany n-r 
„Spraw Narodowoś: rych * zarówno dobo- 
rem artykułów jak i ich treścią, winien 
wzbudzić zainteresowanie czytelnika. 

Pojedyńcze egzemplarze „Spraw Narodo- 

   

   
   

     

    

  

age 

  

  

      

   
— „Przeglid Lniars — kwartalnik or- 

$anu Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie. 
Zeszyt 4 (rok 2-gi) kwartalnika „Przegląd 

Lniarski* wyszedł z druku pod hasłem rzu- 
conem prze n. Lucjana j kiego — 
„Ziemia nasza winna n yży i odziač“. 
P. t. „Jak wóz bez czwartego koła, tak wy- 
gląda gospodarka Polski bez własnych su- 
rowców włókienniczych* p. gen. 

łigowski sprawę Iniarską na tle odbytego 
Zjazdu Gospodarczego w Oszmianie Ž- 
dzierniku 1931 i artykułu po- 

   
    
   

    

    

       
    

       

      

Indyjski grobowiec 

tezy rolników i tezy przemysłowców w tef 
sprawie i we wnioskach dochodzi do przeko- 
nania, że cło na bawełnę powinno być w 
Polsce wprowadzone. 

Janusz Jagmin i Ludwik Maculewicz — 
współautorzy art. „Sprawa lniarska, a prze- 
mysł jutowy* omawiają zasadnicze stanowi- 
sko, jakie sfery kierujące sprawą Iniarską 
w Polsce, winny zająć wobec przemysłu ju- 
towego. Jest to odpowiedź na  memorjałt 
przedstawiciela przemysłu jutowego. 

W. art. „Samowysłarczalność włókiennicza: 
p. D. iłustruje cyfrowo produkcję 

ską w Polsce, na tłe produkcji i spo 
Inu w Europie. 

A. Poczter — 

  

    

   

  

    
   

Znaczenie badań 
anatomicznych prz ji lnu na włókno” 
daje szkic historyczny rozwoju metod ana- 
tomicznych. Ludwik Macułewicz — „Postępy 

   
Ww. ž 

  

   

  

      
    

     
historyczny rozwój akcji Iniarskiej w ostat- 
nim roku T. L. w art. „Światowy kryzys włó 
kienniczy” w oświetleniu Instytutu Badań 
Konjunktur Gospodarczych w Berlinie", cyf- 
rowo oświetla powody przeżywanego obec- 
nie kryzysu przez włókiennictwo. „Cła na 
surowce włókiennicze'** art. p. C. $., oświet- 
la ostatnie posun celne rządu polskiego» 
Kronika — dopełnia treść zeszytu. 

ISK IPO IN IIS SIS AS 

Popierejcie Przemysł Krajowy 

APSKRITIES NSI 

Straszny wypadek. 

  

    

  

   
   

BRZEŚĆ NAD BUGIEM. 
Wi Wielą Sobołę wydarzył się w Brześciu 

straszny wypadek, W. domu prezesa Urzędu 
Ziemskiego Buyki podczas przyrządzania pot: 
raw świątecznych zdjęto z ognia kociól, za- 
wierajacęy wrzątek po gotowanej szynce 4-1et“ 
ni synek prezesa Jerzy przez nikogo niepo- 
strzeżony usiłował usiąść na kocioł Wówczas 
drewniana pokrywa usunęła się i dziecko» 
wpadło we wrzątek, odnosząe bardzo ciężkie 

poparzenia, skutkiem czego po upływie kil 
ku godzin w strasznych męczarniach zmarło . 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYKRYCIE KRYJÓWKI LITERATURY 

KOMUNISTYCZNEJ. 

W. dniu wczorajszym o godzinie 11,45 od- 
dział policyjny w ilości 6 osób otoczył dom 
Nr. 2 przy ulicy Szawełskiej poczem przystą- 
pieno do przeprowadzenia rewizji w jednem: 
z mieszkań. co do którego policja miała po- 
dejrzenie, że znajduje się w niem nielegalny 
skład literatury wywrotowej. Rewizja trwałe 
przez kiłka godzin i zakończyła się pozy- 
tywnyn: wynikiem. W wyniku rewizji parę 
osób zatrzymano. Bliższe szczegóły  rewizjć 
ze względu na toczące się dochodzenie nie 
mogą być narazie egłoszone. te). 

  

   

  

Książe Bouboule 
Najwspanialsza operetka komiczna, która wywółała entuziazm całego świafal 

WKRÓTCE: Najpiękniejsze dźwięk. atcydzieło kinematogr. polskiej DZIKIE POLE. Reży:. Józefa Lejtesa.. 

Wielka epopem 
miłości i poświęc: 

Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. 

Da sprzedania 

DONĄA poŻaKOWA 
z całym przyborem, nowa 
i w zupełnym porządku 
jak do użycia, cena umiar- 
kowana (fabryki Laugen- 
zypena). Dowiedzieć się 
w Admin. .Kutjera Wil.” 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
4 pokoje z kuchnią i ze 
wszelkiemi wygod. przy 
ul. Fabrycznej 3/10 m. 12 

  

  

Do wynajęcia 

dr. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—5 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

aja Laknerówa 

  

Królowie śmiechu: Buster Keaton, Cohn i Kelly bawią w swemu 

Rozkosze gościnności i Mama nie pozwala 
W rolach gł: Buster Keaton, Cohn i Kally i N. Taimadge. 

Dr. Wolfsen Potrzebny 
Garas CS: doświadczony roby skórne, В 

иело ЕЫЕ korespondent 
i moczoplciowe władejący jęz. polskim,. 

uł. Wileńska 7, niemieckim i francuskim. 
telefon 10-67 Dowiedzieč się:  Biuro- 

od godz. 3—1 i 4—8 Ogłoszeń I. Karlina, ulicm- 
A Niemiecka 

    

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angažowana do biuras. 
na terminową pracę.. 
bez zobowiązania £ 
wszelkich praw. Rów 
nież wykonuję różne 
prace w domu pe 
b. niskich cenach.. lokal 

nadający się pod biuro, 
klub lub ognisko 

przy ul. Wileńskiej 20 

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 
nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 
miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 

Łaskawe oferty pro- 
szę kierowač do Adm... 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

korepetycyj | Ogrodnik, 
szykuję do matury. kawaler, z ukończ. śred. Spec.: Matematyka, Fizy- nią szkołą ogrodniczą B | ka, Chemja, Polski. praktyką szkółkarsko-wa 

dać najpóźniej do dnia 5-go kwietnia 1932 roku do 
godz. 12-ej w południe, na imię Zarządu więzienia 
w Wilnie na „Łukiszkach* w zapieczętowanej lakiem 
kopercie z napisem „Oferta na dostawę produktów 

pod Nr. 6334, 

Agronom 

prxyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

rządcy domu; 
tylko za mieszkanie 

  

  

  

žywnošciowych“. w ktėrym to dniu i godzinie nastąpi A Я p 2 z trzechletni. та Ук w do Dao nie io ien lord | i MS ns ie eskua | E dao Ee Eee TIK J, mano || Udzielam Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Skar- „Balsam Thiocolan — Age“ brze obeznany z hodowlą > wany 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. 1 

dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
sylač do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 

« 

bowej w Wilnie o wpłaceniu na rachunek bieżący 
Nr. 15B więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie wadjum 
w wysokości 10% wartości oferowanych produktów 
żywnościowych. Oferty bez złożenia wadjum nie bę- 

bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolny, 
pracowity i przedsiębior- 

który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
wzmacnią. organizm i samopoczucie chorego 
oraz pcwiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

    

dą rozpatrywane. 

wo unieważnienia przetaigu. 

Zarząd więzienia w Wilnie 
na „Łukiszkach*. 

Wilno. dnia 25 marca 1932 r. 

Eu rej 

SYDNEY HORLER. 

Zarząd więzienia zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta i podziału dostawy, oraz pra- 

2198/V1 

Sprzedają apteki.   
1) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

1. TAJEMNICA. 
Pociąg P. L. M. Kolei Żelaznej ma 

sobie za punkt honoru mknąć do Avi- 
gnonu z szybkością, która zuchwałych 
cieszy, lękliwych natomiast przypra- 
wia o bicie serca. : 

Zapadł zmierzch; nazewnątrz było 
(już zupełnie ciemno; ćmę przerywał 
tylko kiedy niekiedy blask latarń lub 
dworzec jakiejś stacyjki. 

Ale wewnątrz zbytkowny wagon 
płonął światłami. Express z Riwiery 
przeznaczony jest dla wiełkich i bo- 
gatych, a ci żądają wszystkiego w naj- 
lepszym gatunku: najlepszego wiktu, 
najlepszego wina; najlepszej obsługi. 

- Gerałd Holiday, należący do sfery 
ludzi, oddawna zepsutych zbytkiem, 
ziewał i popatrywał na zegarek. Żało- 
wał, że nie ma do kogo ust otworzyć; 
podróż z Monte :Carlo" była nudna: 
Przeczytał powieść, rozwiązał dwie 
krzyżówki, napisał parę listów, na któ 
we w innych okolicznościach nigdylyy 
Się mie zdobył, postarał się możliwie 

Ło - ydawniatwa „Karjar Wileński” S-kx u 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

  najdłużej jeść obiad — doskonały, na- 
wiasem mówiąc, —= teraz zaś męczyła 
go bezczynność. Może szkoda, że nie 
wrócił autem z Dzymem Kelly. Ale 
chciało mu się możliwie najprędzej 
dostać do Anglji. 

Znowu spojrzał na zegarek. Wpół 
do dziesiątej, Posługacz zaraz przyj: 
dzie posłać mu łóżko. Lecz Gerald w 
pociągach spać nie umiał, 

Zapukano. Oto więc i posługacz. 
Ale kiedy drzwi wagonu sypialnego się 
rozsunęły, nie ukazał się w nich by- 
najmniej posługacz, tylko nieznajoma 
dziewczyna. / 

— Panie Holiday — rzekła z ner- 
wowym pośpiechem, jest tu jakiś męż- 
czyzna... Proszę go odprawić! 

Holiday jął szybko działać dlatego, 
że prośba jej była tak niespodziana. 
Wskazał jej miejsce na siedzeniu i 
szybko uchylił drzwiczek. Nie zdążył 
wyjść, jak drzwi się za nim zatrzas- 
nęły. 

  

  

Dak. np, 

Używa się za poradą lekarza. 

Wydz. Z.P.Nr. 15 
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czy, poszukuje posady 
lub pracy. Wymagania 
b. skromne. Oferty kiero- 
wać do Admin. „Kurjera 
Wil* ul. Jagiellońska 3, 

dla W. P. 

  

    
Po trzech minutach wrócił da 

wagon-lit. Nieznajoma siedziała w 
miejscu, które jej wskazał. Wstała na- 
tychmiast, lecz on ją powstrzymał. 

— Proszę jeszcze nie iść — rzekł. 
— Widział go pan? 
Uśmiechnął się: — Nikogo w kory: 

tarzu nie było. 

— Pan jest pewien? Może się gdzie 
"ukrył. 

— Mało prawdopodobne. Pasaże- 
rowie trzech sąsiednich przedziałów 
wydają się ludźmi szanownymi. Wszy- 
stkie drzwi były pouchylane, wszędzie 
więc zajrzałem, ryzykując dostać 
mniej miłą uwagę. 

-- Dziękuję panu. 

Milezała chwilę, a on tymczasem 
przyjrzał jej się uważnie. Dla znudzo- 
nych jego oczu nader miły widok 
przedstawiała ta dziewczyna, która, 
choć jej nigdy. w życiu nie widział, 
bez wahania wypowiedziała jego na- 
zwisko, Była młoda — „najwyżej 24 
lata", oszacował — i posiadała te za- 
lety, które winny towarzyszyć młodo- 
Ści: prześliczną cerę aż tryskającą 
zdrowiem, wdzięczną figurę i wstrze- 
mięźliwie — strojną toaletę, mówiącą 
o dobrej paryskiej krawczyni. 

— Oczywiście muszę się wytłu- 

  o ROTERĄS 

  

fax, Ula, »l. Ś-iu Jańnkk I, telefon 3-40, 

EBI ZOT ROPRAETEEAKC 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
BIS ATI EISS 

  

maczyć..-—szepnęła bardzo przyjem- 
nym głosem. 

— Ależ nie, proszę pani. 
Spojrzała nań zdziwiona. 
— Czy mogę służyć papierosem? 

—spytał, dobywając płaskiej złotej pa- 
pierośnicy. Potrząsnęła głową w ma- 
lutkim czarnym kapeluszu. 

— Dziękuję, nie palę. Ale dlacze- 
go pan mówi, że nie powinnam się wy: 
tłumaczyć? Wdzieram się tutaj jak... 

— Właśnie to najrozkoszniejsze. 
Przed pani... hm... przybyciem nudzi- 
łem się piekielnie; dziw, żem się nie 
powiesił. Marzyłem o kimś, z kimby 
można pogadać; może byłbym popro- 
sił posługacza, by mię śpiewem ukoły- 
sał do snu. Aż raptem — istny cud!-- 
drzwi się otwierają i śliczniutko wcho- 
dzi pani! Jakby bezpośrednia odpo- 
wiedź na modlitwę strapionego. Czyż 
więc dziwna, że nie chcę mącić tej 
magji prozaicznemi tłumaczeniami? 

Jego towarzyszka drgnęła nagle. 
— Qóż to? — zapytał. 

Orzwi! — wykrzyknęła szybko. 
Niechciał sobie dotychczas wyznać 

tego, lecz dłużej wątpić. nie mógł. 
Gość jego przeżywał dosłowną grozę. 

Holiday pośpiesznie zbliżył się do 
drzwi, otworzył je i natknął się na ja- 
kiegoś człowieka. 
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OSTRZENIE nożykówGil- 
lette, Eclipse, etc. fabr. 
sposobem po l gr. tylko 

w Skł. Apt. J.PRUŻANA, 
Mickiewiczu 15 vis-a-vis 
hotelu Georges. 10255     

— Pardon, Monsieur — rzekł ów. 
Zważywszy, iż to on został potrącony, 
Holiday winienby to uznać za wielką 
uprzejmość. Lecz przypomniało mu 
się przerażenie dziewczyny, spojrzał 
więc na jegomościa surowo. 

— (o pan tu robi? — zagadnął. 
Gzłowiek, wyglądający na drugo- 

rzędnego maitre d'hótel'a, wzruszył 
ramionami. 

— Czy mi nie wolno zaczerpnąć 
powietrza na korytarzu? -— odparł 
po angielsku. 

— Owszem. Lecz wolę, by go pan 
zaczerpywał niezbyt blisko mego prze- 
działu. 

Człowiek miał minę, jakby się go- 
tował do ostrej odprawy. Ostatecznie 
jednak wzruszył znowu ramionami, 
jadowicie popatrzał na Anglika i od- 
szedł. 

—- Myślę, że już nie będzie pani 
molestował. — Wbrew pierwotnemu 
zamiarowi, Holiday miał na języku z 
tuzin pytań, Kim jest ta dziewczyna? 
Czego się boi? Jaką styczność ma z nią 
ten dwuznaczny facet? 

— Takbym chciała wytłumacz ;ć 
panu — rzekła panienka. Tym razem 
Holiday milczał. Spróbował ją uspo- 
koić życzliwym uśmiechem. Wszela- 
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rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia l-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno. Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

dobrej   
koż wyjaśnienie wypadło trochę bez 
związku: 

— Ten człowiek... czy był on ma- 
ły, o bardzo cudzoziemskim wyglą- 
dzie, z dużą plamą na lewym połicz- 
ku? — spytała przedewszystkiem. 

— Tak; i wogóle dość obrzywliwe- 
to bydlę. Chciał być impertynencki. 

Kiwnęła głową. — No tak, jest zły, 
że mu umknęłam. Może wygląda jak. 
przeciętny mieszczanin, ale jest nie- 
bezpieczny. A nawet.., — Tu urwała. 

A po chwili: — Czy pan jedzie 
wprost do Londynu, panie Holiday” 

— Tak jest. 
— Dziwi się pan, skąd znam jego 

nazwisko. Otóż pokazywano mi pana 
w hotelu Hermitage w Monte Carlo. 

'Holiday postanowił dowiedzieć się 
czegoś bardziej określonego: 

— W jaki sposób mogę pani być- 
pożytecznym? 

Raz jeszcze spojrzała pilnie na 
drzwi, poczem odparła: 

— Ponieważ pan jedzie wprost do 
Londynu, panie Holiday, czy zechce 
mi pan wyświadczyć pewną łaskę? 
Wiem, że jestem zuchwała, prosząć 
człowieka obcego... 

: (D. €. n.) 
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