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RZYSKI LEGJONU MŁODYCH 

ZNAK CZASU. 
W ciągu ubiegłego dziesięciolecia, 

z każdorazowem nastawaniem wiosny, 

można było na powierzchni wydarzeń 

europejskich obserwować pewne stałe 

zjawisko. Oto przez opinję większoś- 

ci państw, zajętą o tej porze zazwyczaj 

albo wewnetrznemi sprawami sezono- 

wo-gospodarczemi, albo przygotowa- 

niami do wiosennej sesji Ligi Narodów 

przebiegał nagły dreszcz nieoczekiwa- 

nych, a może niepokojących wiado- 

mości, nadchodzących zawsze — ze 

Wschodu Europy. Tam, na tym 

Wschodzie, przeważnie zresztą dla re- 

szty Europy ciągle jeszcze albo eałko- 

wicie nieznanym albo znanym tylko 

nader powierzchownie, — miał wedle 

owych wiadomości wyrastać ni stąd 

ni z owąd jakiś wulkan zagadkowych 

powikłań politycznych, którego groź- 

ne pomruki, idące podziemnemi kana- 

łami a odzywające się tu i ówdzie zło- 

wróżbnem echem, zapowiadać miały 

możliwość wybuchu nowej zawieruchy 

wojennej. Zapowiedzi te bywały, co- 

prawda, bardzo różnorodnej, a czasem 

wręcz fantastycznej natury. Raz prze- 

jawiały się w pogłoskach o tajemni- 

czej „mobilizacji wojsk rumuńskich* 

lub o ich niezrozumiałych manewrach 

nad granicą bessarabską, — raz przy- 

nosiły sensacyjne wieści o rzekomych 

„poufnych naradach** sztabów Polski 

i krajów bałtyckich, to znów przybie- 

rały formę krzykliwych „rewelacyj' 

na temat „polskich przygotowań do 

aneksji Litwy Kowienskiej“ albo na 

gwałt kazały Polsce koncentrować w 

niewiadomym celu swe siły... na bło- 

tach pińskich. Nie pomagały oficjal- 

ne zaprzeczenia ze strony zaintereso- 

wanych państw, niewiele również skut 

ku odnosiło zaprzeczenie ze strony sa- 

mego życia, które wkrótce potem każ- 

dorazowo wykazywało cały nonsens 0- 

wych „wojennych zapowiedzi”. 

  

Ignorancja i w parze z nią idący 

brak krytycyzmu były pod tym wzglę- 

dem *dla opinji publicznej większości 

krajów silniejsze od argumentów rze- 

czywistości. 

Jedynie dla Polski, nie było 

w tem corocznie się powtarzającem 

zjawisku nic zagadkowego, ani 

mniej — groźnego. Dla nikogo w Pol- 

sce nie ulegało chyba nigdy wątpliwoś- 

ci, że źródłem niepokojących pogłosek 

była Moskwa, która zapomocą szeroko 

rozgałęzionych macków swej zagra- 

tem 

nicznej propagandy umiejętnie rozpro- 

wadzała je w świat. Ale o ile zaledwie 

nieliczni z pośród trzežwiejszych 

przedstawicieli opinji Europy orjento- 

wali się, że celem propagandy sowiec- 

kiej było w tym wypadku ustawiezne, 

stałe „przypominanie* państwom bur- 

  

zyjnym zapowiedzianej „rewolucji 

šwialowej“, do której droga ma pójść 

właśnie przez.Polskę, Rumunję i kraje 

bałtyckie, — o tyle my w Polsce wie- 

dzieliśmy znacznie więcej. Wiedzie- 

liśmy przedewszystkiem, dlaczego pro- 

paganda bolszewieka przybiera zaw- 

sze tak ostrą formę ekspansji nie w in- 

nej porze roku, nie np. w lecie lub w 

jesieni, lecz właśnie — z wiosną. Wie- 

że fala inspirowanych „wo-    dzielišmų 

jenniė“ wiadomostek sowieckich za- 

czyna wzbierać stale pod koniec każ- 

dego marca, wzmaga się w ciągu każ- 

dego kwietnia, by już przed każdym 

1-ym maja osiągnąć swój punkt kul- 

minacy jay — i by niedługo potem, po 

przebrnięciu terminu majowego świę- 

ta proletarjackiego, opaść i zniknąć. 

Bo też eel, który czynniki kierow- 

nicze z Z. S. S. R. zapomocą tej właś- 

nie sztuczki propagandowej chciały za 

każdym razem osiągnąć, był dwojaki 

Jeden — na użytek zewnętrzny, — to 

  

ten, o którym już była mowa: sianie w 

Europie niepokoju .wojenno-rewolu- 

cyjnego*. Ale drugi — dla Sowietów 

conajmniej równie ważny, — szedł na 

W najcięższym 

  

użytek wewnętrzny. 

okresie przednówka chodziło o odwró- 

cenie uwagi głodującej ludności bol- 

szewickiej od „niepotrzebnych* roz- 

ważeń na temat coraz straszliwszej 

sytuacji gospodarczej, — a na kiero- 

wanie tej uwagi na fikcyjne, ad hoe 

skomponowane  „niebezpieczenstwo“, 

grožące jakoby panstwu od zewnątrz. 

Rozgoryczenie mas, z latwošcią mogą- 

ce zwrócić się przeciw 

władcom, otrzymywało w ten sposób 

drogę ujścia. Wszak w tym właśnie 

celu, właśnie w tych przednówkowych 

miesiącach wiosennych organizowane 

były co roku na całem terytorjum Z. 

S. S. R. „samorzutne* manifestacje 

ludności przeciw urojonym „zakusom 

czerwonym 

wojennym burżuazyjnych sąsiadów. 

W tej regule co roku powtarzanego 

„kruczka* propagandowego — pierw- 

szy wyłom przyniosła obecna wiosna. 

Nie słyszało się obecnie ani o owych 

„mobilizacjach* i „naradach sztabów 

od których roiło się w prasie europej- 

skiej w latach poprzednich, -—— ani o 

wypadkach jakichś większych „mani- 

festacyj proletarjackich“ w Z. S. S. R. 

przeciw  „burżuazyjnym sąsiadom. 

Co więcej, — nawet tegoroczny obchód 

pierwszomajowy w Moskwie, aczkol- 

wiek urządzony z niezwykłą pompą, 

nie wyraził pod adresem tych bezpo- 

średnich sąsiadów żadnych szczegól- 

niej ostrych akcentów, kierując się tyl- 

ko ogólnikowo przeciw „światu kapi- 

talistycznemu*. 
Czego to jest objawem? Czyżby 

Sowiety, pod wpływem biegnącego 

czasu i ogólno-światowej tendencji 

państw do przeciwstawienia się każdej 

przyszłej wojnie poddały rewizji swój 

plan rewolucyjnego pochodu przez 

Europę? Napewno nie. Zarówno cała 

linja sowieckiej polityki zagranicznej, 

idącej ręka w rękę z Niemcami, jak i 

realizowanie programu „piatiletki* z 

wyraźnem nastawieniem  przygoto- 

wawczo-wojennem, są jaskrawem za- 

  

przeczeniem takiego przypuszczenia. 

Czyżby więc może zmalało „niebez- 

pieczeństwo wewnętrzne”, niebezpie- 

   

czeństwo wybuchu straszliwego roz- 

goryczenia głodujących mas i zwróce- 

nie się ich przeciw władzy sowieckiej? 

Również napewno nie. Przeciwnie, — 

wszystkie wieści, przedostające się z 

poza kordonu, wskazują dzień po dniu 

na to, że na powstrzymanie tego pow- 

szechnego rozgoryczenia nie wystar- 

czają już dzisiaj w Sowietach nawet te 

terorystyczne środki rygoru, jakie re- 

żym G. U. P. masowo od roku stosuje. 

A jednak — kiedy w dniu I maja 

b. r. komisarz spraw wojskowych Wo- 

roszyłow wygłaszał imieniem rządu 

bolszewiekiego swe przemówienie w 

Moskwie, przemówienie to pozornie 

przesiąknięte było przekonaniem o po- 

tedze Z. S. S. R.: „Niema — mówił on 

wewnątrz Z. S. S. R. takiej wrogiej si- 

ły, która mogłaby się nam przeciwsta- 

wić. Jest tylko jedna jedyna siła, któ- 

raby mogła zorganizować napad na 

nas: — jest nią kontrrewolucja zew- 

nętrzna, usiłująca zorganizować inter- 

wencję zbrojną przeciw Z. S. S. R. Ale 

jestem pewny, że o ile wrogie nam siły 

naruszą pokojową naszą pracę i zaała- 

kują granice naszego państwa, armja 

sowiecka nietylko obroni granice, lecz 

odrzuci wrogów daleko od granie so- 

wieckich“. 

Wystarczy jednak zanalizować te 

ż pozornie butne słowa, ażeby pojąć, dla 

B czego w tym roku Sowiety odstąpiły od 

swej stałej reguły straszenia wojną, a 

ostrożnie ograniczyły się do „obron- 

nych'* oświadczeń. Mowa Woroszyło- 

wa powiedziała mianowicie tylko część 

prawdy. Istotnie, — jeżeli chodzi o 

opanowywanie wewnętrznej sytuacji, 

czerwoni władcy wciąż jeszcze posia- 

dają dość środków wykonawczych na 

to, by głodujące masy postrachem u- 

trzymać jako-tako w ryzach. Ale roz- 

goryczenie tych mas jest już tak wiel- 

kie, że utrzymać je można właśnie tyl- 

ko owym coraz większym postrachem, 

wszelkie bowiem „ideowe“ wezwania 

i hasła — dawno już straciły w oczach 

ludności bolszewickiej wszelką war- 

tość i moc. Nikt się na nie już dziś 

wziąć nie da. 

Jest to bardzo poważny znak czasu. 

Przedwojenne i wojenne Niemcy, idąc 

metodą gwałtu i teroru, wygrywały 

w latach 1914-17 militarnie. Ale w ro- 

ku 1918 pokonał je głód i jego następ- 

stwo: — rewolta wewnętrzna. Sowiety 

idąc po linji jeszcze okrutniejszego 

gwałtu i teroru, wygrywają pozornie 

również dla swego imperjum szereg 

olbrzymich atutów, pozornie potężnie- 

ją, rozbudowują się, realizują gigan- 

tyczny plan „piatiletki“. Ale — biegu 

historji nie zdoła nikt odwrócić. Ten; 

sam los, jaki spotkał Niemcy, może 

tem łatwiej spotkać Z. S. S. R. Poko- 

nają je te same czynniki, które obali- 

ły cesarstwo niemieckie: — głód i roz- 

kład wewnętrzny. 

Sowieccy władcy zdają sobie z te- 

go sprawę i — boją się. Dlatego właś- 

nie tegoroczna mowa Woroszyłowa 

była tak... „ostrożna ”. 

A. P. 
As NTP KIT SDC SK TAI AS 

Powrėt P. Prezydenta. 
WARSZAWA. 12.V. (Pat) w dn. 

12 b. m. przed południem powrócił 
ze Spały do Warszawy Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. 

Odznaczenie krzyżem 
i medalem Niepodległości. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzplitej w dn. wczo- 
rajszym podpisał nową listę odznaczo- 
nych orderem krzyża Niepodległości. 
Krzyż niepodległości z mieczami otrzy- 
mali między innymi gen. Berbecki, mi- 
nistrowie Beck, Boerner, pułk. Wienia 
wa Dłogoszewski, poseł Jaroszewiczo- 
wa i naczelnik wydziału wschodniego 
w M. S. Z. Schaetzel. Krzyż i medal 
niepodległości otrzymało około tysią- 

a osób. 
Lista odznaczonych ogłoszona bę- 

dzie dnia 14 b. m. w „Monitorze Pol- 
skim*. 

Wyjazd delegacji polskiej 
do Genewy. 

WARSZAWA. 12.V. (Pat.) w dniu 
12 maja o godz. 11.51 pociągiem po- 
śpiesznym wyjechał do Genewy na 
majową sesję Rady Ligi Narodów p 
minister spraw zagranieznych August 
Zaleski, w towarzystwie szefa gabine- 
tu p. Szumlakowskiego. Odjeżdżające- 
go p. ministra żegnali na dworcu p. 
wiceminister spraw _ zagranicznych 
Beck, członkowie korpusu dyploma- 
tycznego z ambasadorami Francji p. 
Laroche oraz Stanów Zjednoczonych 
p. Willysem na czele, wyżsi urzędnicy 
Ministerstwa 
oraz przedstawiciele prasy. 

Ordynacja pocztowa. 
Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

W Nr. 45 Dziennika Ustaw z dnia 
12 b. m. ukazało się rozporządzenie 
Min. Poczt. i Telegr. w sprawie ordy- 
nacji pocztowej. Rozporządzenie to 
wprowadza ordyncję pocztową, usta 
lającą warunki przesyłania, doręczania 
i przyjmowania przesyłek pocztowych. 

Rozporządzenie Min. P. i T. bę- 
dzie obowiązywało na całym obsza- 
rze państwa i wejdzie w ie z dniem 
$-go 3-go miesiąca od dnia ogłoszenia 

rozporządzenia. 

   

    

Spraw Zagranicznych | 

  

w lokalu kawiarni B. Sztralla (Czerwonego) pziś! 
Początek o g. 23-ej. Wstęp 2 zł. Połowa dochodu na powodzian. 

Doniosłe konferencje. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj przed połudn. premjer 
Sławek przyjął min. przemysłu i 
handlu Prystora na dłuższej konie- 
rencji, a następnie odbył konieren- 
cję z marsz. Sejmu Świtalskim. 

O godz. 1 w poł. przybył do pre- 
zydjum Rady Ministrów Marszałek . 
Piłsudski.  Konierencja Marszałka 
Piłsudskiego z premjerem Sławkiem 
trwała blisko 2 godz. 

Protest przeciwko... burzy. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Poseł Rzeszy Niemieckiej w War- 
szawie dr. von Moltke z polecenia rzą- 
du niemieckiego w dniu przedwczoraj- 
szym w późnych godz. popoł. złożył 

protest w Min. Spraw Zagran. przeciw 
wylądowaniu lotnika polskiego kap. 
Gedgowda na terytorjum niemieckiem 
w Prusach Wschodnich. ; 

Reprezentanci Litwy w komisji 
paneuropejskiej. 

_ KOWNO. 12.V. (Pat.) W komisji 
studjów unji europejskiej przy Lidze 
Narodów reprezentować będą Litwę 

minister spraw zagranicznych dr. Zau- 
nius i poseł litewski w Paryżu Kli 
mas. mt 

Przywrócenie praw prałatowi Olszauskasowi. 
' KOWNO 12.V. Pat — Skazany na 6 lat 

ciężkiego więzienia za zabójstwo Ustinow- 

skiej prałat Olszauskas, któremu przed kil- 

koma miesiącami dorowano karę, obeenie 
na mocy aktu prezydenta restytuowany z0- 

stał w swych prawach. | 

Wyjazd Litwinowa do Berlina i Genewy. 
MOSKWA, 12. V. Komisarz ludowy 

spraw zagranicznych Litwinow w to- 
warzystwie żony i wyższego urzędnika 

Narkomindiełu Steina wyjechał wezo- 

raj do Genewy. Jednocześnie tymże 

pociągiem wyjechał do Berlina amba- 

sador niemiecki w Moskwie von 
Dircksen, co wskazuje, że Litwinow w 
przejeździe przez Berlin odbędzie waż- 
ne konferencje z przedstawicielami rzą 
du niemieckiego. 

Rząd opanował sytuację w Madrycie. 

MADRYT 12.V. Pat — Życie powróciło 

do normy. Grupy manifestantów rozeszły Się. 

Rząd absolutnie opanował sytuację. Wła- 

dzom prowincjonalnym wydane zostały in- 

strukeje, mające na celu zapobieżenie sze: 

rzeniu się niepokojów. Strajk zakończył się 

w ciągu popołudnia. Dzienniki bez różniey 

odcieni politycznych opowiadają się za ро- 

parciem rządu w jego akeji, mającej na ce- 

lu utrzymania spokoju i bezpieczeństwa. 

MADRYT 12.V. Pat. — Zamora, przema- 

wiając przez radjo, oświadezył że rząd jest 

panem sytuacji i uczynił wszystko co jest w 

Ogłoszono stan oblężenia. 
jego mocy w celu utrzymania w kraju porzą- 
dku. Dyrektor służby bezpieczeństwa stwier- 
dził, że dzięki dobremu wywiadowi policji 
udało się w wielu wypadkach nie dopuścić 
do podpalenia. Przy gaszeniu pożarów lud- 
ność utrudniała nieraz akeję straży pożar: 
nej. 

MADRYT 12.V. Pat. — Rada Ministrów 
zatwierdziła rozporządzenie, wprowadzające 
w Madrycie stan wojenny i wobec ciągłych 
ataków na własność prywatną powołała do 
życia specjalną radę. 

Aresztowanie przywódców monarchistów. 

MADRYT 12.V. Pat. — Minister sprawie- 

dliwości w rządzie Primo de Rivery Gala 

Ponte został aresztowany. Policja otrzymała 

nakaz aresztowania wszystkich ministrów 
rządu Primo de Rivery i wszystkich człon: 
ków kierownietwa koła monarchistów. 

Rozruchy na prowincji. 
KORDOBA 12.V. Pat. — Tłum, protestu: 

jąey przeciwko wypadkom w Madrycie, prze 
biegał ulicami miasta, obrzucając kamienia- 
mi lokale redakcyj dzienników konserwa- 
tywnych i katolickich Manifestanci dopuści- 
li się szeregu aktów sabotażowych w kościo - 
łach i seminarjach, a także w pałacu arcy- 
biskupim. Podobnie jak w Madrycie przez 

cały dzień wczorajszy strajkowali szoferzy. 
MADRYT 12.V. Pat. — Wczoraj wie- 

czorem komuniści zorganizowali zebranie, 
podezas którego wkroczyła polieja, aresztu 
jąc 80 komunistów. Pozostałi zdołali zbiec. 
Posiedzenie rady ministrów zakończyło się 
o godzinie pół do pierwszej w noey. Mini- 
strowie zakomunikowali, że w Sewilli i Bil- 
bao doszło do zajść, jednakże spokój tam 

już został przywrócony. Wypadki madryc- 

kie nie wywołały żadnego echa w Barcelonie. 
gdzie panuje spokój. 
SEWILLA 12.V. Pat. — Manifestanci pod- 

palili kościół Jezuitów i wygwizdali straż 
ogniową i gwardję, która usiłowała ich roc- 

proszyć. Następnie manifestanci podpalili 
dwa klasztory w dzielniey Triana, kaplicę 
św. Józefa, jeden z najpiękniejszych zabyt- 
ków architektury xVIII wieku i klasztor 
Buen Suceso. 

MADRYT 12.V. Pat. — Podobne do ma: 
dryckich wypadki miały miejsce w ciągu 
nocy i na prowineji Stan wojenny został 
ogłoszony w Sewilli, Maladze, Kadyksie i 
Alicante, gdzie podpalono wiele klasztorów. 

Powrót do normalnego stanu. 

MADRYT. 12.V. (Pat.) W/g infor- 
macyj korespondenta Havasa, życie w 
mieście pó ostatnich wypadkach po- 
wróciło dó stanu normalnego. Kordo- 
ny wojska jednak w dalszym ciągu 
otaczają klasztory. Ministerstwo finan 
sów komunikuje, że ostatnie wydarze- 

nia nie spowodowały wycofywania 

wkładów z banków. Giełda w Madry- 

cie otwarta będzie w najbliższy po- 
niedziałek. W Sewilli po ostatnich ak- 
tach podpałania klasztorów zapano- 
wała panika. Duchowni szukają schro 
nienia u osób prywatnych. 

W trzy godziny z Londynu do Berlina. 
BERLIN, 12-V. Pat. W dniu 12 

b. m. na lotnisko komunikacyjne 
w Tempelhofie przybył lotnik an- 
gielski Frank Hawks, przebywając 
drogę z Londynu do Berlina, dłu- 

gości tysiąca klm., w niespełna trzy 

godziny, osiągając w ten sposób 
niezwykią szybkość przeciętną 330 
klm. na godzinę. 

"Tragiczny finał. 
NOWOGRÓDEK 12.V. Pat; — "Wezoraj 

o godzinie 4-ej rano w lesie Rudowskim ©- 
bok Nieświeża, odbył się pojedynek na pi- 
stolety między studentem U. S. B, Henry- 
kiem Starnackim a porucznikiem 27 p. u- 
łanów, stacjonowanega w Nieświeżu, Anto- 

nim Marcinkiewiczem, W ezasie pojedynku 

Starnacki trafił przeciwnika w okolicę ser- 

ca, kladąe go trupem. Po pojedynku Stas- 

nacki zgłosił się do dyspozycji władz sądo- 

wo-śledezych. 

Zuchwały napad rabunkowy. 
LIDA 12.V. Pat — Onegdaj w biały dzień 

o godzinie 11 przed południem nieznani 3 
osobnicy dokonali zuchwałego napadu ra- 
bunkowego na folwark Huta w gminie ze- 
renowskiej. Bandyci obezwładnili służącą Se- 
rafinko Annę zamykając ją wraz z eórką 
jednego z mieszkańców folwarku Stackiewi- 
cza w komorze. Następnie bandyci dostali 
się do mieszkania Paszkiewieza „Adolfa, któ- 
remu zabrali 500 złotych w banknotach 100 
złotowych, 100 złotych w, banknotach po 50 
złotych, 500 złotych w srebrze po 5 i 2 zł, 
oraz 106 rubli rosyjskich w różnych mone- 

tach, 15 dolarów amerykańskich w złocie, 
7 dolarów w banknotach, złoty zegarek dam 
ski z takimże łańcuszkiem, złotą branzolet- 
kę, trzy złote obrączki, złotą broszkę, ze- 
garek męski srebrny z dewizką wartości 180 
zł, wreszeie rewolwer amerykański „Brow- 

ning*, wartości 80 złotych. Po dokonaniu ra- 

bunku rabusie umknęli do pobliskiego lasu. 

Zarządzony pościg nie dał dotąd rezultatu. 

Prawdopodobnie jednym z rabusiów był nie- 

jaki Żyliński Wincenty, ścigany przez ро-` 

lieję i urząd prokuratorski z art. 55 i 589 ez. 

IK K. 

za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.-—30 gr., III, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

1 zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 30%/, zniżki. 

     
WIADOMOSCI z KOWNA 
CHRZ. DEMOKRACJA RÓWN 
BIERZE UDZIAŁU W WYBORAC 

SAMORZĄDÓW. 

Onegdaj odbyło się w Kownie posiedze- 
nie centralnego komitetu partji chrześwi- 
jańsko-demokratycznej. W wyniku obrad 
uchwalono nie brać udziału w wyborach 
oraz zawiadomić o tem oddziały prowinejo- 
nalne partji, by również zbojkotowały wy- 
bory. 

JUBILEUSZ POLSKIEJ KORPORACJI 
„LAUDA*. 

Dnia 3 maja „Lauda“, jedyna obecnic 
polska korporacja przy Uniwersytecie Wi- 
tolda Wielkiego obchodziła swój pierwszy 
jubileusz, mianowicie  trzechlecie swego 

istnienia. 
Na dzień ten przybyło z różnych stron 

kraju 12 filistrów hnnorowych w tem 8 daw- 
nych ryskich arkonów i jeden rzeczywisty 
filister korporacji. 

Uroczystość rozpoczęła się od nabożeń: 
stwa w kościele uniwersyteckim, poczem w 

lokalu korporacji odbyło się uroczyste po- 
siedzenie Koła Komerszowego. Obchód za- 
kończyny został właściwym komerszem х 
programowemi mowami, pieśniami korpo- 
racyjnemi, zwykłemi, komerszowemi i ce- 
remonją t. zw. „sztychowania“, t. j. prze- 
bijania rapierem dekla na znak zawartego 
paktu przyjaźni. 

Obecnie korporacja 
koła i 8 kandydatów. 

UKARANIE KSIĘŻY. 

„Rytas“ podaje: 6 b. m. w Gryszkobu- 
dąch ksiądz Wajczajkis został ukarany 
grzywną w wysokości 500 lit. z prawem 
zamiany na 1 miesięczny areszt. Wikarego 

w Gryszkobudach ks. Barczajkisa tegoż 
dnia ukarano grzywną w wysokości 1 tys. 
lit. lub 2 miesięcznym aresztem. 

Onegdaj p. p. Karwelisowie odwiedzili 
w Godlewie ks. Krupawiczusa. W chwili 
gdy oboje wychodzili z plebanji, zatrzy- 
mała ich pilicja i odprowadziła do cyrku- 
łu, gdzie poddano ich szczegółowemu prze- 
słuchaniu. 

DZIENNIKARZE ŁOTEWSCY W KOWNIE. 

Do Kowna przyjechała na parodniowy 
pobyt wycieczka i jednocześnie delegacja 
dziennikarzy łotewskieh. Poza celami tury- 
stycznemi, pobyt delegacji w Litwie miał 
charakter oficjalny, jako kolenja wizyta na 
zasadzie układu jedności pracy lit.-łotew- 
skiej. Po zwiedzeniu szeregu miejscowości 
Litwy i przyjęciu, delegacja wzięła udział 
w uroczystem zebraniu dziennikarzy litew- 
skich i łotewskich. Na zebraniu wygłoszo- 
no szereg przemówień i wyrażono życzenie, 
aby komitet jedności prasowej nosił nazwę 
„Jedności prasy i literatury". 

Następnie odbyły się wybory komitetu. 
do którego weszli ze strony litewskiej dr. 
Puryckis, dr. Turauskas, redaktor "Lietu- 
wos Aidasa“ Gustajnis, red. „Liet. Žinios“ 

Karwelis, red. Paleckis oraz Literaci kan. 
Tumas i K. Kirsza. Ze strony lotewskiej- 
Ausej, redaktor LTA Berzin, J. Sudrabkaln, 
Karklinsz, Trasun i dr. Ziw. Prezesem ko 
mitetu został Puryckis, w następnym roku: 
będzie przewodniczył Łotysz. 

Wieczorem 10 b. m. delegacja łotewska 
wyjechała z powrotem do Rygi. 

ODZNACZENIA. 

Prezydent republiki udekorował ordera- 
mi Gedymina i Witolda W. 47 wyróżn 
cych się urzędników ministerstwa rolnictwa. 

PROTEST ŻYDÓW LITEWSKICH PRZE- 
CIWKO REFORMIE KALENDARZA. 
Na znak protestu przeciwko projektowa - 

nej przez Ligę Narodów reformie kalenda 
rza, według której Żydom wypadałoby świę- 
cić sabat, w niedzielę, Żydzi litewscy zbie- 
rają podpisy, które przeszlą do Ligi Naro: 
dów za pośrednictewem litewskiego mim- 
sterstwa spraw zagranicznych. Dotychczas 
podpisów takich zebrano 15.000, spodziewa- 
nem jest doprowadzenie tej liczby do 25.000. 

KATASTROFA W FABRYCE KARTONU. 

Dnia 7 b. m. w fabryce kartonu, znaj- 
dującej się w maj. Kopiany pow. możej- 
kowskiego w pobliżu Wiekszń, zdarzyła 
się katastrfa. Oto z niewyjaśnionych powo- 
dów nagle runął sufit, powodując wybucn 
kotła parowego wskutek czego 2 robotni- 
ków zostało zabitych i kiłku odniosło rany. 
| riai Au ZOZ JC a оо 
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Giełda warszawska z dn. 12.V. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . - . . . . . 8,903/,—8,92*/,— 8,883,, 
Holandja . . . .358,/5 — 359,60 — 357,65 
Londyn . . . « * + . 44,40'/,—48,51- 43,30 
Nowy York kabel . . . 8,926—8,946 — 8,5(6 
Nowy York“. . » . . 8,919—8,939—8,689 
Paryż . « « . . . - 34,917), - 35,00—34,827,, 
Praga . . 26,43'/,—26,.0— 26 37 
Szwajcarja . . . - . 112,00 - 172,43—171,57 
Wiedeń. . . . . . 123,54—125,85 — 125,23 
Włochy . . . . + 45,73— 46,85— 46,61 
Berlin w obr.pryw. . . . - / - 212,62 

„PAPIERY PROCENTOWE: 

    
   

4% inwestycyjna . « « « « - « . . 86,5 
Ta sama seryjna . = .. .. . .. 91,06 
5% Копуегву)па . + + - „e gai BS 
6% dołarowa - . - . + Jnc" SARZUME 
100, Kolejowa 105,00 
8% L.Z. B. G. K. i B.R., obi. B. G. K. „94.60 
Te same 7% . . . la es a S 
70/, ziemskie dolarowe ‚ .. . . . » 72,50 
41/,% L. Z. ziemskie 1d +, .51,75—51.50 
4'/,% warszawskie « . -. « «. «o „ +. 53*0 
5% warszawskia ‚ , . z >= IE 

8% warszawskie. 73,50 —73,85 - 73,61 
8% Częstochowy „ « « + + « +. * . 64,25 
10% Lublina .. « s + «-56 3 + « , 70, 0 
S%Łodzi +  . «. « « + 61,25—61,50—61,25 
8% Piotrkowa: « +» - « « 1 « » . « + 63,75 
10% Siedlec - „ - . re WARE 
8% OBI, poż. konw. m. Warsz.B8i9em.. 49, O 

AKCJE: 
Bank Polski „+. « » « : 124,75—175,50 
Liipop sei 4485 B 

 



2 
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WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
Psychika partii. 

Przyglądając się różnym organiza- 
cjom politycznym i _apolitycznym, 
zresztą także, dostrzeżemy z łatwością 
w ieh życiu i rozwoju te same stadja 
co i w życiu i rozwoju przeciętnego 
człowieka. Jest więc okres pewnej, 
niekiedy „górnej', młodości faza pełni 
rozwoju i starość, z jej wszelkiemi u- 
jemnemi cechami, a wraz z nią prze- 
ważnie, choć niestety niezawsze odpo- 
wiednio rychło — upadek. 

Żywotność i siła kożdej partji są 
wprost proporcjalne do wielkošci i mo- 
cy ideałów przez nie głoszonych i wy- 
znawanych... do czystości pobudek jej 
działaczy; bardzo często nie ma to nie 
wspólnego z jej liczebnością. Pozatem 
czas jej trwania zależy także od istnie 
nia zadań dla których została utworzo - 
na. Zazwyczaj w każdej partji okres 
młodości jest okresem najintensyw- 
niejszej jej działalności, walki, okres 
dojrzałości — to szezyt rozwoju, prze- 
ważnie spoczywanie na laurach. Jeżeli 
w tym punkcie nie zjawią się przed 
daną organizacją jakieś nowe „potężne 
zadania, które najopieszalszych por- 
wą względnie nowi genjalni przywód- 
cy, którzy nowe zadania swojej partji 
ukażą — następuje stopniowy upadek 
starzenie się, kostnienie jej, przejście, 
żywego ideowego rozpędu w zakamie- 
niały doktryneryzm, albo — w gor- 
szym wypdku jeśli podstawy etyczne 
nie są dość mocne — biorą górę w ło- 
nie organizacji elementy, karjerowi- 
czowskie, demagogiczne, idące już bez 
tego moralnego prawa, które daje wia- 
ra w wielkość, słuszność i czystość idei 
jej giosicielom, idące często per fas i 
nefas po władzę, dla jej beneficjów w 
pierwszym rzędzie. Partja polityczna 
w tym okresie swego żywota staje się 
czynnikiem wręcz szkodliwym w życiu 
społeczeństw i państwa i zasługuje na 
to aby ją zwalczać bezwzględnie. 

Jednym z najcharakterystyczniej- 
szych objawów takiego stadjum życia 
partji są nie cele, które ona wypisuje 
na swoich sztandarach (vel — transpa- 
rentach...) ale oczywiście metody jej 
pracy politycznej. Członkowie partji 
wtedy miewają bardzo często dwoja- 
kie oblicza: Jedno prywatne, drugie 
partyjne. Prywatnie mieszczą się za- 
zwyczaj * ramach wszelkich kodek- 
sów od Napoleona do Boziewic:/a 
włącznie. Partyjnie — oczywiście, ko- 
deksu karnego jako tako unikają, ale 
popełniają zato, często sprawy nic 
wspólnego nie mające z honorem. Póź- 
niej dochodzi i do kolizji z kodeksem 
karnym, eo się wyraża w ukrywaniu 
przestępstw popełnionych przez co 
słabszych moralnie, ale pracowitych 

partyjnie towarzyszow etc. 
Taka jest psychologja  partji 

zwłaszcza partji „kończącej się*, któ- 
ra już dawno wyczerpała swoje ideały, 
potraciła założycieli, i pierwszych lea 
derów, zużyła się do cena i zeszła na 
inanowce, deprawując teraz tylko świe 
ży naiwny narybek z młodzieży, która 
dała się wciągnąć starym zbankruło- 
wanym wygom politykierskim do ich 
J-rudnej roboty. 

Refleksje te nasunęły mi niedawno 
zyny t. zw. młodzieży wszechpol- 
na terenie naszego uniwersytetu 

Było to już wprawdzie parę tygodni te- 
mau i zostało odpowiednio potraktowa- 
ne,,nie traktujemy też tego jako aktu 
alność, ale jako pewien materjał do 
rozważań psychologicznych, jako jesz 
cze jeden bardzo jaskrawy przyczynek 
do charakterystyki tej partji, która 
już tyle szkód wyrządziła w społecz- 
cznem i państwowem życiu współczes- 
nej Polski. 

Mowa oczywiście o endecji. Od 
czasu górnego okresu Ligi Narodowej. 
do... stronnictwa Narodowego minęło 
już wiele lat i wiele... kompromisów z 
sumieniem członków tej partji, w któ- 
rej bodajże nikt z owego górnego okre- 
su nie pozostał, w każdym razie nikt 
z najszlachetniejszych. Pewne nie- 
śmiałe niepodległościowe dążenia Li- 
gi N. szybko przeszły w ugodową wo- 
bec zaborców polityki Narodowej De- 
mokracji, patrjotyzm — wyrodził się 
w „egoizm narodowy”, ściślej — w 
brutalny nacjonalizm, szowinizm, wy- 
ładouwjący się w ordynarnym „dwu- 
groszowo* brukowym antysemityźmie. 

Nieśmiała pod carskiemi rządami 
endecja, rozpętała szał demagogji od 
pierwszych niemal chwil niepodległoś- 
ci Polski, dyskredytując się jednak co- 
raz bardziej, w myśl starej mądrości 

łudowej, że „kłamstwem świat przej- 
dziesz, ale ani wrócisz..* 

Dziś dogorywa, ale jednak jeszcze, 
od czasu do czasu drgnie śmielej, jesz- 
<ze ma tereny, na których siedzi moc- 
niej, z jakiejś Ajpuhary jeszcze od cza- 
su do czas wypuści pocisk zatruty, 
choć chybiony. 

Niedawno utraciła grunt pod noga- 
mi na terenie naszego Uniwersytetu. 
Przyjechali leaderzy z Warszawy, zmy 
li głowy za sromotną klapę przy wybo- 
rach do Bratniaka. Ratować się zatem 

‚ jak można. Cóż tedy robią obiecujący 
młodzieńcy wszechpolscy? Czy rozpo 
czynają jakąś szlachetną, odnowiciel- 
ską pracę? Czy inicjują piękną i donio- 
słą w skutkach dla życia akademickie- 
go akcję? Nowe poczynania?  Nie.. 
Zu Kurz... jak mowią Niemcy. Tego 
nie potrafią. Czynią co innego. Ale cof- 
nijmy się nieco wstecz. 

Przed dwunastu bezmała laty w r. 
p. 1919 pierwszy Naczelnik Państwa i 
Naczelny Wódz Odrodzonej Polski 

        

  

    

   

    

  

   

  

   

  

wolą swoją powołał znów do życia ten_ 
uniwersytet batorowy. Fakt niezaprze- 
czony, jak każdy fakt nieusuwalny z 
przeszłości. Dziś po dwunastu bezma- 
ła latach, po wyjściu z tej uczelni licz- 
nych rzesz młodzieży na szerokie wo- 
dy życiowe z jej dyplomami w garści, 
przedstawiciele większości obecnych 
tego Uniwersytetu słuchaczów, więk- 
szości, jak to, choćby ostatnie wybory 
do Br. Pomocy wykazały — niewątpli- 
wie, postanowili jakoś wyrazić wdzię- 
czność Odnowicielowi naszej uczelni 
za to jej przywrócenie. Zebrali skrom- 
ne grosze i również skromny ale miły 

„objaw tej wdzięczności w postaci ta- 
blicy marmurowej z wizerunkiem Jego 
głowy, okazali. Nie zaproszono na od- 
słonięcie tego skromnego pomnika mło 
dzieży wszechpolskiej, oczywiście... 
Czy mieli o to pretensje? Przecież stud 
jują na tym Uniwersytecie lat tyle. 
Przecież korzystają z ufundowanego 
przezeń collegium Jego imienia, a nie- 
wątpliwie czerpią, zasiłki z funduszu 
„stypendjalnego przez Niego z pensji 
marszałkowskiej od lat tworzonego... 
Co uczynili? 

Ogłosili „protest, Prezydjum ,„Mto- 
dzieży Wszechpolskiej U. S. B. wysła- 
ło do J. M. Rektora pismo. Imperty- 
nenckie wobec Rektora, plugawe wo- 
bec kolegów, haniebne w istocie swej 
treści. 

- Wdzięczność jest enotą, to też nikt 
nie zdziwiłby się nieobecnością en- 
deckićh pflanc na wspomnianej uro- 
czystości. Pełen patosu honor jest 
„surogatem cnoty*, bywa używany, 
nadužywany lub... nieużywany. Jest 
jeszcze skromna, codzienna elementar- 
na... uczciwość. Nikt nie wymaga od 
Was, panowie wszechpolacy až cnoty... 
Znów... zu kurz... Możecie sobie świe- 
cić nieobecnością, nawet tam, gdzie 
waszym obowiązkiem jest st. Może- 
cie sobie należeć jeśli was dławi nie- 
nawiść, naczelna zasada, istota ideo- 
logji waszej partji, ale środowisko, w 
którem jesteście, jak każde srodowi- 
sko od swoich członków, ma prawo żą- 
dać od Was choć odrobiny honoru, 0- 
drobiny elementarnej uczciwości, 
wreszcie. Te dwie „odrobiny* wpoiły- 
by wam trzecią — odrobinę wstydu 
wraz z pewną dozą godności osobistej. 
To wszystko razem sprawiłoby, że nie 
ośmielilibyście się wystąpić przeciwko 
uczczeniu Tego któremu zawdzięczacie 
to, że jesteście obecnie w  polskiem 
Wilnie, że studjujecie w tej odwiecz- 
nej, przez Niego wskrzeszonej Uczelni. 

Psychika partyjna jednak zwycię- 
żyła. Nie mają żadnej z wymienionych 
cech autorzy owego haniebnego prote- 
stu i wzgardą naprawdę, obdarzą ich 
już najbliższe, następne pokolenia. 

S. Z. Klaczynski. 
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Tu— Brzeg Astokolski... 
(Akademickie wspomnienie z powodzi). 

    

Śliczna noc. Księżyc oświeca szumiącą i 

spienioną rzekę, nad którą rozłożył się pod 
gołem niebem obóz powodzian i czuwający 
posterunek pogotowia rzecznego. 

— Trrr... 

Zrywa się dyżurny żołnierz i podbiega 
do telefonu 

— Tu „Brzeg Antokolski', legjonista Ma- 
culewi A, to ty! Co słychać? Nie, już 

rzyku“, rozmawiać nie wolno! 
ło się! 

Należymy do drugiej zmiany, która „ma 
służbę* za trzy godziny. Z wieży kościoła 
św. Piotra i Pawła wydzwania miarowo ze- 
gar, kwadranse, a z przeciwnej strony szu- 
mią przewalające się masy wód i rechoczą 
żaby. 

— (Chce ci się spać? — zwracam się do 
kolegi. 

— W taką noc?! Zresztą zaraz idziemy 
na zmianę. 

Jedynasta. Zjawia się ntsz dowódca zwa- 
ny w skróceniu „Čyganem“ (stary wiarus 
i službista“). 

— No chłopcy, trzeba zmienić tamtych: 
„Tamci* chodzą po brzegu i pilnują bez 

pieczeństwa i dobytku śpiących pod gołem 
niebem rzeszy powodzian. 

— (o słychać? 
— Owszem słychać jak 

dynki... 

— ldźcie spać, zostaniemy tu do drugiej. 
Zmierzyliśmy stan wody: znów ubyło 

dziesięć centymetrów. Dzięki Bogu, prznaj- 
mniej ci biedacy nie będą zmuszeni przeno- 
sić się jeszcze wyżej. 

    
   

  

trzeszczą bu- 

Zbliżamy się do ogniska, prz yktórem sie 
dzą dwaj nasi koledzy i policjant. Podnoszą 
głowy i wpatrują się w ciemność nocy.. Czu- 
wają aby złodzieje nie okradli biedaków. 

— Dzisiaj to już spokojnie — mówi stróż 
bezpieczeństwa — ale wczoraj w ta pora to 
my zdrowo pracowali! 

Noc przeszła bez żadnych przygód. 
Rano zaczynamy dzwonić na główny po- 

sterunek po zmianę. Odpowiedź niepociesza- 
jąca: niema ludzi. 

3 trudno! Trzeba czekać, chociaż je- 
y juž niepotrzebni. 

Nareszcie, o 9-ej przynosi dyżurny aspi- 
rant wiadomość: 

— Aquilanję zmieniają harcerze! 
Zmęczeni po nieprzespanej nocy — po 

mimo zmian nikt nie spał — ładujemy się na 
ciężarowiec i ruszamy na odpoczynek. A 
odpoczynek? 

Godzina na umycie się i śniadanie. a póź 
niej... na wykłady. 

  

  

E. Łuniewicz. 
= 

Juž nie „Aguilanja“ 
a „Pilsudja“. 

Dowiadujemy się, że k! Aquilanja za po: 
średnictwem marsz. prof. Szymańskiego u- 
zyskała pozwolenie na przybranie, od po- 
czątku swego założenia obranej nazwy 
„Piłsudja”. Nazwa „Aquilanja” była tymcza:- 
sowa. 

Gratulujemy  „Piłsudji* tego wielkiego 
sukcesu i oby niepowszednią dzielnością jei 
członków — w możliwie bliskiej przyszłości, 
dobrze zasłużonego. 

Taka nazwa obowiązuje i aby na nią w 
pełni zasłużyć, będą musieli członkowie tej 
młodej korporacji solidnie, w niebylejakim 
trudzie zapracować. 

Szczególnie poważne zadanie mają tutaj 
władze „Piłsudji*, które zaprawdę, z niezwy- 
kłą pieczołowitością w dużem napięciu mo- 
ralnem będą musiały sprawować swoje obo- 
wiązki, bo — noblesse oblige! Ma ona laury, 
ale ma i ciernie... 

Serdecznie Wam Koledzy życzymy jak 
najchlubniejszego wywiązania się z tych о- 
bowiązków. 

      

2 UA | 
TRENCZYNSKIE CIEPLICE 

„PERŁA I 

Przez specjalne ZABIEGI KĄPIELOWE: 
cudownewyniki przy. STANĄCH po 
ZAPALENIACH ZAKRZEPOWYG УЕ 

"(THROMBOPELEBITIDEN) 3 

Informacje i prospekty: 

Luba Chait, Wilno 
Stefańska 23, tel. 680. 
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Odczyt red. Rueckera. 

Prasa duńska obszernie komentuje 
odczyt redaktora Rueckera w Kopen- 
hadze o polityce zagranicznej Polski, 
podkreślając, że wśród licznego audy- 
torjum byli obecni m. in. przedstawi- 
ciele duńskiego MSZ, szef sztabu gene- 
ralnego Birke, gubernator wojskowy 
generał Roerdam, burmistrz Kopenha- 
gi Kaper, przedstawiciele: marynarki 
wojennej oraz wszyscy naczelni redak- 
torowie pism kopenhaskich. 

Dzisiejsze dzienniki podkreślają wy- 
soki poziom odczytu i dyskusji oraz 
zupełny objektywizm wywodów red. 
Rueckera w sprawie stosunków pol- 
sko-niemieckich. 

Dzienniki, które przy tej okazji o- 
mawiają stosunki polsko-niemieckie, 
wyrażają zadowolenie z powodu obec- 
ności polskiego publicysty, nadmienia- 
jąc. że jego odczyt został przyjęty z 
wielkiem zadowoleniem. 

Poseł Michałowski wydał na cześć 
gościa polskiego śniadanie w obecności 
gen. Birke, burmistrza Kapera, szefa 
biura prasowego MSZ. Poulsena, re- 
daktorów „Berlingske Tidende*, „Na- 
tionaltidende* i inn. 

Wieczorem zaś wydał przyjęcie 
redaktor „Berlingske* Tidende', Mol- 
ler. Dzisiaj wyda przyjęcie szef biura 
prasowego MSZ. Poułsen. Polskiego 
prelegenta przyjął między innymi mi- 
nister spraw zagranicznych Munch. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

I Rzeczną! |   

  
   

  
    
  

doktora Lustra 

krem sportowy 

niezrównany 
dla ceryirąk 

popularny 

       

WIDE NSKI 

0 wspólny front przeciwko bolszewikom. 
PARYŻ. 12.V. (Pat.) Znany prze- 

mysłowiec niemiecki Arnold Rechberg, 
rzecznik sojuszu francusko-niemiec- 
kiego, obrał obecnie za pole swego dzia 
łania środowiska lewieowe. Dotych- 
czas, jak wiadomo, operował on w ko- 
łach nacjonalistycznych. Szereg jego 
listów otwartych ukazało się w dzien- 
nikach „L“Ordre“ i La Victoire“. Dzis 
nowy list drukuje organ umiarkowa- 
nych radykałów „Ere Nouvelle. Z 
drugiej strony dziennik „La France 
Militaire“ zamieszcza apel gen. von 

der Lippe do towarzyszy broni Fran- 
cuzów, wzywający ich do zaprzestania 
wszelkich sporów i do połączenia się 
we wspólnej walce przeciwko bolsze- 
wikom. List otwarty Arnolda Rech- 
berga, a także i wezwanie gen. von 
der Lippe mają. na celu przedstawie- 
nie Francuzom grożącego im niebez- 
pieczeństwa ze strony bolszewickiej 
Rosji, która w sojuszu z Niemcami 
dążyć ma do zawładnięcia Polską i 
rozbicia Francji. 

Bójka w radzie miejskiej. | 
BERLIN 12.V. Pat. — Wczoraj po połu- 

dniu na posiedzeniu rady miejskiej w Karl- 
ruhe doszło do krwawej bójkiepomiędzy ko- 
munistami i hitleroweami. Obie strony ob- 
rzuciły się krzesłami i pulpitami. W chwili 

kiedy policja wkroczyła na salę wewnętrzne 
urządzenie sali przedstawiało obraz pobo- 
jowiska. Nadburmistrz z przedstawicielami 
stronnictw umiarkowanych opuścili sale. 
Szereg osób odniosło ciężkie obrażenia. 

Stolicą republiki chińskiej — Nankin. 
NANKIN. 12.V. (Pat) Konwent 

narodowy przyjął z nieznacznemi po- 
prawkami projekt konweneji, mocą 

RU     BZ 

nie czeka”. 

  

ASUS DTS POKO DZSZ 

  

Walne Zgromadzenie i Zjazd 

„Kto szybko daje, ten dwa razy daje — głód i 

której Chiny stają się już na stałe re- 
publiką, a stolicą ich będzie Nankin. 
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delegatek prowinojonalnych Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

W dniu 10 maja o godzinie 1 i pół 
w Małej Sali Pałacu Reprezentacyjne. 
go odbyło się uroczyste otwarcie Wal- 
nego Zgromadzenia Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, w obecności J. 
E. arcybiskupa Jałbrzykowskiego, J. 
E. biskupa Michalkiewicza, Generała 
Żeligowskiego, wojewody  Kirtiklisa. 
starosty Iszory i licznych przedstawi- 
cieli różnych Związków i Organizacyj. 

Po otwarciu walnego zgromadzenia 
przez przewodniczącą Zrzeszenia Wo- 
jewódzkiego Związku posła Janinę 
Kirtiklisową, pierwszy powitał Zjazd 
J. E. arc. Jałbrzykowski wyrażając u- 
znanie dla pracy dla dobra państwa i 
kraju i w serdecznych słowach życząc 
dalszej owocnej pracy. 

Zjazd zagaiła przewodnicząca i w 
swem przemówieniu zaznajomiła zjazd 
z całokształtem dwuletniej pracy 
Związku, pracy zakreślonej na szeroką 
skalę, gdyż wyrosła ona z ideologji 
Marszałka Piłsudskiego. Zadaniem 
Związku jest zagładzanie wszelkich 
zadrażnień narodowościowych i kla- 
sowych i wychowanie obywateli w ide- 
ologji państwowości z całym poczu- 
ciem obowiązków i praw obywatel- 
skich. W tym celu Związek musi wcho 
dzić we wszystkie dziedziny życia, dla 
ułatwienia pracy dzieli się na różne 
referaty, Referat Wychowania Obywa- 
telskiego, Referat Opieki nad Matką i 
dzieckiem, Referat Wytwórczości go- 
spodarczej, Referat Prasowy i Referat 
Finansowy, te zaś dzielą się jeszcze na 
różne sekcje. 

Związek Pr. O. K. ma na terenie 
województwa wileńskiego 42 placów- 
ki i zdobył sobie zaufanie ludności 
nawet w powiatach o ludności miesza- 
nej, czego najlepszym dowodem był 
wynik wyborów do ciał ustawodaw- 
czych, w których głosy kobiece zawa- 
żyły w 65 procentach. Kończąc swe 
przemówienie przewodnicząca serdecz- 
nie podziękowała przedstawicielom 
władzy za okazywaną zawsze i wszę- 
dzie Związkowi wydatną pomoc, a 
zwracając się do delegatek z prowin- 
cji wyraziła nadzieję że wyjadą na 
swoje placówki ze Zjazdu pokrzepione, 
z nowym zapasem sił i energji do pra- 
©. 

Na przewodniczącą zebrania obra- 
no jednogłośnie panią Kirtiklisową, 
która powołała do stołu prezydjałnego 
delegatki kół prowincjonalnych. 

Bardzo pięknie powitał Zjazd wo- 
jewoda Kirtiklis, mówiąc że stosunek 
jego do Związku nie jest sentymental- 
ny ale rzeczowy, a ponieważ w swoich 
objazdach miał sposobność przekonać 
się jak owocna i skuteczna na każdym 
polu a przedwszystkiem na polu uświa- 
domienia obywatelskiego jest praca 
Związku, przeto składa serdeczne po- 
dziękowanie za dotychczasową działal- 
ność i życzy jak najlepszego dalszego 
rozwoju. 

Potem witali Zjazd J. E. ks. biskup 
Michalkiewicz w serdecznych słowach 
mówiąc o zadaniach kobiety w rodzi- 
nie, przedstawicielki województwa no- 
wogródzkiego, Rodziny Policyjnej w 
osobach pań Ludwikowskiej i Izydor- 
czykowej, Kobiet z Wyższem wykształ 
ceniem, Związku Ziemianek, Żeńskie- 
go Związku strzeleckiego, Służby Oby- 
watelskiej, Legjonu Młodych, Federa- 
cji Pol. Obr. Ojcz. Wileńskiego okr. P. 
O. W. Wileńskiego Czerwonego Krzy- 
ża, Polskiej Macierzy Szkolnej, Zw. 
Naucz. Szkół Powszechnych i t. d. 

Potem odczytano nadesłane życze- 
nia od J. E. biskupa Bandurskiego i 
od różnych zrzeszeń wojewódzkich 
Związku. Wreszcie pani Marja Hille- 
rowa odczytała sprawozdanie z działal 
ności Referatu Wychowania Obywa- 
telskiego, obejmujące pogadanki, od- 
czyty, wieczory dyskusyjne, organiza- 
cje świetlic i t. d. i całą pracę w okre- 
sie przedwyborczym napomykając o 
planach i projektach tegoż Referatu 
na przyszłość. 
' Sprawozdanie z referatu Opieki 
nad matką i dzieckiem wygłosiła Pani 
Wojciechowska, Pani Rostkowska zo- 
brazowała cele i zadania Referatu Wy- 
twórczości gospodrczej, który jest o- 
obecnie w stadjum swego organizacyj- 

nego rozwoju, mówiła o wikliniarni, 
szkole koszykarskiej, szkole tkackiej, 
pralni i maglarni już istniejących na 
prowincji, o wytwórni krawałów w 
Wilnie i projekcie otwarcia szkoły go- 
spodarczej połączonej z restauracją w 
Wilnie. Wszystkie te placówki wynika- 
ja z istotnych warunków miejscowych 
i dają zatrudnienie sporej ilości bezro- 
botnych. 

Po zredagowaniu tekstów depesz 
wysłanych przez walne zgromadzenie 
do Pana Prezydenta Mościekiego, Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego, premjera 
Sławka i prezeski Związku P. O. K. 
Pani Zofji Moraczewskiej, nastąpiła 
przerwa w obradach, i wszystkie dele- 
gatki udały się na wspólny obiad do 
restauracji hotelu Georges'a. 

O godzinie 6 również w tej samej 
sali Pałacu Reprezentacyjnego, rozpo- 
czął się dalszy ciąg obrad Zjazdu, Spra 
wozdanie z działalności referatu pra- 
sowego miała pani Kazimiera Roubina 
oraz z referatu finansowego pani Bier- 
nacka. A ponieważ wybory do nowego 
Zarządu zostały odłożone do 29 i 30 
maja, przeto pani Hillerowa zagaiła 
dyskusję na temat Referatu Wychowa- 
nia Obywatelskiego, poruszając ko- 
nieczność i potrzebę prowadzenia fa- 
chowych kursów dla referentek lub 
kierowniczek referatów, zakładania 
jak największej ilości świetlic na pro- 
wincji, i systematycznego prowadze- 
nia pogadanek. W dyskusji zabierali 
głos p. starościna Mydlarzowa, prze- 
wodnicząca ze Święcian, p. przewodni- 
cząca z Głębokiego i inne panie, 
przedstawiając trudności z jakiemi 
muszą się borykać na prowincji i pro- 
sząc o jak najczęstsze przesyłanie de- 
legatek z Wilna. 

Ożywiona dyskusja przeciągnęła 
się do godziny dziewiątej wieczór. Po- 
czem przewodnicząca Zjazd zamknęła. 

Zokali. 
MSTEREZESERENE KEK RZDIE NA 

Poseł sowiecki w Litwie 
o litewsko-sowieckim 

układzie. 

W tych dniach sowiecki poseł w 
Litwie Karski przyjął przedstawicieli 
prasy miejscowej (z wyjątkiem „Dnia 
Kowieńskiego”) oraz zagranicznej i 
przy tej okazji wygłosił dłuższe prze- 
mówienie. : 

Na wstępie poseł zaznaczył, iż do- 
brze zdaje sobie sprawę z doniosłej 
roli, jaką odegrywa prasa w Litwie, 
która tyle setek lat przebywała pod ob- 
cem jarzmem. Jednocześnie poseł wy- 
raził swe zadowolenie, iż jego spotka - 
nie z przedstawicielami prasy wypadło 
właśnie nazajutrz po podpisaniu w 
Moskwie protokółu o prolongacie li- 
tewsko-sowieckiego układu o nienapa- 
daniu. Poseł dobrze pamięta ten wie- 
czór 28 września r. 1926 kiedy w sali 
konferencyjnej komisarjatu spraw za- 
granicznych w Moskwie został ten u- 
kład podpisany. Wszyscyśmy wzięli 
udział w jego podpisaniu, mówił poseł 
a czynni uczestnicy rokowań, poprze- 
dzających podpisanie układu, zdawali 
sobie sprawę, że przed ich oczyma do- 
konywa się akt wielkiej doniosłości 
historycznej. 

Następnie poseł oświadczył, że jest 
głęboko przekonany, iż te stosunki i 
nadal będą się rozwijały pomyślnie 
w tym kierunku, który bynajmniej nie 
jest przypadkowy, lecz wypływa z pod 
stawowych zasad polityki obu państw. 
Przez podpisanie traktatów w r. 1920 
i 1926 rząd sowiecki przystąpił do 0- 
wocnej realizacji zasad ogłoszonych w 
czasie rewolucji październikowej i S0- 
wiety „przez cały czas z serdeczną 
sympatją śledzą życie niepodległości 
Litwy i walkę jej narodu, który w tak 
ciężkich warunkach broni swej nie- 
podległości. 

„Z.S. S. R. i Litwa, mówi poseł, są 
w takich stosunkach, które usprawied- 
liwiają i dalsze rozszerzanie się sto- 
sunków gospodarczo-kulturalnych w 
w duchu przyjaznym. 

W końcu poseł oświadczył, iż pro- 
longowanie litewsko-sowieckiego ukła- 
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du o nieagresji jest okolicznością waż- 
ną również dla wzmocnienia pokoju 
w Europie wschodniej: „Przyjazne 
stosunki między ZSSR i Litwą zawsze 
były ważnym czynnikiem, mogącym 
przyjść z pomocą zachowaniu stosun- 
ków pokojowych w tym niespokoj- 
nym zakątku Europy*. 

„Miło mi jest stwierdzić*, mówił 
poseł, „iż ten akt przyjaźni i pokoju 
został podpisany właśnie w chwili, 
gdy sytuacja narodowa jest poważnie 
naprężona i kiedy tak wiele potęg gro- 
zi niepodległości narodów oraz sze- 
rzeniu się wolności”. 

Na zakończenie poseł wyraził na- 
dzieję, iż podpisany przed paru dnia- 
mi układ powitany będzie z zadowo- 
leniem przez wszystkich przyjaciół 
pokoju i że „prasa odegra ważną rolę 
w popularyzacji tych zasad, na któ- 
rych się opierają stosunki sowiecko- 
litewskie”. 

    

е 

Wykrycie spisku w Meksyku. 
MEKSYK. 12.V. (Pat.) - Wykryto 

tu spisek, którego celem było obalenie 
rządu i powstanie zbrojne. W związku 
z tem deportowano byłego ministra fi. 
nansów Ludwika Cabera, który po- 
dobno stał na czele spisku. 

QE 

Pielgrzymka polska w Rzymie 
RZYM. 12.V. (Pat.) We wtorek o 

godz. 6.45 przybyła tu wycieczka pol- 
Ska, złożona z około 200 osób, prag- 
nących wziąć udział w uczczeniu 40. 
lecia słynnej encykliki Papieża Leona 
XIII. Wycieczce przewodniczy ks. bi- 
skup Przeździecki. Wycieczka polska 
przyjęta będzie przez Ojca Świętego 
na audjeneji Obecni będą wszyscy 
przebywający w Rzymie biskupi pol- 
scy z kardynałem Hlondem na czele 
Ojciec Święty, jak przypuszczają, wy- 
głosi do pielgrzymów polskich prze 
mówienie. : : 

Wyrok na d-r Budzińską- 
Tylicką. 

Po trzydniowej rozprawie przeci- 
wko dr. Justynie Budzińskiej-Tylic- 
kiej, współoskarżonej o zorganizowa- 
nie demonstracyjnego pochodu w dniu 
14 września ub. r., w następstwie cze- 
go padli ranni i zabici — sąd okręgo- 
wy w Warszawie w poniedziałek ogło- 
sił wyrok. 

Uznając oskarżoną Budzińską-Ty- 
licką winną udziału w zbiegowisku, 
mającem na celu przeciwdziałanie si- 
le zbrojnej zapomocą broni i materja- 
łów wybuchowych — sąd skazał ją 
za to na jeden rok więzienia. W moty- 
wach sąd zaznaczył, iż oskarżona i po- 
seł Tomasz Arciszewski (PPS-CKW) 
są moralnie odpowiedzialni-za przelew 
krwi w dniu 14 września. 

Aresztowanie uczestników 
morderstwa kpt. Łopatko. 
SARNY 12.V. (Iskra). — W toku 

dalszych dochodzeń w sprawie morder 
stwa kpt. Łopatko dokonanego w po- 
ciągu około Rafałówki — przytrzy- 
many został jako podejrzany o udział 
w zbrodni Jan Borowiec, konduktor 
obsługujący pociąg, w którym dokona- 
no morderstwa. 

Borowiec i przytrzymany poprzed- 
nio Mielnik przekazani zostali do dy- 
spozycji sędziego śledczego. Dalsze do-- 
chodzenia trwają. 

Przedstawienie na rzecz 
powodzian. 

WARSZAWA. 12.V. (Pat.) w dniu 
12 b. m. odbyło się w teatrze „Nowo- 
ści* przedstawienie na rzecz ofiar po- 
wodzi. Odegrano operetkę ,.Wiktorja 
i jej huzar*, Przedstawienie zaszczy- 
cił swą obecnością Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej w otoczeniu członków 
domu cywilnego i wojskowego. W hał- 
lu teatru powitała Pana Prezydenta 
delegacja z panią Gistedt, dyrektorem 
Brodzińskim i p. Redo. Gdy Pan Pre- 
zydent ukazał się w loży, orkiestra 
odegrała hymn narodowy. Na przed- 
stawieniu obecni byli również: p. pre- 
zes Rady Ministrów Sławiek, marsza - 
łek Sejmu Świtalski, marszałek Sena- 

tu Raczkiewicz, ministrowie Pieracki, 
Prystor, Kuehn, Boerner, członkowie 
francuskiej misji wojskowej, komisarz 
rządu Jaroszewicz, szef protokółu dy- 
plomatycznego Romer, komendant po- 

licji płk. Jagrym-Maleszewski i inni. 
Teatr był przepełniony. 

Kwesta na powodzian. 
Komitet Tygodnia Zbiórki na powodzian, 

rozumiejąc, jak nieodzownym jest zbiorowy 
wysiłek całego absolutnie społeczeństwa w 
kierunku przyjścia z pomoeą poszkodowa- 
nym, urządza w dniu 13 maja (środa) kwe- 
stę w lokalach zamkniętych, a w dniu 14 
maja (czwartek) — kwestę uliczną. Nie znaj- 
dzie się chyba nikt, kto odmówiłby kwes- 
tarkom chociażby najmniejszej ofiary, gdyż 
każdy uprzytamnia sobie że najdrobniejszym 
nawet datkiem przyczynia się do ulženia 
doli nieszczęśliwych. 

‚ я 
Ofiara na powodzian. 

Na ręce Starosty Grodzkiego Wileūskie. 

go złożył ks pastor P Grodiszcz złotych 300 

na rzecz powodzian w Wileńszczyźnie. Hoj. 

na ofira została przekazana Komitetowi 

„Tygodnia Pomocy dla Powodzian*, 
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Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych, 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 
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    MIEŚCI |! OBRAZKI z KRAJU 
W Dziśnie po klęsce powodzi. 

W dniach 7—9 maja b. r. Naczel- 
nik Wydziału Zdrowia Urzędu Woje- 
wódzkiego dr. H. Rudziński przepro- 
wadził wraz ze starostą p. Jankowskim 
szczegółową inspekcję sanitarną m. 
Dzisny dotkniętego kleską powodzi. 

Większa część miasta uległa zna- 
cznemu zniszczeniu,. 12 domów spły- 
nęło do Dzisny podczas powodzi, oko- 
ło 70 domów i prawie wśzystkie stud- 
nie w mieście uległy zniszczeniu i za- 
nieczyszczeniu, około 400 osób pozo- 
staje bez dachu nad głową i zmuszone 
jest przez dłuższy czas mieścić się w 
schroniskach lub namiotach. 
W celu zapobieżenia wybuchowi epi- 

demji wszelkich chorób zakaźnych w 
mieście zostały wydane daleko idące 
zarządzenia: opracowano szczegółowy 
plan odczyszczenia miasta i studzien, 
sprowadzono do Dzisny oddział dezyn- 
fekcyjno-kąpielowy Czerwon. Krzyża 

      

oraz aparat (beczkowóz) do chlorowa- 
nia wody, zorganizowano w różnych 
dzielnicach miasta rozdawanie ludnoś- 
ci przez cały dzień gotowanej wody 
do picia, rozpoczęto naprawę i odka- 
żanie studzien, na co ma być udzielona 
większa zapomoga rządowa, ludności 
rozdaje się szczepionkę Besredki prze- 
ciwko durowi brzusznemu w postaci 
pigułek. Epidemja duru plamistego 
wybuchła w miesiącu kwietniu w oko- 
licznych wsiach koło Dzisny zawdzię- 
czając pracy Państwowej Kolumny 
Epidemicznej obecnie wygasa, w ostat- 
nim tygodniu zarejestrowano 3 nowe 
przypadki zachorowania we wsi Bon- 
darcy gminy mikołajewskiej i 1 przy- 
padek we wsi Ciszyno gminy jaźnień- 
skiej. 

  

ie Dziśnie zachorowań na 
dur plamisty dotychczas nie było. 

  

Polsko-sowieckie porozumienie w sprawie 
nawigacji i spławu drzewa Dźwiną. 

Wczoraj na terenie odcinka gra- 
nicznego Dzisna odbyła się polsko-so- 
wiecka konferencja graniczna poświę- 
cona omówieniu sprawy zbliżającego 
się sezonu nawigacji i spławu drzewa 
Dzwiną. 

Aresztowanie jednego 

Konferencja dała rezultat pomyśl- 
ny doprowadzając do osiągnięcia cał- 
kowitego porozumienia. 

Na konferencji ustalono, że ruch 
nawigacyjny i spław drzewa rozpocz- 
nie się na Dzwinie z dniem 20 b. m. 

z członków „wyprawy" 
po amerykańskie dolary we wsi Norsty. 

W „Kurjerze Wileńskim* z uhiegłej so- 

boty donosiliśmy © zuchwałym napadzie 
rabunkowym we wsiNorsty gm. holszań- 
skiej, pow. oszmiańskiego. 

Jak już podawaliśmy bandyci przedo- 

stali się do mieszkania przy pomocy zro- 
bionego przedtem podkopu, i zażądali od 
Stanisławy Chajdulewiczowej wydania 220 
dołarów, które otrzymała w dniu 6 b. m. 
w urzędzie pocztowym w  Holszanach. 

Dzięki dzielnej postawie Chajdułewiczo- 
wej, która udała omdlenie, a później wy- 
korzystująe odpowiedni moment wyskoczy- 

Podnalił własny mają 

ła przez okno i podniosła alarm, bandyci 

zmuszeni byli do ucieczki zabierając ze so- 
bą jedynie złoty zegarek i kilka złotych. 

Przeprowadzone przez policję energicz- 
ne dochodzenie, doprowadziło w dniu wczo 

rajszym do ujęcia jednego ze sprawców. tej 
niefortunnej wyprawy. Okazał się nim 
mieszkaniec sąsiedniej wsi Wiktor Jurgie- 
lewicz. Podczas rewizji w mieszkaniu jego 
znalezniono rewolwer i maskę. Policja jest 
również 'na tropie innych sprawców napa- 
du, którzy mają być lada chwila areszto- 
wani. (e). 

tek w celu otrzymania 
premii asekuracyjnej. 

Noey ubiegłej wybuchł duży pożar w 
iolwakru Olany gm. oszmiańskiej. Ogień 
strawił doszezętnie dom mieszkalny i za- 
hudowania gospodarskie właściciela fol- 
warku Jana Jankowskiego wyrządzając 
szkody ponad 35 tysięcy złotych. 

Przeprowadzone dochodzenie 

KALWARJA 
+ Czy „Oazy ciemnoty* i dlaczego? Wo- 

bec wzmianki w jednym z numerów Expre- 
su Wileńskiego o „Oazach ciemnoty“ na pe- 
ryferjach m. Wilna, a szczególniej w okoli- 
each Fabjaniszek, znając bliżej te sprawy 
czuję się w obowiązku podać do publiczn 
Wiadomości faktyczny stan poruszonej kwe- 
stji. Otóż wpobliżu Fabjaniszek — w Kał- 
warji już od dłuższego czasu jest dosyć in 
tensyw prowadzona praca społeczno-oś 

wiatowa i gospodarcza. Istnieje tutaj Kółko 
Rolnicze, skupiające rolników z Kalwarji, 
Jerozolimki, Nowosiółek, Fabjaniszek, We 
rek. Bołtupia, Zgody, Wyszar, Bojar, Żura- 
wic i Zadworańców. Udział w tej pracy bie- 
rze miejscowe społeczeństwo w osobach: p 
Sokołowskiego, prezesa Kółka, p. Lemanowi- 
cza Władysława, nauczyciela miejscowej 
szkoły powszechnej, Ks. Dziekana, p. Szuk- 

szcina. urzędników Izby Skarbowej z kolon 
ji „Zgoda“ i innych. 

Pozatem z fachową pomocą przychodzą: 

p. Ż ki, kierownik Powiatowego T-ws 
i Kółek Rolniczych, p. Djakow- 

p. Garszyński, dyrektor szkoły rol- 
Bukiszkach. 

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca 

odbywają się zebrania Kółka z odpowied- 
niemi odczytami i pogadankami, ilustrowa- 

nemi przezroczami z dziedziny rolnictwa. 
W. marcu r. b. odbył się w Kalwarji kurs 
przysposobienia rolniczego. Jedenastu rolni- 
ków przystąpiło do prowadzenia pól kon- 
kursowej uprawy buraków, a jeden z człon- 
ków Kółka p. Jurewicz prowadzi swe gospo- 
darstwo jako wzorowe. Kółko korzysta z 50 
tomowej bibljoteczki rolniczej i aparatu pro 
jekcyjnego z przezrocztmi, wypożyczonych z 
referatu oświaty pozaszkolnej przy Inspek- 
toracie Szkolnym na powiat wileńsko-trocki. 
Kilkanaście książek dostarczył również Ma- 
gistrat m. Wiłna. * 

Prace kulturalno-oświatowe fizyczne oraz 
przysposobienie rolnicze przeważnie z doro- 
słą młodzieżą pozaszkolną z dużem powo- 
dzeniem prowadzi p. Eugenja Lemanowi- 
czowa przy pomocy p. H. Makarewicza Stud. 
U. S. B. i p. Djakowskiego, instruktora rol 
nego z ramienia Zw. Młodzieży Polskiej 
я „Przedstawienia amatorskie wieczory 
świetlicowe, akademje, obchody okoliczno- 
ściowe, kursy kroju i szycia oraz inne for- 
my składają się na program tych prac. 

Podobne prace są prowadzone i na in 
nych peryferjach m. Wilna np. w Kurpja 
niszkach przy udziale kierownika tamtejsze 
szkoły powszechnej p. Kolatora Alfreda. 

Większość jednak krańców miasta poz 
bawiona est tych ośrodków kult. i stanowi 
rzeczywiście „Oazy ciemnoty*, do zlikwide- 
wania których winienby przyczynić się Wy- 
dział Kultury i Oświaty Magistratu m. Wil- 
na przy pomocy miejscowych czynników 
społecznych i Władz Szkolnych. Niestety 
nasz Magistrat albo nie chce widzieć potrzeb 
kulturalnych tych części miasta, albo wiecz- 
nie zasłania się trudnemi warunkami gospo- 
darczemi odmawiając np. kilkudziesięciu zło- 
tych na prenumeratę czasopism rolniczych 
i oświatowych dla tak pomyślnie zapocząt- 
kowanej rozwijającej się placówki społe- 
cznej w Kalwarji. Niepoparta przez odpo- 
wiednie czynniki zdrowa inicjatywa społe 
czna albo zamiera albo wegetuje. 

Edward Aluchna. 

RADOSZKOWICZE 
> + Różności z m. Radoszkowicz. Święto 

Konstytucji 3 maja w r. b. wypadło tu im- 

ponująco. Tak liczne zebranie się ludności 
z miasta i okolic niecęsto daje się zaobser- 
wować. 

Między innemi szczęgółami z tego dnia 
bardzo dobrze wypadła Akademja, zorga- 
nizowana w godzinach popołudniowych, ca 
dało możność ludności wsi kolicznych ma- 
sowo zaszczycić takową. Obecnych było da- 
leko ponad tysiąc osób. 

Pięknie wypadła inscenizacja Polski 
Zmartwychwstałej. Niemniej interesująco 
wypadł żywy obraz i deklamacje na tematy 
ochrony granic. Dużo pomysłowości było w 
tem ukryto — Ю też odwód sąsiednio — sta. 
cjonowanej kompanji K.O.P.-u spisał się 
dobrze. 

ustaliło, 

  

  

   

  

      

^ 

      

že požar powstal wskutek podpalenia, któ- 
rego dokonał  najprawdopodobniej sam 
właściciel domu Jankowski w celu otrzy- 
mania premji asekuracyjnej. Jankowskiego 
aresztowano. Dalsze dochodzenie w toku. 

(e). 

— 

Należy również zaznaczyć że dzięki za- 
biegliwości Dowódcy tejże kompanji pana 
kapitana - Nałęskiego, przybyła tu w tym 
dniu dziatwa szkolna ze wsi okolicznych, 
miała gorący posiłek. Wywołało to zrozumia 
łe zadowolenie nie tyle dzieci wiele ich ro- 
dziców i opiekunów. 

Przybyła tu w połowie stycznia r. b. I-sza 
Państwowa Wędrowna szkoła rolnicza żeń- 
ska już zakończyła kurs. Zamknięcie kursa 
wypadło nadspodziewanie okazale. Przy 
zamknięciu obecny był lubiany przez lud- 
ność i cieszący się wielkim autorytetem, p. 
starosta mołodeczański Jerzy Tramecourt. 
Panu Staroście towarzyszyła małżonka i in- 
struktorka Koła Gospodyń wiejskich p. Łun- 
kiewiczówna. Obecni byli również ordziec 
kursistek, przedstawiciele władz miejsco- 
wych, K.O.P.-u oraz inspektor z Wojewódz- 
twa. Referaty wygłoszone przez kursistki, 
wystawa robót ręcznych i wystawa z działu 
kulinarstwa aż nadto przekonały obecnych 
o pożyteczności tego rodzaju szkół. & 
mogły powsłać na wstępie kursu pewne nie- 
pcrozumienia i niesmaki to rzeczą jest ja-, 
sną, że wywołane były sztucznie przez miej- 
scową endecję, szukającą wszędzie żeru i 
gwałtownie budzącą się po. przegranych 
przez nią wyborach do Sejmu i Senatu. 

W miesiącu kwietniu odbyły się tu rów- 
nież miejscowe popisy pożarnicze oraz egza- 
min członków czynnych. I tu także, nie- 
zważając na znaczną odległość od siedziby 
powiatu, obecnym był p. Starosta w obec- 
ności Inspektora Rejonowego Straży Pożar. 
nych z Mołodeczna. Egzaminy wypadły dob- 
rze, nacechowane były pewną powagą, bez- 
wolnie kładącą nacisk na dalsze etapy szko- 
lenia straży. Bo 

SMORGONIE 
-+ ZRABOWANIE 180 ZŁOTYCH. ® 
Ze Smorgoń donoszą © następującym 

wypadku. 
Wezoraj przyjechała do Smorgoń mie- 

szkanka wsi Kruglaki Helena Swatycka. 
Na rynku spotkała dwóch nieznanych 

jej osobników, którzy podali się za emig- 
rantów z Rosji i zaproponowali kupnė 
krowy. Swatycka jednak odmówiła. Wów- 
czas rzekomi emigranci zaproponowali na- 
bycie dwóch złotych pierścionków, zresztą 
jako okazyjnie bardzo tanio. Swatycka zno 
wuż odmówiła. Gdy wreszcie i próba 
sprzedania poczciwej kobiecinie „prawdzi- 
wego  dwukaratowego bryljantu* nie po- 
wiodła się jeden z „emigrantów* poprosił 
Swatycką by. pokazała mu jak wyglądaja 
polskie pieniądze, których jakoby jeszcze 
nie widział. 

Nie podejrzewając podstępu Swatycka 
wydobyła 180 złotych aby zaspokoić chęć 
biednego uciekiniera z Rosji 

я W tej chwili jednak rzekomi emigran- 
ci rzucili się na nią wyrwali z rąk pienia- 
dze i zbiegli, zanim kobieta ocknęła się 
z przerażenia i zaczęła wołać o pomoc. 

Policja wdrożyła dochodzenie. (e). 

Z POGRANICZA 
+ Zbiegowie z Sowietów. Onegdaj w po- 

wiecie wilejskim na odcinku  Dołhinowa 
przeszło na stronę polską 5 włościan sowie- 
ckich, a na odcinku Iwieniec — 8. Zbiegów 
zatrzymały patrole K.O.P.-u i przekazały do 
dyspozycji władz, które obecnie wyjaśniają 
przyczyny ucieczki włościan z terenu Biało 
rusi Sowieckiej. 

   
   

   

   

  

  

+ Ruch graniczny. Sezon rolny jest już 
w całej pełni w związku z tem na pograni- 
czu polsko łotewskiem znacznie ożywił się 
ostatnio t zw. mały ruch graniczny. 

W ciągu ubiegłego tygodnia na podstawie 
doraźnie wydanych przepustek granice z 
Polski do Łotwy przekroczyło 460 rolników 
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Grafika. 
Najsubtelniejszy, najbardziej wnik- 

liwy rodzaj sztuki. Odtwarzający, jak 
żaden inny, każdy nastrój, każdy cha- 
rakter uwiecznianych przez się przed- 
miotów. Czem trafniej, niż akwafortą 
można wyrazić odwieczność starych 
budowli, odtworzyć całą ich patynę, 
w subtelnych, delikatnych linjach u- 
chwycić surowy wdzięk gotyku, har- 
monję renesansu, bogactwo baroku. 
żywość filigranową rokoka!? Jakiż ro- 
dzaj malarstwa może się równać co 
do delikatności i miękkości tonu z ja- 
kąś akwa — czy merzotintą? A przy- 
tem są to rzeczy tak nieporównanie 
wytworne, że trzeba już pewnej kul- 
tury, żeby je lubić, żeby się nawet 
jako tako poznać na nich. Mają one 
na sobie nawet piętno starej kultury, 
ukształcenia wielu wieków „jakiś ary- 
stokratyzm w porównaniu np. z ole- 
jem i akwarelą. Nawet najprymityw- 
niejszy zda się, z całej grafiki — drze- 
woryt można doprowadzić do nad- 
zwyczajnej wytworności. 

Stara to sztuka — grafika, począt- 
kami ginąca w bardzo odległych wie- 
kach. Drzeworyt znany był już w Chi- 
nach w X w. po Chr., w Europie zna 
go już dobrze średniowiecze. Miedzio - 
ryt również sięga średniowiecza, jego 
to odmianami są — akwaforta mezzo- 

tinta i akwatinta. 
Sztuka bardzo trudna i wymaga- 

jąca oprócz niezmożonej pracowitości 
także znacznej wiedzy, wiełkiego do- 
świadczenia, niezmiernej pewności rę- 
ki. A co się tyczy tej pracowitości, to 
dorównywuje ona niekiedy owej, słyn- 
nej, „benedyktyńskiej”, z którą dawni 
mnisi iluminowali wspaniale przepi- 
sywane przez się księgi w šrednio- 
wieczu. 

Kto chce ją. podziwiać naocznie, 
niech idzie na wręcz wspaniałą wysta- 
wę Związku Polskich Artystów Grafi- 
ków, która po dłuższym pobycie w 
Warszawskiej Zachęcie, przywędro- 
wała do nas, dzięki staraniom ruchli- 
wego i pożytecznego zarządu Stałej 
Wystawy Sztuki w lok. przy ul. Wiel- 
kiej 14. 

Bogactwo tej wystawy jest nie- 
zwykłe, tam są chyba zebrane prawie 
wszystkie rodzaje grafiki, z przeróż- 
nemi ich odmianami. Drzeworyt w naj 
rozmaitszych odmianach, od prymity- 
wów Kuliszewicza, do subtelności cy- 
zelerskiej Chrostowskiego, barwności 
Bartłomiejczyka a nawet Bieleckiego. 
Wielka ilość bardzo pięknych akwa- 
fort, pyszne mezzotinty, barwne ślicz- 
ne aquatinty, wspaniałe autolitograf je, 
jednem słowem naprawdę bogactwo 
niepowszednie. Nazwiska artystów — 
jedne z pierwszych w Polsce, wszystko 
to razem sprawia, że wystawa ta jest 
szczególnie godnem uwagi wydarze- 
niem artystycznem na terenie Wilna. 

Wystawa dzieł art. mal. J. Rotbauma 

W tym samym lokalu eo i wystawa 
Zw. Grafików Polskich, w osobnym 
tylko pokoju mieści się niezmiernie in- 
teresująca wystawa bardzo utalento- 
wanego artysty małarza Jakóba Rot- 
bauma. Są to wyłącznie studja portre- 
towe wykonane sangwiną, często w po 
łączeniu z czernią, odznaczające się 
dużem bogactwem techniki z bardzo 
subtelnem jej zastosowaniem, odręb- 
nem w każdym niemal poszczególnym 
wypadku, zależnie od tematu; często 
zaś nawet ten sam temat powtarzany 
jest w różnej technice. P. Rotbaum 
wykazuje ogromne opanowanie formy 
i techniki, bardzo ciekawe, bardzo 
przemyślane i głębokie podejście do 
tematu. Rzadko się zdarza aby stosun- 
kowo niewielka ilość (42) dzieł. kon- 
densowała w sobie tyle najrozmait- 
szych zagadnień, dawała tyle materja- 
łu i artystycznego i filozoficznego na 
wet. Materjał to tak wdzięczny, że 

chętniebym się rozwiódł nad nim o 
wiele szerzej, niż na to pozwalają ra- 
my sprawozdania dziennikarskiego. 

SZK: 
PEZET ZOE ZO PPE TTE TOTZOYCATOO 

Pocztowy komitet pomocy 
powodzianom. 

Pracownicy pocztowi znani z ofiarności 
na cele społeczne, powołali do życia Росу- 

towy Komitet Okręgu Wileńskiej Dyrekcji 
Poczt i Teeglrafów pomocy ofiarom powodzi 
pod przewodnictwem Prezesa Dyrekcji inż. 
Karola Żuchowicza. 

Komitet wydał odezwę do ogółu praeow- 
ników pocztowych i za ich pośrednictwem 
zwrócił się © poparcie tej akcji do szerokich 
sfer społeczeństwa, korzystającego z usług 
instytucji pocztowej. Urzędnicy zajęci przy 
okienkach w urzędach pocztowych jako też 
listonosze prowadzić będą zbiórkę ofiar na 
rzecz powodzian zapomocą list składek, ktė- 
rych zamknięcie nastąpi w dniu 5 czerwca b. 

r. W chwili obecnej suma składek zebra- 
nych wśród pracowników pocztowych wy- 
nosi 1.700 zł. 

Oprócz zbiórki Komitet wyłonił wydział 
wykonawczy z mjr. E. Kozłowskim na cze- 
le, który w sobotę 16 maja b r. organizuje 
koncert na rzecz powodzian w małej sali 
miejskiej przy ulicy Końskiej 1. 

W koncercie wezmą udział chór poczto- 

wy (tegoroczna 3 nagroda na konkursie 
chórów) pocztowa orkiestra symfoniczna i 

  

   

zwykła, balet z udziałem p. Lidji Winogradz. 
kiej, pp. Marji Szmurłowej (mezzosopran), 
Janiny Sumorokowej (recytacje), E. Olszew- 
skiego (tenor), Wł. Brejwy (bas) i WŁ. Do- 
łęgi - Szczepańskiego i E. Olszewskiej (akom- 
panjament). 

Komitet żywi nadzieję, iż wysoki poziom 
artystyczny koncertu przyczyni się wydatnie 
do zasilenia akeji na rzecz powodzian i w 
tym eelu dokłada starań, aby wieczór miał 
jak najpiękniejszą oprawę. = 

Bliższe szezegóły tego interesującego kon 
certu podane zostaną w najbliższych dniach. 

ZZ 

Znalezione klucze 
w poniedziałek wieczorem przy zbiegu ul. 
Mostowej i Śniadeckich są do odebrania w | 
redakcji „Kurjera Wileńskiego* między go- 
dziną 1 — 3 po poł. i 7 — 10 wiecz. 

W_ I DE Ń S K 1 

Prace komisji ministerjalnej w Kasach Chorych. 
Od kilku już miesięcy specjalnie 

przybyła z Warszawy Komisja mini- 
sterjalna przeprowadza szczegółową 
inspekcję gospodarki Kas Chorych 
Wileńskiego Okręgu. W wyniku tych 
badań na kierowniczych stanowiskach 
w powiatowej Kasie Chorych nastąpiło 
szereg radykalnych zmian personal- 
nych, a nawet zmiana na stanowisku 
komisarza Kasy Chorych. 

Prace Komisji, jak się dowiaduje- 
my, dotychczas nie zostały jeszcze za- 

kończone i trwają w dalszym ciągu. 
Komisja poświęca obecnie wiele 

czasu i miejsca badaniom gospodarki 
i stosunków panujących w powiato- 
wych Kasach opuszczając na pewien 
czas Wilno dla przeprowadzenia na 
miejscu inspekcji. 

W związku z pracami Komisji w 
sferach urzędniczych Kasy Chorych 
liczą się z dalszemi zmianami perso- 
nalnemi. 

Pogrzeb pod ochroną straży policyjnej. 
W obawie by komuniści nie wykorzystali 

pogrzebu komunisty Pirackiego dla zorga- 
nizowania demonstracyjnych wystąpień po- 
lieja zarządziła by pogrzeb odbył się wczo- 
raj między 4 a 5 godz. rano. 

Do pogrzebu byli dopuszczeni tylko naj- 
bliżsi krewni i znajomi Pirackiego. | 

Pogrzeb odbył się pod silną ochroną po- 

licji i przeszedł zupełnie spokojnie bez žad- 
nych incydentów. Jedynie w nocy poprze- 
dzającej pogrzeb, komuniści wywiesili w 
trzech punktach miasta: przy ul. Szawel- 
skiej, Tartakach i Słowackiego sztandary ko 
munistyczne. Sztandary usunięto. Parę osóh 
poszlakowanych o wywieszenie sztandarów 
aresztowano. 

  

KRONIKA 
Dziś: Serwacego, Jana. 

Jutro: Wniebowst. Pańskie. 
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Zachód „ —. 19 . 17 

Spostrzaženia Zakladu Metsorsiapį! U. S. B. 

w Wilnie z dnia 12 V -1931 reku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 

Temperatura średnia + 12° С. 

т najwyższa: -|- 16° С. 

+1 C. 

  

768 

® nejnižs 

Opad w milimetrac! 

Wiatr przeważający: połudn.-wsch. 

Tendencja barom. spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

  

URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. wojewody do zniszczonej 

przez powódź wsi. Pan wojewoda wileński 
Kirtiklis w dniu 12 b m. w godzinach po 

południowych udał się w towarzystwie na- 
czelnika wydziału pracy i opieki społecznej 
p. Jocza i starosty powiatowego p Radwań- 
skiego do zaścianku Sojdzie gminy landwa- 
rowskiej pow. wileńsko - trockiego, gdzic 
badał potrzeby gospodarstw, uszkodzonych 
przez wylew Wilji i obiecał przyjść miesz 
kańcem z pomocą. 

MIEJSKA 

— Trudny orzech do zgryzienia. Spra 

wa koncesji autobusowej stała się obecnie 

przedmiotem obrad poszczególnych komi 

syj radzieckich. Ponieważ połączone posiedze 

nie komisyj Technicznej, Prawnej i Finan- 

sowej nie doprowadziło do powzięcia osta- 

tecznej decyzji, każda z tych komisyj wy- 

powie się zosobna. 

Onegdaj odbyło się posiedzenie 

sji Technicznej które przeciągnęło się de 

późnej nocy znowu nie dając pozytywnego 

wobec czego dalszy ciąg obrad 

  

Komi- 

rezultatu, 

odroczono do dnia 15 b. m. 

Wniosek powzięty przez Komisję Tech- 

niczną zostanie poddany dyskusji na po 

siedzeniach Komisyj Finansowej i Prawnej 

i dopiero polem wpłynie na plenarne po- 

siedzenie Rady Miejskiej 

— 400.000 zł. na pożyczki budowlane 

dla powodzian. Naskutek masowo wpły- 

wających podań o pożyczki na remonty 

domów zniszczonych przez powódź, Komi- 

tet Rozbudowy m. Wilna zwrócił się do 

Banku Gospodarstwa Krajowego z żąda- 

niem wyasygnowania na ten cel 400.000 zł. 

Jak się dowiadujemy B. G. Kr. sprawę 

tę potraktował przychylnie, obiecując w 

najbliższym czasie przekazać żądane kre- 

ydty. W związku z tem Komitet Rozbudowy 

natychmiast po nadejściu pieniędzy przy- 

stąpi do wydawania powodzianom  požy- 

czek. РРч 
— Obcokrajowcy a handel. Jak już po- 

dawaliśmy na terenie m- Wilna podług po. 
siadanych wykazów 1200 osób prowadzi 
zakłady handlowe, przemysłowe względnie 
rzemieślnicze nie posiadając obywatelstwa 
polskiego, co jest sprzeczne z ustawą prze- 
mysłową. Sprawa ła ma być w  najbliż 
szych dniach unormowana na konferencji 
przedstawicieli władz administracyjnych i 
samorządowych. 

— Rozpoczęcie robót przy budowie 

Ośrodka Zdrowia. Przed kilku dniami Ma- 
gistrat m. Wilna przystąpił do realizacji 
planu budowy nowego gmachu Ośrodka 
Zdrowia. Gmach ten stanie przy zbiegu ul. 
Kijowskiej i zauł. Kucharskiego i zaspokoi 
wszystkie wymogi tak pod względem me 
dycyny, jak i higjeny zapobiegawczej. Ko- 
szła budowy ponoszą wspólnie fundącja 
Rockfellera i Magistrat który na roboty w 
roku bieżącym wyasygnował 70.000 złotych. 

kończenie budowy nastąpi w przysz 
łym sezonie budowlanym. 

— Wyjazd delegacji Magistratu do War- 
szawy. Onegdaj wieczorem wyjechała da 
Warszawy delegacja Magistratu m., Wilna. 
celem wzięcia udziału w obradach zjazdu. 
przedstawicieli . wodociągów miejskich. W 
skład delegacji wchodzą inż. Jensz i ław- 
nik Żejmo. Ten ostatni wyjechał w zaste 
pstwie vice-prezydenta Czyża, który w 
ostatniej chwili zaniemógł i od kilku już 
dni nie opuszcza łóżka 

— Nieraejonałna gospodarka Magistratu. 
Sekwestratorzy miejscy przeciętnie sporządza 
ją dziennie po 150 zajęć ruchomości niewy- 
płacalnych płatników podatkowych. Wie 
kszość płatników składa się z ludzi ubogich, 

u których zajmowane są nawei rzeczy naj- 
bardziej niezbędne, jak krzesła ubrania alhe 
zgoła drobiazgi nie znajdujące nabywców, to 
też bardzo dużo licytacyj nie dochodzi do 
skutku. 

Za każdą uskutecznioną czy nieuskutecz- 
nioną licytacją Magistrat wypłaca premje o 
ile ilość licytacyj przekroczy 2500 punktów. 

Ponieważ w drodze licytacyj najczęściej 
nie udaje się ściągnąć zaległych podatków 
a premje trzeba wypłacać, więc nie dość na 
tem że Magistrat nie otrzymuje podatków, 
liecz jeszcze dopłaca do nich 

Doprawdy zakrawa to na kpiny i wyma. 

      

   

  

   
   

          

ga rewizji dotychczasowej miejskiej polityki - 
podatkowej. 

TITERACKA. 
— Dzisiejsza Środa Łiteracka będzie 

wielkim wieczorem autorskim dziewięciu 
literatów wileńskich. Usłyszymy liczne naj- 
nowsze ich utwory wierszem i prozą, do- 
tąd niedrukowane. Czytać będą własne rę- 

  

kopis panie Dobaczewska, Masiejewska. 
Romer-Ochenkowska i Wokulska, oraz pa 
nowie Bujnicki, Hulewicz, Łopalewski, Piot 
rowicz i Wyszomirski. 

Wstęp dla wszystkich, dochód na Dar 
Narodowy 3 Maja. Początek o godz. 8.30 
wiecz. w siedzibie Związku Literatów 
Ostrobramska 9, w głębi dziedzińca na I 
piętrze 

  

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa w Salonie Sztuki przy ulicy 

Wielkiej 14. Wystawa prac „Związku Pol- 

skich Artystów Grafików* oraz prac artysty 
malarza J. Rotbauma cieszy się niezwykłemi 
powodzeniem. 

Wysoki poziom artystyczny oraz wielka 

rozmaitość wystawionych eksponatów skła- 
dają się na to, że wystawa bieżąca jest praw 
dziwym ewenementem w życiu kulturalnem 
naszego miasta. 

Wystawa ortwarta codziennie od 9 rano 
do 7 wiecz., zaś w niedziele i dni św 
od 11 rano do 2 po poł. Wejście tylko 50 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Akademicka Drużyna Harcerska. We 

czwartek, 14 maja o godz. 19 odbędzie się 
zbiórka drużyny przy ul. Zygmuntowskiej 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Sprawy bieżące. 2) Sprawozdanie z wy- 
cieczki na Łotwę 3) Sprawa Zjazdu Walne- 
go Oddziału Wileńskiego. 4) Sprawy waka- 
cyjne. 5) Wolne wnioski. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 

Nauczycielskiego Męskiego im. T. Zana w 
Wilnie — Ostrobramska 29 podaje do wiado 
mości, że egzaminy eństernów na dyplom 
nauczycieli szkół powszechnych rozpoczną 
się w dniu 26 maja b. r. o godz 13. 

-— Konterencja Inspektorów szkolnych. 
18, 19 i 20 b. m. odbędzie się w Wilnie 

konferencja Inspektorów szkolnych z terenu 
Kuratorjum Wileńskiego. Konferencja po- 
trwa 3 dni. Pierwsze dwa dni poświęcone są 
na obrady urzędowe i będą miały na celu 

skoordynowanie akcji organizacyjnej na te 
renie poszczególnych okręgów 

Trzeci dzień nieoficjalny będzie miał 
charakter pedagogiczny W dniu tym zostaną 
wygłoszone referaty o nauczaniu łącznem 
jako też omówione będą sprawy organizacyj 
ne. 

— Pomoe powodzianom 
Jak się dowiadujemy kierownicy szkół po- 
wszechnych wszczęli wśród dzieci akcję po- 

mocy powodzianom. Poza materjalną pomo 
cą ofiarom. powodzi inicjatorzy tej akcji 
chcą wyrobić w ten sposób w młodzieży po- 
czucie obowiązku obywaielskiego i ofiarno- 
ści. 

— Nowy plan organizacji szkolnictwa po 
wszechnego na rok przyszły. Inspektorat 
Szkolny m Wilna opracowuje obecnie plan 
organizacyjny na przyszły rok szkolny. Plaa 
ten przewiduje przyjęcie do szkół wszystkich 
dzieci, które do szkoły się zgłoszą. 

Ponieważ nie należy spodziewać się w 
najbliższym okersie zwiększenia etatów na- 
uczycieli, zajdzie wobec tego potrzeba ob- 
ciążenia nauczycieli większą pracą przez 
zwiększenie frekwencji szkół i uzupełnienie 
godzin do nauki prz zianych ustawą. 

Plan ten niewątpliwie dotknie szerokie 
koła nauczycielskie, ale nie pozwoli na za- 
łamanie się organizacji szkolnictwa. 

— Kursy dla nauczycieli szkół powszech- 
nych. Latem roku bieżącego w Wilnie i na 
prowincji odbędą się kursy wakacyjne dla 
nauczycieli szkół powszechnych. 

W) Wilnie odbędą się kursy: historyczno- 
etnograficzny, 2 polonistyczno  historycznę, 
kurs informacyjny dla nauczycieli początku- 
й ch, na kiórym wykładane będą swoiste 
pierwiastki naszego kraju, język białoruski, 
odrębność psychiki dziecka i metod pracy 

Pozatem odbędzie się w Wilnie kurs wy- 
chwania fizycznego. 

W Trokach odbędzie się kurs pedagogicz- 
ny i harcerski i w Święcianach kurs języka 
litewskiego 

  

   

    

   
   

   

  

   
  

   

WOJSKOWA. 
— Rozsylanie kari powołania oficerom 

rezerwy. Władze wojskowe zarządziły w 
roku bieżącym wcześniejsze powiadomienie 
rezerwistów o terminach powołania na ćwi- 
czenia. W związku z tem referał wojskowy 
Magistratu m. Wilna już obecnie przystąpił 
do rozsyłania kart powołania wszystkimi 
oficerom rezerwy, powoływanym w r. bież. 
na przećwiczenia 

GOSPODARCZA 
— # Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. Izba  Przemysłowo-Handlowa w 
Wilnie zawiadamia, że podania na przy- 
dział kontyngentów przywozowych na ПЁ 
kwartał r. b. należy składać do Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej w Wilnie najpóźniej 
do dnia 15 czerwca b. r. włącznie. 

Lista kontyngentów na III kwartał 193! 
r. nie została jeszcze uslalona i wobec tego 
przy przyjmowaniu padań należy opierać 
się na liście kontygentów obowiązującej 
w bieżącym kwartale. W II kwartale dzie 
lone będą również kontyngenty na wino- 
grona 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Doroczne zebranie Patronatu wie- 

ziennego. Dnia 5-go w sali Sądu Apelacyj- 
nego odbyło się doroczne walne zebranie 

Patronatu więziennego. 7 wygłoszonych 
sprawozdań wynika, że Patronat rozwinął 
swą działalność w kilku kierunkach: 1) po- 
moc doraźna byłym więźniom przez dos- 
tarczanie obuwia, odzieży i żywności jak 
również pomoc rodzinom więźniów. Ko- 

rzystało z pomocy 665 mężczyzn, 54 kobie- 
ty i 96 rodzin, 2) członkowie sekcji kultu- 
ralno-oświatowej wygłosili 69 odczytów i 
pogadanek w więzieniach na Łukiszkach i 

„własnej 

3 

Niebezpieczeństwo epidemii 
tyfusu zmalało. 

Specjalna Komisja lekarska zakończyła 
w dniu wczorajszym analizę wody w wWo- 
dociągach miejskich. Komisja stwierdziła, 
że bakterje chorobotwórcze, których obec- 
ność w wodzie została ujawniona  bezpo- 

. śerdnio po powodzi — obecnie znikły, tak- 
że woda nadaje się już całkowicie do użyt- 
ku. Gorzej natomiast przedstawia się šy- 
tuacja w studniach położonych na terenach 
zalanych w swoim czasie przez powódź. 
Woda tu w dalszym ciągu nie nadaje się 
do użytku i posiada nadal zarazki choro- 
botwórcze. 

Badania wody w tych studniach trwają 
bez przerwy. 

schronisko założone przez 
Patronat utrzymuje 27 dzieci więźniów. 
Zasiłki odzieżowe i żywnościowe za rok 
1930/31 wyniosły ogólną sumę 3354 zł. 6 gr. 
Środki materjalne Patronatu stanowią prze 
ważnie subsydja skarbowe i samorządowe, 
niecałe 10 proc. ogólnego. budżetu wynoszą 
składki członkowskie. Głównym zadaniem 
Patronatu w czasie najbliższym zgodnie z 
uchwałą walnego zebrania będzie nabycie 

nieruchomości dlą Schroniska. 
Ogólny budżet na rok przyszły został 
uchwalony w wysokości 27,300 zł. na pro- 
wadzenie zapotrzebowań biurowych i Schro 
niska. 

Po dokonaniu 

Stefańskiem. 3) 

  

wyborów na miejsce 
członków zarządu kolejno ustępujących 
obecny zarząd stanowią: 1. Prezes p. Sena: 
tor Abramowicz. 2. Vice-prezes sędzia Ja- 
nuszkowski. 3. Vice-prezes mec. Burhardt. 
4. Skarbnik dyr. Światecki. 5. Sekretarz p. 
J. Muszyński. 6. P. rejent W. Hołownia. 7. 
P. mec. Krzyżanowski. 8. P. H. Kruszew- 

. 9. P. M. Truszkowska. 
в 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Organizacyj 

i Kółek Rolniczych. W dniu 18 maja b. 
o godz. 17 w lokalu Związku Ziemian, Wil- 

no, Zawalna 9 odbędzie się Doroczne Zeb- 
ranie Wileńskiego Towarzystwa Doświad- 
czeń Rolnych, według następującego po- 
rządku dziennego: 

1) Zagajenie. 2) Sprawozdanie z dzia 
łalności Staeji Doświadczalnej w Bieniako- 
niach za rok ubiegły. 3) Sprowozdanie ra- 
chunkowe. 4) Sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej. 5) Komunikat Dyrektora Stacji Pre 
fesora Wacława Łastowskiego o szkodni- 
kach różnych odmian żyta przez zimę ro- 
ku ubiegłego. 6) Dalszy ciąg dyskusji nad 
referatłami, wygłoszonemi na osłatniem ze 
braniu Towarzsystwa w sprawie obecnego 
kryzysu w rolnictwie. 

— Walne zebranie związku muzyków 
w Wilnie. Dnia 10 1931 r. odbyło się Wal- 

ne zebranie związku zawodowego muzy: 
ków Rzeczypospolitej Polskiej oddziału wi- 
leńskiego przy ul. Zawalnej 28/30, na któ- 
rem został obrany nowy zarząd w osobach: 
Prezes Eugenjusz Dziewulski. Wice-pre- 
zes — prof. Aleksanedr Kontorowicz. Sek- 
retarz — Ignacy Stołow. Skarbnik — Mi- 
chał Szabsaj. Członek zarządu — Eugen 
jusz Pozdniakow. Do komisji rewizyjnej 
weszli nast. osol E. Borsztejn, O. Stupeł, 
J. Czeby-Ogły. Na zebraniu zapadła uchwa- 
ła przerejestrowania wszystkich członków. 
Ostatni termin został wyznaczony do dnia 
22 maja 1931 r. 

— 'Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
xV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 13 maja 1981 r. o godz. 20 w 
sali własnej przy ul. Zamkowej Nr 24. 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie prote 
kółu ostatniego posiedzenia 2. Prof. Dr. 
Orłowski: Wskazania do leczenia chorych 
w Zdrojowiskach Krajowych. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Igna- 
cego Daniłowicza. w Wilnie. W dniu 21 ma- 
ja 1931 r. o godz. 7 (19) (środa) odbędzie się 
Walne Zgromadzenie T-wa Prawniczego, z 
tem, że w razie braku quorum bez wzgłędu 
na ilość członków — odbędzie się Walne 
Zgromadzenie tego semego dnia o godz. % 
(20) w Gmachu Sądów. 

Porządek dzienny: 

  

   

  

   

  

      

  

  

1) Zagajenie Zebramia 
i wybór przewodniczącego. 2) Odezytanie 
sprawozdań administracyjnego i kasowego 
za lata 1929 i 1930. 3) Budżet na rok 193i. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Wy- 
bór członków Rady, 6) Zmiana statutu, a 
mianowicie par 32, z tem że Rada wybiera 
nie jednego lecz dwóch Wice-prezesów i 
skreślenie słów „i ich zastępców*. 7) Wolne 
wnioski. 

RÓŻNE. 
— Szczepienie ospy. Począwszy od 14 

maja będzie się odbywało bezpłatne szcze- 
pienie ospy, codziennie z wyjątkiem nie- 
dziel i świąt od godz. 12 dogodz. 1 w poł. 
mieszczeniu Pogotowia Ratunkowego ul. 
Dominikańska Nr. 2) i w Ośrodku Zdrowia 
(Wielka Nr. 46). 

— Spęd bydła. W tygodniu ubiegłym 
na targowiska miejskie spędzono ogółem 
1985 sztuk bydła i nierogacizny. Na konsum- 
cję miejscową zakupiono 1898 sztuk, 12 zo- 
stało zbrakowanych przez Komisję, resztę 
bydła zakupiła gmina trocka. 

Ceny utrzymały się na poziomie tygodnia 
poprzedniego wykazując nieznaczne tenden- 
cje zwyżkowe. 

   
  

ZABAWY. 
— „Dancing Towarzyski“ Legjonu Mło- 

dych w dniu 13 b. m. początek o godz. 23 
w lokalu tak ulubionym przez wszystkich 
„Czerwonego Sztralła*, z przeznaczeniem 
połowy dochodu na powodzian, zapełni nie 
wąipliwie ten lokal po brzegi. Uprzejmi je- 
go tego wieczoru, gospodarze, „młodzi leg 
joniści*, dołożą niezawodnie wszelkich sta- 
rań, aby ich goście bawili się jak najłepiej. 
Że gości tych będzie sporo, tego dowiodła 
karnawałowa Czarna Kawa Legjonu Mło- 
dych zaś ci, którzy byli wtedy niewątpli- 
wie przyjdą i w środę, miłe wspomnienie 
mają po tamtej zabawie, która była i dy- 
styngowana i efektowna i wesoła. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 m. 30 w. ukaże się doskonała ko- 
medja F. Molnara „Wróżka i adwokat 
Dyr. Zelwerowicz stwarza w roli mecenasa 
Sporuma pawrdziwą kreację artystyczną. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Arcycieka- 
wa szłuka Andrzeja Marka „Pieśniarze ghet 
ta“, ciesząca się niezwykłem powodzeniem 
ukaże się dziś o godz. 8 m. 30 w. Sztuka 
ta stała się jednym z największych sukce- 
sów sezonu. Sprawia to zarówno treść sztu - 
ki osnutej na tle prawdziwego zadrze 
świetna gra zespołu jak również i arcycie- 
kawe tło obyczajowe. 

— Najbliższe premjery. Szerokie sfery 
publiczności wileńskiej oczekują z prawdzi- 
wem zainteresowaniem na zapowiedziane 
najbliższe premjery. 

W Teatrze na Pohulance ujrzymy naj- 
nowszą sztukę Zofji Nałkowskiej „Dz 

jego powrotu*. W Teatrze „Lutnia“ uk: 
się arcywesoła komedja Somogyi'a p t. „Cór- 
ka i pięciu ojców*. 

* + * 

Dyrekcja Teatrów zawiadamia, że bilety 
zniżkowe zostały unieważnione. Jednocześnie 
ceny miejsc w obu Teatrach Miejskich zo- 
stały bardzo zniżone. Bilety kredytowane wa 
żne będą bez zniżki, w cenie nominalnej. 

Zniżki akademickie wydawane będą po: 
1:50 parter, 1.00 balkon. 

  

  

   

   



RABJO 
ŚRODA, dnia 13 maja. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.30: Odczyt. 
dla maturzystów. 15.50: „Radjokronika“. 
16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audycja dlx 
dzieci. 16.45: Program dzienny i koncert 
dla młodzieży (płyty). W przerwie recyta 
cje poezji ludowej. 18.45: Chwilka strzele- 
cka. 19.00: Program na czwartek i rozmaito- 
ści. 19.10: Kom. rolniczy. 19.25: Kom. Wil. 
Towarzsystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 
ezych. 10.40: Pras. dzien. radj. 19.55: „Te- 
atr Piscatora i teatr Bartolda Brechta —- 
pogad. 20.15: „Morze mnie woła* — felja- 
ton 20.30: Muzyka lekka. 21.30: Kwartet 
smyczkowy. 22.05: Tr. rewji z teatru „Mor- 
skie Oko* („„Podróż na księżyc”). 00.20: Ko- 
munikaty. 

CZWARTEK, dnia 14 maja 1931 r. 
10.15: Tr. nabożeństwa z Wielkich Pie- 

kar na Śląsku. 11.58: Czas: 12.15: Poranek 
z Filharmonji. 14.00: Odczyty rolnicze i 
muzyka. 15.40: Audycja dla dzieci i mło 

  

dzieży. 16.10: „Pierwsze kroki — fotogra- 
fja amatora* — pogad. 16.40: „Polskie 
uzdrowisko górskie od Cieszyna do Tru- 
skawca“ — odczyt. 16.50: Melodje ludowe 
ma cymbałach. 17.15: „Przyczyny zgody i 
niezgody między ludźmi'* — odczyt. 17.40: 
Koncert popularny. 18.30: Recital śpiewa. 
ezy Marji Didur. 19.00: „Skrzynka poczto- 
wa Nr. 149“. 19.20: Progr. na piątek i roz- 

maitości. 19.30: Słuchowisko. 2015: Ope- 
retka,, Najpiękniejsza z kobiet“. 22.15: „Od 

grobu Agamemnona do Akropolu“ — felį 
22.30; Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
AUDYCJA KOMPOZYTORSKA 

E. DZIEWULSKIEGO. 

Dziś o godz. 17.45 radjo wileńskie nadaje 
"audycję kompozytorską Eugenjusza Dzie- 
wulskiego z udziałem kompozytora (przy 
fortepianie). P. Jadwiga Krużanka odśpiewa 
mnóstwo pieśni ludowych w opracowaniu 
Eugenjusza Dziewulskiego z terenów bia- 
łoruskich, litewskich, kurpiowskich, hueul- 
skich i poznańskich. Sam dobór pieśni do- 
wodzi wielkiej rozpiętości geograficzno-mu- 
zycznej talentu autora i śpiewaczki. 

JESZCZE O TEATRACH W BERLINIE. 

Raz już podzielił się prof. Stefan Srebr- 
ny z radjosłuchaczami częścią swych cieka- 
wych i brawnych wrażeń berilńskich mó- 
wiąc o teatrach w Berlinie. Ale ponad ogól- 
ny poziom niemieckiej sztuki teatralnej 
wznoszą się dwie placówki, na obecnem bez- 
rybiu zasługujące na nazwę fenomenów: Te- 
atr Piscatora i Teatr Bertolda Brechta. O 
nich właśnie będzie prelegent mówił dziś o 
godzinie 19.55. 

REWJA. 
Co za zabawne „Qui pro guo“? Chcąc 

mieć Wesoły wieczór, trzeba słuchać tran. 
smisji z „Morskiego Oka*. Rewja p. t. „Po- 
dróż na księżyc* nastręcza kolosalne możli- 

EU R 5 E R 

wości inscenizatorskie Szkoda, że zapomocą 

radjo będziemy mogli dziś uchwycić tylko 
akustyczny refleks widowiska. 

SPORT 
DOROCZNE ZAWODY STRZELECKIE 

O MISTRZOSTWO WILEŃSKIEJ 
CHORĄGWI HARCERZY. 

Zawody odbyły się w dniu 9 f 10 b. m. 
na strzelnicy małokalibrowej Miejskiego Ko- 
mitetu WF i PW i na strzelnicy wojskowej 
I Brygady Leg. Kierownikiem zawodów i sę- 
dzią głównym był p po.r Lipczyński z K-dy 
Obwodu 1 p. p, Leg., kierownikami strze- 
lań byli pp. por. Jaguczański F. i por. Go- 
łołobow P. 

W' zawodach osiągnęli czołowe wyniki: 
A. W strzelaniu zespoł.: z broni mało- 

kalibrowej na 50 m. 1-sze miejsce zespół 
„Czarnej Trzynastki* WDH pkt. 382. 2-gie 
miejsce zespół 4-ej Wil. Druż. Harc. pkt. 335 
3-cie miejsce zespół 7-ej Wil. Druż. Harc.. 
pkt 330. 

B. W strzelaniu jednostk. z broni mało- 
kalibrowej na odległość 50 m. 

1-sze miejsce Perłowski Antoni z „Czarn. 

Trzynastki* W. D. pkt. 521. 2-gie miejsce 
Jakubowski Józef z 4-ej Wil. Druż. H. pkt. 
511. 8-cie miejsce Krupowies Wincenty z 
„Czarnej Trzynastki* W.D.H. pkt. 492, 

GC. W strzelaniu jednost. z broni małoka- 
librowej na odległość 24 m. 

1-sze miejsce Perłowski Antoni z „Czarn. 

Trzynastki* WDH pkt. 182. 

WI LS E-N SK 1 

2-gie miejsce Wazbis Przemysław z „Cz 
Trzynastki“ WDH pkt. 160. 

3-cie miejsce Kulesza Wacław z 7-ej Wil. 
Druż. H. pkt. 140. 

D. W strzelaniu z borni dł. wojsk. na 

odległość 100 m. 1-sze miejsce Krupowies 
Wincenty z „Czarnej Trzynastki* WDH p. 
122. 2-gie miejsce Korendo Stanisław z 11-ej 
Wil. Druż. H. pkt 111. 3-cie miejsce Toma- 
szewski 5dward z 11-ej Wil. Druż. H. pkt 
104, 

W. ogólnej klasyfikacji drużyn mistrzo- 
stwo Chorągwi na rok 1931 w strzelaniu 
zdobyła „Czarna Trzynastka* Wil. Druż. H. 
zatrzymując nadal nagrodę przehodnią Wo. 
jew. Komitetu WF i PW i zdobywając na- 
grodę przechodnią Insp. Armji Gen S. Dąb- 
Biernackiego za strzelanie zespołowe. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZNOWU SKARGA NAB. CZŁONKÓW „BRU- 

DERFEREJNU*. 

W dniu 2 maja donosiliśmy w *Kurje- 
rze Wileńskim w notatce p. t. „Krwawy 
samosąd złodziei* o tem, że jacyś niez 
nani osobnicy wpadli do mieszkania Kaca 
przy uł. Safjanej 4, i pobili go kolbami re- 
wolwerów do utraty przytomności. 

Po wyjściu ze szpitala żydowskiego Kac 
złożył w policji skargę, w której o powyż- 
szy napad na niego oskarża 5-ciu członków 
byłego „Bruderferejnu*. Policja wdrożyła 

dochodzenie. (e). 

Nr. 110 12052; 

Uczniowie Žydowskiego Technikum 
na usługach komunistów. 

Dnia 24 listopada ub. r. policjant peł 
niący służbę wpobliżu koszar 1-ej Bryga- 
dy Legjonowej zaaresztował dwu podejrza- 
nych młodzieńców, a mianowicie Mordu- 
cha Basoka i Dawida Gordona 

Kiedy aresztowani przechodzili przez 

ul. Chełmską, Gordon wyrwał się prowadzą- 

cemu go policjantowi i usiłował zbiec. W 
czasie ucieczki przerzucił on plikę druków 
przez parkan. 

Naskutek alarmu zbiega zatrzymał  je- 
den z przechodzących oficerów i oddał go 
policjantowi. Odszukano porzucone papie- 
ry, któremi okazały się ulotki o treści an- 
typaństwowej w ilości 205 sztuk. 

Stwierdzono w toku dalszego śledztwa, 
że zarówno Basok jak i Gordon są ucznia. 
mi Żydowskiego Technikum w Wilnie i na- 
leżą do istniejącej na terenie tej uczelm 
jaczejki Kom. Zw. Młodz. Z. B. 

Gordon dał się władzom poznać już w 
1928 r, kiedy to należał do organizacji nie- 
letnich komunistów p. n. „Pionier*. 

Znalezione przy zatrzymanych druki, 
częściowo przysłane zostały z Rosji, inne 
zaś były wydrukowane w Polsce 

Oskarżeni, którzy stanęli przed sądem 
okręgowym, nie przyznali się do winy i 
dawali wykrętne wyjaśnienia. 

Biegły, radca wojewódzki p. Dominik 
Piotrowski, oświetlając całokształt sprawy 

między innemi oznajmił iż w czasie likwi- 
dowania organizacyj wywrotowych doko- 
nano rewizji u Brandli i Hindli Libermam 
w Warszawie. Ze znalezionego sprawozda- 
nia o działalności Zw. Młodz. Kom. w Wil- 
nie okazało się, że Technikum Żydowskie 
i Gimnazjum Białoruskie w Wilnie są pla- 
cówkami Zw. Młodz. Kom. Stwierdzono 
wówczas, że na terenie Technikum istnieją 
jaczejki semestralne Zw. Młodz. Kom, a 
uczniowie zaangażowani są w akcji anty- 
państwowej a wielu z nich zostało już uka- 
ranych przez sądy. 3 

Sąd w skladzie wice-prezesa wydziału 
karnego p M. Kaduszkiewicza Pp. sędziów 
K. Bobrowskiego i J. Zaniewskiego, zgod- 
nie z wnioskiem wice-prokuratora p. Łub- 
kowskiego, uznał obu podsądnych za win- 
nych przestępstwa, przewidzianego w art 
129 K. K. i skazał każdego z nich na osa- 
dzenie w domu poprawy przez dwa lata 

Ka-er. 

EET DST) 
Pamietajcie 

© „Tygodniu powodzian“ 
L iii AA 
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ODPIS. 

Bilans z dn. 31 grudnia 1930 roku oraz Rachunek $1га 1 Zysków za rok 1930 

z odpow. ogranicz. w Wilnie. : 

i BILANS. 
Aktywa. Pasywa. 

Jas ik k is AS я 5 Zł 7.651.64 Udziały ооа е та Zi. 9.980 — 
ESzYCZEKO 00 ROR ОООа AC s 87.785.31 Fudunsz Zasobowy . Е . » 1415.— 
Sioljiekeli 4 a DET = 11.325.91 Wklady „ 130 808.73 
KEredyt- Obės. ia T B * 3.293.11 Wierzyciele I Ak 544,35 
Protesty i poż. w dochodzeniu . . . 5 „ 11 222.83 Wydatki zwrotne OE R M RZY 19.20 Baki DN R a » — 1707913 | W GOLA va ob JOGI оо 
Ruchomości 4 a аь = 2 1.982.— | %% niewyplacone za rok 1930 . . . . . .. , 1.991.24 
Koszty organizacyjne . . . . . . . . . > 5.516.50 Czysta nadwyżka za rok 1930. . . . . . « . » 194.09 Wydatki zwrotne . . . | . 1... ..... : 319.69 | 
Duinicy 14 il Aja ZA 1.158.20 

SRK bilancować. A Sa as Zi. 147 334.02 Suma bilansowa . Zł. 147.334.02 
Dokumenty inkasowe . . . . . . . . . + 1.180.35 Różni za inkaso . . oka A 1.180.35 

Zł. 148.514.37 Zi. 148.514,37 52 a RZA LS Ll 

Il. RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW. 
Straty. Zyski. 

%% za wkłady A S, Zł 10.274.31 %% i prowizja GOES POCZ CURE: ‚ Zł  16.119.81 
Koszty administracyjne ‚ . . . : . . . 4 13.023.52 || Zwrot kosztów administracyjnych . . . . .. , 8.176 88 
Koszty organizacyjne . . . . . . . . , PIÓR 612.95 
Amortyzacja ruchomości. . . . . . . . Trze 154.42 
Fozncs kawowe 0% s 000) OOO GG 08 YE 37.40 
Czysta nadwyżka za rok 1930 . . .% . у 194.09 й 

24. _ 24 296.69 Zi. _ 24.296 69 ———— mi | S ° pe" ZA A A 

Wz: Bilans niniejszy oraz Rachunek Strat i Zysków zostały zatwierdzone na Walnem Zgromadzeniu dorocznem udziałowców 
Spółdzielni, odbytem w dn. 14 kwietnia 1931 r., tudzież udzielono absolutorjum Zarządowi w starym składzie. Czystą nadwyżkę uchwa- 
lono odpisać na koszty organizacyjne. 

Rada Nadzorcza: 

K. Veleckas, prezes, 

Ks. Kr. Čibiras, 

P. Mačiukas, 

Ant. Matulionis, 

Dr. J. Šlapelis. 

Przewodniczący 
Sekretarz Ad. Cicenas 

R. Mackevičius 

Zarząd: 

P. Karazija, 

Ant. Krutulys, 

K. Stašys. 

  

  

  

KINO-TEATR Dziśl P © e е ® d ® AA PoE 
stojewskiego. PĄ N-|-- Poniżeni i skrzywdzeni „”seis:" 

® życia młodej dziewczyny pozbawionej opieki rodzicielskiej. W roli głów. urocza Mia Mary, Erik Kajser Titz 
WIELKA 42 i Lidja Potiechina. Śmierć matki. Dziewczyna na bruku. lntrygi podejrzanych opiekunów. U progu upadku. 

Ucieczka. Troskl. opieka. Skrucha ojca. Początek o g. 3-ej, w dnie świąt, o g. l-ej Ceny zniżone od 30 gr. 

Eino Kolejowe Dziśl Największe arcydzieło ® bł r Dramat w 12 

0GNISKO|— > Czterech djabiOW . 
W rolach główn.: Janet Gajnor, Mary Duncan, Nancy Drexel, Charles Morton inni. Wzruszające momenty 

(obok dworsa kolejow,) młodej artystki, która walczy z demoniczną uwodziciełką o serce ukochanego. Śmiertelne zapasy pod kopułą 
"| cyrku. Walka o życie! Walka o miłość! Wspaniała wystawa! Początek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o g. 4-ej 

KINO-TEATR Dziś! Rekordowy film z udziałem naszej sław- В w potężnym do łez wzru- 
i 2 nej rodaczki i ulubienicy publiczności wileńskjej Poli Negri szającym dramacie p. t. 

* й 3 ® ы Publiczność przeżywa wraz z bohater- Widi0WI owiedž uczciwei kobietv (15 nas 
Młokiewi 9 bowiem miłość matki do dziecka jest 

lewicza 9.   wszędzie i zawsze miłością ponad wszystko i dla wszystkich zrozumiałą. 

Bas? в 

śl Miejskie 
BALA HIEJSKA 

©strebraraska 5 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„ABLIOS“ 
Wileńska 39, tel. 9-26 

kowel 

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

Od dnia 12 do 14 maja 193! r, włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

Ceny miejsc zniżone. — Dziś! Najpotężn. arcydzieło dźwię- 
Przebój miłości i bohaterstwal 

OSTATNIA KOMPANJA 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE 

Na |-y seans ceny zniżone. — — 

Według powieści Zane Grey'a. 

Tajemniczy jeździec 
Dramat w 8 aktach. 

W rolach głównych: Jack Holt, Betty Jewel i Dawid Torrence. 
Początek seansów od godz. 4-ej. 

Genjalny mistrz ekranu 

Następny program: Człowiek, który kręci. 

swej najświet- Konrad Veidt zy nocy 
Arcydzieło Joe May'a, które wzbu- 
dziło zachwyt całego świata. 

DŹWIĘKOWE oraz WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY. 
— Seansy 'o godz. 4. 6, 8 i 10:15 

  

BŹWIĘKOWE KINO Dziś! CY 
przebój 

—— dźwiękowy „UOLLJWÓCO 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

W roli głównej 
ulubieniec kob.   

Dźwiękowe Kino 

iwan Petrowicz, K RO L.P.A RY ŻA 
wająca w języku polskim prymad. op. warsz. Helena Liposka. 

NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Fox,a. Początek o g. 4, 6, 8 1 10'15, Na |-y seans ceny zniżone 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Doskonała komedja dźwiękowa z udziałem znakomitego komika 

CGiJIN 6 | Harolda Lloyda -. Harold, trzymaj się 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

NAD PROGRAM: 1) Wszechświat. dodatek dźwięk. Foxa. 2) Powódź w Wilnie i okolicach. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Oka faniego Lupa samochodów: 
Fiat 503 torpedo . . . zł. 6.500.— 
Fiat 501 torpedo... « + » « 1): » zł, 5.000.— 
Paizeckarelaa | 0a Se oj je zł. €.000.— 
Korainó—Ditich 06. 596070171 1 4000— 
Mercedes—torpedo . . . zł. 1.000.— 

powyższe samochody po remoncie. 

Ford—landoletka. . . . . . . . . . zł. 600.— 
Ford—torpedo . .. , .. .. .. zł. 800.— 
Cottin—landoletka . . . . . . . . zł. 500— 
Chevrolet—torpedo . . . . . . zł. 2000.— 
Buick—torpedó . . . . . : . zł. 6.000.— Wilno, Niemiecka 35, 

Wiadomość: 

Towarz. Handlowo-Zastawowe (Lombard) 
4560 Biskupia 12, telefon 14-10. 

Główna 
wygrana 

Cena:   

i przeciekania wody 

do nabycia 

  

Rydrofuge CASTOR 
Gwarantowany środek zabezpieczający od wilgoci 

B/H. M. Jankowski—Vilno, Św. Jańska 9. 

  

Ин io пИа 
„BALTIC“ 

  ręczne i motorowe. 

Najnowsza konstrukcja 
Najdokładniejsze od- 

Dina | (TZW! 
najtaniej 
wykonuje firma 

  

NAKAZ CHWILI! 
KUP SZCZĘŚLIWE LOSY 

I-ej klasy 23-ej Loterji Państw. w najsłynniejszej kolekturze 

N. MINKOWSKI 
tel 13-17, P KO 80938, 

Centrala Warszawa, Nalewki 40. — Oddział w Lidzie, Suwalska 28.. 

Zł. 1.000.000 
1/4 losu 10 zł, — 

Co drugi los wygrywal 
1/4 losu 20 zł, — |I/ł losu 40 zł. 

Ciągnienie już 19 maja r. b. 

  

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyks. 
Zgłoszenia do administx. 

dla W. K. 

Obwieszczenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie obwieszcza, że decyzją 

z dnia 27 marca 1931 r. postanowił: udzielić Spółce 
Akcyjnej „Nowo-Wilejska Fabryka Masy Drzewnej 
i Papieru* odroczenia wypłat ciążących na niej dłu- 
gów na przeciąg tzeoh: miesięcy-dd<dnia 27 niarca 

  

1931 roku. Z-629/31. 306/У1 

…уппс:у!уцо zadzwo- 
nič telefon Nr. 17-00 Pianino 

do wynajęcia 

ul. Wiłkomierska 3 — 2). 

Że: karta rowerowa 
wyd. przez Magistrat 

m, Wilna na im. Kronika 

a wysyłamy Państwu czło- 
wieka,dla przyjęcia wszel- 
kiego rodzaju garderoby 
do czyszczenia i praso- 
wania Farbiarnia i parlnia 

chemiczna „Express“ 
Wilno, Wielka 31 

šmietankowywanie. 
Dogodne warunki 

wypłaty. 

Poleca 

Lygm. Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

RĘKAWICZKI 
skórkowe i letnie naj- 

modniejszych odmian 
poleca 

Polska Składnica Galanteryjna 
Franciszka FRLICZKI 

  

K. Giesajtis B. naucz, gimazjum. 
ul. Nowogródzka 18, 

oraz wszelkie roboty w 
zakres stolarstwa wchodz. 
UWADZE p p. stolarzy! 
Przyjmuje się wszelka ob- 

róbka drzewa na maszy- 
nach Ceny konkurencyjne 
Firma egzystuje od 1918 r. 

  

Do sprzedania 
działka gruntu 199 sąž. 
nadająca się do zabudo- 
wania przy ul. Chełmskiej 
66 wpobłiżu Wilji i lasu. 
Dowisdie: sali 4 

drejewa Nestera 

‚ * 
udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze wszystkich: 
przedmiotów w zakresie 

gimnazjum.  Specjalnośćz= 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. W.* 

pod „Nauczyciel“, 

Jakład krawiechi 
M. Orłowski 
Wiino, ulica Kalwaryiska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE-- 

  

  

    Berko, uniew. się. (róg. Szklanej).     ul. Zarakowa 9, tel. 6—46. ul. Tuskulanska 18.   — CENY DOSTĘPNE. — 

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 
57 

przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— W razie czego ja tu będę blisko 
—odpowiedział z gotowością, któraby 
mnie może zupełnie uspokoiła, gdyby 
nie to, że mówiąc, zniżył głos do nie- 
dosłyszalnego prawie szebtu i rzucił 
trwożne spojrzenie w kierunku wieży. 

— Będzie pani siedziała —— ciągnął 
szeptem — w tej pozie do wpół do 
pierwszej. Prawda, że o tej godzinie 

- chodzi pani po gorącą wodę. Do tego 
czasu będzie spokój i nie potrzebuje 
się pani denerwować. Potem zgasi pa- 
ni ostrożnie lampę koło łóżka i przy- 
kręci tamtą na stole. A sama pani sta- 
nie z drugiej strony łóżka. Ukryje się 
pani w cieniu kotary. Miejsca jest do- 
syć. Weźmie pani gwizdek policyjny 
i będzie go trzymać w ręku i — czy 
będzie pani mogła skryć się za kotarą 
w ten sposób „żeby być schowaną, a 
jednocześnie widzieć co się dzieje w 
pokoju? 

Skoczył za łóżko i zaczął poruszać 
fałdy zakurzonej kotary, zwieszającej 
się ze słaroświeckiego baldachimu. By- 
ło to urządzenie zabójczo niehigjenicz- 
ne i od pierwszego dnia świerzbiały 
mnie palce, aby zerwać te szmaty i 
wyrzucić je za okno. 

— zy kto... czy pan przypuszcza, 
że morderca... że... zająknęłam się i 

"EDS PER DISK IIS TNA TATSIA APIMTIS TSS В 58 НА 

Druk. „Znicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska i, telefom 3-40 

urwałam. 
— Tak — odpowiedział z mrożącą 

krew w żyłach nonszalancją. Kiedy 
przyjdzie, pani zaczeka, dopóki się on 
nie pochyli nad łóżkiem, poczem gwizd 
kiem pani zaalarmuje nas. 

— (0? 
— Panno Saro pani pacjent, pomi- 

nio, że zdrowie jego się poprawiło, 
znajduje się teraz w większem niebez- 
pieczeństwie niż kiedykolwiek. 

— Ale w takim razie pan powinien 
go pilnować. Nie pozwołę panu ryzy- 
kować. 

— Czy pani sądzi, że gdybym nie 
był w możności obronić pani i jego, to- 
bym przedsięwziął taki plan? — za- 
pytał surowo O'Leary. 

Naturalnie nie myślałam tak, lecz 

sama perspektywa tego rodzaju cza- 
tów i odpowiedzialności za życie рас- 
jenta przejęła mnie zimnym dreszczem 

— Chyba pan nie przypuszcza, że 
Karol Federie zechce zamordować swe 
go ojca? — zapytałam z przerażeniem. 

— Nie wiem — odparł O* Leary. 
Desperat zdolny jest do wielu rzeczy. 
aby uratować siebie i przeprowadzić 
swoje zamiary. A to, co wieniy o Ka- 
rolu Federie, nie świadczy o nim do- 

brze. 

  

  

  

  

  

  

  

‚ Bilydawaiciwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

— Czy pan nie każe go odrazu are- 
szłować? — zapytałam cierpko, nieza- 
dowolona, że intruz błąka się swobod- 
nie po całym domu. 

Lance O'Leary wzruszył ramiona- 
mi. 

— Panno Saro, czy mamy przeciw 
niemu choć cień dowodu winy? Nie 
oprócz podejrzeń. 

*— Niewinny człowiek nie ukrywał= 
by się w ten sposób! 

— Racja, ale czyż wszyscy domow- 
nicy, co do jednego, nie zachowują się 
podejrzanie? Czy które z'nich robi wra 
żenie niewinnej osoby? 

Miał słuszność.  Podejrzewałam 
wszystkich oprócz March, chociaż gdy- 
bym się powodowała nie impulsem a 
logiką, ją podejrzewałabym najwięcej. 
To dowodzi, do jakiego stanu dopro- 
wadził mnie pobyt w domu Federie'ch 
bo z natury nie jestem podejrzliwa. 
Sama nie mam nic do ukrywania i są- 
dzę innych podług siebie. 

— Jestem pewny, że ani pani, ani 
pani pacjentowi nie stanie się nic złe- 
go — odrzekł O'Leary. — Widzi pani. 
panno Saro, rzecz przedstawia się tak, 
że tajemnica zielonego słonia jest zna- 
na staremu Federie, bo on ją tam u- 
krył. Pytanie, czy ta tajemnica doty- 
czy miejsca, w którem są ukryte pie- 
niądze, czy też czego innego, jest rze- 
czą drugorzędną. March wie tylko, że 
słoń ma jakąś wartość. Mittie wie, że 
Adolf miał go w rękuw chwili śmierci 
i że potem słoń zniknął. Adolf poznał 
tajemnicę zielonego cacka i w chwilę 
potem zginął. Grondal też się pewnie 

  

  

    

  

    

czegoś dowiedział i prawdopodobnie 
zdradził się z tem i dlatego został za- 
mordowany. Ten kto zabił tych dwóch 
ludzi wie, że odzyskanie zmysłów przez 
starego Federie będzie dła niego wy- 
rokiem śmierci 

— Przypuśćmy, że w słoniu kryje 
się testament niekorzystny dla March. 
Czy wtedy jej przypisałby pan te dwa 
zabójstwa? — zaopanowałam. 

O'Leary uśmiechnął się słabo i po- 
trząsnął głową. 

— Tam jest coś innego, panno Sa- 
ro. Taki testament nie spowodowałby 
nigdy tego rodzaju okropności. Na- 
turalnie nie jestem bezwzględnie pew- 
ny, że się nie mylę, ale—sprobujemy. 
I zresztą no, zobaczymy. 

Rozcjrzał się prędko po pokoju. 
— No, więc, proszę się nie bać. 

Będę wpobliżu! — Z temi słowy zo- 
stawił mnie samą na pastwę grozy 
mrocznych schodów, na straży chore- 
go człowieka, zagrożonego śmiercią i 
z gwizdkiem policyjnym w ręku za 
całą obronę. 

„Proszę się nie bać! Dobry sobie! 

Jakże ja mogłam zaradzić mimowol- 
nemu .strachowi? Kolana mi drżały i 
czułam się; tak, jakbym połknęła ceg- 
łę. A tu noc nawet się jeszeze nie za- 
częła. 

Nie chciało mi się jeść, lecz gdy 
zjawił się O'Brien, meldując, że O'Le- 

przysłał go, aby popilnował pa- 
cjenta w ezasie, gdy ja będę na obie- 
dzie, przypomniałam sobie o prośbie 
mego przyjaciela i udałam się do ja- 
dalni. 

  

  

    

   

Obiad ten był upiornem powtórze- 
niem mego pierwszego obiadu w domu 
Federie'ch. Przypuszczam, że tylko 
przypadkowo March włożyła ponso- 
wą aksamitną sukienkę i srebrną kla- 
mrę we włosy. Izabella — toaletę z 
żółtej tafty, a Mittie — niebieskie pa- 
ciorki, Eustachy, Lonergan i świecący 
Dimuck byli jak zwykle na czarno i na 
biało. Eustachy krygował się uprzej- 
mie, Lonergan zjadał oczami March, 
a Elihu Dimuck wsadzał w półmiski 
krótkowzroczne oczy i prostował o- 
krągłą figurkę, ukazując pogniecioną 
kamizelkę. 

Wysokie świece chwiały płomie- 
niami, Kema człapała miękko naokoło 
stołu, miejsce obok mnie ziało pustką, 
a ceremonjalny Grondal w wyblakłej 
liberji przeszedł do krainy wspomnień. 
March królowała u szczytu stołu, wy- 
prostowana i surowa, Mittie wierciła 
się na krześle i jadła jak żarłoczne 
zwierzątko. Na dworze zrywał się 
wiatr i parę razy zaszczekał Konrad, 

-— Karol przechodzi przez podwó- 
rze — pomyślałam, spoglądając na 
March. Odpowiedziała mi chłodnem 
spojrzeniem i pochyliła się nad sałatą. 
Wargi miała prawie białe, a pod cezy- 
ma ciemne podkowy. 

Wielki, milczący dom ział grozą 
i tajemnicą. Co mogła przynieść noc? 

Genowefa przemaszerował przez 
pokój, usiadł obok mnie i wpatrzył 
się we mnie uważnym wzrokiem. Wy- 
brał sobie dokladnie to miejsce, w któ- 
rem stało krzesło Adolfa. Posoliłam 
płat pieczonej szynki na swoim tale- 

  

szu i nalałam sosu majonerowego na 
kartofle. Nie było co dłużej męczyć się 
przy stołe. Wstałam. 

— Jestem okropnie śpiąca i znię- 
czona — rzekłam. Muszę trocltę: 

odpocząć. Obawiam się, że tej nocv 
nie podołam swemu zadaniu i usnę 

jak kamień bez względu aa pacjenta. 
— Mógłbym zostać z panią, panno 

Keate — rzekł Dimuck, jak mi się 
wydało z przymusem. 

— Ja z panią zostanę —: zuofiaro- 
wala się pośpiesznie March 

— Nie, nie zaprotestowałane 
energicznie. Spodziewam się, 
pań Federie może odzyskać przytom - 
ność lada godzina i sama muszę nad 
nim czuwać. 

Widok zwróconych ku mnie skwa- 
pliwie twarzy ludzi, o których tyle 
wiedziałam, zrobił na mnie straszne 
wrażenie. Wydało mi się, że osłania - 

jące je maski opadły i z za pazurów 
ukazała się,naga prawda samolub- 
nych pragnień. a 

Pierwsza odpowiedziała March. 

  

  

  

  

— Więc pani przypuszcza, że 
dziadzio niedługo przemówi? 

— Tak — odparłam z wysiłkiem. 
Czy nie wabiłam jednej z tych osób: 
w śmiertelną Zi sadzkę? Ale przecież 
Karol może czaił się w pokoju kre- 

densowym i słyszał moje słowa? — 
Tak — powtórzyłam wyraźniej 

Potajemne pragnienia s 

pod maski. 

  

  

(D. e. n.) 
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