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Da 
w polityce 

Dałeki Wschód jest obecnie jed- 

nym z węzłowych punktów polityki 

światowej. Antagonizm amerykansko- 

japoński oraz współzawodnictwo an- 

gielsko-amerykańskie występują tam 

w szczególnie jaskrawej formie. Nie- 

raz daje się słyszeć zdanie, że ewentu- 

alna nowa wojna Światowa rozpali się 

  

w rezultacie tarć, istniejących na Da 

lekim Wschodzie, że będzie przedew- 

szystkiem wojną Pacyfiku. 

Wspóczesne wiełkie państwa prze - 

mysłowe dla rozbudowującej się pro- 

dukeji potrzebują coraz to nowych 

rynków zbytu. coraz więcej muszą dla 

siebie wykształcać kontrahentów w 

wymianie międzynarodowej. Czterys- 

tamiljonowe Chiny stanowią pod tym 

względem teren jeszcze niewyzyska- 

my, teren, kryjący w sobie kolosalne 

możliwości. To też przeciętny Anglik 
lub Francuz wie dzisiaj o Japonii. 

Chinach, o zapałających się w róż- 

nych punktach Wschodu azjatyckie- 

go pożarach znacznie więcej, niż np. 

e sprawach połskich. 

W Polsce zainteresowanie sprawa 

mi dalekiego Wschodu jest nieznacz- 

ne. Wydają się one nam dalekiemi, 

dla naszych aktualnych trosk, obaw.i 

niebezpieczeństw mało  aktualnemi. 

_ Jest to pogląd niesłuszny. Jesteśmy są 

siadami Rosji, pomiędzy naszemi inte 

resami a tendencjani  imperjalizmu 

rosyjskiego istnieje stary, wielowieko- 

wą tradycję za sobą mający antago- 

mizm. A Rosja jest jednocześnie jed- 

mym z zasadniczych czynników kształ 

tujących sytuację na Dalekim Wscho- 

dzie. Stopień jej zaabsorbowania kom 

plikacjami, które się tam ciągle wytwa 

rzają, będzie stale odbijał się na jej 

aktywności na Zachodzie. Obrót, któ 

ry w przyszłości przyjmą wypadki na 

Dalekim Wschodzie może bardzo po- 

ważnie wpłynąć na przyszłe losy i 

przyszłą rolę naszego państwa. 

Jednak czytelnik polski jest bar- 

dzo słabo informowany o tem, co się 

dzieje na odległych krańcach konty- 

nentu azjatyckiego. Nie mamy prawie 

żadnych publikacyj w tym kierunku. 

To też książka p. Władysława Studni- 

ckiego p. t. „Daleki Wschód w poli- 

życe światowej” *) wypełnia w naszej 

literaturze bardzo poważną lukę. 

Książka zawiera systematyczne 

przedstawienie najważniejszych w ży- 

ciu Dalekiego Wschodu problematów. 

Nosi charakter przedewszystkiem in- 

formacyjny. Treść jej możnaby podzie 

Ńć na dwie zasadnicze części. W pier - 

wszej autor informuje nas o dwóch 

zasadniczych formacjach  państwo- 

wych Dalekiego Wschodu: o Chinach 

i Japonji. W drugiej — pisze o tem co 

czytelnika polskiego szczególnie po- 

winno interesować: O polityce Rosji 

w Azji Wschodniej. 

W rozdziałach o Chinach i Japo- 

nji znajdujemy bogaty materjał infor 

macyjny, oparty o liczne zestawienia 

statystyczne. Autor przedstawia wzrost 

znaczenia tych krajów w polityce i 

ekonomice światowej. Dowiadujemy 

się tam. naprzykład, że obroty handlu 

zewnętrznego Chin wzrosły w okresie 

łat 1917—1927 prawie wdwójnasób, 

że ciągle także wzrasta udział Japonji 

w międzynarodowym handlu. Gdy w 

1913 roku udział ten wyrażał się 2%, 

w międzyharodowym imporcie oraz 

1,8'/, w międzynarodowym eksporcie 

to już w 1926 r. widzimy 3,6'/, w im- 

porcie oraz 3.4'/, w ekspofcie. Autor 

wprowadza nas także do zawiłego dla 

przeciętnego czytelnika gazet Świata 

wewnętrznych stosunków chińskich, 

daje krótki przegląd ważniejszych fak 

tów w chińskim ruchu odrodzenio- 

wym. W rozdziale o Japonji autor o- 

  

  

®) Władysław Studnicki. Daleki Wschód 

w Politgce Światowej. Warszawa 1930. 
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światowej. 
bok bogatego materjału statystyczne- 

go ilustrującego siły gospodarcze Ja- 

ponji oraz dynamikę jej rozwoju go- 

spodarćzego, przedstawia źródła oraz 

charakter . japońsko-amerykańskiego 

antagonizmu, tego antagonizmu, © 

którym tak często mówi się, że stano- 

wi on jedną z największych gróźb na 

drodze wysiłków do utrzymania po- 

koju światowego. 

Bardzo ciekawe jest io, co p. Stud 

nicki pisze o udziale Japonji w wojnie 

światowej. Zdaniem p. Studnickiego 

udział Japonji w koalicji antyniemiec 

kiej był sprzeczny z jej racją stanu. 

Udział ten był skutkiem sugestji an 

gielskiej, której uległa inteligencja ja- 

pońska kształcąca się przeważnie w 

Anglji Gdyby Japonja wystąpiła pc 

stronie niemieckiej mogłaby znacznie 

bardziej zaważyć na szali wypadków, 

a w razie zwycięstwa mocarstw cen- 

tralnych znacznie więcej zyskać. Nale 

ży pamiętać, że jaż w drugim roku 

wojny Rosja bez amunicji otrzymywe 

nej z Japonji stałaby się niemal niezda 

tną do boju. W wypadku zwycięstwa 

Niemiec Japonja oprócz zdobyczy na 

Rosji prawdopodobnie otrzymałaby 

także Indo-Chiny. | ; 

W ostatnim rozdziale autor trak- 

tuje o polityce Rosji w Azji Wschod- 

niej. Imperjalizm rosyjski przed re- 

wolucją miał dwa oblicza, dwa uzasa- 

dnienia. ideologiczne: jedno — dla po- 

lityki zachodniej, drugie — dla polity 

ki wschodniej. Na Zachodzie uzasad- 

nieniem polityki zaborczej był pansla- 

wizm oraz idea zjednoczenia świata 

prawosławnego. Na tle aktywności Ro- 

sji na Wschodzie zrodził się pewien 

swoisty rosyjski panazjatyzm. Zjawia- 

ja się pisarze, którzy temu kierunkowi 
dają ideologiczne uzasadnienie, jak, 

np. książę Uchtomskij. Według tego 

poglądu Rosja jest nietyle mocarst- 

wem europejskiem, ile raczej azjatyc- 

kiem. Słowiańska pod względem języ- 

ka i kultury Rosja pod względem ra- 

sowym i psychologicznym jest raczej 

bliższa ludom azjatyckim. Misja Ro- 

sji polega na zjednoczeniu tych ludów, 

na zorganizowaniu ich dla nowej ja- 

kiejś pracy historycznej. Rosja jako 

państwo jest spadkobierczynią  dzie- 
dzictwa Tamerlanów i Dżyngischa- 

nów. Pod względem kulturalnym mi- 

sja Rosji ma polegać na tem, że wy- 

tworzy ona syntezę dwóch kultur, 

dwóch światopoglądów: zachodnio- 

europejskiego i azjatyckiego. 

Bolszewicy przejęli zaborcze tra- 

dycje Rosji carskiej, stworzyli tylko 

dla nich inne, 

uzasadnienie: ideę światowej fereracji 

sowieckiej. Na terenie azjatyckim idea 

ta nabiera pewnego swoistego panazja 

tyckiego charakteru. Pod jej hasłem 

bolszewicy chcą zorganizować ludy a- 

zjatyckie, aby poprowadzić je potem 

do walki z  zachodnio-europejskim 

światem kapitalistycznym. W 1922 po- 

seł sowiecki w Chinach Joffe wypo- 

wiedział w Pekinie mowę, w której 

rozwinął ideę azjatyckości Rosji. Zda- 

niem Joffego, Piotr Wielki popełnił 

błąd dziejowy, usiłując nadać Rosji 

charakter państwa zachodnio-europej 

skiego. Dziś Sowiety ten błąd napra- 

wiają, wprowadzając Rosję zpowro- 

tem do rodziny narodów azjatyckich. 

To też rady bolszewickie przejawia- 

ją w Azji nie mniejszą, a raczej więk- 

szą aktywność, niż przejawiały rzą- 

dy carskie. Przeniesienie stolicy z Pe- 
tersburga zpowrotem do Moskwy jest 

jakby symbolem tego wzrastającego 

znaczenia problematów wschodnich 

w polityce rosyjskiej. P. Studnicki ko- 

lejno rozważa różne kwestje związane 

z ekspansją Rosji w Azji Wschodniej, 

a więc kwestje Mongolji, Wschodnie- 

go Turkiestanu, Tybetu, kwestje sło- 

bardziej uniwersalne , 

Odczyt na Zamku. 

WARSZAWA, 16. IV. (Pat). W 
czwartek po południu na Zamku w o- 
becności Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej odbyło się zebranie, na którem 
dyrektor departamentu Adam Rose 
wygłosił odczyt p. t. „Kryzys rolniczy 
na terenie międzynarodowym. Na ze- 
braniu tem obecni byli między in. p 
prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek, marszałek Sejmu dr. Świtalski, 
marszałek Senatu Wł. Raczkiewicz, 
ministrowie Janta-Połczyński, Prystor, 
Kozłowski, Norwid-Neugebauer, Boer- 
ner, Slawoj-Skladkowski, posłowie i 
senatorowie z posłem Hołówką i sen. 
Targowskim, podsekretarz stanu gen. 
Konarzewski, gen  Fabrycy, Leś 
niewski, Grodyński, Doleżał, Czapski, 

Radwan. wyżsi urzędnicy państwowi. 
przedstawiciele banków państwowych. 
instytucyj gospodarczych i rolniczych 
z prezesem Centralnego Towarzystwa 
C. i K. R. pos. Rudowskim i prezesem 
Klarnerem na czele. Po odczycie p. 
Rosego zabrał głos minister rolnictwa 
Janta-Połczyński, dziękując w serdecz 
nych słowach Panu Prezydentowi Rze- 
czypospolitej, który inicjując dzisiej- 
sze zebranie, dał dowód wielkiego za- 
interesowania sprawami rolnictwa i 
to zainteresowanie głowy państwa po- 
ciągnie niewątpliwie zrozumienie ca- 
łego społeczeństwa dla kwestyj gospo- 
darczych. Po odczycie Pan Prezydent 
podejmował obecnych herbatką. 

Prośba maj. Kubali o rewizję 
procesu. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 15 b. m. obrońca mjr. Kubali 
dr. Hofmokl-Ostrowski otrzymał z 
Najwyższego Sądu Wojskowego mo- 
tywy wyroku w sprawie majora Ku- 
bali. ł 

Wczoraj obrońca majora Kubali 
złożył na ręce departamentu sprawie- 
dliwości w Min. Spr. Wojsk. gen. Dań- 
ca obszernie umotywowaną prośbę o 
rewizję procesu, powołując się na pew 
ne uchybienia proceduralne w procesie 
w drugiej instancji, 

EKT TTT VIS AEK 

Popierajcie Ligų Marsa 
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sunków rosyjsko-chińskich, współu- 

dział Rosji w walkach wewnętrznych 

w Chinach oraz kwestję Mandżurji. 

W ostatecznej konkluzji p. Stu- 

dnicki dochodzi jednak do wniosku. 
że dziś jeszcze zaangażowanie Rosji 

w Azji nie jest na tyle silne, żeby to 

mogło wykluczyć rosyjską  zabor- 

czość na Zachodzie. Dlatego też dla 

swoich zachodnich sąsiadów Rosja 

jest nadal niebezpieczną. Ale pomimo 

to ciągnąca się na przestrzeni 10 ty- 

sięcy kilometrów granica rosyjska w 

Azji, oraz różne komplikacje, które 

tam mogą wyniknąć, będą '/ zawsze 

wpływały poważnie na wszelkie decy- 

zje Rosji w sprawie takich lub innych 

posunięć w jej polityce zachodniej. 

Zrozumienie tej sytuacji Rosji jest 

ważne dla każdego, kto interesuje się 

zagadnieniami własnej polityki Wscho 

dniej. Dlatego też książka p. Wł. Stud 

nickiego musi stać się niezbędnym pod 

ręcznikiem dla każdego dziennikarza, 

polityka i ekonomisty. 

Dużą zasługą pracy p. Studnickie- 

go jest to, że musi ona przyczynić się 

do rozbudzenia zainteresowania spra- 

wami Dalekiego Wschodu. W ostat- 

nich czasach daje się u nas zaobser- 

wować pewne nieco więksźe, niż u- 

przednio, zainteresowanie życiem kra- 

jów Wschodnio-Europejskich. W Wil 

nie mamy Instytut Naukowo-Badaw- 

czy Europy Wschodniej. Ale badania 

zagadnień wschodnio-europejskich — 

ło przedewszystkiem badanie Rosji, 

gdyż Rosja jest najpotężniejszym z tych 

wszystkich czynników, które wpływa- 

ją na kształtowanie się sytuacji w Eu- 

ropie Wschodniej. Należyta zaś ocena 

gospodarczej i politycznej sytuacji Ro 

sji bez uwzględnienia tych procesów, 
które się odbywają na terenie środko- 

wej i wschodniej Azji jest prawie nie- 

możliwą. To też trzeba przypuszezać, 

że dla zagadnień Dalekiego Wschodu 

znajdzie się także miejsce wśród tych, 

nad któremi będzie pracował wileński 
Instytut. - 

Bor. 

Dwie nadzwyczajne sesie sejmowe. 
Teł. ed wł. ker. 

W związku z finafizacją rokowań 
w sprawie pożyczki kolejowej francu- 
skiej, w kołach politycznych ® да 
szym ciągu uporczywie krąży pegło- 
Ska o zwołaniu nadzwyczajnej sesji 
ciał ustawodawczych w najbliśszym 
okresie czasu. Jak donosiliśmy już, 
w ciągu ostatnich kiłku dni odbyły się 
w łonie rządu w tej sprawie decydują- 
ce narady. Przed audencją p. premje- 
ra Sławka na Zamku w dn. przed- 
wczorajszym odbyła się u niego w Pre- 
žydjum Rady Ministrów konferencja 
z marszałkami lzb ustawodawczych, 
w wyniku której p. premjer Sławek 
przedstawił Panu Prezydentowi Rzpii- 

Markiz Gravina 
i Tel. od wł. kor. 

Wczoraj rano przybył do Warsza - 
wy wysoki komisarz Ligi  Nnarodów 
w wolnem wieście Gdańsk markiz Gra- 
vina. Na godz. f-szą zapowiedziane 
zostały jego. konferencje w Minister- 
stwie Spr. Zagr. Przedtem odbyła się 
długa narada p. min. Zaleskiego z wi- 
ce-ministrem Beckiem i koraisarzen 
Połski w Gdańsku dr. Strasburgerem. 
Konferencja markiza Gravina z p. min 
Zaleskim trwała blisko godz., poezem 
markiz Gravina został przyjęty przez 
podsekr. stanu w Min. Spr. Zagr. p. 

z Warszawy. 

tej projekt zwołania Sejmu i Senatu 
ma sesję nadzwyczajną, któraby jedno- 
eześnie miała zająć się ratyfikacją u- 
mowy pożyczkowej. Sesja ta byłaby 
krótką i trkałaby kilka dni. Odbyła- 
by się ona jeszcze przed sesją Rady Li- 
gi Narodów, która zbierze się w po- 
czątkach maja. 

„Kurjer Czerwony“ dowiaduje się 
że rząd ponadto zamierza po raz dru- 
gi przed ferjami letniemi zwołać sesję 
nadzwyczajną ciał ustawodawczych, 
dla przedłożenia Izbom szeregu projek 
tów pilnych ustaw. Zwołanie tej dru- 
giej sesji nadzwyczajnej musiałoby 
nastąpić z końcem maja. 

w Warszawie. 
z Warszawy. 

Becka. 
Wezoraj wieczorem p. min. Zaleski 

i p. Zaleska podejmowali obiadem wy- 
sokiego komisarza Ligi Narodów w 
Gdańsku oraz jego małżonkę markizę 
Gravinę. 

W kołach zbliżonych do Min. Spr. 
Zagr. utrzymują, że prośba komisarza 
polskiego w Gdańsku dr. Strasburge- 
ra o dymisję nie zostanie przyjęta. 

Spodziewają się również wyjaśnie- 
nia sytuacji gdańskiej w ciągu dnia 
dzisiejszego. 

. Rząd jugosłowiański interesuje się 
procesem Polańskiego. 

Tel. od wł. kor. 

Skazany przeźż Sąd Okręgowy w 
Warszawie na dziesięć lat ciężkiego 
więzienia za zamach bombowy na po- 
selstwo sowieckie Jan Polański mie 
otrzymał jeszcze od sądu motywów 
wyroku. 
x Utrzymują. że proeesem Polańskie- 

z Warszawy. 

przewodu sądowego okazało się, spra- 
wa obywatelstwa Polańskiego nie zo- 
stała dostatecznie wyjaśniona. 

Poseł Jugosławji w Warszawie 
wystosował obszerny raport do Bel- 
gradu z opisem procesu celem przeka - 
zania go jugosłowiańskiemu minister- 

go żywo interesuje się poseł Jugo-  stwu sprawiedliwości. . 
sławji w Warszawie, bowiem jak z 

Rrząd Macdonalda w 
LONDYN, 16-iV. (Pat), W prze- 

pełnionej sali obrad Izby Gmin, po- 
Śród oklasków konserwatystów i 
ironicznych okrzyków Labour Party, 
premjer Baldwin zgłosił wniosek, że 
rząd nie zasługuje na zaułanie Izby, 
gdyż nie wypełnił obietnic w spra- 
wie zwalczania bezrobocia, czynio- 
nych w czasie wyborów. Ewentual- 
ne uchwalenie postawionego wnio- 
Sku pociągnęłoby za sobą dymisję 
rządu i rozpisanie nowych wybo- 
rów. 

LONDYN 16.4. Pał. — Na pesie- 
dzeniu Izby Gmin w dniu 16 b. m. 
minister bezrobocia Johnston bronił 
rządu przed zarzutami, postawie- 
nemi we wniosku byłego premjera 
Baldwina, zaznaczająe, že Wielka 
Brytania jest jedynym krajem prze- 

krytycznej sytuzcji. 
mysłowym, który zwalcza swe trud- 
ności, nie uciekając się do czerpania, 
jak się wyraził minister, z kotła pa- 
blicznego. Trudności obeene, które/są 
tak znaczne, przypisać należy czę- 
ściowo zmniejszeniu się emigracji. 
Od ezasu debaty w sprawie bezrobo- 
cia z lutego r. b. rząd zainiejował ro- 
boty publiczne dla. bezrobotnych na 
surnę 20 milionów funtów sterlingów. 
Po skońezonem przemówieniu mini- 
stra Johnstona liberali odbyli zebra- 
nie, na którem 28 posłów wypowie- 
działo się przeciw wnioskowi, wyra 
żającema votum nieufności rządowi, 
7 за wnioskiem, wreszcie 8 postano 
wiło wstrzymać się od głosowania. 
W ten sposób rząd będzie mógł liezyć 
na uzyskanie większości w Izbie. 

Kolektywizacja postępuje szybkiem tempem. 
MOSKWA. 16.4. Pat. — Na dzień 

10 kwietnia r. b. było skołektywizowa 
nych w Rosji sowieckiej 45 proc. о- 
gólnej ilości gospodarstw. Tempo kole 
ktywizacji w osłatnich miesiącach 
wzmogło się znacznie. Jest rzeczą wi- 
doczną, iż zubożała ludność wiejska 

nie ma właściwie innej drogi przed 
sobą, jak wstępowanie do kolekty- 
wów rołnych. Kolektywizacja napo- 
tyka najsilniejszy opór ze strony lu- 
dności jedynie na Syberji i w republi 
kach kaukazkich. $ 

w. ks. Cyryl chce obalić Sowiety 
przy pomocy Kurdów. 

MOSKWA. 16.4. Pat. — Prasa so- 
wiecka donosi, że rosyjski wielki ksią 
żę Cyrył odbył niedawno podróż po 
Syrji, gdzie w imieniu emigracji ro- 
syjskiej konferował z przedstawiciela- 
mi Kurdów i Ormian w sprawie współ | 

mej przeciwsowieckiej działalności na 
pograniczu Kaukazu. Konferencja ta 
miała się odbyć naskutek inicjatywy 
jednego z wyższych oficerów angiel- 
skich. 

Pożeranie przestrzeni. 
NOWY YORK, 16-IV. (Pat. No wy rekord szybkości ustanowiony 

został na stałej linji lotniczej, na trasie Nowy York - Waszyngton. Samo- 
łot iirmy Luddington, wiozący 10 podróżnych, pocztę i towary, przebył 
przestrzeń tę, wynoszącą w prostej linji 336 km. w 70 minut. 

Kilkudniowa przerwa 
WARSZAWA 16.4. Pat. — Według ma- 

deszłych depesz w leele powretnym kpl. 
Skarzyńskiego i por. inż. Markiewieaa na- 
stąpiła niespodziewana przerwa. Po odkze- 
kania w Alieante w Hiszpanji niesdpowie- 
dniej pogody wyruszyli lotnicy w dałszą dro- 

gę do Paryża, lądując po drodae w Perpi- 
gnan we Franeji u podnóża Pirenejów nad 
morzem Śródziemnem. W dniu 15 h. m. wy- 

leeielt lełnicy z Perpignan z zamiarem wy- 
łądowania w Paryżu. Jednakowoż defekt 

w powrotnym locie. 
silnika zmusił teh do lądowania w miejsco- 
weśei Chateau de Creyssac. Ze względu na 
konieczność zmiany tłoka, który się zaparł, 

a let ulegnie kilkudniowej przerwie. 
BORDEAUX 16.4. Pat. Wyjechała stąd 

specjalna ekipa techników na miejsce, w któ- 
rem przymusowo lądować musieli polscy lot- 
nicy kpt. Skarżyński i por. inż. Markiewicz, 
odbywający powrotny łot z Afryki Mechani- 
су ci jadą celem naprawienia aparatu pol- 
skich lotników. 

Cztery ofiary własnej nieostrożności. 
LWÓW 16.4. Pat. — We wsi Saybelin 

pow. Brzeżany kilku miejscowych ehlopedw 
znalazło na połu granat artyleryjski, który 
w czasie rozbierania przez nich ekspłodował. 
Na miejscu zostali zabici dwaj chłopcy, B- 
czący po 12 lai. Dwėm nym — е 

miemu i 8-letniemu — odłamki granatu o- 
derwały nogi do kolan. Obaj przewiezien: . 
do szpitała w Brzeżanach nazajutrz zmarh. 
Prócz tego jeden chłopiec odniósł lżejsze 
obrażenia. 

  

НСЕ 

WIADOMOSCI z KOWNA 
WYSOKIE ODZNACZENIE. 

Arcybiskup Bartołoni wręczył arcybiskupo 
wi Metropolicie kowieńskiemu J. Skwirecki- 
sowi bullę, nadającą mu wysoki tytuł Waty- 

kanu—asystenta Solio Pontificio oraz tv- 
tuł hrabiego rzymskiego. Bullę tę papież pod- 
pisał w drugim dniu Wieikanocy. To odzna- 
czenie udziełono arcybisk. Skwireckisowi w 
związku z jego trudnemi warunkami pracy 
oraz za poświęcenie jakie okazał w walce o 
prawa Kościoła. 

DAR PAPIEŻA. 

Nuncjusz papieski w Litwie arcybiskup 
Bartołoni przywiózł z Rzymu Prezydentowi 
Państwa upominek w postaci kolekcji złotych 
monet państwa Watykanu. Kolekcjami takica. 
monet papież obdarza obecnie wszystkie gło- 
wy państw utrzymujących stosunki dyploma- 
tyczne ze stolicą apostolską. 

NUNCJUSZ BARTOLONI OPUŚCI 
ZAJMOWANE STANOWISKO. 

W związku z audjencję u kardynała Pa- 
celli posła litewskiego przy Watykanie dr. 
Szaulisa w kołach politycznych kowieńskich 
krążą pogłoski, iż nuncjusz papieski Barto 
łoni, który przed kilkoma dniami przybył 
do Kowna, opuści w najbliższym czasie zaj- 
mowane stanowisko. 

KSIĘŻA POD SĄDEM. 

„Rytas* donosi: Na mocy wyroku sę- 
dziego pokoju w Szyłelach pow. taurogow 
skiego, proboszcz w Pojurzu ks. St. Ste- 
ponajtis został ukarany grzywną w wyso- 
kości 500 litów, lub aresztem na przeciąg 
1 miesiąca. Ks. Stepanajtis złożył apelację. 

Wikary w Kwedarniach ks. St. Jocas 
również został pociągnięty do odpowiedziai- 
ności. 

Ks. Rokisowi wytoczono 2 sprawy w 
Wiłkomierzu. 

INCYDENT W LUTERAŃSKIM KOŚCIELE 
W WIERZBOŁOWIE. 

W ub niedzielę nowy ksiądz wyznania 
luterańskiego w Wierzbołowie: Wimer miał 
odprawić w kościele prymicję. Jednak w 
chwili gdy ks. Wimer rozpoczął śpiewy w 
jężyku litewskim, część pobożnych. zgroma - 
dzonych w kościele jęła Spiewać po niemiec 
ku. Do kościoła zawezwano polieję, jednak 
nic to nie pomogło i ks. Wimerowi nie dos 
wolono ukończyć prymicji. 

ULOTKI PRZECIWRZĄDOWE. 

Jak donosi „Jaunakas Zinas*, w Kow- 
nie rozrzucono ulotki, wzywające wszystkich 
katolików do otwartego wystąpienia prze- 
ciwko obecnej władzy. Ulotki podpisane sa 
przez „katolicki komitet wykonawczy”. 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA 
SKWIRECKASA. 

„Lietuvos Žinios“ donosi, że arcybiskup 
Skwireckas wydał zarządzenić, mącą które- 
go zabrania księżom nalenżenia do partji na 
roowdców i współpracy z nimi. Wobec po 
wyższego zarządzenia ks. Mironas, jeden > 
czołowych całonków stronnictwa narodow 
ców, złożył podanie, prosząc o skreślenie ©.» 
z listy członków. Oprócz tego arcybiskt;: 
wydał odezwę, w której stwierdza że orgu 
nizacje młodzieży narodowej nie odpowia- 
dają wymaganiom religinjym. 

NIEBYWAŁA POWÓDŹ. 
W ciągu nocy z dnia 15 na 16 b. m 

powódź w Kownie przybrała niebywałe ro- 

zmiary. Większa część starego miasta jest 

zatopiona. Główne ulice i place na których 

są ześrodkowane wiełkie składy towarowe: 

stoją pod wodą. Woda wciąż przybiera i 

dosięga już pryncypalnych ulic: Kiejstuta. 

Kanta, Majronisa. Grozi nawet załanie Alei 

Wołności. W dzień i w nocy bez przerwy 

pracują zmobilizowane straże ogniowe, poli- 

cja i wojsko. Kra na Niemnie i Wilji stanę- 

ła. Tysiące rodzin znalazło się bez dachu. 

nad głową. 

Powódź ta odsunęła na plan dalszy wszy- 

stkie aktualne zagadnienia społeczne i po- 

lityczne. 

ZMIANA USTAWY O ORGANIZACJACH. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych koń- 
czy opracowywanie nowego projektu ustawy 
o rejestracji organizacyj i związków. W 
myśl nowej ustawy, wszystkie organizacje 
będą klasyfikowane na kiłka rodzajów, prze- 
dewszystkiem na zwyczajne i protegowane. 
Do kategorji protegowanych trafią te orga- 
nizacje, które zostaną uznane za pożyteczne 
dla społeczeństwa. Otrzymają one prawdo- 
podobnie nazwę organizacyj użyteczności 
publicznej. Tylko one będą korzystały z pra- 
wa otrzymywania subsydjów. 
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Przed rozgrywką. 
(Kore<pondeneja własna), 

Kowno, w kwietniu, 

Zdaje się, iż w Republice Litew- 
skiej walka o władzę i wpływy zbliża 
się ku rozstrzygającemu końcowi. 
Wszelkie usiłowania rządu. aby bez 
znaczniejszych ze swej strońy konce- 
syj załagodzić spór z chrześcijańską 
demokracją, a więc i z klerem katolic 
kim, spełzły na niczem. Stronnictwo . 
katolickie czuje się widocznie mocno 
na siłach, skoro zachowuje postawę 
odporną. Do chwili coprawda, gdy pi 
szemy niniejsze słowa, nadzwyczaj: 
na konferencja biskupów, obradująca 
od trzech dni nie wydała jeszcze ofi- 
cjalnego komunikatu o wynikach tej 
ważnej konferencji, ale stała się rzecz 
wręcz sensacyjna. Oto niespodzianie 
wrócił do Kowna po dwumiesięcznej 
nieobecności, Nuncjusz Apostolski Bar 
tholomi. o którym ogólnie przypusz - 
czano, iż nie wróci na stanowisko tu- 
tejsze. W kołach katolickich uważa 
ją, iż powrót jego jest w związku z 
konferencją biskupią. Pozatem opówia 
dają, iż konefrencja biskupia uchwali 
ła polecić księżom kontynuację do- 
tychczasowej walki o prawa katolic- 
kie w życiu publicznem i państwowem 

Tymczasem represje wielu księży 
trwają nadal. Ba, nowy minister spr. 
wewnętrznych płk. Rustejka jest zwo- 
lennikiem ostrego kursu anty-katolic 
kiego i, zdaje się, posiada od rządu i 
prezydenta Smetony w tym kier ku 
pełnomocnictwa daleko idące. To też 
dzień w dzień pisma katolickie, o ile 
nie są krępowane ostrą cenzurą wojen 
ną, przynoszą wiadomości o prześla- 
dowaniu księży, działaczy katolickich 
i wogóle ruchu katolickiego. Oto w Ka 
wnie do sali Domu Św. Zyty w czasie 
eucharystycznych praktyk  religij- 
nych młodzieży katolickiej, wtarguęła 
policja chcąc rozpędzić zebranie. Wów 
czas kierownik pogadanki ks Adamaj 
tis zaprotestował przeciwko temu gwa 
Itowi, wobec czego policja chciała ks. 
Adamajtisa zaaresztować, na co jed- 

nak licznie zebrana młodzież nie 
chciała pozwolić. W wyniku tego po- 
wstała bójka, w czasie której policja 
poturbowała szereg uczestników, księ 
dza zaś gwałtem zaaresztowała. Pod- 
czas wyprowadzania księdza oraz 10 
innych aresztowanych, tłum krzyczał: 
„Precz z dyktaturą“ i t. p. | 

Z szregu miejscowości dechodzą 
podobne wiadomości. I tak np. w Oli- 
cie po nabożeństwie wynikła wielka 
awantura, gdyż zwolennicy rządowi 
nie zezwolili ks. Pawłauskasowi na 
odczytanie odezwy o akcji katolickiej 
Ksiądz został brutalnie pobity, a po- 
licja aresztowała 7 osób. 

Równocześnie sądy wydają sur>- 
we wyroki przeciwko księżom. Za pro 

Aer. gy ws M aaa 

testy wygłaszane z ambony, za przeczy 
tanie listu biskupiego i t. p. sądy ka- 
rzą więzieniem lub wysokiemi grzyw- 
nami. I tak w Szkudach sąd skazał ks. 
Moikisa na 2 tygodnie więzienia ks, 
Jurkusa na 6 tygodni, ks. Błażysa w 
Poniewieżu na 2 tygodnie, ks. Sipni- 
ckasa na 12 dni więzienia i t. p. 

W całym kraju odbywają się liczne 
rewizje u działaczy i księży katolic- 
kich. Wielu wybitnych członków par- 
tji chadeckiej aresztowano. 

W tych warunkach niema mowy 
o załagodzeniu sytuacji. Przeciwnie, 
nader charakterystycznem jest, że 
Nuncjusz Apostolski nie złożył wizy- 
ty żadnej oficjalnej osobistości prócz 
prezydenta Smetony, zaś stosunki 
Nuncjusza z ministrem Zauniusem są 
zupełnie zerwane. : 

I niema też w chwili obecnej mo- 
wy o zniesieniu stanu wojennego. 
Przeciwnie, na ulicach Kowna w o- 
statnich dniach widać wzmocnione 
patrole policyjno-wojskowe, wogóle w 
„powietrzu czuć* naprężenie.. 

Do tego dochodzi jeszcze długotrwa 
ły spór niemiecko-litewski, zaostrzony 
obecnie przez fakt wydalenia szeregu 
obywateli niemieckich z terenu kłaj- 
pedzkiego. A przedewszystkiem: za- 
równo chadecy, jak i ludowcy coraz. 
ostrzej atakują rząd, czując, iż wkrót 
ce może nadejdzie już chwila rozgry- 
wki ostatecznej o władzę... 

E. 
a 

Komunikat konferencji 
biskupów. 
(Tel. z Rygi). 

W wyniku obrad! nadzwyczajnej 
konferencji biskupów jaka się odbyła 
w Kownie 8 i 9 kwietnža r. b., wydano 
komunikat złożony z 7 punktów, o- 
świetlający przebieg obrad konferencji 
Komunikat ten podaje iż konferencja 
nader troskliwie rozważyła sposoby, 
któreby lepiej' chroniły prawa Kościoła 
głoszenie słowa Bożego oraz lepiej u. 
świadomiły wierzących © ich obowiąz- 
kach względem: Boga i ludzi. Konfe- 
rencja baczną. uwagę zwróciła też na 
wzniosłe aspiracje młodzieży oraz na 
sytuację kapelanów szkolnych. Wkoń- 
cu omówiono techniczne: sprawy zwią- 
zane z Kościołem i uchwalono przy- 
stąpić do uroczystego święcenia jubi- 
leuszu soboru: w Efezie w: jesieni r. b. 
Pozatem konferencja rozważyła szereg 
spraw, które mają być rozpatrzone na 
dorocznej konferencji biskupów, któ- 
ra się odbędzie w: jesieni. Pod komu- 

nikatem podpisał się sekretarz konfe- 
rencji biskup. M.. Rejniś.. - 

  

Proces „Warnpira dūsseldoriskiego“. 
BERLIN 16.4. Pat. — Proces przeciwko 

masowemu mordercy Kiirtenowi w szybkie 

tempie zbłiża się ku końcowi. W sobotę 

ukończone ma być przesłuchiwanie Świad- 

ków. Na początku przyszłego tygodnia rze 

ezoznawcy złożą swe orzeczenia. Ogłoszenie 

<ryroku spodziewane jest już we wtorek. 

W ezwartek przesłuchiwani byli w dalszym 

ciągu świadkowie. Zdenerwowanie, panuja- 

ce ma sali, dochodziło w pewnych chwilach 

йо zenitu. Kobiety, składające zeznania, na 

widok Kiirtena dostawały spazmów. Jedna 

s dziewcząt, z którą Kiirten utrzymywał bliż - 

sze stosunki, przechodząc obok oskarżonego 

zemdlała. Wstrząsająca scena rozegrała się 

-w czasie przesłuchiwania świadka Goeriin- 

gerowej, w której domu Kiirten był kilka 

„krotnie pzryjmowany. Goertingerowa nie 

mogła wymówić siowa: ze wzruszenia tak, 

że przewodniczący sądu musiał zrzec się jej 

zeznań. Kiirten: zeznał. że bawiąc w jej mie- 

szkaniu miał. zamiar zamordować ją i jej 

dziecko. Dopiero ebecnie wyszły najaw po- 
tworne szczegóły zbrodniczych płanów Kiir- 

tena, o któryeh apowładał w czasie prze- 

słuchiwania rzeczoznawcom lekarskim. Os-- 
karżony oświadczył, że zamierzał porzucić: 

rzemiosło morderey i przejść de masowyci. 

zamachów. Chciał rzucać bomby w tłumu 
podpałać wielkie magazyny i wysadzać w: 

powietrze mosty.. W rozmowie z rzeczoznaw 
cami Kiirten mówiąe o sobie wyraził się wó- 
wczas dosłownie, że uważa siebie za besiżo" 

w ludzkiem ciele i że nie cofnąłby się przed 
swemi planami, nawet gdyby wiedział, ża 
przepłaeż to swejem życiem. 

Rozruchy antysemickie na Bukowinie. 
CZERNIOWCE 16.4. Pat. — Prasa czer- 

niowiecka donosi ze Starożyńca, że w miei- 

scowości Saceaveni w ubiegłą niedzielę mia- 

ły miejsce ekscesy antyżydowskie, zorgaui- 

burzonych agitaeją untysemiekiej orgnziza- 

ей. W domach żydowskich wybito wiele 

szyb, a zerwane ze sklepów szyldy I fane 
rzeczy spalono przed kościołem. 

RU R J E R w 

Przybycie wycieczki przemy- 
słowców polskich do Moskwy. 

MOSKWA, 16. IV. (Pat). Przybyło 
w. czwartek z Warszawy do Moskwy 
9. przedstawicieli Towarzystwa Polros, 
aby wziąć udział w zwyczajnem posie- 
dzeniu T-wa Sowpoltorg, którego Poł- 
ros jest akcjonarjuszem i członkiem 
założycielem. Dełegaci polscy z preze- 
sem Andrzejem Wierzbickim na czele 
byli na dworcu powitani przez preze- 
sa dyrekcji T-wa Sowpoltorg Osipo- 
wa, przedstawiciela komisarjatu han- 
dlu zagranicznego Bogolepowa, czton- 
ków dyrekcji Sowpołtorgu oraz człon- 
ków poselstwa polskiego w Moskwie. 

Odbudowanie zamku 
Tarnopolskiego. 

LWÓW. 16.4. Pat. — Onegdaj od 
było się w Tarnopolu poświęcenie no- 
woodbudowanego zamku Тагпоро!- 
skiego, wystawionego przez hetmana 
Tarnowskiego i będącege następnie 
własnością Zamoyskich, Koniecpoł- 
skich, Ostrowskich, Sobieskich i Potoc 
kich. W roku 1843 ostatni właściciel 
Tarnopola Jerzy Turkuł sprzedał go 
gminie, która odstąpiła zamiek rządo 
wi na koszary. W tym charakterze 
przetrwał on do czasu wielkiej wojny, 
kićdy to w roku 1917 spalony przez 
Rosjan, zamienił się w ruiny.. 

Zapowiedź doniosiej wizyty. 
BERLIN, 16. IV. (Pat). Według 

doniesień prasy, kanclerz Bruening w 
następnym tygodniu powróci do Ber- 
lina z miejscowości kuracyjnej Ba- 
denweiler. W międzyczasie przybędą 
również do Berlina inni ministrowie, 
bawiący na urlopie wypoczynkowym. 
wstępem do nowego okresu prac раг- 
tamentarnych ma być wizyta amery- 
kańskiego ambasadora w Berlinie 
Sacketta u kanclerza Rzeszy. Amba- 
sador wyjechać ma w piątek następne- 
go tygodnia do Ameryki. Wizyta u 
kanclerza odbędzie się prawdopodob- 
nie dnia 23 b. m. W kołach politycz- 
mych i dyplomatycznych przywiązu- 
ją doniosłe znaczenie do tej wizyty. 
Ambasador Saeckett powróci dopiero 
z końcem czerwca do Berlina. 

Zmiana kodeksu karnege 
w Rosji Sowieckiej. 

Mocą dekretu rządowego, utworzo- 
na została specjalna komisja rządewa 

dla zbadania projektu nowego kodek- 
sm: karnego, opracowanego przez Insty- 

tut prawa i rozbudowy ustroju sowiec- 

kiego przy Akademji Komunistycznej. 
W związku z tem przewodniczący ko- 

amisji A. Wyszyńskij (znany z procesu 

„przeciwko „partji przemysłowej”, о- 

sznajmił przedstawicielom pracy, że 

„dotychczasowy kodeks karny zawiera 

-wiele braków i nie odpowiada obeene- 

„mar okresowi budownictwa socjali- 

stycznego. Podstawą nowego projektu 

kodeksu karnego jest wyrzeczenie się 

zasady „dozowania* w wymiarze ka- 

ry. Nowy kodeks daje większą moż- 

ność uwzględnienia przynależności 

klasowej danego podsądnego, przy wy- 

„miarze kary. Nowy kodeks karny bę- 

dzie zatem więcej. „klasowy”, aniżeli 

kodeks stary, a przynależność klasowa 

podsądnego odgrywać będzie wyjąt- 

kową rolę przy wymiarze kary, czyli 

przy „udzieleniu opieki społecznej”, 

jak według terminologji sowieckiej na- 

zywa się kary. | : 

Wyniki turnieju szachowego. 

WARSZAWA 164. Pat. — W turnieju 

srachowym o mistrzostwo Warszawy roze- 

grana wszystkie partje niedokończone. Wy. 
niki były następujące: Glocer przegrał z Naj: 

dorfem, Łowicki wygrał z Kiperem,, Najdori 
przegrał z Frydmanem, Makarczyk wygrał 

„a Najdorfem, Frydman wygrał z Reisnerem, 
partje Klepfisz—Glocer, Najdorf — Łowceki 
4 Makarczyk — Kremer zakończyły się ni 
remis. Stan turnieju po 5 rundach:  Fry- 
dman 4 i pół punkta, Makarczyk 3 i pół 
p. Łowcki i Jagielski po 3 p, Najdorf 2 i 
pół p, Głocer, Reisner i Kremer po 2 p. 
Klepfisz półtora p. i Kiper 1 p. 

ILE RSE I 

W republikańskiej Hiszpanii. 
Przyjazd z emigracji nowego rządu. 

MADRYT. 16.4. Pat. — Członko- 
wie nowego rządu przybyli wczoraj 
wieczorem z Paryża. Witano ich z nie 

słychanym entuzjazmem. Minisrowie 
udali się natychmiast na posiedzenie 
rady ministrów. 

Zarządzenia nowego rządu. 
MADRYT 16.4. Pat. — Hiszpań- 

ska rada ministów postanowiła roz- 
patrzyć kwestję odpowiedzialnošci 
za klęskę mazokańską w roku 1921, 
dałej sprawę dojścia do władzy dy- 
ktatury oraz sprawę egzekucji kpt. 
Galana, Garci i Fernandeza pe grud- 
niowych zajściach w Jaea w roku 
1930. Opinja pubłiczna przyjmuje z 
optymizmem i zadowoleniem zarzą- 

dzenia nowego rząda. Przewidują, że 
w przyszłych wyborach większość 
republikańska będze przytłaczająca. 

Rządy Urugwaju i Meksyku uzna- 
ły w słowach pełnyeh: sympatji no- 
wy ustrój państwowy Hiszpanji. W 
najbliższym czasie spodziewane jest 
uznanie ustroju republikańskiego 
przez Argentynę. 

Madryt i Barcelona. 
BARCELONA, 16. IV. (Pat). W dn 

16 b. m. podjęta została normalna pra- 
ca we wszystkich urzędach i zakła- 
dach. Panuje całkowity spokój. Je- 
dynie większa trudność polega na roz- 

bieżności zdań między rządami w Ma- 
drycie i Barcelonie, lecz, jak sądzą, 
rokowania doprowadzą do pomyślne- 
go załatwienia sprawy. 

Skład rządu katalońskiego. 
BARCELONA. 16.4. Pat. — Osia- 

teczny skład republikańskiego rządu 
katalońskiego jest następujący: prem 
jęr — Macia, polityka — Ventura Ga- 
ssol, oświata — Raphael Campalans, 

obrona — Jean Casanovas, gospodar- 
stwo narodowe i praca — Manuel Ser 
ra Moret, skarb — Giralt, komunika- 
cja — Carrasco. 

Objawy anarchii. 
WALENCJA, 16-IV. (Pat): Zbuntowali się więźniowie, przebywający w tutejszemz 

więzieniu. Władze usiłowały w sposób spokojny zapanować nad nimi, gdyż więźniowie 
steroryzowałi dozoreów i zabrali broń. Ostateeznie gubernator wypuścił więźniów tym- 
ezasowo na: wolność. 

MALAGA, 16-1V. (Pat). Tiuns zniszczył doszeęzętnie lokoi dziennika „Union Merean- 
til* i podpalił gmach, w którym się lokal znajdował. 

BILBAO, 16-IV. (Pat). 
wszystkich więźniów na wolność, 

SEWILLA, 16-1V. (Pat). 

Liczni. manifestanci zajęli szturmem więzienie" i wypuścili 

Przed, koszarami artylerji zebrali się komuniści, domaga- 

jąc się wydania im broni, mającej być użytą przeciwko gwardji obywatelskiej. Manifestan- 
ci zaczęli strzelać do gmachu koszar, na co wojsko równieź odpowiedziało strzałami. 
Następnie komuniści splondrowaliisklep. W związku z temi zajściami ogłoszony został 
w mieście stan obłężenia. 

LONDYN, 1$-IV. (Pat). Agencja Reuterm dowiaduje się, że w Barcelonie miały 
miejsce rozruchy. Ludność miasta samorzataie wypuściła wszystkieh więźniów.. Prokla- 

mowany został strajk generalny. 

Wystąpienia komunistów w Sewilli. 
SEWILLA 164. Pat. — Ubieglej noey 

komuniści mime zakazu usiłowali odbyć 
wiec. Komuniści atakowali nowy ustrój,. na- 
zywając go republiką burżuazyjną. inter: 
wenjowała polieja, wzywając komunisiów 
do rozejścia się;. Komuniści nie usłuchali we- 
zwania. Jeden. z nich dał strzał do poil- 
ejantów. Poliejanei odpowiedzieli strzałami. 

W wyniku strzelaniny jeden komunista z9- 
stał zabity, a ponad 17 osób zostało rannyel 
po obu stronach. Komuniści rozeszli się; ieez: 
następnie zebrali się w innym punkcie mia- 
sta, gdzie zaatakowali i zajęli zbrojownię. 
Połieja interwenjowała ponownie, przyczem 
doszło do nowej strzelaniny. 

Było wielu rannych po obu stronaeh.. 

Przyjazd pary królewskiej do Francji. 
MARSYLJA. 16.4. Pat. Król 

Alfons przybył do Marsylji jako zwy- 
kły pasażer. Wysiadłszy z okrętu. 
król odjechał taksówką do hotelu, 

gdzie nikogo nie przyjmuje. O godzi- 
nie 12 król ma odjechać do Paryża. 

MARSYLJA 16.4. Pat. — W uzupełnieniu 
szczegółów o przyjeździe króla Alfonsa: do- 
noszą: Krążownik „Principe Alfonso" przy- 
był do portu o: godzinie 6-ej rano. Król 
Alfons, ubrany po cywilnemu, przeszedł 
przed frontem załogi, ściskając ręce ofiee: 
rom i żegnając się z admirałem Riverą, bv: 
łym ministrem marynarki, który towarzyszył: 
królowi od Kartageny. Następnie król za- 
jął miejsce w łodzi motorowej, która od- 

wiozła go do brzegu i powróciła na krążo- 
wnik. Towarzyszący królowi książe Miran- 
da zawołał taksówkę, którą przez opusto- 
szałe ulice miasta udano się do hotelu. Za: 
królem udał się: z portu jeden z dzienni 
karzy, lecz król uprzejmym gestem prosił 
go o odalenie się. . 

Książe Miranda oświadczył, że krol Al- 
fons zachował w całości swe prawa do tro- 

nu, a opuścił Hiszpanję jedynie dla uniknię- 
cia wojny domowej. Król pragnie pozosta- 
wić narodowi możność ostatecznego: swo- 

bodnego wypowiedzenia się w wyborach: do: 
parlamentu i zastosuje się do woli: narodu 
Król opuścił Marsylję o godzinie 12 w po- 
łudnie i udał się do Paryża celem spotkania 
się z rodziną. Krążownik „Principe Alfonso" 

wkrótce po wylądowaniu króla odpłynął 
zpowrotem do Hiszpanji. 

PARYŻ 16.4 Pat. — Królowa hiszpańska 
z infantami i infantkami przybyła na dwe- 
rzec d'Orsay o godzinie 9 min. 15. Przyby- 
cie dostojnych gości wywołało wzruszające 
manifestacje ze strony tutejszej kolonji: Ki- 
szpańskiej. Królowa powitana była na dwor- 
cu przez osobistego sekretarza prezydenta 
Doumergue'a, nuncjusza apostolskiego, am- 
basadorów Hiszpanji w Paryżu i Brukseli, 
wyższych funkcjonarjuszów ambasady hisz- 
pańskiej i wiele innych osób .Po wyjściu z 
wagonu królowej ofiarowano bukiet kwia- 
tów o czerwono-żółtych barwach monarchii. 
Hiszpańska rodzina królewska powitana by- 
ła pełnemi sympatji okrzykami tłumu, zgro- 
madzonego w hali dworca i przed dworcem. 
Policja musiała torować drogę dla pojazdów 
rodziny królewskiej, które skierowały się do 
Grand Hotelu. Apartamenty zajęte przez ro- 
dzinę królewską są pilnie strzeżone: Rodz/- 
na królewska spędzi około tygodnia w Pary- 
żu przed wybraniem miejsca stałej rezyden 
cji. 

Francja przyjmie gościnnie rodzinę królewską. 
PARYŻ. 16.4. Pat. — Hiszpańska 

rodzina królewska przybyła w dniu 16 
b. m. na teretorjum Francji. Spotka. 
ich przyjęcie pełne godnośści i szacun- 
ku. Francja nie zapomni życzliwego 
stanowiska, zajętego wobec niej w cza 
sie wielkiej wojny przez króla Alfon- 

sa XIII. Był on jednym z najwięk- 
szych przyjaciół Francji, nie zważając 
na usilną propagandę, prowadzoną 
w Hiszpanji przez Niemców, którzy 
potrafili zdobyć sobie w Hiszpanii 
licznych stronników. 

Oddźwięki wypadków w Hiszpanii. 
PARYŻ, 16: IV. (Pat) Wypadki, rozstrzy- 

gające się w Hiszpanji, silnie podniecają u- 
mysły. Dowodem tego może być zajście, któ- 
re miało miejsce ubiegłej nocy w jednym z 
kabaretów dzielnicy łacińskiej, gdzie spędzał 
wieczór attache ambasady holenderskiej. 

Wdał się on w dyskusję z pewnym Hiszpan. 
podniecili się rozmową do tego stopnia że 
utarczka słówna przerodziła się w bójkę, 
Musiano zawezwać polieję, która położyła 
kres zajściu. 
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Wszelka władza dana jest 
ed Bega. 

CITTA DEL VATICANO. 16.4. Pat 
„Giornale d'italia* twierdzi, że nun- 
cjusz pozostaje nadal w Madrycie. Pi- 
smo przypuszcza jednocześnie. że Wa 
tykan nie przywiązuje wagi do tej lub 
innej formy rządu, a broniąc intere- 
sów wiary, niewątpliwine skłonny bę 
dzie do nawiązania stosunków z rzą- 
dem republikańskim. 

Rozmowa Gandhiego z b. 
wice-królem. 

BOMBAY, 16. IV. (Pat). Przedsię- 
wzięto szereg zarządzeń policyjnych 
na tutejszym dworcu centralnym w 
związku z oczekiwanym przyjazdeni 
byłego wicekróla lorda Irwina, który 
w sobotę wyjeżdża do Anglji. Irvin od- 
był rozmowę z Gandhim, który przy- 
był w czwartek rano z Ahmedabad. 
Gandhi ma się spotkać z właścicielami 
przędzalń, z którymi omówi sprawę 
eksportu tkanin zagranicznych. 

PASTERWYZEPOEOPROGWASEN. "CLR BEE TRONIE 

  
  

Nasion warzyw i kwiatów, naj- 
wyższej wypróbowanej | 

dobroci poleca firma Zygmunt Nagredzki, 
Wilno, Zawalna Nr. |l-a. 

Uwaga. Sklad posiada wlasny aparat 
do próbnego kiełkowania nasion.     

Poetycka, wileńska 
Środa Literacka. 

Żartobliwie zagaił p. Łopałewski mówiac. 
że życie ma obok róż i ciernie, także w pro 
gramach Śród Literackich. Przed świętami 
były „zgraniczne* róże w osobach np. p. 
Magdaleny Samozwaniec i Benedykta Hertza, 
a teraz „swojskie ciernie" w postaci twćr- 
czości miejscowej, którą będzie wypełniona 
ta „Šroda“. 

Po tym pełnym skromności wstępie, re- 

cytacje rozpoczął p. Stefan Wierzyński, ocze- 
kiwany przez nas z tem większem zaintere- 
sowaniem, że od czasu wydanego przed kilku 
laty „Śmietnika”, zupełnie nie dający się po- 
znać szerokiemu ogółowi ze swoją twórczoś- 
cią, która jak widać, nietylko wogóle nie 
ustawała ale i nie ustawała w rozwoju, sko- 
ro poeta mógł tak piękny zbiór rzeczy wybra- 
nych przedstawić środowemu audytorjum. 
Byty to subtelne, głębokie liryki, delikatne a 
wnikliwe dotknięcia tematu w pięknej, wy 
twornej formie — często „żonglowanie* w 

najlepszem tego słowa znaczeniu. Wszystke 
przejęte niewysłowionym smutkiem, który 
każdemu artyście prędzej czy później daje 
życie, prędzej niż innego rodzaju ludziom, 
innym konstrukcjom psychicznym, jako bar 
dziej niż te drugie wrażliwemu. 

Po p. Wierzyńskim czytała swoje utwory 
p- Niedziałkowska-Dobaczewska, wszystkie 
o charakterze lokalnym, wszystkie w ten czy 
inny sposób starające się odzwierciadliė du- 
szę „tutejszego człowieka*, tutejszego ludu 
przedewszystkiem. Najsilniejszy, najbar- 
dziej charakterystyczny, a może i najgłęb- 
szy wydał się „Ojciec bolszewika*, chociaż 1 
inne uderzały trafnością i głębią wyrazu. 

"Trzeci zkolei recytował swoje poezje p. 
Wyszomirski, poeta obdarzony dużą, dra- 
matyczną siłą i umiejętnością odtwarzania 
danego nastroju. Tym razem zagłębiał się 
w nastroje wsi, wspomnienia chłopięce, wresz- 
cie wrażenia włoskie, szereg kolorowych im- 
presyj przemawiających z wiełce przekonywa- 
jącą plastyką i siłą. 

Zakończył p. Łopalewski pełnemi bardzo 
prostego wdzięku „bylinami* ruskiemi, które 
z miepowszednim artyzmem  przetlumaczyt. 
Trzeba dużej kultury poetyckiej i wysokiego 
opanowania formy, żeby tego rodzaju rzeczy 
przekładać z oddaniem całej ich prostoty a 

*ominięciem rafy częstochowskiego stylu. Kto 
jednak zna niepokalany wiersz „Rycerza z la 
Manczy*, ten zgóry mógł się spodziewać, 
że rafa ta, zostanie ominięta z powodzeniem, 
a nawet swobodą Przekłady „byliń* mają 

całą pierwotną świeżość i prostotę pierwo- 
wzoru, przy całej jego poezji, kto wie czy na- 
wet nie pomnożonej tutaj. Autora który o- 
bawiając się zmęczenia słuchaczów, chciał 
„urwać' coś ze swego programu uproszono 
o bis, na co dał po poprzednich kijowskich 
miejscarni zabawną wielce bylinę nowogródz 
ką. Na tem Śroęd o godzinie 23-ej zakończo 
no. (sk) 

    

Popierajcie Ligę Morską 

== į Rzeczną !! 

    

PORACHUNEK Z AURĄ. 
Wizyta dziennikarska na stacji 

powiedzi. — 

Jaką będziemy mieli jutro pogo 

dę? Odpowiedź na to ma plus minus 

pewną czytelnik gazet śledzący pilnie 

za codziennym komunikatem meęteóro 

logicznym w prasie. Lecz ludziska się 

złoszczą, gdyż chieliby wiedzieć zu- 

pełnie dokładnie, jaka będzie pogoda 

pojutrze, za tydzień, ba, nawet za rok. 

W r. b. ze względu na bardzo spó- 

źnioną wiosnę, której de facto jeszcze 

niema — pytania takie — nie schodzą 

z ust wszystkich. 

Biedocie ludzkiej dokuczyło zimno 

najwięcej. Komu zresztą nie dokuczy 

ło? Spytajcie przeciętnej, pięknej, ma- 

jącej zagwarantowany dobry byt i cie 

pło w mieszkaniu, pani. Ileż ona ma 

kłopotu z tej racji. Według kalendarza 

futra i kapelusze przestały być modne, 

boty, swetry i inne ochraniacze deli- 

katnych wdzięków poprostu wstrętne. 

Niejedna z tych piękności mając 

w swem posiadaniu auto, motocykl, 

czy konia, chętnieby czas nudy zabi. 

ła przejażdźkami, lecz jakże to zro- 

bić, kiedy drogi są zaparte błotem, ba 

nawet śniegiem, którego olbrzymie za 

spy na wirażach szos i traktów nie 

zdołało jeszcze porazić anemiczne wio 

senne słońce. 

W naszym „Kurjerze“, gdzie od 

paru łat komunikat meteorologiczny 

zajmuje honorowe — pierwsze miej- 

sce w kronice, kolega - sekretarz re- 

  

Metoorełogicznej U. 5. B. — Pytanie bez od: 

Prof. K. Jantzen rozwiewa legendę wróżbitów. — Gołfsztrorm 

nic nie winien. — Radio też. — Prognoza bez ryzyka. 

dakcji ma istne utrapienie ż „wyjaśnie 
niami“ telefonicznemi na temat „ja- 
trzejszej“ pogody. Czytelnicy, którzy 
opłacają regularnie prenumeratę (a 
jakże, mamy w dzisiejszych ciężkich 

czasach i nawet takich) mają bodaż 

największe pod tym względen: wyma- 

gania. Bo widzi — pan redaktor — 

przymila się raz poraz któryś z nich 

czule przez telefon — jutro może być 

za późno dziś mamy posiedzenie, na 

którem decydujemy, czy dać odwoła- 

nie ustanowionego na jutro corsa kwia 

towego, czy nie? Czy można już jutro 

zaangażować się w kupno wiosennego 

kapelusza dla żony? Czy — opłaci się 

trud udziału w zapowiedzianym bie- 

gu dookoła Wilna i inne tym podob- 

ne historje, których udanie się zależne 
jest od dobrej pogody. 

Te nalegania naszych zacnych czy 

telników, nie mogły nie ujść uwagi 

naczelnego redaktora, zwłaszcza, iż i 

jemu ciągłe dzwonienie telefonu z za- 

pytaniami o pogodę niemiłosiernie 

już dokuczyło, to też zdecydował, iż 

należy kres temu położyć w sposób ra 

dykalnie prosty. Natrętną ciekawość 

musimy zlikwidować. Proszę — mówi 

mi — iść na stację meteorologiczną i 

zrobić z kimś bardzo autorytatywnym 

wywiad na temat: czemu przypisać na 

leży... spóźnioną wiosnę? 

Któż może być więcej autorytatyw 

mym od prof. Kazimierza Jantzena? 
Ponieważ w czasie, gdy naczełny re- 
daktor dał mi zlecenie nie było p. prof. 
Jantzena w Wilnie, wyłgiwałem się od 
wypełnienia zadania w ciągu trzech ty 
godni. 

Święta Wiełkanocne minęły w о- 
gólnej depresji. Kilka pierwszych dni 
po ich upływie — jakoś mniej naszym 
ofiarnym kozłom redakcyjnym  do- 
kuczały telefony, lecz kwestja pogody 
nie przestała być aktualną, wywiad—- 
ze stacją meteorologiczną też. 

Gdy się tam źnalazłem, okazało się 
przy pierwszem zetknięciu z czcigod- 
nym profesorem, iż tatygowałem się 
napróżno. | 

| — Mój panie — rąbie mi prosto z 
mostu prof. Jantzen nie jestem 
wróżbitą i ciekawości pańskiej ani pań 
skich czytelników zaspokoić nie po- 
trafię. Wiem tyłe, ile wie pan, tylko 
pan może pisać sobie na ten temat do 
wolne rewelacje, a ja podkładu do 
nich dawać nie mam zamiaru. 

— Panie profesorze — uśmiecha - 
jąc się wtrącam bezezełne pytanie -— 
A jednak tu, u panów na stacji, coś 
się przecież robi? 

— No tak, ale to jest ważne dla 
ścisłego grona zainteresowanych ze 
stanowiska nauki, stacja nasza jest u- 
niwersytecką — praca zatem ma prze 
dewszystkiem zadania dydaktyczne. 

Nie skapitulowałem i snuję wątek 
pytań. Pan profesor śmieje sia przy- 
jaźnie — prosi bym wsiadł i zaczyna 
mnie źwięźle uświadamiać w zakresie 
zadań prowadzonej przez niego pla- 
cówki pogody. „Ap ‚ 

Wywiad mój staje się faktem. 

Tłumię w sobie triumf i bezcere- 
monjalnie przeprowadzam go według 
własnej metody. Metoda ta polega na.. 
podchodzeniu do sedna rzeczy drogą 
okrężną. 

— Jak jest zorganizowana w Pol- 
sce obsługa meteorologiczna? 

— Główna akcja jest niejako scen 
tralizowana przez warszawski P.L.M.*; 
zwłaszcza iż stołeczna stacja jest. jedy 
ną w Polsce placówką wyposażoną w 
możliwości prowadzenia badań syno- 
ptycznych i ma bezpośredni kontakt 
z tego rodzaju stacjami na całym świe- 
cie. 

— A wileńska? 

— Trzy razy dziennie komuniku- 
jemy Warszawie swe obserwacje, któ 
re wchodzą w ogólny komunikat P. 
I. M. i raz w miesiąc przesyłamy pod- 
sumowane wyniki t. zw. badań klima 

tycznych. 

Takich stacyj jak nasza jest w Pol. 
sce 27 — należą one do pierwszego 
rzędu placówek służby pogody. Ponad 
to działa 110 stacyj drugiego rzędu 
(jak np. Pohulanka, Podbrodzie), 88 
trzeciego rzędu (Kiena, N. Wilejka) i 
179 punktów obserwacyjnych na te 
renie państwa. Te drugoplanowe sta- 
cje i punkty ograniczają się do obser- 
wowania opadów, największa ich i- 

lošė przypada na punkty kolejowe. 

Warszawskie biuro synoptyczne 
jest bardzo, ważnem kółkiem w mię- 
dzynarodowej służbie pogody. Jedna 
kowoż — podkreśla z naciskiem p. 
prof. Jantzen — w dalsze przepowied- 
ale też się nie bawi, stawiając prognozę 
na 24 godziny zgóry. 

— (zy ta prognoza jest murowa- 
nie ścisła? — wtrącam wesoło. 

— Słowo — „śŚcisła* — ma u ńas 
inne znaczenie. I tak ścisłą prognozę 
ustanawia się dla lotnictwa, określić 
się daje np. całkowicie dokładnie, ja 
kie zajdą zmiany na drodze powietrz 
nej samolotu Warszawa—Berlin, któ 
rej przelot trwa do 6 godzin. Ta ści- 
sła prognoza jest dla lotnictwa kwest 
ją życia i śmierci 

To też i u nas w Wilnie mamy lot 
niczą stację meteorologiczną, z którą 
nasza uniwersytecka pracuje w $с15- 
łym kontakcie 

— Panie profesorze, czemu ze sta 
nowiska nauki, przypisać należy tego 
roczną chronicznie złą pogodę? 

Ludziska, no i prasa uprawiająca 
sensacje, zwalają to, bądź na Golf- 
sztrom, zapowiadają zmianę epoki itp. 

— To, co przeżywamy obecnie 
— mogę pana zapewnić — nie daje 
najmniejszych przypuszczeń, iż zasz- 
ły jakieś nadzwyczajne zmiany. Nie tu 
nie zawinił ani Golsztrom, ani radjo, 
ani — nie przechodzimy w epokę lo- 

dową. 
Tutaj odpowiedź dać mogą skrzęt 

nie notowane przez meteorologję cy- 
fry. I tak np. ustalonem jest, že $ге- 
dnia temeperatura w Wilnie dopiero 
25 marca przechodzi przez zero. Dziś 
np. '14 kwietnia **) temperatura śra- 
dnia powinna wynieść +- 5", czyli prze 
widziany jest naturalny przymrozek 
w nocy, a brakuje nam około połud- 
nia do 6” ciepła. 

To wskazuje wyraźnie, że wiosna 
jest chłodniejsza, ale następnej wio- 
sny będzie kompensata, średnia kwiet 

niowa powinna być -+ 89, a w r. ub. 
wynosiła +- 8. A więc cierpimy za 
przyjemność wygrzewania się w roku 
1930. 

-— Warunki przyrodnieze? 
— Chodzi panu zapewne o radjo, 

na które domorośli znachorzy pogody 
zwalają odjum winy, otóż nie ma ono 
na przebieg pogody żadnego wpływu. 
Działanie jego jest minimalne, gdyż 
zasoby elektryczności w powietrzu są 

nie do wyczerpania. 2 
W świetle nauki — pogoda tegoro- 

czna jest w granicach możliwości. A 
zatem niema zmiany klimatu. 

Wilno nienaruszalnie leży w stre- 
fie umiarkowanej pod względem tem 
peratury i przejściowej pod względem 

jej wahań. 
— To znaczy wszystko, panie pro- 

fesorze, że prawo koinpensały w na- 
turze, każe nam się spodziewać po 
marnej wiośnie pięknego lata, wzglę- 
dnie najbliższej wiosny. Rok można 
wytrwać. Jakoś przecież nie wyginie 
my wszyscy marnie tej klęskowej wio 
sny. . 

Porachunek z aurą, jak z tego wi 

dać jest niełatwy, wiosna: tegoroczna 

dowodzi, iż ta psotnica aura -— jest ka 

pryśna niczem płeć nadobna. Na susy 

jej niemaż jeszcze hamulca. Najwytra 

wniejsi jej znawcy meteorolodzy prze 

nikaję jej zamiary zaledwie na 24 go: 
dziny zgóry. Nie więcej. 

Czy to państwu wystareza? 

B. W. Święcicki. 

*) Państwowy Instytut Meteorologiczny. 
%*) Dzień mojej wizyty u p. profesora 

Jantzena. 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Niemen wylewa. 

Z pogranicza donoszą, iż poziom 
wody na rzece Niemnie stale przybie- 
ra. 

Dolny Niemen wpobliżu Janowa 
zalał kilka wsi i zaścianków. 10 bu- 

dynków gospodarskich woda porwa- 
ła i unisła. 

Koło Druskienik woda zalała dwie 
strażnice litewskie, które zostały znie- 

sione. 

Historja o żywej „nieboszczce". 
W dniu wczorajszym agenei wydziału 

śledczego zatrzymali niejaką Ludwikę Dub- 

rawską (ul. Kurhańska Nr. 12), która fałszo- 

wała dokumenta o śmierei swojej córki, i 

na podstawie ich ubiegała się w całym 5ze- 

regu instytneyj dobroczynnych, a także w 

opiece społecznej magistratu 0 zapomogę 

pieniężną na urządzenie pogrzebu. Pieniądze 

otrzymała w całym szeregu instytucyj. Pro- 
ceder ten uprawiała od dłuższego ezasu, do- 
póki eała kombinacja nie została wykryia 
i sprytna oszustka nie trafiła do nia w E 

` e). 

Zagadkowa śmierć sierżanta. 
W środę wieezorem na szosie Białystok— 

Wilno znaleziono zwłoki wojskowego z prze- 

strzełoną ezaszką. 

Po przeprowadzeniu dochodzenia okaza- 

ło się, że jest to starszy Sierżant z 58 p. p. 

staejonującego w Lidzie Załewski Eugenjusz. 
Przy jakich okolieznościach zginął Za- 

lewski narazie nie ustalono. Zachodzi przy- 
puszczenie, że popełnił on samobójstwo. 

Dochodzenie trwa. (c). 
Pzd 

DZIEWIENISZKI 
—- Oświata pozaszkolna a Samorząd. Nie- 

znniej wysiłku położyła na kursach wieczo - 

rowych zorganizowanych u siebie w „Pasz 

kach naucz. p. J. Zienkiewiczówna, mając 

specjalnie uciążliwe warunki gdyż ludność 

mieszana narodowościowo długi czas odno- 

siła się do oświaty niechętnie. P. J. Z. mu- 

siała stopić lody i przez kilka miesięcy uczy 

ła i wychowywała około 20 osób miejscowej 

y. Pozostała ilość nauczycielstwa 

   
mło: Istv 
również nader aktywne w pracy społ.-oświa- 

towej zajmuje stanowisko. Szczupłe ramy 

artykułu nie pozwolą na wyszczególnienie 

wszystkich. Wspomnieć jeszcze trzeba, że w 

ub. r. było na terenie gminy 7 świetlic we 

własnym zakresie głównie utrzymywanych. 

W świetlicach tych w długie jesienne i zi 

«nowe wieczory skupiała się wioskowa „mio- 

dzież spędzając czas mile i pożytecznie. Zz 

organizacyj młodzieży wymienić należy 

Związek Strzelecki skupiający w sobie do 70 

członków w 5 odddziałach. Oddział w Dzie- 

wieniszkach pod kierownictwem tut. refe- 

renta wychowania obywatelskiego urządził 

w dn. 3 maja ub. r. nader udatne przedsta- 

wienie. Odegrano sztukę ludową p. t. „Wese- 

le na Wileńszczyźnie”. Pod egidą tegoż od- 

działu zorganizowane zostały kursy kroju, 

szycia oraz haftu na które uczęszczało 20 

dziewcząt. Tak mniej więcej przedstawia sie 

pobieżny szkic pracy społ.-oświatowej doko- 
manej na terenie tutejszej gminy w r. 1930. 
W roku bieżącym oświata pozaszkolna kon- 
tynuowana jest nadal w ramach prawie tych 
samych. 

Jaką rolę w tej pracy odegrał tutejszy sa 

«morząd? Robił w miarę to, na co go było 

stać. Budżet na o.p. zawsze był nader szczu- 

pły. Niedawno jeszcze obracał się około 100 
ał. Nie robiono z tego powodu nikomu za- 
rzutów, gdyż gmina nasza należy bodaj da 
najbiedniejszych z całego powiatu, a przy. 
tem wiemy dobrze, że dzisiejsze rady gmin- 
ne nie zawsze zdają sobie sprawę z potrzeby 
wydatniejszego popierania ośw. pozaszkol- 
mej. — Jednak na rok budżetowy 1930/31 
Rada gminna uchwaliła naskutek zabiegów 
czynników oświatowych kwotę 756 zł. na o. 
ф. — w pojęciu niektórych radnych suma 
olbrzymia. Zobaczmy jak się odbyło reali- 
zowanie tej sumy. Oto część jej rozchodowa- 

mo w/g swojego widzimisię a resztę w 
sumie 650 zŁ Rada gminna na posiedzeniu w 
dniu 6 grudnia ub. r. przelała na działy zgo- 
ła z ośw. pozaszkolną nie mające nic wspėl- 
mego. Stało się! Może trzeba i wybaczyć tut. 
Radzie gminnej tę dobroduszność, nie można 

jednak wybaczyć „urzędującemu* jeszcze 
wówczas tutaj sekretarzowi gminy p. M 
który będąe faworytem ważnej figury w sa 
morządzie powiatowym, nieledwie rządził 
Radą gminną. I ten to człowiek odznaczony 
nawet „krzyżem zasługi" za... „pracę“ społ.- 
oświatową — dopuścił na posiedzeniu Rady 
gminnej, aby fundusz przeznaczony na o. p. 
przelano ma dział inny. Zaiste ironja losn 
Ale dziwniejsze. i smutniejsze, że Wydział 
Powiatowy w Oszmianie potrafił się zdobyć 
na zatwierdzenie takiej uchwały R. gminnei 
1 jak tu zakwalifikować taki postępek? N 
wiem, czy Wydział Powiatowy wszędzie tak 
wydatnie „popiera”* oświatę pozaszkolną, bo 
ma naszym terenie oddał jej iście niedźwie: 
dzią przysługę. Nie rozumiem poco w ta- 
kich wypadkach wysyła się pisma do Urzę- 
du gminy «a poleceniem zorganizowania 
Gminnej Komisji Ośw. Pozaszkolnej? Czy 
poto, aby odbywała zebrania i odpisy proto- 
kółów wysyłała do Powiatu? Może znajdzie 
się ktoś, ktoby wglądnął i ew. wyświetlił tę 
sprawę. Na tutejszym terenie są tak specy- 
ficzne warunki, że tu przedewszystkiem wy- 
datna pomoc finansowa władz na oświatę 
winna być skierowywana. Dzieje się jednak 
odwrotnie, a tymczasem różne niepowołane 
elementy będą mogły wygrywać na ciemno- 
cie tut. ludności różne antypaństwowe me- 
dodje. jeżeń się w porę nie dotrze do wszy- 
stkich ze zdrową oświatą i nauką wychowa- 
nia obywatelskiego. 

Od dwóch lat, gdzie mogę, staram się wy- 
dobyć fundusz (około 700 zł.) na kupno kina 
oświatowego Pathe - Baby, które, jak tu 
się już miałem możność przekonać, wiedk4 
usługę oddało w szerzeniu o. p. wśród tutej- 
szego ludu. Sądziłem, że w b. r. da się juź 
łen zamiar zrealizować, tymczasem... marze- 

nia prysły! 
Z jednej strony wysyła się do gmin i do 

nauczycielstwa różne okólniki i pisma, gór- 
nolotnie często pisane o potrzebie szerzenia 
o. p. w różnych jej formach, a z drugiej 
strony fundusz na te cele przeznaczony po- 
trafi się przelać na co innego. 

To zaiste zakrawa na kpiny. 

   

Kazimierz Bryja 

Referent Oświatowy 

RADOSZKOWICZE 
+ Różności. Rozwój kulturalny nasze 

go miasta chociaż w dalekim ogonie, jednak 
za życiem i jego wymaganiami i po 
e jest to zakątek powiatu najdalej wy 

suniętego na wschód niemal do przedmieś 

   
   

  

cia Mińska — życie organizacyjne wre tu 

w całej pełni. 
Organizacyj mamy sporo. Impulsowanie 

pracy ponagla się życiem i jego potrzebami 

— to też, nie braknie energji u ludzi pracy, 

szukających zadowolenia w entuzjazmie о- 

siąganych rezultatów. 
Do przewrotu majowego było tu znace- 

nie mniej organizacyj. Życie takowych po 

większej części ospałe i obumarłe — dusi- 

ło się samo przez się od nadmiaru antago 

nizmów wszelkiego rodzaju. Szczególnie Str. 
Pożarna, organizacja mająca wdzięczne po- 

le do działania, pomimo wysiłków i praco- 

witości wielu jej członków — nie mogła 

stanąć na należytej płaszczyźnie rozwojo- 

wej. 
Dopiero po przewrocie majowym, jakby 

na skinienie różdżki czarodziejskiej, praca 

tej organizacji zupełnie wykrystalizowała się 
Rzecz charakterystyczna, że ludzie sterujący 

pracą tej organizacij do dziś pozostali nie. 

mal ci sami. Jasnem tedy jest, że zło tu u- 

krytem było w naropieniu partyjnictwa, a 
szczególniej pożoga dotkliwą była od strony 
endecji, posiadającej spryt i wprawę do skłó 
cenia społeczeństwa na tle walk narodowo- 
ściowych. 

Ostatnio Rada Miejska wychodząc z ko- 
nieczności rozwojowych straży pożarnej jed 
nomyślną uchwałą wezwała wszystkich wła- 
ścicieli i użytkowników nieruchomości do 
opłacenia na rzecz straży składek członkow- 
skich w wysokości zł. 5 rocznie. Uzyskane 
stąd środki dadzą możność do prowadzenia 
należytej gospodarki, opartej na twardym 
systemie budżetowania. 

Razem z tem zabrano się do podniesienia 
istniejącej przy straży orkiestry dętej, gdyż 
ostatnio takowa była podupadła i nabyte in 
strumenty leżały bezczynnie. Wielkie usiu- 
gi w tym kierunku oddaje p. Rokicki — ka 
pelmistrz 10 baonu K. O. P. w Kraśnem, 
godząc się za minimalnem wynagrodzeniem 
na dojazd z Kraśnego (16 kilometrów) trzy 
razy tygodniowo dla udzielania lekcyj mu- 
zycznych. 

Trzeba oddać sprawiedliwość że 10 baon 
K. O. P. na połu kulturalno oświatowem spi 
suje się dobrze, Wystarczy zaznaczyć, że 
dzięki dobrej organizacji mieszkańcy muia- 
sta mają możność niemal co tydzień korzy: 
stania z normalnego kina wędrownego, ad 
ministrowanego przez władze gospodarcze 10 
baonu K. O. P. Nie trzeba dodawać, że do- 
bór filmów jest należycie filtrowany, to też 
kino 10 baonu K. ©. P. stoi na wysokości 
swego zadania. L. A. 

KMOŁODECZNO 
+ WYKOLEJENIE SIĘ LOKOMOTYWY 

Na st. kolejowej Mołodeczno wykolłeiła się ło 
komotywa podezas manewrowania na torze 
zapasowym. 
й Nieszczęśliwych wypadków z ludźmi nie 
yło. ь 
Wykolejenie nastąpiło z powodu złodo- 

waciałego śniegu pokrywającego szyny kole- 
jowe. (C). 

+ WYKRYCIE POTAJEMNEJ GORZELNI 
Funkejonarjusze P. P. wykryli w dniu 

(wezorajszym we wsi Bielawa (gm. mołode- 
ezańskiej) w mieszkaniu Świeczko Bazylego 
potajemną gorzelnię. Zaznaczyć trzeba, że 
jest to już szósta zkolei potajemna gorzelnia 
wykryta w ciągu ostatniego tygodnia na te 
renie gminy mołodeczańskiej. te). 

BRZEŚĆ LIT. 
-+ Otruty przez żonę. Niejaki Drozdow- 

ski po spożyciu obiadu odczuł bóle i kur- 
cze żołądka. Zawezwany lekarz stwierdził 
otrucie. Ponieważ Drozdowski kategorycznie 
twierdzi, że truciznę mogła mu podać tylko 
jego żona Marja, aż do wyjaśnienia sprawy 
zatrzymano ją w areszcie. 

MIADZIOŁ 
+ SAMOBÓJSTWO Z POWODU ZA- 

WIEDZIONEJ MIŁOŚCI. 
Z powodu zawiedzionej miłości popełnił 

samobójstwo przez powieszenie się stały 
mieszkaniec wsi Brusy (gm. miadziołskiej] 
Bohun Sylwester. 

Bohun powiesił się 
domu. 

-+ Wysiedienie obywatela polskiego z 
granie Litwy. Onegdaj w rejonie odcinka gra 
nicznego Druskieniki wysiedlono z grani: 
Litwy obywatela polskiego Kołowskiego Wi- 
ktora, który na podstawie przepustki gra 
nicznej udał się do Litwy w sprawach rol- 
nych i został aresztowany pod zarzutem 
szpiegostwa na rzecz Polski. 

Kołowskiego przetrzymano w więzienin 
oleckim w ciągu 12 dni, a gdy mu winy 
nie dowiedziono, wysiedlono z granic Lit- 
wy. 

L Zi] 

Popierajcie Ligę Morską 

na stryehu swego 

(e.) 

Reumatyzm i przeziebienia. 
Obecna pora roku — okres ciągłych i 

nagłych zmian pogód zagraża zdrowiu wszy- 
stkich. Dlatego też na ogólne zainteresowanie 
zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, Łódź 
Miedziana 22, w którym pisze m. in. Od lat 
czterech cierpię na reumatyzm. Gdy tylko 
miała nastąpić zmiana pogody czułem cier- 
pienia. Leczyłem się w najrozmaitszy spo- 
sób, lecz niestety bez skutku. Niedawno te 
mu czytałem w gazecie o Togalu i choć ma 
o miałem zaufania do tego środka to je- 

dnak zakupiłem jedno pudełko. Już po za- 
zyciu zawartości tegoż poczułem znaczną ul- 
8Ę w bólach stawów przy naciskaniu palca- 
mi. Zachęcony tym rezultatem począłem re- 
$ularnie zażywać Togal trzy razy dziennie 
PO 3 tabletki. Bóle w stawach zupełnie zni- 

ły i nie odczuwam już wcale zmiany pogo- 
dy. Ponadto p. G. wyleczył przy pomocy To- 

  

galu swą małżonkę z następstw ciężkiej gry- 
py nie ma wprost słów pochwały dla ski- 
teczności działania Togalu. Podobne  doś- 
wiadczenie poczyniło wiele cierpiących, któ- 
rzy z najlepszych skutkiem przyjmowali To- 
gal przeciwko reumatyzmowi, podagrze, bó 
lom stawów, bólom nerwowym i głowy oraz 
przeziębieniom. Togal bowiem nietylko u 
śmierza bóle, lecz w naturalny sposób usu- 
wa pierwiastki chorobotwórcze. Nieszkodli- 
we dla serca, żołądka i innych organów. 
Gdy inne środki zawiodły nawet w chroni- 
cznych wypadkach osiągnięto przy zastoso- 
waniu Togalu nadspodziewane pomyślne ce- 
zultaty. Przeszło 6.000 orzeczeń lekarskic!.! 
Tysiące udręczonych odzyskało dzięki To- 
galowi swe zdrowie. Spróbujcie więc sami, 
lecz żądajcie tylko Togal. We wszystkich 
aptekach. 

EU XJ E R 

Bezrobotni pasorzyci. 
(List de Redakcji), 

Notatka w Nr. 85 „Kurjera Wileń- 
skiego''podająca streszczenie anonimo 
wego listu „Berobotnych*, występu- 
jących z ciężkiemi zarzutami pod ad- 
resem Wydziału Opieki Społcznej w 
Magistracie Wileńskim i nawet gro- 
żących wysadzeniem go w powietrze. 
wobec braku komentarza redakcyj 
nego, niedość krytycznemu czytelni- 
kowi może nasunąć myśl, że oburze- 
nie anonimowych autorów jest naj- 
zupełniej słuszne. Kto zna jednakże 
dobrze stosunki w tej dziedzinie, ten 
potraktuje anonimową napaść z dużą 
dozą sceptycyzmu. 

Nie mam zamiaru występować w. 
obronie  zaatakowanej instytucji, 
gdyż nie czuję się do tego powoła- 
nym, natomiast po przeczytaniu tre- 
ści anonimu nasuwają się mi pewne 
uwagi natury ogólniejszej. 

Anonim mówi o systemie protek- 
cjonizmu. Biorąc sprawę czysto ży- 
ciowo, sądzę że poszczególne wypad- 
ki kiedy protekcja odegrywała rolę 
przy udzielaniu pracy mieć miejce 
mogły w rzeczywistości. Lecz w pro- 
tekcję, jako system w tej instytucji 
nie wierzę, pomimo tysiąca anoni- 
mów. Gwarancję tego daje mi szef 
sekcji, człowiek cieszący się nieskazi- 
telną opinją i znany jako energiczny 
i zdolny administrator. Znając jed- 
nak ogólny zakres pracy tej instytucji 
oraz zakres możliwości jej wykona- 
nia rozumiem jak jest ona ciężka i 
trudna i ile musi wywoływać nieza- 
dowolenia. 

Nędzy w Wilnie jest zbyt dużo 0- 
becnie, a środków na przyjście jej z 
pomocą zbyt mało. Co tutaj może po- 
móc nawet najbardziej sprężysta or- 
ganizacja? Z próżnego i Salamon nie 
nałeje. 

"Trudność udzielenia pomocy w 
tych warunkach potęgują jeszcze in- 
telektualne i moralne wartości klien- 
tów sekcji. Nie mam tu na myśli tych 
wdów, sierot, i ludzi niezdolnych do 
pracy, nad którymi sekcja roztacza 
swoją opiekę, lecz właśnie element 
bezrobotnych, w imieniu których 
przemawia autor anonimu, i opiekę 
nad którymi również roztacza Magi- 
strat. Część znich są to ludzie niesz- 
częśliwi naprawdę robotnicy których 
kryzys gospodarczy wyrzucił z warsz- 
tatów pracy. Druga część, niemniej 
być może liczna, to pseudobezrobot- 
ni, to jest łudzie, którzy zarobkują, 
lecz woleliby, dostać pracę ad magi- 
stratu, pracę łatwiejszą i być może 
lepiej płatną i trzeci, najbardziej nie- 
spokojny element, to bezrobotni za- 
wodowi, ludzie, którzy dzięki swoim 

kwalifikacjom osobistym nigdy stałej 
pracy znaleźć nie mogą. Ta ostatnia 
kategorja bezrobotnych najbardziej 
krzykliwa, stawiająca największe wy 
magania do Magistratu. Śród tej war- 
stwy bezrobotnych utarło się przeko- 
nanie, że Magistrat dając im zapomo- 
gę w postaci pracy organizowanej z 
funduszów udzielanych przez państ 
wo postępuje bezprawnie, okrada ich 
Według ich mniemania pieniądze asy 
gnowane przez państwo winny być im 
wydawane zadarmo, z tego tylko ty- 
tułu, że są bezrobotnymi. 

Tak, proszę państwa, oprócz pra - 
wdziwej nędzy, prawdziwej niedoli, 
prawdziwych bezrobotnych -— niesie 
nie pomocy którym w ciężkiej chwili 
jest obowiązkiem społeczeństwa, Wi!. 
no, jak zresztą i każde inne miasto, ma 
pasożytów, które mogą żyć jedynie 
kosztem społeczeństwa. 

Jestem przekonany, że w tem wła- 
śnie środowisku pasożytów powstał 
omawiany anonim, że z tego właśnie 
środowiska rekrutują się , jednostki, 
które nietylko mówią 0 maszynach 
piekielnych, lecz naprawdę stwarzają 
piekło i nietylko w urzędach magistra 
tu. 

Fu. 

  

WIE E RSE I 

Aresztowanie sprytnego aferzysty. 
Wydział śledezy miasta Wilna otrzymał 

talefonogram z Warszawy 0 aresztowania w 
stolicy poszukiwanego przez polieję Sze- 
ścia miesięcy niejakiego Gintowta Dziewał- 
towskiego — nadzwyczaj sprytnego aferzy- 
sty, który oskarżony jest o popełnienie eałe- 
go szeregu przestępstw natury kryminalnej. 

Jako urzędnik pocztowy w Wilnie przy- 
właszczył on 10.000 zł. poczem zbiegł 

Aresztowanie 2 
W dniu wezorajszym z rozporządzenia 

władz sądowych . aresztowano w Wilnie 
dwóch b. pracowników majątku Albinowo 
(gm. bohińskiej, powiatu brasławskiego), To- 
masza Ejnika i Czerniakowskiego Antonie- 
go, którzy bez wiedzy właściciela majątku 
p. Mikulicz - Radeekiego sprzedali inwen- 

   

  

Rudolfa, Roberta. 
' 

Jutro: Apolonjusza w. 

  

Wschód słońca—g. 4 m. 37. 

Zachód „ —. 18 . 34. 

Spostrzażenia Zakładu Moteorsiogii U. 8. 8. 
w Wilnie z dnia 16/V—1931 raku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia -- 2? С. 

z najwyższa: -|- 3° С. 

= najniższa: — 1° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

'Tendencja barom.: wzrost. ы 

Uwagi: pochmurno. 

  

KOŚCIELNA. 
— Wizytaeja kościoła obrządku wsehod- 

nio-słowiańskiego (po-Augustjański, ul. Sa. 

wicz) przez J. E. ks. biskupa dr. Mikołaja 

Czarneckiego odbędzie się w sobotę dnia 13 

b. m: o godz. 5 po poł. Msza św. pontyfikal- 

na w obrz. wsch. odbędzie się dnia 19 b. m. 

o godz 10 rano w tymże kościele 

SAMORZĄDOWA. 
— Kredyty na zasiewy. Jak się dowiadu- 

jemy, Urząd Wojewódzki wyasygnował na 

rzecz sejmiku mołodeczańskiego 24.500 zt. 

na zasiewy tegoroczne. 

MIEJSKA 

— Wyjazd do Warszawy prezydenta mia- 

sta. Wczoraj wieczorem wyjechał do Warsza 

wy prezydent miasta p. Folejewski celein 

wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu Zw 

Miast Polskich. Korzystając ze swego pobytu 

w stolicy p. prezydent jednocześnie załatw: 

szereg spraw przeważnie finansowych sa- 

morządu wileńskiego. 3 
— Zaleglošei podatkowe. Podlug doko- 

nanych przez Magistrat obliczeń ogólna su- 

ma zaległości podatkowych z tytułu rozma: 

itego rodzaju podatków miejskich na dzień 

1 kwietnia r. b. wynosiła 1.784.000 ałotych. 

Zaznaczyć należy, że w ciągu miesiąca 

marca zaległości te w znacznym stopniu się 

zmniejszyły. Na dzień 1 marca sięgały suniy 

2:044.000 złotych. Część więc została już 
wyegzekwowana, część zaś umorzona. 

Największa suma zaległości powstała z 
tytułu podatku lokalowego, wynosi bowiem 
987.000 złotych. 

Duża ilość zaległości umarza niezamoż- 

nym płatnikom sekcja finansowa Magistra- 
tu, na wniosek specjalnie ku temu powoła- 
nej Komisji. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Sprawa opłat za mieszkania nanczy- 

cieli. W myśl ustawy z dn. 17 marca 1922 r. 
o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół 
powszechnych i stawy z tegoż dnia o budo- 
wie tych szkół obowiązek dostarczania szko- 
łom lokalów i nauczycielom szkół powszech- 
nym mieszkań ciążył na gminach miejskicn 
i wiejskich. Dotychczas gminy dostarczały 
lokale szkolnę bezpłatnie, natomiast nauczy - 

ciele płacili za swe mieszkanie. 
31 marca r. b. minister W. R. i O. P. wy- 

dał zarządzenie, normujące tę kwestję Wed- 
ług nowego zarządzenia, gminy dostarczają 
i lokali szkolnych, i mieszkań dla nauczy- 
cieli bezpłatnie. Jeżeli zaś z tych czy innych 
względów gmina nie może dostarczyć bez- 
płatnych mieszkań dla nauczycieli, wówczas 
powinna płacić za te mieszkania. W wypad- 
ku uchylenia się gmin od płacenia, nauczy- 
ciele komunikują o tem inspektorowi szkoi- 
nemu, ten zaś sporządza wykazy sum i prze- 
syła je do izby skarbowej, która wypłaca 
należność za mieszkania i sumami wypłaco- 
nemi obciąża gminę. 

Magistrt m. Wilna z tytułu należności za 
mieszkania nauczycielskie powinien wypła- 
cić 104.000 zł. w r. b. Obecnie przypada płat- 
ność za kwiecień, to też inspektor szkolny 
wystosował do prezydenta miasta pismo, za- 

Muzykant wioskowy plugawiący świętości 
w kościele 

przed sądem okręgowym. 
Dnia 3 marca ub. r. w kościele parafjal- 

nym w miasteczku Ostrowiec gm. worniań 
skiej, pow. wileńsko-trockiego miało być za 
wartych kilka związków małżeńskich, a ż 
w tym dniu odbywał się targ, przeto świą 
tynia była szczelnie wypełniona 

W pewnym momencie, znany lu muzy 
kant weselny 22-letni Jan Olechno, wszedł 

do kościoła z zapalonym papierosem w u- 
stach i harmonją przewieszoną przez plecy. 

Młodzieniec przechodząc koło kropielni- 
cy wrzucił do wody święconej niedopałek 
oraz nie krępując się obecnością wielu osób 
plunął na krzyż. 

Zachowanie, to wywołało zrozumiałe obu 
rzenie i poruszenie wiernych, jednak nie umi 
tygowało to Olechny, który udał się wgłąb 
świątyni i tu hałasował. 

Kres wybrykom położył uczeń organisty 
Władysław Kołłątaj, który musiał użyć siły 
by usunąć z kościoła awanturnika, którym 
następnie zajęła się policja, przekazując go 
do dyspozycji sądu. 

  

Olechno znalazł się na ławie oskarżonych 
przed III-im Wydziałem Karnym Sądu Okrę. 
gowego w składzie pp. sędziów: Okuiicza, 
Zaniewskiego i Bułhaka. 

Oskarżenie wnosił wice-prokurator p. Łub 
kowski, zaś jako obrońca wystąpił adwokat 
Szyrwindt. 

W charakterze biegłego sąd powc 
fesora seminarjum duchownego ks. W 
jana Meysztowieza, który jednak na rozpru- 
wę nie przybył i niestawiennictwa swego nie 
usprawiedliwił. Wobec tego sąd postanowił 
ukarać ks. Meysztowicza grzywną w kwocie 
100 zł. z zamianą na dwa tygodnie aresziu 

Że względu na przedmiot sprawy, drażnią 
cy uczucia religijne. sprawę rozpoznawano 
przy drzwiach zamkniętych 

W rezultacie przewodu sądowego ! 
prawy stron oskarżonego Olęchnę sąd ska- 
zał na trzy miesiące areszta. 

Prokurator zapowiedział apelację, 'o sa- 
mo uczynił obróńca oskarżonego. х 

Ка-ег. 

    

   

    

Za systematyczne malwersacje 
w spółdzielni „Świt”. 

W spółdzielni „Świt* w Michaliszkach. 
pow. wileńsko-trockiego zauważono, iż za- 
trudniony tu w charakterze sklepowego Jó- 
zef Adamowicz, lat 26 popełnia malwersac:2 
ze szkodą dla instytucji. 

Dokonana w dniu 17 sierpnia 1929 r. ra 
wizja ujawniła iż istotnie od początku tego 
roku niesumienny pracownik systemotycznie 
przywłaszczał sobie gotówkę, należącą do 
spółdzielni, a ogólna suma w ten sposób 
zdefraudowana wynosiła 2336 złotych. 

W wyniku śledztwa Adamowicza posta- 

wiono w stan oskarżenia z art. 574 k. k. 
Sprawę tę rozpoznawał sąd okręgowy w 

składzie pp. sędziów: Okulicza, Zaniewskiega 
i Bulhaka. 

Oskarżenić w całej rozciągłości popierał 
wiceprokurator p. Łubkowski. 

Po odbytej naradzie sąd uznał winę os- 
karżonego za udowodnioną i w konsekwen- 
cji wymierzył mu karę zamknięcia w domu 
poprawy prze półtora roku, ograniczając ga 
w prawach stanu. Ka-er. 

: —a— 

Występuje później w eałym szeregu in- 
nyeh miejscowości gdzie dokonuje szeregu 
sprytnie obmyśłonych oszustw. Podaje się 
za hrabiego, a nawet księcia „próbująe 
szczęścia* w stolicy, gdzie został jednak zde- 
maskowany i aresztowany. 

W dniach najbliższych przekazany on 
zostanie wileńskim władzom śledczym. (e). 

defraudantów. 
tarz żywy i martwy za eo otrzymali 4.160 
zł. 

Pieniądze te przywłaszczyli, nie powiada- 
miając 6 tem właściciela p. Radeckiego. Obu 
amatorów eudzej własności osadzono w wię- 

zieniu. (Cy. 

    

NIKA 
pytując o stanowisko magistratu wtej spra- 
wie. Odpowiedzi magistrat jeszcze nie przy- 
słał, chociaż prezydent dał do zrozumienia. 
że nie widzi możności niepłacenia 

Pustki w kasach miejskich hamują wy- 
płacanie należytych sum, to też wczoraj wie- 
czorem prezydent miasta wyjechał do War- 
szawy, gdzie między innemi będzie zabiegał 

„o możliwe dalsze przesunięcie terminu płat- 
ności lub o przelanie tego zobowiązania na 
skarb państwa. 

Niezależnie od tego inspektorat szkolny 
już sporządził odnośne wykazy i o ile w 
ciągu dnia dzisiejszego nie otrzyma odpe- 
wiedzi magistratu, przeszle je do Izby Skac- 
bowej. 

—. Kursy przygotowawcze do drugiego 
egzaminu. Okręg Wileński Związku Nau- 
czycielstwa Polskiego urządza od dnia 3-go 
do 30 lipca i od 3-go do 30 sierpnia Kursy 
przygotowujące do drugiego egzaminu nau 
czycielskiego. Praca na kursach oparta bę- 
dzie na wykładach, lekcjach praktycznych. 
Zapewnia się słuchaczom korzystanie z bi- 

bljoteki. Internaty będą zorganizowane za 
opłatą od 5 do 10 zł. za miesiąc. Opłata za 
kurs wynosi 50 zł. Podania o przyjęcie na 
kurs należy wnosić do dnia 13 maja r. b 
do Okręgu Wileńskiego Związku N. P. W 
Wilnie ul. 3-go Maja 13 m. 7. Opłatę na 
leży uiścić w dwóch ratach: I-sza do dnia 
10-go maja i II do dnia 10-go czerwca b. r. 
W podaniach należy zaznaczać czy zgłasza- 
jący się na kurs pragnie korzystać z inter- 
natu. 

HARCERSKA. 
— Wieczorniea harcerska. W sobotę dn. 

18 b. m. odbędzie się wieczornica harcerska 
urządzona przez „Czarną Trzynastkę* Wil 
Druż. Harc. w sali Gimn. im. A. Mickiewi- 
cza (uł. Dominikańska 3—%5). 

Na wieczornicy spotkają się harcerki : 

harcerze wszystkich drużyn wileńskich 
Początek wieczornicy o godz. 18-ej (6-ei 

wiecz.) Bilet wstępu kosztuje tylko 50 gr. 

GOSPODARCZA 
-— Sprawa eeny natty. Starostwo Grodz- 

kie obniżyło cenę nafty w handlu detali- 

sznym z 65 groszy na 63 grosze za jeden It. 
Ponieważ w naftowych firmach wileńskich 
które prowadzą z ramienia rafineryj hurto- 
wą sprzedaż nafty, cena nie uległa zmianie 
i wynosi w dalszym ciągu 58,75 gr. za litr. 
decyzja Starostwa jest 'w wysokim stopniu 
krzywdząca dla kupców detalistów. W związ- 
ku z tem Stowarzyszenie Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie zwróciło się 
z prośbą do Pana Wojewody Wileńskiego o 
uchylenie zarządzenia Starostwa, wyjaśnia - 
jąc, że nafta nie jest w handlu wcale ar- 
tykułem zyskownym, gdyż zysk brutto na- 
wet w wysokości 6,25 groszy jest znacznie 

mniejszy od kosztów handlowych  pono-- 
szonych przez przedsiębiorstwo. Obniżenie 
więc i tak już nikłego zarobku jeszcze o 2 
grosze uniemożliwia kupiectwu jakąkolwiek 
racjonalną kalkulację. е 

WOJSKOWA. 
— Powołanie na ćwiczenia oiieerów i 

podchorążych rezerwy. Władze wojskowe 
przystąpią niebawem do rozsyłania wezwań 
imiennnych do oficerów rezerwy, powoła- 
nych w tym roku na ćwiczenia wojskowe. 
W roku bieżącym powołani są na powyższe 
ćwiczenia: 1) na 6 tygodni wszyscy ofice- 
rowie rezerwy, którzy byli powołani w r 
ub., lecz ćwiczeń nie odbyli, nadto wszyscy 
oficerowie roczników 1895, 1902, 1903 11905 
oraz ci z roczników 1894, 1896, 1897, 1899 
i 1900, którzy w ub. roku odbyli pierwsze 
ćwiczenia, jako nowomianowańi lub nowo- 
przyjęci z b. armij zaborczych, wreszcie z 
roczników 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 i 1905, 
którzy ой 1 stycznia 1931 r. byłi świeżo mia- 
nóowani oficerami rezerwy lub byli świeżo 
przyjęci do W. P z b armij zaborczych. 
2) na 8 tygodni oficerowie rezerwy i podcho- 
rążowie rezerwy artylerji przeciwlotniczej i 
pomiarów nadto kandydaci na podporuczni- 
ków rezerwy z pośród ochotników, którzy 
złożyli podania o przemianowanie na ofi- 
cerów rezerwy. Powołani też będą podcho»- 
rążowie rezerwy a) wszyscy którzy ukoń- 

czyli szkoły podchorążych rezerwy w r. 1929 
b) połowa w lotnictwie i balonach z pośród 
tych którzy ukończyli w r. 1930 szkołę pod- 
chorążych rezerwy c) ci którzy w ub. r. byli 
powołani i nie odbyli ćwiczeń wreszcie d) 
wszyscy obsolwenci szkół podchorążych re- 
zerwy, którzy odbyli jedno ćwiczenie w re 
zerwie i nie zostali zakwalifikowani na ppor. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komunikat Łigi Morskiej i Rzecznej. 

Wobec szeregu zapytań co do obecnej naz 
wy Istytucji naszej, podajemy do wiadome- 
ści zainteresowanych, iż nazwa poprzednia 
„Liga Morska i Rzeczna została zmieniona 

na Zjeździe delegatów Ligi w Gdyni na naz- 
wę „Liga Morska i Kolonjalna*, o czem zre 

'sztą były sprawozdania w swoim czasie w 
miesięczniku Morze, który dostarczany jest 
członkom Ligi. 

Przy tej sposobności komunikujemy, iż 
celem usprawnienia inkasowania składek 
członkowskich zostały wprowadzone nowe 
kwitarjusze na sumy ściśle określone, dru- 
kowane, przyczem kwitarjusze nowe są za 
opatrzone podpisem skarbnika i inkasenta, 
jak też okrągłą pieczęcią Ligi. 

— Podoficerowie Rezerwy baczność! Za 
rząd Związku Podoficerów Rezerwy komu- 
nikuje, że dnia 19 kwietnia, jako м 12 
rocznicę wyzwolenia Wilna odbędzie się de- 
filada. 

Wszyscy członkowie Zarządu Podofice- 
rów Rezerwy winni stawić się o godz. 8 ra 
no włokału Związku (Żeligowskiego 4) ce- 
lem wzięcia udziału w defiladzie. 

Obecność wszystkich konieczna: 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kłub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 17 b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 5 
odbędzie się LI zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19-ej. Goście 
mile widziani. Na porządku dziennym refe- 

sa p «t. „Obecna sytuacja polityczna na Li- 
wie". Ё R 
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Zwolnienie z aresztu 
p. Cieszewskiego. 

W związku z rozpoznawaną w sobotę 
przez sąd okręgowy sprawą p. Jerzego Ci- 
szewskiego, redaktora odpowiedzialnego 
„Dziennika Wileńskiego'*, oskarżonego przez 

kpt. dypl. Galinata, jak wiadomo poza ska 
zującym oskarżonego wyrokiem sąd pow- 
ziął decyzję o zastosowaniu wzgłędem ska- 
zanego aresztu. i 

Zgodnie z tem postanowieniem p. Cieszew - 
ski wprost z ławy oskarżonych osadzony zo- 
stał na Łukiszkach. 

Obrońca p. Cieszewskiego w osobie mee. 
Engła i apl. adw. Kowalskiego wszczęła kro- 
ki celem wyjednania w drugiej instaneji 
zmiany środka zapobiegawczego. 

Odnośne zażalenie sąd apelacyjny roz- 
patrzył na posiedzeniu niejawnem we śro- 
dę, a uznając, iż w danym wypadku nie za- 
chodzą okoliczności wymagające zastosowa- 
nia najsurowszego środka prewencyjnego, 
zmienił go na kaucję w kwocie 200 zł. 

Naskutek=tej decyzji p. Cieszewski jesz- 
cze tego samego dnia odzyskał wolność. 

— Odezyt w „Ognisku* Kolejowem. W 
niedzielę, dnia 19 kwietnia o godz. 18-ej w 
sali Ogniska, Kolejowa Nr. 19, przez prele- 
genta Zrzeszenia Kół Naukówych U. S. B 
będzie wygłoszony odczyt ma temat „Roz- 
wód, a jednostka i społeczeństwo”. Wstęp 
wolny. 

— Zebranie Wileńskiego Oddziału Zrze- 
szenia Nauczycieli Geogratji odbędzie się w 
piątek dnia 17 kwietnia o godzinie 18 min 
30 w lokalu Zakładu Geografji U. S. B. — 
Zakretowa 23. 

— Z eyklu wykładów, zorganizowanych 
przez T-wo Wychowania Przedszkolnego 1 
kursów pielęgnowania i wychowania dzieci 
odbędą się dziś w sali 1-ej gmachu Uniwer- 

sytetu S. B. od godz. 6-ej do 8-ej po po- 
łudniu dwa wykłady Prof. dr. W. Jasińskie- 
go: Wpływ powietrza i słońca na netwy 
dziecka i pani Dr Z. Michejdziny: Higjena 
dziecka w 1-ym roku życia. 

Opłata za cały cykł wykładów jedenastu 
prelegentów wynosi 12 złotych, zniżkowe 6, 
zaś na poszczególne wykłady 1 zł. 50 gr. 

— Posiedzenie Związku Międzykomunał- 
nego. Wi dniu 26 b. m. w sali obrad Rady 
Miejskiej m. Wilna odbędzie się posiedze- 
nie Związku Międzykomunalnego dla budo- 
wy i prowadzenia wojewódzkich zakładów 
opieki społecznej pod przewodnictwem pre- 
zesa posła Bronisława Wędziagolskiego, na 
którem Zarząd Związku i komisja rewizyj- 
na udzielą radzie związku swych sprawoz- 
dań oraz zostanie poddany obradom projekt 
preliminarza budżetowego związku na rok 
1931-32. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Otwarcie Świetliey Z. M. K. Dnia 15 

m. b. odbyło się uroczyste otwarcie świet!i- 
cy Oddziału Zrzeszenia Młodzieży Rzemieśl- 
niczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
lokalu Zw. Obyw. Pracy Kobiet w Wilnie 
przy ul. Ostrobramskiej Nr. 19—9, którą za- 
szczyciły swoją obecnością: przedstawicielka 
Zw. Ob. Pr. Kobiet p. Hilerowa oraz przed- 
stawiciel Zarządu Centralnego Z. M. R. p 
A Anforowicz 

Świetlica została zaopatrzona w pisma 
fachowo-rzemieślnicze, sportowe i inne. ` 

Należy podkreślić, że młodzież rzemieślni 
cza tegoż Oddziału na czełe z p. A Stasie 
wiczem energicznie wzięła się do pracy kul- 
turalno-oświatowej i jest nadzieja że ich 
praca wyda pożyteczne rezultaty. # 

BÓŻNE. 
— Cenny dar. P. Józef syn Dawida Bara- 

nowski ofiarował bibljotece podręcznej Ar- 
chiwum Państwowego w Wilnie książkę p. t 
„Herbarz rodzin tatarskich w Polsce*, * 

— Podziękowanie. Niżej podpisani skła- 
dają serdeczne podziękowanie Komitetowi 
Pomocy Wsi Wlieńskiej za wsparcie pienię- 
żne, które otrzymali dzięki ofiarności P. mi- 
nistra Pyrstora. 

J. Szostak, J. Sinkiewicz, E. Traśkowska, 
E. Nowochocka, F. Makiewicz, J. Makiewicz, 
K. Sarakowska, M. Rudełowa, L. Szabłowski, 
K. Achramowicz, 

— Daneing w eukierni B. Sztralla urxa- 
dzany w sobotę o godz. 23-ej zgromadzi nie. 
wątpliwie wszystkich, gdyż dochód przezna- 
czony jest na cele kulturalno-oświatowe sze- 
regowych wileńskiego 85 p. piechoty. 

Wstęp tylko 2 zł. Zaproszenie można ot- 
rzymać w cukierni B. Sztralla codziennie w 
godzinach od 18—21-ej. 

LS ay ca eo] 
Poplerajee przemysł «rajowę 

KERR ZZO RE YPCZEA 

TEATR | MUZYKA 
SE: Teatr Miejski na Pohułance. Dziś u 

każe się doskonała frapująca sztuka Len 
Lenza „W nocy ze środy na czwartek*. Ca- 

ła obsada z Lewicką, Sawicką, JaSkiewiczem 
Kreczmarem oraz dyr. Zelwerowiezem na 
czele znalazła wdzięczne pole do popisu ak- 
torskiego. Oryginalne dekoracje pomysłu J 
Hawryłkiewicza wydobywają świetne na- 
stroje środowisk, w których kolejno toczy 
się akcja. т 

= „Teatr Miejski „Lutnia* Dziś o godz 
8-ej „Koniec i początek* Marjusza Maszyń- 

skiego. Czarowna komedja, która zdobyła 
sobie wstępnym bojem publiczność wileńską 
W rolach głównych: H. Dunin-Rychłowska, 
1. Jasińska-Detkowska, С. Szurszewska, 4. 
Łubiakowski, M. Wyrzykowski oraz K. Wyr 
PAR który sztukę wyreżysero- 
wał. 

— „Sztuba* w Teatrze na Pohulanee. Ar- 
cyciekawa sztuka współczesna, Kazimierza 
Leczyckiego „Sztuba” ukaże się po raz о$- 
tatni w sezonie po cenach zniżonych w nie 
dzielę dnia 19 b. m. w Teatrze na Pohulance 

— Jubileusz dyr. Zelwerowieza. W pier- 
wszych dniach maja odbędzie się obchód 
STRACE scenicznej dyr. A. Zelwerowi- 

cza. Jubilat wystąpi w jednej z naj. 
komedyj F. ARA - : оат 

— Występy Wileńskiego Teatru Miejskie- 
go w Lidzie i Nowogródku. Część zespołu 
Teatru Miejskiego wyjeżdża na dwudniowe 
występy na prowincję z doskonałą komedją 
M. Maszyńskiego „Koniec i początek*. Sztu- 
ka ta będzie grana we środę dnia 22 b. m 
w Lidzie, we czwartek zaś dnia 23 b. m. w 
Nowogródku. ‚ 

          
PORTRET 

Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału ołejnego pędz” 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
na składzie głównym w Księgarni 
Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich ke rniach. 3 

  

    
       

   

      

   

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Ruch komunistyczny w Kanadzie. 

GTTAWA. 16.4. Pat. — W róż- 
«ych miastach Kanady odbyły się ma 
nmifestacje komunistyczńe. W Ottawie 
kilkuset bezrobotnych urządziło mani 
festację przed gmachem parlamentu, 
pragnąć tam się przedostać, do czego 
jednak nie dopuszczono. W Sudbury 
(stan Ontario), które jest ważnym o- 
środkiem przemysłowym, około 3 tys. 
bezrobotnych pod wodzą przywód- 
eów komunistycznych starło się z połi 

cją. Manifestantów rozpędziła straž 
ogniowa przy pomocy sikawek. Aresa- 
towano 9 osób. W Winnipeg policja 
rozproszyła tłum, złożony z 4 tysięcy 
bezrobotnych. W Izbie Gmin przystą 
piono do obrad nad wnioskiem przy- 
wódcy labourzystów, wzywających 
rząd do natychmiastowego przedsię- 
wzięcia kroków, mających na celu za 
radzenie bezrobocia w mieście. 

Chicago otrząsa się z demoralizacji. 
CHICAGO 16.4. Pat. — Wynik: wyborów 

burmistrza miasta Chicago, w których, jak 
jaż donosiły telegramy pobity został osła- 
wiony Bill Thompson — nie był niespo- 
dzianką dla nikogo. Republikanina Thomp- 
sona pobił Cermak, demokrata, większościa 
200 tysięcy głosów. Tym sposobem znika z 
widowni nieciekawa postać Thompsona, któ. 
ry przez 12 lat był burmistrzem trzymiljo- 
nowego miasta, a pod którego rządami Chi- 
cago stało się gniazdem bandytyzmu i nie- 
rządu, a równocześnie pośmiewiskiem dła 

innych miast. Powodem klęski Thompsona 
było z jednej strony zwycięstwo Hamiltona 
Lewisa podczas jesiennych wyborów do 8e- 
natu federalnego, a z drugiej strony obu- 
dzenie się świadomości wśród. obywatelst- 
wą miasta Chicago, że jednak na dalsze sta- 
czanie się po tej równi pochyłej pozwolić 
nie można. W istocie Thompson zdobył wię- 
kszość tylko w kilku okręgach murzyńskich 
oraz 20-tym okręgu miejskim, znanym ja- 
ko centrum bandytyzmu i zbrodni. 

Antyeuropejski ruch 
bojkstowy. 

WIEDEŃ, 16. IV. (Pat). „Neue 
Freie Presse* donosi z Jerozolimy: Od 
Aleppo aż do Kairu daje się zauważyć 
ogólny antyeuropejski ruch bojkoto- 
wy. Ludność Beyrouthu bez różnicy 
narodowości bojkotuje od kilku dni 
belgijskie towarzystwo elektryczne, 

б Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Śoirobramaka 5. 

€ena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Gd dnia 5 do 19 kwietnia 1931 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

W rolach głównych: Urocza Baśka 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. — 

ponieważ towarzystwo ło ma się 
wzbraniać obniżyć ceny do połowy. 
Ruch tramwajowy jest przerwany. Na 
ulicach panują ciemności. Do oświe- 
tlania domów używane są świece i 
nafta. Na konfiskatę przez rząd ko- 
munikatów arabskich z powodu propa 
gandy bojkotowej odpowiedział Bey- 
routh strajkiem generalnym. Wszyst- 
kie fabryki i sklepy są zamknięte. 

  

„Schronisko im. wojewody 
Władysława Raczkiewicza 
nad jeziorem Trockiem 

przekazane zostało Lidze Mor- 
skiej i Rzecznej, która odtąd będzie 
gospodarzem Schroniska. Pozostający 
bowiem pod przewodnictwem woj. Kir 
tiklisa komitet budowy spełniwszy 
świetnie swe zadanie, został zlikwido 
wany. Dzięki wytężonej pracy komite 
tu przepiękne schronisko wzniesione 
zostało w przeciągu niezwykle krót- 
kiego okresu, gdyż od lipca 1929 r. da 
wiosny 1930 r. Otwtrcia schroniska do 
konał osobiście jak wszyscy dobrze pa 
miętamy, w dniu 17 czerwca z. r. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo 
Ścicki, w czasie podróży swej po Wi. 
leńszczyźnie. Likwidacyjne posiedze- 
nie komitetu budowy odbyło się dzi- 
siaj 16 b. m. pod przewodnictwem p. 
wojewody Kirtiklisa w sali Urzędu 
Wojewódzkiego. Sprawozdanie przed- 
łożył dyrektor Robót Publicznych inż. 
Siła-Nowicki. Budowa kosztowała 
110.807 zł., z czego 45 tys. ofiarował 
Państwowy Urząd Wychowania Fizy- 
cznego, 14 tys. pokrył Wileński Urząd 
Wojewódzki, resztę zaś pokrył Wileń 
ski Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Kierownikiem budowy był inż. Woj- 
ciechowski, skarbnikiem komitetu dyr 
Banku Towarzystw Spółdzielczych p 
"Miłkowski, wiele zaś pracy poświęcił 
prezydent Szumański. Zatwierdzona 
jednomyślnie sprawozdanie z budowy 
schroniska. W końcu posiedzenia ad- 
mirał Borowski, jako przewodniczą- 
cy Wileńskiego Okręgu Ligi Morskiej 

Gwiazdzista eskadra 
Dramat miłości i poświęcenia. Aktėw №. 

Orwid, Jana Krysta, Janusz Halny i Jeż Kobusz. 
Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Wiosna uczuć. 

Dziś! Szampański przebój dźwiękowy! Nastrój... Urok... Czar... budzą 
dłabien. 
kebiet Kaca 

„HELIOS” 
Wilsńcku 38, tol. 9-26 

Willi Fritsch kz” 

Walc miłości sosu 
Na pierwszy seans ceny zniżone. — 

i przepiękna bohaterka 
filmu „Droga do Raju* Liljana Harvey w czarującym. 

džwiekowcu 

Hane Junkiermann, 6. Aleksander. Serda, 
Wszechświat. przegiąd dźwięk. „Foxa'' (ost. 

ож new.), między in. Polska — Wesela g6ralskie. 
Początek e godz. 4, 6, 8 i 1030 

  

  

Wkrótce me ża: „Biala Talu*, „Na zachodzie bez zmian” i „Monte Carie” 
Bziśi Arcysens. prze- Pedług idei Fiammariona. 

DŹWIĘKOWE KING 

„BLU 
W reach 
głównych: 

bój dźwiękowy! Potężne 

atcydzieło Abła Gance'a Koniec świat 
Abel Gance, Gollete Darfonil : sani. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 6 i 1030, w dnie świąteczne o godz. l-ej.  — 

NAD PROGRAM: 
———— 

Dramat milosny i tragedja 
ludzkości zagrożonej zagładą 

Tygodnik dźwiękowy „Fora', 
Na I-szy seane ceny zniżone, 

  

"saw. 8 mum Wkrótce 

Dźwiękowe Kino 

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

a as 
  

największe 
przeboje 

=== wszechów.: 

zaprezentują się naszej Sz. Publ. 

w zaroskranow. dźwięk. p. t. 

Ddla młodz. dozwolone. 

ia zachodzie bez zmian i Pod dachami Paryża 
Charles Bickford, Fred Kohien, Rymond Hatton 

Trzej chrzestni ojcowie 
Film ten demonstruje się jednocz. w Warszawie. NAD PROGRAM: Rewelac. dodateki dźwiękowe 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o g. J-ej. 

W-g pow. 

B. Kyna. 

Ceny zniżone na l-szy seans 
  

KINO:TEATR Hallo! Hallo! 

Dwa słowa— Tysiąc wrażeńi Indyjski grobowiec 
Dziś największy film świata! Wszech- 

światowy szlagier! Wznowienie! W no- „PAN“ wem literac. opracow.1 Nowa kopja! Nowa edycjał Nieśmiert. dzieło Joe bay. Wielka epopea miłości i poświęcenia. 
W rołach główn. 7 asów ckr.: Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena 
i Olaf Fons. liustracja muzyczne orkiestry symfonicznej pod batatą prof. A. Jadłowkera. Początek o go- 
dzinie 3-ej, w dnie świąteczne o godz |-ej. Ceny zniżone tyłko na pierwezy seane. Bilety honorowe nieważne, 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
įebak dwores kolejow.) 

Dziś i dni następnychi 

Wielki I2-aktowy dramat 
polskiej produkcji 

Rzecz dzeje się w Łodzi i jej okolicach. 

Ziemia obiecana 
W rolach głównych: JAdWI$A Smosarska, dunosza-Stępowski, Solski, Gorczyńska, Modzelewska. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej PP. 

Imponująca wizja życia 
ludzkiego w-g słynnej 

powieści Reymonta. 

  

  Kino - Teatr DeiS! Triumi 
“ i cud techniki 

L U X i gry filmowej! 

w» 

Htakiewicza 1, t:1 5-62 

BIĄŁE PIEKŁO 
W rolach głównych: [651 Riefenstail, Gustaw Diegsl, Ernest Petersen, 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. t-ej. Geny miejsc ed 40 gr. Dla młodzieży dozwolone. 

Wetrząsająca tragedja istot szukających 
szczęścia i ukojenia pośród niebosięż, 
mych szczytów i bezkresnych lodowców, 

"9 logik Ernest Udet 
  

Kupujcie towary wyrobów krajowych! 
  

MIGNON_G. EBERHART.; 

Gdy pacjent 
45 

przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angiełekiego. 

— Ale i ona wiedziała o Federie'ch 
tyle co my. Na szczęście miała u sie- 
bie roczniki starych gazet, w których 
znalazłem szczególną wzmiankę o do- 
mu Federie'ch. Nie odważyłem się wy 
ciąć jej, bo dama nie spuszczała mnie 
z oka, ale przepisałem słowo w słowo. 
Niech pani posłucha: „Budowa wspa- 
niałego, nowego domu Federie'ch jest 
już na ukończeniu. Dowiadujemy się, 
że posiłki będą się odbywać bez ma- 
sek i pistoletów. Zaiste nagrodą grze- 
ehu jest bogactwo. Ostrzega się podró- 
„žnych, žeby mijali drogę apfengart- 
merską*. Data tego ostrzeżenia: „9-ty 
Futy 1880 rok*. 

— (o to może znaczyć? Niech mi 
pan pokaże! — przeczytałam własne 
mi oczami zdumiewającą wiadomość. 
— To tak wygląda — jakby oni byli 
— złodziejami! 

O'Leary skinął żartobliwie gło 
wą. 

— Gzy rozbójnikami lub bandyta- 
mi. Jak kto woli. W tamtych czasach 
pisma nie liczyły się ze słowami i 
mam wrażenie, że to nie jest zmyślone 
Redaktor owego pisma umarł nagłą 
Śmiercią w miesiąc później. Ale może 
to był tylko zbieg okoliczności. --- Spoj 
rzał na zaczerwienioną twarz mego 
pacjenta, wolną iuż teraz od nieprzy 
pacjenta, wolna już teraz od odzyska 
jęcą stopniowo swoje burzliwe surowe 

   

  

| „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

piękno. — Czy może pani sobie wy- 
obrazić tego człowieka. zamaskowane 
go i uzbrojonego, napadającego po no 
cach podróżnych? „Pieniądze albo ży- 
cie“! 

Mogłam. Wystarczyło spojrzeć na 
groźne, władcze brwi, energiczną bro 
dę i nos. Miewałam dziwnych pacjen 
tów, ale eks-rozbójnik zdarzył się po 
raz pierwszy. Naturalnie od tej chwi 
li patrzyłam na niego z wielkiem zain 
teresowaniem. Mam jednak nadzieję, 
że mi to wyznanie nie uw.aszcza. / 

— Ale nawet jeżeli ten redaktor 
nie skłamał i Federie'owie byli napra- 
wdę bandytami — stałe płacenie ra- 
chunków gotówką wskazuje może na 
duże zapasy pieniędzy w domu — 10 
itak nie mamy w reku nic konkret. 
nego. Ktoś mógł chcieć zabrać te pie- 
niądze i zamordował dwóch ludzi dla 
lego, że usiłowali mu w tem przeszko- 
dzić. Chociaż to przypuszczenie nie wy 
$rzymuje krytyki. Ani Adolf, ani Gron 
dal nie mieli pieniędzy. I ten głupi 
słoń jest niezrozumiały. W ciągu tych 
kilku dni dowiedziałem się więcej o 
sztuce niż przez całe życie i doszedłem 
do przekonania, że cacko nie moze 
być wartościowe samo przez się. Prze 
czytałem kilka. fachowych książek. 
rozmawiałem z jubilerami z kustoszem 
muzeum i ze wszystkimi zbieraczami 
w B. — i widzę, że jeżeli słoń ten jest 

maprawdę z jaspisu, to przedstawia 
tylko pewną wartość artystyczną, ale 
nigdy taką, żeby go zdobywać za cenę 
mordu. Nie, w tem musi się kryć coś 
innego. 

March powiedziała, że dziadek jej 
przekazał tego słonia na wypadek 
swojej śmierci — zauważyłam. — Py 
tała się, co się z nim stało. I przyłapa 
łam Mittie Frisling w hallu, zaglądają 
cą pod tę'wielką orzechową komodę. 
Naturalnie mogła równie dobrze szu- 
kać czego innego. Ale, panie O'Leary, 
co zrobimy z człowiekiem, który u- 
krywa się w domu? Czy pan go are- 
sztuje? Sądzę, że dopóki on buja na 
swobodzie, to nam wszystkim grozi 
niebezpieczeństwo. 

— Nie wiemy napewno, czy się tu 
kto ukrywa. Niech się pani uspokoi, 
panno Saro! I niech pani nie patrzy 
na mnie z takim oburzeniem. Chyba 
mi pani uta? Mam do załatwienia pa- 
rę rzeczy, które wymagają czasu. Je- 
Szcze dzień, dwa... Powiem pani jedno; 
gdyby nie pani, nie miałbym żadnych 
prawdziwych poszlak. 

Nie chciał mi powiedzieć nic wię- 
cej a ja nie mogłam sobie przypomnieć 
nie takiego, coby mogło mieć jakieś 
szczególne, decydujące znaczenie. 

— Przypuszczam, że obydwa mor- 
derstwa zostały popełnione przez jed 
ną osobę i z jednej pobudki. I że roz- 
wiązanie zagadki kryje się w murach 
lego domu. O, nie mam na myśli żad 
nych tajemniczych schodów czy roz- 
suwanych ścian —— dodał z półuśmie- 
chem, widząc wyraz mojej twarzy. 
— Mówię o domownikach. Nie o ro- 
dzinie, bo ten termin wyłączyłby Di- 
mucka, pannę Frisling, Kemę i Lo 

  

i Rzecznej, w imieniu zarządu złożył 
przewodniczącemu komitetu budowy 
woj. Kirtiklisowi serdeczne podzięko- 
wanie za wybitną pomoc i pracę, dzię 
ki której powstała nad jeziorem Troc- 
kiem tak wspaniała placówka. Dzięku- 
jąc za pracę wszystkim członkom ko- 
mitetu, przewodniczący Ligi podkre- 
Ślił jej cele i dążenie do tego, ażeby 
jezioro Trockie stało się ośrodkiem 
sportu wodnego dla całej Polski oraz 
ośrodkiem i terenem międzynarodo 
wych regat wioślarskich. 

List do Redakcji. . 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Upraszam o umieszczenie w Pańskiem po 
czytnem piśmie niniejszego listu jako prote- 
stu przeciw brutalnemu zachowaniu się wła- 
ściciela bufetu w restauracji „Europa'* w sto 
sunku do mnie jako członka-koresponden- 
ta Komitetu Floty Narodowej w Warszawie 
podczas pełnienia przezemnie służby hono- 
rowej, polegającej na propagowaniu śród ze 
branej publiczności idei wzmocnienia Fłoty 
Narodowej oraz inkasowania dobrowolnych 
wkładek. za wydaniem odnośnego pokwito- 
wania i okazaniem legitymacji, w dniu 15-go 
kwietnia b. r. 

Pan ów, mimo z mej strony jak najdalej 
posuniętej rezerwy i taktu, nie zawahał się 
odmawiając dobrowolnej wkładki, oświad- 
czyć publicznie, iż winienem akcję wzmoc- 
nienia Floty Narodowej szerzyć „na ulicy”, 
nie zaś jako gość w jego restauracji, na co 
odparłem mu, iż wszędzie, gdzie się tylko 
da, należy głośno mówić o naszej Flocie Na 
rodowej, zabierając głos w imię jej dobra, 
jego zaś, ani też nikogo nikt z nas — człon- 
ków-korespondentów Kom. Floty Nar. nie 
zmusza do uczestniczenia w naszej wspól- 
nej akcji wzmocnienia Floty Narodowej, wy- 
praszając, jednak sobie, stawianie jakichkol- 
wiek nistosownych przeszkód oraz tem bar- 
dziej niewłaściwych uwag. 

пн 
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NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI 
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Jeśli w restauracji można tańczyć i upi- 
jać się bodajże do upadłego, oraz opowiadać 
przeróżne „kawały, — dlaczego nie można 
mówić głośno o Flocie Narodowej, oczywiś- 
w stanie trzeźśwym i w sposób poważny? 

Flota Narodowa — jest to nasza przysz- 
łość i pan ów wysoce się pomylił, myśląc, iż 
mię spłoszy, zdezorjentuje i zniechęci wpro- 
wadzając na widownię policję, która po na 
leżytem stwierdzeniu mej tożsamości zosta- 
wiła mię w całkowitym spokoju. 

Jednak nie przechodzę nad tym faktem do 
porządku dziennego, ponieważ podobne tra- 
ktowanie członków-korespondentów Komite- 
tu Floty Narodowej przez jednostki a la ów 
pan z za bufetu (niestety odmówił się poda 
nia swej godności) restauracji „Europa 
przy ulicy Dominikańskiej w Wilnie, oburza 
mię do głębi. 1 

Uwažam przeto za stosowne apelowač do 
opinji publicznej za pośrednictwem Pańskie 
go organu prasy, by wspierała żmudną a 
niewdzięczną pracę członków-koresponden- 
tów Komitetu Floty Narodowej, którzy wszak 
żadnej korzyści materjalnej nie ciągną ze 
swej akcji, prócz moralnej satysfakcji i świa 
domości moralnego zwycięstwa. 

Racz Pan, Panie Redaktorze, przyjąć wy- 
razy mego prawdziwego szacunku. 

Faustyn Kraskowski 

Całonek-korespondent Komitetu Floty 
Narodowej w Warszawie (leg. Nr. 6325) 
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PIĄTEK, dnia 17 kwietnia 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 

12.05: Koncert popularny (płyty). 13.10: Ko- 
munikaty meteorologiczne. 14.00: Lekcja 
franeuskiego. 13.10: Odczyty dla maturzys- 
tów. 16.10: Kom dla żeglugi 16.30: Program 
dzienny. 16.30: Koncert życzeń (płyty). 17.06: ; 
„Tragedja ludzi uczciwych“--feljeton. 17.15: 
„Powstanie listopadowe na Litwie'*—odczyt. 
17.45: Muzyka lekka. 18.46: Kom. LOPP 
19.00: Kwadrans akademicki. 19.20: Nowo 
ści teatralne. 19.20: Program na sobotę. 
19.40: Pras. dzien. radj. 2040: Pogad muz 

OBUWIE 

i „CETANJA“ 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. Kabacznik, ul. Wileńska 32 

G. Szames, ul. Wileńska 17 

L. 2 

„Bezet“, ul. 

„Un Chic Soulier", ul. Wileńska 24 ' 

Na. 87 (2029) 

20.10:Koncart Symfoniczny. W  przefwie 
„Przegląd filmowy“ Po koncercie kam. 

SOBOTA, dnia 18 kwietnia 1731 roku 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna (płv 

ty) 1310: Kom meteor. 15.30: Odczyt dla ma- 
turzystów 15.40: „Honoratka — odczyt 16.19 
Komunikat dla żeglugi. 6.15: Program dziea 
15.20: „Mała skrzyneczka* 16.45: Koncert 

17.15: „Człowiek a ziemia* — odczyt 17.45: 
Audycja i koncert dla dzieci 18.45: Komuni- 
kat Wileńskiego Towarzystwa  Organizacyj 
i Kółek Rolniczych 19.00: Reportaż z cykli 
„Życie na prowincji" 19.30: Program na nie 
dziełę i rozmaitości 19.40: Prasowy dzien 
radjowy 20.00: „Bohaterskie niespodzianki' 
— feljeton 20.15: Skrzynka techniczna 20.30: 
Muzyka lekka 21.15: „Na widnokręgu* 22.50- 
Komunikaty. 23.60: Transmisja z teatru arty 

stycznego. : 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
PRZEJECHANIE. 

Wezoraj wieczorem wpobliżu domu Nr. 
50 pray uliey Zawalnej dorožka przejecba- 
ła uezenicę żydowskiej szkoły muzycznej 
Emmę Tauber (Wielka 56). Pomoey udzie- 
liło, poszkodowanej pogotowie ratunkowe. 

0). 
NOŻEM W GŁOWĘ. 

Wezoraj w nocy posterunkowy P. P. 
przywiózł do pogotowia ratunkowego nie- 
jakiego Kamińskiego który miał głęboką ra- 

nę nożową w głowie. Przy jakich okołiez- 
nościach został on ranny ustali policja, któ- 
ra wdrożyła dochodzenie. 40). 

POD KOŁAMI POCIĄGU. 
15 b. m. na szlaku Wiino—Nowo-Wilej- 

ka raucił się pod pociąg Paździerski Ga- 
brjeł (Pionierska), ponosząc śmierć na miej- 
seu. 

PODRZUTKI. 
15 b. m. przy ul. Tatarskiej 2 znałezion» 

podrzutka płci żeńskiej w wieku około 2 
miesięcy, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

15 b. m. przy ul. Letniej 8 znałeziona 
podrzutka płci męskiej w wieku około 2 
tygodni, którego umieszczono w przytułku: 
Dzieciątka Jezus. 
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De. GINSBERG 
6horoby skórne, wene 

f ryczma i moczopłoław e 
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WYLECZY NAJLEPIEJ, RAJSKUTECZWIEŹ 
ahoroby reumatyczne, artretyezne, przymiot i jego mastępotwa, choroby skórne, 
zółzy, kreywicę, choroby nerwowe, zapalenie stawów i kości, zatrucia metalami. 

Majsilniejsze w Europie wody siarczane-słone i pierwszorzędne kąpiele mułowe. 
Sezony ed 1-go maja do 30-go wrzeSnia. 

Informacje i prospekty w każdej chwili na żądanie odwrotnie. 
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nergana. Ostatnio badałem  wszyst- 
kich, to razem, to osobno i mam wra- 
żenie, że każde mnie okłamało w wię- 

kszym lub mniejszym stopniu. Nawet 
panna March — 0, niech się pani nie 
kryje z sympatją dla niej — nawet pa 
ni faworytka coś ukrywa, chociaż u- 
nika bezpośredniego kłamstwa ze zrę 
cznością, przynoszącą zaszczyt jej a- 
wanturniczemu pochodzeniu. Kłam- 
stwa były tak samo interesujące jak 
prawda, ale odtąd zadowołę się tyłko 
prawdą. Na pierwszy ogień pójdzie Mi 
ttie Frisling dokończył ze Śmie- 
chem. 

Po chwili rzekł: 
— Przyprowadzę ją tutaj na roz- 

mowę, jeżeli pani pozwoli. 
Skinęłam głową może zbyt entuzja 

stycznie, bo wychodząc z pokoju stłu 
mił uśmiech. 

Czekając na jego powrót, zajęłam 
się pacjentem. Z punktu widzenia spra 
wy szczęśliwie się składało, że wyma- 
gał on tak mało opieki. Gdyby był cho 
ry na zapalenie płuc, lub inną jaką 
chorobę, nie mogłabym go opuścić ani 
na chwilę. Chociaż co do tego, to póź 
niejsze wypadki dowiodły, że w razie 
jego przytomności, część przeżytych 
przez nas okropności nie miałaby wo- 
góle miejsca. 

Stan jego polepszał się w widocz- 
ny sposób. Trzymając palce na pul- 
sie, przyjrzałam się jego: ręce, pomar: 
szczonej i zeszpeconej żyłami i ścięg- 
nami, ale ładnej, kształtnej i świad- 

czącej o energji właściciela. Ileż razy 
groziła ona rewołwerem lub rewido- 
wała kieszenie podróżnych! „Reka ka- 
żdego członka naszej rodziny jest 
stworzona do rewołweru”*. Jeżeli tam- 

OWOCOWE 
Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy, wielki, dobry wybór polecają na sezon 
Mozelewskie przy Kolonji 

Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6 m. 2. 
е° Ceny przystepne. 

98880806088888088 
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to wszystko było prawdą, to Eustachy 
zrobił słuszną uwagę. 

Wszystko składało się na logiczny 
zespół życiowy. Wspaniały dom, sza 
nowny ton, przyjęty pracowicie w na- 
stępstwie porzucenia krzywych dróg. 
książki, obrazy i wogóle całe sztuczne 
urządzenie domu, które w owych la- 
tach uchodziło za wykwint. A dalej su 
rowe wychowanie synów przez stare- 
go, potępienie ich występków, feudal 
na władza nad rodziną, naturałna w 
eksherszcie bandy, i uporczywe obsta 
wanie przy formalnościach i ceremon 
jach, stanowiących podług niego isto- 
tę życia t. zw. porządnych ludzi. 'Tru- 
dno się było spodziewać w takich wa- 
runkach czegoś innego jak właśnie te 
go rodzaju „obronnego mechanizmu”. 

Czasy gdy budowano ten dom nie 
nałeżały w tej części kraju do spokoj- 
nych. W jakich księżycowych ekspe- 
dycjach brał udział mój pacjent? Wy 
obraźnia podała mi obraz nocy, roz- 
brzmiewającej tętentem kopyt koń- 
skich, strzałami, krzykami i przeklę: 
stwami podróżnych oraz brzękiem zło 
ta i srebra, rozmigotanego w świetle 
gwiazd.—,„Posiłki będą się odbywać 
bez masek i pistoletów . napisał 
zmarły redaktor, ostrzegając sarkasty 
cznie podróżnych, aby unikali drogi, 
wiodącej koło siedziby rozbójnika. 

Byłam tak podniecona, że trzy ra 
zy zmierzyłam puls, bo mi się zdawa 
ło, że się omyliłam. Zmieniłam właś- 
nie okład z lodu, gdy weszli O'Leary 
i Mittie Frisling. Ona spojrzała na 
mnie nieprzyjaźnie, lecz usiadła na po 
danem sobie krześle bez protestu. 

— Teraz, panno Frisling, prosił- 
bym o prawdę —- zaczął bez wstępu 

Poczta i telegraf SOlec—Zdrój. 

    

Od roku 1843 istnisje 

e |Wilenkin 
| ul. TATARSKA 28 
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Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,. 
na dogodnych warwdóach › 
INA RATY. 

NADESZŁY WOWOŚCI. 

  

w : Wilenska 3 
® od godz. 8—1 1 4—-%. 
' tel. 567. 3435 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matemaiyka. 
Zgłostenia do administr. 

dla W. K. 

  

КОА 

  

B. naucz. gimazjum 

udziela korepetycje 
i przygotowuje do egza- 
minów ze  wszysikich 
przedmiotów w zakresie 
gimnazjum. Specjalność 
matematyka, język polski. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Administracji „Kuri. W.” 

pod „Nauczyciel“, 

Do wynejęcia Zpokeje 
z prawem korzyst. z ku- 

chni—Piłsudskiego 2—17. 

  
  

  

   

  

mob. r. 1896 wyd. na 
imię Władysława Tomko,. 

| unieważnia się. 
  i 

| Ze ke wojsk. i karta. 
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detektyw. W jego spokojnym głosie: 
brzmiał niebezpieczny, ostrzegawczy 
ton. — Niech pani na mnie patrzy. W 
chwili zabójstwa Adolfa Federie sta- 
ła pani za tą portjerą. Widziała pani 
jak upadł. Potem uciekła pani na górę: 
kuchennemi schodami. Pobiegła pani 
korytarzem tylnego pawilonu i wpad- 
ła do pierwszej niezajętej sypialni, b 
gdyby pani pośpieszyła do swojej, to- 
by pani spotkała kogoś w hallu. Zosta 
wiła pani rewolwer za szafą! Pani za- 
strzeliła Adolfa Federie! 

W miarę nieubłaganych słów de- 
tektywa twarz Mittie stawała się co- 
raz zieleńsza. Przy ostatniem zdaniu 
w jej bezbarwnych oczach  błysnęła 
panika, a tłuste ręce zatrzepotały ner- 
wowo. 

— Nie! — krzyknęła chrapliwym 
głosem. — Ja go nie zabiłam. 

— Pani go zabiła. Pani stała za 
portjerą. Pani zobaczyła Adolfa na 
schodach. Pani podniosła rewolwer i... 
Mittie podniosła przeraźliwy wrzask... 
— Ja nie! Ja nie! Grondał panu na 

gadał! Słyszałam. Uniosła się z pod- 
rzutem na krześle i osunęła się na nie' 
zpowrotem. Strach odejmował jej przy 
tomność. — Och, stałam za portjerą- 
ale go nie zastrzeliłam. Ktoś strzelił 
do niego z góry, ze schodów. Widzia-- 
łam, jak Adolf upadł. Chwytał rękami 
powietrze. Słoń stoczył się po seho- 
dach. Adolf upadł i zsunął się 9 sto- 
pień niżej. Powiadam panu, że chwy- 

„tał rękami powietrze. 

(D G. Nu. 

  

Bruk. „Znicz”, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-46 

    

    
 


