
   

    

Rek Vili. Kr. 88 (2030). Wilno, Sobota 18 Kwietnia 1931 r. 

Nateżność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 29 groszy. 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagielłońska 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmo 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 sł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁO: 

za mai. jedńoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: 
4 Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

  

JEF 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 509/, z zastrzeżeniem miejsca 

Geneza nominacji Ks. 
Odkąd zawarta została na Syno- 

dzie brzeskim 1596 r. Unja pomiędzy 

Kościołem rzymsko-katolickim a Ko 

ściołem grecko-wschodnim ruskim w 

osobie jego hierarchów — Kościół uni 

cki w Rzeczypospolitej nie zaznał z 

żadnej strony: ani państwowej, ani 

społecznej, ani kościelnej łacińskiej 

dostatecznej opieki i nie zdołał sobie 

zjednać niczyjej sympatji. 

Biorąc rzecz porównawczo można 

powiedzieć. że za czasów króla Zyg- 

munta III większą sympatją i opieką 

cieszył się Kościół unicki u króła, niż 

u episkopatu rzymsko-katolickiego ob- 

rządku łacińskiego. Jak wiadomo z 

dziejów Kościoła unickiego w Polsce 

— nigdy on nie zdołał utrwalić swego 

stanu posiadania, ani też unormować 

położenia prawnego w państwie. Był 

  

on niejako objektem rywalizacji po- 

między Kościołem katolickim obrzą- 

dku łacińskiego a Cerkwią grecko- 

wschodnią, a co ważniejsze, nie umiał 

sobie zdobyć równorzędności społecz- 

nej i obywatelskiej w łonie samegoż 

Kościoła. 

Jeżeli można mówić o antagoniz- 

mie wobec obrządku wschodniego w 

Kościełe kątolickim, to niewątpliwie 

najwięcej nieprzychylności zaznał Ko- 

Śeiół unicki ze strony episkopatu ob- 

Tządku łacińskiego. Obrządek wscho- 

dni był uważany zazwyczaj za kato- 

licyzm drugiej klasy, za coś niższego 

i nierównouprawnionego wśród ob- 

rządków w Kościele katolickim. 

To upośledzenie Kościoła unickie- 

go łak się utrwaliło w psychice ogółu. 

że ówczesne prawodawstwo Rzeczypo 

społitej pośrednio ujemnie odbijało się 

na stanie i liczebności Kościoła ru- 

skiego: masowy proces przechodzenia 

© obrządku wschodniego na łaciński 

uszczuplał szeregi wyznawców  Koś- 

€ioła ruskiego. osłabiął jego siły inte- 

łektualne, zmniejszał jego zasoby ma- 

terjalne. 

Unja brzeska nie stanowiła jeszcze 

celu sama w sobie, Stolica Apostolska 

zawsze poprzez Polskę widziała cele 

dalsze, w zasiąg swoich planów wcią- 

gała wschód rosyjski, Kościół zaś ru- 

ski w Rzeczypospolitej miał być tym 

pośrednikiem, który otwierał tam dro 

gę ekspansji katolickiej. 

To zapatrzenie się w dalsze cele 

stwarzało tak paradoksalną sytuację, 

że prawodawstwo Stolicy Apostolskiej 

żakazywało przechodzenia unitom na 

Obrządek łaciński, i otaczało specjal- 

ną opieką obrządek wschodni, który 

€hciano zachować w całej jego od- 

mienności od obrządku zachodniego. 

Można bez przesady powiedzieć. 

że cele Rzymu obliczone na daleką me- 

tę, niezawsze się liczyły z realną Ssy- 

luację Kościoła wschodniego w Pols- 

ce. Specyficzne warunki w Rzeczypó- 

Spolitej, polityczne jak i społeczne, 

zmuszały Kościół unicki do możliwego 

przystosowywania się raczej do form i 

obrzędów Kościoła łacińskiego, czego 

Wyrazem był Synod Zamojski i te 

. Wszystkie reformy obrzędowe, które 

Zątarły niektóre cechy obrządku 

Wschodniego, a w wielu formach zew- 

hętrznych upodobniły go do obrządku 
łacińskiego. Prawo i siła życia dotkli- 

wie zaciążyły nad teorją i wielkiemi 

Planami. 
Zupelnym brakiem idealizmu, zu- 

bełnem wyzbyciem się wielkich celów 

byłoby nieprzyjazne ustosunkowanie 

się do dzieła tej miary, co zjednocze 

No dwóch košeiotow., Cel ten przy- 

Swiecat od wieków i idea ta przetrwa 

Jeszcze wieki. Ale wobec rozbieżności 

tej idealnej tendencji do unji koś- 

€tołów z realnemi warunkami, życi 

muszą do szukania takiego wyjś- 
“а, Ktėreby,- nie godząc w istotę sa- 

Mych dążeń, nie żaprzepaszezało je- 
dnocześnie całego szeregu interesów 

  

į Państwowych i społecznych. Stwier- 

dzająe to należy sobie wyraźnie i bez 

ogródek powiedzieć, że środki i meto- 

dy stosowane obecnie w tej akcji szko- 

dzą samej idei zjednoczenia kościołów 

i narażają na szwank interesy pań- 

stwa, w  którem akcja obrządku 

wschodniego jest prowadzona. 

Žyczeniu Episkopatu polskiego ob- 

rządku łacińskiego stało się zadość. 

Na wniosek biskupów polskich Stolica 

Apostolska mianowała biskupa tytu- 

larnego w charakterze wizytatora apo- 

stolskiego na Polskę dla parafij ob- 

rządku wschodniego. Wybór padł na 

osobę ks. Czarneckiego. 

Nieoczekiwane światło na genezę 

lej nominacji jak i na całą akcję ob 

rządku wschodniego w Polsce rzuca 

„Pamiętnik I Konferencji Kapłańskiej 

w psrawie unji kościelnej w Pińsku", 

wydany obecnie nakładem Pińskiej 

Kurji Biskupiej. 

Z przebiegu tej konferencji, jak 

świadczy ów pamiętnik, przekonać się 

łatwo, że w łonie samego duchowień- 

stwa katolickiego nie ustalił się jeszcze 

pogląd zarówno na istotę samego ob- 

rządku wschodnio-słowiańskiego jak 

i na metody, które należy stosować w 

realizacji tych zamierzeń. Obszernie 

i długo rozprawiano o tem wśród księ- 

ży z Ks. Bisk. Łozińskim na czele, ale 

do żadnych konkretnych wniosków 

duchowne zgromadzenie nie doszło. 

Konferencje zainaugurował -prze- 

mówieniem Ks. Biskup Łoziński, który 

między innemi stwierdził, że „najwięk- 

sze przeszkody zewnętrzne mogą Spo- 

tykać tych, których chemy nawracać, 

z naszej własnej strony”, nawoływał 

do ducha ofiarności i bezinteresownoś- 

ci w akcji nawracania oraz do pozby- 

cia się fanatyzmu religijnego. 

W dyskusji nad istotą i metodami 

akcji unijnej wypowiadano wręcz 

przeciwstawiające się sobie poglądy. 

Pewną wspólność tych poglądów da 

się z trudem odszukać w ocenie istoty 

obrządku _ wschodniego. Niektórzy 

mówcy z całym naciskiem podkreślili 

że wyrazy „katolicki“, „Iaciūski“ i 

„polski“ są zazwyczaj identyfikowane 

i ten fakt odstrasza rzekomo ludność 

prawosławną od Kościoła katolickiego. 

Jedni radzili by, idąc z misją apostoł 

ską nawracania do ludności prawo- 

sławnej, nie wymawiać tych strasz- 

nych wyrazów, a przeciwnie pisać się 

na terminologję cerkwi i wyraźnie wo- 

bec ludu nie stawiać sprawy nawra- 

cania. Inni byli zdania odmiennego. 

Twierdzili oni, że sprawa ta musi być 

stawiana wyraźnie, że lud powinien 

rozumieć, że z prawosławnego staje się 

katolickim, natomiast zachowuje dro- 

PA ZOE WCS EO MY ANC WZT ое 

SET ZE ZI AAA AAAA ZONA 

W dniu dzisiejszym obchodzą srebrne 

gody swego pożycia małżeńskiego: Minister 

przemysłu i handlu, a zarazem czołowy po- 

seł na Sejm z okręgu wileńskiego p. Ale- 

ksander Prystor i jego małżonka p. Janina 

z. Bakunów Prystorowa. 

Państwo Prystorowie zamierzali pierwo- 

Inie spędzić ten uroczysty dla siebie dzień 

w rodzinnem mieście Wilnie, gdzie wyrośli 

i poznałi się, jednakże wskutek nieprze- 

widzianych przeszkód, zmuszeni byli z tego 

iaru zrezygnować i spędzają dzień dzi- 

  

   

  

jszy w Warszawie. 

Redakcja „Kurjera Wileńskiego" składa 

tą drogą Szanownym Jubilatom swe naj- 

szczersze gratulacje i życzenia długich lat 

szczęścia i powodzenia w pracy publicznej. 

ras 
оннн 722 09 0000 ee 

Najwyższe odznaczenie 

greckie dia P. Prezydenta. 

WARSZAWA, 17. IV. (Pat). Poseł 

nadzwyczajny i minister pełnomocny 

Grecji p. Lagudatis udał się w dniu 17 

b. m. w godzinach południowych w 

towarzystwie szefa protokółu dypło- 

matycznego p. Romera na Zamek, 
gdzie był przyjęty na audjencji przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, któ 
remu wręczył najwyższe odznaczenie 

greckie, mianowicie order Zbawiciela 
I klasy. : 

      

gie mu formy obrzędowości wschod: 

niej. Jak daleko musiała zaprowadzić 

dyskusja o nieujawnianiu w misji na- 

wracania istoty rzeczy świadczy fakt, 

że Ks. Biskup Łoziński zmuszony był 

potępić symulację, powołując się w tej 

mierze na autorytet św. Pawła. 

7 wygłoszonych referatów można 

wnioskować, że większość zgodziła się 

na zachowanie formy synodalnej czyli 

  

yjskiej dla konwertytów „inaczej 

mówiąc wypowiedziała się za obrząd- 

im dla no- 

  

kiem wschodnio-bizanty 

wopozyskiwanych katolików. Jeden z 

prelegentów niezbicie dowiódł faktami 

i przykładem, że obrządek bizantyjski 

różni się od obrządku grecko-rusiń- 

skiego (unitów galicyjskich) przeszło 

słu odmianami i nazwał ów obrządek 

grecko-rusiński „gorszącą mieszani- 

ną”. 

Wschód jak gdyby oczarował nie- 

których prelegentów. Mówiono o jego 

skarbach, o uszanowaniu jego odręb- 

Narady w 

Wczoraj przed południem w Pre- 

zydjum Rady Ministrów odbyły się 
pod przewodnictwem p. premjera 

Sławka narady w związku z między- 

narodowemi gospodarczemi konferen 

ejami, które odbyć się mają w пар 

bliższym okresie czasu. W konferen- 

ей wzięli udział pp. ministrowie Za- 

leski, Matuszewski, Pieracki, Prystor 

i Janta - Połezyński. 
W dniu 18 maja w Londynie od- 
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ności i zwyezajów, zapatrzono się w 

wielki oderwany cel, który jest niewąt- 

pliwie daleką muzyką przyszłości. 

Zastanawiano się też obszernie nad 

metodami akcji unijnej. Jedni dora- 

dzali by prowadzić ją od dołu, od na- 

wracania poszczególnych jednostek, u- 

świadomionych wpełni eo do istoty 

swego nawrócenia, innż woleli zaczy- 

nać od hierarchji i pociągania przez 

nią większych mas. Zdania były bar- 

dzo rozbieżne, a całkowitą dezorjenta- 

cję ujął w lapidarnych, ałe jakże świad 

czących o bezradności słowach jeden 

z dyskutujących księży, który powie- 

dział: „nawracajmy tak, jak się tylko 

daje“! \ 

Otóż to „nawracajmy lak, jak. się 

* tylko daje” dało bardzo smutne wyni- 

ki: akeja obrządku wschodniego w 

Polsce zadrażniła stosunki pomiędzy 

wyznaniem katolickiem a prawosław- 

nem, wnosząc do umysłów ludu zupeł- 
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Prezydjum Rady Ministrów. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

będą się narady | międzynarodowej 
koniereneji rolniczej W skład pre- 
zydjum wchodzi 8 państw, między 
innemi Połska. 

Na wezorajszej naradzie w Pre- 
zydjam Rady Ministrów omówiono 
stanowisko delegacji połskiej, na tej 
konferencji. Ponadto również ©ma- 
wiano wypadki, jakie zaszły ostatnio 
w stosunkach polsko-gdańskich. 

Gdański komisarz Ligi Narodów w Warszawie 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wysoki komisarz Ligi Narodów w 

Gdańsku markiz  Gravina złożył 

przedwczoraj oficjalną wizytę na Za- 

mku Panu Prezydentowi Rzplitej i 

w Prezydjum Rady Ministrów p. pre- 

mjerowi Sławkowi, którzy go nastę- 

pnie w godz. popołudniowych rewi- 

zytowali. 

W 'dniu wczorajszym p. Gravina, 

zamieszkujący w Hotelu Europejskim 

w Warszawie zaznajamiał się u sie- 

bie w domu z materjałem, dotyczą- 

cym sytuacji polsko-gdańskiej, w któ 

rej wyniku gen. komisarz dr. Stras- 

burger złożył swą dymisję. 

W kołach politycznych uważają, 

że wysoki komisarz Ligi Narodów w 

Gdańsku jako osoba, której za- 

ufanie równieź została przez 'prezy- 

denta senatu wolnego miasta poder- 

wane, wystąpi z odpowiednią akeją 

za pośrednictwem Ligi Narodów wo- 

bec władz gdańskich w obronie in- 

teresów obywateli połskich, oraz au- 

torytetu Ligi Narodów. 

Reforma Kas Chorych. 
Zamiast 243 kas — 56 okręgowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W najbliższych dniach podpisaną 

zostanie nominacja 56 komisarzy 

przyszłych Okręgowych Kas Chorych, 

które otworzone zostaną w ies 

dotychczasowych 243 kas. Komisarze 

ci mianowani zostaną narazie w, cha- 

rakterze komisarzy likwidacyjnych i 
organizacyjnych a obejmą zarząd po- 

szczególnych terenów przyszłych Kas 
Okręgowych jeszcze przed 
statutu tych kas. 

DORR 

Mac-Donald otrzymał votum zaufania. 

LONDYN, 17-1V. (Pat). Po przemówieniach Lloyd George'a i Mac- 

Donalda zainteresowanie obradami izby Gmin zmalało. Wynik gło- 

sowania, które nastąpiło około godziny 22-ej, nie ulegał wątpii- 

wości. Wniosek nieufności dła rządu, zgłoszony przez konserwa- 

tystów, został odrzucony większością 305 głosów przeciwko 257. 

GBAGUYSKNEAGACY 

Zerwanie stosunków dyplom. między Litwą 
a Watykanem? 

RYGA 17.4. Pat. — „Rigasche Run- 

dschau“, donosząc © odmowie prezy- 

denta Litwy Smetony udzielenia au- 

djeneji msgr. Bartoloniemu, dodaje, 

że msg. Bartoloni miał wręczyć pre- 

zydentowi kolekcję nowych monet 

watykańskich. 

Fakt odmowy przyjęcia przedsta- 
wiciela Stoliey Apostolskiej ze strony 
głowy państwa litewskiego komento- 
wany jest jako zerwanie stosunków 
dyplomatycznych między Litwą a Wa 

tykanem. 

Arcybiskup Skwireckis zabrania księżom 
należeć do partji narodowców. — 

Jak podają „Lietuvos Žinios“ are. 

Skwireckis wydał zarządzenie na mo- 

cy którego nie wolno księżom nale- 

żeć do partji narodowców i współ- 

pracować z nimi. 
W związku z tem zarządzeniem 

kan. Mironas wystąpił z partji naro- 

dowców. 3 3 
Arc. Skwireckis wydał odezwę, w 

której oświadcza, że organizacje mło- 
dzieży, należące do partji tautininków 
nie odpowiadają wymaganiom. reli- , 
. 

' 

zmianą 

  

1.— 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 

Jeden z referatów pod tytułem „Co 

przemawia dzisiaj za przyjęciem ro- 

syjskiej (synodalnej) formy obrządku 

dła nawracających się prawosław- 

nych* kończy się słowami: 

„Pracujcym nad nawróceniem prawosław- 

nych trzeba zbliżyć się do nich i w miarę 

możności przyjąć ich teraźniejszy obrządek 

i zwyczaje we wszystkiem t. j. wygłąd ubio- 

rów w życiu prywatnem i w cerkwi, sposób 

odprawiania wszystkich nabożeństw i sakra- 

mentów: naprzykład pracującym między sta 

roobriadcami trzeba żegnać się dwoma ра!- 

cami, pisać „Isus* tak jak oni i t. p. I taki 

jest duch Kościoła świętego, często wyraża- 

ny przez Papieży aź do dzisiejszych czasów”. 

Oto jak szeroko otwarto na konfe- 

rencji wrota inwazji ducha wschodu 

rosyjskiego. 

Konferencja zakończyła się jednak 

bardzo symptomatycznym referatem 

ks. Jana Urbana p. t. „Niektóre prze- 

szkody pracy unijnej u nas w dobie 

dzisiejszej”. Referat ten był bardzo 

rozsądnem ostudzeniem zapału obra- 

dujących w apologji obrządku wschod 

niego w Polsce. Prelegent zestawił do- 

kładnie wszystkie trudności psycholo- 

gicznej politycznej i religijnej natury, 

towarzyszące akcji obrządku wschod- 

niosłowiańskiego. Przyznaje on że spra 

wa pozyskania prawosławja na odzy- 

skanych przez Polskę terenach „dużo 

trudniejsza jest w przeprowadzeniu, 

dużo skromniejsza w rezultatach', że 

nie pozyskała ona sobie popularności, 

że niektóre okoliczności świadczą, iż 

„un ja to pewna asekuracja tych, co do 

niej przystąpi, przed spolszczeniem 

się', że jest to sprawa wogóle wielce 

skomplikowana. Widzi Ks. Urban i to 

całkowicie słusznie, przedewszystkiem 

trudności językowe: jakim językiem 

propagatorzy unji mają się posługi- 

wać? Polski — naraża na zarzuty po- 

lonizacji, ukraiński i białoruski nie 

mają zastosowania na całym terenie 

misyjnym i wywołują polityczne za- 

strzeżenia wśród konwertytów, bar- 

dziej wyrobiony język rosyjski narazi 

na zarzuty hodowania szkodliwej ir- 

rydenty i pracy dla przyszłej „jedynej 

i niepodzielnej Rosji". Słusznie twier- 

dzi Ks. Urban, że: 

„w tym kraju wytworzyła się taka sytu- 

acja, że w jakimkolwiek kierunku zechce się 

poprowadzić pracę, natrafi się na dwóch 

przeciwników, a tylko jednego i to może po- 

dejrzewającego nas o nieszczerość przy ja- 

ciela“. Е 

Z dlugich i niezmiernie ciekawych 

obrad konferencji, ujawniających roz- 

bieżność poglądów i wykazujących 

przedwczesność akcji unijnej na tere- 

nach ziem półnoeno-wschodnich pań- 

stwa naszego, pozostał jeden wniosek 

Ambasador W. Brytanii 
u min. Zaleskiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym p. min. spr. 

zagr. Zaleski przyjął ambasadora W. 

Brytanji p. Erskine i odbył z nim 
dłuższą konferencję. 

Nowy radca ambasady pol- 
skiej w Waszyngtonie. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Radca ambasady polskiej w Wa- 
szyngtonie dr. Łepkowski odwołany 
został do Warszawy i w najbliższym 

ezasie obejmie stanowisko na innej 
płacówce polskiej zagranicą. Na sta- 
nowisko radcy amabasady polskiej 
w Waszyngtonie powołany został z 

dn. 1 maja dr. Władysław Sokołow- 
ski, dotychczasowy kierownik wydzia 
łu ustrojów międzynarodowych w Mi- 
nisterstwie Spraw Zagranicznych. 

Prezydent Estonii u posła 
polskiego. 

TALLIN 17.4. Pat. — Minister 
Rzeczypospolitej Polskiej p. Libicki z 
małżonką wydał obiad dla naczelnika 

państwa Paetsa, na którym to obie- 
dzie byli również obecni ministrowie 
przedstawiciele korpusu dyplomaty- 
eznego oraz wojska. 

— ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

już dziś zrealizowany w pełni. Na za- 

kończenie swego referatu wypowie- 

dział ks. Urban przekonanie: 

  

„że do powodzenia akcji unijnej nie przy- 

czynia się okoliczność, iż nie posiada ona je- 

dnego kierującego centrum. Teren pracy "- 

nijnej rozpada się na cztery, a właściwie pięć 

diecezyj łacińskich... Dła powodzenia akcji 

unijnej w każdym razie uważałbym za ko- 

nieczne wytworzenie, w tej czy innej formie, 

jakiegoś czynnika jednoczącego całą tę akcję. 

W ramach obecnego prawno-kościelnego sta 

nowiska tutejszej unji byłoby pożytecznea 

istnienie przynajmniej biskupa wschodniego 

obrządku w roli wikarjusza generalnego Or- 

dynarjuszów łacińskich, jak to przez szereg 

lat było w Ameryce Północnej wśród Ukra- 

ińców, a dłużej we Włoszech u Greko-Wło- 

chów*. 

Tak tedy Episkopat polski poszedł 

po myśli wniosku ks. Urbana. Jeden z 

uczestników konferencji pińskiej, ks. 

Mikołaj Czarnecki,  redemptorysta 

wschodnio-słowiańskiego obrządku z 

Kowla, mianowany został biskupem 

tytularnym i będzie pełnił funkcje wi- 

karjusza generalnego dla obrządku 

wschodnio-słowiańskiego w diecezjach 

łacińskich. 

Z dotychczasowej akcji ks. Bisku- 

pa Czarneckiego, Ukraińca z urodze- 

nia, a Rosjanina z przekonań — jak 

pisała o ks. Biskupie rosyjska gazeta 

„Za swobodu* — wnosić można, że 

będzie on działał w myśl założeń, ma- 

jących ma uwadze zachowanie w nie- 

naruszonej formie obrzędów. rosyjsko- 

synodalnych wśród nawracających się . 

katolików, bowiem powołany on został 

do pracy misyjnej w Polsce, lecz poza 

terenem diecezji grecko-katolickiej b. 

Galicji, i podziela niewątpliwie opinję 

jednego z prelegentów konferencji piń- 

skiej, który powiedział, 

„że obrządek grecko-słowiański galicyj- 

ski w teraźniejszej formie wcałe nie nadaje 

się dla nawracających się prawosławnych al- 

bowiem między nim, a prawosławno:*rosy j- 

skim jest kilkaset różnic, do których prawo- 

sławni w swoim nadzwyczajnym konserwa- 

tyzmie są bardzo przywiązani". 

Rozpocznie się tedy akcja konser- 

wowania form obrzędowości rosyjskiej 

i odgradzania się od naleciałości łaciń- 

skich — wszystko w imię pozyskiwa- 

nia jak największej ilości dusz dla ideż 

katolickiej. Z punktu widzenia pań- 

stwowego, a Śmiem twierdzić i kato- 

lickiego wymownie charakteryzuje ie 

zamiary drobny, ale jaskrawy epizod 

historyczny. 

Kiedy rząd rosyjski zamierzał zlik- 

widować unję na ziemiach litewsko-ru- 

skich, na Chełmszczyźnie i Podłasiu, 

rozpoczął od usuwania naleciałości ła- 

cińsko-polskich w obrzędowości Koś- 

cioła unickiego i w tym celu wprowa- 

dzał na trony biskupie oddanych sobie 

ks. administratorów którzy z polecenia 

generał-gubernatorów usuwali z о- 

brządku wschodniego formy wprowa- 

dzone przez Synod zamojski, kleryków 

zaś zaprawiali w całkowitem przysto- 

sowaniu się do obrządku prawosław- 

no-rosyjskiego. Gorliwość osadzanych 

przez rząd rosyjski na tronach bisku- 

pich duchownych w odezyszczaniu ob- 

rządku wschodniego od naleciałości ła- 

cińskich tak dalece się posunęła swego 

czasu, że Stolica Apostolska musiała 

niektórych z pośród tych biskupów 

napiętnować mianem intruzów, a Koś- 

ciół unicki w konsekwencji tego od- 

separowywania się od zachodu, a sta- 

wania frontem wobec wschodu niepo- 

strzeżenie stał się jedną i niepodzielną 

Cerkwią prawosławną rosyjską. 

To. co zalecałi wówczas tak gorli- 

wie generał-gubernatorowie rosyjscy 

administratorom diecezyj unickich — 

dzisiaj ku ironji historji i przeszłości 

o której niepoprawnie zapomina się. 

zalecają świeżo powołanemu biskupo- 

wi kapłani członkowie unijnej konfe- 

rencji pińskiej. : 
3 wicz.
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L į t w ISTLy Z warszawy. 
Prowokator, czy warjat? — Niespodziewany wyrok. — Zmartwienia Warszawy. — Fuz 

ja teatralna. — Kryzys aktorski. — Stanowisko autorów. — Dyrektor w wielkim styłu — 

Rzeczywistość i maski. 

Świeżo zakończony proces o ze- 
szłoroczny „zamach na poselstwo so- 
wieckie przez kilka dni bardzo intere 
sował Warszawę. Zwłaszcza intrygo- 
wała wszystkich ósoba oskarżonego. 
Warjat, czy prowokator? — pytano. 
Nikt nie przypuszczał, że tego Połań- 
skiego o coś innego podejrzewać mo- 
żna. Jegomość butny, pewny siebie, 
dużo gadający—przeważnie bzdurstw, 
wykluczających się wzajemnie... raz 
podający się za komunistę, to znów 
za chrześcijanina i wroga bolszewi- 
ków... nie mogący się zdecydować, ja 
kiej jest narodowości... reklamuje swój 
polski patrjotyzm, nie wie dlaczego ży 
czył Polsce stryczka, chwali się, że słu 
żył w armji austrjackiej, boleje nad 
swą pognębioną ojczyzną — Rosją, a 
ostatecznie decyduje się zostać... Ru- 
munem. Ładny pasażer! 

To też w opinji publicznej wyrobi 
ło się przekonanie, że jeżeli cały ten za 
mach nie był sztuczną i doskonale za 
maskawaną robotą ad usum... sąsied- 
niego mocarstwa, w takim razie jest 
dziełem człowieka  niepoczytalnego, 
którego należałoby ubrać w kaftan i 
ulokować w Tworkach. Skazanie Po- 
łańskiego na 10 łat więzienia wywoła 
ło ździwienie: niektórzy sądzą że jest 
ono niejako potwierdzeniem  pierw- 
szej hypotezy. : 

Zresztą, sprawa cala rychlo posz- 
ła w zapomnienie. Oskarżony okazał 
się dla wszystkich równie antypatycz 
ny: los jego niczyjego spółczucia nie 
budzi. Warszawa ma dużo innych 
zmartwień. W sferach urzędniczych 
silne uczyniła wrażenie 15-procento- 
wa zniżka poborów. Aż do ostatniej 
chwili nawet w kołach dobrze poin 
formowanych sądzono, że da się tego 

uniknąć. 
Wielkie też zmartwienie mają lu. 

dzie, z teatru żyjący. Wiadomość o pro 
jektowanej fuzji teatrów miejskich z 
szyfmanowskiemi, zaniepokoiła akto 
rów, autorów, kompozytorów.. Już do 

roczny Sejm członków Zaspu dał wy- 
raz niezadowoleniu swemu z tego po- 
mysłu. Nie można się temu dziwić. Z 
każdym sezonem powiększa się licz- 
'ba bezrobotnych aktorów. Szkoły dra 
matyczne co rok wyrzuceją na rynek 
nowe zastępy adeptów; a tymcza- 
sem jedynie w dawnym zaborze nie 
mieckim wskrzeszenie Połski powię:. 
kszyło ilość scen polskich. W Małopol 
sce, a zwłaszcza w b. Królestwie efekt 
jest wprost przeciwny. Miasta, które 
ongi szezyciły się wcale niezłemi teat- 
rami (jak Częstochowa, Sosnowiec, Ka 
lisz, Płock i inne) teraz obywają się 
bez nich lub poprzestają na ledwo we- 
getujących  „działówkach*. Nawet 
Łódź, Lublin, ba! wielki, wspaniały 
lwów przeżywa kryzys teatralny, nie 
mogąc zapewnić bytu poważnym dy 
rekcjom. 

    

Wyrzuceni na bruk artyści groma- 
dzą się w Warszawie. Od 1 do 3-ej wy 
siadują u Loursa, od 5 do 7-ej w Ita- 
Ilji; radzą, organizują wypady na pro- 
wineję, przedewszystkiem zaś czekają 
na jakiekolwiek zamówienie: czy to do 
nakręcanego filmu, czy na ,„dogranie* 
w jakiej obsadniejszej sztuce w miej- 
skich lub u Szyfmana. 

Połączenie tych teatrów spowodu- 
je niewątpliwie redukcję personelu i 
rzuci na rynek nową falę bezrobot- 
nych. Zresztą, jednym z motywów pro 
jektowanej fuzji ma być przeciwdzia- 
łanie konkurencji aktorskiej i autor- 
skiej. 

Uzależnienie tak tych, jak tamtych 
od jednej, zmonopołizowanej władzy 
nie może również podobać się auto- 
rom. Dotąd nieraz się zdarzało, że u- 
twór, odrzucony przez teatry miejskie 
dostawał się na którą ze scen szyfma- 
nowskich i naodwrót. Taka zdyskwali 
fikowana przez jedną stronę sztuka — 
u drugiej cieszyła się niekiedy dużem 
powodzeniem, robiła kasę... 

Z przeprowadzeniem fuzji możli- 
wość taka musiałaby ustać. 

Związek Autorów jednak inaczej 
komentuje swój krytyczny do owej 
fuzji stosunek. Chodzi mu o to, że 
śród teatrów miejskich jest teatr Na- 
rodowy, a więc placówka kulturalna 
pierwszorzędnego znaczenia — pla- 
cówka, której nie' godzi się oddawać 
w dzierżawę ze względów jedynie fi- 
nansowych. W tej sprawie autorowie 
polscy mają nietylko prawo, ale i mo- 
ralny obowiązek podnieść głos, by za- 
bezpieczyć twórczość rodzimą przed 
mogącym kolidować z nią interesem 
prywatnego dzierżawcy. 

Wszystko to jest, zapewne, najzu- 
pełniej słuszne. Ale co poradzić na to, 
że faktycznie dr. Szyfman jest jedy- 
nym u nas dyrektorem teatralnym w 
wielkim stylu?.. Go poradzić na to, że 
on jeden umie jakoś godzić wymaga- 
nia budżetu z wymaganiami sztuki?.. 
I co na to poradzić, że nikt z dotych- 
czasowych władców gmachu na Teat- 
ralnym Placu zdolności tych nie wy- 
kazał; przeciwnie: każdy dawał po- 
pis niedołęstwa, dyletantyzmu i roz- 
rzutności?.. 

Nikt, prócz Szyfmana, nie posiada 
u nas kwalifikacyj na dyrektora te- 
atrów miejskich. Inna sprawa: czy te 
atry te należy łączyć z teatrami, bę- 
dącemi jego prywatnem przedsiębior - 
stwem... Da liegt der Hund begraben, 
Ale, jak dotąd, nie widać, by ktokoł- 
wiek w ten właśnie słaby punkt pro- 
jektu mierzył. 

Kwestja traktowana jest po warsza 
wsku. Po warszawsku — to znaczy 
nie dość prosto i szczerze. Tam, do- 
kąd wybrać się można tramwajem, je 
dzie się na... pegazie. 

Benedykt Hertz. 

Przemysłowcy polscy w Moskwie. 
MOSKWA, 17. IV. (Pat). W czwar- 

tek rano przybyła do Moskwy grupa 

przemysłowców polskich z p. Andrze- 

„jem Wierzbickim na czele celem wzię 

cia udziału w dorocznem zebraniu poł 

sko-sowieckiego towarzystwa akcyj 

nego Sowpoltorgu. Członkowie dełe- 
gacji wkrótce po przybyciu złożyli wi- 
zytę posłowi polskiemu w Moskwie p. 
Patkowi, a następnie wzięli udział w 
bankiecie wydanym na ich cześć przez 
dyrekcję Sowpoltorgu. 

Piekarze chcieli podwyższyć ceny na pieczywo. 

LWÓW 17.4. Pat. — Zarząd tutejszego 

cechu piekarzy ogłosił komunikat, w któ- 

rym zawiadamia, że z dniem 16 b. m. pod- 

wyższa bardzo znacznie ceny chleba i bu- 

łek. Ponieważ tego rodzaju samowolne pod- 

wyższenia cen ze strony cechu jest sprzeczne 

z obowiązującemi w tym względzie przep:- 

sami prawnemi, wedle których regulowa 

„cen pieczywa należy we Lwowie do Magi- 

stratu, a nadto ponieważ podwyżka ta godzi 

«w interesy szerokich kół konsumentów, prze 

  

  

to urząd wojewódzki lwowski zarządził w 
związku z tem rozwiązanie zarządu cechu 

oraz mianował komisarza, rządowego  dłs 
tymczasowego prowadzenia agend cechu uż 
do nowych wyborów. Urząd wojewódzki 
również zarządził pociągnięcie do odpowie- 
dzialności karno administracyjnej członków 
zarządu cechu. 

LWÓW 17.4. Pat. — W dniu 17 kwietnia 
została ogłoszona nowa taryfa cen mąki i: 
pieczywa, wydana przez magistrat Iwowski. 

Zmiany na placówkach kon- 
sularnych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że dnia 1 maja 
przeprowadzone zostaną następujące 
zmiany personalne na placówkach 
konsularnych polskich zagranicą. 

Konsul generalny w Lipsku dr. Je- 
rzy Adamkiewicz zostanie przeniesio- 
ny na stanowisko konsula generalne- 
go do Montrealu w Kanadzie; konsul 
Kossow mianowany został konsulem 
w Pradze Czeskiej; konsul generalny 
w Monachjum Ładoś przeniesiony zo- 
staje w stan rozporządzalności, radca 
handłowy poselstwa połskiego w Bel- 
gardzie dr. Smutny odwołany zostaje 
do centrali, również odwołany zosta- 
je z Berlina zastępca konsula gene- 
ralnego dr. Feniger. Na jego miejsce 
mianowany jest dr. Adam Kruczkie- 
wicz, dotychczasowy zastępca naczel- 
nika wydziału personalnego w Min. 
Spraw Zagranicznych. 

Narady niemiecko-austrįackie 
nie zostaną przerwane. 

BERLIN, 17. IE. (Pat). W związku 
z demarche przedstawicieli dyploma- 
tycznych szeregu państw u austrjac- 
kiego ministra spraw zagranicznych w 
sprawie niemiecko-austrjackiej unji 

- celnej biuro Conti donosi z kėl urzędu 
spraw zagranicznych Rzeszy, že toczą- 
ce się obecnie narady między przedsia- 
wiciełami obu państw w sprawie sfor- 
mułowania umowy celnej pod żadnym 
warunkiem nie zostaną przerwane. 
Niemcy w dalszym ciągu stoją na sta- 
nowisku że wniosek o zbadanie pro 
jektu niemiecko-austrjackiej unji cel- 
nej ze stanowiska prawnego przez Ra- 
dę Ligi nie może mieć żadnego wpły- 
wu na prowadzenie rokowań w spra- 
wie unji celnej między obu państwami. 

Francuski plan gospodarczy. 

BERLIN, 17.IV. (Pat). „„Koelnische 
Ztg.* w depeszy swego paryskiego ko- 
respondenta donosi, że przygotowania 
do ogłoszenia francuskiego planu go- 
spodarczego, mającego być odpowie- 
dzią na niemiecko-austrjaką unję cel- 
ną, posuńęły się znacznie naprzód. 
Francuskie koła rządowe okazują pew 
ność siebie. Odnośne rokowania, pro- 
wadzone pomiędzy Paryżem a Londy- 
nem, Rzymem, Pragą, Warszawą i Bu- 
karesztem doprowadziły już do zasad- 
niczego porozumienia. Program ien 
stworzyć ma bazę gospodarczą dla 
wzajemnego uzupełnienia się państw 
przemysłowych i państw rolniczych. 

Zupełna jednomyślność 
poglądów. 

PARYŻ; 17. TV. (Pat). W obecnoś- 
ci premjera Lavala, Tardieu, Flandina, 

Bollina i Ponceta odbyło się zebranie 
przewodniczących komisyj spraw za- 
granicznych, rolnictwa i ceł Izby De- 
putowanych i Senatu. Omawiane były 
zagadnienia, które wysunęły się w 
związku z inicjatywą austrjacko-nie- 
miecką i środki, mogące wzmocnić 
unję europejską. Konferencja wyka- 

zała zupełną jednomyślność poglądów 

w sprawie poczynionych już kroków 
oraz propozycyj, z któremi Francja ma 

zamiar wystąpić w Genewie. Wydaje 

się, że kroki te przyczynią się znacznie 
do polepszenia sytuacji w krajach Eu- 

ropy środkowej i wschodniej. Są one 

całkowicie zgodne z linją wytyczną po 

lityki Ligi Narodów. 
—0— 

Nagroda muzyczna Warszawy. 

WARSZAWA 17.4. Pat. —. Na posiedze- 

niu sądu konkursowego nagrody muzycznej 

miasta stołecznego Warszawy. odbytej pod 

przewodnictwem prezesa rady miejskiej Raj- 

munda Jaworowskiego w dniu t7 kwietnia 
r. b. nagroda muzyczna za rok 1931 zosta- 
ła przyznana prof. Stanisławowi Niewiadom- 
skiemu. 
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Kariera Radoli Gaidy — szpiega 
i arcyzdrajcy. 

Uzdolniony  essayista miemiecki 

Rene Kraus ogłosił ostatnio drukiem 

serję bardzo zajmujących sylwetek, 

poświęconych, jak sam się wyraża 

„spekulantom i szarlatanom, królom 

i kondotjerom, świętym, bohaterom i 

aferzystom* w których obfituje nasza 

trzeźwa napozór epoka. 

Na pierwszy ogień poszedł Radola 

Gajda, człowiek o którym przed paru 

miesiącami rozpisywały się gazety ca 

łego świata. Awanturnik, subjekt skle 

powy, hetman kozacki, tajny agent, 

szef czeskiego sztabu generalnego i 

czeski Mussolini w jednej osobie. 

Szpieg i arcyzdrajca. Zdradził niemiec 

kość na rzecz czeskości, Austrjaków 

na rzecz Czarnogórza, Czarnogórców 

— dla carskiej Rosji, cara — dla Rosji 

rewolucyjnej, rewolucję — na rzecz 

Kołczaka, Kołczaka — na rzecz bol- 

szewików, Bolszewję — dla aljantów. 

Francję — na rzecz Sowietów. Tu do 

piero noga mu się powinęła i Radola 

Gajda, zdegradowany ze stopnia ge- 

nerała na zwykłego szeregowca. sie 

dzi obecnie w więzieniu. Zacznijmy 

jednak od początku. 
W małej mieścinie prowincjonal- 

nej przyszedł na świat pewnego pię- 

knego dnia w ostatnich latach ubiegłe 

go stulecia w skromnej rodzinie nie- 

mieckiej Gejdlów chłopak. Nadano mu 
imię Rudolfa. ‹ 

Chłopak był niesforny i leniwy. Po 

paru latach pobytu w niemieckiej 

szkole realnej, wyrzucono go z niej 
za lenistwo. Na tem też cała edukacja 
przyszłego wodza czeskiego się skoń 
czyła. Zabrał manatki i ruszył w świat 
w poszukiwaniu przygód 

Niedaleko jednak zawędrował. O- 
parł się w miejscowości Wottitz, o go 
dzinę jazdy koleją od Pragi czeskiej. 
Objął tu posadę subjekia w niewiel- 
kim handelku korzennym niejakiego 
Radiski. { 

Nie porzucił jednak marzen o przy 
godach. Wpobliżu Wottitz wznosił się 

zamek Konopischt, własność austrjac 

kiego następcy tronu Franciszka Fer- 

dynanda. Młody Rudolf Geidl pragnął 
objąć tam posadę lokaja. Rola fagasa 
w szamerowanej złotem liberji więcej 
odpowiadała jego wyobraźni, miż rola 
kupczyka, ważącego pieprz dla bab 
wiejskich w marnym sklepiku. 

Niestety, kandydatura Geidla na 

arcyksiążęcego lokaja została odrzuco 

na. Los przeznaczał młodego Rudoifa 

do innych, 'zaszczytniejszych celów. 
I oto znowu widzimy młodzieńca 

jak wędruje z tobołkiem na plecach w 

świat. Jedzie „na gapę”, ukryty pod 

ławką pociągu pasażerskiego, do Ser 

bji. Na jednej ze stacyj konduktor wy- 

rzuca go z pociągu. Młody Rudolf z 

westchnieniem wstępuje do miejscowej 

apteki i pyta o posadę. Stary aptekarz 

już podnosił rękę .by wskazać podej- 

rzanemu włóczędze drzwi. Los jednak 

chciał, aby w tej chwili weszła córka 

farmaceuty. Widok zbiedzonego chło: 
pca wzruszył jej dziewicze serce. Upro 
siła ojca, by dał Geidlowi przytułek. 

Kilka tygodni upływa młodzieńco 
wi w aptece. Pomaga właściciełowi 
przyrządzać pastylki od kaszlu i od- 
war na niestrawność. Ani przypusz- 
cza, jak mu się rychło znajomośc te- 
go kunsztu przyda. W międzyczasie 
córka drogisty obdarza Rudolfa coraz 
czulszemi względami. 

Wybucha wojna światowa. Rudolf 
idzie na front bośnijski. Udaje mu się 
otrzymać przydział w charakterze sa 
nitarjusza przy lekarzu sztabowym 
tamtejszej armji austrjackiej. Intere- ° 
sowali go jednak nietyle ranni kon:pa- 
trjoci, ile kasa ogniotrwała sztabu. 
Pewnej nocy udaje się Geidlowi wy- 
kraść z owej kasy tajne papiery, szki- 
ce i plany ofenzywy i zbiec na stro- 

nę walczących z Austrją Czarnogór- 

ców. Już przedtem zaś zmienił obiecu 

jący młodzieniec nazwisko. Z liudol- 

fa Geidła, czeskiej krwi Niemca, 70- 
stał Radolą Gajdą, Słowianinem. 

Patrol czarnogórski aresztował 

zbiega i chciał go niezwłocznie roz- 

strzełać. W pojęciu  prostolinijnych 
górali dezerter był zdrajcą, a zdrajca 

„wart jest tyłko kuli. Z trudem udało 

się już stojącemu pod łufami Gajdzie 

przekonać dowódcę patrolu, że cho- 

dzi tu o ważne papiery, które oddać 

mogą armji czarnogórskiej nicocenio 

ne usługi. Egzekucję wstrzymano w 

międzyczasie przybył oficer sztabowy 

z ówczesnej stolicy Czarnogórza Cety- 

nji. Bohater nasz przedstawił mu się 

jako „doktór Radola Gajda, lekarz 

sztabowy przy naczelnem dowództwie 
armji austrjackiej”, Powołując się na 

' 

Hiszpanji nie grozi rozpadniecie sie. 
' Uchwały rządu republikańskiego. 

MADRYT, 17-1V. (Pat). Na po- 
siedzeniu rady ministrów rząd pro- 
wizoryczny postanowił ogłosić de- 
kret, na mocy którego do dn. 31 
maja każdy z ministrów ma prze- 
prowadzić rewizję dzieła dokonane- 
go przez dyktaturę. 

Rząd postanowił również rozwią- 
zać stałą część senatu ze względu 

na to, że członkowie. wchodzący w 
skład tej części senatu, nie byli wy- 
brani, lecz mianowani przez króla, 
oraz że nie mają oniwejść w skład 
zgromadzenia o charakterze konsty- 
tuanty, które ma być wybrane na 
podstawie powszechnego głosowa- 
nia. 

Katalonja nie zamierza separować się. 
MADRYT, 17 IV. (Pat). Rząd o- 

trzymał z Barcelony wiadomości, 
stwierdzające, że w Katalonji panu- 
je nastrój jak największej serdecz- 

ności w stosunku do reszty Hiszpanii 
i że istnieją tam jak najpomyślninj- 
sze warunki do współpracy nad u: 
trwaleniem republiki. 

Manifest króla będzie ogłoszony. 

MADRYT, 17-1М. (Pat). Rząd 
hiszpański pozwolił na ogłoszenie 

manifestu króla. Nie będą mu to- 
warzyszyły żadne komentarze. 

- Komuniści próbują szczęścia. 
SEWILLA 17.4. Pat. — Grupy komuni- 

styczne usiłowały wywołać zamieszki. Do 
miasta ściągają robotnicy różnych zakładów 
przemysłowych oraz chłopi okolicznych wsi 

ze sztandarami komunistycznemi, wznoszae 
okrzyki: „Niech żyją Sowiety!*. Władze wy- 
dały zakaz wpuszezania ich do miasta. 

Rząd Kataloński działa zgodnie z rządem 
hiszpańskim. 

BARCELONA 17.4. Pat. Szef 
rządu katalońskiego płk. Macia oś- 
wiadczył, iż porozumienie pomiędzy 
rządem katalońskim a rządem w Ma- 
drycie jest całkowite. Rokowania, 
prowadzone między obu rządami, do- 

  tyczyły pewnyeh zagadnień nowego 
ustroju. 

Parija katalońska popierać bę- 
dzie ustrój republikański, nie weźmie 
jednak udziału w rządzie. 

Francja uznała nowy rząd hiszpański. 
PARYŻ 17.4. Pat. — Rząd francuski uznał nowy rząd hiszpański. 

> POGRPOEPOKWE 

B. król Alfons 
PARYŻ 17.4. Pat. — Przyjazd byłego 

króla Alfonsa, który nastąpił 16 b. m. o go- 
dzinie 23 min. 10 stał się wzruszającą mani- 
festacją, przypominającą ranne przybycie 
królowej do stolicy Francji. Na dworcu kró- 
la witali szef sekretarjatu prezydenta re- 
publiki, zastępca szefa protokółu dyploma- 
tycznego w imieniu ministra Brianda, am- 

XIII w Paryżu. 
basador hiszpański w Paryżu, szereg osobi- 
stości ze świata arystokratycznego francus- 
kiego i hiszpańskiego oraz monarchiści fran- 
cuscy. 

Manifestacje ponowiły się pod hotelem 
w którym zamieszkała hiszpańska para kró- 
lewska. Król i królowa wyszli na balkon, 
pozdrawiając tłumy. 

Oświadczenie księcia Miranda. 

PAARYŻ, 17. IV. (Pat). Książe Mi- 
randa, zwracając się w imieniu króla 
Alfonsa do przedstawicieli prasy, wy- 
raził im wdzięczność monarchy za ser- 
deczne przyjęcie, którego doznał we 
Francji. Król nie wyda żadnego oświad 
czenia i w czasie swego pobytu we 
Francji ma zachować ścisłe incognito. 
Miejsce stałego pobytu rodziny .kró- 

Ochrona pary 
PARYŻ 17.4. Pat. — Policja francuska 

zarządziła wszelkie Środki ostrożności dla 
ochrony królewskiej pary hiszpańskiej. Dzi- 
siejszej nocy aresztowano trzech podejrza- 

lewskiej nie zostało dotychczas obra- 
ne. Decyzja w tej sprawie nie zapad- 
nie prawdopodobnie przed zbliżające- 
mi się wyborami. Zapytany o kwestję 
katalońską ks. Miranda oświadczył, że 
rząd królewski zapatrywał się przy- 
chylnie na sprawę autonomii admini- 
stracyjnej Katalonji. 

królewskiej. 
nych osobników, którzy usiłowali dostać się 
do hotelu, gdzie zatrzymała się rodzina kró- 
lewska. 

SN RER 

Austria i Niemcy poddają swój układ 
zbadaniu przez 

WIEDEŃ 17.4. Pat. — Urzędowo 
komunikują:  Wobee wniosku mini- 
stra Anglji Hendersona, stwierdzają- 
cego iż porozumienie zawarte między 
Austrją a Niemeami w sprawie pod- 
jęcia rokowań o ujednostajnienie wa- 
runków celnych i handłowo-politycz- 
nych w stosunkach między obu pań- 
stwami winno być z punktu widzenia 
prawnego zbadane na majowej sesji 
Rady Ligi, rząd austrjacki w poro- 
zumieniu z rządem niemieckim i zgo- 

Ligę Narodów. 
dnie ze swoją zapowiedzią nie chee 
stwarzać przedtem żadnego fait ae- 
eompli. 

Na wezwanie, wystosowane przez 
niektórych przedstawicieli zagranicz- 
nych rząd austrjacki odpowiedział w 
tym sensie, iż Austrja będzie oezeki- 
wała na obrady w tej sprawie Ligi 

Narodów, na €o zresztą zgodziła się 

tem bardziej, że obecnie zajęta jest 

wewnętrznemi pracami, 

Nowy wicekról Indyj nawołuje do współpracy. 
BOMBAY. 17 IV. (Pat). Przybyl 

tu w dn 17 b. m. nowy wicekrół 

ładyj lord Willingdton z małżonką, 
powitany przez przedstawicieli rady 
miejskiej. Odpowiadając na powita- 

nia lord Willingdton apelował do 
lojalnej i przyjaznej współpracy, ma- 

swój płomienny patrjotyzm słowiań- 
ski który mu kazał Austrjaków opu- 
Ścić, wręczą Gajda sztabowcowi wy- 
kradzione papiery. 

Tak niezwykłego zbiega przewożą 
z honorami do Cetynji i przedstawiają 
samemu królowi czarnogórskiemu Ni 
kicie. Los chciał, że Nikita był akurat 
przeziębiony i podczas audjencji do- 
stał silnego ataku kaszlu. „Doktór ° 
Gajda natychmiast zaproponował mo 
narsze pastylki od kaszlu, które na- 
uczył się w aptece serbskiej wyrabiać 
Pastylki  poskutkowały cudownie 
Przez wdzięczność król Nikita miano- 
wał Gajdę swym lekarzem nadwor- 
nym. 

Od tej chwili zaczyna się niezwyx 
ła karjera awanturnika. Wykradzio- 
ne przezeń i oddane  Czarnogórcom 
plamy udaremniły ofenzywę austrjac- 
ką. Podniosło to jeszcze więcej znacze 
nie Gajdy w Cetynji. Okoliczność ta 
nie przeszkodziła jednak  medykowi 
króla Nikity zdradzić zkolei Czarno- 
górze. Kiedy klęska tego małego kraju 
stała się nieunikniona i krół Nikita po 
stanowił — w tajemnicy przed swe- 
mi aljantami: Francją i Rosją — pro- 
sić Austrję o pokój, Gajda z zimną 
krwią komunikuje o tym zamiarze 
sztabowi aljantów, na 24 godziny 
przed oficialnem zwróceniem się Ni- 
kity do Austrji. Zdradzone przez Gaj 
dę Czarnogórze zostało przez Rosję i 
Francję zdane na łaskę losu. Do Ce- 
tynji wkraczają zwycięskie oddziały 
austrjackie. Gajda wyjeżdża najspo- 
kojniej do Rosji. 

Formowały się tam właśnie legjo- 
ny czeskie. Gajda węszy w tem Świet 
ny interes. Udaje się na Syberję i tam 

jącej na celu ułatwienie mu poko- 
nania trudności oraz doprowadzenia 
wielkiego kraju, jakim są Indje do 
zamierzonego celu, którym jest u- | 
tworzenie odpowiedzialnego rządu 
oraz całkowite zrównanie ladyj, z 
innemi dominjami pod egidą Korony. 

za poparciem wdzięcznej mu za usłu- 
gę czarnogórską Francji, odegrywać 
zaczyna wybitną rolę. W ciągu 6 mie- 

sięcy awansuje na generała. Reklamu 

je się na prawo i na lewo, jako gorli- 
wy zwolennik caryzmu. Głosi hasła 
walki Czechów z Niemcami. Skupia 
wokoło siebie do 50 tys. czeskich le- 
gjonistów. 

Wypadki następują po sobie z bły 
skawiczną szybkością. Car abdykował 
Gajda natychmiast deklaruje swe sym 
patje dla rządu rewolucyjnego. Kie- 
reński ucieka zagranicę. Władzę obej 
mują bolszewicy. Gajda bez chwili wa 
hania przerzuca się na stronę admira 
ła Kołczaka, który podjął ofenzywę 
przeciwko „czerwonym*. Gajda rozko 
chuje w sobie córkę Kołczaka i bierze 
z nią ślub. Jako zięć admirała, na któ 
rego zwrócone były oczy niedobitkow 
carskiej Rosji, zostaje Gajda genera- 

łem ros. Ordery sypią się nań jak 

z. rogu obfitości. Dostał ich ogółem 43 

Paraduje w barwnym stroju kozackie 

go hetmana. 
Kołczakowi grozi katastrofa. Bol- 

szewicy prą naprzód. Gajda nie waha 

się długo. Podejmuje tajne układy z 

„czerwonymi i zobowiązuje się wy- 

dać im Kołczaka, wzamian za wolny 
odwrót czeskich legjonów. Zięć zdra- 

dza rodzonego teścia od którego do- 

świadczył tyle dobrodziejstw. Kołcza- 
ka w dniu 7 lutego 1920 roku w [r- 
kutsku rozstrzelano, zaś Gajda powra 
ca okólną drogą przez Władywostok. 
z kieszeniami wypchanemi kołczako- 
wskiem złotem, do Pragi. 

Witają go tu jak bohatera naro 
dowego. Masaryk, Benesz i Gajda. Te 
trzy nazwiska są na ustach wszyst- 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ROZBUDOWA KŁAJPEDY. 

W r. b. zamierza się w Kłajpedzie wybu- 

dowanie 80 nowych budynków, co, jak przy- 
puszczają, nie zdoła jeszcze w zupełności zli- 

kwidować kryzysu mieszkaniowego. 

CZY ROZWÓD UDZIELONY PRZEZ SĄD 
NIEMIECKI JEST PRAWOMOCNY 

W LITWIE ? 

Niedawno dwóch obywateli Litwy zawar- 
ło w kościele związki małżeńskie. Poczem 

para małżeńska zwróciła się do niemieckie- 
go sądu w Tylży z prośbą o rozwód. Przy 
tej owazji litewski konsul w Tylży zwrócił 
się do ministerstwa sprawiedliwości z zapy- 
taniem, czy rozwód udzielony przez sąd nie- 

miecki będzie prawomocny również w Lit- 
wie? Na to zapytanie ministerstwo odpowie- 
działo negatywnie. Rozwód udzielony oby- 
watelom litewskim przez niemieckie organy 

sądowe nie jest prawomocny w państwie li- 

tewskim. 

55.938 HA ZIEMI ULEGNIE ROZPARCELO- 
WANIU W ROKU BIEŻĄCYM. 

W r. b. ministerstwo rołnictwa zamierza 
rozparcelowanie obszaru 55.938 ha ziemi w 
1i okręgach. Najwięcej wypadnie rozparce- 
lować ziemi w pow. szawelskim i rosień 
skim, gdzie dotychczas utrzymały się więk 

sze nierozparcelowane obszary. 

POLSKIE TOWARZYSTWO DROBNEGO 
KREDYTU W LITWIE W ROKU 1936. 

Czasopismo litewskie „Talka“, pošwie- 
cone sprawom spółdzielczości ,w następujacy 
sposób wypowiada się o Polskim Banku 
Współdzielczym w Litwie: % 

„Z pośród wszystkich kooperatyw wy- 
różnia się polska kooperatywa kredytowa, 
która zaczęła funkcjonować w roku 1925. 
Z chwilą założenia w Kownie Polskiego To- 
warzsystwa Drobnego Kredytu, towarzystwo 
to jest obecnie najsilniejszą i największą 

kooperatywą. 
Rozpoczęła ona swoje czynności. parwie 

z niczego, zaś w ciągu niespełna sześciu lat, 
towarzystwo to stało się silnym bankiem, 
którego roczny obrót przekracza 37 miljo- 
nów litów. 

Podkreślić należy, .że towarzystwo pro- 
wądzi na bardzo szeroką skalę wszystkie 
operacje bankowe. Prócz kowieńskiego, fun 
kcjonuje jeszcze na Litwie sześć polskich 
towarzystw drobnego kredytu: w Janowie, 
Olicie, Kiejdanach, Piwoszunach, Jezioro- 
sach i Wiłkomierzu. Polskie Towarzystwo 
Drobnego Kredytu ma wielkie znaczenie dła 
Polaków na Litwie, gydź łatwo udzielają ini 
kredytów, które z dobrze znanych powo- 
ódw są im niedostępne w miejscowych insty - 
tucjach kredytowych“. 

AFERA PASZPORTOWA. 

Jak informuje prasa kowieńska przyczy- 
ną aresztowania b. naczelnika wydziału pa- 
szportowego a ostatnio dyrektora Dep-tu Sa- 
morządowego  Josiukajtisa jest wydanie 
przez niego w r. 1923—24 około 300 zagra 
nicznych paszportów na zasadzie podrobio 
nych paszportów krajowych i innych fałszy 
wych dokumentów. Za te czynności Josiu- 
kajtis pobierał od klientów łapówki. Aresz- 
towano również referenta wydziału paszpor- 
towego ministerstwa spraw węwnetrznych 
Zubryckisa za współudział w wysiępnej ak- 
cji zwierzchnika. Podrabianiem paszportów 
wewnętrznych i innych dokumentów zajmo 
wał się b. naczelnik policji w Telszach Re- 
peczko, w czasie, gdy zajmował to samo sta- 
nowisko w Poniewieżu. Pośredniczyli miesz- 
kańcy Kowna Lewin, Segal i Kruk; wszyscy 
uczestnicy afery są już aresztowani, oprócz 
Kruka, którego policja poszukuje. 

Rząd zamierza w drodze dyplomatycznej 
zażądać od państw obcych wydania osob, 
które wyjechały z Litwy na zasadzie fałszy- 
wych paszportów. 

W WIĘZIENIU KOWIEŃSKIEM. 

Znajdujący się w więzieniu policjanci. 
skazani za rzekome szpiegostwo na rzecz 
Polski, dotychczas byli traktowani jako wię- 
źniowie polityczni. Obecnie zostali oni zali- 
czeni do kategorji zwykłych przestępców. 

/ (Pat.; 

   

E S i i i 

Popierajcie Ligę Morską 
   SAP: 

Redaktor Mackiewicz 
w Moskwie. 

MOSKWA, 17.IV. (Pat). 16 b.m. 
przybył do Moskwy poseł B.B., na- 
czelny redaktor „Słowa* wileńskie- 
go p. Stanisław Mackiewicz. 

Ślub iwowianina z królową 
brylantów. 

PARYŻ 17.4. Pat. — Odbył się w dniu 
17 b. m. ślub hr. Henryka Porceri ze Lwo- 
wa z Amerykanką miss Mabel Boli, słynną 
królową brylantów. 

kich. Bankiety, wspólne  fotografje. 
mowy, zaszczyty. Zupełnie jak w baj 
ce. 

W jakiś czas potem, jedzie generał 
Gajda do Francji i wstępuje do aka- 
demji wojskowej w Saint-Cyr, by „u- 
zupełnić* swe wiaddmości w zakre- 
sie taktyki i strategji. Sadzają go tam 
na ławee Napoleona. Zaszczyt niesty- 
chany. Po paru miesiącach, opuszcza 
Gajda Saint-Cyr i powraca do Czech 
by objąć tu stanowisko szefa sztabu 

generalnego. 
Gajda bez zdrady żyć jednak nie 

może. Nawiązuje więc tajny kontakt 
z Sowietami, przesyła im różne tajne 
akty z archiwów poszczególnych mini 
sterstw czeskich, przeprowadza ja: 
kieś ciemne afery, włamania i t. p. 

Wreszcie bomba pękła. Wskutek 
skargi poselstwa francuskiego w Pra“ 
dze i zeznań jednego z syberyjskich 
kolegów Gajdy, majora Kratochwiila; 
Gajdę aresztowano. Minister Spr. Woj 
skowych ujrzał się zmuszony do wyło 
nienia specjalnego sądu z 4-ch genefż 

łów. Gajda został zdegradowany. Od“ 

siaduje obecnie więzienie. ; 
Sąd czeski niewątpliwie starał Si% 

wszelkiemi siłami zatuszować ciemne 

afery Gajdy. Wywleczenie wszystkich 
jego sprawek na światło dzienne sko” 
mpromitowałoby niesłychanie całe 
Czechy. 

Narazie karjera Radoli Gajdy, af“ 
cyzdrajcy i szpiega, człowieka wypr” 

nego doszczętnie ze wszelkich skrup” 

łów etycznych skończona. Czy jedna 
na zawsze skończona? Czas to dopić” 
piero okaże. 

R. Usz. 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Słonim pod wodą. 

Po ehwiłowem obniżeniu się po- 

ziomu wód rzeka Szezara wczoraj 

znowu przybrała załewając kilka ulic 

i tartak Fajna. Wody stale przybie- 

rają, a grozę położenia zwiększa i to, 

że potworzyły się liczne zatory lodo- 

we nad których rozsadzaniem niez- 

mordowanie pracują oddziały sape- 

rów. Ludność ze wszystkich zalanych 

domów została ewakuowana. 

Wobec stałego podnoszenia się po 

ziomu wody zachodzi obawa że za- 
lane zostanie całe miasteczko. 

Krwawy dramat. 
Zabójstwo i samobójstwo. 2 osoby zabite, jedna 

śmiertelnie ranna. 

Wstrząsająca tragedja rozegrała 

się wezoraj w kolonji Rudziszki (gm. 

rudziskiej) wpobliżu Wilna. 

O godzinie czwartej po południu 

do 71-letniego mieszkańca kolonji Ru 

dziszki Lewkowieza Pawła, przyszedł 

mieszkaniee sąsiedniego zaścianka 

Boży Dar 21-letni Sieniawski Kazi- 

mierz. Między starcem a przybyszem 

wywiązała się gwałtowna kłótnia w 

trakcie której Sieniawski wydobył na 

gle rewolwer i zmierzywszy do Lew- 

kowicza oddał dwa kolejne strzały. 

Trafiony kułami w pierś Śmier- 

telnie ranny Lewkowicz padł na zie- 

mię obficie brocząc krwią. 

Przekonany że Lewkowicz nie żyje, 

zabójca wyszedł i podążył do domu 

Paszkiewiezowej mieszkającej w prze 

ciwiegiej stronie wsi. Tu w sieniach 

domu spotkał swoją 18-toletnią na- 

rzeczeną Marję Paszkiewiezównę, na 

widok której znowu wydobył rewol- 

wer i trzema €elnemi strzałami po- 

łożył ją trupem na miejscu, gdy na 

odgłos strzałów przybiegli sąsiedzi za- 

bojea wbiegł do pokoju i, zanim mu- 
przeszkodzeno przyłożył lutę rewol- 

Zagadkowy pożar w 

weru do swojej skroni. Padł strzał i 

Sieniawski śmiertelnie ranny osunął 

się na podłogę, za godzinę zmarł nie 

odzyskując przytomności. 

Śmiertelnie rannego Lewkowicza 

przewieziono w stanie beznadziejnym 

do szpitała sejmikowego w Nowych 

Trokach. 

Powody krwawego dramatu nie są 

narazie znane we wszystkich szcze- 

gółach. Jak się dowiadujemy odegra- 

ły tu rolę trzy czynniki: nieporozu- 

mienie rodzinne, zemsta osobista i 

zazdrość. Szczególną tajemniczości 

okryte są powody które skłoniły Sie-- 

niawskiego do zastrzelenia 71-Ietnie- 

go Lewkowicza. Ustalono jedynie, że 

Lewkowicz przed kilku łaty nosił się 

z zamiarem poślubienia owdowiałej 

wówczas matki Sieniawskiego. Dalsze 

dochodzenie celem całkowitego wy- 

świetlenia rzeczywistego podłoża tej 

krwawej tragedji, prowadzi policja 

powiatowa, która badała w ciągu 

dnia wczorajszego świadków, mogą- 

cych rzueić pewne Światło na ten za- 

gadkowy wypadek. (O). 

  

urzędzie skarbowym 
w Giebokizm. 

Nieostrożne obchodzenie się Zz ogniem czy podpalenie? 
Aresztowanie 3 osób. 

Dnia 17 b. m. o godz. 4 m. 15 w 

nocy wybuehł nagle pożar w gmachu 

Urzędu Skarbowego w  Głębokiem. 

Ogień powstał odrazu w kilku miej- 

seach i zaezął się szerzyć z błyskawi- 

czną szybkością obejmując wkrótce 

eały gmach. : 

Pożar zauważył stróż noeny i woź- 
ny urzędu którzy zaałarmowali polic- 

ję i mieseową ochotniczą straż pożar- 

ną, która po przybyciu natychmiast 

przystąpiła do likwidacji pożaru. Po 

godzinnych wysiłkach pożar ugaszo- 

mo. Pastwą płomieni padło biurko, w 

którem znajdowało się 16.400 złotych 

i 4 szafy ze wszystkiemi aktami 

egzekneyjnemi i pomiarowemi, jak 

również wewnętrzne urządzenie urzę- 

Zabójstwo we 
Wezoraj z ranz mieszkańcy wsi Bilcewi- 

cze (gm. kołowiekiej) natrafili pośrodku uli- 
ey na zwłoki w okrutny sposób zamordo- 
wanego mieszkańca tej wsi Mikołaja Dubo- 
wika L 23. 

Dubowik miał rozpłataną siekierą €zasz 

kę. Całe ciało zamordowanego było w okru- 
tny sposób zmasakrowane. Wpobliżu zwłok 

du. 
Według prowizorycznych  obli- 

czeń straty sięgają 50,000 złotych. 
Po zlikwidowaniu pożaru policja 

miejscowa natychmiast wdrożyła do- 

chodzenie celem ustalenia powodów 

pożaru. Po przeprowadzeniu pierwia- 

stkowego dochodzenia, naskutek ca- 

łego szeregu dowodów i poszlak wła- 

dze śledcze powzięły podejrzenie, że 

pożar powstał wskutek zbrodniczego 

podpalenia. 
Jak się dowiadujemy w ostatniej 

chwili, w związku z tym pożarem are- 

sztowano trzech podejrzanych. Naz- 

wiska aresztowanych trzymane są na- 

razie w tajemnicy. (2). 

wsi Biicewicze. 
leżała okrwawiona siekiera — narzędzie 

zbrodni. 
Powiadomiona 0. morderstwie polieja 

wdrożyła dochodzenie, w wyniku którego 

aresztowano mieszkańców tej wsi Konstan- 
tego Gotówkę i Aleksandra Kleśniaka. 

Aresztowani nie przyznają się do zabój- 

stwa. Dałsze dochodzenie trwa. (0). 

Pożar we wsi Porpliszki. 
Wesoraj wieczorem wybuchł pożar we 

wsi Porpliszki (gminy widzkiej, powiatu bra 
sławskiegoj ogień zniszczył dom mieszkalny 
i zabudowania gospodarskie ignacego Mi- 
siuna. 

W ognia zginęły 3 krowy 2 Świnie 1600 
padów owsa, 3200 pydów żyta i t. p. 

Szkody wynoszą ponad 20,000 złotych. 
(©). 

T 

GSZMIANA 
+ Święcome strzeleckie, Dzień 12 b. in. 

(niedziela) odbył się w Oszmianie pod zna- 

kiem Związku Strzeleckiego, gdyż: 1) o godz. 

14 odbyło się tradycyjne święcone urządzo- 

ne staraniem Koła Oszmiańskiego T-wa 

Przyjaciół Związku Strzeleckiego, 2) o godz 

20 w sali teatru ludowego odbyło się przed- 
stawienie odegrane przez członków Z. S. pod 
tytułem „Consilium facultatis* i 3) zabawa 
taneczna. * 

Zebrani strzelcy zasiedli do wspólnego 
stołu skromnie a obficie zaopatrzonego, z 
przedstawicielami władz, urzędów i organi- 
zacyj; wśród których dało się zauważyć 
przedstawiciela Starostwa, Urzędu i Kasy 
Skarbowej, Inspektora Szkolnego, Policji, P. 
W. i W. F., Federacji P. Z. O..0., Związku 
Nauczycieli Szkół Powszechnych i t p. Dziw- 
mem się tylko wydaje, że przedstawiciele m. 
Oszmiany uporczywie omijają progi strzele- 
ckie — gdyż jak na Zjazd delegatów oddzia- 
łów, który odbywał się nawet w lokalu Ma- 

gistratu, tak i na święcone w świetlcy — po- 

mimo zaproszeń nie przybyli. 
Nastrój panował miły i serdeczny, pełen 

wzajemnego zaufania co dało się zauważyć z 
licznych przemówień gości oraz drużynowe- 
go Z. 8. K. Kubiałojcia — który z apelem 
zwrócił się do zebranych o nawiązanie Šci- 
ślejszego kontaktu oraz otoczenia większą 
opieką Zw. Strzel. Wśród miłej pogawędki 
śpiewu piosenek legjon. z akompanjamer:- 
tem orkiestry strunnej Zw. Strz. niedawno 

założonej a zgranej parę godzin czasu 

bardzo szybko upłynęło. Poczem strzelcy 
udali się do teatru miejskiego i odegrali tam 
sztukę w 2 aktach p. t. „Consilium fa- 
cultalis*, za co publiczność wykonawców na- 
grodziła rzęsistemi oklaskami. 

Po zakończeniu przedstawienia odbyła 
się zabawa taneczna na której wesoło i o- 
choczo bawiono się do godziny 5 rano. 

Obecny. 

  

WOKODECZNO 
+ Do druhów strażaków. Doceniając 

ważność zagadnienia walki z pożarami i in- 

nemi żywiołowemi klęskami, pan starosta 

Tramecourt przy współudziale druha Banela 

zorganizował kurs w Mołodecznie dła ofice- 
rów straży pożarnych. 

Czas spędzony niepostrzeżenie, zawdzię- 

ćzając spoistej organizacji, fachowości i do- 

świadczenia druhów instruktorów: inżyniera 

Szoberta, Pawłowskiego i Beperszcza, którzy 

potrafili swem żywem paliwem — ideą og- 
nistą i wysiłkiem płomiennym w pieśni cięż- 
kiej pracy przy bosakach, drabinach, sikaw- 
kach i toporach rozżarzyć dusze i muskuły 
nasze dla dobra społecznego. 

Druhowie, wstąpijmy w zwarty huf stra- 
żacki, który na zew syreny lub bekadeł po- 
<dąża w bój zwycięski. Na tem szczytnem fo- 

fum będziemy naprzód bardo iść, a szłan- 
darom naszym nie dorówna żaden lot. 

Braknie nam słów, słów podziękowania 
panu staroście za inicjatywę i umiejętne 
usuwanie barykad w trudnych warunkach 
gospodarczych pod budowę coraz nowszych 
pokładów cennych dła miescowego społe 
czeństwa, oraz inżynierowi Szobertowi i dru- 
hom instruktorom, którzy podczas wykładów 
bądź teoretycznych, bądź to praktycznych 
z dziedziny pożarnictwa jednocześnie zdołali 
rozbudzić wśród słuchaczów zainteresowa- 
nie, dążenie nieugasłe do szczytnych celów 
i nadzieję, że będą służyć zawsze nam Га- 
chowemi wskazówkami. 

Jesteśmy też głęboko przekonani, że 
pan starosta Tramecourt i naczelnik Banet 
nie oddadzą rydwanu strażackiego Faetono- 
wi, lecz sami na czele korpusu straży i zwią- 
zkowego nauczycielstwa rozorzą biernotę ro- 

zległą wielkiemi ugorami na terenie powia- 

tu mołodeczańskiego. 
J. Dobrowolski. 

NOWA WILEJKA 
+ Podziękowanie. Związek Pracy Oby- 

watelskiej Kobiet w Nowej Wilejce składa 
ną pomoc, bądź to przez bezpłatne udziela- 
wszystkim ofiarodawcom za dary w produk- 
tach i w gotówce, a w szczególności W. P 
Arnoldowi Mozerowi za zawsze chętną i hoj- 
ną pomoc, bądź to przez bezpłatne udziele- . 
nie sali fabrycznej na urządzenie różnych 
imprez dobroczynnych, bądź to za dary w 
gotówce, oraz za ostatnio wręczone na urzą 

zdenie „Święconego”* dla biednyhe zł. 320, 
serdeczne podziękowanie i „Bóg zapłać”. 

Dary te umożliwiają Zw. Pr. Obyw. Kob. 
prowadzenie i utrzymanie Ochronki im. ks. 
bisk. Bandurskiego, w której znajduje się 30 
najbiedniejszych dzieci pomieszczenie, op.e 
kę i wyżywienie. 

Ł PRGRACECZA 
+ Obozy letnie na pograniczu. Jak się 

dowiadujemy, w roku bieżącym na pograni 
czu polsko-sowieckiem, zostanie zorganizo- 
wanych 12 obozów letnich dla organizacyj 
przysposobienia wojskowego. harcerzy i mło 
dzieży szkolnej, ogólną ilość 1500 os. W r. u 
z obozów letnich na pograniczu sowieckiem 
korzystało zaledwie 800 osób. 

Do obozów przybędzie młodzież z terenu 

całej Polski. 

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczna H 0 si 
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EURIER 

Wiosna japońska. 

     

    
W Japonji wszystko już kwitnie. Widzimy 
tu uśmiechniętą Japonkę przy krzaku kwitną- 

cych azalij. 

LRA 

Bazyliszek na Bakszcie 
Onegdaj odbyło się w urzędzie wo 

jewódzkim, pod przewodnictwem p. p. 
o. Wojewody Kirtiklisa, posiedzenie 
programowe, zabawy ludowe Bazyli 
szka, organizowanej przez harcerzy. 
Jak wiemy, przed paru laty odbyła 
się taka zabawa w Wilnie, bardzo tłu- 

mna, bardzo artystycznie, zorganizo- 
wana, mająca świetne wprost efekty, 
jako to: zjazd rycerzy z czterech stron 

świata wieczorem pod Katedrę, prze- 

mówienie Arcykapiana w dziedzińcu 

Uniwersytetu, a najbardziej kulmina- 

cyjny punkt: zabicie smoka przez Nie 

znanego rycerza w srebrnej zbroi. 

Całość pod względem treści była 
kongłomeratem kilku legend: polskiej 
o Kraku i smoku, religijnej $ Św. Je- 
rzym, reminiscencje z Ziegfrieda i Ta- 

raski prowanckiej. Jednej tylko remi- 

niscencji i nuty brakowało: lokalnej 
wileńskiej. Bowiem w Wilnie pozosta 
ła bajka-legenda o Bazyliszku, nie o 

Smoku, a jadowiłą potworą siedzącą 

w lochu na Bakszcie i żywiącą się tam 

krwią ludzką i lizaniem kamieni, za- 

bił ge, mężny szewczyk czy zwykły 

mieszczanin wiieński, odurzywszy. go 

rułą, a potem pokazując mu źwiercia 

dło, w którem odbity jadowity wzrok 

gada zabił go na miejscu. Tak przynaj- 

mniej opowiada o tem zdarzeniu ks. 

Naramowicz (patrz Zahorskiego Le 
gendy Wiłeńskiej), i Łapczyński z 
1739 r. ( w Wójcickim). 

Opis_ niestwory  bazyliszkowej 
znajduje się w starych księgach, a jak 
że. Ma on kształt koguta lub indyka 
z ogonem wężowym zakręconym do 
góry, rodzi się z jajka koguciego, któ 
re on znosi w 9-ym roku życia, mie- 
szka w lochach, zabija wzrokiem, od 
biera mu moc jadu ruta, która więd- 
nie od żaru jego oddechu i chroni do 

pewnego stopnia idącego do walki ze 

straszydłem. 

Na posiedzeniu w Województwie. 
po wysłuchaniu obfitego i wesołego 

programu zabaw, referowanego przez 

p. Korabiewicza, wywiązała się dy- 

skusja, a raczej informacje: prof. Ry- 

dzewskiego, Ruszczyca, Morełowskie- 
go i p. H. Romer, o naturze i atrybu- 

tach Bazyliszka, i konieczności nada- 
nia tej zabawie cech miejscowej legen 

dy, a nie importowanej wedle fanta- 

zj. Jedyną bowiem wartością i uro- 

kiem tych rzeczy jest oparcie ich na 

starych podaniach, mających jakieś 

tradycje. Pewne szczegóły zostały u- 

stalone lub zmodyfikowane, zastoso- 

wane do miejscowej tradycji i pory 

roku, cokolwiek za chłodnej na produ 

kcje pod gołem niebem. 

  

Ale śmiałym los sprzyja. więc nale 

ży mieć nadzieję, że dzielnym harce- 

rzom niebiosa okażą się łaskawe, i nie 

spuszczą 29 kwietnia potoków desz- 

czu, ale lube wiosenne słoneczko, któ- 

re wypędzi iudek wileński na ulicę, 

by się nauczył bawić niefrasobliwie 

jak dzieciąteczko, ponieważ inu zarzu 

cają, że nie umie... „Panoczku.. a kie- 

dyż żyćcie ciężkie i dużo ludzi bez 

chleba”... Żeby tak ten Bazyliszek 
mógł być po zabiciu upieczony i zje- 

dzony na Placu... ba, toby dopiero by- 

ła naprawdę rozkoszna zabawa ludo- 

wa! Nie wiem czy się teraz umie u- 

rządzać zabawy ludowe, istotnie w gu 

ście prostaczków? Ich potrzeby litera 

ckie mało wzrosły, a apetyt na pieczon 

kę został ten sam, co przed wiekami 

i taki już ma tutejszy człowiek cha- 

rakter, że woli panem od circenses. 

Inicjatorzy zabawy wyrażali na- 

dzieję, że za pomocą estetycznej, o zna 

czeniu umoralniającem zabawy, roz- 

ruszają ulicę Wilna, której zarzucają 

że jest zbyt poważna, zbyt mało impul 

sywna, zbyt powściągliwa w objawie- 

niu uczuć. „Tutaj ludzie nie umieją 

się śmiać i nie śmieją się bawić”. Is- 

totnie, o ile wódka nie rozpuści języ- 

ków i nie rozwydrzy publiczności, 

„tutejsi“ są raczej milczący, wrzask- 

liwości w nas niema. Czy to źle? Czy 

trzeba zmieniać charakter danej lud- 

ności? A no, zobaczymy, jeśli się za 

bawa w Bazyliszka przyjmie. zostanie 

jak np. Wianki, czemś stałem wileń - 

skiem, to i dobrze. Niewinna to wszak 

rozrywka. 

    

    

- pobieranie 

WI EE RSKI 

Wstrzymanie zamiejscowej komunikacji 
autobusowej. 

W dn. wczorajszym odbyło sie 

wałne zebranie Związku właścicieli 

autobusów komunikacji zamiejskiej 

na którem jednogłośnie zapadły 

uchwały. 

1)Zrzec się swoich rozkładów jazdy 

z powodu niemożności opłacenia na 

rzecz Skarbu Państwa należnych 
procentów od obrotu i opłaty od wagi 

samochodu objętych nową ustawą 

-0 funduszu drogowym. 
2) Zwrócić numery i dowody re- 

jestracyjne autobusów do urzędów 

adiministraey jnych. 

W motywach tych uchwał walne 

zebranie zaznaczyło, że wznowienie 

komunikacji autobusowej zamiejskiej 

może nastąpić dopiero po odwołaniu 

względnie nowelizacji ustawy o fun- 

duszu drogowym. 
Powyższa deeyzja obowiązuje w 

Wilnie wszystkie komunikacje za- 

miejskie z dniem 18 b. m. za wyjąt- 

kiem linij: 1) nowo-wilejskiej i 2) nie- 

menczyńskiej, na których autobusy 

zaprzestaną kursować z dniem 1 ma- 

ja r. b. 

Aresztowania i rewizje w mieście. 
Ubiegłe nocy, naskutek zarządzenia 

władz administracyjnych policja wiłeńska 

przeprowadziła w mieście szereg rewizyj i 

aresztowań. 
W ciągu nocy aresztowano kilkadziesiąt 
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T Dziš: Apolonjusza w. 
| Sobota 
| 18 Jutro: Tymona m. 

| Kwiecień 

  

Zachód °   

w Wilnie z dnia 17/IV—1931. roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia 4- 27 С. 

2 najwyższa: -|- 39 C. 

* najniższa: — 5° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północno-wsch. : 

Tendencja barom.: wzrost, potem spadek, 

Uwagi: pogodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Starosta grodzki wileński ukarał za 

za artykuły pierwszej potrzeby 

cen wyższych, niż zatwierdzone są przez Sta 

rostwo Grodzkie następujące osoby: Siemasz 

ko Ignacego (Kalwaryjska 39), za pobieranie 

nadmiernych cen za mięso grzywną 100 zł. 

z zamianą na 14 dni aresztu. Kapłan Dwojre 

Antokolska 146 za pob. nadmiernych cen 

za chleb grzywną 50 zł. z zamianą na 7 dni 
(Kalwaryjska 

44) za pobieranie nadmiernych cen za mięso 
aresztu, Bronisławę Dzierżak 

grzywną 50 zł. z zamianą na 7 dni aresztu 

MIEJSKA 

rozszerza zakres — Ośrodek Zdrowia 

swojej działalności. Wileński Ośrodek Zdro 

wia, który do czasu wzniesienia własnego 

gmachu mieści się przy ul. Wileńskiej, roz- 
wszybkiem tem- 

pie rozszerzając zakres działalności. Obecnie 

dzięki niestrudzonym zabiegom szefa sekcji 

zdrowia d-ra Maleszewskiego oraz kierowni- 

а 4-га Wasilewskiego instytucja 

ta zostaje zaopatrzona we wszelkie niezbęd- 

ne przyrządy z zakresu higjeny i medycyny, 

wija się bardzo pomyšlnie, 

  ka Ošrod 

jak również w najnowsze w tej dziedzinie 

wynalazki. 
|Praca nad zaopatrzeniem Ośrodka dob e- 

in. urządza się becnie gabi- 

net rentgenologiczny, w najbliższym zaś cza: 

sie przy ośrodku ma być uruchomiona nowa 

gą już końca, m. 

poradnia dla gruźliczych. 

ARTYSTYCZNA. 

— Dary i depozyty ofiarowane Muzeum 

Sztuki Współczesnej przez Wileńskie T-wo 

Artystów Plastyków. Wileńskie T-wo Arty- 

swem Wal- 

nem Zgromadzeniu w dniu 11 b. m. powzię 
stów Plastyków na dorocznem 

ło następującą uchwałę: 

Wileńskie Towarzystwo. Artystów Plasty 

ków, witając z radoś 

  

   

uznanie inicjatorowi Panu Wojewo gorące 
Kirtiklisowi dzie Stefanowi 

go daru i przynajmniej jednego depozytu. 

Naskutek niniejszej uchwały obecni na 

zgromadzeniu zgłosili do 50 dzieł. 

SPRAWY AKADEMICKIE: 

Akademiekiem. 

Dnia 18 kwietnia r. b. w Sałonach Ogniska 

Akademickiego (ul. Wielka 24) odbędzie się 

„Sobótka Taneczna”. Początek o godz. 9 e; 

wiecz. Do tańca przygrywać będzie trio aka- 

— Zabawa w Ognisku 

demickie. Wejście wyłącznie za okazanien 

legitymacji akademickiej lub karty wstępu. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Dyrekcja 

Państwowej Szkoły Rzemieślniczo-Przemy- 

słowej w "Wilnie podaje do wiadomości ro- 

dziców i opiekunów uczniów, że w niedzielę 

dnia 19-go kwietnia r. b. o godz. 12 m. 30 

odbędzie się w lokalu szkoły niedziela wy* 

Dyrekcja Szkoły prosi rodzi- 

ców i opiekunów o jak najliczniejsze przy- 

-— Niedziela _ wywiadowcza. 

wiadowcza. 

bycie do Szkoły. 

— Za zezwoleniem Kuratorjum Okręgu 

Wiłeńskiego dnia 18 kwietnia otwarty zostać 

„Sbelley“s Institut“ (kursa języka angielskie- 

go). Zapisy przyjmowane będą codziennie 01 

godz. 4—5 w gmachu gimnazjum Lelewela. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—- Zebranie T-wa Św. Wincentego & Ра- 

uło. W niedzielę dnia 19 kwietnia r. b. 0: g: 

6 wiecz. odbędzie się przy ul. Metropolital- 

nej I w sali Chrześcijańskiego Domu Ludo- 

wego Walne doroczne żebranie sprawozdaw- 

cze męskiego T-wa Św. Wincentego а Paulo. 

Wszyscy interesujący się dziełem miło- 

sierdzia chrześcijańskiego proszeni są o ła- 

skawe przybycie na to zebranie. 
Wstęp wolny. 

— Wileńskie Koło Związku Ofieerów 

Rezerwy wzywa kol. kol. oficerów i podcho- 

rążych rezerwy do obowiązkowego wzięcia 

udziału w odczycie dyskusyjnym, który się 

odbędzie dziś dnia 18 b. m. o godz. 19 w sa- 

li Kasyna Garnizonow. przy ul. Mickiewicza 

13-cie. 
Referat wygłosi kpl. rez. Stanisław Ro- 

mer na temat „Rola oficera rezerwy w pra- 

each L: 0. P. Pi“. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobotni interwenjują. Wczoraj do 

kierownika wydziału opieki społecznej Magi 
strału p. Majewskiego zgłosiła się, delegacja 
bezrobotnych oraz robotników czasowo Ко- 
rzystających z pracy na robotach miejskich 
interwenjując o zatrudnianie bezrobotnych 
na dłuższy okres czasu, niż to obecnie jest 
praktykowane. 

Jak wiadomo, w myśl odnośnych instruk 
cyj Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
obecnie Magistrat zatrudnia samotnych na 6 

Wschód słońca—g. 4 m. 34. 

—z. 18 m. 36. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogji U. 5. В. 

ą powstanie Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Wiłnie, wyraża swe 

i jednocześnie 

wzywa wszystkich swych członków do zło- 

że nia ze swych dzieł na rzecz Muzeum jedne- 

osób, których osadzono w areszcie eentral- 

mym. Aresztowania te mają podłoże politycz- 

ne. Szczegółów narazie ujawnić nie możemy. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

KRONIKA 
dni, bezrobotnych obarczonych małemi го- 

dzinami na 9 dni oraz z większemi rodzina 

mi na 12 dni w miesiącu. 
Żądania bezrobotnych zatrudniania na 

dłuższy okres czasu nie zostały uwzględnio- - 

ne ze względu na Ścisłe instrukcje Minister- 

stwa, jak również z powodu braku odpowied 

nich kredytów. 
Podkreślić tu wypada, iż akcja zatrudnia 

nia bezrobotnych pochłonęła b. znaczne sumy 

i już obecnie wydział opieki społecznej prze 

kroczył w dużym stopniu kredyty przezna- 

czone na bieżący rok budżetowy. Mimo to 

w miarę możności i posiadanych środków 

stara się akcję tę kontynuować nie w zmniej 

szonym zakresie. 
W sprawie przedłużenia okresu zatrudnia 

nia, bezrobotni interwenjowali w dniu wczo 

rajszym również i w Urzędzie Wojewódz- 

kim. 

Е SPRAWY ŽYDOWSKIE, 
— Pogrzeb 10 Żydów Wileńskie Towa- 

rzystwo, zajmujące się oficjalne pogrzebami 
niezamożnej ludności żydowskiej w nadcho 
dzącą niedzielę 19 b. m. urządza pogrzeb 10 

Żydów, którzy zmarli ostatnio w szpitalach 
miejskich i których zwłoki zostały dostarczo 
ne do użytku prosektorjum U. S. B. 

Pogrzeb odbędzie się w godzinach poran 

nych. 

RÓŻNE 
— Choroby zakaźne. Władze sanitarne 

w ciągu tygodnia ubiegłego zanotowały ogó- 
łem 344 wypadki zasłabnięć na choroby za 

kaźne, w tej liczbie na tyfus brzuszny 12 

(w tem 1 zgon), tyfus plamisty 2, odra 68 

(zgon 1), róża 9, krztusiec 16, Jaglica 98, pło- 

nica 72 (zgony 2), błonica 24, gruźlica 43 

(zgonów 9). 
Łącznie naskutek powyższych chorób po 

niosło śmierć 13 osób. 
— Ruch na targowisku bydlęcem. W cia- 

gu ubiegłego tygodnia na targowiska miejsco 

we spędzono 2126 sztuk bydła, z czego na 

konsumcję miejscową zakupiono 2090. 

Spęd ożywiony, popyt znaczny. 
Ceny utrzymały się na poziomie dotych- 

czasowym. 
— Poeztowa Kasa Oszczędności oddział 

w Wilnie zawiadamia, że kasy dla publicz- 

ności będą czynne z dniem 20 b. m. od g. 

8 rano do 10 wiecz. z przerwą od godz 14 

- 90 godz. 14.30. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8-ej „W nocy ze środy na czwartek '. 

fascynująca sztuka Leo Lenza, w reżyserii 

R. Wasilewskiego, w niezwykle oryginał- 
nych dekoracjach J. Hawryłkiewicza. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś jedno z 

ostatnich przedstawień czarownej komedji 

M. Maszyńskiego „Koniec i początek” w re- 

żyserji i z udziałem K. Wyrwicza-Wichrow- 

  

skiego. 
— „Sztuba* w Teatrze na Pohułanec. 

Świetna sztuka Kazimierza  Leczyckiego 

„Sztuba“ ystawiona obecnie z niebywałym 

  

powodzeniem w Krakowie, ukaże się po raz 

ostatni w sezonie w niedzielę 19 b. m. o 

godz. 3 m. 30 p. poł. po cenach zniżonych w 

Teatrze na Pohułance. 

— Jubileusz Dyr. Zełwerowieza. W pier- 
wszych dniach maja odbędzie się obchód 30- 
lecia pracy scenicznej Dyr. A. Zelwerowicz» 
Dyr. Zelwerowicz wystąpi w jednej z naj- 
nowszych komedyj Molnara. 

— Występy M. Modzelewskiej i A. Wę- 

jerki w „kytni* Świetna para artystów 

arja Modzelewska i Aleksander Węgierko 

została zaproszona do Wilna na trzydniowe 

występy. Ulubieńcy publiczności warszaw- 

skiej odegrają pełną napięcia dramatyczne- 

go sztukę L. Verneuilla „Pan Lamberthiei“. 

Bilety na występy te, które rozpoczną się 

dnia 21-go b. m. są już do nabycia w kasie 

zamawiań. 
-— Występy rosyjskiego Teatru Drama- 

tycznego z Rygi. Znakomity zespół rosyj- 
skiego teatru dramatycznego w Rydze rozpo 
czyna dnia 24 b. m. szereg występów, które 
staną się niewątpliwie prawdzi atrakcja 

dla szerokich sfer publiczności v ńskiej ze 

względu na bogaty repertuar, świetne wyko- 

nanie aktorskie, oraz wysoki poziom artysty 

czny. 

— Wysiępy Wileńskiego Teatru Miej- 

skiego w Lidzie i Nowogródku. Część zespo- 

łu Teatrów Miejskich w Wilnie wyjeżdża na 

dwudniowe występy na prowincję z kapital- 

ną sztuką Marjusza Maszyńskiego „Konies 

i początek”. Sztuka odegrana będzie we śro- 

dę 22-go w Lidzie, zaś we czwartek 23-go w 

Nowogródku. 

— Występy J. Kurnakowicza. Dnia 27-g0 

b. m. rozpoczną się w Teatrze na Pohulance 
występy świetnego artysty, ulubieńca publi 

czności stołecznej, rodowitego wilnianina 
Jana Kurnakowicza. Znakomity artysta wy- 

stąpi w arcywesołej komedji W. Rapackiego 

„W czepku urodzony”. 

RAGIG 
SOBOTA, dnia 18 kwietnia 1731 roku 

11.58: Czas. 12.06: Muzyka popułarna 'pły 

ty) 1310: Kom meteor. 15.30: Odczyt dią ma- 
turzystów 15.40: „Honoratka* — odczyt 16.18 
Komunikat dla żeglugi. 16.15: Program dzien 

15.20: „Mala skrzyneczka“ 16.45; Koncert 

17.15: „Człowiek a ziemia* — odezyt 17.45: 

Audycja i koncert dla dzieci 18.45: Komuni- 

kat Wileńskiego Towarzystwa  Organizacyj 
i Kółek Rolniczych 19.00: Reportaż z cyklu 

„Życie na prowincji* 19.30: Program na nie 
dzielę i rozmaitości 19.40: Prasowy dzien 

radjowy 20.00: „Bohaterskie niespodzianki* 

— feljeton 20.15: Skrzynka żechniczna 20.30: 

Muzyka łekka 21.15: „Na widnokręgu” 22.50: 
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Komraikaty. 28.60: Transmisja z teatru arty 

stycznego. 
NIEDZIELA, dnia 19 kwietnia 1931 r. 

10,15: Nabożeństwo z Poznania 11,05: Czas 

12.15: Poranek z Filharmonji Warszawskiej 

14.00: „Uprawy wiosenie* — odczyt. 14.20: 

Odczyty rolnicze i muzyka 15,40: Audycja dła 

dzieci 15,50: Audycja dla dzieci młodszych 

16,40: „W rocznicę Raszyna* — odczyt 17,15: 

„Prorok roli i wolności * — feljeton 17,30: 

Wieczór spisko-orawski 18,10: Koncert po- 

pularny 18,30: „Co się dzieje w Wilnie“ — 

pogadanka 19.15: „Papier i žycie na scenie“ 

— djalog 19,40: Program na poniedziałek i 

rozmaitości 20,00: Słuchowisko kabaretowe 

20,30: VI Niedziela kameralna 21,20: „Manja 

tworzenia* — feljeton 22,15: Koncert solisty 
23,00: Kom. i muzyka taneczna 

NOWINKI RADJOWE. 
i TAM ZANIEŠLI MIKROFON. 

Gdzie dziś będzie mikrofon o godz.. 19-ej 

Nie wiadomo napewno, czy o tem jest poin- 

formowany p. Bohdziewicz. który prowadzi 

reportaż p. t. Wizyta w... Domysły muszą iść 

po różnych linjach. Radjosłuchacze zgaduj- 

cie, gdze jeszcze może się znaleźć mikrofon? 

Był już w księgarni, w sklepie meblarskim, 

na skoczni narciarskiej, na jarmarku, w Lu- 

na-Parku, w cukierni. Gdzież jeszcze bywa 

kulturalny człowiek? Gdzie się chodzi nor- 

malnie codzień? Miejsce ucieczki otacza ta- 

jemnicza mgła. Wiadomo tylko tyłe, że jest 

tam podział na salon damski i męski. Radzi 

my nie słuchać reportażu koedukacy jnie. 

Postulaty Iniarskie 
regjonalnego zjazdu posłów 

i senatorów B.B.W.R. w dn. 

27.111—31 r. w Wilnie. 

Wobec pasywności naszego bilansu pod 

względem roślinnych surowców włókienni- 

czych i surowców oleistych, uprawa Inu po- 

siada w naszym kraju pierwszorzędne zna- 

czenie, jako jedyna krajowa roślina włókni- 

sta i najbardziej rozpowszechniona roślina 

oleista. 

Konieczność oparcia polskiego przemy- 

słu przędzalniczo-tkackiego o surowiec kra- 

jowy, staje się w chwili obecnej niezmiernie 

paląca, a to ze względu na to, że włókna 

produkowane w znacznych ilościach w na- 

szym kraju, wobec dumpingu sowieckiego, 

» znajduje zbytu zagranicą. 

Wobec konieczności przyjścia z pomocą 

własnemu rolnictwu, należy wzmóc jego siłę 

nabywczą. Należy zwrócić uwagę na produk- 

cję surowców włókienniczych, by tem sa- 

mem bez zmniejszenia intensywności rolni- 

ctwa, zapobiec nadprodukcji zbóż. 

bla uratowania Iniarstwa, które wo- 

bec dumpingu sowieckiego jest obecnie za- 

grożone w samem swem istnieniu, a które 

może przez realizowanie racjonalnie pojętej 

samowystarczalności w znacznym stopniu 

przyczynić . się do wzmocnienia gospo - 

darstwa krajowego i naszej gotowości ob 

ronnej, należy: 

1. Poprzeć stworzenie przemysłu, który- 

by mógł nasze włókno Iniane przerabiać na 

przędzę i tkaniny. 

2. Zagwarantować zbyt na wyroby Inia- 
ne, krajowe, narynku wewnętrznym przede 

wszystkiem w armji i tych instytucjach rzą- 

dowych i społecznych, które są utrzymywa- 

ne ze świadczeń podatkowych i innych i za- 

stosować sysiem premjowania spożycia wy- 

robów lnianych w kraju. 

3. Stworzyć ogólne warunki gospodarcze 

sprzyjające rozwojowi Iniarstwa a więc: 

uprawy, przeróbki i spożycia krajowego Inu 

przez odpowiednią politykę celną, mającą 

na celu ochronę celną przed importem włó- 

kna lnianego, przędzy lnianej i tkanin, jak 

również i tych surowców, które mogą len 

zastąpić 
4. Wprowadzić ulgi podatkowe dła prze- 

mysłu Iniarskiego przędzalniczo-tkackiego. j 

5. Zwolnić od cła maszyny przędzalniczo- 

tkackie. 
6. Poprzeć prace Towarzystwa Lniarskie- 

go w Wilnie zmierzające do uporządkowania 

całokształtu akcji lniarskiej w Polsce. 

7. Utworzyć komisję parlamentarną w 

łonie Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpra- 
cy zRządem dla ochrony krajowych surow- 
ców włóknistych i oleistych. 

Losowanie książeczek P.K.O. 
Dnia 15.IV b. r. odbyło się w gmachu P. 

K. ©. przy ul. Jasnej 9 20-te z rzędu loso- 
wanie książeczek na premjowane wkłady 9- 
szczędnościowe Serji I-szej. 

Premje w wysokości zł. 1.000 padły na 
następujące NN-ry: 

3.824, 5.247, 7.836, 10.441, 10.677, 

14.678, 15.742, .258, 18.735, 18.824, 
21.225, 22.261, 23.207, 23.115, 

23.897, 24.917, 27.248, 27.545, 
28.986, 29.323, 31.038, 32.069, 
32.527, 32.847, 34.335, 36.285, 
37.149, 37.354, 38.057, 39.804, 
43.467, 44.962, 45.102, 45.701, 

46.423, 46.448, 

Obrót czekowy P. K. O. 
w m-cu marcu 1931 r. 

Ogólny obrót czekowy P. K. O. w ciągu 
miesiąca marca r. b. osiągnął kwotę 1.315 
miljonów zł. Z ogólnej kwoty obrotu czeko- 
wego P. K. O. przypada na obrót bezgotów- 
kowy 1.123 miljony zł., czyli 62 proc. 

Słan kapitałów złożonych na rachunkach 
czekowych P. K. O. wynosił w dniu 31.117 
1931 r. — zł. 161.499. 098. 

Liczba czynnych kont czekowych P. K. O. 
wynosiła na koniec miesiąca marca r. b. -- 
63.629. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Wezoraj wieczorem manipujując rewol- 
werem przestrzelił sobie rękę Kazimierz Ha- 
łaburda (Śniadeckich 3). Rannego opatrzyło 
zawezwane na miejsęe wypadku pogotowie 
ratunkowe. . . . 

KRADZIEŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Dowiadujemy się, że w dniu wczoraj 

szym dokonana została znaczna kradzież pa- 
pierów wartościowych (akeyj bankowych) 
na sumę czterdziestu kilku tysięey złotych 
słanowiących własność Aleksandra Byszyń- 
skiego zam. w Wilnie przy uł. Św. Jańskiej 
Nr. 12 Oprócz akcyj na szkodę Byszyńskie- 
go skradziono również gotówkę około 80% 
złotych. 

O kradzieży powiadomiono odpowiedni 
komisarjat P. P. 

Prowadząc dochodzenie władze polieyj: 
ne ustaliły, że jedna ze skradzionych akcyj 
została spieniężona w. jednym z banków wi- 
ieńskich. Dzięki energicznym wysiłkom władz 
śledczych policja jest już na tropie spraw- 
ców kradzieży. Bliższych szezegółów ujawnić 
narazie nie możemy. (e). 

PORZUCONE DZIECI. 

— 16 b. m. w Cielętniku znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około tygodnia. 
którego umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

W tymże dniu przy ul. Rosa 14 znaleziono 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 2-ch 
tygodni, którego umieszczono również w przy 
tułku Dzieciątka Jezus. 5 + 

  

    

13.607, 
20.471, 
23.528, 
28.616, 
32.134, 
36.394, 
39.805. 
45.979. 

  

25.241, 
29.909, 
34.161, 
37.768, 
44.966, 
46.845, 

 



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Król szwedzki w Brukseli. 
BRUKSELA, 17-1V. (Pat). Król 

szwedzki Gastaw przybył tu incogni- 
te z Paryża. Król spędził w Bru- 
kseli cały dzień w charakterze go- 

ścia króla Alberta. Do wizyty tej 
koła polityczne przywiązują wielką 
wagę. 

Interesant uciekł przez okno z konsulatu 
sowieckiego. 

HELSINGFORS 17.4. Pat. — W południe 
pewien student obywatel sowiecki nazwis- 
kiem Ingriem zjawił się w konsulacie so- 
wieckim eełem zasięgnięcia informacyj © 
swoich rodzicach, zamiszkałych na wsi pod 
Leningradem. Po rozmowie z sekretarzem 
konsułatu student udał się do drugiego po- 

koju i wyskoczył z okna. Spadająe z pier- 
wszego piętra Ingriem zranił się w ręce. 
Udał się on następnie do policji i zeznał, że 
konsulat sowiecki groził mu aresztowaniem. 
Władze sowieckie zaprzeczają podanym 
przez Ingriema powodom ucieczki. 

Nieudana wyprawa samolotem. 
BOMBAY 17.4. Pat. — Książe Jerzy Bi- 

keseo, obdywający tot z Le Bourget do Sai- 
gomu, spadł pomiędzy Gaya i Allahabad. 
Samolot uległ spaleniu. Wszysey czterej 
ezłonkowie załogi odnieśli ciężkie rany. Do- 

tychezas jedynie książe  Bibesco odzyskał 
przytomność. Samolot odleciał 2 Ailahabad 
w południe i w dwie i pół godziny później 
uległ katastrofie. 

  

Słine lotnictwo to 

  

al Bliejskie | ar 
maty į i włącznie będą wyświetlane filmy: 

FALA WIEJSKA 

Anirebžamoks 5 

Dziš! Szampaūcki przebój dźwiękowył Nastrój... Urok... Czer... budzą 

Liljana Harvey 
Udział biorą: Julja Serda, Hans Junkiermann, G. Aieksander. 

P Wszechświat. przegiąd dźwięk. „Foxa (ost. 
ADA now.), między in. Polska — Wesela góralskie. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:30 

užubien. 
bebiet Willi 

„RELIÓŚ" 
ki 83, tel. 9-26 

Parter 60 gr., Bałkon 30 gr. 

Od dnia 15 do 19 kwietnia 1931 roku 

potega Państwa 

ORF FR a 4-4 i Sw 

Wojownicze kobiety atakują dozorców 
więziennych. 

NOWY YORK 17.4. Pat. — W Lumberion 
w Północnej Karolinie, w miejscowem wię- 
aieniu doszło do poważnych zajść, spowo- 
dowanych przez 6 młodych kobiet, odsiadu- 
jących karę więzienia, które podpaliły łóż- 
ka i zaatakowały dozorców, rzucające na nich 

Morderstwo na 
STANISŁAWÓW 17.4. Pat. Dnia 16 

k. m. zamordowana została w Łanach Soko 
łowskieh, pow. Stanisławów, 16-leinia Auna 
Żurawska, otrzymawszy kiłka pchnięć no- 
żem w szyję, płuca i serce. Równocześnie 

  

przedmioty znajdujące się w celach. 5 do- 
zorców zostało rannych. Na pomoc wezwano 
straż ogniową. Kobiety *walezyły przez czas 
dłuższy, gryząc, drapiąe i rzucając na do- 
zoreów wszystko, eo znajdowało się pod zę- 
ką. Ostatecznie udalo ię je uspokoić. 

tle erotycznem. 
pchnięcia nożem w nogę otrzymała matka 
jej Katarzyna. Morderstwa tego dokonał Mi- 
kołaj Bicargo na tle erotycznem, gdyż sta- 
rał się o rękę Anny, na eo jednak nie mógł 
uzyskać zgody rodzieów. 

Niezwykły wypadek śmiertelny. 
POZNAŃ 17.4. Pat. — „A B C* donosi, 

że onegdaj zdarzył się w Dąbrowcu, woje- 
wództwa poznańskiego wypadek, który 5Spo- 
wodował Śmierć byłego redaktora „Gazety 
Dąbrowieckiej* Franciszka  Wojciechow- 
skiego. 

Przechodnie znaleźli przed domem 

  

WŚRÓD PISM 
— Kwietniowy Nr. „Ech Leśnych ozdo- 

biony licznemi ilustracjami zawiera szereg 
ciekawych artykułów z dziedziny leśnictwa 
i łowiectwa oraz bogatą jak zwykle treść be- 
łetrystyczną i informacyjną z zakresu sztuki 

Wojciechowskiego zwłoki jego wiszące na 
parkanie. Jak się okazało, Wojciechowski 
wracając do domu, potknął się i upadł na 
parkan tak nieszczęśliwie, że głowa jego do- 
stała się między sztachety, skutkiem czego 
nastąpiła śmierć przez uduszenie. Wszelka 
pomoc okazała się bezskuteczna. 

O ki i i ii > 

i literatury. I I tak na wstępie czytamy in- 
teresujące szczegóły o inwentaryz. lasów w 
Szwecji pióra szweckiego autora E. Thorela, 
zarys hodowli morwy i jedwabników przez 
J. Drzewieckiego oraz uwagi F. Chorzew- 
skiego o gospodarce w lasach kresowych E. 
Wagner porusza następnie kwestję łowiec. 

twa w związku z zawodem leśnika. Prócz łe 
go dział „Echa Łowieckie" przynosi aktual- 
ną kronikę i dwa feljetony: R. Kinlego p. t. 
„Śmierć Zająca* i W. Gackiego p. t. „Obła- 
wa*. W części literackiej wymienić należy 
wiersz wielkanocny A. Ołasika p. t. „Wizja“ 
i wspomnienia z czasów obrony Lwowa A. 
Kaznowskiego. Zeszyt, wydany w starannej 
szacie typograficznej uzupełniają: kronika 
z miesiąca, recenzje premjer warszawskich i 
książek, kącik rozrywkowy oraz dalszy ciąg 
zajmujących ' nowel: L. Chocilowskiego 
(Cmentarz na skwerze) i J. Jankowskiego 
(„Zagrėb“). Do zeszytu jest dołączony spec- 
jalny dodatek „Niwa Lešna“ (str. 32), pos- 
więcony popularyzacji wiedzy leśnej wśród 
leśników — wykonawców. 

— Pamiętnik Warszawski. Rok III Ze- 

szyt 3. Warszawa. Marzec 1931 r. Bogatą za- 
wiera treść ten najbardziej żywotny waz- 
szawskich miesięczników: artykuł Adama 

Żółtowskiego: „Idea ewolucji w filozofji“, 
W. Berenta, dalszy ciąg oryginalnie ujętego 
studjum, p. t. „Wywłaszczenie Muz" (o nag- 
rodzie w Tow. Naukowem Gramatyki Kop- 
czyńskiego). Wyjątek z sensacyjnej sztuki o 
wysokiem napięciu dramatycznem, Z. Nałko- 
wskiej „Dzień Jego Powrotu*, M. Dąbrow- 
skiej „W Cieniu*, wyjątek z powieści oby- 
czajowej, Cz. Pietkiewicza, niezmiernie cic- 
kawy przyczynek do opisów zwyczajów bia- 
łoruskich Dziadów, z których widzimy jak 
dokładnie czerpał Mickiewicz. Poezje L. 
Staffa, M. Morstin-Górskiej, J. Skiwskiego, 
S. Karpiūskiego, W Czerešniwskiego, G. Ti- 
mofiejewa, oraz recenzje z książek, (mn. in. 
z tak ciekawego życiorysu Mickiewicza po 
francusku, p. M. Czapskiej, pierwszej bodaj 
książki która zainteresowała publiczność ob- 

12718. I. Firma: „Bencel Magun* w Wilnie, przy 
ul. Antokolskiej 42. Sklep spożywczy. 
od 1930 r. Właściciel — Вепсе! Magun, zam. tamże. 

z. 86 :2030) 

cą naszym wieszczem), i J. Warchałowskie- 
go o wytwórczości artystycznej Ładu war 
szawskiego. 

— Nr. 16 „Wiadomości Literackich“ przy- 
nosi „Pieśń cherubińską* Gałczyńskiego, ar- 

tykuł Boya-Zeleńskiego „Stulecie niezwykłej: 
książki”, szkic Napierskiego o Leśmianie, 
uwagi Jarocińskiej-Malinowskiej na margi- 
nešie książki Barbusse'a o Rosji, sylwetks- 
poety szwajcarskiego Gessnera przez Ettin- 
gera, glos Milnera „Don Kichot czy Don Ki- 
szot”, artykulik o stosunku Lenina do Maja- 
kowskiego, kronikę zagraniczną niemiecką i 
francuską, recenzje z książek pióra Wasow- 
skiego i Dąbrowskiej, wywiad z kierowni- 
kiem literackim „Polskiego Radja* na temat 
„Radjo a literatura", przegląd czasopism az- 
tystycznych przez Wallisa, dział humoru i 
satyry, aktualności. 

pos 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze!. 

W numerze z dnia 9 b. m. c. gazety W. Pa 
na ukazała się notatka o tem, jakobym miał 
zlikwidować swe przedsiębiorstwo 

Notatka ta nie jest zgodna z rzeczywisto 
Ścią, gdyż moje przedsiębiorstwo istnieje już 
lat 30 i nie mam zamiaru go likwidować 

Zaszła tylko przerwa czasowa w pracy z. 
powodu braku zamówień i remontu na mojej 

fabryce cukrów. W dniach najbliższych zo-. 
stanie fabryka uruchomiona. 

Z poważaniem 
Naum Wajnsztejn 

  

Wilno, dn. 17 kwietnia 1931 r. 

(RANILA RTN PTSS STT INTO E Ti i a i ИО ОНОр ВООРЯ аОО НОО РО СЕН ТОЕЬ 

Gwiazdzista eskadra 
Dramat miłości i poświęcenia. Aktów 19. 

W rołach głównych: Urocza Baska Orwid, Jana Krysta, Janusz Halny | Jeż Kobusz. 

Firma istnieje Lt Kenigsberg 

Kasa czynna =. g. 3 m. 30. 

Walce miłości 
Na pierwszy seans ceny zniżcne. 

Początek seansów od godz. 4-ej. 

i $rzepiokia bokateskć 
filma „Droga do Raju* Fritsch 

  

Następny program: Wiosna uczuć. 

w czarującym 
dźwiękowcu 

  

Wkrótce neis. prek: 
wszechėwiat.   

„Biała Taln*, „Na zachodzię bez zm ian” i „Monte (внь“ 
  

Dziś! 
bój dźwiękowy! 

DŹWIĘKOWH KINO 

: 66 | W rolach 

й głównych: 

Arcysens. prze- 
Potężne 

arcydzieło АЫа Gance'a 

Abel Ganos, 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

(olicte Darfenil : sans. 

Koniec świata 
NAD PRocRAM: Tygodnik džviękovy „Hora“. 

Podług idei Fiammariona. 
Dramat miłosny i tragedja 

ludzkości zagrożonej zagładą 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Mickiew. 22, tel. 15-28 

SEE   

największe 
przeboje 

— wezechšwe: №а zachodzie bez zmian i Pod dachami Paryża 
    

Bówiękówe Kino 

ce/iNe 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

TTT 

Dziši 
  

zaprezentują 

Ddla młodz. 

w Žaroekranow. džwlęk. p. t. 
Film ten demonstruje się jednocz. w Warszawie. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

    

Charles Bicktord, F Fred Kohien, Rymond Hatton 

Trzej chrzestni ojcowie 
NAD PROGRAM: Rewelac. dodateki dźwiękowe 

się naszej Sz. Publ. 

dozwolone. 

W-g pow. 

B. Kyna. 

Ceny zniżone na 1-szy seans 

  

  

  

    
  

  

  

nejo$ir Па ОМ . 
Do Rejestru Handiowego Dziat A, 
Sądu Okręg. w Wiinie wciągnięto 

następujące wpisy pierwotne: 

W dniu 23.1. 1931 r. 
12703. 1 Firma: Grodneńska Sara“ w Wilnie, 

przy ul. Nowogródzkiej 62. Sklep spożywczy i drobnej 
galanterji. Firma istnieje od 1930 r. Grodneńska Sara, 
zam. tamże. 124/v1 

12704. |. Firma: „Sklep spożywczy Zofji Kossow- 
skiej” w Wilaie, al. W. Pohulanka 43 Sklep spożyw- 
czy. Firma istnieje od 1936 r. Właścicieł—Koseowska 
Zofja, zam. tamże. 125/V1 

12705. I. Firma: „Josel Lejb Libermaa" w Wil- 
nie, ul. Rudnicka 27. Biuro ekspedycyjne. Firma istnie- 

je od 1930 r. Właścicieł — Jasel Lejb Liberman zam. 
w Wilnie, przy ul. Sadowej 21. 126/V1 

m 

  

  

12706. I. Firma: „Niewjażska Sara" w Wilnie, ul. 
Witoldowa 20. Skład drzewa opałowego i węgla ka- 
miennego. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel —Nie- 
wiażska Sara zam. w Wilnie, przy ul. Tartaki 10. 

127/v1 

12707. I. Firma: „Malwina Pietrowska* w Wilnie, 
vl. Jasna 18. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1931 r. Właściciel — Malwina Pietrowska, zam. tamże. 

128/V1 

  

    

  

    

133/V1 Choroby skėrne, 

W dniu 18.1IL. 1931 r. pzororyezae 
12692. I. Firma: „Łazar Kazlinier" w Wilnie, uł. ulica Mickiewicza 4, 

Zawalna 53/21. Dost. furażu dla 4 pułku. Firma telefon 10-90, 
istnieje od 1930 r. Właściciel Kazlinier Łazar, zamie- 
szkały tamże. 141/V5 

  

12693. |. Firma: „Menachem Majster i S-ka”. 

Sklep skór. Siedziba w Wilnie przy ulicy Gaona 16. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1931 r. Wspólnicy zam. 
w Wilnie: Menachem Majster przy ul. Piłsudskiego 5 
i Szloma Chomarski przy ul. Św. Ignacego 14 Spółka 
firmowa zawarta na moey umowy z dn. 3 marca 931 r. 
na czas nieograniczony. Zarząd należy do obu wspól- 
ników. Weksłe, umowy i wszelkie zobowiązania w 
imieniu spółki podpisują obaj wspólnicy, łącznie pod 
stemplem firmowym. Każdy ze wspólników ma prawe 
prowadzić sprawy spółki w mstytucjach sądowych 
i administracyjnych jako też wydawać plenipotencje 
osobom innym na prowadzenie tych spraw oraz każ- 
dy ze wspólników ma prawo Otrzymywać wszelkiego 
rodzaju korespondencję i przesyłki przybywające жа 
imię spółki. 142/V1 

12694. 1. Firma: „Markowicz Jochel" w Wiłnie, 
ul. Rudnicka 7. Sprzedaż krajowych towarów bławat- 
nych. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel Markowicz 
Jocheł, zam. w Wilnie, ul. Rudnicka 5—5. 143/V1 

12695. I. Firma: „Mucko Marja* w Wilnie, ulica 
Łudwi a 8. Jadłodajnia. Firma istnieje od 1930 x. 

    

    

     Właściciel — Mucko Marja, zara. tamże, 144/V1 

12696. |. Firma: „Sklep waty i watoliny Raehmiel 
Mirski* w Wilnie, ul. Szawelska 2. Sklep waty, wate- 
liny i starych kołnierzy. Firma istnieje od 1930 roku. 

  

od godz. 9—12 1 4—3. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Miara Brzezina 
przyjmuje od 9 rana da 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 3% 
m, 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Poszukuję 
posady 

rądcy domu 
w domach rządowych lub 
prywatnych. Posiadam do- 
bre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do 

  

  

  

  

      

      

  

  

    

  

      
  

            

KINO-TEATR Haliot | Halio! Dziś najwiękezy film świata! Wszech- | SEA Rad B st łnie : 19; › nadsyłać di 
Dwa Uldna SEAISS wiediai n vis i gro owiec iKAWY GRAC Wa cowieciet OW abź Rr 12708. 1. Firma: „Skinder Bronisław w Wilnie, Właściciel e Mirski Rachmiel, zam. w Wilnie przy Redakcji „Kurjera Wileń- 

“ Mickiewicza 41. Jadłodajnia ze sprzedażą piwa Firma | ul. Piłsudskiego 6—12. 145/VI į skiego“ pod Nr. 67.871 wem fiterac. opracow.! Nowa kopjał Nowa edycjał Niešmiest. daielo J6e May. Wielka epopea milošci i pošwięcenia. istnieje od 1931 r. Właścicieł —- Skiader Bronislėw, dla W. S 
» W rolach glėwn. 7 asėw ckr.: Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena | „am. tamże 129/VI 12697. 1. Firma: „Jakób Szw. i Alkas Špėlki si ь . ОВ ię R arc i S-ka, Spółka | —-. 

i Olaf Fons. lustracja muzyczna AT symfonicznej pod batutą prof. A. Jadłowkera. Początek o go- R Limonas. Eingeliau jis blauktasisl iai tao 
WIELKA 42 mio Sei w dnie światocmne © godz. l-ej. Ceny zniżone tyłko na pierwszy seans. Bilety honorowe nieważne, 127091, Birma SSE Deja R JI GE Siedziba w Wilnie, ul. Wielka 39. ZPRSdRCWONCA KAWIARN IA 
— = Zawalna 64. Sklep epożywczy. Firma istnieje od 1931 | istnieje od 11 marca 1931 r. Wspólnicy zam. w Wil- 

* Kolejowe Dziś i dai następnych! Imponująca wizja życia | r. Właściciel — Dwejra Tregior, zam. tamże. 130/VI| nie: Jakób Szwrac przy ul. Zarzecze 19 i Chaja Ejne- i JADLO DAJNIA 
Wijk V uklosmyldramat Zi ie m ia O leca n ludzkiego w-g słynnej ‚ хайзКа przy ul. Popławskiej 71. Spółka firmowa za- > В b 4: 

й powieści Reymonta. W dniuf23.III. 1931 r. warta na mocy umowy z dnia 11 marca 1931 roku na £ p 
kais RSE z czas nieograniczo: Zarząd należy do ob spólni i 12710. 1. Firma: „Ameńkowiczowa Wacława” w я RS PORASTA ACE: STF i hu | W rolach głównych: JAŃWIGA SMOSATSKA, dunosza-Stępowski, Solski, Gorczytiska, ModzeloWSka, | siste i Tatarake 14 we 1 Bklep upeżywecy | ae: ków. Wszelkie dokumenty, jak to! umowy. wokale, ia. | ” u, Królewska . 

rebek dworsa kolojow.) Rzecz dzeje się w Łodzi i jej okolicach, Początek seansów 0 godz. Ś-ej, w dodkiele i święta o godz. 4-ej pp, | biału. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel —Ameńko- wade: czeki, zobowiązania i inne akty winny aa śniadania, obiady: 
wiczowa Wacława, zam. tamże. 131/V1 | Rod OE ew Es apa a akies 

ь r : rodzaju koresponde 
KINO -TEATR Dziś! Wielki podwójny Potężny sRokowy dramat w 8 aktach, 12711. L. Firma: „Bolnik Cipa" w Wilnie, wl. | ma. Prawo prowadzić każdy ze wspólników jak rów- | skie. ao 1 złoty. 

programi Najnowsze ar- W rolj jgłównej Ken Maynard. į zek 5 nież każdy z nich może otrzymywać z urzędów pań- onament miesięcznie zm» 
` Wielka 39. Sklep wody sodowej i słodyczy, owoców M k ( 30 Ak iada- 525 ah > н cydzieło 1931 roku p. t. i jarzyn. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel—Bolnik | Stwowych. samorządowych i wszelkich innych wszel- ORANY RYC 

NAD PROGRAM: Nowe wydanie polskiej produkcji według Biegańskiego P. t. PASZ: 298463 й 3 kiego rodzaju korespondencję, sumy pieniężne, prze- | Zimne i gorące zakąski. T Cipa zam. w Wilnie, ul. Wingry 13. 132/V1 AA P ję, Y PIOPIE P Pi Gabi 
ałtea Wiolka 36. Wam iry Warszawy Salonowo-erotyczny dramat w 12 aktach. W rol. główn.: Igo syłki i t. p. za awoim podpisem pod RE iwo. abinety. 

> p Sym, Marja Barcelkiewiczówna i Kaz. Junosza-Stępowski. 12712. |. Firma: „Borys Gold“ w Wilnie, ul. Nie- | owym. 6; 
- > - miecka 14. Sklep papieru. Firma istnieje od 1930 r. е $ я 2 я 

r Właściciel — B Gold Wilni dub 12698. I. Firma: „Witold Slawoniewski — przed- 
KINO-"FEATR Dziś! Pistzy raz w Wilnie! Najnowsze arcydzieło prod. 1931 roku.  Najwee. fiłm niezrówn. królów humoru a a R ZE Н Ср оН Ни 133/VI siębiorca budowlany“ w Wilnie, ul. Chocimska 12—4. M korepetycji ww 

{ Przedsiębiorstwo budowlane. Właściciel — Sławoniew- | zakresie 6-ciu klas Gimn. 
® < z > Światowid PAT i PATACHON wśród ludożerców | о. в Gog Ietis «vi, | A ka tea GT | WAEKÓWIERSKA - 

1. Ostrob: Ка 17 — 3. 5 jny i ią- * 
ло 9 | Film ten zrealizowany podczas specjalnej ekspedycji do Afryki przewyższa wielokrotnie wszystkie poprzednie Ši Vaasa Fiima ZE A EAS | W dniu 20, lil. 1931 r. WM 

za + filmy Pata i Patachona. — Dla młodzieży dozwolone. Kozikowa Leokadja zam. w Wilnie, ul. Końska 14. 12699, I. Firma: „juljan Subgczewski* w Wilnie, KURIEB WILEŃSKI 
134/V1 | ul. Ludwisarska |—20. Piwiarnia. Firma istnieje od Spólka z ogr. odpow. "ES . н н 2 FOOF [ALE Tt EE w : 1930 r. Właściciel — Suboczewski Juljan, zam. tamże. DRUKA IA 

. L Firmo: „Worobieį Jozefa“ w Wilnie, ul. 148/V1 | iš RNI 
WY l Lil li [ ił W M t (anil i Ostrobramska 5. Piwiaraia. Firma istnieje od 1930 r. — 2 i A LKO ZADZWONIĆ BOCA JEWSCEJO 310 - ш'!‚„' węg Jaja wylęgowe | wiecie = Worotiej Jórefa zam: w Wilnie. przy 12700. 1. Figa: „Wołyńeka Szyfa” w Lidzie, l. | || TNTROLIGNTORNIA 

sa 7 е - Złoty Orpington — | zł., | ul. Turgielskioj 18 135/VI | Koszarowa 46. Sklep spożyczy i tytoniowy. Firma ist- N Р 10->3 r. RYJĘDIRN STF "PP> Karmazyny — | zł, W d iu 25.HI 1931 r nieje od 1934 r. Właścicieł — Wołyńska Szyira, zam. i B Z NICZ* 
a wysyłamy Państwu człowieka, dła przyjęcia GABINET RENTGENOWSKI Łegłlotny o ат niu „all, ° ma 149/V1 wa NOTIKES 

wszelkiego rodzaju garderoby do czyszczenia kiyazj M ESS6 ka: Wyandotty białe — 80 gr., 12715. |. Firma: „Bekiensztejn Mowsza” w Nie- SP : 
i prasowania, przyczem tegoż jeszcze dnia do- 1 Plymouth Rocki — 70 gr., | menczynie, pow. Wiłeńsko - Trocki. Sklep spożywczo- 12701. |. Firma: „Żyrmuńska Basia" w Wereno- | ; й A "starczamy do mieszkania tęż garderobą OCZYSZ- Salice wbiegł šerdis | aiski Ga obnikont, kaczki Pekiny — zł. | galanteryjny. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — | wie, pow. Lidzkiego. Sprzedaż wody sadowej i sło- Dzieła książkowe, 

czoną i wyprasowaną, jak nową. i за za sztukę. į Bekiensztejn Mowsza, zam. tamże. 136/V1 Prozy: m istnieje od 1928 r. Właściciel m zz sodę dla 
Wysyłki zaliczka—opako- — muńska Basia, zam. tamże. ( urzędów, bilety wi- 

Farbiarnia i pralnia chemiczna wanie: r Solzykacho |) 20 12216; | First -Autóbie — ZOŃi Bielawakiejć ; Zytowe, prospekty, 
i 66. ZEKONAĆ Zarodowa Hodowla Kur | w Wilnie, ul. Ostrobramska 10. Przedsiębiorstwo auto- W dniu 23.JII. 1931 r. zaproszenia, afisze PROSIMY SIĘ PR pdowa Hodowla Kur | w Wilnie, gl. Osttobraszska 10, Przedsiębiorstwo outo- PY o 
' > i i AO НОМО ННа оОЙ i 12702. |. Firma: „Buksztełska Dwejra* w Wilnie, 8 : że wełny, jedwabie, flanele N Wieś Babrówa-|: Taika Žali САЛа BSW WI. VPołóćkićj 12 ju roboty drukarskie 
{ Я ści ie- LT, Ё S LA RO ы J p | ul. Ostrobramska 18, Sprzedaż chleba, bułek i eins- e bi oraz materjały pościelowe, bie 8 WYKONYWA 

no, Wielka 31 (róg Szklane) ližniane żyrardowskie, kołdry a Mosino Er ISUVI | tek. Firma istnieje od/ 1930 r. Właściciel — Baksztel- PUNKTUALNIE * t on Złoty > A. Л 
Na żądanie Sz. Klijentów zostają ubrania repe- watowe, koce pluszowe — 03 4087 etzczej da ddr ОО оа Kanai Aljansai DM i SI е ТРАО 
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przemówi... 
Pewieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Držata i sama chwytała z trudem 
powietrze. O'Leary obserwował ją z 
matężoną uwagą. 

— Skąd pani się wzięła za kurty- 
ną? — zapytał, gdy się trochę uspo- 

koiła. 
— Bo — bo — chciałam się prze- 

konać, czy pan Federie był naprawdę 
taki chory, że nie mógł mówić. Przy: 
rzekł mi — coś i potem się rozchoro- 
wał.  Obserwowałam pielęgniarkę. 
Chciałam poczekać dopóki nie uśnie i 
potem wślizgnąć się i pomówić z pa- 
nem Federie. Wtem zobaczyłam Ado! 
fa, schodzącego ostrożnie z wieży. Pie 
lęgniarka nie usłyszała go. Twarz jej 
była w cieniu i nie widziałam jej. A- 
dołf podszedł do kominka. poszukał 
wżrokiem zielonego słonia i wziął go 
do ręki. Przyjrzał mu się pod światło 
i coś przy nim majstrował nie 
wiem, co. Sądząc z ruchów łokcia od- 

kręcał coś. W ręku jego błysnęła bia- 
ła kartka, którą przeczytał przy tam- 
tej lampie. 

— W którem miejscu stał? 
— Koło stołu. 
— To znaczy, że można go było zo 

baczyć ze szczytu schodów — mru- 
knął z roztargnieniem  O'Leary. — 
Proszę, niech pani mówi dalej. 

Zainteresowana wzmianką o zieło 
nym słoniu, spojrzałam ukradkiem na 
O'Leary'ego. Stał, pochylony lekko 
wprzód z dziwnie błyszczącemi oczy- 
ma, pochłonięty cały potokiem spa- 
zmatycznych słów, sypiących się ust 
Mittie. 

— Nagle podskoczył i spojrzał w 
górę. I mam wrażenie, że schował pa 
pier wewnątrz słonia i zakręcił go zpo 
wrotem. Nie mogłam dobrze zobacz. 
bo stał tyłem do lampy. Poczem za- 
czął wchodzić cicho po schodach. I 
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właśnie gdy znalazł się na zakręcie —- 
o, tego — nie mogę powiedzieć! Nie 
mogę! Wciąż mi to stoi przed oczami. 
Wciąż! Ale wiem, że to była Izabella. 
Nikt inny. tyłko ona! 

O'Leary znów poczekał, dopóki 
Mittie nie przestała bić się tłustemi rę- 
kami po kolanach i nie otarła oczu 
mokrą chustką. 

— Od jak dawna zna pani Izabeł- 
lę? 

— Od czasu, jak wyszła za Adolfa. 
Oh był dla niej za dobry. 

— Od jak dawna zna pani rodzinę 
państwa Federie? 

"Trzymając chustkę w powietrzu, 
rzuciła mu szybkie, trwożne spojrze- 
nie. 

— Oddawna. 
— Proszę mówić prawdę, 

Frisling. 
— Od — od — dziecka. 

— W jakich stosunkach był ojciec 
pani z panem Federie, że pani ma tu 
jakieś pretensje? = 

— Jakie pretensje? Nasze rodziny 
były w przyjaźni. 

— W jakim wieku był ojciec pani. 
umierając? 

panno 

— Miał 
lat. 

— Niewątpliwie słyszała pani od 
ojca o jego młodości i o jego... 

Mittie podskoczyła nerwowo. Przy 
puszczam, że domyśliła się odrazu, 9 

czem chciał mówić O,Leary. 
— Stary Federie też do tego nale: 

żał — krzyknęła bełkotliwie. I kiedy 
banda się rozwiązała, wszystkie pra- 
wie pieniądze zabrał Federie. I ma je 
dotychczas. Mój ojciec był członkiem 
bandy, ale mnie pan nic nie może zro 
bić. Ja nie nie mam. Stary Federie, 
rozwiązując bandę, zabrał prawie 
wszystkie pieniądze, +pod pretekstem. 
że należały mu się, jako przywódcy. 
Ale zawsze wspomagał mego ojca i 
mnie. 

— To znaczy, że po śmierci ojca 
poczuła się pani w prawie zjechania 
tutaj — i zagrożenia staremu Federie 
szantażem ? 

— Chciałam tylko odebrać swoje. 
— Czy pani nie przyszło do gło- 

wy, że to nie mogło się udać? Że po 
pięćdziesięciu latach byłoby niemożli 
wością znaleźć świadków, czy prze- 
konywujące dowody rzeczowe? | 

— Chciałam tyłko odebrać swoje 

przeszło _ siedemdziesiąt 
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— powtórzyła , dodając zjadliwie: — 
Oni uważali się zawsze za Bóg wie co! 
Naprzykład, jaka ta March jest dumna 
i wyniosła! A przecież oni nie lepsi od 
nas, od reszty. Wszyscy bandyci! 
March jest ostatecznie wnuczką —- 
złodzieja! 

— Powiedzmy: rozbójnika, pan- 
no Frisling. To przecież historja z 
przed pół wieku. A propos, czy żyją je 
szcze jacy inni członkowie bandy? 

— Tylko stary Federie —: odparła 
Mittie. — Grondal był przedostatni. 

— (zy obecna generacja rodziny 
Federie zna te dzieje? 

— To znaczy March i Eustachy? 
Eustachy dowiedział się prawdopodo 
bnie coś niecoś od Adolfa, a March 
— jestem pewna, że dotychczas nie 
nie wie. — W groźbie ostatnich słów 
brzmiało brzydkie zadowolenie. 

— Pani znała dobrze — 
Federie? 

Dziwne, wyblakłe oczy straciły po 

woli brzydki wyraz. 
— Tak — odpowiedziała. siadając 

i chwytając w grube palce fałdę suk- 
ni. — Tak. Dobrze go znałam. 

— Kiedy? 
—- Przed laty. Przyjeżdżał do me- 

Adolfa 

  

go ojca i do mnie. I potem ni z tego, 
ni z owego ożenił się z Izabellą. Nas 
nie zaproszono nawet-na wesele. — 
Głos jej brzmiał twardo i tępo, tak 
jakby wszełka uraza wytliła się w 
nim oddawna. Ale w dalszym ciągu 
nienawidziła Izabelle! 

— Do tego domu nie proszono» 
nas ani razu. Ja przynajmniej nie przy 
pominam sobie niczego podobnego, 2 
przecież mam... Nie dokończyła zda- 
nia i mówiła dalej: — March pozna- 
łam kilka dni temu, gdy przyjechała 
na wiadomość o chorobie dziadka. 

Ja przyjechałam tu po śmierci ojca. 
I Adolf i Izabella przy jechali. Adolf“ 
nie przypomniał mnie sobie. == Mono - 
tonny głos rozpłynął się w miilęzeniu. 
Cała jałowa beznadziejna treść tega 
życia zamknęła się w obojętnych sło- 
wach: — Adolf nie przypomniał mnie 
sobie! į 

Widziała go umierającego i chwy 
tającego rękami powietrze. 

I jedna z tych rąk  pochwyciłx 

  

czerwony pompon od  pantofełka 
March. 
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