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Gaie.ność pocziowr cpłaco ia cyczaitem 

Cena 20 aroszy. 
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Lwowski zjazd „Unda“. 
W wielki piątek i wielką sobotę 

odbył się we Lwowie ogólno-krajowy 

zjazd Ukraińskiej Partji Narodowo - 

Demokratycznej (Undo), krótko mó- 

wiąc ukraińskiej endecji. Ze względu 

na przemożny wpływ tej partji na po- 

litykę galicyjskich Ukraińców i ich 

reprezentacji w Sejmie, przebieg i po- 

lityczne uchwały tego zjazdu zasługu 

   

ją na uwagę. 

Z przebiegu zjazdu widać, że Un- 

do pozostaje w dalszym ciągu wierne 

swej dotychczasowej, zasadniczo opo- 

zycyjnej, maksymalistycznej polityce. 

Wprawdzie, sądząc z liczebności obec 

nych na zjeździe delegatów prowincjo 

nalnych, wypada stwierdzić znaczny 

upadek wpływów organizacyjnych 

„Unda** wśród ludności wiejskiej, tem 

niemniej wśród tych, którzy się zje- 

chali, nie wyłoniły się głębsze rozbież- 

ności co do dalszych wytycznych poli- 

tyki tej partji. 

ji wobec kierow- 

nictwa na zjeździe nie było, z wyjąt- 

kiem usiłowań znanej z działalności 

na gruncie genewskim posłanki Rud- 

nickiej i red. Palijewa, którzy chcieli 

potępić czynności tymczasowego za- 

rządu partji w okresie, kiedy główne 

jego osobistości siedziały w więzieniu 

w jesieni 1930 roku. Odroczono nato- 

miast do następnego zjazdu powzięcie 

uchwały t. zw. autonomicznej, t. zn. 

domagającej się wprowadzenia w ży- 

cie autonomji Rusi Czerwonej. Odro- 

czenie nastąpiło ze względu na nie- 

przygotowanie przez partję jej włas- 

nych postulatów co do ustroju auto- 

nomicznego. Wysunięcie samej zasa- 

dy autonomji bez sprecyzowania jej 

treści, uznano za pozostawienie rzą- 

dowi wolnej ręki w tym zakresie. 

Właściwej opozy 

  

Zjazd powziął 10 uchwał, z któ- 

rych treść 3-ch jest nieznana, bowiem 

zostały skonfiskowane. Z uchwał ogło 

szonych wynika, že „Undo“ kontynu- 

owač zamierza walkę na dwa fronty: 

z Polską i Sowietami o pelną realiza- 

cję swoich narodowych aspiracyj. Me- 

todą tej walki w Polsce ma być wzma 

ganie sił narodowych ukraińskich i 

wytężona praca organiczna we wszyst 

kich dziedzinach życia. Jedna z uch- 

wał potępia pozytywne, w stosunku 

do państwa polskiego, prądy w partji 

i zapowiada, że nie będzie tolerować 

w niej członków, którzy w swej dzia- 

łalności nie podporządkowują się cał- 

kowicie przyjętym przez obecny i 

poprzednie zjazdy uchwałom. W myśl 

tej zapowiedzi, nie wybrano do Cen- 

tralnego Komitetu osób, ten umiarko- 

wany kierunek reprezentujących (dr. 

Decykiewicz, red. Kedryn), pozosta- 

wiając kierownictwo partji wyłącznie 

w rękach dotychczasowych przywód- 

ców w osobach posła Dmytro Lewic- 

kiego, Barana, Zahajkiewicza, ks. Ku- 

niekiego, Łuckiego i innych, znanych 

z terenu sejmowego. 

Jak donosi „Słowo Polskie" do je- 

dnej z uchwał wstawiony był począt- 

kowo ustęp, potępiający teror, jako 

Środek walki politycznej. Wskutek 

starań radykalnego odłamu, ustęp ten 

został usunięty, coby wypadało rozu- 

mieć w ten sposób, že „Undo“ odstę- 

puje od swoich oświadczeń z jesieni 

1930 roku, w których potępiało akcję 
sabotażową „Uwo' (Ukraińskiej woj- 

skowej Organizacji). 

Ogólna zatem ocena wyników zja- 

zdu musi wypaść bardzo ujemnie. 

Endecja ukraińska trwa na swojem 

nieprzejednanem, lecz politycznie nie- 

realnem stanowisku. bezwzględnego 

przeciwstawiania się wszelkim ‚ ргб- 

„bom porozumienia -z państwem pol- 

skiem. W jej środowisku tezy poli- 

tyczne min. Pierackiego pozostały bez 

echa. Rzecz bezwątpienia bardzo ubo- 

lewania godna, która jednak nie po- 
Winna wpłynąć na zaniechanie przez 

rząd jego pozytywnych dążeń do ure- 

gulowania słosunków połsko - ukra- 

ińskich. Społeczeństwo ukraińskie nie 

składa się wyłącznie z członków „Un- 

da“, a rozważna i konstruktywna po- 

lityka rządu na Rusi Czerwonej nie- 

zawodnie przerzedzi szeregi ekstremi- 

stów undowskich, stwarzając podsta- 

wy dla powstania tam obozu, zdolne- 

go do współpracy z państwem pol- 

skiem. Uchwały „Unda* nie powinny 

przesłaniać całości abrazu . zagadnie- 

nia ukraińskiego, ani też stać się pun- 

ktem wyjścia dla działalności rządu 

w tym zakresie. PZ. 

Zawieszenie eksm'svj 
bezrobotnych 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

P. Prezydent Rzeczypospolitej wy- 
dał dekret na podstawie pełnomoc- 
nictw. Dekret dotyczy przedłużenia 
zakazu eksmisji bezrobotnych. W 
myśl tego dekretu zawieszenie eksmi- 
syj z mieszkań jedno- i dwu-pokojo- 
wych w stosunku do bezrobotnych od 
roczone zostało do 31 października 
1932 roku. 

9 milj. na pomoc bezro- 
botnym. 

(Tel. od własn. keresp. z Warszawy). 

Fundusz Bezrahocia przyznany na 
zasiłek dla bezrobotnych w kwietniu 
wynosi 9.000.000 zł. 

Maksymalne stawki celne. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś ukazało się rozporządzenie, 
zmieniające 1-szy paragrat rozporza- 
dzenia o maksymalnych stawkach cel 
nych. й 

Rozporządzenie ustanawia maksy- 
malne przewozowe stawki celne wy- 
żej o 200 proc. od stawek celnych do- 
tychczas obowiązujących (ostatnio 
obowiązujące stawki celne były o 100 
proc. wyższe). 

Podziękowanie. 
WARSZAWA. 31.III. (Pat) — Se- 

kretarjat osobisty p. Marszałka Pił- 
sudskiego składa niniejszem podzięko 
wanie wszystkim instytucjom i oso- 
bom, które z okazji imienin p. Mar. 
szałka złożyły powinszowania, adre- 
sy i upominki. 

Posiedzenie komitetu praw- 
ników w sprawie portu 

gdańskiego. 
GENEWA, 31.111. (Pat) — Zebrał 

się tu dziś na posiedzenie komitet pra 
wników, któremu Rada Ligi Narodów 
powierzyła opracowanie opinji w 
sprawie wykorzystywania portu gdań 
skiego przez Polskę. 

„Vorwaerts“ o hitlerowcach 
gdańskich. 

BERLIN, 31. 3. (Pat). — „Vorwaers* o- 
głasza artykuł, przedstawiający zgubne skut- 
ki wpływu narodowych socjalistów na rząd 
Gdańska. Narodowi socjaliści nie mają oficjal 
nego przedstawiciela w rządzie wolnego mia- 
sła,W praktyce jednak wywierają decydują- 
cy wpływ na wybór senatorów. Skutki tego 
wpływu dla owlnego miasta Gdańska fatal 
ne, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i 
w stosunkach zagranicznych, Gdańsk w; 
jest dziś na łup narodowych socjalistów i w 
najbliższej przyszłości stracić musi swój kre- 
dyt zagranicą. W; murach wolnego miasta 
Gdańska panoszy się dziś najciemniejsza re- 
akcja — podkreśla dziennik socjalistyczny. 

Wybory we Francji. 
PARYŻ, 31. 3. (Pat). Termin wy- 

borów do parlamentu wyznaczono na 
1 į 8 maja r. b. 

Obywatele polscy odznaczeni 
czeskim orderem Białego Lwa 

PRAGA. 3J.1II. (Pat) — Prezydent гери- 
bliki odznaczył orderem Białego łŁwa za za- 

sługi cywilne, następujących obywateli pols- 
kich: 

Komandorją z gwiazdą — inż. Czesława 

Klarnera, prezesa Izby Przemysłowo - Hand. 
lowej w Warszawie, komandorją — Bolesła- 
wa Kasprowicza, przemysłowca w Gnieznie, 
dr, Stanisława Ważko, dyrektora Izby Handlo 
wej w Poznaniu, krzyżem oficerskim inż. 
Bolesława Avenariusa, prezesa zakładów Sko- 
da w Warszawie, inż. Tadeusza Heine, dyrek- 
tora generalnego zakładów Skoda w Warsza 
wie, Tadeusza Hoeflingera, przemysłowca we 
Lwowie, inż. Emiljana Jastrzebskiego, dyrek- 
tora fabryki Starachowice, Mieczysława Krzy- 
żankiewicza dyrektora Targów w Poznaniu 
inż. Aleksandra Mameloka, dyrektora huty 
„boldi** w Warszawie, inż. Kazimierza Raczya 

skiego, dyrektora generalnego zakładów Sta- 
rachowice. 

        

       

   

            

Przed podróżą Tardieu 
do Londynu. 

PARYŻ. 31III. (Pat) — Premjer 
Tardieu odbył wczoraj ponownie roz 
mowę z ambasadorem Wielkiej Bry- 
tanji lordem Tyrellem, W czasie roż- 

mowy uregulowano ostatecznie szcze 
góły podróży ministrów francuskich 
do Londynu. 

Rewelacje „Dally Harald'a". 
LONDYN, 31.III. (Pat.) — „Daily Herald“ 

ogłasza rewelacyjną wiadomość, jakoby rząd 
brytyjski zdecydować miał zaproponować w 
Lozannie odnowienie moratorjum dla Niemiec 
na dałsze 6 miesięcy. 

Wbrew powszechnemu oczekiwaniu, że 
rząd brytyjski wystąpi w Lozannie z projek. 
tem definitywnego załatwienia sprawy od 
szkodowań, rząd brytyjski — według „Daily 
Herald" -— nie ma zamiaru uczynienia czego- 
kolwiek w dziedzinie reparacyj. Rząd brytyj- 
ski pragnie jakoby poczekać na rezułtat wy- 

    

borów w Ameryce. 
Premjer Tardicu — pisze dziennik — bę- 

dzie zachwycony, gdy się dowie w poni 
działek, że wszystkie projekty rewizji planu 
Younga i zniżenia odszkodowań zostały odrzu 
cone. I oto, po całej bohaterskiej gadaninie 
p. Mac Donalda pozostało tyłko tyle z pro- 
jektów rządu — kończy dziennik. Chamber- 

lain zamierza uciec do Ottawy, a Simon. wo- 
li rozmowy 0 kooperacji naddunajskiej, zaś 
najważniejsza sprawa epropejska jest popro 
stu unikana — konkluduje „Daiły Herald". 

   

  

   

  

  

Reuter zaprzecza. 
LONDYN. 31.III. (Pat) — Agencja” 

Reutera upoważniona jest do zaprze- 
czenia wiadomości, ogłoszonej w „Dai 

ly Herald", według której rząd angiel 
ski zamierzał rzekomo zaproponować 
nowe moratorjam w Lozannie. 

Tardieu traktuje swą wizytę rzeczowo. 
LONDYN, 31. 3. (Pat). Z premje- 

rem Tardieu i ministrem Flandinem 
przybywa do Londynu sztab, złożony 
z 4 ekspertów. 

Ta okoliczność, że z premjerem 
Tardieu przybywa na 24 godziny aż 4 
wybitnych rzeczoznawców jest jaskra 
„wem oświetleniem tego, że premjer 
francuski traktuje swą wizytę w Lon- 

dynie nie konwencjonalnie, lecz rze- 
CZOWO. 

Ponieważ ze strony angielskiej nie 
poczyniono do tej pory żadnych sto- 
sownych przygotowań odnosi się wra- 
żenie, że precyzja i rzeczowość Fran- 
cji spotka się tym razem może jeszcze 
bardziej niż zwykle z mglistą ogółni- 
kowością angielską. 

   

Dokoła projektu federacji 
-  naddunajskiej. 

Oświadczenie min. 
BUKARESZT. 31.111. (Pat) — Na 

czwartkowem posiedzeniu Izby, mini- 
ster finansów Argetojanu złożył oŚ- 
wiadczenie w sprawie akcji Tardicu. 
Minister oświadczył: Rząd nie wypo- 
wiadał się dotychczas w tej sprawie. 

uważając, iż nie nadeszła jeszcze od- 
powiednia chwila. 

Zagadnienie tego rodzaju, co nowa 

orjentacja gospodarcza krajów naddu 
najskich, jest bardzo skomplikowane. 
Konieczne więc jest przeprowadzenie 
szeregu prac przygotowawczych. Je: 
żeli chodzi o dziedzinę rolniczą, to kra 
je naddunajskie są sprzedawcami zbo 
ża. Jest rzeczą konieczną uprzednie 
osiągnięcie porozumienia między kra- 
jami, które zboże nabywają. Stwierdzi 

finansów Rumunii. 
liśray z zadowoleniem, iż ta strona te- 
go zagadnienia, jak również trudności, 
jakie się tu nastręczają, spotkały się 
z sależytem zrozumieniem na Zacho: 
dzie. 

Przed nawiązaniem kontaktu z in- 
nemi krajami, zainteresowanemi w 
eksporcie produktów rolniczych, win- 
niśmy doprowadzić — mówił minister 
— do porozumienia między krajami. 
przywożącemi te produkty. Obecnie 
toczą się rokowania między 4 wiełkie- 
mi mocarstwami zachodniemi. O dniu 
w którym rokowania te zostaną ukoń- 
czone i w którym ustali się program 
przeprowadzenia płanu akcji, opinja 
publiczna będzie powiadomiona. 

Konferencija czterech w Londynie. 
J     WIEDEŃ. 31.111. (Pat.) — ups 

Wiener Tageblatt“ donosi, że konfe- 
rencja czterech mocarstw odbędzie 
się w przyszłym tygodniu. Słychać, że 
istnieją dwa punkty tekstu noty kolek 

tywnej, mającej być wręczoną pań- 
stwom naddunajskim. Definitywne u- 
stalenie tekstu zbiorowej noty  prze- 
prowadzone będzie w Londynie. 

Otficjaine zawiadomienie. 
LONDYN. 31.1II. (Pat) — Oficjal- 

nie donoszą, iż konferencja 4 mo- 
carstw — Anglji, Francji, Włoch i Nie 
miec — w sprawie współpracy 

Niezadowolenie 
LONDYN. 31.II]. (Pat) — „Times* w depe- 

szach swych korespondentów z Berlina i Rzy 
mu stwierdza, że zapowiedziana na ponie- 

działek konferencja francusko - brytyjska w 
Londynie wywołuje niezadowolenie w Berli 
nie i Rzymie, Pierwotna brytyjska propozycja 
aby Niemcy wzięły udział w konferencji 
czterech mocarstw w Londynie, wywołała w 
Berlinie zadowolenie, gdyż oznaczało to, że 
Niemcy wezmą udział jako równi pomiędzy 
równymi w sprawie naddunajskiej. 

Obecna wizyta premjera Tardieu w Lon- 
dynie wywołuje niepokój, albowiem w Berli- 
nie utwierdza się przekonanie, że spotkanie 

  

państw naddunajskich, odbędzie się 
w Londynie w połowie przyszłego ty- 
godnia. 

Berlina i Rzymu. 
czterech mocarstw załeżne jest od rozmów pn. 
Tardieu i stanowić może jedynie uzupełni=- 
nie jego londyńskich konwersacyj. 

Co się tyczy Rzymu, to wiadomość o przy 
byciu Tardieu do Londynu nie została w Rzy 
mie przyjęta życzliwie. Przeważa podejrzenie, 
że obecnie rząd brytyjski nie będzie nałegał 
na odbycie bezzwłocznej konferencji czterech 
mocarstw w Londynie. Gdyby pobyt minist- 
rów Tardien i Fłandina został przedłużony 

i przekształcił się na konferencję czterech 
mocarstw, to podejrzenia Włoch byłyby usu- 
nięte. 

Dalsze rozruchy na tle głodowem 
w Sowietach. 

BERLIN. 31.111. (Pat) — Prasa do 
nosi z Leningradu, że doszło tam «lo 
rozruchów, połączonych z napadami 
tłumu na sklepy żywnościowe. Kilka 

sklepów TForsina zostało przez tłum 
splondrowanych. W związku z rozra 
chami GPU. aresztowało w Leningra 
dzie około 150 osób. 

Przedłużenie moratorjum koncernom Kreugera 
STOKHOLM. 31.111. (Pat) — Rząd 

jum koncernom Kreugera. 
zgodził się na przedłużenie morator- 

  

Przymusowe lądowanie samolotu . 
ŁÓDŹ. 31.111. (Pat) — Na polach wsi No- 

wosiołna, w powiecie łódzkim, łądował sa- 
molot pocztowy francuski, kursujący na lirtii 
Praga Czeska—Wrocław— Warszawa. Lądowa 
nie nastąpiło onegdaj naskutek defektu moto 

ru i miało przebieg szczęśliwy. Zarówno pi 

lot, jak i pasażerowie wyszli bez szwanku. 
Samolot po dokonaniu koniecznej naprawy 
w dniu wczorajszym wyruszył w dalszą dro- 

80. 

Krwawy Spór. 
POZNAŃ, 31. 3. (Pat). W dniu wczraj- 

szym około godz. 15 w miejskiej kasie ko- 
munalnej w Lesznie wynikł spór między 
dyrektorami tej kasy Edmundem Majem a 
Piotrem Grzesikiem. W! czasie kłótni Grze- 

sik wydobył rewolwer i dał kilka strzałów 
do M: którego zranił w piersi, poczem 
usiłował popełnić samobójstwo. Obu prze- 
wieziono do szpitala w stanie bardzo cięż- 

kim. 

  

Zgon Min Sowałe. 
BERN. 31.III. (Pat.) — Po dłu- 

giej chorobie zmarł tu dziś w nocy 
w klinice Lindenhof, minister Franci- 
szek Sokal, polski delegat do Ligi Na- 
rodów. Eksportacja zwłok z Berna do 
Genewy nastąpi niezwłocznie, zaś z 
Genewy do Warszawy prawdopodob 
nie w sobotę. 

BERN, 31. 3. (Pat). Zwłoki mini- 
stra Sokala przewieziono do Genewy, 
gdzie będą wystawione w lokalu dele- 
gacji polskiej, poczem w sobotę zosta- 
ną przewiezione do kraju. 

Zmarły. dziś w nocy. w Bernie minister 
Franciszek Sokał urodził się w roku 1882. 
Jest synem Emiła Sokala, inżyniera, dyrek- 
tora Filtrów Warszawskich. Ukończył po- 
Ktechnikę warszawską z dyplomem inžynie- 
ra w 1904 roku. Mianowany dyrektorem 
departamentu pracy w roku 1918 bierze 
czynny udział w organizowaniu Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. W charak- 
terze głównego inspektora pracy stoi do ro- 
ku 1920 na e Inspektoratu., którego zor- 
ganizowanie zostało mu powierzone, 

W; roku 1919 wziął p. Sokał udział w pra 
cach komisji międzynarodowej ustawodaw- 
stwa pracy, w konferencji pokojowej w Pa- 
ryżu, a następnie był pierwszym delegatem 
rządu polskiego na pierwszej seseji mię- 
dzynarodowej konferencji pracy w  Wa- 
szyngtonie w roku 1919. Naskutek jego ini- 
cjatywy zwołana została do Waszyngtonu 
międzynarodowa konferencja inspektorów 
pracy. Pan Sokał został członkiem jej ko 
mitetu organizacyjnego. 

. Mianowany. przez rząd delegatem do 
Rady Administracyjnej Międzynarodowego 
Biura Pracy, opuścił Ministerstwo Pracy i 
został przydzielony do prezydjum Rady Mi 
nistrów w charakterze dyrektora komi 
społecznej. W” roku 1924 był przedstaw 

  

   

   
lem Połski na pierwszą konferencję emi-“ 
gracyjną w Rzymie. Mianowany wicepre- 
zesem tej konferencji był następnie stałym 
członkiem komitetu organizacyjnego w dru. 
giej międzynarodowej konferencji emigra- 
cyjnej. Wł listopadzie 1924 roku mianowany 
został ministrem pracy i opieki społecznej 
i pozostawał na tem stanowisku przez rok. 

Równolegle z pracami, których wymagało 
od niego to stanowisko, p. Sokał współpra- 
cował w dalszym ciągu w międzynarodowej 
arganizacji pracy jako członek Rady Ad- 
ministracyjnej — Międzynarodowe Biura 
Pracy, do której wybrany był p“eciokrotnie, 
ostatnio w roku 1931 pan Sokal brał, stały 
udział jako pierwszy delegat rządu. połskie- 
go w sesjach międzynarodowej konferencji 
pracy. Od roku 1919—1931 był on człon 
kicm i przewodniczącym całego szeregu ko- 
misyj w Międzynarodowem Biurze Pracy. 
W 1931 roku został jednomyślnie wybrany 
przewodniczącym 1l-ej sesji międzynarodo- 
ostatnio w roku: 1931 Pan Sokal brał stały 
dział w pracach Ligi Narodów ой samego 
jej stworzenia. Bvł członkiem delegacji pol 
skiej na Zqromadzeniach Ligi Narodów. 
W” roku 1926 został mianowany posłem nad. 
zwyczajnym i ministrem pełnomocnym oraz 
stałym delegatem Polski przy Lidze Naro- 

dów. Gdy Polska uz; w roku 1927 

miejsce w Radzie Ligi arodów, rząd pol- 

ski zamianował ministra spraw anicz- 

nych swoim przedstawicielem w Radzie Li- 

gi, a p. Sokala jego zastępcą. Pan Sokal re 

prezentował Polskę w różnych komisjach 

Ligi Narodów. Był między innemi człon- 

kiem komisji przygotowawczej konferencji 
rozbrojeniowej, członkiem komisji uzgodnie- 

nia paktu Kelloga z paktem Ligi Narodów 

i komisji organizacji sekretarjatu Lig Na- 

rodów i Trybunału Haskiego, t. zw. komi- 

sji trzynastu, której był przewodniczącym. 

Mianowany drugim delegatem Polski na kon 

ferencję rozbrojeniową, nie mógł ji ziąć 

udziału w jej pracach wskutek ciężkiej e 

roby, której uległ. Pan Sokał wydał kilka 

    

    

      

    

dzieł z zakresu polityki społecznej m. in. 

„Ubezpieczenia Społeczne w _ Polsce". 
Osierocił żonę Marję z Wendów Soka- 

lową, córkę znanego księgarza i wydawcy 

warszawskiego oraz syna Jana, przebywa- 
jącego na studjach w Szwajcarji. 

* _ Kondolencje. 

GENEWA. 31.III. (Pat) — Niezwło 
cznie po otrzymaniu wiadomości o 
zgonie ministra Sokala, prezes rządu 
Fryderyk Martin złożył wizytę kon- 
dolencyjną* charge d'affaires Gwiaz- 
dowskiemu, wyrażając głębokie współ 

czucie z powodu straty, jaką ponios- 

Ja Rzeczpospolita Polska. W zastęp- 

stwie nieobecnego sekretarza general 

nego Ligi Narodów Drummonda, Ave- 

nol przesłał na ręce ministra Zaleskie 
go depeszę następującej treści: 

Głęboko wzruszony śmiercią mini- 
stra Sokala, proszę o przyjęcie w i- 
mieniu mojem oraz Sekretarjatu Ligi 
Narodów wyrazów szczerego współ- 
czucia. Jego oddanie, głęboka inteli- 
gencja i lojalność cechowały wspó?- 
pracę, o której wspominamy z szacun 

kiem i przywiązaniem. 

Międzynarodowa konferencja 
kolejowa. 

WARSZAWA, 31.11. (Pat) — 4-go kwiet- 

nia r. b. rozpoczyna się w Wiedniu między- 

narodowa konferencja kolejowa w. sprawie 

ostatecznego uzgodnienia połączeń towaro- 

wych pociągów pośpiesznych i dalekobi ; 

nych w komunikacji mieędzynarodowcj na 0- 

kres roku 1932-33. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 3L.III. (Pat) — W. 16-tym 

dniu ciągnienia 5-ej kłasy 24-ej Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej, główniejsze wygra 
ne padły na numery następujące: 

Po 10 tysięcy złotych Nr.Nr, 5.405 i 
126.942, po 5 tysięcy — 21.184 i 130.084. 

  

* IADOMOŚCI z KOWNA 
NOWA USTAWA PRASOWA. 

Gabinet ministrów przystąpił do rozważa. 
nia projektu nowej ustawy prasowej, który 

ma być przyjęty w przyszłym miesiącu. 

UNORMOWANIE UBEZPIECZEŃ 
ROLNYCH. 

Wśród wielu zamierzonych nowych ustaw 
ma być wydana specjalna ustawa o ubezpie- 
czeniach rolnych. Izba Rolnicza przedłożyła 
rządowi nast. wnioski w tej sprawie: 1) wpro 
wadzenie przymusowego ubezpieczenia od 0- 
gnia budynków rolniczych, 2) znaczne zmniej 

szenie premij ubezpieczeniowych oraz upro- 
szczenie systemu ubezpieczeniowego, 3) ścisłe 
rozgraniczenie ubezpieczeń rolnych od ubez- 
pieczeń zabudowań miejskich oraz przedsię- 
biorstw. przemysłowych. 

iai 2 

Ś. p Mieczysław Mickiewicz. 
W.dniu 29 marca zmarł w Warsza- 

wie b. wojewoda wołyński ś. p. Mie- 
czysław Mickiewicz. 

# s * 

$. p. Mieczysław Mickiewicz urodził się 
w r. 1880. Po ukończeniu wydziału prawnego 
uniwersytetu w Odessie, zajmował wybitne 
stanowisko w adwokaturze polskiej w Kijo- 
wie, biorąs jednocześnie czynny udział w ru 
chu niepodłegłościowym demokratycznej mło 
dzieży akademick Po upadku caratu był 
jednym 2 założycieli i prezesem Polskiej 
Centrali Demokratycznej na Ukrainie. W rzą 
dzie niepodległej Ukrainy powołany został 
na stanowisko ministra spraw polskich. Był 
również członkiem Polskiego Komitetu Wy- 
konawczego na Rusi. 

Po przybyciu do kraju, ś. p. Mickiewicz 
pracował w ministerstwie spraw wewnętrz- 
nych, następnie zaś objął stanowisko woje- 
wody wołyńskiego. Przez pewien czas peł- 
nił później funkcje rejenta w Białymstoku, 
poczem, z. powodu złego stanu zdrowia, przy 
był do Warszawy i odsunął się od życia 
publicznego. 

Zmarły dla swych wiełkich zalet serca 
i charakteru cieszył się ogólnym szacunkiem 
i sympatją. Czesć Jego pamięci! 

   
  

   

  

  

  

Preliminarz rządu Rzeszy. 
BERLIN, 31.II. (Pat) — Prelimi- 

narz budżetowy rzdu Rzeszy na naj- 
bliższy kwartał od 1 kwietnia do 30 
czerwca b. r. został uregułowany roz 

porządzeniem prezydenta Rzeszy z 
dn. 29 marca 1932 r. 

Rozporządzenie to przewiduje, że 
wydatki personalne obracać się będą 
w ramach budżetu z roku 1931, po- 
zostałe zaś wydatki z pewnemi wyjąt- 
kami wynosić mają nie 1/4, lecz 15 
odpowiednich sum, preliminowanych 
na rok 1931. Subwencja dła gmin na 
cele opieki społecznej ustalona zosta- 
ła w sumie 75 miljonów mk. 

W Niemczech przed ostatnią 
rozgrywką. 

BERLIN, 31, 3. (Pat). Wj niedzielę upły- 
wa termin rozejmu politycznego między 
stronnictwami niemieckiemi. Ostatni tydzień 
poprzedzający wybory prezydenta Rzeszy, 
zapowiada się — jak stwierdza prasa nie- 
miecka — niezwykle interesująco. 

Poszczególne onnictwa przygotowują 
wzmożoną kampanję propagandową nietyl- 
ko do wyborów prezydenta ale i do wyborów 
do parlamentów w poszczególnych krajach 
związkowych. 

Już dziś zapowiedzianych jest 10 tysię- 
cy zgromadzeń wyborczych, zwołanych przez 
błok stronnictw, popierających kandydatu- 
rę Hindenburga. Ma być uruchomiony oł 
brzymi aparat propagandowy przy pomocy 
radja, samolotów oraz kołumn samochodo- 
wych,  rozrzucających ulotki, pochodów, 
transparentów i t. d. Hitlerowcy ze swej 
strony, stosownie do zleceń swoich władz 
centralnych jeszcze w okresie rozejmu po- 
litycznego, postanowiki powiększyć  wielo- 
krotnie nakłady pism narodowo-socjalisty- 
cznych, które zamierzają kolportować darmo 
celem wyrugowania prasy prorządowej, 

  

   

Popierajcie Ligę Morską 
AZT TECOTYWAEZO TIK TVN, 

Giełda warszawska z dnia 31.III b.r. 
WALUTY i DEWiZY 

Ве!агу .. .  859—8,91—8,87 
Belgja 124,55 —124,56—124.24 
Kolandja .. . . 366,20 — 361,10—359 30 
Londyr: URAZ 33,85—34 01— 33,69 

Nowy York .  « . . - 8.910—8,939—8,899 
Nowy York kabel .„8.924—8,944 8,9 4 
Paryż OBR DLL ALŲ 
Praga a 26,41 2647 26,35 
Szwajearja . - ‚ 112.80—173,23—172,37 

  

46,25—46,48 46,03 Włochy - - 200 
«Vla Berlin w obr. prywatn. > 

Tendeneja niejednolita, 
PAPIERY PROCENTOWE 

3% pożyczka budowl. . . . . « . 37,50 
6% dolarowa . „ ° . . . - . + 60,00—60,50 
4% dolarowa 1. .. .. . . 48,60—48,75 
7% Stabilizacyjna . . . . —. 58,75—58,95 
10% kolejował. . * „ . - . 101,00—102,0 
84, L.Z. B. G K. 1 B. R, obL.B.6 K 94,-- 
Te Same 70% «00.0 > + д > + (89,85 
4'/,% L. Z. ziemskie . . .  .41.25—4!,75 
8% warszawskie . . . 63,2 —62,00—82,35 

„ ży. ZZ ROO 10% Radomia. . + . - - 0 
s SST + ay 8% Kalisza . „‚ .. . * - 

AKCJE: 

B. Polski . . Ё 85,00— 84,40 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarowa Salo Pžaie a pla ОО 
Dillonowska .. - - « . . . . . . . 60,60 
Stabifizacyjna - . . . » . . . . . . 56,75 
Warszawska . -. . «. «. «. « « « © . 42,000 
Bięskkobi 4 . ct 4 biecydós a ИВ ОЙ
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_0 reorganizacji naszego 
Pogotowia Ratunkowego 

według projektu Doc. 

Artykuł p. prof, Safarewicza, umie- 

szczony w „Kurjerze Wileńskim* z 

dnia 22 marca r. b. wreszcie odkrył 

tajemnicze źródło pogłosek o Pogoto- 

wiu i bezwątpienia pr mi się do 

uspokojenia opinj: publicznej. Czy 

były podstawy do alarmu? Były — 

wystąpienie bowiem p. profesora ze 

swoim projektem już było zamachem, 

który obecnie po ogłoszeniu go w pra 

sie nie jest zamachem, lecz otwartą 

walką polemiczną o byt tej niezbęd- 

nej dła miasta instytucji. Alarm spo- 

łeczeństwa i prasy Świadczy o Świa- 

domości i wyrobieniu społecznem sze- 

rokich mas ludności wileńskiej w kwe 

stjach ochrony zdrowia społeczeńst- 

wa. I cóż w tem dziwnego? — Wilno 

posiada wydział lekarski przy. U.S.B., 

posiada dobrze zorganizowane szpi- 

talnictwo, trzy zakłady higjeny spo- 

łecznej pod naukowem kierownict- 

wem, szeroko zorganizowany dozór 

sanitarny i szereg nowych instytucyj 

medycyny społecznej. Góż więc dziw- 

nego w tem, że ta oświecona publicz 

ność i prasa, tak gorąco zareagowały 

na grożące z ukrycia naszemu Pogo- 

towiu niebezpieczeństwo? 

Od 23 lutego do 24 marca r. b. 

przejrzałem dokładnie 15 wzmianek i 

artykułów polskiej prasy wileńskiej, 

omawiających tę sprawę i w żadnym 

nie znalazłem obaw co do możliwości 

likwidacji Pogotowia; wszystkie na- 

tomiast, nie wyłączając artykułu, па 

który p. profesor odpowiada, przejęte 

są niepokojem o zagrożony byt mater- 

jalny Pogotowia. Z ulgą w sercu wi- 

tam wyjaśnienie p. profesora, tem bar 

dziej, że p. szef Sekcji Zdrowia Magi- 

stratu odniósł się do projektu z całem 
zrozumieniem powagi sprawy. 

Przechodząc do krytyki projektu 

p. prof., zaznaczam zgóry, że jest już 

w swem założeniu zbudowany na myl 

nych przesłankach i na niezupełnie 
ścisłych danych rzeczowych. 

Podstawą projektu jest: 

- 1) twierdzenie, že w Polsce w žad- 

nem mieście, z wyjątkiem Wilna, nie- 

ma miejskiego Pogotowia i 2) że pro- 

wadzenie Pogotowia „jest moralnym 
obowiązkiem społeczeństwa. 

   

Ratownictwo w Polsce wogółe stoi 

na niskim poziomie, większość miast 

wogóle nie ma Pogotowia, jednak nie 

można stąd wnioskować, że w Wilnie 

Pogotowie jest zbyteczne. Tak samo 

to, że w całej Polsce niema miejskiego 

Pogotowia prócz Wilna, nie daje racji 

wyciągnięcia wniosku, że musi być u 

nas Pogołowie prywatne. Zresztą w 

Łodzi istnieje również miejskie Pogo- 

towie Ratunkowe, powstałe jednocze- 

Śnie z wileńskiem. Magistrat m. Ło- 

dzi przejął tę instytucję dnia 1 wrześ- 

nia 1920 r. z personelem, który prze- 

szedł do służby miejskiej i od tej da- 

ty utrzymuje ją kosztem miasta. Osta- 

teczne zatwierdzenie tego przejęcia 

nastąpiło 3 kwietnia 1924 roku na mo- 

cy uchwały Rady Miejskiej m. Łodzi 

NXIV. (Patrz miesięcznik „Ratow- 

nictwo* N5, 1980 r., str. 9). Pogoto- 

wie Lubelskie od r. 1928 utrzymuje 

się prawie wyłącznie na koszt gminy 

miejskiej, z wyjątkiem nieznacznej 

dotacji, płynącej z ofiarności społe- 

czeństwa (Patrz „Ratownictwo N 9, 

1930 r., str. 7), Jak podaje polska 

prasa ratownicza z ostatnich trzech 

lat, większość stacyj ratowniczych Pol 

ski istnieje zawdzięczając głównie sub 

wencjom gmin miejskich. Udział sa: 

morządów terytorjałnych w utrzymy- 

waniu stacyj ratunkowych stopniowo 

stale się zwiększa i przewidywać na- 
łeży, że wszystkie te instytucje dojdą 

do stanu wileńskiego i łódzkiego. Mył- 

ność pierwszej przesłanki doprowadzi 

D-ra A. Safarewicza. 

ła p. profesora do mylnego wniosku 
— to oczywista. 

Mylność przesłanki drugiej powsta 
ła skutkiem niedostatecznie ścisłej oce 
ny rozwoju współczesnego ratownict- 
wa. Otóż sprawa ratownictwa idzie 
śladami rozwoju szpitalnictwa, które 
powstało przy plebanjach kościelnych 
i klasztornych i przez kilka wieków 
było obowiązkiem miłosierdzia społe- 
czeństwa, a obecnie jest koniecznoś- 
cię państwową. Ratownictwo już prze 
żyło okres moralnego obowiązku spo- 
łeczeństwa, a stało się również konie 
cznością państwową i szybko rozwij 
się na całej kuli ziemskiej .Ratownic- 
two polskie wstąpiło już w okres ko- 
nieczności państwowej a nie jest tyl- 
ko obowiązkiem moralnym społeczeń 
stwa. Dowodem tego jest, że, pod 
wpływem uchwał Kongresu Ratowni- 
czego w Antwerpji w r. 1926, General- 
na Dyrekcja Służby Zdrowia zainicjo- 
wała utworzenie „Polskiego Komitetu 
do spraw ratownictwa i. pierwszej po- 
mocy lekarskiej w wypadkach nag- 
łych, głównym celem którego jest. 
skoordynowanie akcji ratownictwa i 

orgnizacja stacyj ratowniczych na 
wszystkich terenach Rzeczypospolitej. 
(Patrz statut Komitetu). Z inicjatywy 

tejże Generalnej Dyrekcji Służby Zdro 

wia został w r. 1928 opracowany pro: 
jekt „Rozporządzenia Prezydenta Rze 

czypospolitej o ratownictwie lekars- 

kiem w wypadkach nieszczęśliwych”, 
który zgodnie z art. 1 i 4 tego rozpo: 

rządzenia, obowiązuje gminy miej- 
skie j wiejskie uruchomić i prowadzić 
własnym kosztem organizacje ratow- 

nicze pod nazwą „Pogotowie Ratun- 
kowe“ (Projekt opublikowany w „Poł 
skiej gazecie lekarskiej* - 1 kwietnia 

1928 , N 14, str. 253-4). Tak powaz- 

ny autorytet w sprawach ratownictwa 

jak organizator i prezes Zarządu War- 

szawskiego Pogotowia: Ratunkowego, 
dr. Józef Zawadzki, w „Ratownict- 
wie” N1 z roku 1929, str. 1-2 powia- 

da, że sprawa ratownictwa stała się 

sprawą państwową i że rolę inicjato- 

rów prywatnych muszą obecnie prze- 

jąć samorządy terytorjałne, Kasy Cho 

rych i Czerwony Krzyż. - 

Nie twierdzę, iż społeczeństwo jest 

wolne od moralnego obowiązku współ 

działania z samorządami i państwem 

przy zakładaniu i utrzymywaniu in- 

stytucyj ratowniczych. Przeciwnie, u- 

ważam, że udział społeczeństwa nie- 

tylko jest pożądany, ale konieczny 

nie można jednak na nim opierać by- 

tu pogotowia, długoletnia bowiem pra 

ktyka wykazała, jak niepewnem źród- 

łem dochodu jest ofiarność społeczeń- 
stwa. Se. 

Weźmy dla przykładu nasze Pogo- 

towie za czasów niezależnego od Ma- 

gistratu istnienia.. W broszurce poś- 

więconej dziesięcioleciu naszego Po- 

gotówia, wydanej w 1913 r., druk. 
„Znicz“ na str. 4 i 5 czytamy: 

„Od grudnia 1899 r. do 1 stycznia 
1902 r. Zarząd T-wa zwerbował zaled 
wie 30 członków. „Od początku ist- 
nienia T-wa nieustanną troskę zarzą- 

du stanowi wyszukiwanie środków ku 

zapewnieniu istnienia T-wa. Przede- 
wszystkiem usiłował ón zwetbować 
dlań jak najwięcej członków, opłaca- 
jących 5-rublową składkę roczną. W 
r. 1904 T-wo liczyło 300 członków rze 
czywistych i dożywotnich. Praktyka 
jednak wykazała, że to źródło docho 
du jest bardzo niepewne, ponieważ 
większość członków Pogotowia opla- 
cała składki nadzwyczaj nieakuratnie 
i zalegała w opłacie za 1, 2, nawet 3 
lata i takich zalegających za 3 lata 
dłużników, po kilkakrotnych napom- 
nieniach, trzeba było wykreślić z lis- 
ty członków. Tak w roku 1906 wy- 
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kreślono 56 członków, a w roku 1911 
nawet 62, to też liczba członków, a 
stąd i dochód ze składek członkow 
skich z roku na rok stale się zmniej: 
szają. W r. 1912 T-wo Doraźnej Po- 
mocy Lekarskiej liczyło już 150 człon- 
ków. Również nieznaczne były ofia- 

ry jednorazowe. Zawiodły pokładaną 

w nich nadzieję i skarbonki. Wielką 
pomoc dla T-wa stanowią roczne za- 

pomogi od niektórych instytucyj. 

Pierwsze miejsce zajmuje Rada Miej- 

ska i t. d. „Jednak wszystkie wyżej 

wyszczególnione dochody nie wystar- 

czały na opędzenie wydatków corocz- 

nych i T-wo niejednokrotnie znajdo- 

wało się w położeniu krytycznem i 

groziło mu zamknięcie dla braku środ 

ków. Tak będzie i nadał do czasu, 

aż T-wo utworzy kapitał znaczny, z 

którego odsetki będą pokrywały wy- 

datki roczne. 

Tak maluje sprawozdawca obraz 

przeszłości naszego Pogotowia. 

  

To samo znajdujemy w sprawożda 

niu z działalności Pogotowia Ratunko 

wego m. Łodzi za lata 1899—1926. 

(Patrz „Ratownictwo* N5. 1930 r.). 

To samo stoi w „Historji powstania i 

istnienia Pogotowia Ratunkowego w 

Lublinie" (patrz „Ratownictwo № ®, 

1930 r.). To samo znajdujemy w dzie 

jach Warszawskiego Pogotowia (patrz 

„Ratownictwo“ N 8, 1930 r.), gdzie dr. 

Józef Zawadzki w artykule pod ty- 

tułem „Zapomniana instytucja” smut- 

nemi słowy pisze, że obecnie napróż: 

no byłoby szukać w. pismach pod ru- 

bryką „Ofiary* dobrowolnych zapi- 

sów na rzecz Pogołowia. * 

„Nie zawsze tak było —' pisze 

przed laty w rubrykach ofiar znajdo- 

waliśmy liczne, bardzo liczne dary dla 

tej instytucji, która od 34 lat udziela 

pomocy w wypadkach nagłych na uli- 

cach. Warszawy. Warszawa zapom- 

niała swego benjaminka... Nie można 

dać jej upaść, nie dać jej wegetować”. 

Trudno, bardzo trudno spodziewać 

się, by zubożałę Wilno przy obecnym 

kryzysie, dało. na Pogotowie więcej, 

niż mogło przed 20 laty. Każdy kupu 

jący gazety obywatel, tak jest obcią - 

żony wszelkiemi świadczeniami na ce 

le społeczne, że liczyć na jego nowe, 

dobrowolne obciążenie się nie można. 

Właściciele kin, cukierni i restauracyj 

narzekają. na ogromne zmniejszenie 

się frekwencji, co zresztą rzuca się w 

oczy, wszystko to wskazuje na paupc- 

ryzację ludności miasta. Z zaoszczę- 

dzonych papierosów nie, uda się nic 

zebrać, powszechnie przecież jest wia 

domem, że palacz raczej odmówi S0- 

bie posiłku, niż papierosa. i 

P. profesor projektuje 2/5 kosztów 

  

- Pogotowia pokryć ze składek człon- 

. kowskich w wysokości 6 zł. rocznie 6d. . 

każdego członka nowo. utworzonego 

T-wa. Roczny budżet Pogotowia wy- 

niósł w_r. 1931 90000 zł., zatern śpo: 

łeczeństwo wileńskie miałoby za zada 

nie zebrać tytułem składck rocznie 

36.000 zł., to znaczy, że T-wo musia- 

łoby zwerbować 6.000 stałych człon= 

ków, stale i akuratnie wpłacających 

swoje skłaki — jest to przy obecnych 
warunkach utopją. 

Go: do połączenia Pogotowia miej- 
skiego. z t. zw. Pogotowiem łekars- 
skiem K. Chorych mam -zastrzeżenia 
natury zasadniczej: i materjalnej. Za- 
sadnicze polegają na tem, że ubezpie- . 

czeni w K. Chorych przeważnie wzy* 
wają Pogotowie do zachorzeń zupeł- 
nie nie kwalifikujących się jako nagłe 
w sensie zasad ratownictwa, gdyż 
chcą wykorzystać Kasę, nie zadając 
sobie kłopotu z wezwaniem lekarza 
rejonowego. Stosunek taki ubezpie- 
czonych do Pogotowia, demoralizuje 

publiczność, która naśladuje kaso- 
wych pacjentów, niepomiernie obcią 
ża Pogotowie zbytecznemi wyjazdami 

na fałszywe alarmy i podważa podsta 
wowe zasady akcji ratowniczej. Spra- 
wa ta była rozważana na ostatnim 

  

* zjeździe ratowniczym, który podkreś* 

„życie której może 
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Koło szczęścia prócz 5 premij: 

„LICHTLOS“ 
EEE MEETA т 

: Konto P. K. O. Nr. 81.051.   

Podajemy do ogólnej wiadomości, iż dla wygody 
licznej P. T. Klijenteli uruchomiliśmy ODDZIAŁ 

naszej szczęśliwej kolektury 

przy ulicy Adama Mickiewicza 10 
OBECNEJ 5 KLASY W NIEWIELKIEJ ILOŚCI 

LOSY: JESZCZE U NAS BO NABYCIA. 
Ciągnienie trwa do 14 kwietnia r. b. włącznie. 

zł, 200.000, 175.000, 150.006, 
100.000 i 75.000, posiada w dalszym ciągu wygrane: zł. 150.000, 
50.000, 25.000 i wiele innych wielkich sum. Polecamy również 
szczęśliwe losy l-ej Klasy 25-ej Polskiej Loterji Państw. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTWOWEJ 
ul. Wielka 44, telefon 4-25 
ALI TT OCT ANERO SE RO OTO KOASTE NOA 

ul. Mickiewicza 10, tel. 13-58 

USS RT Dz zzz: 

Na Dalekim Wschodzie. 
Komisja Ligi Narodów w dalszym ciągu .. bankietuje. 

PARYŻ.. 31.11. (Pat.) — Do prasy 
francuskiej donoszą, że komisja Ligi 

Narodów kontynuuje swą podróż pa 

Chinach wśród ustawicznych uroczy- 

stości i manifestacyj, urządzanych na 

jej cześć przez władze chińskie. Ws 
stkie wygłoszone mowy okolicznościo 
we zmierzają do uspokojenia umys- 

łów. 

  

Trudności porozumienia. 
PARYŻ, 31. 3. (Pat). Według dal- 

szych wiadomości, na czwartkowem 
posiedzeniu chińsko-japońskiej podko- 

misji do spraw militarnych zaznaczy- 

ła się raz jeszcze różnica zdań między 

przedstawicielami Chin i Japonji w 

sprawie wycofania wojsk japońskich. 
Ghińczycy domagają się wyznaczenia 
ściśle określonego terminu. wycofania 

oddziałów japońskich. Strona japoń- 
ska natomiast uwa iż cddzisly bę- 
dą mogły być wycofane do strefy neu- 
tralnej dopieró wówczas, gdy pozwolą 
na to warunki bezpieczeństwa. Dzi- 
siejszy biuletyn wspomina o szeregu 
drobnych utarczek między oddziałami 
chińskiemi i japoūskiemi. 

  

Bilans strat koncesji międzynarodowej w Szanghaju. 
PARYŻ. 31.III (Pat) — Władze koncesji 

międzynarodowej w Szanghaju ogłosiły: wczo 
raj bilans strat, poniesionych w związku z 
konfliktem zbrojnym japońsko-chińskim. W 

  obrębie koncesji padło 340 pocisków. wsku- 
tek czego zawaliło się 260 domów mieszkal- 

nych. 

Ustępstwa dla rolnictwa w ZSSR. 
MOSKWA (Centropressj. Centralny komi- 

tet wykonawczy partji komunistycznej opu- 

blikował w tych dniach oświadczenie, w 

którem zaznacza, że polityka partji nie za- 

brania poszczególnym członkom gospodarstw 
kolektywnych trzymania drobiu i krowy 
dla własnego użytku. Przeciwnie, prywatne 
hodowanie takiego bydła przez poszczegól- 

nych członków kołehozów powinno być po- 

pierane wszelkiemi środkami, 

Oświadczenie to oznacza znaczne ustęp » 

stwa dla rolników i uwažač to należy za ló- 

giczne następstwo zupełnej dezorganizacji, 

jaka zapanowała w dziedzinie chowu bydła 
w Związku Sowieckim w ostatnim czasie. 

W. czasie masowego zakładania gospo- 
darstw kolektywnych w ZSRR skolektywi- 

zowano również bydło, które dawniej było 

własnością poszczególnych rolników wstę- 

pujących do kołchozów., Zarządzenie takie 
doprowadziło do masowego tępienia bydła. 
Kierownicze czynniki polityki kolektywno- 

gospodarczej jednak liczyły na to, że po u- 

pływie. pewnego czasu stosunki w organiza- 

cji gospodarki kolektywnej się uregulują i 

polepszy się również sytuacja chowu.-bydła. 
Jednakowoż przypuszczenia te nie sprawdzi- 

Silne 

nych nie szczędzili bydła, które dla nich nie 
przynosiło żadnego użytku, od którego nie 
mogli oni otrzymać mięsa. ani mleka i ma- 
sła, które to produkty oddawane musiały 

być sowieckim organizacjom. Sytuacja pogar- 
Szała: się stale aż wreszcie doszło do tego, 
że sowieckie czynniki czuły się zmuszone 
szukać odpowiedniej drogi wyjścia, A droga 

taka była tylko jedna: trzeba było wzbu- 

dzić wśród członków kołchozów zainiereso- 

wanie, a to jest możliwe tylko wtedy, jeśli 

rolnik będzie mógł posiadać krowę, świnię, 

kozę i t. p. dla własnego użytku. których 

produktów nie, musiałby oddawać dla użyt- 
ku publicznego. в 

Jest to częściowe zaprowadzenie własno- * 

ści prywatnej w gospodarstwach kolektyw- 

nych i w związku z tem trzeba będzie prze- 

prowadzić pewne; zmiany w organizacji go- 

spodarstw kolektywnych. Dła bydła stano- 

wiącego prywatną własność członka kołcho- 

zu trzeba będzie przydzielać pokarm ze środ 

ków wspólnych, tak, że wewnętrzna jedność 

gospodarstwa : kolektywnego jest zatem za- 

grożona. Fakt przyznania własności prywat- 

nej świadczy jedynie o tem, że kolektywiza- 

cja rolnictwa spotkała się z niepowodzeniem 

ły się. Członkowie gospodarstw kolektyw. 

i a i a ai i ii OAORORZIOOZ DDD 

lotnictwo to potęga Państwal 
PRZETO TEO ZE CZASY ZOZZEZOEORRZOZZZEOO

ÓÓO OE PERO O лУЮ НОО OOO POOTPTEORECA 

lił konieczność walki z tem, zjawis- 

kiem. 
Zastrzeżenia natury materjalnej po 

łegają na tem, że z chwilą tego połą- 
czenia się, ilość wyjazdów na miasto 
zwiększy się prawie wdwójnasób, wy-. 
niknie stąd konieczność odpowiednie- 
go zwiększenia personelu i taboru, co 

pociągnie za sobą koszta, -które nie 
pokryje całkowicie subwencja Kasy 
Ch. i przewidziane w projekcie reduk 
cje kosztów administracji. 

Ze względów powyższych, projekt 
p. profesora Safarewicza wydaje się 
nietyłe utopją, ile teorją, wcielenie w 

spowodować za- 
miast polepszenia sytuacji i Pogoto- 
wia,, raczej jego upadek. 

Przyznaję, że społeczeństwo win- 
no w obecnej ciężkiej sytuacji finanso 
wej przyjść z pomocą Magistratowi, 
uważam jednak za stosowniejsze ob- 

rać drogę inną, mniej ryzykowną, nie 

powodującą niebezpiecznych wstrzą- 
sów, mianowicie zorganizować „To- 
warzystwo Popierania Pogotowia Ra- 
tunkowego*, zadaniem którego byłó- 
by-utworženiė ze składek i imprez 
„pomocniczego* kapitału dla podtrzy 
mywania Pogotowia . w. krytycznych 

„chwilach załamania się finansowego 
Magistratu. Kapitał taki, oby tylko 
powstał w te czasy, mógłby być pod- 
stawą do' stopniowego uniezałeżnienia 
Pogotowia od Magistratu, o czem jed- 
nak wątpię, byłoby to bowiem próbą 
powstrzymania naturalnego prądu 
rozwoju Ratownictwa, skazaną na nie 
powodzenie. 

Pozatem projektowaną przez. p. 
prof. reformę Pogotowia uważam za 
niebezpieczną a więc i nieaktualną. 

A, K. 

jej 
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Trzeba kogoś oszukać. 
Jest mała różnica... 

Jeden cię kotkiem wierzbowym mušnie 

w niedzielę palmową, inny — ogromnym ki- 

jem guza na głowie nabije. 

Jeden na ciebie w dniu „Śmigusa* strzy- 

knie kropelkę pachnących perfum, inny — 

kubeł pomyj na łeb z balkonu wyleje. 

Miejże tu do kogo pretensję! Jeden i dru- 

gi — szczerzy wyznawcy tradycji. Jest tylka 

między nimi... mała różnica, 

Ta „mała* różnica o rozpiętości pomyje 

— perfumy jaskrawiej, niż kiedykolwiek, 

występuje w dniu prima aprilis, gdy trady- 

cja każe bliźniemu spłatać figła. I jeżeli 

słuszne jest powiedzenie „dobry żart tynfa 

wart“, podwójnie słuszne będzie: „kiepski 

żart porcji tęgich kijów wartl*, 

Oto przykałdzik, jakiemi żarty być nie 

powinny: = 

Pewien obiecujący młodzieniec wpadł do 

swojej znajomej, „Pani. została miss Polo- 

njąt* Był to tylko żart primaaprilisowy, a 

za trzy dni był pogrzeb. Przestroga w Wil- 

nie bardzo na czasie. 

"To tradycyjne oszukaństwo wtedy tylko 

będzie jak perfumy, gdy łatwe stwierdzenie 

rzeczywistości przyniesie miłe rozczarowanie. 

Chociaż... 

Inny znowu obiecujący młodzieniec zdo- 

był się na taki dowcip: Spożywając obiad w 

towarzystwie pięknej: pani wypalił: „Ach! 

w tym kompocie pani zjadła karaluchai“ 

Wprawdzie niebawem pani miała możność 

przekonać się, że w zjedzonym kompocie nie 

było karalucha, ale... obiecujący młodzieniec 

obiady nadal jadał sam. 

Niema zatem reguł bez wyjątku! 

My jednak w stosunku do swoich сгуйей- 

ników spróbujemy spekulować na miłe roz- 

czarowanie i w dniu prima aprilis twierdzi= 

my, że ‚ 

wiosna będzie zła, 

piękne panie mijane na ulicy, zamiast uś- 

miechu, zrobią współpracownikom naszej re- 

dakcji brzydki grymas, ' 
magistrat cofnie: nagrodę literacką, 

i wogóle kryzys jeszcze długo potrwa.« 

Uwierzyli państwo?  Zmartwili się? 

Nie warto! To tylko prima aprilis] 

RORURNEZZU WAR OCENA 

Wykrycie 10-ej planety. 
WIEDEŃ, 31.. 3. (Pat). „Neues: Wiener 

Tageblatt* donosi z Berlina, że astronom dek 
Porte odkrył ciało niebieskie 15-ej wielkości, 
poruszające się z wielką prędkością z zgiaz- 
dozbioru Anny do gwiazdozbioru Lwa. Beż 
Porte sądzi; że jest to nowa, 10-ta z rzędu 
planeta. Drogę naokoło słońca nowoodkry= 
te ciało niebieskie według dotychczasowych 
obliczeń odbywa w ciągu 10 lat. , 

Kronika telegraficzna. 
— Wi Rabat stanął przed sądem za kra, 

dzież palta i marynarki znany powszechnie 
globtrotter Pomar z Lille, który przebył na 
rowerze Azję, Europę i Afrykę i zrobił do- 
tychczas 184 tys. klm., wyjechawszy dnia 
8 maja 1925 r. z' Paryża * Głobtrotter posia- 
da oficjalne poświadczenie bytności ze 
wszystkich miejscowości, gdzie był. W da- 
nej chwili Pomar był w. drodze do Francji, 
by stamtąd udać. się do Ameryki cełem prze 
bycia jej i dopełnienia przestrzeni przeby- 

tej przez siebie do 275 tys. klm. Pomar za- 

stał skazany. na 3 miesiące i jeden dzień 
więzienia. 5 

— Wi Malaga zbuntowali się strajkująey 
rohotniey, których osadzono w je oraz 

11 więźniów obcokrajowców i obezwładniw 
szy dwóch strażników podpalili sienniki w 

swych salach. Policja nie mogła interwenje 
wać, ponieważ buntownicy zagrozili, że za- 

biją strażników, znajdujących się w ich 

rękach i ograniczyła się do pilnowania wył 

ścia z więzienia, Więzienie spłonęło. | 

— Rynek walutowy: w Paryżu był wczo- 

raj mniej ożywiony niż w dniu poprzednim 

Zanotowano cofnięcie się kursu funta 0 3 

punkty. W] chwili zamknięcia giełdy kurs 

funta wynosił 94,69 wobeč 95,50 w 'dnim 

[ii BRYDŻA| 
м № 9 dwut. Bridge 
  

MŁODZIEŃCZĄ CERĘ 
zachowasz nazawsze 

myjąc się codziennie 
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Szlachta zagrodowa na Bialorusi. 
(Fantazja powieściopisarzy a rzeczywistość). 

„Niedawno. wygłosiłem odczyt w 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk, gdzie 
na podstawie materjałów archiwal- 
nych znajdujących się w tutejszem 
archiwum państwowem postarałem się 
scharakteryzować szlachtę zagrodową 
i zaściankową na obszarze b. woje- 
wództwa nowogródzkiego — rodzin- 
nych stron Adama Mickiewicza — i 
wykazałem, że dzięki „Panu Tadeu- 
szowi* szlachta ta zyskała rozgłos do- 
datni i hymny pochwalne brzmią o: 
niej do dziś, gdy tymczasem rzeczy- 
wistość oparła na prawdzie, a nie u- 
rojonej fantazji — była zupełnie inna. 

I po Mickiewiczu rozmaici nasi 
więksi i mniejsi pisarze — starali się 
w różnych przesadnych kolorach ad 
usum Delplini przedstawić tę szlach- 
tę — Orzeszkowa, Rodziewiczówna, a 
ostatnio Szpyrkówna,  idealizowały 
bezgranicznie tę szlachtę — chłop bia- 
łoruski lub litewski mniej miał znacz- 
nie łaski w ich oczach. 

Czas mija, ludzie starszego poko- 
lenia wymierają, — dlatego też oba- 
wiam się, że za lat kilka dzięsiątków 
a może i prędzej znajdzie się jakiś no- 

wy panegirysta tej dziwacznej ana- 

chronicznej warstwy; ponieważ zaś 

miałem możność poznać ją dostatecz- 
nie dobrze i dokładnie, przepędziwszy 
większą część swego życia na wsi, u- 
ważam za potrzebne dla zapobieżenia 
błędnym wyobrażeniom potomnych 

Er" WIĘC 

podać charakterystykę tej szlachty w 
ostatnich latach ubiegłego wieku i po- 
czątku XX sine ira et studio. | 

Mieszkałem przed wojną w obszer. 
nych dobrach w gub. Witebskiej, pow. 
Drysieńskim. Na terenie tych dóbr 
mieszkało kilkaset" rodzin drobnej 
szlachty, — jako dzierżawców mniej- 
szych lub nieco większych folwar- 
ków i zaścianków, — zastawnikow, 0- 
raz funkcjonarjuszów majątkowych i 
gajowych oraz służby dworskiej. 
Wszyscy ci przedstawiciele szlachty 
— przedewszystkiem odznaczali się 
niesłychaną butą i bezgranicznem -za- 
rozumialstwem w stosunku do chło- 
pów, którymi pogardzali; chełpili się 
ze swego „dworzaństwa* (z ros. dwo- 
rjaństwo = szlachta) ze swoich „dwo- 
rzańskich* papierów; żaden z nich 
za nie w Świecie nie ożeniłby się z pro 
stą chłopką, a szlachcianka wolała zo- 
stać starą panną, niż wyjść za chło- 
pa nawet zamożnego i lepiej niż ona 
piśmiennego. A muszę dodać, że w tej 
okolicy miejscowi chłopi byłi prze- 
ważnie katolicy. Gdyby te przesady, 
ambicje i próżnostki szlacheckie — 
miały przynajmniej odpowiednik w 
elementarnem wykształceniu, można- 
by się z tem pogodzić, choć z trudnoś- 
cią; niestety było zgoła inaczej — wię- 
kszość.tej szlachty umiała się ledwie 
podpisać nader koszlawo rzadziej po 
polsku (starsze pokołenie) częściej po 

rusku (młodsze) — kobiety prawie 

wszystkie były niepiśmienne. Czytać 

jednak umieli, lecz tylko z książki do 

nabożeństwa, treści innych książek nie 

religijnych nie rozumieli zupełnie. bo 

słownik znanych im wyrazów ograni- 

czał się do obrządków. i obowiązków 

religijnych. Między sobą większość i 

to nawet zamożniejsza używała języ- 

ka białoruskiego — z t. zw. „panami* 
tj. dziedzicami, inteligencją polską 
zamieszkałą w miasteczkach, księżmi 

popisywała się — polszczyzną, prze- 

pełniona, białorusinizmami, lecz tak- 

że i rdzennie zachowanemi archaiz- 

mami polskiemi żywcem przeniesio- 

nemi z XVI lub XVII w. й 

Kapitalnem było używanie imion 

własnych w następujący sposób zam. 

Piotr, Paweł — Piotra, Pawła; zdrob- 

na Pietruk, Józiuk, Kaściuk! z akcen- 

tem na ostatniej sylabie, 
Jeżeli szłachcic zjawiał się prosząc 

o jaką posadę wywiązywał się nastę- 

pujący zabawny djałog. 

Dziedzic: a co pan umiesz, jakie 

świadectwa? 
Szlachcic: piskliwie przeciągając: 

„szlachcic. jesteś i katolik*. 

Dziedzic: „ale ja nie o to pytam, 
a o pańskie przygotowanie do pracy!” 

Szłachcic uśmiechając się: a toż 
najlepsze przygotowanie! 

Tableau. 
Takim autentycznym  scenkom 

przysłuchiwałem się niejednokrotnie 
z najwyższym niesmakiem. 

W związku z taką ciemnotą, jakiej 
przykład przytoczyłem powyżej — 
szlachta nie miała najmniejszego lub 

      

zupełnie nikłe poczucie narodowościo- 
we polskie. Dworzaństwo i wiara ka- 
tolicka to były ich paladia--pierwsze 
dawało przywileje pewne: niepodlega- 
nie sądom gminnym i t. p. wyżnanie - 
katolickie natomiast 
było powierzchownie. . 

Przywiązanie było tyłko do: zew- 
nętrznych obrzędów, jeżdżenie obo- 
wiązkowe na festy j uroczystości. Wy- 
sadzal się szlachcic wtedy -— jaskra- 
wo wymalowana linijka lub. nejty- 
czanka, wcale ładny koń (prawie zaw- 
sze rvysak): wiozła go z małżonką — on 
w maciejówce i białych rękawiczkach 
nicianych — ona wystrojona w kape- 
łuszu ń la diable m'emporte w woalce 
w rękawiczkach z parasólką nad gło- 
wą koniecznie, aby nie opalić delikat- 
nego białego szlacheckiego liczka. 

W związku z tą zewnętrzną tylko 
pokazową stroną religijności — rów- 
noległe, — jak to zresztą zwykle by- 
wa — panował bardzo niski poziom 
etyczny; — szląchta pomimo regular- 
nego odbywania wszystkich praktyk 
religijnych — równocześnie odznacza- 
ła się przedewszystkiem niestychana 
chciwością, nadzwyczaj dogodne wa- 
runki dzierżawne,nie wyższe niż od 
3 do 5 rubli od dziesięciny į to tylko 
uprawnego gruntu, — śmiesznie nis- 
kie podatki, wysokie ceny na główny 
produkt Witebskiej gub. len, stale 
wzrastające ceny na inne ziemiopłody 
oraz dzierżawienie folwarków przez 
kilka pokoleń z rzędu, a nierzadko w 
czasie całego stulecia przy minimalnej 
zwyżce opłaty dzierżawnej — pozwo- 
liły szlachcie zebrać wcale znaczne ka- 

traktowane 

pitaliki, Te pokaźne sumki: rozpoży- 
czała szlachta bardzo często na lich- 
wiarskie procenta, wycofując zastaw- 
ne śumy oparte na folwarkach, ponie- 
waż dziedzice nie mieli chęci ani po- 
trzeby opłacenia niesłychanych odse- 
tek; .przy spadkobraniach ukazywała 
się też ta sama chciwość niepomier- 
na. 

Z tą chciwością nie szła w parze 
bynajmniej wielka pracowitość. Na 
tem miejscu należy zaznaczyć w naj 

bardziej kategorycznej formie, że 0- 
krzyczany najniesłuszniej, jako łeni- 
wy chłop białoruski*) 0 całe niebo 
przewyższał szlachcica  tamecznego 
pracowitością. Niedość tego — szlach 
cie znacznie bardziej był podejrzli- 

wym. od chłopa, tak w stosunku do 

dworu, jak, co najważniejsze, wzglę- 

dem wszelkich zmian i postępowych 

inowacyj w sposobie gospodarowania 
—. pozostawał upartym, niepopraw- 

nym zacofańcem, gdy chłop zaczął się 

przyglądać intensywnej gospodarce w 
dworach i starał się w miarę możnoś- 
ci na swym szczupłym zwykle kawa- 

łeczku gruntu używać nawozy sztucz- 
ne i ulepszać uprawę roli, a także siać 
koniczynę, co jednak z powodu nie 
skomasowania gruntów _ włościań 
skich, było trudnem. Wykazywał 
chłop białoruski bezwzględnie więcej 

  

*) Zakorzeniony ten najniesłuszniej krzy- 
wdzący chłopa białoruskiego pogląd wypły- 
wał primo z mniejszego temperamentu, a 
secundo i przedewszystkiem z "marnego od- 
żywiania się chłopa, który widywał przecięt- 
nie 2 razy do toku mięso, a żywił się ziem- 
niakami i chlebem z wieczną „dyrsą*. 

także. znacznie. zainteresowania w 
sprawach polepszenia gospodarki i od 
znaczal się wieększą energją i przedsię 
biorczością. Oddziaływał tu pewnie i 
bezsprzecznie wpływ Łotyszów, za- 
mieszkałych-o miedzę w sąsiednie: 
powiatach inflanckich dynebur- 

skim, rzeżyckim i lucyńskim, którzy 
ze swej strony zapatrywali się na wy- 
soką kulturę rolną u swych pobratym 
ców z gub. liflandzkiej i kurlandzkiej. 

Gdy po 1905.roku założyłem w 
ówczesnym dzieśnieńskim powiecie, 
graniczącym z drysieńskim z Ś. p. Wi- 
ktorem Światopełk-Mirskim i p. Ja- 
nem Zawadzkim, ziemianami, Kółke 
Rolnicze i towarzystwo spożywcze 
„Jedność”, które przetrwały do 1916 
roku, garnęli się do tych początkują- 
cych instytucyj samopomocy — gor: 
liwie chłopi i uczęszczali na zebrania 
wykazując wielkie zainteresowanie, 
natomiast panowie szlachta b. niechę- 
tnie brała udział w tych pracach, 
Sprowadzaliśmy nawozy sztuczne wa 
gonami; bardzo nikły procent kupo- 
wała szlachta, pomimo perswazji i 
przykładu osobistego — wprost agi- 
towali wśród chłopów, aby nie kupo- 
wali, twierdząc z uporem, że nawozy 
sztuczne wysuszają rołę, zanieczysz- 
czają takową, a autorytatywne wywo- 
dy instruktorów rołniczych i facho- 
wych rolników, były dla nich przysło- 
wiowym grochem o ścianę. х 

E. Łopaciński 

(Dok. nast.). 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Nieudany napad rabunkowy. 

. Z Filipowicz donoszą © zuchwałym na- 

padzie bandyckim „dekonanym onegdaj na 
łolwark Michałowee (gminy michałowskiej) 
własność p. Przewłockiego. 

Późne w nocy do majątku wpadła uzbro- 
jona banda rabusiów, którzy usiłowali na- 
stępnie wedrzeć się do domu mieszkalnego. 
Bandyci jednak zostali zawczasu zauważeni 
przez służbę, która na czele z właścicielem 
majątku stawiła bandytom: mężny opór i 
zmusiła teh do ucieczki, W: międzyczasie po- 
sviadomieno pelicję, która zorganizowała na- 

   

    tychmiastowy P g. W pobliżu wsi 
Uzdzieje policja otoczyła uciekających i wy- 
wiązała się obustronna strzelanina, podczas 
której zestał ciężko ranny herszt bandy о- 
sławicny koniokrad i były dywersant Piotr 
Dumnowicz, który po upływie godziny 
zmarł. Był en oddawna poszukiwany przez 
władze za szereg napadów i kradzieży. 
Dwóch jego towarzyszy Michała Naremiarza 
i Konstantego Dudzika ujęto. Staną oni 
wkórtce przed sądem doraźnym. 

Balon sowiecki 
opadł na polskiem terytorjum. 

Z pogranieza donoszą, iż w dniu 50 mar- 
ча w godzinach rannych mieszkańcy m. Ra- 
doszkowicz zauwažyti krążący wielki balon, 
który po pewnym czasie opadl na pole wsi 
Puehłaki, W bałonie znajdowało się dwóch 
wojskowych sowieckich, którzy odbywające 
ćwiczenia koło Ziembina zostali porwani 

    

  

  

przez silny wiatr i uniesieni wraz z balonem 
na teren Polski. Dzięki szezęśliwemu zbie- 
gowi okoliczności załoga bałonu nie odnio- 
sła żadnych poważniejszych obrażeń ciels- 
nych. Balon został uszkodzony. Załoga z0- 
stała przekazana władzom przełożonym ba- 
onu balonowego w Ziembinie. 

  

Okradzenie kościoła parafjalnego w Sołach. 
Z Oszmiany donoszą, iż nocy ubiegłej do 

%eśc. par. w Sołach za pomocą wyjęcia szyb 
włamali się jacyś złoczyńcy, którzy porozbi- 
jali zamki w skarbonkach rabując całą za- 
warteść ieh, następnie skradli kilka obru- 

   

sów, ręczników i dywan. Po przeszukaniu 
całej Świątyni, złodzieje zbiegli z łupem 
przez okno. Okradzenie kościoła zauważył 
zakrystjan, który niezwłecznie powiadomił 
ks. proboszcza i polieję. (e). 

  

Pobicie i symulacja napadu rabunkowego. 
Józei. Bieksza mieszkaniec wsi Lejpuny 

gm. olkieniekiej powiadomił polieję, iž.przė- 
chodzące drogą wpobliżu wsi Klepacze 20- 
stał napadnięty przez . trzech, osobników, 
którzy go dotkliwie pobili a następnie zra- 
howali 70 zł i 5 dolarów: Przeprowadzone 

    

dochodzenie ustaliło, iż pobicia dokonali: 
kuzyn meldującego Kozłowski Józet, Maeiej 
Szemlan i Stanisław Kuneewiez. Wspomnia- 
ni jednak żadnych pieniędzy Biekszy nie zra 
howali, eo też w dalszem dochodzeniu zdo- 
łano ustalić. - (<). 

Zagadkowy wybuch w wagonie sowieckim. 
W dniu 29 marca wpobliżu stacji Nie- 

<sorełoje w jednym z wagonów pociągu tran 
sportowego udającego się do Moskwy а- 
stąpił ogłuszający wybuch, a następnie ca- 

Ry wagon wyłeciał w powietrze. Jak się 0- 

«azało w wagonie znajdował się jakiś płyn, 

Krwawe starcie dwóch 
Wj dntu 30 b. m. w osadzie granicznej 

Kierezany w rejonie Ołkienik między ban- 

ałą przemytniezą B. Kalniekiego, której sie- 

dzibą jest graniczna wieś Kałańce a konku- 

seneyjną szajką Jana Radzłunisa z Kierczan: 

«wynikł ostry zatarg na tie przemycanego to- 

«waru. Zatarg zamienił się w krwawą bójkę 
„wicz i Wiktor Niewiarowiez. 

którego transport przed kilku dniami przy- 
był z Niemiec. Siłą wybuchu zabity został 

jeden z robotników oraz kilku edniesło ra- 

ny. Władze sowieckie badają przyczynę wy- 

buchu. 

  

band przemytniczych. 
i strzełaninę, która zakończyła się tragicz- 
nym finałem, zginąli bowiem herszt szajki 
J. Radziunis i Waeław Kulnis, który otrzy- 
mał 2 ciętych ran bagnetem w bok i szyję, 
rany odnieśli przemytnicy Bolesław Jankie- 

4 przemytni 
ków aresztowano, trzech zaś zbiegło. 

Nowa Wilejka. 
Ognisko Kołejowe. 

Niełatwem zadaniem jest opisanie dzia- 
%alności Ogniska Kołkjowego w N.-Wilejce; 

sozległe bowiem agendy Ogniska są każde z 
„osobna ważne i doniosłe, tak, że. trudno zde- 
«cydować się, od których z nich rozpocząć. 

Spróbuję jednak opisać. Ognisko od chwili 

powstania aż do chwili.obecnej. 

Początek Ogniska datuje się od roku 1919, 

Kiedy powstało z inicjatywy i pod prezesurą 

©. Zebryka „Koło Kołejarzy* w N.-Wiilejce, 
Które przetrwało aż do obecnej chwili, lecz 

już pod nazwą „Ognisko Kolejowe w N.-Wi- 

łejce", liczące dziś ponad 70-ciu członków. Bo 

„obecnego Zarządu należą: p. inż. Słuczanow- 

ski jako przewodnicz. p. Gliński jako sekre- 

tarz, p. Szczygielski jako skarbnik, p. Tyllo 

jako gospodarz, Ognisko posiada przy ul. Po- 

Jockiej dom własny, w którem mieszczą się: 

sala wraz z sceną, Przedszkołe p. n. „Dom 
Dziecka”, Kino, Bibljoteka i inne. 

Na czem polega «działalność? 
Otóż wymienię kołejno- najważniejsze 

«)gnisko prowadzi Kino, w którem mimo dob 

sych obrazów, najdroższe miejsce kosztuje 80 

groszy. Oczywiście, że przy takich cenach o 

_ jakichkolwiek dochodach mowy być nie mo- 

że, a. przeciwnie, ze „zdziwieniem dowiaduję 

e, że nieomał każdy obraz przynosi straty, 

mimo że członkowie Zarządu pełnią kolejno. 

funkcje bezinteresownie. 

Na dugi plan wysuwa się akcja odczyłowa, 

sprowadzona wytrwale przez p. inż. Brzeziekie- 

q0. Co tydzień odbywają się po 3 odczyty 

na najrozmaitsze tematy Zz w ich dzie- 

dzin, jak z historji, ekonomji, higjeny, nauki 

o państwie itd. Odbywa się nawet regularny 

"kurs ogrodnictwa, na który sprowadzani sa 

b. poważni prelegenci. Pom. yśłałby kto, że na 

„ydczyty tę przybywa wielu ciekawych, nieste- 

ay, tak nie jest, chociaż wsłęp na od- 

«zyty jest bezpłatny. Jedynie na popołudniów 

i „Polskiego Radja* zapełnia się sala szczel 

nie, Wstęp na takie popołudniówki kosztuje 

;, to też starzy i młodzi Spi że. 
tów, nie w 
y do Wil 

  

  

   

  

     
  

    
  

     
  

     

    

  

ć ulubionych a 

kim bowiem stać na wyj 

założenia radja. 

Dałsza agenda, 10 przedszkole „Dom Dziec 

Ka", w którem znajduje pod fachowym nad- 

zorem zawodowej freblanki opiekę zgórą 30 

«dzieci, o znaczeniu zaś dla dziecka i koniecz 

mości istnienia takiej freblówki nikt wątpić 

nie może. Dom dziecka istnieje już 4-ty rok. 

+ obecnie Zarząd Ogniska przystąpił do powie 

kszenia lokału, celem umożliwienia p: ęcia 
j ilości dziatwy. W] tem miej 

wypada, że sała Ognisk: ; у 

noczešnie za salę gimnastyczną dla uczniów 

gimnazjum św. Kazimierza. 

Ognisko posiada również b. poważną 

ijotekę, zaopatrzoną w przeszło 700 

z których korzysta b. wielu miesz 

Wilejki za niską opłatą. Doniedawna о- 

siadało Ognisko własną orkiestrę dętą, która 

dziś, niestety, naskutek przeniesienia warszia 

tów kolejowych z N, Wiłejki, została zdekom 

pletowana. Nowych adeptów. ćwiczy obeenie 

* kapełmistrz p. Suhak. 

Ognisko jest również. siedzibą KPW: 

(Kołej. Przysp. Wojsk.), liczącego przeszło 

30 członków, w tem zgórą 30-stu ćwiczących. 

Przewodniczącym K. P. W, jest p. inż. Hejl- 

man. 

Pozatem dzięki subwencji władz kolejo- 

«wych organizuje Ognisko rok rocznie Kolon- 

je letnie dla dzieci kolćjarzy. 

Działalność Ogniska nie ogranicza się na 

powyższem. Zarząd Ogniska udziela pozatem 

bezpłatnie względnie za minimalną opłatą 

„salę na najrozmaiłsze imprezy, organizuje 

uroczyste akademje narodowe, państwowe i 

«okolicznościowe. 

Zachodzić może obawa, czy w związku z 

przeniesieniem Warsztatów Kolejowych z З 

Wilejki uda się płacówkę tę nadał utrzymać. 

*%WVprawdzie w N. Wilejce pozostaje jeszcze b. 

wiełu kołejarzy, lecz pracujących przeważnie 

już w Wilnie i tem samem już mniej związa- 

mych z N. Wiłejką. Szkoda wielkaby była, 

gdyby placówka. ta miała upaść, mamy jed- 

nak nadzieję, że Zarząd do likwidacji nie do- 

uści. 
: Na koniec jedno zapytanie. Czy nie dałoby 

się w łokału Ogniska stworzyć czytelni publi. 

«znej, w której przy szklance herbaty przeczy- 

taćhy można gazety, tygodniki, zagrać w Sza- 

«hy lub inne domino? Brak bowiem takiego 

Rokału odczuwa mietylko obcy, przyjeżdżają- 

«cy, lecz także miejscowy. Warto się nad tem 

zastanowić. (w. j.). 

    

    

  

  

  

   

      

   

  

    

  

     

"Ks. F. Cybuls 

746 rodzin. 

Usiłowanie podpalenia. 
Z Nowo-Wilejki donoszą, iż nieznani spra 

-wcy usiłowali podpalić dom St. Mozerowej. 
Niedoszli podpalacze w piwnicy podłożyli 
łatwopalny materjał, który ułożony został na 
środku piwnicy i podpalony. Gdy ogień po- 
czął się wydobywać z piwnicy, niezwłocznie 
go stłumiono i w ten sposób zapobieżono po- 
żarowi. Powiadomione władze policyjne za: 
rządziły natychmiastowe dochodzenie. (c) 

Radoszkowicze. 
Piękny przykład. 

Ogólne bezrobocie panujące wśród pół- 
proletarjatu miasteczkowego, a kompletne 
odrętwienie pasa przygranicznego — — 5а 
przyczyną wzrastającej nędzy wśród rzesz 
4. zw. chałupnictwa. Niewiele może 'zdzia- 
łać samopomoc miejscowego społeczeństwa, 
aczkolwiek intencje w tym kierunku są dob- 
re i w wielu wypadkach zasługują na uzna- 

  

Święta Wiielkanocne, dające sposobność 
dla wielu na próżne i hułaszcze spędzenie 
czasu — są smutkiem dla tych, którzy pro- 
wadzić muszą walkę o kawał razowca i 
częstokroć go nie mają. 

To też część miejscowego, myślącego spo- 
łeczeństwa wyzbyła się chęci wizyt i wó-. 
deczności wzamian opodatkowując się na 
rzecz głód i nędzę cierpiących. Trzeba dodać 
że na.ten cel miejscowy Bank Spółdzielczy, 
dzięki inicjatywie Prezesa Rady Nadzorczej 

iego — przezńaczył sumę zł. 
150, co pozwoliło (łącznie z uzyskaną sumą 
z ofiar) na zakup produktów  żywnościo- 
wych na zł. 189 gr. 90 i obdziełenie niemi 

  

L. A. 

Druja. | я 
Šmierč wskutek zaczadzenia, 

Wczoraj z rana we wsi Porszelewo 

gminy drujskiej, w mieszkaniu W. Najdzion 

ka znalezione martwego w łóżku 14-to let- 

niego Antoniego Najdzionka. Siostra jego 

19 letnia Barbara leżała obok niego, wyka- 

zując słabe oznaki życia. Po dłuższych wy- 
siłkach udało się doprowadzić ją do przy- 
tomności. Zawezwany lekarz stwierdził, iż 
14 letni Najdzionek zmarł wskutek zacza- 
dzenia. (e). 

Znaczna kradzież wódki. 

W nocy z 27 na 28 marca nieznani sparw- 

cy przy pomocy dobranego klucza dostali 

się do hurtowni komisowej wódek w Iwju, 

należącej do  Brudzińskiego Kazimierza, 

skąd skradli 7 skrzyń wódki, zawierających 

560 butelek, wartości 2.170 zł, 40 gr. 

Z pogranicza. 
Wysiedlenia z Litwy. 

Według danych w ciągu miesiąca marca 
z granic Litwy wysiedłono do Polski zaled- 
wie 7 osób w tej liczbie dwie kobiety. WŚród 
7 wysiedlonych było 4 Polaków, 2 Żydów 
i 1 Rosjanin. Zaznaczyć należy, iż w ostat- 
nim kwartale r. b. ilość wysiedlonych z Li- 
twy wynosi zaledwie 26 osób, gdy tymczasem 
w roku 1929 i 1930 w pierwszym kwartale 
tych lat wysiedlono 117 osób i 109. 

  

Samoloty litewskie nad terytorjum 

polskiem. 

W dniu wczorajszym w rejonie Trok i 

Oran zauważono 2 samoloty wojskowe litew- 

skie, które przez dłuższy Czas krążyły nad 

Oranami, a następnie odleciały wzdłuż po- 

granicza w kierunku Trok. E 

Również zauważono jeden samolot woj- 

skowy litewski w rejonie Kołtynian. Samo- 

lot w ciągu kilkunastu minut krążył w pa- 

sie pogranicznym, poczem odleciał w kie- 
runku Jezioros, 

OO K i O 
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„Kłopoty pani Niuski 
HUMORYSTYCZNA OPOWIEŚĆ 
EUGENJI KOBYLIŃSKIEJ 
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do nabycia w księgarniach wileńskich 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 
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WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

5 z a Od dn. 

Miejski) «w 
Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku   

30. Ill. Trzykrotne wesele (Triumf miłości) 
W rol. głównych: Nancy Carol i Charles Rogers 

WKRÓTCE: Dwaj gońcy 
  

  

a Nowootwarta 
firma 

E i poleca: 

= KORZYSTAJCIE Z OKAZJI 

„B. Kowieński" ; 

B.--« BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

nasunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 
Е meską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

&& Lida, ul. Suwalska 12 
(vis a vis ul. 3-g0 Maja) 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! 

  

Samobójstwa i usiłowanie zabójstwa. 
BRZEŚĆ, nad Bugiem. (Pat). Przed sta- 

cją kol. Biała nad Horyniem pow. stolińskie- 
go rzuciła się pod pociąg idący w kierun- 
ku Łunińca 25-łetnia Wiera Romasz, m-ka 
wsi Wieluń, ponosząc śmierć na miejscu. Po- 
ciąg zmiażdżył samobójczyni czaszkę i odciął 
obydwie nogi. Przyczyną samobójstwa był 
zawód miłosny i spodziewane macierzyństwo. 

RBZEŚĆ. nad Bugiem, (Pat). We wsi Wi- 
lemicze pow. stolińskiego 25-letni Tichon 
Łaszko, parobek, pochodzący z Horodna, po 
pełnik samobójstwo przez powieszenie się 

w sadzie swego siostrzeńca. Samobójstwo 
spowodowała wytoczona przeciwko denato- 
wi sprawa sądewa za usiłowanie zniewolenia 
córki swego chlebodawcey. 

NOWOGRÓDEK, (Pat). Mieszkańcy mia- 
steczka Korolicze pow. nowogródzkiego Faj- 
welowiez Chilłer i szwagier jego Korolicki 
Abram usiłowali powiesić żonę Fajwelowi- 
cza 25-letnią Chanę, z którą Fajwelowicz 
żył od dłuższego czasu w niezgodzie, Zamiar 
ten udaremniła policja i obu osadziła w are. 
szcie do czasu rozprawy sądowej. 

    

  

Słonim. 
Odezyt B. B. W. R. 

Dnia 10 kwietnia b, r. odbędzie się w Sio- 

nimie odczyt, który wygłosi referent kultur. - 
oświatowy Sekr. B. B. W. R. w Nowogródku, 
który w tym cełu przyjedzie do Slonima. Te- 
matem odczytu będzie zagadnienie: „Formy 
życia kulturalnego, ze szezególnem uwzględ- 
nieniem filmu. 

Lida. 
Posiedzenie prezydjum Rady BBWR. 

Na _.wczorajszem posiedzeniu prezydjum 
Rady Powiatowej BBWR., przy udziale po- 
sła Tołpyhy, omówiono szereg aktualnych 
zagadnień organizacyjnych, jak ożywienie 

pracy w terenie, sprawa prasy, odczytów i 
udziału posłów w akcji odczytowej. W dniu 
9 kwietnia o godz. 16, w lokalu Klubu Stra- 

ży Pożarnej w Lidzie w hotelu ltalja wy- 
głosić ma odezyt wicemarszałek Senatu An- 
toni Bogucki. 

Brześć nad Bugiem. 
Pożar. 

We wsi Bułgary pow. łuniniekiego wy- 
buechł w zabudowaniach Aleksandra Siarko 
pożar, który następnie, wskutek silnego wia 
tru, przerzucił się na sąsiednie zabudowania. 
Pożar zniszczył 9 zagród wraz z całkowitem 
urządzeniem, inwentarze żywym i mart- 
wym. Wysokości strat narazie nie ustalono, 
wiadomo jednak, że są bardzo duże, Pod- 
ezas akcji ratunkowej 6-ciu mieszkańców 
wsi odniosło cięższe obrażenia ciała. 

   

Całkowite wstrzymanie ruchu 
budowlanego w Wilnie. 
Komitet rozbudowy zwiją swe agendy. 

Komitet Rozbudowy m. Wilna 0- 
trzymał z Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego pismo, powiadamiające © 
wstrzymaniu w roku bieżącym wszel- 
kich kredytów budowlanych. 

Na wieść o tem zwołane zostało 
nadzwyczajne posiedzenie Magistratu, 
na którem zapadła decyzja zlikwido- 
wania Komitetu Rozbudowy, gdyż 
przy tym stanie rzeczy staje się on je- 
dynie instytucją papierową. 

Zaznaczyć należy, że nietylko nie 
hędą udzielane pożyczki na rozbudo- 
wę względnie dokończenie domów już 
rozpoczętych, ale wstrzymane zosta- 

  

KRONIKA 
    

   

Dziś: Teodory. 

Jutro: Franciszka. Piątek 

1 
Kwiecień 

     Wschód słońca — g. 4 m.55 

Zachód „ — . 17 . 49 

Spesirzsžasia Takladu Мотоого!оц}! Ц. 5. В. 

w Wllnis z dzia 31 III — 1922 roku 

Ciśnienie óredzie w milimetrachi 762 

Tempersturz śradnia Ą- 2? C. 

-- najwyższe! 5° С. 

2 najniższa: — 2° С. 

Opad: — 

Wiatr: połudn.-wsch. 

Tendencja: słaby wzrost, potem lekki spadek. 

Uwegi: zachmurzenie zmienne, lekka mgła. 

OSOBISTA 
— P. Adam Piłsudski ustępuje z Magi- 

stratu. Z dniem dzisiejszym długoletni głó- 
wny buchalter Magistratu m. Wilna p. Adam 
Piłsudski zgłosił swe ustąpienie, 

P. Adam Piłsudski pracował w samorza- 
dzie wileńskim w ciągu zgórą 30 lat, oddając 
mu swą pracowitością i wiedzą fachową, nie- 

ocenione usługi. Obecnie przechodzi na eme- 

ryturę, którą wysłużył już przed kiłku laty. 

Ustąpienie p. Adama Piłsudskiego wśród pra- 

cowników miejskich _ wywołało niekłamany 

żal, gdyż dla prawości swego charakteru pył 

on powszechnie lubiany, 

  

MIEJSKA. 
— Zmiana na stanowisku kierownika wy- 

działu opieki społecznej. Dotychczasowy kie- 

rownik wydziału opieki społecznej Magistra 

tu p. Edward Majewski ustępuje z zajmowat- 

nego stanowiska. Na jego miejsce mianowany 

zostanie prawdopodobnie długoletni sekretarz 

sekcji zdrowia p. Jan Piątkowski. Stanowisko 

sekretarza sekcji zdrowia ma jakoby objąć p 

Piotr Gołołobow. 

— Redukcja w dziale opieki społecznej. 
Krytyczny stan finansów miejskich przekreś- 
lił szereg projektów Magistratu, wstawionych 
do nowego preliminarza budżetowego. Między 

innemi, jak się dowiadujemy, Magistrat bę- 
dzie musiał skwitować z uruchomienia schro- 
niska dła dzieci umysłowo niedorozwiniętych 

oraz domu noclegowego dla kobiet. 

GOSPODARCZA. 

— Obroty w okresie przedświątecznym. 
Według informacyj, otrzymanych ze Stowa- 

rzyszeń Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jan w Wilnie, ruch w bandlu w okresie przed 
świątecznym był bardzo słaby. Przedewszysi- 

kiem należy zaznaczyć, że t. zw. okres przed- 

świąteczny, w którym normalnie są większe 

obroty, istnieje tylko w niektórych branżach, 

jak winno-spożywcza, bławatna, galanteryjna 
i księgarska, inne natomiast branże wzmożo- 

nego ruchu przedświątecznego prawie wcale 

ja na przyszłość, wydawane dotych: 
czas bez przerwy, drobne pożyczki na 

remonty. domów. 
Nie trzeba chyba dodawać, że decy- 

zja władz centralnych, spowodowana 
ciężką sytuacją finansową państwa, 
jest równoznaczna z całkowitem za- 
marciem na terenie Wilna ruchu bu: 
dowlanego. | 

Z otrzymaniem tej wiadomości pry 
sły nadzieje i projekty naszych władz 
miejskich na przeprowadzenie w, 5е- 
zonie letnim racjonalnej walki z klę- 
ską bezrobocia przez ożywienie ruchu 
budowlanego. ; 

nie odczuwają, Przeciętna zniżka obrotów 
w legorocznym okresie przedświątecznym w 
porównaniu z okresem zeszłorocznym wynosi 
od 30 do 50 proc. we wszystkich branżach, 
w. których normalnie.t. zw. okres przedświą- 
teczny istnieje. " 

Jest to też dła dzisiejszych czasów zjawi- 
sko charakterystyczne, że głównie sprzedają 

się towary tańsze, natomiast zbyt towarów 
droższych, zwłaszcza luksusowych jest mini- 
malny. W czasach pod względem gospodar- 
czym -lepszych zwykle okres przedświąteczny 
trwa mniej więcej dwa tygodnie, w roku bie- 

żącym większy ruch był tylko w ciągu ostat- 
nich paru dni, poprzedzających święta, W nie 
których branżach, jak. np. w branży bławat- 
nej miesiąc luty był nawet lepszy, niż marzec. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sobótka w Ognisku Akademickiem. 
W dniu 2 kwietnia r. b. w sałonach Ogni- 
ska Akademickiego (ul. Wielka 24) odbędzie 
się zabawa taneczna. Początek o godz. 21. 
Do tańca przygrywać będzie doborowe trio 
akademickie. Bufet na miejscu obficie za- 
opatrzony. Wejście za okazaniem legityma- 

cji, dla gości za kartą wstępu. 

Z POCZTY. 

Komunikacja telefoniczna Polska — 

Austrja. Z dniem 1 kwietnia r. b. wprowa- 
dzony zostaje ogólny ruch telefoniczny mię- 
dzy Polską i Austrją. 

Dopuszczone są rozmowy państwowe, pry- 
watne zwykłe i pilne, błyskawiczne i abona- 

mentowe. W okresie słabego ruchu, t. j, od 
godz. 19 do 8, opłata za prywatną rozmowę 

zwykłą wynosi 3/5 jednostki taryfowej. Za 
doręczenie wezwania do rozmównicy poza- 
miejscowym okręgiem doręczeń pobiera się 
dodatkówa opłata na posłańca w sumie 1 fr. 
Wezwania poza miejscowym okręgiem dorę- 
czeń są dopuszczone tylko w kierunku z Pol- 
ski do Austrji. r 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 

wynosi z Wilna do Wiednia 6 fr. 30 cent. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Obehód Kościuszkowski w Kołe P.M.S. 
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej im. T. Ko- 
Ściuszki każdego roku w rocznicę powstania 
Kościuszkowskiego 24 III. obchodzi uroczyś- 
cie jako doroczne Święto Kola, na  pro- 
gram którego składa się: nabożeństwo ża- 
łobne za duszę patrona Koła T. Kościuszki 
i wszystkich zmarłych członków P. M. S. 
oraz akademja. 

W! roku bieżącym nabożeństwo odbędzie 
się w sobotę 2 kwietnia w kaplicy Ostrobram 
skiej o godz. 9 rano, a akademja w niedzie- 
lę 3 kwietnia o godz. 7 wiecz. w lokalu Ko- 
ła Turgielska 2. Zarząd Koła niniejszem u- 
przejmie prosł wszystkich członków i sym 
patyków P. M. S: o łaskawe wzięcie udzia 
łu w nabożeństwie i w akademii. 

— Plan pracy Klubu Społecznego. W; dn. 
31 marca odbyło .się posiedzenie Zarządu 

  

Klubu Społecznego, na którem ułożony z0- 
stał plan pracy w przyszłych miesiącach. — 
Planowane są prelekcje na następujące te- 
maty: prace nad rewizją konstytucji, ustawa 
samorządowa, samorząd miejski, sprawy go 
spodarcze i polityka zagraniczna (kwestja 
Kłajpedy). W. najbliższym czasie odbędzie 
się odczyt prof. Makowskiego o konstytucji 
Postanowiono przyjąć kilku nowych człon 

ków do Klubu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Związek Rezerwistów i b. Wojsko- 

wych tworzy Rodzinę Armji Rezerwowej, do 
której należeć mogą żony, córki oraz sio- 

stry byłych wojskowych oraz rezerwistów 

Zapisy przyjmuje oraz informacyj udzie- 

ła w lokalu Federacji codziennie w godz. 
18—20 p. dr. Łukaszewiczowa. 

Pierwsze. zebranie odbędzie się w nie- 

dzielę dnia 3 kwietnia b. r. o godz. 16 w lo- 

kalu Federacji, ul. Żeligowskiego Nr. 4 dru- 

gie podwórze na pierwszem piętrze. 

O godzinie 18 w tymże lokalu będzie wy- 

  

  

  

głoszony przez kierownika działu kult.-o- 

światowego Trentowskiego Karola odczyt 

pod tyt. to jest społeczeństwo. Po od- 

czycie zabawa taneczna. Wejście bezpłatne. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
-— Rozwiazanie wiecu Żydowskiego Cen- 

tralnego Komitetu Oświaty. Żydowski Cen- 

tralny Komitet Oświatowy zwołał w sali Te- 

atru Ludowego przy ul. Ludwis: i 
ki wiec, poświęcony szkolnictwu ży 

mu, Mówcy ostro atakowali dotychczasową 

politykę wobec szkolnictwa żydowskiego w 

związku z czem, znajdujący się na wieca 

przedstawiciel Starostwa Grodzkiego w cza 

ostrego przemówienia b. radnego m. Wilna 

J. Aronowicza, wiec rozwiązał. 

   

  

RÓŻNE. 

— Przedwczesny Prima-Aprilis „Ekspresu 

Wileńskiego Urojony Woldemaras na Wi- 

leńszczyźnie. Wczorajszy „Ekspress Willen- 

ski* dono: b. premjer litewski Woldema- 

ras przebywa od 4 dni w Wileńszczyźn 

bawił w czasie świąt wielkanocnych u 

brata, zamieszkałego w powiecie święciań- 

skim. W związku z tem zwróciliśmy się z za- 

pytaniem do władz miarodajnych, skąd otrzy 

maliśmy odpowiedź zaprzeczającą tej wiado- 

mości. 
„Prima Aprilis* cokolwiek przedwczesny. 

-— Podziękowanie. Zarząd Bibljoteki im. 

Tomasza Zana składa p. Arsenjuszowi Pi- 

monowowi gorące podziękowanie za oby- 

watelski czyn obniżenia komornego' Bibljote 

ce w chęci ratowania jej zagrożonego bytu 

0 116 złot. miesięcznie na rok cały. 

KOMUNIKATY. 

— Komunikat Dyrekcji T. M. i M. K. A. 

Od dnia 1-до kwietnia r. b. biuro Dyrekcji 

Towarzystwa Miejskich i Międzymiastowych 

Komunikacyj Autobusowych Śp. Ak. Oddział 

      

    

   

  

   

  

    

"w Wilnie czynne będzie od godz. 9-ėj do 

16 bez przerwy. 

ZABAWY, 

—  Koncert-bal w Ognisku kolejowem. 

%V sobotę 2 kwietnia r. b. o godzinie 21-ej 

(9 wieczór) w salach Ogniska Kolejowego, 

przy ul. Kolejowej 19, odbędzie się Koncert- 

Bal z udziałem p. Zofji Monkiewiczowej-Ple-.: 

jewskiej (sopran), p. Bronisławy Jagminėow-- 

ny (mezzo sopran) i p. Waclawy Cumit (solo. 

fortepian). Po koncercie tańce do rana przy 

dźwiękach orkiestry salonowej Ogniska oraz 

zespołu Jazz-bandu. 
Zaproszenie otrzymać można w Sekretar- 

jacie Ogniska w godzinach od 15 do 21. 
— Dancing Patronatu Więzienńego w 

dniu 2 kwietnia odbędzie się w cukierni B. 

Sztrałla (Mickiewicza róg Tatarskiej). Począ- 

tek 0 godz. 22. 
— Sobótka rzemieślnicza. Zarząd Resur- 

sy Rzemieślniczej w Wilnie, uprzejmie pro- 

si swych członków, ich rodziny oraz sym- 

patyków rzemiosła na sobótkę taneczną, któ 

ra odbędzie się w sobotę dnia 2 kwietnia. 

b. r. o godz. 8.30 wiecz. w lokalu własnym 

przy ul. Niemieckiej Nr. 25. 

TEATR I MUZYKA 
- — Ostatnie przedstawienie „Słomkoówege ” 

kapelusza“ na Pohulance przed występami 

Reduty. Dziś w piątek 1 kwietnia br. o godz. 
8-ej wiecz. po raz ostatni przed występami 

Reduty — dany będzie wesoły i barwny wo- 

dewil p. t. „Siomkowy kapelusz“. Cala „afe- 

ra toczy się żywo, scena rozbrzmiewa Wweso- 

łym śpiewem .i żywiołowym - ruchem, który, 

oszałamia, dając oku całą melodję barw. Z 

poza scen tryskających humorem i dowci- 
pem wyłania- się lekka satyra. 

Jutro, 2 kwietnia b. r. o godz. 8-ej. w. 

po raz pierwszy przedstawienie Reduty p. t. 

„Sprawa, Moniki”, 

— Теоп Wyrwicz z Rewji Warszawskiej 

w Lutni. Dziś, w piątek dnia 1 kwietnia o 

godz. 8.30 — po raz pierwszy wystąpi nie- 

zrównany monologista, ulubieniec całej Pol- 

ski — Leon Wyrwicz w nowej, zmienionej 

rewji p. t. „Parada humoru“. Leon Wyrwicz 

odtworzy szereg zupełnie nowych monolo- 

gów, które cieszyły się niebywałem powo- 

dzeniem w Krakowie i in, miastach. Wi wy- 

konaniu dalszego programu bierze udział 

cały zespół Rewji Warszawskiej. . - 
Jutro w sobotę 2 kwietnia o godz. 8.30 

Rewja Wiarszawska z Leonem Wyrwiczem. 

— Występy Reduty na Pohulanee ze sztu 

ką „Sprawa Moniki*. Wi sobotę, dnia 2 kwiet 

nia o godz. 8-ej wiecz. po raz pierwszy uka- 

i j ztuka Szczepkowskiej p. 

t. „Sprawa Moni Sztuka napisana została 

przez kobietę, grana wyłącznie przez kobiety, 

wyreżyserowana przez Zofję Modrzewską, 

pod kierunkiem J. Osterwy, interesuje prze- 

dewszystkiem kobiety, gdyż tematem jej 

jest bardzo ciekawie ujęty problem stosun- 

ku kobiecego zawodowego „ja* do spraw i 

istoty miłości. Ceny miejsc zwyczajne, mi- 

mo b. dużych kosztów. 

— „Nasze dziady* na rzecz bezrobotnych 

w Teatrze na Pohulance. W najbliższą nie- 

dzielę dnia 3-go kwietnia o godz. 8-ej wiecz. 

odbędzie się wielki wieczór satyry regjonał- 

nej p. 1 „Nasze dziady“, pióra Lewicza i 

Lewskiego. Na program złożą się: „Zwarjo- 

wany mikrofon”, „Wiwisekcja głów wileń- 

skich”, i wiele innych, w wykonaniu zespo- 

łu Teatrów Miejskich. 
Cały dochód z tego wieczoru przeznacza 

się na rzecz bezrobotnych. Bilety po cenach 

zwyczajnych. : 

Prostuje się myłne wzmia według 

których, impreza miała się odbyć w Łutni. 

— Jutrzejszy koncert. S. Benoni. Jutro 

w Sali Konserwatorjum wystąpi niestety raz 

jeden tylko znakomity artysta opery w Chi- 

cago — Sergjusz Benoni. 
Po sobotnim koncercie p. S. Benoni — 

udaje się na gościnne występy do Włoch na 

przyszły zaś sezon operowy Pp. S. Benoni 

już został zaangażowany ponownie do Chi- 

"RADIJO 
PIĄTEK, dnia 1-g0 KWIETNIA 1932 ROKU. 

11,58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 

ny. 14,15: Muzyka operetkowa (płyty). 15,15: 

Kom. 15,25: Odczyt dła maturzystów. 16,10: 

Audycja dla dzieci. 16.40: Codzienny odcinek 

powieściowy. 16,50 Lekcja angielskiego. 17,10 

„Żarty primaaprilisowe" — odczyt. 17,35: 

Koncert dla uczczenia 200 rocznicy urodzin 

Józefa Haydna. 18,00: Recytacje nowych wier 

szy Kazimierza Wierzyńskiego. 18,10: Kon- 

cert kameralny. 18,50: Kom. LOPP. 19,00: 

„Połakom na Kowieńszczyźnie". 19,15: Prze 
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Wystawa obrazów motywów 
wileńskich. 

tuchliwy i pomysłowy organiza- 
tor i dyrektor .,Wileńskiej Stałej Wv- 
sławy Sztuki* p. A. Sapir, mimo prze- 
różnych kryzysów i innych dolegliwoś 
ci, dotykających ludzkość zarówno w 
Wilnie, jak j na całym świecie, nie 
usłając ani w wysiłkach, ani w dob- 
rej nadziei powodzenia swoich im- 
prez. znów wystąpił z jedną z nich, 
dosyć sympatyczną w swojem założe- 
niu i pomyślnej realizacji tegoż. Jest 
urządzona wzorem paryskim w loka- 
lu sklepowym, w eleganckiem biurze 
podróży .„Wogons Lits Cook“. przy 
ul. Mickiewicza 6. „„Wystawa Moty- 
wów Wileńskich*. Biorą w niej u- 
dział następujący artyści: Kazimiera 
Adamska-Roubina, Wacław Dawidow 

ski, Michał Duniec (interesujący, do- 
tychczas Wilnu nieznany, młody ar- 
tystaj, Władysław Dunin-Marcinkie- 
wicz, Józef Horyd, Edward Karniej. 
Eugenjusz Kazimierowski, Lidja Kle- 
banówna, Wierusz-Kowalski, Marjan 
Kulesza, Mojżesz Lejbowski, K. Mar- 
kendorf. Tymon Niesiołowski, Jakób 
Szer, Krystyna Wróblewska, Ber Zał- 
kind. (t). 

ERA 

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: Pa- 
gadanka muzyczna. 20,15: Koncert symfonicz. 
ny. 22,40: Kom. i muz. tan. 23,00: Transmi- 
sja z AMERYKI. я 

SOBOTA, dnia 2 kwietnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek. 14.16 
Program dzienny. 14.15: Muzyka hebrajska 
i symfoniczna (płyty). 15.15: Wiiadomości 
wojskowe. 15.25: Przegląd wydawnictw per- 
jodycznych. 15.45: Koncert życzeń (płyty). 

  

   

  

  

16.10: „Weimar odczyt. 16.30: Koncert žy-“ 

  

czeń (płyty). 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: Au- 
dycja dla dzieci i koncert. 18.00: Transmisja 
nabożeństwa z Kaplicy w Ostrej Bramie. 
19.00: Tygodnik litewski. 19.15: „Teatr w 
kościele” (o wnętrzu kościoła ŚŚ. Piotra i 
Pawła w Wiilniej. 19.30: Program na nie- 
dzielę. 19.35: Transmisja. Fragment festi- 
valu haydnowskiego. 21.356: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 21.55: „O konkursie chopinow- 
skim'* feljeton. 22.10: Koncert chopinowski 
w wykonaniu zdobywcy pierwszej nagrody 
na konkursie chopinowskim. 22.40: Komuni- 
katy. 23.00: Kabaret (plyty). : 

NOWINKI RADJOWE. . 
WOLNE ŻARTY. й 

“ Na primaamprilis przygotowała rozgłoś- 
nia wileńska dwie wesołe audycje. Dla dzie- 
Ci o godz. 16,20 nadane zostanie słuchowisko 
pióra cioci Hali, a dla dorosłych o godz. 
19,25 feljeton primaprilisowy leona Wbilej- 
ki. 

    
  

    

KONCERT Z FILHARMONJI 

Na koncerciė symfonicznym, który jak 
"zwykle transmitowany będzie dzisiaj o godz. 
20.15 z Fiłharmonji Warszawskiej, wystąpi 
sławna pieśniarka p. Marja Freund i odśpie 
wa fragment z zaginionej opery „Arjadna* 
Klaudjusza Monteverdiego. Drugim solistą 
tego koncertu. będzie młody pianista war- 
szawski Jakób Kalecki, który wykona pol- 
ską nowość fortepjanową — koncert forte- 
pjanowy Witolda Maliszewskiego z towarzy- 
szeniem orkiestry. Na zakończenie — czwar 
ta symfonia Brahmsa którą dyrygować bę- 
dzie p. Ignacy Neumark. 

TRANSMISJA Z AMERYKI. 
1 kwiecień, godz. 23. Paderewski w Wil- 

nie. Te. słowa zaelektryzują z pewnością 
wszystkich radjostuchaczy. I to nie z plyt 
gramofonowych, to transmisja z sali koncer- 
towej gdzie ma wystąpić najznakomitszy 
współczesny wirtuoz. Cóż z tego że ta sala 
koncertowa znajduje się aż w Ameryce? Wi 
jednej sekundzie fale radjowe przyniosą 
nam z drugiej półkułi do Wilna żywy głos 
klawiszów, uderzanych * genjalnemi  palca- 
mi Mistrza. (A może: to tylko żart prima- 
aprilisowy 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

List do Redakcii. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

    

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Prze 
ciwgruźliczego uprzejmie prosi o zamiesz- 
czenie niniejszego oświadczenia na łamach 
poczytnego pisma Pańskiego. 

Od paru miesięcy zarówno na terenie 
Wilna jak i po za Wilnem prowadzi się pla- 
nowo zorganizowana akcja, skierowana prze 
ciwko działalności Poradni Wileńskiego T-wa 
Przeciwgruźliczego. Ze względu na to, że za- 
rzuty przeciwko działalności Poradni W. T. 
P. były rozpowszechniane za pomocą ulot- 
ki - paszkwila i miały na cełu zachwianie 
zaufania społeczeństwa do działalności T-wa, 
że forma wypowiadania się o T-wie i jego 
pracownikach była wysoce niekułturałną, że 
paszkwil ten był rozpowszechniany w cza 
sie przeprowadzanie przez T-wo akcji „Dni 
Przeciwgruźliczych* (propagandy, ušwiada- 
miania i zbiórki), a więc w czasie. gdy uwa- 

ga całego społeczeństwa winna być ZWTÓ- 

cona na walkę z gruźlicą i gdy społeczeń- 

stwo składa swe ofiary na tę wałkę, że uka- 

zały się dałsze paszkwile na Poradnię Wł. 
T. P., a mianowicie artykuł w „Ostatnich 
Wiadomošciach“ z dnia 17. III. r. b. p. t. 
„Jak pracuje Poradnia Przeciwgružlicza?!“ 
i wcześniejszy z dnia 12 II. 32 r. w „Expre 
ssie Ilustrowanym p. t. „Jak leczą gruźli- 
се“ 

Zarząd Wileūskiego T-wa Przeciwgruż- 

fczego uważa za swój obowiązek poinfor 

mować społeczeństwo 0 środkach przesię- 

wziętych w celu zlikwidowania , wymienio- 

nej akcji, mianowicie: 
1) iż względem autora ulotki, kryjącego 

się pod pseudonimem S. Algi, po zdemasko- 
waniu go przez władze administracyjne, 
wdraża postępowanie sądowe, 

2) zwraca się do Redakcji „Ostatnich 
wiadomości wileńskich* i „Expressu Iłustro- 
wanego" z żądaniem umieszczenia sprosto- 
wania rzeczonych artykułów, zaś w razie 

odmowy, przekazuje sprawę do kompetencji 
sądu i 

3) z całą bezwzględnością będzie ścigać 
prawnie wszelkich sprawców akcji zmierza- 

jącej do poderwania zaufania społeczeństwa 

do W. T. P. jako placówki prowadzącej od 
szeregu lat walkę z gruźlicą na terenie Wil- 

na, a która niejednokrotnie była zaszczyt-- 
nie wyróżniona przez czynniki miarodajne 
(Ogėlno Polski Zjazd Przeciwgruźłiczy w 
1931 r. w Zakopanem i sprawozdanie Pol- 

skiego Związku Przeciwgruźliczego za rok 

1 

   

   

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego sza 
cunku 

Wico-Prezes_T:+wit 
ało gui prof. de. St, Hiller 

    

1 
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Masakrowanie uciekinierów 
z Rosji Sowieckiej. 

Bukareszt, 30 marca 1932. 

Niemal wszystkie pisma świata za- 
mieszczają wiadomości o straszliwem 
mordowaniu uciekinierów, którzy 
przez granicę sowiecko - rumuńską 
cheą ©epuścić Rosję Sowiecką. 
Wiadomości te zdawały się być 
dla europejskiej opinji  publicz- 
nej zbyt fantastyczne, ale w ostat- 
nich czasach zostały potwierdzone i 
dają prawdziwy obraz gwałtów, do 
konywanych przez sowiecką straż gra 
niczną nad Dniestrem. 

Dniestr tworzy granicę pomiędzy 
rumuńską Bessarabją, do której So- 
wiety roszczą sobie pretensje. a so- 
wieckim terenem ukraińskim. zamie- 
szkałym przez t. zw. Mołdawian. Te- 
ren ten zorganizowany został w roku 
1924 (12 września), jako t. zw. „Moł- 
dawska socjalistyczna republika“. 
Kraj ten rozciągnął się na obszarze 
8288 km. kw. i zamieszkiwany był 
przez 527.000 mieszkańców. 

Organizując tę republikę, Sowie- 
tom chodziło o to, aby oddziaływać na 
łudność Bessarabji i aby wytworzyć 
ośrodek, przyciągający ludność z dru 
giej strony Dniestru. W obliczeniach 
swych Sowiety zawiodły się srodze. 
Republika, która miała być oparciem 
dla ich agitacji w Rumunji. stała się 
ośrodkiem antykomunistycznej propa 
gandy, zwłaszcza między łudnością 

    

Kimo Miejskie Qd niedzieli 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5. 

narodowości rumuńskiej. Nędzne ży- 
cie tej łudności stawało się coraz bar 
dziej nie do wytrzymania. Próby u- 
cieczki na drugą stronę Dniestru po 
wtarzały się coraz częściej a w roku 
ubiegłym i bieżącym, zwłaszcza w zi- 
mie, kiedy rzeka jest zamarzła, próby 

      

t "ty na porzadku dziennym. Dla 
tego też Sowiety postanowiły zlikwi- 
dować mołdawską republikę, prze- 
nieść ludność rumuńską na Syberję. 
a kraj skolonizować przez osadzenie 
tam komunistów godnych zaufania. 

Zarządzenie takie napotkało na 
opór ze strony łudności miejscowej, 
tak, że władze sowieckie poczęły po- 
sługiwać się gwałtem. Starcia z moł- 
dawianami są stałem zjawiskiem. 
Prześladowani są zwłaszcza uciekinie 
rzy, którzy usiłują przedostać się na 
drugą stronę Dniestru. Mołdawianie 
uciekają w grupach, liczących niekie 
dy nawet 20 osób, - a straż graniczna 
często strzela do nich z karabinów 
maszynowych. Z tak licznych grup na 
granicę rumuńską najczęściej przed”- 
stają się trzy lub cztery osoby. Reszta 
znajduje śmierć od kul sowieckich 
strażników na lodzie Dniestru lub w 
nurtach rzeki. 

W tych dniach masakry na Dnie- 
strze dostały się przed forum parlamen 
tu rumuńskiego. Przywódca georgis- 
tów Jerzy Bratianu wystosował do rzą 
du rumuńskiego nagłą interpelację, 
na którą premjer Jorga odpowiedział, 
że masakry na Dniestrze nie znajdują 
przykładu na kortynencie europej- 

    
  

  

KU RJ ER M 

skim. Bezpośrednia interwencja w Mo 
skwie jest niemożliwa, ponieważ Ru- 
munja nie utrzymuje z Rosią sowiez- 
ką stosunków dyplomatycznych. Do- 
piero po inicjatywie francuskiej, Zwią 
zek Sowiecki.i Rumunja starały się 
zawrzeć pakt o nieagresji. Sowiety je- 
dnakowoż zakwestjonowały Bessarab 
ję, tak, że rokowania stały się bezprze 
dmiotowe, tem bardziej, że Sowiety 
nie chciały się zgodzić na żadną ru- 
muńską formułę kompromisową, ro- 
szcząc sobie stale pretensje do Bessa- 
rabji. Rząd rumuński stoi na stanowi- 
sku, że Bessarabja nie jest prowincją 
zdobytą przez Rumunję z bronią w re 
ku, lecz dobrowolnie powróciła do 
swej macierzystej ziemi, od której o- 
derwana została barbarzyńskim ak- 
tem starej dyplomacji. Czasy te jaż 
nie mogą powrócić. Premjer Jorga o- 
świadczył dalej, że Rumunja ma przed 
sobą jedyną drogę wyjścia: zwrócić 
się do Ligi Narodów i do całego cywi- 
lizowanego świata i ukazać, jak po- 
stępuje Rosja Sowiecka. Wobec Ligi 
Rosja Sowiecka zajmuje podwójne sta 
nowisko: nie uznaje jej i krytykuje 
ją. W obradach genewskich bierze u- 
dział, jedynie dlatego, aby agitować 
na terenie międzynarodowym. Rumu- 
nji nie wypada nic innego, jak tylko 
wnieść do Ligi Narodów memorjał, w 
którym w imieniu ludzkości zaprote- 
stuje przeciwko masakrom na Dnie- 

strze 
Oświadczenie premjera Jorgi zosta 

ło z zadowoleniem przyjęte. przez 

    

  

27 b. m. 

Świąteczny program Petrewicz. — -- Alraun 
W rolach głównych: Brygida Heim, Paweł Wegner i iwan 

— — Nad program: Tygodnik filmowy. 
Koncertowa orkiestr» pod betutą M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz, Ceny miejsc: balkon 30gr., parter60gr. Kasa czzana od 3:30 do 10 wiecz. 
  

Diwięk. Kino - Teatr Ва 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Film nagrodzony |-szą negrodą. 
Barrymore i słynny Clark Gable 
w najnowszem arcydziele dźwięk. 
Nad program: Komedja i Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. 

w niedzielę od godz. 2-ej. WKRÓTCE: Wielki przebój polski Legion uiicy. 

Prześliczna ulubienica wszystkich Norma Shearer, mistrz Lionel 
Tragedja wyzwolonej — Zakazana miłość. 

Wolne dusze dziewczyny, która stała się kochanką oszusta. 
Początek o godz 4, 6,8 i 10'15 

  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziśl 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino в 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Najnowsze arcydzieło króla rež. Van 
Dyke twórcy. „Poganina* i „Trader Horna" 
niowych wyspach, W roli gl. ėliczna Meksyk, Conchita Mantenergo. — Nad program: Dodatek rysunkowy 

i najnowszy tygodnik Paramountu. 

nej technice! Cudowne zespo- 
lenie obrazu, ruchu i dźwięku ! 
Udział biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, 

Armand Bernard. 

Na l-szy seans ceny zniżone, 

Kongres Tańczy 
Nad program: DODATKI DŽWIĘKOWE. Pocz o g. 4eį 

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

Początek o godz. 4, 6, Bi 10'15 

Dawno oczekiwsny największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedošcignio- 
Najrozkoszniejsża operetka filmowa! Akcja toczy 
się na tle Kongresu Wiedeńskiego roku 1814 go 
kusząco piąkna LH Dagover i najlepszy komik 

Dla młodzieży dozwolone. 
  

Dźwięk. teatr świetlny 

Dziś nieodwoł. ostatni dzień! 
warów paryskich” popularnege piosenkarza Georgesa Miltona p. t. 

Najwopanialsza operetka komiczna, która wywołała entuzjazm całego światal 

Najnowszy dźwięk. niczap. „Króla bul- Książe Bouboule 
  PAN 

uł. Wielka 42, tel. 3.28 

  

jutro w sobotę 2 kwietnia wielka 

  

4KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Nawa edycja! Nieśmiertelne dzieło Joe May'a p. t. 
W rolach gł: Mia May, Conrad Veldt, Lia.de Putti, P. Richter,. 

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

Indyjski grobowiec 

r sj | Realizacji 
uroczysta premiera rewelacyjnego L Józefa 

filmu dźwiękowego produkcji polskiej ` Lejtesa. 

Dziś! Największy tilm świata! Wznowienie! Nowa kopiai Wielka  epopea 
miłości i poświęe 

B. Goetzkę, Erna Morena i Olaf Fons. 

  

Dłmięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

najlepszym 

arcydziele p. t. 
arcyzabawna komedja-farsa w 15 aktach. 

Dzl:t Wielki świąteczny podwójny programi Któlowie śniiechu: Buster Keaton, Cohn i Keliy Dz w swem 

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

  

Dźwiękowe Kino Dziś! 
L U X sukces 

i Poła litery. 
Miekiew. II, tel. 15-61   Największy (Sous les tolts de Paris) 

ekranów paryskich i berlińskich 
Film, który zachwyca i wzrusra. 

Pod dachami Paryża 
Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 tr. 

W rol, gł. Albert Prejean 
śpiwa cały ówiat. 

  

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

М. DEULL, Vilno, 
BIURO — JaglelioAska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

poleca 
firma 

r 

  

kowysku i Augustowie. 

| Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr [Il zawiadamia, 

że w dniu 18 kwietnia 1932 roku o goda. I0-ej rano 
odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na 
roboty budowlane w Wilnie, Lidzie, Suwałkach, Woł- 

Do sprzedania 
autobus 4-cylindrowy fir- 
my Chevrolet — b tanio. 
Dowiedzieć się: Mickie- 
wicza 35—16 w zakładzie 

fryzjerskim. 

  

  

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polece 
Zbrojnej” i „Przeglądzie Technicznym” w Warszawie. 

Qkr. Urząd Budown. Nr. lll 
KRA Grodno 

ma!  2269/VI L: dz./859/Bud.   CEEP PIET 

L 2 

SYDNEY HORLER. 

Kupię maszynę 
do' pisania т drukiem 
polskim, tamże do sprze- 
dania maszyna z drukiem 
tosyjskim— Piwna 2, m 24 

     
  

2) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

Przerwał jej wesoło: 

— Jak pani śmie nazywać mię ob. 
cym? Czyż nie znamy się już od dzie- 
sięciu minut? Czyż nie odparłem ata- 
ku wroga na nasz kasztel? Naturalnie, 
usłużę pani z rozkoszą! Co mam uczy- 
nić? 

— Chcę — (znów nerwowe zerk- 
nięcie na drzwi) prosić pana o 
drobną grzeczność. Ale może nie po- 
winnam. Jest w tem pewne ryzyko. 

— Ze strony tego dżentelmena? — 
kiwnął na kurytarz. 

-— Z jego strony i ze strony jego 
współpracowników. 

— (o to za ptaszki? Złodzieje? 
— Gorzej. 
— Ale 

— Wiem, że to wszystko brzmi 
bardzo zagadkowo i nierealnie, ale 
mówię z najgłębszą powagą, - panie 
Holiday. A co gorsza, nie mogę dać 
dokładnego wyjaśnienia — nie wolno 
mi powiedzieć nic więcej. 

— To proszę nie mówić, 
czegokolwiek pani zażąda. 

Dotknęła jego ramienia. Jej oczy 
zabłyszczały. Duże, ale piękne usta 
rozchyliły się, ukazując wspaniałe 
ząbki. 

— Jakże mam panu dziękować?.. 
— Już mię pani wynagrodziła, 

przepędzając moją nudę na cztery wia 
try. 

Jej odpowiedź oblała go zimną wo 
dą: 

<= Niech pan tego opacznie nie 
zrozumie. Zwróciłem się do pana 
gdyż pan jest Anglikiem. 

  

Zrobię, 

1 m 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” 

*—. Jestem pół-Amerykaninem —- 
sprostował z uśmiechem. 

Sytuacja stawała się coraz bardziej 
farsową. Dziewczyna jest z pewnością 
śliczna, ale czy czasem nie ma bzika? 
jej przerażenie jest niewątpliwie 
szczere, lecz czy powód tego nie jest 
urojony ? 

— Więc cóż mam zrobić? —- nałe- 
gal. 

-— Czy zechce pan chwilkę nie pa- 
trzeć? — rzekła z nader czarownem 
zmieszaniem. Naturalnie usłuchał. Do 
myślił się, że dobyła malutkiego port- 
feliku z pod swej jedwabnej pończosz 
ki, bowiem. podając mu go, poprawia - 
ła sukienkę. 

    

— Czy mogę się obrócić —  spy- 
tał po chwili. 

— Tak. 
Była zarumieniona, Ale nawet 

zmieszanie nie usunęło jej zalęknie- 
nia. 

— Ргейхе)! — przypiliła — nikt 
nie powinien widzieć. Gdzie pan to 
schowa? 

Rozpiął surdut i pokazał jej kie. 
szeń wewnętrzną. — Obiecuję, że tu 
paczuszka będzie bezpieczna. Cóż za- 
wiera? 

Lecz ona nie poprzestała na tem. 
— Mogą pana napaść... a wówczas 
przedewszystkiem sięgniętoby do tej 
kieszeni. 

—By jej dogodzić, wydobył dużą 

skórzaną tekę. — Trzymam tu książ- 
kę czekową i pieniądze. Zamyka się 
na kłódeczkę. 

— Mogą wyrwać ją panu z rąk. 
—> No nie — zaprzeczył ze stanow- 

  

S-ka z ogr. odp. 

czością, która widocznie dodała jej 
otuchy. | 

—— Musi pan zrozumieć, panie Ho- 
liday, — rzekła wstając — że choć wy 
jaśnić nie mogę, rzecz jest niezmier- 
nej wagi. Tę paczuszkę trzeba odsta- 
WIEZY 

Holiday. kiwał głową: — Przyrze- 
kam, że będzie odstawiona — lecz 
chciałbym pani przypomnieć, że nie 
podała mi adresu. 

— O Boże, co za roztrzepanie! — 
yła usta do jego ucha i szepnęła 

kilka słów. — Będzie pan pamiętał? 
-— Myślę, że tak. 
— Niech pan powtórzy adres. 
Uczynił to, siłą—mocą powstrzy- 

mując się od dzikiej chęci otoczenia 
jej ramieniem. 

— A teraz muszę iść. 
Słowa te sprawiły mu przykrość. 

Zmarszczył czoło. 

— Dlaczego? —— zaprotestował. 
Dostrzegł, że jego pytanie dziwi 

ją i gorszy. 
— Przykro mi myśleć — tłuma- 

czył pośpiesznie że ten nicpoń 

znów może się do pani przyczepić. 
— Ano, trudno. Teraz, skoro mi 

pan przyrzekł, już się nie boję. 
Uie śmiał pytać. o nie więcej. —— 

Niech pani przynajmniej pozwoli, że 

ją odprowadzę do jej wagonu. 
— Nie, dziękuję bardzo, nie. Le- 

piej, by nas razem nie widziano. Nie- 
bezpieczeństwo... — Nie kończąc, ot- 
warła drzwiczki. — Jeszcze raz dzię- 
kuję najmocniej —— rzekła i wyszła. 

Holiday zaklął zcicha. Był w roz- 
terce. To wszystko jakieś niesamowi- 
te. Nie dowiedział się nawet jej naz- 
wiska. 

Zapukano. Pośpieszył otworzyć: 
może jednak wróciła? Ale tym razem 
był to posługacz. 

  

  

Pierwszym odruchem Holiday 
chciał wyjść na kurytarz, nim mu 

ГВВ АР ЗЕЙ 

wszystkie stronnictwa _ polityczne. 
Również socjalni demokraci podziela - 
li stanowisko Jorgi. Ich przywódca Mi 
rescu oświadczył, że kierownictwo rtt 
muūskiej partji socjalno - demokra- 
twcznej uważa za swój obowiązek pro 
testować przeciwko barbarzyństwu So 
wietów. Trzeba jednak dążyć do tego. 
aby ostatecznie uregulowane zostały 
stosunki pomiędzy Rumunją a Zwiaz 
kiem Sowieckim, bowiem tyłko wów- 
czas można będzie zapobiec podob- 
nym krwawym czynom Sowietów. 

С. $. 

Z Białorusi Sowieckiej. 

    

POŻAR W OBOZIE KONCENTRA- 
CYJNYM. 

Dantejskie sceny w płonącem więzie- 
nia. 

7 pogranicza sowieckiego donoszą 0 wiel- 
kim pożarze jaki wybcahł dnia 29 ub. m. w 
jednym z baraków prowizorycznego obozu 
korneentracyjnego wpobliżu Krajska, w któ- 
rym są umieszezani zatrzymywani uciekinie- 
rzy z terenu Białorusi sowieckiej. 

W nocy z 28 na 29 marca z nieustalonej 
narazie przyczyny wybuchł pożar w baraku 
„B%, w którym znajdowałe się zgóra 100 
włościan białoruskich. Ogień błyskawicznie 
objął cały budynek. Znajdujący się w nim 
internowani włościanie mimo nadludzkieh 
wysiłków nie mogli się wydostać, gdyż wszy 
stkie okna oraz drzwi posiadały na- 
der grube kraty żelazne. Poczęto łamać drzwi 
i okna,gdy tymczasem gryzący dym począł 
wdzierać się do wnętrza i dusić znajdujących 
się w budynku więźniów. Od duszącego dy- 
mu zmarło śmiercią gwałtowną 6 włościan. 
Pcdezas gdy w baraku rozgrywały się sceny 
dantejskie, komendant straży z wszystkiemi 

  

  

Rluezami bawił się w m. Krajsku. Zanim go 
sprowadzono i odryglowano żełazne drzwi 
baraku, na posadzce znajdowalo się mart- 
wych I nieprzytomnych ekoło 40 osób. W 
zarządzonej akcji ratunkowej zdołano do 
przytomności doprowadzić 12 osób, reszta 
była już martwą. Z 65 włościan, którzy eu- 
dem ceałeli — 11 popadło w obłęd. Co- jest 
ciekawe, prasa mińska o tym wypadku prze- 
milezała, 

Sport. 
Wyniki zawodów gimnastycznych 

na Makkabiadzie. 
TEL-AWIW. 31.111 (Pat) — W pierwszym 

dniu zawodów gimnastycznych na Makkabia 
dzie w Palestynie, na pierw. iej. 
nęli się narazie gimnaści 
a mianowicie pierwszy Ti 
ber, trzeci Grynberg, 
wszym dniu odbyły się 

na przyrządach. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— M. Zaruski generał „Nawigaeja jachto- 

wa”. Whrszawa. Wojskowy Instytut Nauko- 
wo - Wydawniczy 1932 r. Str. 128, Cena 56 zł. 
Poza zawodowymi marynarzami liczba mi- 
łośników żeglugi morskiej stale się po- 
większa, zwłaszcza, że sprawa ta zyskuje na- 
leżyte poparcie P.U.Wi P.W. Podróż 
jednak na szerszych wodach wymaga odpo- 
wiedniego przygotowania i znajomości w 
zakresie jachtingu, czego dotychczas sku- 
tecznie nie można było osiągnąć w braku 
dostępnych polskich podręczników i opra- 
cowań. Omawiana praća rozwiązuje te trud. 
ności, dając streszczenie całokształtu wie- 
dzy nautycznej w rozmiarach koniecznych 
potrzeb polskiego jachtsmana — czyli praw- 
dziwe jego vademecum. Bez potrzeby więc 
zgłębiania całój wiedzy nautycznej, a jedy- 
nie po przestudjowaniu pracy, polski jachts- 
man może się, wypuścić na przestworza 
mórz: Bałtyckiego, Biskajskiego, i Śródziem- 
nego. 2 

   
   

  

   

  

awody gimnastyczne 

    

    

Nr 74 (23 6! 

Niezwykle bogata treść tej pracy skła- 
da się z III części. W I opisuje autor przy- 
rządy i przybory nawigacyjne, mapę Mar- 
katora, kursy, pełengi, II zawiera wykre- 
ślenie kursów, zliczenia, określenie: dewjacji 
i inne, III międzynarodowe przepisy -o żeg- 
ludze statków, podaje podręczne wy: 
nictwa- morskie i -ce- bardzo- ważne, -s 
matycznie opracowany zbiór komend i roz- 
kazów, które mogą mieć zastosowanie nu 
jachcie. Dołączone są przytem 2 tablice ko- 
lorowe flag, sygnałów, świateł, latarń i przy- 
kłady rozmów flagami. 

Pozatem siążka zawiera 31 doskona- 
łych rysunków, mapę poł. zach. Bałtyku, 

ałną okładkę kolorow 
st systematycznie oraz 

tępnie. 

OFIARY. 
Komendant P. K. U, Wilno—Miasto, p 

mjr. Ossowski złożył w naszej redakcji 5 zł. 
na rozwój organizacji Związku Strze! 
Okręgu Wileńskiego — zamiast 
świątecznych, 

NĄ WILEŃSKIM PPUKU 
PIERWSZA WIOSENNA POWÓDŹ. 

Załanie mieszkań przy ul. Suhocz 
i Krzywej. 

Słońce które w dniu wezorajszym już 
nieco mocniej przygrzało, spowodowało w 
niektórych punktach miasta „lokalne powo- 
dzie*, 

Tak naprzykład woda spływająca z po- 
bliskich gór załała piwniee i częściowo par- 
ter domu Nr. 74 przy ułiey Suhoez. Podwór- 
ko domu zamienione zostało w prawdziwe 
jezioro. Zaałarmowana połleja zawezwala 
autopompy z Miejskiej Staeji pomp. 

Naskutek spływającej z gór wody wytwo 
rzyła się również „powódź* na ul. Krzywej 
Nr. 1, gdzie woda załała piwniee domu. 

Podobne fakty zanotowano również w 
całym szeregu innych dzielnie miasta szeze- 
gólnie zaś: na zboezżch gór. : {е)-- 

      

  

        

    

   
  

  

     
życzeń 

  

Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 
1. «Nie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OLLA" 
to marka wypróbow. w ciągu dziesiątków lat 

Qowiedziono profilaktycznie. 

  

KATEOS P   

WIOSENNA SPRZEDAŻ REKLAMOWA 
SUKNA, WEŁNY i JEDWABIU 

i RESZTEK FABRYCZNYCH 
GEY WIEŻNANE:ueszCZE W WU 

Za względu na ograniczoną ilość towaru przeznaczonego dla eprze- 
daży reklamowej i powodowani chęcią zaspokojenia potrzeb jak najszerszych 
rzesz naszej Szanownej Klijenteli, wydzielamy podczas sprzedaży reklamo- 
wej maximum 6 metrów eukna bielskiego, wełny lub jedwabiu na osobę. 

o, Wielka 36. Z. KAZASKI =   
jedyny w Wilnie | na kresach Konsygnacyjny Dom Towarowy 

najpoważniejszych w kraju fabryk włókienniczych. 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat miasta Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia r. b. 
o godzinie 1l-ej rano odbędzie się licytacja 
przy ulicy Srzeptyckiego Nr. 16.a — dwóch 
taksówek i jednego autobusu i dnia 6:go 
kwietnia r. b. o godz. IOej rano przy ulicy 
Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie) 
odbędzie się licytacja sprzętów domowych 
oraz fortepjanu, fisharmonii i pianina, za- 
sekwestrowanych u poszczególnych platni 
"ków za zaległe podatki. 

MAGISTRAT M. WILNA. 

a AL 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 
2) WOD 

ścielą łóżko. Lecz przypomniał sobie 
tekę, więc pozostał. 

Zrobiwszy swoje, posługacz się wy 
niósł. Holiday zapalił papierosa i sta- 
rał się zastanowić. Jedno było pewne: 
albo dziewczyna istotnie jest w opa- 
łach, albo też dał się wciągnąć w dwu 
znaczną jakąś grę. 

Nie był imaginatykiem, rozsądek 
miał zdrowy j prozaiczny. Kiedyś opo 
wiadano mu niestworzone rzeczy 0 
romantycznych przygodach na Riwie- 
rze. o pięknych kobietach, które się 
potem okazywały spólniczkami band 
złodziejskich; ałe od pięciu lat, spe- 
dzając wszystkie sezony w Monte Ca: - 
lo, nie natrafił na nic-podobnego. 

Jednak ta dziewczyna...? 

Przypomniała mu się pewna roz- 
mowa ze znajomym w hotelu Hermi- 
lage. — Pamiętaj — mówił mu ów 
znajomy — że tu jest miejsce popisu 
dla najniebezpieczniejszych typów. 
Gdy jakieś śliczne dziewczę pocznie 

do ciebie strzelać oczkiem, miej się 
bracie na baczności i mocno trzymaj 
sakiewkę. — Bądź o mnie spokojny 
-— odparł był Holiday. I spokojnie 
grał w polo, którego był mistrzem a 
światowej sławie. 

Jednak ta dziewczyna...? 
Jest młoda, ponętna, najwidocz- 

niej z dobrej rodziny...  Oszustka? 
Przenigdy! 

Przecież wątpliwości się nie roz- 
praszały. Poco ta cała tajemniczość, 
która miast grozy, budziła raczej 
śmiech jego? Czemu nie wyznała mu 
wszystkiego uczciwie? I czemu nie po 
dała swego nazwiska? 

Nagle przyszło mu coś na myśl. 
Wręczona mu paczuszka, choć tak 
mała, zawiera być może coś, co nie 
łatwo przewieźć przez komorę celną 
i być może dziewczyna bała się, bv 
nie znaleziono tego na jej osobie! A 

Drukarnia „Znicz”%, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40, 

  

  

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią, nie- 
daże, z elektrycznością 
i ogródkiem, słoneczne, 
do wynajęcia—Trakt Ba- 
torego 5 (b. ul. Połocka), 
Dowiedzieć się: Plac Św. 

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, -wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
офа 12-—2i 4—6 wiecz 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfsen 
Choroby skórne, 

wenezyczne. 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 3—1 i 4—-8 

Akuszerka 

Marja Lakietos 
B0žSimuja GA 948? wioćą 
ulica Kasztanowa 7, m 5 
W. Z. P. Nr. 69. 854 

  

  

  

Akuszerka | 
Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m К 
róg Mickiewicza 

tamie gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 46. 8323 

Qd roku 18,3 istnisje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne I ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka 1i.d. 

Wykwintne, Mocne, 

  

NIEDROGO,į 
na dogodnych warankach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI, 

8324 

POKÓJ "ness 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej |] m. ł 

Bar Okocimski 
Wielka 36. 

Codziennie świeże óbiady 
Od 7—12 wiecz. przygry- 
wa erkiestra. 8491 

    

Cukiernia i Plekarnia 
Woronowicz S. 

Wielka 16, poleca codz. 
świeże pieczywa, ciastka. 

sukierki i herbatniki. 
  

  

Piotra 3, m. 4. 

  

Do wynajęcia 
1, 2 lub 3 pokoje dobrze 
umeblowane z prawem 
korzystania z kuchni, z 
osobnem wejściem — ul, 

Wileńska 15, m. 2. 
  

  

Akuszerka 

Marja Ateina 
przyjmuje od 9 r. do ję” 

„Pr. popowa się 
ul. Mickięwicza 22, m 29 

w. 

  

Zakład Fryzjerski 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

E wszystkich przed» 
miotów do klasy 6-e; 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 

Z. Nr. 3093 

  Motocykl F N. 
w dobrym stanie 
SPRZEDAM 

ulica Ludwisarska Nr. 14 
p. Maksimowicz.   męski i damski „MAX* 

Kalwaryjska ||, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proezę się przekonać.   Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wileńsk." 

mod Nr. 6334. ° 

zatem jest podejrzana; władze mają 
ją na oku. 

Lecz właśnie jego obrała do tak 
nędznej roli! To go zabolało. A jesz- 
cze to gadanie o „ryzyku*! 

Trzeba zajrzeć, otworzyć paczkę. 
Wyciągnął już rękę po tekę, ale pow- 
strzymał się. To nie byłoby ładnie. 
Trudno; skoro przyrzekł, odniesie 
portfelik pod wskazanym adresem i 
raz na zawsze zapomni o tej sprawie. 

Pociąg zwolnił biegu, widocznie 
zbliżając się do Avignon. Może na sta- 
cji zobaczy ją raz jeszcze? Musiał so- 
bie wyznać w duchu, że mimo gniewu: 
z przed chwili, perspektywa ta raczej 

nęciła go. 
W pół godziny później pociąg za- 

trzymał się przed obszernym dwor- 
cem avignońskim. ' 

I prawie w tejże chwili Holiday 
usłyszał krzyk. Było to jedno słowo — 
straszliwe słowo: 

Morderstwo! 

PAN KOMISARZ JEST ZDZIWIONY. 

Dlaczego, skoro tylko powiet- 
rze rozdarł ten straszliwy okrzyk, 
Holiday pomyślał odrazu o swej prze 
lotnej znajomej, tego nie mógłby wy- 
tłumaczyć. Dość, że ten obraz odmalo 
wał mu się w myśli: obraz dziewczy- 
ny w kwiecie wieku i urody, a teraz 
leżącej sztywno, bez ruchu... 

To ten łajdak zrobił to. Nie możra 
dać mu ujść bezkarnie. 

Gdy otworzył drzwiczki, wrzawa 
na peronie była piekielna. Schwycił 
za ramię przebiegającego kolejarza: 

— (o się stało? 
Gzłowiekowi spływał pot z twarzy. 

oczy płonęły mu podnieceniem. 
— Monsieur! Dokonano okropnej 

zbrodni... morderstwo... nóż wbity 
w pierś... 

Holidayowi zamroczyło się w о- 
czach. 

— Mężczyzna, czy kobieta? 
— Kobieta, monsieur, przepiękna... 
To wystarczyło. 
— Gdzie? — rąbnął. 
Kolejarz wskazał na jeden z wa- 

gonów. 
Nawet-w tak emocjonującej chwili 

Holiday nie zapomniał o powierzonej 
jego pieczy paczce. 

— Stój pan tu i pilnuj moich rze- 
czy! — polecił, wsuwając stufranków- 
kę w dłoń kolejarza, — Jeżeli cokoł- 
wiek zginie, odpowiesz mi pan za to. 
Zrozumiano? 

— Najzupełnie, monsieur. Może 
pan być spokojny, że nikt nie ruszy 
jego rzeczy. 

W zwykłych okolicznościach Holi- 
day nie był gorączką, tym atoli razem 
dał się unieść impulsowi. Pierwszego 
żandarma, jakiego ujrzał (a świetna 
francuska pólicja wyrosła jak z pod 
ziemi), zagadnął odrazu: 

— Zechce mię pan wysłuchać? Mo 
gę dostarczyć pewnych informacyj. 

Żandarm zareagował na to z iście 
gallijską bystrością. 

— Zechce pan opowiedzieć je pa- 
nu komisarzowi. Oto już idzie. 

Wskazał na otyłego, brodatego» 
człowieka, o imponującej postawie t 
wyrazie ostrej inteligencji. Człowiek. 
ten szedł kurytarzem, 

— Gdzie jest ciało? — spytał Ho- 
liday. 

— Lekarz policyjny ogląda je obe 
cenie. Później pozwolimy panu obej- 
rzeć przedział. Lecz oto i monsieur 
Lebrun, komisarz. — Tu żandarm od 
stąpił parę kroków, wyprostował się 
zasalutował i przemówił kilka słów 
do swego przełożonego. 

(D. C. N.) 
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| arias, i Redaktoc odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


