
  

Rok VIII. M. 86 (2028). 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno dagietlońcka 8. Telefony: Redakeji 78, 

Dyrektor wydawnietwa przyjmuje ed godz. | — 8 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 

ITY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką pocztową 4 st. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz miłimetrowy p: 

Do tych cem dolicza się: za ogłoszenia cyłrowe I tabelaryczne 50*/,, 

Za mumer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

OBEC ANSCHLUSSU. 

CENA PRI 
za mim. 

  

P 
Kwestja Anschlussu jest 

ważupm elementem szerszego zagad- 

nienia: organizacji kontynentu ėuro- 

pejskiego') na nowych podstawach. 

Jest to jedyny sposób zagwarantowa- 

nia Europie jej bezpieczeństwa i przo- 

dującego a przynajmniej równego sta- 

nowiska wobee narastających powoli 

potęg na innych kontynentach. Nieste- 

ty, dotychczas Europa ekspensuje swe 

siły wobec kiłku państw o hegemon- 

ję wewnętrzną. zapoznając tamto, naj- 

ważniejsze swe zadanie. 

Są rządy, są politycy i pubłicysci, 

którzy operując pojęciami i metodami 

z czasów tajnej dyplomacji, „równo- 

wagi mocarstw i t. p., pragną i dziś 

epierać swój zysk polityczny na stra- 

cie swego sąsiada łub kontrahenta. Po- 

dług tych połityków. interes państwa 

X musi okazać się w sprzeczności z 

interesem jakiegoś państwa Y., a po- 

budką, skłaniającą państwo do zbli- 

żenia jest zawsze opozycja w stosun- 

ku do trzeciego. Ten to system równo- 

wagi przeciwieństw panował w Euro- 

pie w w. XIX-ym, a jego skutki, które 

dziś oglądamy, opisał w zajmującej 
książce p. t. „Kontynent niezgody p. 

Emil Ruecker *). System ten, rzecz о- 

czywista, jest zupełnie nieprzydatny 

do zorganizowania Europy. 

Czy leży w interesie państwa pol- 

skiego jego utrzymanie? 

Od strony Europy, t. zn. od zacho- 

du i południa Polska osiągnęła te gra- 

nice, które realizują naogół jej prawa 

1 aspiracje polityczne, jest przeto za- 

interesowana w stabilizacji ustalonego 

tam traktatami stanu rzeczy. Odpie- 

rając ofenzywę niemiecką na swoje 

granice zachodnie. dbać musi o to aby 

przynajmniej za granicą poludnio. 

wą. jedyną dziś bezpieczną nie 

tworzyły się nowe zarzewia nie- 

pokoju i zamieszania. . Coprawda 

w kotlinie naddunajskiej stosun- 

ki nie są idealne. Węgry stanowią 

tam sprężynę rozsadzającą kunsztow- 

mie skonstruowany system państw 

sukcesyjnych, a naszym bezpośrednim 

sąsiadem na południu jest państwo, 

którego dożywotni Prezydent, dyspo- 

nujący ogromnym autorytetem poli- 

tycznym oświadczył w memorjale zło- 

żonym Grey'owi w kwietniu 1925 r.: 

„życzenia i płany Rosji będą miały 

dla Czech znaczenie decydujące" ”). 

Ale rewindykacje węgierskie w żad- 

mym stopniu nie zagrażają bezpieczeń- 

stwu Połski, a polityka czeska wobec 

miej może poniekąd z tegoż właśnie po- 

wodu, obraca się narazie w granicach 

poprawności. 

Względem państw sukcesyjnych 

b. monarchji habsbuskiej (Włochy i 

Polska, nie wchodzą, oczywiście w ra- 

chubę) mocarstwa zwycięskie prowa- 

dzity politykę  rozczłonkowywania, 

politykę podsycającą tendencje an- 

tagonistyczne. Francja  sojusznicz- 

ka Polski. zaangażowała się w popie- 

ranie Małej Ententy, tworu połączo- 

nego jedynie cełami negatywnemi w 

stosunku do Węgier i Austrji. Mu- 

siało to wzmocnić chęć ucieczki tej 0- 

statniej pod wspólny dach z Rzeszą 

    

zać z. obozem rewizjonistycznym. 

Anschluss jest aktem dezorganizo- 

wania Europy. Nietylko wprowadza 

w sam Środek gospodarczego kom- 

pleksu naddunajskiego obcy i potężńy 

rozdzielający go na stałe czynniki, ale 

pociąga nieuniknienie za sobą parcie 

polityczne zgęszczonego kotła niemiec- 

kiego po przez Austrję, Węgry i Ru- 

munję do Morza Czarnego. 

* * * 

Trzeba odróżnić dwie katgorje skut- 

ków Anschlussu: ekonomicznych i po- 

litycznych. Obie są wyraźnie szkodli- 

we dla Europy pragnącej spokoju i 

koordynacji swoich sił. 

., ogłoszenia mieszkaniowe—80 gr. sa wyraz. 

  

bardzo 

LSKA 
W tygodniku „L'Europe Nouvelle 

znajdujemy ciekawe zestawienia, cha- 

rakteryzujące następstwa gospodarcze 

unji celnej austrjacko-niemieckiej. 

Pierwszem następstwem będzie sil- 

ny wzrost cen i kosztów utrzymania 

w Austrji. Dlaczego? Jeden przykład 

da na to odpowiedź. Austrja importu- 

je rocznie przeciętnie: 

2.340.000 centn. metr. pszenicy 

1.000.000 centn. metr. żyta 

660.000 centn. metr. jęczmienia 

1.000.000 centn. metr. owsa. 

Wskutek unji z Rzeszą będzie mu- 

siała Austrja podnieść swoje cła wwo- 

zowe na zboża do wysokości niemiec- 

kich, które obecnie są przeciętnie 10- 

ciokrotnie od austrjackich 

(nprz. od centn. metr. pszenicy cło 

wwozowe austrjackie wynosi 2 koro- 

ny złote, niemieckie — 25 R. M.). Stąd 

wynika, że konsumenci austrjaccy bę- 

dą musieli płacić rocznie 3,5. miljar- 

dów franków więcej niż obecnie! 

wyższe 

Idźmy dalej. Czasopismo wiedeń- 

skie „Die Bórse* pisze otwarcie, że w 

razie głosowania tajnego na 1.200 

przedsiębiorstw przemysłowych w Au- 

strji 80 proc. wypowiedziałoby się 

przeciwko unji celnej, która większość 

austrjackich branż przemysłowych 

zmusi do likwidacji. Nieuniknionym 

tego skutkiem będzie zwiększenie bez- 

robocia w Austrji, które dziś tam obej- 
muje do 5,6 proc. ogółu ludności, pod- 

czas kiedy ta sama cytra w Rzeszy się- 

ga 9 proc. 

Czy ze słanowiska racjonalizacji i 

równowagi gospodarczej daje się uza- 

sadnić wejście Rzeszy do kompleksu 

gospodarczego Europy środkowej? Tu 

znów liczby są rozstrzygające. 

Niemcy eksportują do państw Eu- 

ropy Środkowej (Austrja, Czechosło- 

wacja, Jugosławja, Polska, Rumunja, 

Węgry) 15 proc. całego swego ekspor- 

tu, podczas kiedy do państw zamor- 

skich wywożą 25 proc. tegoż, wzamian 

za to zaopatrując się tam w produkty 

rolnicze. "Pragnąc skierować nadwyż- 

ki produkcji rolniczej do siebie, mu- 

siałyby Niemcy zrezygnować z zkupu 

ich w krajach zamorskich, a co za tem 

idzie, również z eksportu swego do 

tych krajów. Rzecz jasna, iż jest to 

dla Niemiec nie do przyjęcia. 

Jeżeli teraz weźmiemy wyżej wy- 

mienione państwa Europy środkowej, 

to przekonamy się, że ogólna suma ich 

eksportu i importu wykazuje znamien- 

ną równowagę. W roku 1930 sześć po- 

wyższych państw eksportowało za 

38.025.400 tysięcy franków, importo- 

wało zaś za 37.925.800 tys. franków. 

Najzupełniej więc słusznie konkluduje 

„L“Europe Nouvelle“, że ze stanowi- 

ska gospodarczego: 

„Europa środkowa bez Rzeszy Niemies- 

kiej posiada niezbędne do zorganizowania się 

warunki gospodarcze i handłowe. Obecność 

pośród tych państw Niemiec nietylko narusza 

łaby równowagę ekonomiczną i handlową tej 

całości jaką one słanowią, ale złamałaby za- 

razem równowagę polityczną w dolinie Du- 

naju“. 

Ujemne skutki ekonomiczne An: 

sehlussu uderzają nietylko w bezpo- 

średnich sąsiadów i w zasady racjonal 

nej organizacji Europy. Jest rzeczą 0- 

czywistą, że biją one również w inte- 

resa Polski, której musi zależeć na 

swobodnym dostępie do rynków nad- 

dunajskich i poprzez niego dalej na 

południowy wschód. W Czechach, naj- 

bardziej zagrożonych  Anschłussem, 

rzucono myśl unji celnej czesko-pol- 

skiej. Pomijając stronę gospodarczą 

tego projektu, co do której niemamvy 

danych aby o niej się wypowiedzieć, 

wydaje się wątpliwem, aby mogła ona 

przysporzyć Polsce korzyści. To co nie 

było nawet omawiane, nie staje się na- 

gle zbawiennem pod naciskiem zew- 

nętrznych wypadków, a polityka cze- 

ska od czasów wojny nie była tego ro- 
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dzaju, aby mogła wzbudzić do siebie 

w Polsce zaufanie. 

Polska jest mocno zainteresowana 

w swobodnej i ożywionej współpracy 

gospodarczej z całością naddunajskie- 

go kompleksu gospodarczego nie zaś 

tylko z jednym jego członkiem, czy ta 

będzie Czechosłowacja czy inne pań- 

stwo. Polsce musi więc chodzić o 

utrzymanie in potentia tego komplek- 

su, o uchronienie jego od rozbicia 

przez wtargnięcie potężnego organiz- 

mu gospodarczego z zewnątrz i absor- 

bcję przezeń poszczególnych części 

Przy aktywnej i umiejętnej polityce, 

skoordynowanej ze zmienioną polity- 

ką trancuską, Polska nie potrzebuje 

się obawiać o to, że kiedyś kompleks 

państw naddunajskich zacznie ulegać 

wpływom Polsce nieprzyjaznym i wej- 

dzie w kolizję z jej interesami. Ze 

wszystkich państw tego kompleksu in 
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1 zastrzeżeniem: miejsca 

рогепНа jedynie Czechy mogłyby w 

pewnych warunkach zacząć bruździć, 

ale przeciwko temu można zawsze re- 

asekurować się na Węgrzech. 
sk * * 

Rozważmy zkolei skutki polityez- 

ne Anschlussu dia idei organizacji Eu- 

ropy i dla Polski. z 
Stresemahn zainaugerował i z po- 

wodzeniem uprawiał poliłykę odzy- 

skania przez Niemcy dawnego stłano- 

wiska w Świecie, przystosowując” się 

umiejętnie do metod genewskich i zrę- 

cznie pozorując swoje istotne cele de- 

koracjami solidaryamu i kołaboracji 

europejskiej. Curfius tę politykę kon- 

tynuuje choć mniej ostrożnie, nie tak 

zgrabnie, jak to czynił jego poprzednik 

operując dekoracjami i wyzyskując - 

gowe formułki i zwyczaje. Stresemann 

był mistrzem politycznego kamuflażu, 

jego następca mu w tem nie dorów- 

KONSTANTY MARKIEWICZ 
długoletni woźny szatni w urzędzie Wojewódzkim. 4 
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Komisarz generalny w Gdańsku min. Strasburger 
podał się do dymisji. 

WARSZAWA 15.4. Pat. — Pre- 

zydent Senatu w. m. Gdańska dr. 

Ziehm złożył w dniu 10 b. m. ustną 

i pisemną deklarację u wysokiego ko- 

misarza Ligi Narodów. w obecności 

komisarza generalnego Rzeczypospo- 

litej Polskiej ministra Strasburgera, 

że zostaje wniesiona rewizja procesu 

przeciwko. przestępcy, który zamor- 

dował polskiego urzędnika Styrbickie 

go i został przez sąd gdański od wszel 

kiej odpowiedzialności uwolniony. 

Okazało się że w momencie, kiedy 

prezydent Senatu składał to oświad- 

czenie. wniosek prokuratora o rewiz- 

ję procesu był od paru dni cofnięty, 

co było trzymane w tajemnicy. Fakt 

ien zbiegł się z szeregiem napadów 

na obywateli polskich w Gdańsku. 

Sprawcy zostali dotąd nieukarani lub 

niewykryci. : 

Komisarz Generalny Rzeczypospo- 

litej Polskiej p. minister Strasburger 

oświadczył, że nie może przyjąć do 

wiadomości niezgodnych z prawdą о- 

ficjalnych oświadczeń prezydenta Se- 

natu. Ponieważ jednocześnie nie ma 

w ręku środków obrony życia i mie- 

nia obywateli polskich w Gdańsku, 

prosił rząd polski o odwołanie go ze 

stanowiska komisarza generalnego. 

* * * 

Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

Wczoraj rano przybył de War- 

szawy generalny komisarz Rzplitej w. 

Gdańsku p. min. Strasburger, który 

złożył pisemnie umotywowaną proś- 

bę na ręce min. Załeskiego 0 odwo- 

łanie go ze stanowiska Komisarza Ge- 

neralnego Rzplitej w Gdańsku. Мо- 

tywy tego kroku podaje ofiejalny ko- 

munikat PAT'a. 

W związku z tem dziś rano przy- 

jeżdżą do Warszawy wysoki komi- 

sarz Ligi Narodów w wołnem mieś- 

cie Gdańsku markiz Gravina. Jak sły- 

chać będzie on przyjęty przez najwy- 

ższe czynniki państwowe. Stanowisko 

zajęte przez prezydenta senatu woł- 

nego miasta wobec przedstawicieli 

Ligi Narodów w Gdańsku traktować 

należy jako obniżenie powagi auto- 

rytetu Ligi Narodów przez świadome 

wprowadzenie w błąd zarówno Komi- 

sarza Ligi jak i Komisarza Rzplitej. 

Dlatego też należy przypuszezać, że 

Liga Narodów przedsięweźmie odpo- 

wiednie środki celem zabezpieczenia 

swego autorytetu sma, terenie wolne- 
go miasta. które pozostaje pod jej 

opieką. 

Pertraktacje o francuską pożyczkę kolejową 
dobiegają końca. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym Pan Prezy- 
dent w g. przedpoł. przyjął p. prem- 
jera Sławka a następnie min, komuni 
kacji inż. Kiihna na dłuższej konferen 
cji. Jak słychać Pan Prezydent Rrze 
czypospolitej interesował się przebie- 
giem sytuacji w kolejnictwie a szcze: 
gólnie stanem pertraktacyj o francu- 
ską pożyczkę kólejową. Dowiadujemy 
się, że pertraktacje te dobiegają końca 

i podpisania umowy pożyczkowej na 
leży się spodziewać w ciągu 16 dni 
м’ Warszawie. Fimafizacją rokowań 
w Paryżu zajmuje się z ramienia rzą 
du p. wicemin. skarbu Koc. 

W. związku z tem należy się liczyć 
ze zwołaniem sesji madzwyczajnej 
ciał ustawodawczych, które zajęłyby 
się ratyfikacją umowy pożyczkowej. 

Delegacja kolejowców u ministra komunikacji. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. * 

W dniu 14 b. m. min. komunikacji 
inż. Kiihn przyjął delegację wydziału 
wykonawczego Zjednoczenia Kolejo- 
wcėw Polskich, która zgłosiła się do 
p. „min. w związku z zarządzeniem 
o cofnięciu 15 proc dodatku dożryź- 
nianego od uposażeń urzędników i 
funkcjonarjuszów państwowych. P. 
minister oświadczył delegacji, że bę- 
dzie starał się w granicach możliwo- 
ści swego resortu złagodzić zarządze- 
nie Rady Ministrów o cofnięciu 15 
proce. dodatku. Równocześnie p. min- 

ster zapewnił zniesienie z dn. 1 maja 

redukcji dni pracy w warształach ko- 
lejowych, które obeenie nie pracują 

w ciągu całego tygodnia, oraz rewizję 
redukcji pracowników, zarządzonej 
przez niektóre dyrekcje kolejowe. 

Wreszcie zapytany przez dełegaeję © 
sprawę mianowania i awansów w ko- 
lejnictwie p. min. oświadczył, że ©- 
„bowiązujący obecnie zakaz awanso- 
wania jest zarządzeniem  przejścio- 
wem.. 

igi 
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Nateżność pocztowa opłacona ryczałtem. 

nywa, jest więcej obcesowy i mniej 

giętki. Ale cele obu są identyczne. 

Celem Niemiec nie jest przysługu- 

jąca im z natury rola ograniczonego 

dzisiejszem potraktatowem status quo, 

a mimo to wielkiego i potężnego człon- 

ka rodziny europejskiej. Ich ambicje 

sięgają dalej. Odzyskanie. przedwo- 

jennego stanowiska w rzędzie mo- 

carstw jest dla nich punktem wyjścia 

do osiągriięcia hegemonji w Europie 

kontynentalnej. Oszczędzając Francję 

i Włochy ze względów taktycznych 

Niemcy dążą do maksymalnego osła- 

bienia Polski, do poddania swoim 

wpływom państw bałtyckich, oraz do 

politycznego i ekonomicznego opano- 

wania kotliny Dunaju. Z chwilą kiedy 

: Anschluss jest faktem dokonanym nie- 
zawisłość Węgier staje się de facto ilu- 

zoryczna wskutek sytuacji gospodar- 

czej i wspólnych dążeń rewizjonistycz- 

nych. Wpływy niemieckie przerzuca- 

ją się do słabej i nieskonsolidowanej 

Rumunji, gdzie już dzisiaj energicznie 

i mie bez powodzenia torują sobie 

drogi. Zamiast tułającej się dotąd w 

dziedzinie projektów wielkiej magi- 
strali komunikacyjnej Gdynia — Con- 

stanza okażemy się wobec uruchomia- 

nej magistrali Hamburg — Constanza. - 

Swobodna komunikacja lądowa Pol- 

ski z zachodem i południem Europy 

jest odtąd na łasce i niełasce Niemiec. 

S$ztuczność i nieracjonalność ta- 

kiego procesu również ze stanowiska 

idei organizacji Europy nie wymaga 

chyba dowodzenia. Niemcy, zmierza- 

jący poprzez Austrję, Węgry i Ru- 

munję do Morza Czarnego, są z: tego 

stanowiska czynnikiem  destrukcyj: 

nym, wznawiają imperjalistyczne za- 

pędy Wilhelma II i jego kanclerzy. 

* sk * 

Są u nas publicyści, którzy twier- 

dzą, że skierowanie ekspansji Rzeszy 

w tym kierunku osłabi jej nacisk na 

zachodnie granice Rzeczypospolitej, a 

conajmniej odsunie go w przyszłość! 

Jest to pogląd historycznie i psycholo- 

giczne błędny. Gdzie można znaleźć 

przykład, że państwo upojone powo- 

dzeniem przy realizowaniu swoich ce- 

lów, zrezygnuje nagłe z jednego z nich 

i to akurat pierwszopłanowego? Przy- 

puśćmy jednak, że Anschluss odsunie 

nacisk Prus na Pomorze. Czy od tego, 

że siła polityczna Niemiee w Europie 

w międzyczasie wzrośnie i zagrozi 

Polsce nawet od tej jedynej dziś spo- 

kojnej strony południowej, będzie jej 
później lżej? Czy mamy się pocieszać 

tem, że wówczas w analogicznej z na- 

mi sytuacji okaże się Czechosłowacja, 

usiłująca dotąd rozmaitemi sposobami 

zapobiec rewizjonizmowi niemieckie- 

mu w stosunku do Niemców Sudec- 

kich? 

Jeżeli się przychylne idei Anschłus- 

su opinje czyta na szpaltach „Robot- 

nika“ možna to przypisać pryneypia- 

lizmowi, który P. P. S. uprawia w po- 

fityce zagranicznej. Ahistorycznošė 

politycznego myślenia socjalistów zbli- 

ża ich do endecji. U obu tych obozów 

teza „zjednoczenia narodowego* gó- 

raje nad innemi przesłankami przy 

tworzeniu się państw. P. I. S. bardzo 

przytem dowolnie interpretuje w „Ro- 

botniku' historję, mówiąc o „dwóch 

krajach germańskich, dążących nie- 

zmiennie do połączenia się w jeden or- 

ganizm państwowy”. Inne argumenty 

„Robotnika“ za Anschlussem można 

mu wybaczyć, jako zbyt prostoduszne. 

P. Niedziałkowski, zapewne z całą 

świadomością swego żartu, wysuwa 

z powagą następujący argument: 
„Kołosalny wzrost sił socjalizmu ogółno- 

niemieckiego i demokracji ogólno-niemiec- 

kiej na niekorzyść prądów faszystowskich. 

odwetowych, nacjonalistycznych*. 

Wolne żarty! W tę bajeczkę daw-- 

no już dzięki Bogu, przestano wierzyć, 

a roła socjalizmu niemieckiego w poli-   

Cena 20 groszy. 
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tyce Stresemanna i Curtiusa została 

dostatecznie wyświetlona. Pp. Renner 

i Bauer, po Anschlussie nie przerobią 

pp. Brauna i Breitscheida na niewin- 

nych baranków. Musimy życzyć de- 

mokracji. niemieckiej największego 

powodzenia, ale nie możemy się łudzić, 

że li tyłko pod wpływem połączenia się 

z socjalistami wiedeńskimi skieruje 

ona politykę Rzeszy wobec Polski na 

inne tory. 

Na przeciwległym krańcu polskiej 

publicystyki spotykamy się również z 

następującą tezą: 

„Polskie ministerstwo spraw zagranic4- 

nych powinno całą siłą wesprzeć i podsycić 

propagandę za Anschlussem  ..Wysunięcie 

sprawy Anschlussu wydaje się nam ze wszyst- 

kich możliwych koncepcyj przygotowania się 

do odparcia ataku na Śląsk i korytarz posu- 

nięciem najmniej fantastycznem, najbardziej 

realnem“ *). 

O ile mnie wiadomo polskie mini- 

sterstwo spraw zagranicznych z rady 

tej nie skorzystało. Mam wrażenie, że 

tym razem postąpiło słusznie. 

P. Wład. Studnicki, który również | 

w „„Słowie” wypowiada się za An- 

schlussem, jest nacjonalistą, przęto 

argument zjednoczenia narodowege 

Niemców może dla niego mieć znacze- 

nie decydujące, chociaż jako wybitny 

ekonomista, powinienby bardziej kry- 

tycznie oceniać gospodarczy aspekt 

Anschlussu, Ale p. Stan. Mackiewicz 

nie jest nacjonalistą. W tejże swojej 

książce pisze b. słusznie (str. 123) 

„Kto chce państwa polskiego silnego, mu- 

si odrzucić nacjonalizm, ideę narodową. ja- 

ko ideę, która już dla Polski odegrała swoją 

vol, spełniła swoje, a teraz może nam tylko 

szkodzić”. 

W swoich artykułach wykazuje 

przytem p. Mackiewicz wybitną ten- 

dencję myślenia kategorjami historycz 

nemi. Skądże więc bierze się u niego 

ta preferencja do zjednoczenia naro - 

dowego Niemców wbrew historyczne- 

mu procesowi kształtowania się dwóch 

odrębnych państwowości niemieckich. 

dwóch odmiennych idei państwowych 

austrjackiej i pruskiej? 

Polska jest żywotnie zainteresowa- 

na w pomyślnem rozwiązaniu zagad- 

nienia racjonalnej organizacji Europy. 

Anschluss i jego dalsze skutki łamią 

i dezorganizują ten proces, stwarzając 

wokoło Polski przewagę czynnika nie- 

mieckiego, opanowanego dążeniem @> 

okrojenia jej terytorjum i wydania na 

łup Rosji. 

Celem politycznym Polski w Euro- ; 

pie naddunajskiej powinno być współ- 

działanie z temi wszystkiemi czynni- 

kami, które rozumieją potrzebę wzno- 

wienia systemu współpracy ekonomi- 

cznej, istniejącego dawniej na terytor- 

jum b. monarchji habsburskiej. Skło- 

nienie Francji do zmiany w tym sen- 

sie jej dotychczasowej błędnej poiltyki 

jest pierwszem wdzięcznem zadaniem, 

które przed Polską, jako najbliższym 

sąsiadem państw sukcesyjnych się ot- 

wiera. Jest o wiele pożyteczniejszem 

stworzyć dla siebie mocne oparcie w 

krajach naddunajskich przez współ 

działanie w organizacji tej części Eu- 

ropy, niż oddawać się złudnym nadzie- 

jom, że otwarcie wrot parciu niemiec- 

kiemu, na południo-wschód, okrąża- 

jącemu Polskę od południa, odciąży 

nacisk niemiecki na granice zachodnie. 

Nie można ratować zagrożonej poża- 

rem Ściany swego domu, kierując о- 

gień na inną, dotąd bezpieczną ścianę. 

Testis. 

*) bez Związku Sowieckiego. 

* Emil Ruecker. Kontynent niezgody. Ro :- 

ważania o kryzysie europejskim. Warszaw a 

1930. Nakładem księgarni Hósicka. 

*) Cytuję podług artykułu p. J. Łukasie- 

wicza p. t. Stosunek do Czechosłowacji w poł- 

skiej polityce zagran.* w „Przeglądzie Poii- 

tycznym zeszyt 3 r. 1924. 

'4) Stan. Mackiewicz. Dziś i jutro. Wiino, 

1929. Str. 79 i 110.



  

К О В З ЕВ 

Proces „upiora Dūsseldorfu“. 
W dniu 13 b. m. rozpoczął się w 

Dissełdorfie proces Piotra Kiirtena, 
głośnego „upiora Diisseldorfu *. 

Żyją jeszcze w pamięci wszystkich 
letnie miesiące 1929 r., kiedy to opinją 
publiczną wstrząsały raz poraz krwa- 
we, a stale niewykrywane morderst- 
wa w Nadrenji i Westfalji. Ofiarą ta- 
jemniezego mordu padały w większo 
ści wypadków młode kobiety. Niekie- 
dy udawało się im ujść z życiem. Nie 
umiały jednak one powiedzieć nic o- 
krešlonego 0 zbrodniarzu. Działał on 
zwykle w ciemnościach i znikał rów- 
nie szybko, jak się pojawiał. Charak- 
ter ran, zadawanych nożem wskazy- 
wał na to, że ma się do czynienia z sa 
dystą. Mimo to-ofiary stale były obra 
bowywane z pieniędzy i kosztowno- 
ści. W niektórych wypadkach mor- 
derca zakopywał trupy, a następnie 
donosił o tem listownie policji, ze szcze 
gółowem wskazaniem miejsca. 

Doszło do tego, że wielki 660-ty- 
sięczny Diisseldorf drżał z trwogi 
przed nieznanym „upiorem. Młode 
kobiety i dziewczynki obawiały się 
o zmroku wychodzić z domu. Najbie- 
glejsi detektywi sprowadzeni ad hoc 
z Berlina napróżno łamali sobie gło- 
wy nad zagadką. Aresztowano paru 
mężczyzn zupełnie niewinnych i do- 
piero po wykazaniu niezbitego ich ali 
bi, wypuszczono rzekomych  zbrod- 
niarzy na wolność. Jedynie wypad- 
kiem natrafiono na ślad „upiora'. O- 
kazał się nim niejaki Piotr Kiirten, z 
zawodu woźnica. 

Potrzeba było szeręgu miesięcy za 
nim sporządzono akt oskarżenia prze 
ciwko masowemu mordercy. Akt 0s- 
karżenia zarzuca Kiirtenowi „zaledwie 
wie 9 morderst dokonanych, 7 mor- 
derstw usiłowanych i 30 podpaleń. Vox 
populi przypisuje „upiorowi Diissel- 
dorfu* znacznie więcej zbrodni. Zresz 
tą sam Kiirten przyznaje się do in- 
nych jeszcze niewymienionych w ak- 
cie oskarżenia morderstw. 

Z obawy przed rozruchami, prze- 
wieziono Kiirtena z więzienia do gma- 
chu rozpraw wczesnym rankiem, pod 
silną eskortą policyjną. Sali rozpraw 
również strzegą wzmocnione posterun 
ki. Wzburzenie wśród iudności Diis- 
seldorfu jest ogromne. * 

Większość obecnych na sali roz- 
praw stanowią świadkowie, dziennika 
rze oraz lekarze-psychjatrzy. Publicz 
ność reprezentowana jest w znikomej * 
mniejszości. Zarządzenie to spowodo- 
wane zosłało obawą przed ewentual- 
nemi ekscesami przeciwko zbrodnia- 
rzowi. 

Sąd przysięgłych, który wyda wy 
rok w sprawie Kiirtena składa się z 
4-ch rzemieślników, 1-go architekta 
i 1-go urzędnika kolejowego. Szczegół 
ten jest charakierystyczny, gdyż, jak 
z tego wynika, o losie Kiirtena zadecy 
duje sumienie jego kolegów po fachu, 
dudzi, stojących na tym samym mniej 
więcej poziomie umysłowym co zbro- 
dniarz. 

W roli oskarżycieła występują: pro 
kurator dr. Eich i radca prokuratury 
dr. Jansen. Nie będą oni mieli trudne- 
go zadania. Przynajmniej formalnie. 

Broni Kiiriena z urzędu dr. Weh- 
mer. Godnym uwagi jest również szcze 
g6ł, że pierwotnie bronić miał „upiora 
ADiisseldorfu'" inny adwokat. Gdy jed- 
mak wysłuchał on cynicznych przez 
swą mrożącą krew w żyłach szczerość 
wyznań klijenta, nerwy mu nie dopi- 
sały i uległ ostremu atakowi. Jak wi- 
siać wszystko ma swoje granice. 

Wielka sala gimnastyczna, w któ- 
rej się odbywać miały rozprawy, by- 
ła już od kilku godzin pełna, gdy 
wprowadzono Piotra Kiiriena. Nie 
zdradzał on najmniejszego śladu zde- 
nerwowania. Na jego szerokiej, mię- 
sistej, dobrodusznej twarzy rysowa- 

Trudno jest bardzo streścić w fel- 
jetonie 588 str. dużej książki pełnej 
zdarzeń i świetnych charakterystyk, 
a cóż dopiero dać na nią pogląd kry- 
tyczny! Będzie to więc tylko zaznacze 
nie jaskrawszych punktów działalno- 
ści i czynów autora, i jak się one har 
monizowały z otoczeniem. ; 

Gdy w roku 1877 młody, 28-letni 
Hipolit Milewski, pod wpływem ojca 
i przez poczucie obowiązku względem 
tego jedynego wówczas talizmanu 
szlachty liewskiej: ziemi, objął w po- 
siadanie 8 tysięcy hektarów (majątki: 
Łazduny o 110 wiorst od kolei, gdzie 
zamieszkiwał Ciein i część wołkow- 
skiego klucza Łogumowicz), miał już 
za sobę przeszłość bogatą we wrażenia 
światowe, podróżnicze i sukcesy to- 
warzyskie oraz zadatki świetnej przy- 
szłości. Wychowany od dziecka we 
Francji, w Paryżu, skończył tam wyż 
sze-studja prawnicze i rozpoczął kar: 
jerę na tej drodze tak pomyślną, że zu 
pełnie był zdecydowany  naturalizo- 
wwać się, i tam, na zachodzie pozostać. 

„Psi obowiązek”, jak sam pisze, 
kazał mu między 28 a 50 rokiem ży- 
cia „spędzić okres tak nudny i bezu- 
żyteczny, podczas gdy normalnie powi 
nien być dla każdego człowieka naj- 
bardziej wydajny”. Do tego życia zie- 
miańskiego przyszedł jako człowiek, 
który wraz z całą rodziną ostentacyj- 
nie i zasadniczo trzymał się daleko od 
powstania i manifestował najdalej 

ła się zupełna pogoda, a nawet rodzaj 
zadowolenia wewnętrznego. Niewiel- 
kie, szare oczka miały wyraz uśmiech- 
nięty. Włosy były starannie uczesane. 
Cały wygląd świadczył o zamiłowaniu 
do schludności. Czysty kołnierzyk, do 
sye porządna marynarka, odprasowa 
ne spodnie. Niktby, patrząc na oskar 
żonego, nie przypuścił, że ma przed 
sobę  człowieka-szakala, krwawego 
mordercę, gwałciciela i podpalacza. 
Nieuchwytny „upior Diisseldorfu" ro- 
bił raczej wrażenie ubranego odświęt 
nie mieszczucha. 

Rozprawa rozpoczęła się od życio- 
rysu Kiirtena. Jak wynika z jego opo 
wiadania, wielką rolę w ukształtowa- 
niu się psychiki zbrodniarza odegrało 
smutne dzieciństwo. Syn alkoholika, 
bywał mały. Piotr codziennym niemal 
świadkiem wybuchów szału pijackie- 
go .ojca, widział ohydne sceny kazirod 
czego stosunku ojca z rodzoną córką. 
Czy można się dziwić, że 8-letni chło 
pak, może notabene obciążony dzie- 
dzicznie, nie mógł znieść tego piekła 
występku, połączonego z nędzą i 
zbiegł z domu, żyjąc odtąd z kradzie- 
ży? 

Kiirten ma dziś 48 lat. Po różnych 
więzieniach przesiedział 22 lata, kara 
ny od wczesnej młodości za kradzieże, 
włamania, rabunki, gwałty i podpala 
nia. Pierwsze morderstwo popełnił w 
r. 1918, mając 30 łat życia. Odtąd, a 
więc w ciągu długich 18 lat, gross zbro 
dni Kiirtena stanowią morderstwa. 

Pierwszą ofiarą „upiora* była 10- 
letnia dziewczynka. Spała ona w mie- 
szkaniu, do którego zakradł się K'ir- 

ien, by popełnić zwykłą kradzież. Wi 
dok śpiącego dziecka tak podniecił 
ukryte instynkty zbrodnicze Kūrtena 
że — jak sam opowiada — nie mógł 
się opanować. Zapominając o niebez- 
pieczeństwie nadejścia kt”regoś z do- 
mowników, rzucił się zbrodniarz na 
śpiącą i zaczął ją dusić. Widok przed- 
śmiertnych konwulsyj dziewczynki na 
pawał go — jak zeznaje — dziwną ja- 
kąś rozkoszą.q Wkońcu poderżął ofie- 
rze gardło nożem kuchennym i naj- 
spokojniej wyszedł, unosząc skradzie- 
ne przedmioty. 

Lista dalszych mordów, do których 
się Kiirten przyznaje jest długa, o wie- 
le dłuższa, niż opiewa akt oskarżenia. 

| w só-ARKRAGE 

idącą lojalność, z zachowaniem spec- 
jalnej dezynwoltury, którą ludzi boga 
ci mogli sobie zawsze względem rosyj 
skich urzędników pozwolić. 

Należąc do rodziny świeżo wzbo- 

gaconej, żyjącej i usilnie starającej się 
żyć tylko wśród najwyższej arysto- 
kracji kraju i zagranicy, odosobniony 
w swych olbrzymich dobrach, gdzie 
rządzić się mógł z zupełną swobodą, 
nie mógł być popularny wśród zie- 
mian, ani z nimi się porozumieć, tem 
bardziej, że kostyczny, pogardliwy i o 
stry w sądach, choćby w najsłuszniej 
szych, raził w każdej okoliczności 
współobywateli, przygniecionych, ste 
roryzowanych przez władze (które on 
mógł zawsze mieć w kieszeni), rozie- 
niwiałych życiem łatwem materjalnie, 
o niskim poziomie kulturalnym, o 
chwiejnej etyce i specyficznym kwie- 
tyzmie niedalekim od  Obłomow- 
szczyzny. Specyficzny przykład: w la- 
tach 1880 gub. Kochanów zakazał u- 
żywania języka polskiego w Klubie 
Sziacheckim w Wilnie! „Prócz mnie 
i mego ojca nikt z klubu nie wystąpił”, 
pisze autor. Traktuje władze rosyjskie 
z najwyższem obrzydzeniem, ale łojal- 
ny jest zawsze... gdy trzeba. Rodaków, 
prócz osobistych sympatyj, nie szczę- 
dzi. Opowiada z ostrą bezwzględnoś- 
cią o intrygach i podstępach próżności 
przy zakładaniu Tow. Rolniczego w 
Wilnie, i swoją tam wybitną, acz zwal 
czaną przez Platera i Bortkiewicza ro 

/ 
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I wciąż się przytem splatają dwa 
sprzeczne napozór motywy: krwiożer 
czy instynkt, bezmyślny głód krwi i 
zimne wyrachowanie, pospolita chęć 
zysku. Kiirten mordował z rozkoszą 
i pił nawet ciepłą jeszcze krew swych 
ofiar. To był wyraźny sadyzm. grani- 
czący z obłędem. Z drugiej jednak stro 
ny, morderca skrzętnie jednak prze- 
trząsa. torebki i kieszenie trupów i każ 
dą zrabowaną marką składał w kasie 
oszczędności. I tu przejawiał się zwy- 
kły, trzeźwy, praktyczny rzezimieszek 
Stwierdzono, że Kiirten posiada na ra 
chunku bieżącym jednego z banków 
diissełdorfskich 5 tys. marek. Cała ta 
suma jest rezultatem / wieloletniej, 
zbrodniczej działalności „upiora. 

Kirten ma zadziwiającą pamięć. 
Opowiada popełnione przed wielu laty 
zbrodnie z najdrobniejszemi szczegó - 
łami Świadczy to raczej o poczytalno- 
ści oskarżonego, która zresztą została 

przez badających Kiirtena ekspertów 
uznaną, 

Ani wygląd, ani głos, ani wreszcie 
opowiadanie Kirlena nie zdradzają 
najmniejszej skruchy, czy wyrzutów 
sumienia. Równym, spokojnym gło- 
seia opowiada „upior* o szczegółach, 
które co chwila budzą dreszcz zgrozy 
wśród słuchaczy. O ile więc Kiirten 
jest istotnie poczytalny, to zgodzić się 
trzeba, iż pojęcie £. zw. sumienia jest 
nader giętkie. W każdym razie Kiir- 
ten zdaje się być tego, co nazywamy 
zwykle „sumieniem, „skrupułami”, 
„wrażłiwością” i t. p., zupełnie pozba 
wiony. A może to tylko niesłychane 

- opanowanie nerwów i niezwykle zin 
na krew? Może to, mówiąc językiem 
prawniczym, kołosalne napięcie złej 
woli?. 

Rozprawa sądowa przyniesie nie- 
chybnie rozwiązanie krwawej zagadki 
psychołogicznej czy psychopatycznej 
„upiora Diissełdorfu . 

R. Usz. 
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Upiór z Diłsseldorfu. 
Powyższa ilustracja wyobraża Piotra 

Kūrtena z żoną, słynnego upiora z 

Dasseldorfu, któremu akt oskarżenia 

zarzuca popełnionych 9 morderstw, 

7 usiłowań zabójstwa i 30 podpaleń. 

lę, I dia walczenia v tymi ludźmi, któ 
rych nie łubił osobiście i którym powa 
żne stawia zarzuty, obiera sobie... 
organ żydowsko - rosyjski, gazetę 
Siewiero - zapadnoje Słowo,  „ktė- 
re cierpieć nie mogłó Banku Ziem- 
skiego, teg niby fortecy kapitalizmu, 
reakcji i feudalizmu, byłem tam jak 
u siebie w domu, puszczałem z niej 
na Bank rozmaite rakiety... A prze- 
cież, on sam, p. Hipolit, był „twierd 
kapitalizmau, reakcji i feudalizmu '!.. 
Paradoksy ówczesnego życia! 

, Wystąpiwszy tak ostro i krytycz 
nie na publiczną arenę, odnalazł p. 
Milewski samego siebie, i stał się z 
dnia na dzień publicystą we francus- 
kim i rosyjskim języku, a niebawem 
za namową kancełarji gen. gubernator - 
skiej, która tylko do niego miała zau- 
fanie, polskim wzałożonym i redagowa 
nym przez siebie „Kurjerze Litews- 
kim*. Wymagało to ofiar pieniężnych 
oderwania się od ogromnego i świet- 
nie postawionego warsztatu gospodar - 
skiego i różnorodnych wałk z różnymi 
łudźmi.. Ale to bodaj się autorowi 
najbardziej podobało. Miał już dzięki 
walkom z Bankiem i Tow. Rolniczem, 
swoich zwolenników, swoją popular- 
ność „wśród poczciwej szlachty”. 
Przystępuje do tej roboty bez najmniej 
szego pojęcia o całokształcie życia na 
Litwie, o jego podziemnych prądach, 
pragnieniach i dążeniach, (jako szcze- 
gół charakterystyczny, nie wiedział i 
nigdy nie był na zebraniach Szubraw - 
ców u Mec. Wróblewskiego, które się 
odbywały o piętro niżej w domu je- 
go ojca i które były jedyną tajną eks- 

i książę Mirando. 

kierunku. 

odbyła się wzruszająca scena. 
jeżdżam ze spokojnem sumieniem. 
się poddać wzruszeniu. 

  

WILEŃSKI 

Po abdykacji Alfonsa XIII. 
Proklamowanie republiki katalońskiej. ' 

BARCELONA, 15-IV. (Pat). Proklamacja w sprawie republiki ka- 
talonskiej została ogłoszona w porozumieniu z Zamorrą. Macia 
obejmuje tymczasowe funkcje szefa rządu katalońskiego, dopóki 
naród hiszpański i kataloński nie ujawnią swej woli. Na oficjalnych 
gmachach w mieście wywieszono flagi katalońskie Graz repubiikań- 
skie sztandary hiszpańskie. 

BARCELONA, 15-IV. (Pat). Prezydent republiki katalońskiej Ma- 
cia oświadczył dziś rano, iż obejmuje swe stanowisko prowizorycz- 

nie, uznając auiorytet Zamorry jako głowy republiki hiszpańskiej. 

Republika katalońska będzie integralną częścią federacji hiszpań- 
skiej. 

Radość w Madrycie. 
MADRYT 15.4. Pat. — Radosne 

manifestacje, które rozpoczęły się 
wczoraj, trwały przez całą noc. Poza 
paru drobnemi starciami wśród de- 
monstrantów nie było żadnych zajść 
Prasa komentuje ustąpienie króla ja- 
ko krok, na który monarcha się zde- 
cydował, pragnąc oszczędzić Hiszpan- 
ji wszystkich okropności wojny do- 
mowej. Dzienniki podnoszą pełne go- 
dności i odwagi zachowanie się kró- 
lowej. 

Jednocześnie prasa zaznacza, że 
monarchja, która trwała 15 stuleci, 

upadła ostatecznie w ciągu niemal 
takiejże liczby godzin, przyczem nie 
sprzeciwił się temu ani Kościół, ani 
armja, ani żaden z czynników od- 
danych zdawałoby się tronowi. Za- 
morra, szef gabinetu, wygłosił przed 
mikrofonem? radjostacji madryckiej 
przemówienie, informując naród hi- 
szpański o zaszłych zmianach. Wzy- 
wał on do utrzymania porządku i za- 
powiedział, że pierwszym krokiem 
nowego rządu republikańskiego bę- 
dzie ogłoszenie zupełnej amnestji dla 
przestępców politycznych. 

Odjazd pary królewskiej. 

PARYŻ, 15-1V. (Pat). W-g otrzymanych tu wiadomości, król Alfons 

KARTAGENA, 15-IV. (Pat:. 

odjechat w kierunku Kartegeny. Krolowi towarzyszą admirai Ridevesa 
Krążą pogłoski, że król. odpłynąć ma © świcie do 

jednego z portów, sąsiadujących z Kartageną w nieznanym dotychczas 
Rodzina królewska opuści stolicę jutro rano. 

Przybył tu król o godz. 4 rano i od- 
płynął na krążowniku ku „Principe Alfonso“. 

MADRYT, 15 1V. Pat). W pałacu królewskim przed odjazdem króla 

KARTAGENA, 15-1V. (Pat). 

MADRYT 15.4. Pat. — O godzinie 
12 królowa z dziećmi wsiadła na 
dworcu w Escorialu do ekspresu Ma- 
dryt—Hendaye. Wśród obecnych pa- 
nowało wielkie wzruszenie. Wiele о- 
sób płakało. Księcia Asturji wniesio- 
no na noszach do wagonu zarezerwo- 
wanego dla rodziny krójewskiej. W 
chwili gdy pociąg ruszał, kilka osób 

Król oświadczył obecnym osobom: „Wy- 
Król nie mógł dokończyć, gdyż bał 

Królowa z dziećmi wyjechała koleją do Irun. 
Król wyjechaż 

1 iniantem Ferdynandem w niewiadomym kierunku. Znajdujące się na 
molo w chwili wyjazdu króla osoby wydały okrzyk: „Niech żyje król!", 
па со król odpowiedział: „Niech żyje Hiszpanja!“. 

z księciem Miranda 

odprowadzających wzniosło okrzyki 
na cześć króla na co mieszkańcy Es- 
coriału odpowiedzieli okrzykami: 
„Niech żyje republika“. Wywołało to 
krótkie zamieszanie. 

HENDAYE 15.4. Pat. — O godzi- 
nie 20 min. 556 przybyła tu królowa 
hiszpańska z infantkami. Do zajść 
żadnych nie doszło. 

Nieformalna abdykacja. 

MADRYT, 15-IV. (Pat). Mówi się tu obecnie, że abdykacja króla 
Alfonsa nie miała charakteru formalnego. W-g informacyj ze sfer miaro- 
dajnych, król nie podpisywał przed wyjazdem żadnego dokumentu. 

Nie abdykacja a przekazanie władzy. 

PARYŻ 15.4. Pat. — W kołach 
zbliżonych do ministerstwa spraw za- 
granicznych twierdzą, że według wia- 
domości otrzymanych od ambasado- 
ra francuskiego w Madrycie król Al- 
fons XIII weale nie abdykował, lecz 
poprostu przekazał władzę swą w rę- 

ce rządu tymczasowego, rezerwując 
swą decyzję ostateczną na później, 
stosownie do obrotu, jaki przyjmą: 
wypadki. Według wiadomości z tego 
samego źródła rząd tymczasowy przy 
jął w takiej formie przekazane mu 
pełnomocnictwo. 

Dzień abdykacji świętem narodewem. 

MADRYT, 15-IV. (Pat). Sanchez Guerra oświadczył, że w przysz- 
łości dzień 14 kwietnia będzie dniem święta narodowego. 

Manifest króla. 

MADRYT, 15-IV. (Pat. Rząd oświadczył, że krół pozostawił mani- 
fest, który zostanie ogłoszony w dniu jutrzejszym, kiedy król będzie się 
znajdował poza granicami Hiszpanii. 

HENDAYE 15.4. Pat. — Manifest 
króła Alfonsa, wydany w chwili о- 
puszczenia Hiszpanji, głosi między in- 
nemi: 

Ostatnie wypadki przekonały mnie, 
że straciłem miłość kraju. Wierzę je- 
dnak, że nastrój ten nie będzie defi- 
nitywny. Zaznaczywszy że nie chciał 
uciekać się do średków gwałtownych, 
król dodaje, że nie wyrzeka się żad- 

nego ze swoieh praw ponieważ są 
one dorobkiem historji i musiałby z 
czasem zdać sprawę z zachowania 
tych praw. Oczekuję na poznanie is- 
totnego wyrazu opinji zbiorowej, 6- 
czekując, aż naród wypowie się do- 
browolnie, zawieszam Sprawozdanie 
władzy królewskiej i opuszczam Hi- 
szpanję, uznając w ten sposób, że jest 
ona jedyną panią swych losów. 

Ll i i a i i a aa a тач 

śiine wwtriotwo te potęga Państwem 
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SZLACHCIC NA ZAGRODZIE... 
pozyturą myśli inteligencji i postępow 
szego ziemiaństwa u nas, 
1880—1900). Nie miał pojęcia o ruchu 
litewskim (spogląda nań przez pryz- 
mat rozmów ze służbą i nazywa „„głu- 
pią blagą“!..) Estończyków stale nazy 
wa „czuchny“, a o Bialorusinach na- 
wet myśleć nie chce! Mimo to zasiada 
do stolika redakcyjnego, pracuje ostro 
pilnie, dokładnie, zdobywa wiedzę fa 

chową i daje sobie radę dzięki świet- 
nym zdolnościom publicystycznym i fi 
nansowym. \ 

Wybrany do Rady Państwa wyka- 
zuje, obok znakomitej wiedzy fache 
wej prawniczej, objawiającej się mia- 
żdżeniem przeciwników polskich i ro- 
syjskich w każdej okoliczności. gdzie 
krótkowidztwo, niedołęstwo lub prze- 
wrotność chciały się panoszyć, przeno 
śi nad Newę „żubrze* metody walki. 
Odosobniony, podziwiany zbiera lau- 
ry poszczególnych efektów  orator- 
skich i piśmiennyćh, bowiem nie prze 
staje ten fenomenalnej żywoiności i 
pracowitości człowiek zasilać pism poł 
skich i francuskich i rosyjskich po- 
ważnemi, rzeczowemi artykułami © 
sprawach Litwy. 

W 1910 r., zniechęcony stanem 
rzeczy nad Newą, widząc, że mimo ło 
jalności, nic się nie da zrobić, zaprzy- 
jaźniwszy się z szeregiem wybitnych 
członków politycznej lub arystokraty- 
cznej sfery Petersburga, wpada na po 
mysł zbudowania Wilnu teatru. „Ła- 
ziłem po wszystkich kątach  pierw- 
szych polskich przedstawień” pisze o 
roku 1905, „i byłem zdziwiony gorli- 
wością, a bardziej jeszcze stopniem po 

w latach * 
jętności tej „„publiczki”, a jako już wy 
specjalizowany w „lojalnem poloni- 
zatorstwie”, postanowiłem. Cała hi- 
'storja tego ponurego paskudztwa w 
którem pokotujemy po dziś dzień na 
Pohułance, jest opisana szczegółowo 
i... nie na chwałę wspólników p. Milew 
skiego .. Znów wychodzą w ujemnem 
świetle z tej afery pp. Zawadzki i Bo- 
hdanowicz. Milewski nazywa to jed- 
nem z największych głupstw, jakie w 
życiu popełnił, bowiem kosztowało go 
to sporo. 

Dalsze łata p. Milewskiego upiywa 
ja w ciągłym ruchu podróżach zagra- 
nicę dla przyjemności towarzyskich 
lub dła zdrowia. Wojna, przyznaje 
sam, z tą bezwzględnością krytyki, 
którą stosuje tak samo do siebie jak 
do innych, wojna zaskoczyła go. U- 
miał się jednak urządzić finansowo, 
przetrwał ją w Paryżu, zabiegając ko 
ło sprawy polskiej, gorliwie, często na 
miętnie, często z. gorącym patrjotyz- 
mem obrażonej dumy narodowej 
(świetna odpowiedź na podły artykuł 
historyka Masson), ale znów jak zwy- 
kle w stałych zatargach z Komitetem 
Polskim, jest na noże. Rewelacje o 
działalności pana Piltza i pana Dmow- 
skiego są nowym i cennym przyczyn- 
kiem do roił pomniejszycieli Polski 
i lizobutów moskiewskich jaką ci 
panowie i ich klika  odegrywała 
cały czas, trzymając się kurczowo am- 

basady rosyjskiej, Izwolskiego, no... 
i płynących stamtąd pieniążków, hoj- 
nie wydawanych. Z całą swą twardą 
bezwzględnością i hardością szlachci- 
ca na zagrodzie depcze Milewski po- 
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WIADOMOSCI z KOWNA 
SPRAWA PROF. WOLDEMARASA 

© PRZYWŁASZCZENIE PIENIĘDZY SKAR- 
BOWYCH. 

Wiceprokurator Trybunału Najwyższego 
Waltis przystąpił do sporządzania aktu os- 
karżenia w sprawie prof. Wołdemarasa, po- 
szlakowanego o przywłaszezenie skarbowych 
pieniędzy na sumę 55 tys. duńskieh koron. 
Sprawę rozpatrzy w jesieni Trybunał Naj- 
wyższy. 

SPRAWY SĄDOWE KSIĘŻY. 

„Rytas“ donosi, iż dn. 9 h. m. Sędzia Pe- 
koju w Szkudach rozpatrzył sprawy ks. Mo- 
żejkisa i djakona L. Jurkusa z Mosiad, ska- 
zując ks. Możejkisa na opłacenie 400 litów 
grzywny, lub na 2 tygodniowy areszt, zaś 
djak. L. Jurkusa na opłacenie 1000 lit. grzy- 
wny, z prawem zamiany na półtoramiesięcz- 
ny areszt. 

To samo pismo donosi, iż w tyeh dniach 
poniewieski Sędzia Pokoju ukarał ks. Bła- 
żysa 12 dniowym aresztem, lub grzywną w 
wysokości 300 litów. Pozatem dyrektora 
związku młodzieży biskupstwa poniewieskie- 
go ks. Sipnickasa, ten sam Sędzia Pokoju 
ukarał 14-dniowym aresztem, lub grzywny 
w wysokości 400 litów. 

„Ryłas' donosi, iż sprawę ks. Matułewi- 
czusa (z parafji w Szwedasach pow. Rakis- 
kiego), prokuratura Sądu Wojennego prze- 
słała do rozważenia Sądowi Wojennemu. 
Akt oskarżenia również już jest przesłany, 
atoli data rozprawy sądowej nie jest jeszcze 
wyznaczona. Pozatem również „Rytas* do 
nosi, iż dn. 18 b. m. w Kibartach odbędzie 
się rozprawa sądowa ks. Maknawiczusa, słu- 
chacza wydziału filozoficzno-teołogicznego 
Uniwersytetu. Do odpowiedzialności sądowej 
zostanie pociągnięty także wikary w Szatach 
i kapelan szackiej szkoły średniej. 

WOLNO CHODZIĆ W NOCY 

Komendant miasta wydał zarządzenie, 
mocą którego został unieważniony zakaz 
wszelkiego ruchu na ulicach Kowna od go- 
dziny 1-ej do 5-ej. 

POWÓDŹ PRZYBIERA GROŹNE 
ROZMIARY. 

Potwódź w Kownie przybiera groźne roz- 
miary. Woda zalała część głównej ulicy Ls- 
sves Aleja. Próby wysadzenia zatoru przez 
oddziały saperów zawiodły Oczekiwane jest 
lada godzina ruszenie lodów na Wilji, ce 
spotęguje rozmiary katastrofy. Na niektó- 
rych ulicach w śródmieściu ruch jest pod- 
trzymywany jedynie przy pomocy łodzi. 

Obiad dla prezydenta Łotwy. 
RYGA 15.4. Pat. — W dniu 15 

b. m. minister R. P. p. Arciszewski 
z małżonką wydał obiad dla prezyden 
ta Łotwy. Byli także obecni: premjer 
i minister spraw zagranicznych Ul- 
manis, minister wojny Laiminsz, do 
wódca armji gen. Penikis, przedsta - 
wiciele korpusu dyplomatycznego i 
inni. Po obiedzie słuchano gry na cy- 
trze p. Jodki, który specjalnie w tyra 
celu przybył do Rygi. 

Proces b. posła ukraińskiego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj we Lwowie rozpoczął 
się przed trybunałem przysięgłych pro 
ces przeciw b. więźniowi brzeskiemu 
b. posłowi z Unda Iwanowi Leszczyń- 
skiemu, oskarżonemu o zdradę głów- 
ną przez wygłaszanie antypaūsiwo- 
wych przemówień na wiecach. Do 
rozprawy powołano około 100 świad- 
ków: Rozprawa potrwa około 5 dni 
Oskarżony do winy się nie przyznaje. 

Maksym Gorkij przybędzie 
do Warszawy. 

Tel. od wl. kor. z Warszawy. 
Pod koniec bież. miesiąca przybę- 

dzie do Warszawy w drodze z Włoch 
do Moskwy Maksym Gorkij. Posel- 
stwo sowieckie w Warszawie organi- 
zuje przyjęcie dla literatów polskich. 
którzyby chcieli się zetkaąć z najwy- 
bitniejszym pisarzem Rosji Sowieckiej 

Zgon Rufina Morozowicza. 

WARSZAWA 15.4. Pat. — Wczo- 
raj wieczorem zmarł w Milanówku 
pod Warszawą, przeżywszy lat 85, 
zasłużony artysta operetki warszaw- 
skiej Ś. p. Rufin Morozowiez. Pogrzeb 
odbędzie się w piątek o godzinie 11 
przed południem z kościoła św. Krzy- 
ża w Warszawie. 

gardliwie tych ugodoweów i iniry- 
gantów (sprawa z ks. Lubomir- 
skim, z protestem z Vevey, z kampa- 
nją przeciw Milewskiemu), mimo, że 
ceni jedynie p. Dmowskiego, jako zdoł 
ności polityczne. Akeję Piłsudskiege 
ignoruje oczywiście. 

Powrót do kraju, pobyt w Wilnie 
w czasie „Osmołowszczyzny* i ciężki, 
dla tak już wiekowego człowieka exo 
dus w 1920 roku, konikiem, wózecz- 
kiem, aż do Warszawy, zgnębia ten 
niespożyty charakter i energję. Pozo- 
staje już tylko zgryźliwość starości. 
znękanie i pretensja o zniszczenie i za 
tracenie większej części fortuny i bar- 
dzo gorzkie uwagi o Połsce wogóle, a 
o Polakach i ich zdolnościach  poli- 
tycznych w szczególności. Niektóre 
poglądy autora, nie są pozbawione 
słuszności, i warte uwagi ludzi odpo- 
wiedzialnych. Ale... helas., Któż na 
głos starego żubra zwróci dziś uwa- 
847 

Nazywano w Petersburgu Milew 
skiego „woreczek z trucizną”, wtedy. 
gdy był bogaty i w pełni zadowolenia 
próżności i powodzenia... Cóż teraz 
dziać się musi z człowiekiem, który i- 
gnorował wysiłek niepodległościowy 
Polski, narodowościowe ruchy naro- 
dów, wśród których mieszkał, i mimo 
ukochania republikańskiej Francji 

był aż do abdykacji Mikołaja monar- 
chistą, rosyjskim wiernym poddanym? 

Hei. Romer. 
maa 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Aresztowanie listonosza, 
=fałszerza podpisów i przywłaszczyciela. 

Naskutek zarządzenia władz sądowych 

aresztowany został listonosz urzędu poczto- 

wo-telegraficznego w Drut Mikulicz Józef 

lat 30 oskarżony o przywłaszczenie nadcho- 

Azącej do wspomnianego urzędu korespon- 

sencji wartościowej, i przekazów pienięż- 

mych, dopuszczając się przytem fałszowania 

dokumentów i podrabiania podpisów. 

Między innemi Mikuliez przywiaszezył 15 

dolarów amerykańskich przysłanych z Ar- 

gentyny na imię stałej mieszkanki Drui Ga- 

rewicz Musi-Frydy fałszująe jej podpis I Hst 

wartościowy nadesłany do wspomnianego 

urzędu dła stałej mieszkanki Drui — Dra- 

janowej Ciszy. 
Zachodzi przypuszczenie że  Mikalicz 

uprawiał swój proceder od dłuższego czasu. 

Wyjaśnieniem faktycznego stanu rzeczy za- 

jęła się połicja śledcza. (e). 

Wykrycie pięciu potajemnych gorzelni. 
Wezżoraj w gminie mołodeczańskiej tun: 

kejonarjusze P. P. wykryli aż pięć potajem- 

nych gorzełni. 
Pierwszą gorzelnię wykryto we wsi Chu- 

łueiczc. Gorzełnia ta, o dość wydajnej pra- 

dukcji samogonu mieściła się w oborze Sta- 

łych mieszkańców tejże wsi Basmaczowej 

Zotji i Monida Bazyla, których zatrzymano. 

$amogon t narzędzia gorzelnieze skonfisko- 

wano. 
Trzy połajemne gorzeline wykryto we wsi 

Ciurłe (gm. mołodeezańskiej). Należały one 

do mieszkańców tejże wsi Zaderskiej Alek- 

sandry, Wierzyńskiego Sergjusza i Zadwor- 

skiego Bazyla. ! 

„Gorzelanych“ osadzano w areszeie. 

Piątą i największą gorzełnię ujawniono 

we wsi Widzowiee. Gorzelnia należała do 

Bożko Jana, którego aresztowano. 
Gorzelnie wykryto podczas specjalnej ob- 

ławy, zarządzonej przez władze śŚledeze, E 

powodu ukazania się w gminie większej ilo- 

ści samogonu. z 

(e). 

Tragiczna śmierć przez nieostrożność. 
Mazaj Wiktor 17 L (mieszkaniec zaścian- 

ku Pedulanie, gminy wojstomskiej) manipu- 

ując rewolwerem spowodował wystrzal. Ku- 
ła utkwiła mu w boku. 

Po przewiezieniu do szpitała powiatowe- 

go Mazaj zmarł nie odzyskując przytom- 

ności. 
(0). 

Fate Wilji wyrzuciły wpobliżu Werek trupa 
nieznanego mężczyzny. 

W dniu wczerajszym wpobliżu Werek, 

fałe Wiłji wyrzuciły na brzeg trupa jakie- 

goś nieznanego mężczyzny w średnim wie- 

ku. 

Trupa będącego już w stanie rozkładu, 
poddano oględzinom sądowo-iekarskim, pod- 
czas których ustalono, że śmierć nieznanego 
mężczyzny nastąpiła wskutek utonięcia. 

LT 

PEDBRODZIE 
— Święeone dła biednej tudności w Pod- 

brodriu. W dniu 4 kwietnia r. b. dzięki sta- 
raniom Komitetu Niesienia Pomocy Bied- 
mym w naszem mieście odbyło się rozdanie 

życzeń biednej ludności przez członków Ko- 

mitetu i podzielenie się jajkiem wywołało 

nastrój podniosły a z temże i wielką wdzię- 

czność biednej ludności Zarządowi Komitetu. 

Otrzymanie 
wiło nieoczekiwanej 

święconego niemało 
radości dla 

spra- 
tychże 

  

<więconego dła biednej ludności. Przed roz- 

-daniem takowe zostało poświęcone w sai: 

gimnastycznej przez Ks. prefekta Bielawskie- 

o w otoczeniu p. prezesa Komitetu Majora 

więcickiego, p. Burmistrza K. Rożnowskie - 

go p. por. Boguckiej i innych członków Ko- 

enitetu. Święcone rozdane dla 91 osoby skła- 

dało się z 1 bułki, cielęciny, kiełbasy, 4 jaj 
i bochenka chleba. 

Same uroczyste poświęcenie i złożenie 

Groźba nieuredzaju. 
Jak donoszą nam z prowincji, w 

«oku bieżącym stan ozimin naskutek 
długotrwałych chłodów jest więcej niż 
zły. 

Szczególnie rozpaczliwie przedsta- 
wia się pod tym względem sytuacja 
w powiatach brasławskim i dziśnień- 

skim, gdzie oziminy zapowiadają się 

wprost katastrofalnie. Nieco lepiej 
jest w powiatach wileńsko-trockim i 
oszimiańskim i tu jednak oziminy będą 

znacznie gorsze niż w roku ubiegłym. 

"TURMONT 
+ Przedstawienie amatorskie. 12 kwiet- 

nia zespół amatorów Ogniska Kolejowego w 

sali dworea stacji Turmont odegrał trzech 

aktowy dramat W. Gutowskiego „Surdut i 

Siermięga* ze Spiewami, tańcami i muzyką. 

"Sztuka przez cały zespół została odegrana 
bardzo dobrze. Dobrej grze artystów znacz- 
nego dodawały uroku malownicze kostjumy 

łowieckie i ładna dekoracja sceny ze zmiana 
do każdego aktu, to też nic dziwnego że po 
każdym akcie był huragan oklasków prze- 
mełnionej sali. Należy się spodziewać, iż 7a- 
rząd Ogniska pomimo trudności technicz- 

mych jakie są do przezwyciężenia przy wy- 

stawieniu sztuk dołoży wszelkich starań, aby 

ta zewszechmiar godna rozrywka na terenie 
Turmontu odbywała się częściej. 

*DZIEWIENISZKI 
+ Ošwiata pozaszkolna a Samorząd. 

Często czytam w „Kurjerze Wileūskim“ spra 
wozdania z postępu prac w dziedzinie ošwia- 
ty pozaszkolnej na różnych terenach oraz 
wyrazy uznania dla osób i organizacyj wy- 
bitnie w tej pracy przodujących. Jeżeli do- 
įychczas mie ukazywały się w prasie głosy 

odnośnie poczynań oświatowych na terenie 
miasteczka i gminy dziewieniskiej, to bynaj- 
mniej nie należy z tego wyciągać wniosku, ja- 
koby tutaj nie się w tym względzie nie robiło 
Jest wszak dużo pracowników oświatowych, 

-a których rzadko kiedy ogół coś się dowie, bo 
pracują w ciszy i nie starają się o rozgios: 
Znajdzie się może ktoś, kto zrobi gdzieś na 
zapadłej miejscowości odkrycie, a wówczas 
czyny oświatowe ujrzą Światło dzienne i pra 
cownicy otrzymają należne uznanie. Takich 
odkryć możnaby dokonać w Polsce tysiące. 

Jeżeli dzisiaj chcę poruszyć sprawy oświa- 
towe na terenie tut. gminy, to nie w tym celu 
aby omawiać tylko czyjeś zasługi. Owszem 
uważam nawet to za korzystne dla samej oś- 
wiaty. bowiem moment rywalizacji niemałą 
tu może odgrywać rolę. Przychyłność zaś 
opinji publ. i moralne uznanie za pracę (jak 
dotychczas jedyna i to nie zawsze przyzna- 
wana zapłata, nie są tu bez znaczenia, 3 
przez prasę osiąga się te rzeczy. Często też 
w tych prasowych enuncjacjach chodzi au- 
torom o zwrócenie uwagi kogo należy na* 
1) szczególne warunki pracy, 2) usunięcie 
tą drogą pewnych zawad po wyczerpaniu 
środków innych oraz 3) o ew. wyjednanie 
pomocy materjalnej. 

Chciałbym poruszyć tu wszystkie trzy 
sprawy odrazu. Oświata pozaszkolna a sa- 
'morząd są w pewnej współzależności tak że 
omawiając jedno, postaram się wspomnieć 

biedaków na Święta Wielkanocne bez któ- 
rego niejeden zmuszony byłby obyć się o 
chlebie i wodzie. 

Podając powyższe należy nadmienić, że 
największe staranie nad urządzeniem tegoż 
święconego położył prezes Komitetu p. ma- 

i, któremu z tego tytułu winna 
być największa także i podzięka. 

Obdarowany. 

  

i o drugiem. Gmina nasza położona zdała 
od kolei i pow. miasta Oszmiany należy da 
najbardziej zapadłych. Nauczycielstwo żyie 
tu w nader ciężkich warunkach mieszkanio- 

wych, komunikacyjnych a także i materjal- 
nych. Warunki pracy są również fatalne. Na 
tutejszym terenie, jak w żadnej gminie w 
powiecie, żyje bardzo znaczny procent mniej 
szości narodowych, których ustosunkowanie 
się do oświaty bywa często negatywne. Wie- 
le trudu ponosić trzeba, aby w takich wy- 
padkach znałeźć właściwe do sprawy 0$- 
wiatowej podejście. Nie zraża się jednak 
nikt temi trudnościami terenowemi i pra- 
cuje wytrwale. Bilans pracy za rok 1930 
przedstawiał się u nas dość pokaźnie. W 
ciągu roku urządzono z młodzieżą w róż- 
nych punktach gminy 15 przedstawień a 
matorskich, razem z udziałem około 2500 
osób publiczności. Prawie każda szkoła, nie- 
zależnie od powyższego, również urządziła 
po 1 przedstawieniu z dziećmi. 

Piszący niniejsze sprawozdanie wypoży 
czył z powiatu w styczniu ub. r. kino oś- 
wiatowe Pathe-Raby i wyświetlił w miastecz- 
ku i kilku miejscowościach na ter. gminy 
7 aktualnych filmów dług. 20 tys. 200 mtr. 
Frekwencja była bardzo dobra. Przy okazji 
wyświetlania filmów zosłały przeprowadzone 
odpowiednie pogadanki i wygłoszone odczy- 
ty o higjenie, gruźlicy, durze brzusznym, re- 
cjonalnem karmieniem bydła, uprawie roli 
i oraganizacjach rolniczych. W trzech miej- 
scowościach zostały przez nauczycieli prze 
robione z gospodarzami rolnicze kursy ko- 
respondencyjne im. Staszica. Istnieją też na 
terenie dwa kółka rolnicze: w Kotkiszkach 
i Wielkich Lepiach. To ostatnie zwłaszcza 
bardzo dobrze prosperuje dzięki pracy tam- 
tejszego nauczyciela p. L. Osińskiego i soł 
tysa p. St, Chorużego, nader światłego gos- 
podarza, dobrego i szczerego obywatela oraz 
dzielnego pracownika społecznego. Obyśmy 
więcej takich sołtysów mieli na terenie! 
Kursy dokształcające, kroju * szycia, haftu 
prowadzono ogółem przy dziesięciu szko 
łach. Rekord w tej pracy pobiła i miała 

  

  

  

też najlepszy jej efekt nauczyciełka w Ru- * 
dni p. R. Górkiewiczówna. Mając sporo pra- 
cy w szkole przy prowadzeniu 4-ch oddzia- 
łów, potrafiła jeszcze znaleźć czas na uru- 
chomienia kursów dokształcających, na któ- 
re zapisało się i uczęszczało regularnie 40 
słuchaczy. Zajęcia trwały 3 i 4 dni w ty- 

godniu po kilka godzin. Ponadto z chłop- 
cami przerobiła I stopień kursów rolniczych 
Staszica a dziewcząt uczyła szyć na szkol- 
nej i własnej maszynie. Z młodzieżą tą u 
rządziła też 3 przedstawienia i 3 zabawy ta- 
neczne. Czy ktoś z czytelników wyobrazi 
sobie jaki tu ogrom pracy włożono? I tak 
pracuje niewiasta o niezbyt silnym organiz- 
mie, ale też w swoim obwodzie szkołnym 
jest bożyszczem ludności. Praca bezintere- 
sowna. Dziś również jej nie zaniechała po- 
mimo że intensywnie przygotowuje się do 
egzaminu praktycznego. Czy władze szkolne 
nie mogłyby pomyśleć o zwolnieniu tej dzie! 
nej pracowniczki od tego obowiązku?  D.n. 

Kazimierz Bryja. 

ż POGRSBACZA 
. -k Boehwycenie przemytu. W rejonie od- 

cinka granicznego Troki patrol K. O. P-n 
ujął 5 przemytników z kontrabandą 30 klgr. 
tytoniu i medykamentami. Jeden z przemyt- 
ników niejaki Drogiewicz był już 15-krotnie 
karany za przemyt. Osadzono go więc w 
więzieniu 
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Teatr na Pohulance. 
„W пову se Srody na Czwartek", 

Sztuka w wielu odsłonach Leo Lentaa. 

Sztuki z „trick'ami“, detektywno- 
morderczo-sądowo-salonowe, mają 
wielkie powodzenie tak, jak i romanse 
z tej dziedziny, a że kino „zabija“ te- 
atr, więc się nieborak, broni, jak może 

i wysławia sztuki  kino-kryminalne. 
Niektóre z nich są wprost Świetne. 
Taki „Pociąg-Widmo*, który ledwie 
człek wytrzyma w najwyższem na- 
pięciu ciekawości, doskonała „Магте- 
czona z dachu”, wspaniały w swym ro 
dzaju „Brodway*, jakaś, z angielskie- 
go, „Wujaszek Wau-Wau' czy coś po 
dobnego, p. Zelwerowicz ma w tem 
świetną rolę i jakiś tam biały goździk 
może do szału ciekawości doprowa- 

dzić. 
„Noc ze Środy na Czwartek”, nie- 

zupełnie jest na wysokości tamtych 
sztuk; przedewszystkiem dlatego, że 

odrązu przecież widz się domyśla, że 

to czytana i przeżywana książka, nb. 
nie najzgrabniej napisane romansidło, 
typowa reiselekiur, z nieodzowną So- 

nią (dawniej rewolucjonistką, dziś 
bolszewiczką), i pięknym Rosjaninem 

bandytą. 

Intryga więc jakby zgóry odsło- 
nięta i zaciekawienie upada. Najwię- 
cej bodaj wrażenia i zaciekawienia mu 
si wzbudzić dekoracja: wspaniała sa 
la sądowa, przepyszny hall, za któ- 
ry p. Hawryłkiewicz dostał słusznie 
oklaski, salon gustowny, i ciągłe prze- 
platanie się intrygi podejrzeń, zuchwa 
łości, niebezpieczeństw urojonych, ale 
o tyle pogmatwanych z rzeczywisto- 

ścią, iż mąci przypuszczenia widzów 
O to przecież chodzi. Zdumiewająca 

sprawność techniczna pozwoliła Dy- 

rekcji zakończyć to premjerowe wido 

wisko na 10 przed jedenastą. To re- 

kord! Bez obrotowej sceny, z takiemi 

dekoracjami! Ogromnie dużo osób wy 
stępuje, ale żadna prawie nie ma bar 

dzo efektownej roli. Z pań odznaczy- 

ła się p. Sawicka, której postawa, tu- 
aleta i gra była efektowna i odpowied 

nio demoniczna, partnerem jej był za 
wsze wyborny w powściągliwym ko- 
miźmie dyr. Zełwerowicz, jako naczel- 

nik policji. P. Lewicka, dość bezbarw 
nie odegrała swą dającą się uwodzić 

mężateczkę, bez temperamentu to gra 

ła. Może dlatego, że trochę zbyt przy 
tyła? P. Kreczmar dobrze ujął swą po 

dwójną rolę młodego przeciętniaczka 

i tajemniczego króla złoczyńców, Wa- 

siljewa. Cały zespół w drobnych ro- 

lach światowców i sędziów dał jeszcze 
raz dowód jak dalece staranną jest re 
żyserja teatrów naszych, i jak efekło- 
wnie wypadają sceny zbiorowe. 

Publiczności było dużo, zaciekawie 
nie w antraktach, dla tych, có się w 
intrydze nie mogli połapać, wielkie, 
stąd, dyskusje ożywione. Mówiono też 
dużo o Jubileuszu p. dyr. Zelwerowi- 
cza w maju. Zauważyć się dawał na- 
pływ sądowników i wojskowych na 
sztukę sądowniczo-kryminalną. 

Hro 
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Zjazd podelicerów rezerwy 
Dnia 12 kwietnia r. b. w Wilnie 

odbył się Zjazd Delegatów Kół Okrę- 
gu Wileńskiego O. Z. P. R. Obrady 
o: nabożeństwo w kościele 
Św. Trójcy, w którem wzięli udział de 
legaci, zaproszeni goście oraz pluton 
reprezentacyjny O. Z. P. R. ze sztan-- 
darem i orkiestrą. Po zakończeniu na 
bożeństwa udano się do lokalu Federa 
cji P. Z. O. O. przy ulicy Żeligowskie 
go 4, gdzie nastąpiło otwarcie obrad 
zjazdowych. 

Zjazd zaszczycili swą obecnością i po 
witaniem D-ca Garnizonu Wileńskie 
go p. płk. Pakosz, Okr. Kom P. W.i 
W. F. p. mjr. Zaucha, zast. Starosty 
Grodzkiego p. Giżycki, Prezes Zarzą 
du Gł. O. Z. P. R. p. Jakubowski oraz 
przedstawiciele pokrewnych  Organi- 
zacyj b. Wojsk. Po otwarciu obrad w. 
z. służbowo nieobecnego Prezesa Okrę 
gu p. Przegalińskiego, złożył sprawoż 
danie z działalności Zarządu Okr. IV 
Prezes p. Gniadkowski. Sprawozdanie 
Komisji Rew. Okr. referował p. Ja- 
nuszewski. W czasie dyskusji nad 
sprawozdaniami zaszczycił Zjazd swo 
ją obecnością p. Wojewoda Wileński. 
wysłuchując z zainteresowaniem dezw 
deraty mówców, poczem odjechał 0- 
wacyjnie żegnany przez zebranych. Po 
zakończeniu dyskusji, zabrał głos Pre 
zes Zarządu Głównego p. Jakubowski, 
który w przemówieniu swojem dał 
wskazówki dla. pracy organizacyjnej 
oraz wskazania na przyszłość. Po jed- 
nogłośnem uchwaleniu absolutorjum 
dla ustępującego Zarządu, przystąpio 
no do wyborów nowych Władz Okrę 
gu, do których weszli jako Prezes Za 
rządu p. Gniadkowski, jako członko- 
wie pp. Kamiński, Szaranowski, Ku- 
rek, Żal, Łada, Mickiewicz, Winiar 
ski i Szafryk. Do Komisji Rewizyjnej 
weszli p. Anczukow, Siemaszko, Wie- 
lisiej, Grochał i Morawski. 

Po wyborze władz w wolnych wnio- 
skach uchwalono płan działalności 
dla Zarządu oraz konieczność zapoczą 
tkowania i wykonania szeregu prac 
organizacyjnych, na czem Zjazd o g. 
A7T-ej zakończono. 

O godz. 19-ej odbyła się koleżeń- 
ska biesiada i tradycyjny obchód świę 
conego. Poświęcenia dokonał ks. pro- 
boszez kościoła Św. Trójcy. W serde- 
cznym nastroju, przeplatając wspom- 
nieniami i piosenkami żołnierskiemi 
zebrani spędzili czas do późnej nocy, 
poczem rozeszli się dzieląc się napraw 
dę miłemi wrażeniami. 
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Krwawy napad bandycki na ulicy - 
Kalwaryiskiej. 

W dniu wczorajszym ulica Kałwaryjska w biały dzień, bo o godz. 

1-ej po południu, była widownią bodaj nienotowanego jeszcze w Wil- 

nie wypadku. 

Do idących w Kierunku miasta ojca i syna lijinów koło domu 

Nr. 60 nagle podeszło pięciu osobników, wśród których znajdował 

się również żołnierz z 3-ciej samodzielnej brygady kawalerji. 

Po wymianie kilku zdań osobnicy ci rzucili się na lijinów, któ- 

rzy widząc przewagę napastników, poczęli uciekać. Napastnicy za- 

tarasowali im jednak drogę i u wejścia do piekarni, mieszczącej się 

w domu Nr. 58, rozęgrał się krawy epilog zajścia. 

Wpierw ułan wydobył szablę i ciął nią w głowę Leona lijina. 

W tej samej chwili w ręku jednego z napastników błysnęła siekie- 

ra i z wielką siłą spadła na czaszkę Bazylego lijina, który brocząc 

obficie krwią padł na chodnik. Wkrótce też padł koło niego ciężko 

ranny i ojciec jego, Leon. 

Straszliwa rzeź wśród białego dnia zwabiła tłum ludzi, przypa- 

trujących się krwawemu zajściu. Rozległy się histeryczne wołania 

o pomoc. 
Na widok coraz bardziej zwiększającego się tłumu, napastnicy 

porzucił swe ofiary i skierowali się w kierunku rynku kalwaryj- 

skiego z zamiarem ujścia przed ewentualnem aresztowaniem. za 

nimi pobiegii jednak liczni przechodnie, wołając „trzymajcie mor- 

dercėw“, co odniosło tem skutek, że uciekającym wpobliżu rynku 

zastąpił drogę już przechodzący kapitan W. P. i przy czynnej po- 

mocy nadbiegłych policjantów, uciekających zatrzymano i odprowa- 

dzono do 4-tego komisarjatu poiicji. 

Na miejsce wypadku przybyło zawezwane pogotowie ratunko- 

we, które odwiozło rannych lijinów w stanie bardzo groźnym do 

szpitaia św. Jakóba. 
W komisarjacie ustaiono, że napadu dokonano na tle zemsty 

osobistej. Napastnikami zaś byli: Andrejewowie Jakób, Szafran, 

Bazyli i Piotr. Piąty uczestnik napadu—Alchimowicz ignacy zbiegł. 

Zajście w kuchni ludowej. 
Zgłodniali bezrobotni rozchwytali produkty żywnościowe. 

Onegdaj w południe w kuchni lu- 
dowej w murach po-Franciszkańskich 
doszło do pożałowania godnego incy- 
dentu, który w rezultacie wywołał, aż 

interwencję policji. Grupa przybyłych 
bezrobotnych zwróciła się do kierow- 
nika kuchni z żądaniem wydania im 

bezpłatnych obiadów, nie wykazując 
się jednak obowiązującemi ku temu 

uprawnieniami. Spotkawszy się z od- 

  

mową bezrobotni przemocą wtargnęli 

KRONIKA 
   

Dziś: Lamberta b. m. 

  

     
| Czwartek 

16 
Jutro: Rudolfa, Alberta. 

  

Wachód słońca—g, 4 m. 39. 

Zachód 2 

| Spostrzeżenia Zakładu Meteorełagj! U. Ś. 8. 

w Wilnie z dnia 15 IV—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Temperstura órednia + 2° С. 

> najwyžeza: > 3° С. 

° najnižeza: O 

Opad w milimetrach: 0,8 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: półpochmurne. 

' URZĘDOWA. 

— Konterencja wojewodów wileńskiego 

i białostockiego. W dniu 15 b. m. wojewoda 

Kirtiklis odbył dłuższą konferencję z woje- 

wodą białostockim Kościałkowskim. Przy- 

jęci byli przez p. wojewodę Kirtiklisa dzie- 

kan wydziału lekarskiego USB. prof. Opo- 

czyński i nacz wydziału dr. Rudziński w 

sprawie utworzenia w Wilnie komitetu dla 

zwalczania raka, następnie komendant kor- 

pusu kadetów Nr. 1 we Lwowie płk. Kazi 

mierz Florek w sprawie urządzenia obozu 

letniego dla kadetów lwowskich w Nowych 

Trokach. Przyjęci byliswkońcu mecenas Bro- 

nisław Krzyżanowski i prezes Izby Rzemie. 

ślniczej Szumański. 

—g. 18 m. 32. 

MIEJSKA 

— Sprawa koneesji autobusowej. Wczo 

1aj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Ma- 

gistratu poświęcene sprawie udzielenia kon- 

cesji autobusowej. Obie firmy konkurujące 

„Spółdzielnia* i „Arbon* złożyły w przepi- 

sanym terminie oferty oraz wadjum w wy- 

sokości 10.000 złotych. Debaty Magistratu 

nad obu ofertami nie doprowadziły narazie 

do powzięcia jakiejś konkretnej decyzji. Po- 

stanowiono wszcząć pertrakt. z przedstawi- 

ciełami obu firm.i dopiero po bliższem spre- 

cyzowaniu ofert ponownie zwołać posiedze- 

nie Magistratu dla powzięcia już definityw- 

nej decyzji. 

— Wołokumpja otrzyma światło ełek- 

tryezne. Magistrt m. Wilna postanowił zre- 

alizować w roku bieżącym plan zaopatrze 

nia przedmieścia Wołokumpji w prąd elek- 

tryczny. Roboty wstępne zostały już rozpo- 

częte. 

— Magistratowi grozi defieyt budżetowy. 

W związku z rozpaczliwą sytuacją finanso- 

wą w jakiej znajduje się Magistrat oraz nie 

uniknionym w warunkach obecnych deficv- 

tem budżetowym, wczoraj zwołane zostało 

posiedzenie Magistratu, na którem wszech- 

stronnie debatowano nad wynalezieniem ja- 

kiegos modus vivendi. 
Jednogłośnie postanowiono zwrócić się 

do władz centralnych o wywarcie presji na 

podległe urzędy państwowe i wojskowe w 
Wilnie, które załegają na rzecz miasta z ty- 

tulu rozmaitych świadczeń rzeczowyca 

688.000 złotych i dotychczas sumy tej nie 
uregulowały, mimo niejednokrotnych nale- 
gań Magistraiu. 

Z pływów tych Magisrat zamierza pokryć 
swe niedobory . 

— Wcześniejsze otwieranie sklepów spo- 
żywczych i piekarń. W myśl obowiązujących 
przepisów o godzinach handlu czas otwarcia 
sklepów spożywczych kolonjałnych ustalony 
był od 7 do 19-ej. Obecnie Urząd Wojewódz- 
ki otrzymał okólnik z wyjaśnieniem, że do- 
puszczalne jest wcześniejsze otwarcie skle- 
pów spożywczych przedewszystkiem zaś 
piekarń, gdyż obowiązujące dotychczas roz 
porządzenie o godzinach handlu w art. 8 us- 
tala jedynie nejpóźniejszą gedzinę zamyka- 
nia sklepów. 

Okólnik ten przekazuje kompetencji 
władz administracyjnych ustalenie godziny 
otwierania sklepów spożywczych i w wype- 
dku gdy władze administracyjne uznają za 

do kuchni, gdzie dotkliwie poturbo-. 

wali kucharkę, rozchwytując w oka 

mgnieniu produkty żywnościowe. Nie- 

stety incydent groził poważniejszemi 

skutkami, gdyż bezrobotni zdradzali 

nadal agresywne zamiary, odgrażając 

się pobiciem kierownika i zdemolowa- 

niem lokalu. Wobec powyższego za- 

wezwano policję, która położyła kres 

zajściu. ` 

  

potrzebne mogą ustalić godzinę otwierania 
sklepów na godz. 6-tą rano. 

UNIWERSYTECHA. 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S.B. W okresie egzaini- 
nacyjnym dodatkowym wiosennym b. r. od 
17 marca, przystąpiło do egzaminów 83 osób, 
składając 87 egzaminów częściowych z któ- 
rych 77 dało wynik pomyślny. Stopień ma- 

gistra filozofji w tym okresie uzyskało 3 

osób. 

GOSPODARCZA 
— St nie Zawodowe Przemy- 

/słoweów Budowlanych Rzplitej Polskiej ko- 

munikuje że zgodnie z rozporządzeniem Mi- 

nistra Pracy i Opieki Społecznej w porozu- 

mieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 marca 

1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 27 poz. 187) została 

cofnięta 10 proc. obniżka składek na rzecz 

Funduszu Bezrobocia, przyznana rozporzą- 

dzeniem z dnia 12 czerwca (Dz. U. R. P. Nr 

48 poz. 401). 
Od dnia 30 marca r. b. skladki na ubez- 

pieczenie od bezrobocia wynosić będą 2 pro- 

cent zarobku przyczem obliczenie ich opiera 

się na niezmienionych zasadach. 
— Rolniey ubiegają się o ulgi płatnicze. 

Zarząd Związku Kółek i Organizacyj Rolni- 

czych opracowuje memojrał do władz ceal- 

ralnych, w któryin prosi o ulgi płatnicze dla 

rolników i organizacyj rolniczych. Przesiie- 

nie gospodarcze, które dotknęło wszystkie 

dziedziny najdotkliwiej odbyło się na rolni- 

ctwie i wskutek tego opłacanie podatków, 

uiszczanie się z pożyczek, świadczenia socjał 

ne bardziej, niż kiedykolwiek, ciężkiem brze- 

mieniem legły na mniejsze i większe gospo- 

darstwa i organizacje rolne. Zaległości po- 

datkowe i zadłużenie rolnictwa w Bankach 

jest olbrzymie, natomiast środki na pokry: 

cie tych zobowiązań są aż nazbyt szczupłe 

i nie pozwalają się łudzić, żeby stan ten 

mógł ulec zmianie. Wobec tego Związek prc- 

51 rząd o znowelizowanie ustawy podatko- 

wej i innych odnośnych ustaw w kierunku 

obniżenia normy podatków i świadczeń oraz 

o ingerencję rządu w Bankach na rzecz za- 

dłużonych rolników w drodze rozrachowa- 

nia pożyczek na przeciąg 5-ciu lat i obniże- 

nia stopy procentowej. 
Niezależnie od opracowywanego memos- 

jału, Związek zwrócił się w tych spra h 

do władz przez zarząd centralny w Warsza 

wie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Powszechna Spółdzielnia Spożywców. 

Z dniem 14 b. m. rozpoczęła swe czynności 

handlowe Powszechna Spółdzielnia Spożyw- 

ców w Wilnie z siedzibą przy zaułku Rossa 

3, w lokalu Oddziału Związku Spółdz. Spoż 
Rz. Pol. w Wilnie 

Do chwili otwarcia poszczególnych pun- 
któw sprzedaży w całem mieście, co nastąpi 
w najbliższej przyszłości, Powszechna Spół- 
dzielnia Spoż. już obecnie dostarcza wszy 

stkim instytucjom rządowym, samorządo- 
wym, społecznym, stowarzyszeniom i orga- 
nizacjom wszelkiego rodzaju kaszy, mąki, 
cukier, sól, zapałki, artykuły kolonjalne. 
chemiczne, piśmienne, węgiel opałowy i t. d. 

Podając powyższe do wiadomości człor 
ków i ogółu, Zarząd uprzejmie komunikuje, 
iż dalsze zapisy na członków przyjmuje biu- 
ro Powsz. Sp. Sp. przy zaułku Rossa 3, oraz 
szereg osób upoważnionych do tego. 

-- Propaganda Spółdzielczości. Oddział 
Wileński Zwiąku Spółek i Organizacyj Rol- 
niczych otrzymał od Zarządu Centralnego w 
Warszawie okólnik, zalecający przystąpić 
do ożywionej akcji propagowania i szerze- 
nia zasad spółdzielczości wśród rolników. 

Dotychczas idea spółdzielczości nie znajdo- 
wała na wsi należytego echa i .do chwili obe- 
cnej dziedzina ta była bardzo zaniedbana 
na czem zresztą tracili sami rolnicy. у 

— W dwunastą rocznicę odzyskania Wil- 

na. W nadchodzącą niedzielę przypada rocz- 
nica wejścia wojsk naszych do Wilna i wy: 
gnanie bolszewików, rocznica która w ser- 

   

  

    

3 

eu każdego Wilnianina budzi uezucie wdzię- 

ezności dla naszych żołnierzy, którzy ży- 

ciem przypieczętowali oswobodzenie miasta. 

Ofiarność serc bohaterskich, które zamilkły 

nazawsze, aby tą ceną okupić radość in- 

mych, sprawiła że dzisiaj możemy czynić 

przygotowania, aby ten dzień roczniey ucz- 

cić godnie. Należy więc pomyśleć o tych, 

którym tyle zawdzięczamy, należy pomyšleč 

o poległych obrońcach Wilna. 
A pamięć, ich ofiarny trud, daninę z 

życia złożoną uczcimy, wówczas jedynie, gdy 
wspomnienia tych chwił przekażemy potom 
ności. Uczynić to możemy składając ofiarę 

na Polskie Tow. Opieki nad Grobami Boha- 
terów. By zdobyć środki, potrzebne na tem 

cel, odbędzie się kwesta uliczna dnia 19-40 

kwietnia b. r. t. j. w niedzielę. Niechże nikt 

nie odmawia kwestarkom złożenia ofiary, 
choćby jednego grosza, bo tylko współny wy 
siłek urzeczwistnia plany i zamiary. 

Niechże każdy posiadanym znaczkiem pe- 
świadczy, iż przyłączył się do oddania na- 
leżnego hołdu Obrońcom Wilna. 

—- Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 

Wojskowych. Podaje się do wiadomośc: 

wszystkich członków, że 7-klasowa Szkoła 

wieczorowa dla dorosłych rozpoczyna lek 

cje dnia 20 kwietnia b. r. o godzinie 18 w 

Gimnazjum im. Słowackiego (ul „Domini- 

kańska). 
Wszyscy członkowie zapisani do powyż- 

szej szkoły winni obowiązkowo zgłosić sie 

19 kwietnia (niedziela) b. r. o godz. 10 w 

Sekretarjacie Koła (ul. Żeligowskiego 4). Ci 

zaś którzy do tej pory nie zapisali się, a 

mają chęć uczęszczać, powinni wypełnić kwe 

stjonarjusz do dnia 18 b. m. 
Jednocześnie powiadamia się. że kursy 

maturalne w zakresie 5, 6, 7 i 8,kl. gimna- 

zjum, są zorganizowane i zostały przyłą- 

czone do Wojskowych kursów maturalnych 

dla podoficerów zawodowych przy Gimna:- 

jum im. Ad. Mickiewicza pod kierowniei- 

wem p. Dyrektora Zapaśnika. Wszyscy, cheą- 

sy uczęszczać na wspomniane kursy zasię 

gną wszelkich informacyj w Sekretarjacie 

Koła. Termin zgłaszania się do dnia 20 ma- 

ja b. r. 

ZEBRANIA I ODCZYPY. 

— Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 'Te- 
warzystwa Ginekologicznego . odbędzie sie 
dnia 16 b. m. o godz. 20 w lokalu Kliniki 
Położn.-Ginekoiog. U. S. B. (Bogusławska 3) 

Na porządku dziennym: Prof. Jakowicki 

— W sprawie operowania przewlekłych 
spraw zapalnych wyrostka robaczkowego u 
kobiet. Pokazy chorych z Kliniki Położ.-Gi- 
nekolog. U. S. B. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnieze 
zawiadamia członków T-wa i miłośników 
ogrodnictwa, że w niedzielę, dnia 19 kwiet- 
nia b. r. w lokalu T-wa, Sierakowskiego 4. 
o godz. 18-ej odbędzie się miesięczne zebra- 
nie T-wa z następującym porządkiem dzien- 

nym: 1) Pokaz nowoczesnych narzędzi ogro 
dniczych, 2) Uroczyste wręczenie świadectw 
prakłykantom ogrodniczym, absolwentom zi 
mowego kursu ogrodniczego. 3) Referat tre- 

ści ogrodniczej. 
Wstęp wolny. 

— Przypominamy, że. doroczne Walac 
Zebranie T-wa Lniarskiego w Wilnie odbę- 
dzie się 19 kwietnia r. b. o godz. 1i-ej w 
pierwszym terminie i o 12-ej w drugim w 
lokalu Państw. Banku Rolnego W. Pohulan- 
ka 24. 

— Odezyt dyskusyjny! Zarząd Wileńskie - 
go Koła Związku Oficerów Rezerwy wzywa 
wszystkich Kolegów oficerów i podchorą 
żych rezerwy, aby w dniu П kwietnia r. b. 
o godz. 19-ej stawili się do Kasyna Garnize- 
nowego ul. Mickiewicza 13 na odczyt dyska- 
syjny p. L. „Rola Oficera Rezerwy w pra- 
cach LOPP", który wygłosi Dyrektor Kounu- 
tetu Wojewódzkiego Wileńskiego LOPP kpt. 
rez. Stanisław Romer. 

ZABAWY. 
— Dancing T-wa Przyjaciół 85 P.P. Stre. 

Wileńskich. W nadchodzącą sobotę odbędzie 
się dancing towarzyski w cukierni B. Sztrał- 
la („czerwony“), na cele kulturalno-oświa- 
towe szeregowych 85 p. p. strzelców wiłeń- 
skich. . 

Tani wstęp — 2 zł., oraz miły eeł powia- 
ny zapewnić powodzenie zabawie, pozbawio- 
nej wszelkiej karoty. 

      
  

Dziś Godzina 21-45 
W Słuchowisko 

„Salome 

16 kwietnia . Wil     

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohałance. Dziś e 

godz. 8-ej ukaże się po raz trzeci fascynuj 
ca sztuka Leo Lenza „W nocy ze Środy ma 
czwartek”, która zapowiada się, jako jedem 
z największych sukcesów sezonu. Składa się 
na to zarówno pełna inwencji reżyserja R. 
Wasilewskiego, jak i świetna gra zespołu z 
Lewicką, Sawicką, Jaśkiewiczem, Krecznia- 
rem i dyr. Zełwerowiczem na czełe, jak 1 
niezwykle pomysłowa oprawa dekoracyjna 
projektu J. Hawryłkiewicza. 

— Teatr Miejski w „Latmi*. Dziś o godz. 
8-ej „Koniec i początek”, przemiła komedja 
M. Maszyńskiego, której pogodny humor 
oraz komiczne sytuacje budzą nieustanną 

wesołość na widowni. 

— „Sztuba* K. Leczyekiego w Teatrze 
na Pohułanee. Doskonała, aktualna sztuka 
K. Leczyckiego „Sztuba* ukaże się nieodwo- 
łalnie po raz ostatni w sezonie: w niedzielę 
dnia 19-go b. m. o godz. 3 m. 30 pp. w Te- 
atrze na Pohulance. Sztuka ta cieszy się w 
Wilnie ogromnem powodzeniem dzięki žy- 
wości poruszanych zagadnień, oraz oryginał- 
nemu ujęciu tematu. 

— Trzydziestołecie pracy scenicznej Dyr. 
A. Zelwerowieza. W początkach maja przy- 
pada jubiłeusz 30-letniej pracy scenicznej 
Dyr. Zelwerowicza. Protektorat nad obcho- 
dem objał p. premjer Walery Sławek. 

— Występy zespołu Teatrów Wileńskieia 
w Lidzie i Nowogródku. We środę 22 ge. 
oraz we czwariek 23-go b. m. część zespołu 
Teatrów Miejskich w Wiłnie wyjeżdża na 
występy do Lidy i Nowogródka. Wystawio- 
na będzie słoneczna komedja Marjusza Ma- 

szyńskiego „Koniec i Początek”. 

EEK EINECS RATWWPTREENE SOWA 

Popierajeie przemys krajowy 

USE ITS ATRI 

SPORT. 
NAGRODY STRZELECKIE. 

Komendant korpusu kadetów Nr. i -- 
Lwów płk. dypl. Florek ku upamiętnieniu 
miłych chwil, jakie spędził korpus w lecie 
1930 roku na terenie ziemi wiłeńskiej, w oko 
licach Nowych Trok oraz ku związaniu sil- 
niejszemi więzami sympatji odwiecznych 
strażnie kresowych polskości, Wilna i Lwo- 
wa ufundował w imieniu korpusu kadetów 
Nr. 1 2 nagrody przechodnie za strzelanie 
zespołowe i za pływanie drużynowe. Pier- 
wsza z tych nagród ma być rozegrywana 
podczas dorocznego wojewódzkiego święta 
W.F. i P. W., zaś druga podczas dorocznycie 

as ou 

               



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Po przewrocie w Hiszpanii. 
Pregram rządu prowizorycznego. 

MADRYT 15.4. Pat. — Prowizory- 
€zny statut republiki przewiduje zwo- 
łanie Kortezów e charakterze kon- 
Stytuanty, w ręce których rząd zło- 
žy swą władzę. Rząd podda rewizji 

się w syndykaty i korporacje, uzna- 
je własność prywatną. Rząd czuwać 
będzie nad interesami rolnietwa. Za- 
strzega sobie czasowo ściganie osób 
wrogich nowemu ustrojowi z tem, że 

) AKzdzAGGGĘCSRE w 

Zebranie T-wa Polsko- 
Estońskiego w Tallinie. 
W dnia 11 b. m. w Tallinie odby- 

łe się w mieszkaniu Prezydenta Par- 
łamentu K. Einbunda doroczne zebra 
mie Towarzystwa Zbliżenia Polsko-E- 
stońskiego, w którem wzięło udział 
szereg osób ze Świata rządowego, po- 
litycznego i społecznego Estonji. Ze- 
braniu przewodniczył wiceminister Ko 
munikacji Jiirgenson. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Za 

IskŁoByi Na Syka! 

Walny Zjazd Centr. Tow. Organizacyj 
i Kółek Rolniczych. 

Wybory nowych władz. 

Dnia 12 b. m. odbyło się w Warsza 
wie Walne Zgromadzenie C. T. O. i 
K. R., które zagaił prezes J. Rudowski 
witając przybyłych: gości, w pierw- 
szym rzędzie ministra Rolnictwa dr. 
L. Janta-Połczyńskiego, jako reprezen 
tanta p. Prezydenta Rzeczypospolitej 

Po przeprowadzeniu drobnych 
zmian statutowych, stojących w zwią- 
zku z współpracą C. T. O. i K. R. ze 
Zw. Rewizyjnym Spółdzielni Rolni- 
czych, przystąpiono do obrad nad wy 
tycznemi gospodarczej polityki organi 
zacji. 

Na. 86 (2028) 

RABJO 
CZWARTEK, dzia 16 kwictnia 19531 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna ipły- 
ty). 12.45: Poranek szkolny z Filh. 14.00: RQ- 
«ik dia Pań. 14.55: „Ziemia b. Księstwa Li- 
tewskiego jako całość gospodarcza* — ad- 
czyt. 15.30: Odezyty dla maturzystów. 16.19: 
Kom. dła żegłagi. 16.15: Program dzienny. 
16.20: Koncert symfoniczny. 17.15: „Wytwór- 
cy jedwabiu” — odczyt. 17.45: Koncert Ka- 
meralny. 18.45: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 
19.00: „O Lelewelu“ Stanisława Wyspiańskie 
go. 10.30: Program na piątek i rozm. 19.40" 
Pras. daien. radj. 20.00: „Technika humani- 

  

   

wszelkie akty publiczne z roku 1923 przedstawi Kortezom sprawozdanie rządu z działalności Towarzystwa za В, ) a teli 20.16: Wieczó Ši 
е s s z й sali — ). 15: ieczór poświęcony i późniejsze, uznaje swobodę sumie- w tej sprawie. rok ubiegły, które wygłosił prezes Za oraz wielu innych przedstwicieli władz a Rumunji. 21.45: Słuchowisko. 22.30: Kota. 

wia i wyznania, swobodę zrzeszania 

  

   

rządu K. Einbund, uchwalono prog- 
ram działalności na rok bieżący oraz 

i organizacyj rolniczych. Po przyję- 
ciu regulaminu obrad przystąpiono da 

  

i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 17 kwietnia 1951 r. 

  

   

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

        
   

   
  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

Quinones de Leon podał się do dymisji. dokonano wyborów do Zarządu T-wa ko Ža a as 222 aż oai 11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski: 

PARYŻ 15.4. Pat. — Ambasador dział w pracach Ligi Narodów, i jako Prezesem ponownie wybrany został „-e;sciowym. sat RE M TENS La 12.05: Koncert popularny (płyty). 13.10: Ko- 
у ы < 2 4 ĘĄ ` т RS przejściowym. Prezes Jan Rudowski łów rolniczych pochodzenia obcego  munikaty meteorologiczne. 14.00: Lekcja 

hiszpański w Paryżu Quinones de łaki był niejednokrotnie wybierany prezydent Parlamentu K. Einbund. w dłuższem przemówieniu scharakte nadal ogranicza możliwości zbytu dla francuskiego. 13.10: Odczyty dla maturzys- Leon zgłosił w dniu 15 b. m. swą dy- referentem w różnych sprawach, do- Jednocześnie zebranie przez akla ryzował działalność Tow. w dziedzi- rodzimej produkcji. W związku z tem tów. 16.10: Kom dla żeglugi 16.30: Program 
misję. Był on osobistym przyjacie- tyczących Polski, do której odnosił mację uchwaliło nadać godność człon  nję zagadnień ogólno-gospodarczych, Zjazd wypowiedział się za powstrzy aaa ud vesk 4 a. LA: е ° ios a s as ° | 2 3 ! 4 , Y-  „Tragedja ludz : —feljeton. 17.15: 
lea króla Alfonsa Narie SN się z_wielką życzliwością. o 2 Bi żeś podkreślając zwłaszcza doniosłość ha maniem przywozu margaryny i łoju „Powstanie listopadowe na Litwie*—odczyt. 
jego doradcą. Przyjmował czynny u- aaa no MA AM rmonijnej współpracy rolnictwa z zwierzęcego olejów roślinnych nasion 1745: Muzyka lekka. 18.45: Kom. LOPP stwa O. Strandmanowi, Posłowi Pol- rzedstawicielsini Rzadó Gli e ch. i kukurydzy, 30% Kwadrans akademicki. 19.20: Nowo 

Zmiany na placówkach zagranicznych. skiemu w Tallinie K. Libickiemu, Po- p я AA оо КОН НОЫ Je ” рп_›эа„ 1 KUKUrydZY, Goi teatralne. 19.20: Program na sobotę. ы + ` ы + > W zakresie wytycznych przyszłej włókna, Inu i konopi, jarzyn, owoców 19.40: Pras. dzien. radį. 2000: Pogad mnz MADRYT 15.4. Pat. — Według dorem w Londynie Perez de Ayala, słowi Polskiemu w Helsingforsie Е. w . 5 т Н, у Z Cd zo 2 > 2 3 2 R pracy prezes Rudowski podkreślił ko i słodu. Zjazd wypowiedział się dalej  20.10:Koncert symfoniczny, W przerwie krążących wiadomości nowym amba- ambasadorem w Berlinie — Jose Or-  Charwatowi, Posłowi do Sejmu T. Ho- nieczność specjalizacji pracy, organiza za zniesieniem kontyngentów przywo Przegląd filmowy“ Po koncercie kom. 
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