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KLĘSKA POWODZI MIJA. 
POZIOM WODY NA WILJI STALE SIĘ OBNIŻA. 

Sytuacja na terenie pow. wileńsko-trockiego. 
W nocy z soboty na niedzielę nastąpiło 

przesilenie powodziowe. 
Półnoe z soboty na niedzielę by- 

ła punktem kulminacyjnym nienoto- 
wanej dotychczas w krónitz ach wiień- 
skich powodzi. W tym mniej wię- 
cej ezasie woda podniosła się do wy- 
sokości 8 metrów 35 centyme 

Od tej jednak chwili nieus 
w ciągu kilku dni wzrost pozionm 
wód, ustał. 

Przez całą noe i rauek dnia wczo- 
rajszego stan wód mie uległ zmianie 
i dopiero od godziny 10-cj zaczął się 
stopniowy spadek wód 

O godz. 12-ej w poł. poziom wo- 
dy wynosił juž 8 metrów 30 ct, o 
godz. 3-ej 8 m. 25 em.. a o godz tej 
wieczorem 8 m. 20 emt., czjłi poziom 
wezbranej Wilji obniżył się o całych 
15 centymetrów. 

    

   

Spadek wód aczkolwiek bardzo 
powolny trwa w dalszym ciągu. Od 
południa poważne obawy budziły 
gromadzące się chmury. Przygnębie- 
ni powodzią mieszkańcy Wilna z 
trwogą spoglądali na zachmurzone 
niebo, gdyż obfity deszcz w znacz- 
nym stopniu mógłby się przyczynić 
do pogorszenia i tak groźnej sytuacji 
Na szezęście obawy okazały się płon- 
ne a przelotny deszez, który wypadł 
żadnych poważnych zmian w sytu- 
acji nie uczynił. 

Przez cały dzień na brzegach wy- 
lanej Wilji, a szezególnie na placu 
Katedralnym gromadziły się tłumy 
publiczności z radością łapiące wieści 
© tem, że przybór wód ustał i zaczy- 
na się spadek. (e) 

wodociąg kolejowy zagrożony. 
Aczkolwiek przybór wód ustal, 

rozszalały żywioł w dalszym ciągu 
czyni spustoszenia. 

W dniu wczorajszym Posterunek 
rzeezny otrzymał alarmującą wiado- 
mość, iż wartki prąd Wilji rozmył 
brzeg w Leśnikach, na którym znaj- 

duje się wodociąg kolejowy. Budynek 
wodociągu jest poważnie zagrożony. 
Po zaznajomieniu się z faktycznym 
stanem rzeczy przedsięwzięto jak naj 
dalej idące środki zapobiegawcze, ce- 
lem uchronienia tego objektu od 
niszezących skutków powodzi. (e) 

Stan wodociągów w mieście. 
W dqiu wezorajszym ustalono, że 

skutkiem powodzi uszkodzone zosta- 
ły częściowo filtry miejskiej stacji 
wodociągowej. 

W związku z tem postanowiono 
sprowadzić z Warszawy specjalne 
filtry do oczyszczania wody t. zw. 

Chlor-fiitry. 
Stan wodociągów i jakość wody 

bada speejałna komisja. Zaleca się 
nieużywania niegotowanej wody, wo- 
bee obawy jej niezupełnej czystości, 
co może grozić chorobami epidemicz- 
nemi. (e) 

Urządzeniom kanalizacyjnym powódź 
narazie nie grozi. 

Jak się dowiadujemy wszystkie u- 
rządzenia kanalizacyjne zostały w do- 
stateczny sposób zabezpieczone, tak 
że niebezpieczeństwo zalania jest już 
mało prawdopodobne. 

Na stacji pomp ustawiona została 
parowa pompa, która usuwa wodę 
skupiającą się od przemycia odżela- 
ziaczy. 

Sytuacja w katedrze polepsza sie, 
W dniu wczorajszym w związku z obniżeniem się poziomu 

Wody na Wilji sytuacja w Bazylice uległa znacznemu polepszeniu. 
llość wody, zalewającej piwnice katedry z grobami biskupów, 
zmniejszyła się. 

Poczyniła ona jednak wielkie szkody. 

Więzienie wojskowe zalane. 
Mimo chwilowego w ciągu dnia wczorajszego odprężenia 

Ww przybieraniu Wilji, woda jednak w dalszym ciągu atakuje różne 
objekty i nieustannie zalewa nowe. Tak np. wczoraj woda 
przedostała się już do więzienia wojskowego przy ul. T. Kościuszki. 
Wszyscy więźniowie zostali ewakuowani do górnych pięter. 

Zalanie szosy 
'Trwożny meldunek nadszedł rów- 

nież z Belmontu. Skutkiem działania 

wód osunął się brzeg wpobłliżu domu 
Nr. 42 przy ulicy Belmont, wobec 
czego mieszkańców tego domu mu- 
siano natychmiast ewakuować. Dru- 
gi meldunek z tego terenu doniósł, 
że woda zalała również szosę łączącą 
Belmont z miastem. Szosa jest zalana 

na Belmoncie. 
na przestrzeni pomiędzy domem Nr. 
34 i 42 tak, że komunikacja z mia- 
stem jest prawie zupełnie przerwana, 
lub odbywa się z wilkiemi trudnoś- 
ciami na łodziach. W razie eweniu- 
alnego obsypania się ziemi na hrze- 
gach rzeki, w niebezpieczeństwie znaj 
dzie się jeszcze kilka budynków. (e) 

Poziom wody wciąż się obniża. 
© godzinie 10-ej wieczorem poziom wody na Wiiji w Wilnie 

wynosił 8 metrów 17 centymetrów. (0) 

Saperzy porwani przez wartki prądźzwilji. 
Wcżoraj w dzień tłumy obserwu- 

jące Wilję z Ziełonego Mostu i od 
strony ulicy Pióromont były świad- 
kami cudownego niemal uratowania 
kilku saperów. 

Łódka, w której było kilku sape- 
rów została nagie porwana przez sil- 

ny prąd Wilji i z ogromną szybkością 
uniesiona w kier. Zielonego mostu. 

Wszelkie usiłowania saperów po- 
wstrzymania łodzi i dotarcia do brze- 
gu nie odniosły skutku. Stawało się 

Rodzajowy obrazek 
Wezoraj z rana tłum stojący na płacu 

Katedralnym i przyglądający się ledwo wi- 

dzialnemu przeciwległemu brzegowi nagle 
zbudzony został z rozmyślań następującym 
wypadkiem. 

Łódź w której znajdowało się dwóch po- 

prawie pewnem, że za chwilę niesz- 
częśliwi żołnierze roztrzaskają swe 
głowy o dźwignię mostu. - 

Jednak w ostatniej już prawie 
chwili powiodło się im skierować 
łódkę w stronę ulicy Zygmuntowskiej 
i gdy łódź przepływała koło drzewa 
dwóch saperów wskoczyło de wody 
i na linie przymocowało łódź da 
drzewa. 

Wszystkich saperów uratowano. 

(<) 

na ul. Arsenalskiej. 
ważnych panów i jedna pani, nagle wywró- 
ciła się dzięki niedołęstwu łódkarza i całe 
towarzystwo znalazło się po pas w wodzie. 

Na ratunek ofiarom pośpieszyła łódź ra- 
townicza, która przewiozła przemoczonych 

  

„na brzeg t. į. na płac Katedralny. (e) 

Domy skazane na zagładę. 
Dalszy napór wody w ciągu dnia wczorajszego spowodo- 

wał dalsze podmycie całego szeregu domów, które grożą runię- 
ciem; szczególnie tragicznie przedstawia się sytuacja w poses. 
Nr. 42, 23 i 25 przy ul. Zarzecznej oraz przy ul. Połockiej Nr. 1. 
Mimo czynionych prób zabezpieczenia, nasuwa się silna wąt- 
pliwość, czy domy te da się uchronić przed runięciem. 

Elektrownia uratowana. 
Sytuacja na elektrowni miejskiej w ciągu dnia wczorajszego 

uległa znacznemu polepszeniu. Już obecnie roboty ubezpieczeniowe 
zaawansowane zostały tak daleko, że bezpośrednie niebezpieczeń- 
stwo zalania w znacznym siopniu zostało zażegnane. Noc jednak 
wczorajsza groziła tragicznemi perspektywami. Woda raz po raz 
wdzierała się do kondensowej piwnicy, gdzie pracowały niektóre 
maszyny prądu zmiennego. Tylko dzięki nadludzkim wprost wysił- 
kom specjalnych plutonów technicznych 3 pułku saperów oraz ca- 
łego personelu elektrowni udało się niebezpieczeństwo przezwy- 
ciężyć. Podkreślić należy też pełną poświęcenia pracę dowódcy 
O. K. III gen. Litwinowicza, który na wieść o groźnych rozmiarach 
powodzi przybył niezwłocznie do Wilna, gdzie osobiście zaznajomił 
się ze stanem elektrowni oraz innych zagrożonych przez powódź 
objektów, niejednokrotnie sam kierując akcją przeciwpowodziową. 

Podług uzyskanych przez nas Inftormacyj, przy obecnym stanie 
wody de zalania elektrowni zzewnątrz brakuje już 48 ctm. Sytuację 

więc, biorąc pod uwagę przełomowy dzień wczorajszy, który za- 
znaczył się powolnem opadaniem Wilji — można uważać za ura- 
towaną. : 

Tem niemniej groźba fatalnych skutków powodzi jest nadal 
znaczna. Naskutek podmycia na całej przestrzeni, brzegi zaczęły 
osuwać się, grożąc tem samem zalaniem nowych terenów. Szczegól- 

nie silnie osuwa się ziemia u przyczółków mostu Ziełonego i Zwie- 

rzynieckiego, gdzie bez przerwy pracują saperzy nad umacnianiem 
mostów. W identyczny sposób przedstawia 516 sytuacja przy mo- 

stach drewnianych na Antokclu i Zwierzyńcu. 

Wczoraj przy ui. Pijarskiej wezbrane fale Wilji pochłonęły 
jeszcze jeden dom, który pod silnym naporem wody runął i na- 

tychmiast został pochwycony przez wartki prąd rzeki. 

Góra Trzykrzyska grozi osunięciem się. 
Na Zakrecie i górze Trzykrzyskiej zanotowano niepokojące 

osuwanie się skarp, co wytwarza grożbę osunięcia się góry. Nad 

zabezpieczeniem pracują przez całą dobę oddziały wojskowe oraz 

pluton techniczny 3 p. saperów. 

Przerwanie połączenia telefonicznego 
z Antokolem, ul. Kalwaryjską i Wiłkomierską. 

Skutkiem podmycia kabli telefonicznych przerwane zostało 

połączenie telefoniczne pomiędzy miastem a dzielnicą Antokolską 

Nieczynne są również aparaty telefoniczne we 

(©) 

i Šnipiszkami. 
wszystkich zatopionych dzieinicach. 

Sviuacja w Werkach. 
Jak się dowiadujemy osypanie się Ludność z zagrożonych budynków 

w Werkach podmytego brzegu zagra- ewakuowano. (e) 
ża kilku domom które mają runąć. 

Dalszy spadek wód na Wilii. 
Stan wody na Wilji © godz. 2-ej w nocy wynosił 8 m 

15 cm. Tendencja spadkowa. 

NA PROWINCJI. 
Rozpaczliwa sytuacja w Dziśnie. 

Woda wciąż przybiera. 3400 osób bez dachu nad głową. 

Niepocieszające natomiast wiadomości nadchodzą z Dzisny. 
Dzisna i Dzisienka wciąż przybierają. Powódź staje się ka- 
tastrofalna. Fale powoli zalewają cate miasto. Ewakuowana 
ludność znajduje się w rozpaczliwej sytuacji. 3400 osób pozo- 
stało bez dachu nad głową. Zachodzi groźba szerzenia się cho- 
rób epidemicznych. Przybór wód trwa. 

Jak się dowiadujemy, władze czynią wszystko, aby przyjść 
poszkodowanym z pomocą. Pojutrze wyjeżdża do Dzisny wo- 
jewoda Kirtiklis w towarzystwie naczelnika wydziału Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej p. Tadeusza Langmauera. (c) 

W Mołodeczańskiem Wilja opadła o 2 metry. 
Straty spowodowane powodzią na 

terenie powiatu narazie nie zostały 
obliczone. (e) 

O godzinie 5-ej wieczorem otrzy - 
maliśmy wiadomość z Mołodeczna, 
że.w powiecie mołodeczańskim po- 
ziom Wilji obniżył się o 2 metry. 

Sytuaeja na terenie powiatu wi- 
łeńsko-trockiego uległa nieznaczne- 
mu polepszeniu się. W południe woda 
w Michaliszkach opadła o 67 centy- 
metrów. Według dotychczasowych 
jeszeze bardzo niedokładnych i nie 

w tekście I, II str.—30 gr., III, IV, V, VI-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
edzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących pracy 30/, zniżki. 

ilustrujących faktycznego stanu rze- 
czy wiadomości wpobliżu Michali- 
szek woda zniosła 3 osady, 8 domów, 
7 chlewów, 8 spichrzów, 1 łaźnię 
wiejską, 1 kuchnię polową KOP-u 
iy da. (e) 

Sytuacja powodziowa w Oszmiańskiem. 
W Oszmianie zanotowano znacz- 

ny spadek poziomu wezbranych wód. 
Według nieścisłych obliczeń. po- 

wódź wyrządziła znaczne spustosze- 

nia. Woda zniosła lub częściowo usz- 
kodziła 17 mostów. Szereg dróg pań- 
stwowych stoi pod wodą. (e) 

S$morgonie odcięte. 
Według otrzymanych ze Smorgoń 

informacyj sytuacja powodziowa acz- 
kolwiek polepsza się, w dalszym cią- 
gu jest groźna. 

Wezbrane wody zalały szosę po- 

między Oszmianą i Smorgoniami na 
przestrzeni jednego kilometra. 

Dokładnie zorjentować się w sytu- 
acji narazie niesposób. (e) 

Konferencja w sprawie pomocy 
powodzianom. 

Ogólna sytuacja powodziowa. 
Pomoc rządu. 

Wczoraj rano przybył do Wilna 
p. minister pracy i opieki społecznej 
Hubieki, w eelu zbadania na miejscu 
sytuacji wytworzonej przez powódź, 
zorjentowania się w jej skutkach, ja: 
ko też poznania potrzeb powodzian. 

W godzinach porannych odbyła 
się w pałacu pod przewodnietwem p. 
ministra Hubiekiego konferencja po- 
święcona omówieniu akcji ratunko- 
wej. W konferencji tej uczestniczyli p. 
wojewoda Kirtiklis, dowódca O. K. 
III gen. Litwinowicz, naczelnik De- 

partamentu Min. P. i O. S. Grun- 
wald, przewodnicząca Zw. Pr. Ob. 

Kob. posł. Kirtiklisowa, prezydent Fo 
lejewski, szef sekcji zdrowia dr. Ma- 
leszewski, starosta Iszora, komendant 
P. P. Izydorczyk i inni. 

Na wstępie konferencji wojewoda 
Kirtiklis w wyczerpującem przemó- 
wieniu zaznajomił p. ministra z o- 
gólną sytuacją powodziową w Wilnie 
i w powiatach województwa wiłeń- 
skiego informując, że od soboty od 
godziny 22-ej przybór wody nie zwię- 
ksza się. Przeciwnie z powiatów nad- 
chodzą wiadomości o opadaniu wód. 
Przypuszczać więc należy, że powódź 
dalej nie pójdzie, lecz będzie stopnio- 
wo maleć. Pod względem technicz- 
nym sytuacja powodziowa jest opano 
wana i obecnie przyszła kolej na in- 
tensywne rozwinięcie akcji opiekuń- 
czej, ażeby ulżyć doii ofiar i umożli- 
wić powodzianom przetrwanie cięż- 
kiego okresu. Ponieważ funkcjonarju 
szepolicji państwowej, straży pożar- 
nej, saperzy i pionierzy wyczerpani są 
do ostatka, gdyż na nich spoczywał 
cały ciężar pomocy i akcji ratunko- 
wej, powołani zostają do tej akcji 
akademicy, skauci, strzelcy oraz inne 
organizacje społeczne. Akcja opiekuń 
cza polegać będzie na żywieniu po- 
wodzian, na zapewnieniu im pomocy 
sanitarnej i lekarskiej i na dostarcze- 
niu dachu nad głową, a w razie po- 
trzeby i odzieży. Konieczna również 
będzie pomoce w doprowadzeniu mie- 
szkań do stanu nadającego się do u- 
żytku. 

Akcja ta obejmie nietylko m. Wil- 
no ale i teren całego województwa. 

Reterat p. wojewody Kirtiklisa u- 
zupełniali szeregiem dodatkowych in- 
formacyj gen. Litwinowicz, prezes 
Czerwonego Krzyża Uniechowski, dr. 
Maleszewski, zaś wojewodzina Kirti- 

klisowa zadeklarowała pomoc Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet, któ- 
ry ma już gotowy aparat przysposo- 
biony do rozdawania żywności. 

P. minister Hubicki przyrzekł swe 
poparcie, a granice pomocy rządu bę- 
dą mogły być zakreślone dopiero po 
dokładniejszem zapoznaniu się z sy- 
tuacją na prowincji, po nadejściu dal 
szych sprawozdań i wykazów. 

5 rejonów żywnościowych. 
W celu żywienia powodzian wi- 

leńskich miasto ma być podzielone na 
5 rejonów, każdy z odcinków otrzy- 
ma kierownika z pośród znanych 
działaczy społecznych, którzy zajmą 
się rejestrowaniem osób istotnie po- 

  

trzebujących pomocy i poszkodowa- 
nych przez powódź. Strawę przygo- 
towywać będzie wojsko. zaś rozda- 
waniem żywności zajmie się Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

Dowódca O. K. III gen. Litwino- 
wicz wydał już zarządzenie co do u- 
dzielenia kuchni polowych. Opieku- 
nowie społeczni wydawać będą odpo- 
wiednie kartki upoważniające do o- 
trzymania pożywienia. 

Akcja ta przewidziana jest na ok- 
res 14 dni, potem przypuszczalnie 
zajdzie już możliwość powrotu ewa- 
kuowanych dó zatopionych domów. 

Inspekcja p. min. Hubickiego. 
W. godzinach popołudniowych p. 

minister Pr. i O. Sp. Hubicki w towa. 
rzystwie wojewody Kirtiklisa oraz 
gen. Litwinowicza zwiedzał dzielnice 
nawiedzone przez powódź. 

Za Zielonym mostem p. minister 
Hubicki rozmawiał z osobami, biwa- 
kującemi na brzegu pod gołem nie- 
bem i strzegącenii domów pogrążo- 
nych w wodzie. Dłuższy czas zajęło 
zwiedzenie brzegu Antokolskiego, 
przedstawiającego jedio jezioro. P. 
minister rozmawiał z wielu powo- 
dzianami, którzy rozlokowali się na 
bliższych miejscach brzegu Antokol- 
skiego wraz ze swym dobytkiem nie 
chcąc oddalać się od swych zatopio - 
nych siedzib, obierając sobie za kwa- 
tery składziki przeznaczone na drze- 
wo. 

Wieczorem p. min. Hubicki zwie- * 
dził urządzone przez Magistrat i Cz. 
Krzyż schronisko i obecny byt pod- 
czas wydawania powodzianom po- 
siłku. 

Wyjazd min. Hubickiego. 
Wezoraj wieczorem wyjechał z . 

powrotem do Warszawy minister Pr. 
i Op. Sp. Hubicki polecając naczelni- 
kowi Wydziału M-wa Grunwaldowi 
objazd powiatów województwa i prze 
dłożenie Ministerstwu szczegółowego 
sprawozdania, które posłuży za pod- 
slawę do okreśłenia niezbędnej dla 
powodzian pomocy rządowej. 

Jak się dowiadujemy p. naczelnik 
Grunwald w towarzystwie wojewody 
Kirtiklisa już w dniu dzisiejszym roz- 
pocznie objazd powiatów nawiedzo- 
nych klęską powodzi. 

Młodzież akademicka i rze- 
mieśłnicza śpieszy z pomocą 

powodzianom. 
Jak się dowiadujemy, korporacja 

Vilnensia, Legjon Młodych, Związek 
Młodzieży Demokratycznej oraz Zrze 
szenie Młodzieży Rzemieślniczej przy- 
stąpiły do czynnego udziału w akcji 
ratowniczej. Członkowie tych stowa- 
rzyszeń obsadzili poszczególne domy 
przyjmując odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa, aprowizacji, komuni- 
kacji i L. p. 

Wileńskie drużyny wioślarskie ob- 
jęły patrolowanie na łodziach, ażeby 
utrzymać łączność z domami. Pogo: 
towie harcerskie zainstalowało się 
przy rezerwie policji na ul. Mostawej 
Nr. 1 aby również spieszyć ludności 
z pomocą i opieką.



Wniosek 0 wyraženie votum nieuf- u 
ności rządowi został odrzucony. 

28-me posiedzenie Sejmu. 

WARSZAWA. 26.1V. (Pat.) Na 28 
posiedzeniu Sejmu z dn. 25 kwietnia 
1931 roku Izba przystąpiia do wnio- 
sku ,Klubu Narodowego, żądającego 
ustąpienia Rady Ministrów 

Wniosek ten uzasadniał poseł Ry 
barski (Klub Narodowy) dwoma po- 
wodami: przedewszy: stkiem chęcią da- 

nia wyrazu reakcji przeciw złamaniu 
konstytucji przez ograniczenie praw 
Sejmu do jednej tylko sprawy oraz 
chęcią poddania ocenie obecnego po- 
łożenia państwa i działalności rządu 
na tem tle. Mówca wywodzi, że kon 
stytucja zna sesję zwyczajną i nadzwy 
czajną i czyni różnicę tylko w sposo- 
bie ich zwoływania. Nie zna natomiast 
różnie w uprawnieniach Sejmu lub 
posłów w czasie trwania jednej lub 
drugiej sesji. Zdaniem mówcy nie by- 
ło praktycznego powodu ograniczenia 
prawa Sejmu, chodziło zaś tylko o u- 
rzeczywistnienie innego ustroju drogą 
faktu, o przekształcenie obowiązują - 
cego prawa dowolną interpretacją. 
Ten nowy akt podkopania prawa na- 
stępuje w chwili, gdy zagrożony jest 
nasz rozwój ekonomiczny, a położenie 
gospodarcze jest bardzo trudne. By 
ratunek się powiódł, konieczna jest 
reforma usławodawstwa gospodarcze- 
go, skarbowego i administracyjnego. 
Następnie mówca obrazuje położenie 
gospodarcze, podnosząc, że z pośród 
9 krajów europejskich Polska ma naj. 
większy spadek eksportu, najsilniej- 
szy spadek zapasu walut, w ostatnich 
czasach zaś brak kapitału nadaje na- 
szemu kryzysowi szczególne piętno. 
Proces jednak kapitalizacji nie uda 
się bez reformy podatkowej. Potrzebne 
są inne jeszcze reformy, jak sprawa 
długoterminowego kredytu, zabezpie- 
czonego hipotecznie, reforma ustawo- 
dawstwa egzekucyjnego. Dalej mówca 
wytyka błędy zapoczątkowanej przed 
paru miesiącami polityki zniżki cen. 
W końcu zarzuca rządowi, że przede- 
wszystkiem zajęty jest troską o utrzy- 
manie się przy władzy. 

Pos. Car (BB) zaznacza, iż z chwi- 

łą, kiedy Sejm po kilkutygodniowej + 
przerwie zbiera się dla nowych obrad 
nad sprawą ściśle określoną przez | Pre- 
zydenta w jego orędziu, Sejm zaAwa- 
łoby się powinien się zająć tą sprawą 
z całą gorliwością, bo przecież przed- 
miot ten ma charakter gospodarczy i 
socjalny. Tymczasem jest inaczej: od 
kilku dni ten fakt, który powinienby 
był pobudzić raczej do pracy, wywo- 
łuje zamęt. Zaraz po otwarciu pierw- 
szego posiedzenia zgłoszono kilka 
wniosków dywersyjnych i na końcu 
zgłoszono dwa vota nieufności. Mów- 
<a podnosi, iż artykuł 25 konstytucji 
zawiera ogólną zasadę, że Prezydent 
zwołuje, otwiera obrady i zamyka se- 
sje. Dziś to jest prerogatywą Prezy- 
denta. Musi on natomiast zwołać 
Sejm na sesję zwyczajną w paź- 
dzierniku dla załatwienia budżetu. 
"Termin 5-iomiesięczny jest dostatecz- 
ny na to, ażeby oprócz budżetu załat- 
wić jeszcze szereg innych spraw. Kon: 
stytucja nie daje ścisłego określenia, 
co to jest sesja zwyczajna, a co nad- 
zwyczajna. Jeśli sesja zwyczajna słu- 
ży do załatwiania wszelkich spraw, to 
nadzwyczajna winna być zwoływana 
tylko wtedy, gdy zachodzą jakieś nad. 
zwyczajne wypadki, czy sprawy, ale 

nie wszelkie możliwe, lecz tylko te, 
które muszą być wyraźnie wymienio- 
ne w orędziu zwołującem. Jeżeli kluby 
opozycyjne uważają, że są sprawy rów 
nie silne i nagłe, jak ta, która skłoniła 
Pana Prezydenta do zwołania sesji 
gać się zwołania sesji nadzwyczajnej, 
nadzwyczajnej, to mają prawo doma- 
podając przedwiot obrad. Ilekroć usta- 
wodawca w konstytucji mówi o sesji 
nadzwyczajnej, to zawsze konkrety- 
zuje przedmiot, i jeżeli Prezydent o0- 
kreślił teraz ten przedmiot, to postąpił 
zgodnie z konstytucją i w duchu zdro- 
wego rozsądku. Co się tyczy zarzutu. 
czynionego marszałkowi, że nie zgo- 
dził się na uzupełnienie porządku 
dziennego, ro regulamin wyraźnie mó 
wi, że porządek dzienny każdego po: 
siedzenia ustała marszałek. Ma wpraw 
dzie uzyskać zatwierdzenie Izby, ale 
to ustalenie jest jego prawem dys- 
krecjonalnem. Uzupełnienie porządku 
dziennego może nastąpić również tył- 
ko na wniosek marszałka. Wniosko: 
dawcy motywują swój obecny wnio: 
sek tem, że skoro oświetlenie marszał- 
ka Sejmu nie spotkało się z zaprze- 
czeniem rządu, rząd jest winien, czyli 
za działania marszałka czynią odpo- 
wiedzialnym rząd, a więc ustalają sto- 
sunek podwładności między marszat- 
kiem a rządem. Rząd chętnieby taką 
interpretację przyjął, ale nie jest ona 
zgodna z treścią konstytucji, ponieważ 
rząd jest odpowiedzialnym przed Sej- 
mem a nie Sejm przed rządem. Jeżeli 
chodzi o zarzut, że rząd unika kont- 
roli, to właśnie w tej chwili taka kon- 
frola się realizuje przez wyrażenie lub 
niewyrażenie votum zaufania. Od dłuż 
szego czasu — ciągnie mówca — 
dążymy do racjonalizacji praw Sej- 
mu. To zracjonalizowanie powinno 
iść także w tym kierunku. że sesja 
zwyczajna  zwoływana jest — @а 
wyczerpania wszelkich uprawnień, 
przysługujących Sejmowi mocą kon- 
stytucji, ale trzeba dać rządowi 
możność wykonywania tego, co przez 
5 miesięcy uchwalono. Myśmy nie 
chcieli obecnej dyskusji przecinać, ba 
sądziliśmy, że będzie się ona obracała 
około tego prawnego zagadnienia, jed- 
nak z przemówienia posła Rybarskie. 
go wnosimy, że opozycja korzysta ze 
swego wniosku jako z możliwości dy- 
wersyjnej, traktuje go jako odskocz- 
nię, żeby mówić o wszystkiem i ni- 
czem. Na takie warcholenie nie pój- 
                                 
też, zgodnie z regulaminem zgłaszam 
wniosek formalny o przejście do ро- 
rządku dziennego nad wnioskiem 6 
votum nieufności. 

Przeciw wnioskowi posła Cara 
przemawiał poseł Stroński (Klub Na- 
rodowy). 

W głosowaniu wniosek posła Cara 
został przyjęty. Podczas tego poseł 
komunistyczny Rożek zaczął głośna 
protestować, wobec czego został przez 
izbę wykluczony na przeciąg miesią- 
ca, a następnie przez straż marszał- 

kowską usunięty z sali. Marszałek о- 
świadczył, że gdyby Senat uchwalił 
zmiany do ustawy o eksploatacji ko- 
lei Herby—Gdynia, to o następnem 
posiedzeniu posłowie zawiadomieni 
będą w drodze pisemnej. Na tem pe- 
siedzenie zamknięto. 

Pożyczka kolejowa w Senacie. 
WARSZAWA, 25.IV. (Pat). W dnia 25-g0 

b. m. odbyło się posiedzenie komisji skar 
bowo-budżetłowej Senatu, poświęcone spra- 
wie tranzakcji, dotyczącej kolei Śląsk- Gdy- 
nia. Po zreferowaniu projektu ustawy pr: 
senatora Sobolewskiego (BB) wywiązała się 
dyskusja, w IE której zabierali gios sen. 
Głąbiński (Kl. r.), Gross (PPS) i Dąmbski 
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(BB). Nadto przemawiali ministrowie skar- 
bu Matuszewski i komunikacji Kuchn. W. 
głosowaniu komisja przyjęła projekt usta- 
wy w brzmieniu uchwalonem przez Sejm. 
Przeciwko ustawie głosowali przedstawiciele 
PPS i Klubu Ukraińskiego, zaś członkowie 

Klubu Narodowego wstrzymali się ой @- 
sowania. 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — - H-gie piętro 

prowadzą naskę systemem przedmiotowym, dogodn. dlu każdega przygotowania 
Prespzkty gratis. Kancelarja czynna od godz. Il do 13 i od 17.20 do 2l-ej, 
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Bilna Ioiniotwo to potęga Panstwa! 
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MONTE - CARLO W KWIETNIU. 
(Korespondencja wiasna). 

Monte Karlo, w kwietniu 1931 

Rojno jest na Jasnym Brzegu od 
St Raphael aż do Vintimigli. Poza 
garstką próżniaków  międzynarodo- 
wych, którzy przed wojną podobno 
stanowili najliczniejszy element, prze- 
ważnie są to ludzie pracy, którzy przy 
jechali na wypoczynek. Nie znaczy to, 
aby byli nędzarzami — nie wszędzie 
te dwa pojęcia są synonimami. We 
Francji i Anglji artyści i pisarze, je- 
śli są sławni i pożyteczni, mają wła- 
sne wille i odłożone kapitały i mogą 
przyjechać na wypoczynek po pracy 
umysłowej i używać wszelkich przyje 
inności. Ci jednak nie rzucają pienię- 
dzy garściami i nie łowią chciwie 
wszystkich wrażeń bez wyjątku, jak to 
czynią przeważnie przybysze z za oce- 
anu. 

A wrażeń tych i przyjemności nie 
brak. Nicea, Cannes, Mentona, oto 
największe ośrodki, gdzie skupiają 
się masy przyjezdnych. Centrum jed - 
nak stanowi Monte-Carlo. Wszyscy ar 

* tyści pjrzyjeżdżający na występy, sta- 
ła zresztą sezonowa opera, koncerty z. 
udziałem artystów wszechšwiatowej 
sławy, wystawy, corsa, konkursy i t. 
p: — wszystko to grupuje się w Mor 
te-Carlo. Cote d'Azur troskliwie dba o 
swoich gości, którym nie wystarcza 
sama natura i słońce i którzy łakną 
wrażeń. 

Odbyła się więc wkońcu marca ba - 
taille des fleurs w Monte-Carlo. Dzień 
był niećo pochmurny, pomimo to jed 
nak trybuny, ustawione wzdłuż Bou- 
lingrins, udekorowane na biało-czer- 
wono, przystrojone wieńcami z ziełeni 
— zapełnione były publicznością. Pra 
wdziwa to była rewja mody! Można 
było zobaczyć najpiękniejsze modele 
Patou, Lanoin i Molyneux, którzy po- 
wysyłali tam swoje pięknie ubrane 
modelki. Nie brakło też wśród publi- 
czności żywych modeli, jakby ożywio - 
nych rysunków z żurnalu mód. 

Między trybunami uwijają się kwia 
ciarki w strojach nicejskich i miejsce 
wych. Wreszcie zaczyna się korowód 
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prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 
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NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. В. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLĄŻA WZOROWO URZĄCZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
„ Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie | 
Komisja Zdrojowa. 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Zagdikódiy zamach bombowy 
w Podbrodziu. 

Wczoraj w poczekalni Ill-ej klasy dworca kolejowego w Pod- 
brodziu eksplodowały dwie rzucone przez nieustalonego spraw- 
cę bomby. Wybuch był tak silny, że wszystkie szyby w gmachu 
zostały wybite. 

Maszynista Hryniewicz odłamkiem bomby został zabity. 
Wdrożono energiczne dochodzenie. Szczegóły tego zagad- 

kowego wypadku narazie nie są znane. (c) 

Obecny moment w zatargu 
polsko-litewskim. 

(Treść odczytu p. Wł, Wielhorskiego w klubie społ.-politycznym). 

Jako „moment“ rozumieć należy 
okres ostani, wzięty w skali życia na- 
rodów, a nie człowieka: kilka, wzgl. 
kilkanaście lat, od chwili gdy po 
wskrzeszeniu państwowości Łitwy i 
Polski — zatarg kulturalny przeniósł 
się w dziedzinę polityczną, tworząc 
coś, co jest bezsensem dziejowyn: an- 
tagonizm państwowy polsko-litewski. 

Teren, na którym od kilku tysięcy 
łat brzmi język litewski przedstawia 
nadczuły punkt na mapie Europy. 
Zbiegają się tu i krzyżują interesy 
trzech sąsiednich większych państw 
i narodów: Rosji, Niemiec. Polski. 
Litwa ma — w sensie powyższym — 
analogiczne położenie do Belgji. Jest 
Belgją północno-wschodniej Europy. 
Analogja zupełna: styk interesów An- 
glji, Francji, Niemiec na . wybrzeżu 
anorskiem również. Stąd znaczenie 
międzynarodowe Litwy etnograficznej 
nie da się mierzyć rozległością i zalud- 
nieniem, ani siłą gospodarczą. Przera- 
sta ono wymowę tych wskaźników. 

Interesy Niemiec i Rosji są na tym 
obszarze zbieżne Litwa stanowi po- 
most dla nich. Stąd czujność, by był 
on wolny od wpływów trzeciego zain- 
teresowanego Polski.  Dła Polski, 
przeciwnie, Litwa jest izołatorem te 
rytorjalnym Niemiec od Rosji. Stąd 
Połsce dogadzać winno wzmocnienie 
narodowe i polityczne Litwy. Stróżem 
najlepszym i jedynym praw tego kraju 
może być tylko świadomość etniczna i 
woła do niezawisłości jego ludności. 
Niema istotnej sprzeczności interesów 
politycznych między Litwą a Polską. 

Spór terytorjalny o Wilno ma cha- 
rakter incydentalny. Może się stać i 
staje się z dniem każdym jednak, mi- 
mo swej przygodności historycznej 
tragedją dla stron obu. : 

Konieczności chwili dziejowej, 
które zrodziły zatarg leżą w fakcie 
następującym. Litwini od pierwszego 
zjazdu swego politycznego” (Sejmu) w 
Wilnie w 1905 r. stanęli na gruncie 
doktryny: odrodzić Litwę, jako pań- 
stwo etnograficzne ze stolicą w Wil- 

  

powozów, coraz to wspanialszych i 
bardziej pomysłowych. Rzuca się w 0- 
czy olbrzymi łabędź z białych goździ- 
ków, z oczmi z fiołków. Dalej jedzile 
pagoda z czerwonych goździków, 0 
kolumnach z nagietków, harfa z fioł- 
ków i dzwonków, ze strunami z róż, 
na których kilka nut również z fiol 
ków tworzy akord. Otaczające har- 
fę panienki ubrane są w tuniki grec- 
kie, ze złotemi przepaskami na rozpu- 
szczonych włosach. Godny zanotowa- 
nia rówineż jest pająk z żółtych dzwon 
ków, przędzący pajęcznę ze złotych 
nici pomiędzy drzewem brzoskwinio 
wem a migdałowem. Był jeszcze prze- 
śliczny sabot z różowych goździków, 
podkowa z fiołków i dużo, dużo in- 
nych, ginących we wspomnieniu jako 
chaos najprzeróżniejszych kolorów i 
form. No i deszcz kwiatów, fruwają- 
cych w powietrzu między publicznoś- 
cią a powozami. Jeżeli kiedy "nożna 
użyć wyrażenia „orgja kwiatowa”, to 
w tym wypadku byłoby to najodpe- 
wiedniejsze. 

Ten ewenement, o którym dużo się 

mówiło przed nim i po nim, zatarty 
został przez międzynarodową wysta- 
wę psów, która też była prawdziwą 

nie. Chodziło więc o „dodanie* do 
współczesnego obszaru językowego 
Litwinów słowiańskiej (polsko-biało- 
ruskiej) Wileńszczyzny. Wolę swą 
Litwini chcą narzucić ludności Wi- 
leńszczyzny mimo a nawet wbrew jej 
zgodzie. Stworzono ad hoc szczególną 
teorję: narodowość określać się ma 
przez pochodzenie a nie wolę świa- 
domą człowieka. Przyjęcie tej teorji 
(pomieszanie pojęć etnologji i etno- 
grafji) usprawiedliwiać ma Litwinów 
w ich akcji gwałtownego litewszcze- 
nia Polaków. 

Powodem doktryny o państwie na- 
rodowem litewskiem (nie narodowo- 
ściowem) ze stolicą w Wilnie są 1) ko 
nieczności gospodarcze: objęcia da- 
chem państwowym całego dorzecza 
Niemna, jako jednostki fizjograficz - 
nej, będącej i całością gospodarczą, 2) 
sentyment głęboki do Wilna, jako o- 
środka państwowego archaicznej Lit- 
wy wśród dzisiejszego pokolenia Lit- 
winów. 

Wyrazem powyższej doktryny, 
najdobitniejszym, jest art. 5 Konsty- 
tucji Litwy, głoszący, że Wilno jest 
jej stolicą a sporządzony bez zgody 
na to ludności Wilna i kraju Wileń- 
skiego. 

Doktryna polska, która się prze- 
ciwstawiła tamtej, głosi, że Litwa w: 
granicach dorzecza Niemna, czyli Lit- 
wa katolieka, zachodnia, przeniknięta 

kulturą łacińską, jest dorobkiem dzie- 
jowym, a więc i spuścizną nietylko 
Litwinów, lecz i Polaków. Państwo, 
na tym obszarze powstające współ: 
cześnie, winno przeto opierać się na 
woli do współżycia obu współgospo- 
darzy: Litwina i Polaka. Projekty Hy- 
mansa miały (mniejsza czy udatne) 
dać wyraz realny powyższej idei. 
Litwini nie przyjęli jej. Chcieli być 
wyłącznymi panami całego obszaru. 
Pozostawała więc druga ostateczność 
—tragiczna dla obu stron— podziału 
dziedzictwa na dwie schedy. Uczynio- 
no ten podział z bronią w ręku. Za- 

rozkoszą dla amatorów psiego rodu. 
Na tarasach kasyna rozstawione zosta 
ły namioty białe z czerwonem, a w 
nich przedstawiciele wszystkich moż: 
liwych psich ras na kuli ziemskiej. I 
to jakich! Sama psia arystokracja. Nie 
wiadomo było, czy bardziej podziwiać 
rasowe, melancholijne wyżły, czy ko- 
smate szkockie terjery, czy zdumie- 
wać się mikroskopijnemi rozmiarami 
najmniejszego na świecie ratlerka. O- 
sobno królował słynny pudel. który 
grał w sztuce Sacha Guitry „Jalousie“ 
Wszystko to szezekało, piszczało i ża 
łośnie czekało na koniec wystawy i 
powrót do domu. 

To wszystko przyjemności dzienne 
— poza spacerami, kasynem — jeśli 
ktoś w tem widzi przyjemność. A wie 
czorem? Znowu poza temże kasynem, 
jest — opera. Opera, w której w ciągu 
kilku tygodni można usłyszeć najwspa 
nialszych śpiewaków świata. przewi- 
jających się jak w kalejdoskopie. A 
więc, przedewszystkiem nasza rodacz 
ka — Ada Sari, świetna, niezapomnia- 

na Traviata. Cała sala z zapartym od- 
dechem słucha jej słowiczej koloratu- 
ry i nagradza ją burzą oklasków. Mo- 
żnaby się tylko spierać o to, czy wska- 

    

czął się okres ostrego sporu: antago- 
nizmu między dwoma dziedzicami. 

Podział Litwy Zachodniej i izo- 
lacja szczelna od siebie obu części. 
Skutki: Kowieńszczyzna, jako wylot 
Niemna jest gospodarczo uprzywile- 
jowaną. Wileńszczyzna, górna część 
dorzecza, Hinterland (zaplecze) po 
padła w przewlekłą bezradność gos- 
podarczą, wciśnięta pomiędzy Litwę - 
a Sowiecką Białoruś w postaci worka. 
Dźwignięcie jej bez otworzenia dróg 
handlowych wodnych i kolejowych 
do Królewca, Kłajpedy i Libawy jest 
niepodobieństwem. Zabiegi doraź- 
ne są pałjatywami i dać mogą wy- 
niki częściowe, lecz są analogiczne do 
sztucznego oddechania osoby ciężko 
chorej. Wileńszczyźnie trzeba wylo- 
tów na morze a nie balonów z tlenem. 
Trzeba zgody z Kownem. 

Gospodarka rządu litewskiego, po- 
wstalego po przewrocie grudniowym 
w 1926 r. ma cechy znamienne: Od- 
cięcie spraw gospodarczych od poli- 
tycznych. Pognębienie i lekceważenie 
stronnictw. Stawka na 82 proc. lud- 
ności rolniczej i oparcie rządu na jej 
zadowoleniu. Środki ku temu: kredyty 
krótko i długoterminowe, poprawa go- 
ścińców i bitych dróg, ulepszenie i u- 
sprawnienie kolei, komasacje: znosze- 
nie serwitutów; rozwój kooperatyw 
wytwórczych, szczególnie mleczarst- 
wa i Е p. Rozwój produkcji zwierzę- 
cej. 

Skutki: 1) Biłans handlowy czyn- 
ny od wielu lat. Niezdrowe pozycje 
wywozu (wyprzedaż drzewa ponad 
przyrost naturalny) zastąpione przez 
zdrowe: masło, jaja, mięso i t. p. 2) 
Budżet państwa zrealizowany od sze- 
regu lat z nadwyżką. Litwa wydaje 
w budżecie państwowym (w 1931 r.) 
ok. 113 zł. na głowę ludności, podczas 
gdy Polska 92 zł. Wynik zastanawia- 
jący: w państwie, które nie ma soli że- 
laza, nafty, węgla, nie wytwarza cu- 
kru i t. p. Zaznaczyć trzeba przecież, 
że polityka „dumpingowa* Rosji i 
Polski daje Litwie cukier, węgiel, naf- 
tę it. p. tańsze, niż w Polsce, prawie 
o połowę. 

   

  

    

Względna pomyślność gospodarcza 
oparta jest o traktat z Niemcami. Lit- 
wa lokuje około 60 proc. wywozu na 
rynkach niemieckich; zakupuje około 
połowy swego wwozu w Niemczech. 
Wynik: Państwo litewskie od szeregu 
lat zrosło się gospodarczo z Rzeszą 
tak silnie, jak np. Algiór i Tunis z 
metropolją francuską. Stan ten pocią- 
a konsekwentnie i uzależnienie poli- 
tyczne. 

Kierunki rozwoju psychicznego. 
Litwinów troska i boli stan uzależ- 
nienia od pienie Uważają to jednak 
za zło konieczne. Z Rosją bolszewicką 
Litwa współżyć nie może. Litwin z 
typu jest dzieckiem zachodu. Komu- 
nizm jest mu ustrojowo obcym. Z Pol- 
ską zbliżyć się Litwa nie chce. Boi się 
do dziś odrodzenia się wpływów pol- 
skich w młodej kulturze litewskiej. 
Nie ufa zdobyczom swej dotychcza- 
sowej niezawisłości psychicznej od 
Polski, uzyskanym w ciągu kilkunastu 
lat ostatnich. Obawia się — w razie 
nawiązania normalnych, sąsiedzkich 
stosunków z Polską ruchów odra- 
dzania się pognębionej dziś mniejszo- 
ści polskiej. 

  

Ponieważ kultury z niczego two 
rzyć nie można — z konieczności 0- 
pierać się wypada na świecie myśli 
niemieckiej. Najczęściej wprost: pru- 
skiej. Dokształcanie się młodzieży li- 
tewskiej najczęściej ma miejsce w 
Królewcu lub Berlinie. Pruska histo- 
rjozofja, polityka, publicystyka i t. p. 
wychowują bezpośrednio lub pośredn. 
(prasa litewska) młode pokolenie Lit- 
winów. Jest ono kulturalnie obce zu- 
pełnie swym ojcom, wychowanym na 
wpływach polskich, częściowo rosyj 
skich. Wszczepionem ma przykazanie 
kodeksu narodowego: żadnej zgody 
z Polakami! Jest to dla nich kwestją 
godności, nad którą się nie rozumuje. 

Zarówno gospodrcze konieczności, 
jak i narastająca nienawiść do Polski 
w młodych pokoleniach, stanowią na- 
czelne dwa czynniki (jeden gospodr- 
czy i jeden psychiczny), które utrwa- 
lają coraz mocniej Litwę, z biegiem 
czasu, w jej nieprzejednaniu politycz- 
nem względem Polski. Ciążą one coraz 
mocniej nad kierownikami polityki 

ł 

zane jest wystawiać Traviatę w stro- 
jach współczesnych, jak to właśnie u 
czyniono—i zdaje się, że nie ma to ża- 
dnego uzasadnienia. 

Szalapin wystąpił w „Borysie Go- 
dunowie“ i „Don Carlosie*. Jeśli głos 
jego nie ma juź tej siły, co yat temu kil 
kanaście, to nic nie zdoła jednak ode: 
brać mu berła wielkiego śpiewaka i 
wspaniałego aktora. Co za mimika, co 
za charakteryzacja, co za postać wspa 
niała i wspaniale ucharakteryzowana! 
I jak nadzwyczajnie umie władać gło 
sem, jak z każdego frazesu muzyczne 
go potrafi wydobyć maksimum siły i 
efektu! Każdy frazes jego — to arcy- 
dzieło kunsztu śŚpiewaczego, każdy 
ruch — to arcydzieło gry aktorskiej. 
Wjielki niezapomniany aktor! „Borysa 
Godunowa“ śpiewał Szalapin po rosyj 
sku, „Don Carlosa“ — po włosku. 

Wydarzeń artystycznych było nie- 
mało, bo poza występami artystów 
różnego rodzaju, największą sensacją 
był przyjazd Charlie Chaplina, żywe- 
go Chaplina! Przyjechał na premjerę 
swego filmu „City lights“. Sala nowe- 
go kina „Beaut Arts* wypełniła się po 
brzegi najelegantszą publicznością. 
Gronostaje rywalizowały z sobolami, 
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litewskiej i uzależniają od siebie. Sta- 
ją się żelaznemi prawami dnia obec- 
nego. 

Mniejszość polska. 
wojnie, jeszcze w 1918 r., jedyny od- 
łam narodowy Litwy o normalnej, 
wszechstronnie rozwiniętej budowie 
społecznej; kulturalny i zamożny. 
Około 20 proce. obszaru kraju było w 
ręku -Połaków. Stan  mieszezański 
wszystkich stopni i stan rolniczy 
wszystkich kategoryj posiadania, za- 
możności i kultury reprezentowały w 
Litwie polskość. Obecnie polskość tę 
poddano szeregowi zabiegów: 1) Pau- 
peryzacji (reforma rolna: strata 70 
proc. posiadanego obszaru ziemi, usu- 
nięcie ze stanowisk rządowych i sa- 
morządowych inteligencji i robotni- 
ków). 2) Odcięciu hermetycznemu od 
pnia kultury rodzimej (nawet pisma 
polskie, wychodzące na terytorjum 
państw zaprzyjaźnionych. jak 
„Dzwon w Łotwie, lub „Katolik* w 
Niemczech nie są dopuszczane do Lit- 
wy). 3) Uniemożliwianiu kształcenia 
się polskich dzieci w szkołach росха!- 
kowych polskich,a konieczności po- 
syłania tych dzieci do szkół powszech- 
nych litewskich. Na 200.000 Polaków 
jest 14 szkółek początkowych prywat- 
nych polskich к 400 dziećmi (na 
22.000 minimum dziatwy polskiej w 
wieku szkolnym). W szkółkach litew - 
skich uczą dzieci polskie nienawidzieć 
języka i narodowości ich rodziców. 
Stąd wypływa rozłam w rodzinach 
polskich, zburzenie harmonji, antago- 
nizm dzieci z rodzieami; masowe tra- 
gedje. Polaków traktuje się jako są- 
siadów złośliwych, słabych, przewrot- 
nych, godnych pogardy. W ten sposób 
następuje demoralizacja "narodową 
młodzieży polskiej. 4) Kościół jest po- 
tężnem narzędziem litwinizacji: mło- 
dych księży-Polaków nie kształcą se- 
minarja litewskie. Wymierający, star- 
si księża, znający język polski i uspo- 
sobieni pojednawezo dla polskości— 
siedzą na paratjach wyłącznie litew- 
skich. Parafje mające większość Po- 
laków mają z reguły proboszczów wy- 
płeniających język polski z kazań, na- 
bożeństw dodatkowych, nawet z po- 
sług religijnych (spowiedź, ślub, przy- 
gotowanie dzieci do komunji i t. p.|. 
Ludność polska jest już dziś prawie 
pozbawioną polskiego języka w koś- 
ciele. Pozostawiono jej gdzieniegdzie 
poranne godziny do nabożeństw, lecz 
i ten czas ciągle się obcina lub kasuje 
zupełnie. 

Trudnością dużą jest brak tradycji 
walki i przeciwstawiania się Litwino- 
wi. Rosjanin był najeźdźcą. Władał 
sto lat przeszło krajem, jako pierwia- 
stek obcy historycznie, duchowo, kul- 
turalnie ludności krajowej obu ję- 
zyków. Walka z nim była łatwą, ko- 
nieczną, narzucającą się odruchowo. 
Litwin był do wczoraj bratem współ- 
nego wyznania, obyczaju, wspólnej 
przeszłości, związany z ludnością pol- 
ską związkami rodzinnemi i wielu og- 
niwami łączącemi jako typy ludzkie 
Polaków i Litwinów miejscowych. Poł 
skość miejscowa nie znała dotychczas 
w przeszłości walki z litewskością i 
to jest jej słabą stroną w obecnym 
momencie historycznym. Młodzież li- 
tewska prędzej naucza się nieprzejed- 
naności w traktowaniu współobywa- 
teli-Polaków, niż odwrotnie. 

Mimo wszystko polskość walczy 
z odwagą rozpaczy o życie. Kurczy się 
liczebnie, lecz i konsoliduje nawe- 
wnątrz. Narody ani ich odłamy nie 
mogą popełniać samobójstwa. Pozo- 
staje więc im jedno tylko: trwanie 
mimo wszystko i wbrew wszystkiemu, 
coby historja momentu chciała, jake 
beznadziejność rzucać przed oczy. 

Stanowiła po 

SOWA LABORATO. AES Ek Na 

  

ZAWIADOMIENIE 
Wobec chwilowego zerwania komuni- 

kacji z naszem głównem biurem wsku- 
tek powodzi przy ul. Arsenalskiej 4, 
urraszomy Szanownych PP. Interesan- 
tów o zwracanie się z wszelkiemi 

sprawami do flji naszej przy ulicy 
3 Maja 15. M.i W. Woroniczowie. Wł. 
Biura Pegrzebowego M. Kaczyń- 
ska Wilno, Arsenalska 4, tel. 718. 

a klejnoty skrzyły się wszystkiemi og- 
niami w blasku żyrandoli. Wszystkie 
fotele ustrojono w kwiaty.  Chaplia 
przybył o 10.30, przyjęty entuzjastycz 
nie i zaproszony do przybranej róża- 
mi loży księcia Monaceo. Film ten. 
znacznie gorszy od „Gorączki Złoła 
np., wywoływał jednak salwy oklas; 
ków i burze śmiechu. Oczywiście, przy 
czynia się do tego obeeność Chaplina 

na widowni. 

Ciekawe były także występy bale- 
tów hinduskich z taneerzem Uday 
Shan Khar — tak niepodobne do wszy 
stkiego, co się dotychczas widziało. 
Ale trzebaby napisać osobną recenzję 
chyba o wszystkich ciekawych wystę 
pach w tej wiosennej stoliey beztroski 
i próżniactwa. 7 

Możnaby .też pisać bez końca — o 
morzu. O słońcu, o palmach. O łagod- 
nem, miękkiem powietrzu, które ogar 
nia tak, jak kąpiel z mleka. Ale — 
czyż można sobie wyobrazić Rivierę 

w kwietniu bez słońca i pogody?... 

H. N.
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Deklaracja ideowa Zjednoczenia Robotniczych 
Związków Zaw. Ziem Północno - Wschodnich. 

Dotychczasowa forma ruchu zawo: 
dowego na Ziemiach Północno-Wscho 
dnich Rzeczypospolitej Polskiej, opar- 
ta na podstawie partyjnej, dała zgub- 
ne dla klasy robotniczej rezultaty. 

Począwszy od roku 1926 w naro. 
dzie polskim a także i w łonie klasy 
robotniczej nastąpił i trwa dotychczas 
głęboki przełom psychiczny i ideolo- 
giezny w poglądach na istnienie i bu- 
dowę organizmu państwowego i należ- 
ne w nim miejsce Światu Pracy. Klasa 
robotnicza i ogół pracowniczy głęboko 

zuwa swe ciężkie położenie orga- 
jne i brak możności wykazania     

h państwowo-twórczych pierwia- 
stków i wyboru metod, któremi nale- 
żałoby iść ku możliwie jak najlepsze- 
mu udoskonaleniu swego bytu. 

  

  

Wszelkie wzory innych  społe- 
czeństw nie zachęcają polskiej klasy 
robotniczej do naśladownictwa. gdyż 
jak komunizm tak i faszyzm w pol- 
skiej rzeczywistości nie jest możliwy 
do zastosowania. W szczególności eks- 
peryment Rosji Sowieckiej, gdzie 
garstka komunistów w imię oderwa- 
nych haseł pogrążyła szerokie masy 
robotnicze w otchłań olbrzymiej nę- 
dzy. winien być dla nas dostatecznem 
ostrzeżeniem przeciw robocie komuni- 
stów. To też robotnicy polscy sami 
muszą znaleźć drogę, którą należy 
kroczyć, aby połączyć dobro swoje 
z dobrem Państwa, jako całości. 

Jako początek otrząśnięcia się z 
ietargu partyjnego dotychczasowe 
związki bezpartyjne, t. zw. ,gospo- 
darcze” chcąc możliwie jak najrychlej 
skupić w swych szeregach wszystkie 
jednostki twórcze w ruchu zawodo- 
wym a także i realnie myślące w ło- 

nie klasy robotniczej — póstanowiły 
utworzyć niezależną od Central par- 
tyjnych i zawodowych swą własną 
organizację zawodową, bezpartyjną, a 
biorąc pod uwagę etnogroficzne poło- 
żenie Ziem Północno-Wschodnich i 
stan ich ekonomiczny, objąć swą dzia- 
łalnością powyższy teren. W taki spo- 
sób ujęta forma dała w rezultacie 
możność utworzenia centrali ruchu za- 
wodowego w Wilnie pod nazwą 
„„Zjednoczenie Robotniczych Związ- 

ków Zawodowych Ziem Północno- 
Wschodnich. 

Jako hasło w swej pracy stawiamy 
dobro całej klasy robotniczej i dobro 
Państwa Polskiego, jako całości. Uwa- 
żamy rządy Marszałka Piłsudskiego, 
jako jedynie możliwe w obecnej dobie 
dziejowej Polski i w konsekwencji 
swej gwarantujące możliwie jak najle- 
piej klasie robotniczej utrzymanie jej 
praw zdobytych a także i udoskonale- 
nia ustawodawstwa socjalnego, pomi- 
mo ciężkości położenia gospodarczego 
w całym świecie, będziemy pracą swą 
starać się pomóc utrwalić byt i niepod- 
ległość Państwa Polskiego i bronić je- 
go granic. Uważać będziemy za wroga 
każdego, kto będzie się starał działać 
na szkodę Państwa Polskiego, siejąc 
w. łonie polskiej klasy robotniczej nie- 
nawiść wyznaniową, rasową, narodo- 
wościową. W szczególności wypowia- 
damy zdecydowaną walkę partyjnym 
przewódcom związkowym z pod zna- 
ku PPS CKW oraz komunistom. 

Tworząc odrębne Zjednoczenie 
Zawodowe - Ziem Północno-Wschod- 
nich, postępujemy zupełnie celowo, 
gdyż uważamy, że przed klasą robotni- 

czą kresów północno-wschodnich sta- 

ja speeyficzne zadania dzięki śpecjal- 
nym warunkom gospodarczym na- 
szych ziem. Będziemy więc walczyli 
o należyte uwzględnienie naszych re- 
gjonalnych postulatów, o możliwe roz- 
winięcie inicjatywy miejscowego spo- 
łeczeństwa w postaci zawodowego sa- 
morządu terytorjalnego. Będziemy a: 
toli pozostawali w ścisłym związku 
z państwowo-twórczemi organizacja- 
mi zawodowemi, działającemi na te- 
renie całego państwa. 

Nasze Zjednoczenie jest organizacją 
<ałkowicie niezależną. Utrzymujemy 
jednak ścisły kontakt z posłami robot- 
niczymi BBWR., jako organizacji re- 
prezentującej ogół interesów społecz 
mych i dobro Państwa, jako całości. 
mającej na względzie — uważamy, że 

«w ten sposób uzyskamy należytą moż- 

ność wpływania na czynniki miaro- 

dajne w kierunku uwzględnienia po- 

stulatów mas robotniczych. Podkreś- 
lamy jednak, że w zależności organi- 

   

  

  

zacyjnej od BBWR nie pozostajemy. 
Uważając robotnika, jako pełno- 

prawnego obywatela w Państwie, mu- 
simy w dobie obecnego rozwoju życia 
społeczeństw staczać walkę codzienną 
z klasami posiadającemi. Klasy, te, 
reprezentując swój klasowy interes, 
nieraz działają na szkodę robotnika, 
więć walka ta będzie i musi być zaw - 
sze oparta o fundament realnych ko- 
rzyści dla klasy robotniczej i państwa 
przez dążenie do kontroli nad produk- 
cją i stopniowe upaństwowienie środ- 
ków produkcji i bogactw naturalnych. 

Zjednoczenie będzie dążyło do za- 
pewnienia należytego wpływu na u- 
strój państwowy przez utworzenie Izb 
Pracy. — 

Stojąc na gruncie konieczności 0- 
chrony niepodległości Państwa Pol- 
skiego i współdziałania dla jego roz- 
woju, nie zaprzeczamy konieczności 
międzynarodowego współdziałania 
klasy robotniczej, która będąc ze sobą 
najściślej związana może odegrać po- 
ważną rolę na polu pokojowego zbli- 
żenia narodów. Uważamy że i na tem 
polu interes klasy robotniczej Polski 
zlewa się z interesem Państwa Polskie- 
go, które jest czynnikiem niemal przo- 
dującym w gruntowaniu międzynaro- 
dowego pokoju, bezpieczeństwa, roz- 
brojenia i poszanowania traktatów. 
Wszelkie zaś usiłowania zamachów 
na obecny stan bezpieczeństwa szcze- 
gólnie zaś agitację nacjonalistów nie- 
mieckich za rewizją granie Polski 
oraz wściekłe przygotowania wojenne 
Rosji Sowieckiej, prowadzone przy 
głośnej  przygrywce  antywojennej 
miejscowych komunistów, spotkają się 
z należytym odporem całej klasy ro- 
botniczej Polski przy współdziałaniu 
zdrowo myślących robotników innych 
krajów. 

W imieniu tegoż Zjednoczenia ni- 
niejszą odezwą zwracamy się do Was 
towarzysze i wszyscy ludzie pracy a- 
byście wszędzie, gdzie się znajdziecie 
starali się zapoznać z celami i dąże- 
niami i formą naszą organizacyjną, 

  

abyście wstąpili i byli członkami tyl-- 
ko robotniczych związków zawodo- 
wych według swego przemysłu, aże- 
byście wyjaśniali i tłumaczyli swym 
towarzyszom pracy 0 konieczności na- 
leżenia do związku zawodowego, sto- 
jącego na podstawie bezpartyjności. 

Rada Główna 
Zjednoczenia Robotniczych Związków 

Zawodowych Ziem Półnoeno- 
Wschodnich 

Prezes: B. Bednarowicz 

kiewicz 
W. Jańuszewski. 

  

Członkowie: R, Sz 
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2 robotniczego rachu zawodowego. 
(Komunikat). 

W drugiej'połowie marca r. b., po sze- 
regu zebrań, konferencyj i posiedzeń dzia- 
łaczy robotniczych, ukonstytuowała się Rada 
Główna Robotniczych Związków Zawodowych 
Ziem Półnoeno-Wschodnich w Wilnie. Był 
to pierwszy konkretny wynik hasła — Zjsd- 
noczenia robotniczego ruchu zawodowego 

rzuconego przez Zespół Pracy klubu Parla- 

mentarnego BBWR. 
Na zjeździe Parlamentarnych Grup Regjo- 

nalnych BBWR województw: wileńskiego, no- 
wogródzkiego, pioleskiego i białostockiego, 
odbytym w Wilnie dnia 27 marca r. b., przy- 

jęto do wiadomości utworzenie Zjednoczenia 

Robotniczych Związków Zawodowych Ziemi 
Północno-Wschodnich, uchwalając zalecenie 
udzielenia mu najdalej idącego poparcia. 

Tymczasowa Rada Robotniczych Zwią- 
zków Zawodowych Ziem Północno-Wschod- 
nich z ob. B. Bednarowiczem na czele skła- 
da się z przedstawicieli poszczególnych zwią 
zków, wchodzących dotychczas w skład Ra- 

dy zw. zaw. t. z „gospodarczych* oraz in- 

nych związków, które dotąd nie należały do 
żadnych central, stanowiąc jednostki samo- 
dzielne 

Obecnie do Zjednoczenia należą: związek 
robotników przemysłu budowlanego, . szkla- 
nego, drzewnego, skórzanego, dozorców i słu- 
żby domowej. Pozatem cały szereg związków 
już istniejących zgłosił przystąpienie wzglę- 
dnie odbywają się w tym celu narady i ze- 

brania ogólne. © 
Zjednoczenie wbrew metodom dotychcza- 

sowym, nie idzie łatwą drogą rozbijania or- 
ganizacyj istniejących, ani tworzenia organi- 

zacyj równoległych w tych samych przemys- 
łach, lecz prowadzi akcję scalania związków 

zawodowych, wyzwolonych z pod wpływów 

partyjnych. 
Sekretarjat Rady mi się w Wilnie przy 

ul. Wielkiej 34. Tamże mieści się redakcja i 
administracja organu Zjednoczenia, dwutygo- 
dnika p. n. „Przegląd Robotniczy* Ziem Pół- 
nocno-Wschodnich, którego pierwszy numer 

      

  

ukaże się w dniach najbliższych. 
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POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 

$ 
z największego wyboru poleca 

Franciszka Frliczki Zamkowa 3, tel. 6-46. i 

  

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
W tej kwestji niezmiernie dla wszystkich 

cierpiących ciekawym przyczynkiem jest 
list p. J. Szerra, Lwów, ul. Lindego 2 II p 
w którym p. S. pisze nam m. in.: od lat ki!- 
kunastu cierpiałem na reumatyzm oraz okro 
pne rwanie w prawej nodze. Przez ten czas 
używałem niezliczonej ilości różnych Środ- 
ków leczniczych, jakoteż dwa razy: byłen: 
w miejscowościach kąpielowych zagranicą 
$kutek był jednakowóż tylko przejściowy, 
bółe zawsze wracały i nie odczuwałem po 
prawy. Przed około trzema miesiącami zwró- 

cił mi mój znajomy uwagę na Togal, który 
natychmiast nabyłem w aptece. Togal za- 
żywałem codziennie tzy razy po dwie tablet- 
ki. Już w pierwszym tygodniu odczułem 
zmaezną ulgę, a w trzecim pozbyłem się tej 
przykrej dolegliwości i jestem jak nowona- 

    A nn   

rodzony. Tabletki Togal będą każdemu cier 
piącemu chętnie polecał. Podobnie jak p 
$. donosi wiele tysięcy, którzy przyjmowali 
Togal nietylko przy romatyźmie, bólach i 
rwaniu w stawach, lecz przedewszystkiem 
także przy podagrze, bólach nerwowych i 
głowie, grypach i przeziębieniach. Гова! Бо- 
wiem uśmierza natychmiast najsroższe bóle 
i usuwając w naturalny sposób pierwiastki 
chorobotwórcze, w, zarodku zwalcza te nie- 
domogania. Tabletki Togat są nieszkodliwe 
dla serca, żołądka i innych organów. Prze- 
szło 6.000 orzeczeń lekarskich. Wypróbójcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze 
we własnym interesie oryginalnych tabletek 
Togal. Niema bowiem nic lepszego: Do na- 
bycia we wszystkich aptekach! 

KU -R -J BR 

Bazyliszkowa akademia. 
Pomimo przeniesienia z powodu 

klęski powodzi, Obchodu Bazyliszko- 
wego na Zielone Święta, Akademja 
Bazyliszkowa jako nadawana do radja 
nie mogła być przesunięta i odbyła 
się w dniu 25 kwietnia. Serdecznie ża- 
łować należy że trafiła ona w chwilę 
największego / nasilenia żywiołowej 
klęski, co uniemożliwiło przybycie na 
Akademję wielu wilnianom, miesz- 
kającym w odciętych lub zagrożonych 
dzielnicach, gdyż była ona ze wszech 
miar zajmującem i oryginalnem wido- 
wiskiem. 

W jak na te ciężkie warunki dosyć 
dobrze wypełnionej sali, przedewszy- 
stkiem dawał się odczuwać brak star- 
szych harcerzy mężczyzn, zajętych 
spełnianiem zaszczytnego obowiązku 
ratowania ludzi i mienia z zatopio- 
nych lub zagrożonych domów. 

Na pierwszą < Akademji, od- 
bywającą się przed mikrofonem, zło- 
żyło się przemówienie prof. Limanow- 
skiego i Słuchowisko radjowe p. Wa- 
lerjana Charkiewicza w wykonaniu 
artystów dramatycznych: H. Hohen- 
dlingerówny, H. Zelwerowiczówny, W. 

Malinowskiego. J. Ciecierskiego, T. 
Byrskiego i innych z udziałem chóru 
„Echa pod batutą Wł. Kalinowskie- 

go i zespołu muzycznego pod dyrek: 
cją Eugenjusza Dziewulskiego. 

Prof. Limanowski przemawiał, х 
właściwym mu zapałem 'i przejęciem, 
mówił o wielkim kulcie dla Św. Jerze- 
go w Średniowieczu, o legendzie za- 
bicia przez Świętego Rycerza smoka, 
o szeregu kościołów wystawionych na 
ziemiach polskich pod wezwaniem te- 
go Świętego, o zwycięstwie nad Tata- 
rami pod Kleckiem i ufundowaniu w 
Wilnie kościoła Świętego Jerzego w 
szesnastym wieku, na tem samem 
miejscu, na którem stoi kościół obec- 
ny. I z tych to właśnie powodów prof. 
Limanowski chce związać wiosenny 
obchód wileński pochodu bazyliszka, 
z okresem dnia świętego Jerzego i 
przekształcić regjonalną legendę o 
bazyliszku i zabiciu go lustrem przez 
wileńskiego szewczyka, w legendę o- 
gólnoświatową zabicia smoka przez 
Świętego Jerzego. 

Słuchowisko Radjowe p. Walerja 

na Charkiewicza osnute na tle legen- 
dy regjonalnej o Bazyliszku, było 
świetne tak pod względem doskonałej 
literackiej formy, jak też znakomicie 
oddanego kolorytu lokalnego, z epoki 
pogańskiej Wilna, dała ona dobre ty- 
py, Krywekrywejty, kapłanki Mildy, 
pięknej dziewicy Jagny przeznaczonej 
na ofiarę dla Bazyliszka, i zakochane- 
go w niej młodzieńca, który z dalekich 
krajów w momencie prowadzenia na 
śmierć ofiary przyniósł lustro, w któ- 
rem bazyliszek zabił się sam swoim 
wzrokiem. Doskonałe wykonanie słu- 
chowiska przeplatanego chórem i or- 
kiestrą stnowiło dla większości zebra- 
nej publiczności niesłychanie orygi- 
nalną, zajmującą i atrakcyjną nowość. 

W części koncertowej: arję z opery 
„Madame Baterflay* Pucciniego, ,„Za- 
dumał się świat* Gałkowskiego i Ko- 
łysankę Młynarskiego wykonała p. J. 
Kamińska przy akompanjamencie 
prof. Gałkowskiego. P. prof. W. Jodko 
wykonał na cytrze Andantino, №ос- 
turn, Ballada i Gondoliera, i Walca, 
Szereg pieśni i aryj miała jeszcze od- 
śpiewać p Jagminówna, ale podczas 
produkcji p. prof. Jodki zgasło nagle 
światło co uniemożliwiło dokończenie 
programu. 
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XV Zjazd Delegatów Związku 
Farmaceutów Pracowników 
Rzeczypespolitej Polskiej. 
Zjazd rozpoczął obrady swe w dn. 24 

b. m. w lokalu Stowarzyszenia Tcehników 
Polskich. Zjazd zasze: li obecnością i у 

głosili przemówienia powiłalne: w imie 
p. wojewody — naczelnik Woj ) 
Zdrowia p. dr. Rudziński, w imieniu Oddz. 
Farmaceutycznego Uniw. Stefana Batorego— 
dyrektor Oddziału p. prof. J. Muszy i 
w imieniu Kasy Chorych m. Wiłna — 
misarz tejże p. inżynier pukownik Hertel, 
w imieniu Pol. Pow. Tow. Farmaceutycznego 

—p. mag. Wł. Sokołowski, w imieniu Aka 
demickiego Tow. „Lechja* p. E. d'Eystetten, 
oraz redaktor „Gospodarza Kresowego“ p. 
red. Fr. Świderski. 

Obrady zagaił Prezes Zarządu Głównege 
ziwszy nadzieję, iż 

ie w krótkim czasie nowa 
ustawa apiekarską, oraz dokonana już re- 

forma farmaceutycznych studjów uniwersy- 
teckich, unormują wiele niedomagań dotych- 
czasowych w zawodzie oraz ułatwią dalszy 
rozwój i postęp w tak ważnej dziedzinie 
lecznictwa — obrady zaś Zjazdu połoczą się 
w kierunku dostosowania się zawodu do no- 
wych wymogów życia. * 

Do prezydjum Zjazdu powołani zostali: 
jako przewodniczący mag. Ant. Kalicki, 
kierownik apteki miejskiej w Wilnie — mag. 
Hirszthauer — prezes Oddz. Warszawskiego, 
mag. Wohlman (Lwów). mag. Blansztejn 
(Łódź), mag. H. Jakubowski (Warszawa) i 
mag. K. Dębowski (Warszawa) — ostatni 

dwaj jako sekretarze. 
Przed przystąpieniem Zjazdu do progra- 

mu obrad, p. prof. Muszyński wygłosił pre- 
lekcję na temat świeżo opracowanej farma- 
kopei polskiej, mającej wkrótce ukazać sių 
w druku, jako pierwszej od czasu odzyskania 
„niepodległości. Zkolei nastąpiło sprawozdanie 
Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, po- 
czem dyskusja, udzielenie ustępującemu za- 
rządowi absolutorjum oraz podziękowania. 

©Na tem obrady dnia pierwszego ukończono. 
Zjazd obesłany jest licznie. Przybyli de- 

legaci reprezentują 24 ważniejsze ośrodki 
państwa. 
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Uroczyste wreczenie 
nagrody artystycznej m. Wilna za rok 1931 

prof. Ferdynandowi Ruszczycowi. 

Pomimo utrudnionej powodzią ko: 
munikacji z. niektóremi dzielnicami 
miasta, Mała Sala Miejska przy ulicy 
Końskiej pięknie przybrana zielenią 
i kwiatami zapełniła się doborową pu- 
blicznością, przybyłą tłumnie aby zło- 
żyć powinszowania, wyrazy hołdu i 
uznania laureatowi. 

Na estradzie zasiadła Rada Miej- 
ska i członkowie Sądu Konkursowego. 
Zebranie zagaił prezydent Folejewski 
i oddał głos prof. Morelowskiemu. 

Prof. Morelowski w pięknych ser- 
decznych słowach wyraził zadowole- 
nie, iż jemu przypadło w udziale prze- 
mawianie w imieniu Sądu Konkurso- 
wego, będącego wyrazicielem ogółu | 
złożenie hołdu znakomitemu artyście 
i zasłużonemu obywatelowi. Mówca 
zobrazował w krótkości epokę w ma. 
łarstwie, w której się kształtowała 
twórczość Ferdynanda Ruszczyca, do: 
skonałość i indywidualność techniki 
jego płócien, głębokie znaczenie sym- 
boliczne takich obrazów jak ,,.....nec 
„mergitur* Ziemia i innych. Wszech- 
stronny talent Ruszczyca nie ograni- 
cza się tylko do znakomitych pejzaży, 
ale przejawia się z równym artyzmem 
w projektach insygnjów uniwersytec- 
kich, haftów na sztandary, okładek 
na książki, plakatów, w kompozycji 
różnych widowisk, palm wielkanoc- 
nych, ba! nawet w winjetach na kart- 
ki żywnościowe w czasach okupacji 
niemieckiej. Wreszcie porusza prele- 
gent wielkie umiłowanie Ruszczyca do 
ziemi rodzinnej i rodzinnego miasta, 
jego szlachetny patrjotyzm, prace nad 
krzewieniem poczucia piękna w cięż- 
kich epokach rządów rosyjskich, oku- 
pacji niemieckiej i bolszewickiej i wiel 
kie jego zasługi stworzenia Wydziału 
Sztuki na wskrzeszonej Wszechnicy 
Batorowej, wreszcie jego skromność 
i bezstronność w ocenianiu talentów 
innych malarzy, bez różnicy dla naro- 
dowości i wyznania, czem sobie zje- 
dnał ogólną miłość i uznanie. 

Przemówienie prof. Morelowskie- 
go przyjęte było hucznemi oklaskami, 
poczem nastąpiło odczytanie i wręcze: 
nie laureatowi aktu Nagrody artysty- 

  

Dziś: Teofila: 

Jutro: Pawła od Krzyża 

  

Wschód słońca—g. 4 m. 15 

Zachód „ —. 18 . 51 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelog|! U. S. B. 

w Wilnie z dnia 25/1V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia -|- 10% C: 

z najwyższa: +- 159 C.. 

  

   

  

Opad w milimetrac! 

Wiatr przewažający: 

Tendencja baroma spadek. я 

URZĘDOWA. 

—_ Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że w piątek dnia 1 maja Konsulat bę 

dzie nieczynny z powodu rocznicy otwarcia 

Łotewskiej Konstytuanty. 

5 MIEJSKA 

— Czy będą pracownikom miejskim zni- 

żone zarobki. Jak podawaliśmy w numerze 

wczorajszym Ministerstwo Spraw Wewnętrz- 

nych nadesłało okólnik polecający w drodze 

nadzoru obniżyć od 1-go maja pobory pra- 

cownikom miejskim o 15 proc. Jak się obec- 

nie dowiadujemy, Magistrat, wbrew okólni- 

iął uchwałę płacy pracownikom 

nie obniżać. 
Sprawa ła będzie jednak poruszana na 

najbliższem posiedzeniu Rady Miejskiej. 

— Unormowanie stanowisk służbowych - 

pracowników miejskieh. Wydział personalny 

Magistratu pracuje obecnie całą parą nad 

unormowaniem stanowisk służbowych pra: 

cowników miejskich. 

Wydział przygotował szereg 

przeniesienia pracowników na etaty. 

Wnioski te zostały przedłożone komusji 

kłasyfikacyjno-kwalifikacy jnej, która ze swo 

jej strony przeprowadza badania. 

—- Choroby zakaźne. Na terenie miasta 

zanotowano następujące choroby zakażne: 

tyfus brzuszny 3, tyfus plamisty 1, plonica 

3, blonica 5, róża 3, ksztusiec 3, grypa |, 

gruźlica 8 (w tem zgonów 8), jagłica 11, 

tyfus nieokreślony 1. 
Ogółem chorowały 43 osoby, w tej licz- 

bie 8 śmiertelnie. 

  

wniosków 

Z POCZTY. 

— Prezes Dyrekcji Poezt i Telegrafów 

inż. K. Żuchowicz 'wfaz ze swym zastępcą 

inż. M „Nowickim wyjechał w dniu 25 b m. 

w sprawach służbowych do Warszawy na 

prze 12 dmi. Kierownictwo Dyrekcji ob- 

  

jął naczelnik wydziału F. Babicki. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
Rzemieślnicza w Wilnie. 

Z inicjatywy grona rzemieślników wileń- 

skich powstała myśl założenia stowarzysze- 

nia, które pod nazwą „Resursa Rzemieślni- 

cza w Wilnie* miałoby za zadanie szerzyć 
pracę kulłuralno-oświatową wśród  społe- 
czeństwa rzemieślniczego. s 

W dniu 23 kwietnia b .r. odbyło się Or- 

ganizacyjne Zebranie przy udziale p. Wła: 
dysława Szumańskiego, prezydenta Izby Rze 
mieślniczej, p. Jana Łazarewicza dyrektora 
Spółdzielczego Banku Rzemieślników i Kup- 
ców Polskich w Wilnie, oraz 20 starszych 
i podstarszych Cechów Wileńskich. | 

Przewodniczył p. W. Szumański, sekre- 
tarzowal p. Jan Lazarewicz, 

Po zaznajomieniu obecnych z ideologją 
Resursy, przewodniczący otworzył dyskusję, 
w której zabierało głos caly szereg osób 
stwierdzając, iż ze względu na brak w Wil- 
nie organizacji rzemieślniczej o charakterze 
kulturalno-ošwiatowym, gdyż Cechy i Zwią- 
zek Cechów, spełniając swe zadania poruszy- 
ły zagadnienia ściśle zawodowe — konieczne 
jest założenie Resursy Rzemieślniczej, która 

4 

— Resursa 

  

  

cznej m. Wilna i odczytanie wielu na- 
desłanych depesz: m. in. od prezesa 
T-wa Zachęty Sztuk Pięknych w War- 
szawie Brzezińskiego, od wojewody 
Kirtiklisa, od Rektora  Akademji 
Sztuk Pięknych w Krakowie Laszezki, 

od T-wa Art. Polskich w Krakowie, 
od dyrektora Szyfmana, od Wileń- 
skiego Towarzystwa Artystów Płasty- 
ków, od Związku Polskich Artystów 

Plastyków w Krakowie, od dyrektora 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, 
od dyrektora Departamentu Sztuk 
Pięknych Skoczylasa, od generała Że- 
ligowskiego i od maqszałka Senatu 
Raczkiewicza. 

Szczerze wzruszony tylu dowodami 
uznania i sympatji laureat, odpowie- 
dział, że kochać Wilno nauczył się 
jeszcze jako dziesięcioletni chłopak, 
który w towarzystwie ojca przecho- 
dził ulice, urocze zakątki Wilna i 

zwiedzał jego piękne kościoły, opo- 
wiadania rodziców o historji świetno- 
ści naszego miasta i jego męczeństwie, 
zasłyszane w dzieciństwie, utkwiły mu 
tak głęboko w duszy i w sercu, że 
tęsknił do Wilna zarówno w szkołach 
w Mińsku, jak też i w Akademji w 
Petersburgu, i z tej tęsknoty wyrosła 
wielka miłość, która kazała mu po- 
święcić całą swą pracę artystyczną i 
całe swoje życie Wilnu. Profesor 

Ruszczyc uważa dzień 26 kwietnia za 
więłkie święto, które zostanie mu w 

pamięci jako miła zachęta do dalszej 

pracy, gdyż w tym dniu miał dowód, 

że jego ukochane miasto odpowiedzia - 
ło mu sercem za serce. To też serdecz- 

nie dziękuje za tę radosną chwilę pre- 

zydentowi | Folejewskiemu, Sądowi 

Konkursowemu, zebranym na sali i 

wszystkim wilnianom, a przedewszy- 

stkiem za gorące, entuzjastyczne i 

serdeczne słowa koledze prof. More- 

lowskiemu. 
Po frenetycznych oklaskach zrobi: 

ło się zamieszanie, gdyż każdy śpie: 
szył chcąc się docisnąć aby złożyć 

jeszcze najserdeczniejsze powinszowa- 
nia i życzenia kochanemu powszech- 
nie i zasłużonemu Laureatowi. 

ZRK: 
. 

KRONIKA 
wprowadzając czynnik kulturalno-oświałowy, 

tak ważny w życiu społecznem, dałaby moż- 
ność podniesienia poziomu umysowego rze- 
mieślnika, oraz zapewniłaby godziwą rozryw- 
kę i współżycie towarzyskie. 

Następnie odczytano statut opracowany 
przez Komisję Organizacyjną, który został 
jednogłośnie przyjęty. 

Celem zaznajomienia szerszego społe- 
czeństwa  rzemieślniczego z dotychczasowe- 
mi pracami Komisji Organizacyjnej posta- 
nowiono zwołać w dniu 26 b. m. o godz. 12 
m. 30 liczniejsze zebranie w lokalu Izby 
Rzemieślniczej w Wilnie przy ul. Mickiewi- 

cza 28. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt proi. Konopczyńskiego. Dnia 

27 kwietnia b. r. w poniedziałek o godz. 13 
w Auli Kolumnowej Uniwersytetu profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego p. Władysław 
Konopczyński wygłosi odczyt p. t. „Unja 
czy zdrada* (układ Kiejdański z r. 1655). 

„Wstęp wolny dla wszystkich. 

— Zarząd K-tu Woj. Wileńskiego L. O. 
P. P. na dzień 10 maja r. b. zwołuje Spra- 
wozdawcze Ogółne Zgromadzenie, które od- 
będzie się w lokalu Biura L. O. P. P. przy 
ul. Magdaleny Nr. 4 o godzinie 18 (6 wie- 
czór). Ё 

—- Z T-wa Eugenicznego. Doroczne Zgro- 

madzenie Walne T-wa Eugenicznego (ul. 

Żeligowskiego 4) odbędzie się we czwartek 
30 kwietnia o godz. 4,30 w pierwszym {ег- 
minie i o ile będzie brak quorum to o 5-ej 
w drugim terminie. Porządek dnia: 1) Spra- 
wozdanie za 1930 r. Wybór Zarządu no- 
wego. 3) Wolne wnioski. 

   

RÓŻNE 

— Do Nauczycielstwa Szkół Powszech- 

nych. Centralny Zarząd Polskiej Macierzy 

Szkolnej Z. W. Dorocznym zwyczajem zwra- 
ca się z wiełką prośbą do Sz. Pań i Panów 

Nauczycielek i Nauczycieli, o pomoc w dniu 
3-go Maja, w zbiórce „Daru Narodowego” 

Prosimy Szanowne nasze nauczycielsiwo o 

łaskawe uświadomienie młodzieży o ważno- 
ci tej zbiórki i zachęcenia, by w dzień 3-go 
Maja, na piersi każdego polskiego dziecka 
jaśniał znaczek Macierzy, świadczący, o zło- 
żonej ofierze na rzecz oświaty. 

Znaczki, chorągiewki i nalepki, znajdują 
się na składzie w biurze Polskiej Macierzy 

Wileńska 23-9. a 

TEATR | MUZYKA 
— Jubileusz Dyr. A. Zelwerowieza. Dnia 

5-go maja b. r. odbędzie się w Teatrze na 
Pohulance obchód 32-lecia pracy „scenicznej 
Dyr. Aleksandra Zelwerowicza. Wystawiona 
zostanie najnowsza komedja F. Molnara 
„Wróżka i adwokat*, w której dyr. Zelwe- 
rowicz odtworzy rołę dyr. Sporuna. 

+ 

PONIEDZIAŁEK, dnia 27 kwietnia 1931 r 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Muzyka operowa (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 13.30: Lekcja francuskiego. 
15.30: Odczyty @а maturzystów. 16.10: Ko- 
munikat dla żegługi. 16.15: Audycja dla dzie- 
ci. 16.45: Program dzienny i koncert dla 
młodzieży (płyty-. 17.15: „Suez— wielki szlak 
morski” odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 13.45: 
Wileński komunikat sportowy. 19.00: Pro- 
gram na wtorek i rozmaitości. 19.10: lian- 
del, jako zawód* odczyt. 19.30: Rezerwa. 
19.40: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Od- 
czyt aktualny. 20.15: Omówienie koncertu 
Wiedeńskiego. 20.30: Koncert europejski. 
22.00: Wywiad. 22.15; Utwory Czajkowskiego 
(płyty). 23.00: Komunikaty i muzyka tan. 

WTOREK, dnia -28 kwietnia 1931 r. 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. !203: 

Muzyka taneczna (płyty). 13.10: Bonumkai 

  

          

3 

Dodatki komunalne nie będą 
skreślone. 

Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

Min. Spraw Wewnętrzn. rozesłała 
do wszystkich wojewodów okółnik, w 
którym zaleca by Związki Komunalne 
cofnęły uchwałę, pozbawiającą pra- 

cowników komunalnych dodatków ko 

munalnych. Okólnik ten motywowany 
jest tem, że cofnięcie 15 proc. dodatku 
miesięcznego przy jednoczesnemi eof- 
nięciu dodatków komunalnych zbyt 
dotkliwie pogorszyłoby sytuację ma- 
terjalną pracowników  samorządo- 
wych. Ё 

Zgon b. senatora Jana Gótz- 
Okocimskiego. 

KRAKÓW, 25.IV. (Pat). Dnia 24 
b. m. wieczorem zmarł w swej po- 

siadłości w Okocimiu pod Krakowem 

Jan Gótz-Okocimski, były senator 

Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieł 

wielkich zakładów browa. ni 

    

JUTRO w kinie 

„HELIOS“ 
(Patrz ostatnią stronę) 

  

    

PRZEBYČ 20 KILOMETROW 
PIESZO? 

Drobnostka! jeśli się ma obcasy gu 
mowe BERSON na ZZ 
trzewikach. Każdy krok 
na obcasachgumowych 
BERSON jest praw- 
dziwą przyjemnością, 
pozatem są one trzy 
razy trwalsze od obca- 
sów ze skóry. 

Istotnie, niema nic 
Jebać Jak oBEacy, 
BERSON. Proszę raz 
spróbować! 

    

  

  
  

meteorologiczny. 14.50: „Górny Śląsk w ok- 

resie plebiscytu* odczyt. 15.30: Odczyły dla 

maturzystów. 16.10: Komunikat dła żeglugi. 

16.25: Program dzienny. 16.30: Utwory Schu- 

berta (płyty). 17.00: Pogadanka akademieka. 

17.45: Popularny koncert symfoniczny. 18.45: 

Komunikat Akademickiego Aeroklubu. 19.00: 

Program na środę i rozmaitości. 19.10: Ko- 

munikat rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.35. 

Prasowy dziennik radjowy. 19.50: Opera 

„Manru*, w przerwie „Tygodnik Artystycz- 

ny“. 23.10: Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

HANDEL JAKO ZAWÓD. 

W poniedziałek o godz. 19.10 znany już 

dobrze radjosłuchaczom wileńskim  prele- 

gent p. Stefan Rucki wygłosi odczyt z dzie. 

dziny gospodarczej „Handel, jako zawód”. 

Jest to kwestja, która interesuje każdego: 

pośrednika, producenta i konsumenta i wy: 

wołuje liczne, sprzeczne zapatrywania. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Mars. „Siły zbrojne Niemiee*, Woj- 

skowy Instytut NaukowozWydawniczy, War- 

szawa 1931 r. Cena zł. 8. Organizacja i stan 

sił zbrojnych Niemiec współczesnych stano- 

wi zagadnienie zasługujące na uwagę nietyl- 

ko osób wojskowych, ałe i każdego myślą- 

cego obywatela. Jest to bowiem sąsiad, któ- 

ry marzy o odebraniu odwiecznie polskich 

ziem i gotuje się obecnie do kampani od- 

wetowej. Wskazują na to zarówno ogromne 

budżety wojskowe Niemiec jak i tajna ich 

współpraca z Rosją sowiecką. Siła zbrojna 

niemiecka doby obecnej odznacza się swois- 

tym charakterem i prócz części oficjalnej 
jakoby 115 tysięcy liczącej, świetnie wyszko- 
lonej i zaopatrzonej — mieści w sobie mnó- 
stwo tajnych organizacyj wojskowych i pół- 
wojskowych, których ukrytem zadaniem jest 

przygotowanie rezerw na wypadek: wojny. 

Wojsko to jednak nie posiada zasadnicze 

całego szeregu broni — jak loinietwo, ciež- 
ka artylerja, broń pancerna i t. p. 

Duży snop światła na zagadnienie sił 

zbrojnych Niemiec rzuca praca pod powyź- 
szym tytułem której autor kryje się pod pse- 
udonimem Mars. Opierając się na najnow- 

szych materjałach oficjalnych, charakteryzu- 
je on dokładnie siły zbrojne naszego zachiod- 
niego sąsiada. Praca la dzieli się na trzy 
następujące części: 

1. Wojsko a) dawne wojsko” niemieckie 

b) obecne wojsko niemieckie (wojsko lądo- 
we. marynarka wojenna), dyzłokacja wojska 

lądowego i marynarki wojennej. 

2. Formacje półwojskowe. 

3. Dane ogólne. 

Ustrój rzeszy niemieckiej ustawa wojske- 

wa, dane statystyczne, dane wewnętrzno ре- 

lityczne, układy, umowy, konferencje 

Praca liczy 127 stron druku oraz 15 iłu- 

stracyj. Na końcu jej dodano 8 map rozmie- 

szczenia wojska niemieckiego i 20 barwnych 

tabel jego umundurowania. Wreszcie w załą- 

cznikach omówiono obszar, ludność, wyzna- 

nia, układ stronnictw w parlamencie oraz 

powojenne gabinety Rzeszy 
— Teodor Tyc. Pamiętnik. Poznań. 1951. 

Skład główny: Dom książki polskiej, War- 
szawa. Są to fragmenty z pamiętni 8 
T. Tyca, docenta Uniwersytetu Poz 
go, obiecującego historyka, wiełce 
nego działacza politycznego na z'eniach 2a: 
chodniej Polski, wydane staraniera grona je- 
go przyjaciół i kolegów. Wydawcy zaznac. 
ją w przedmowie, że wybrane części notat- 
nika ś. p. Tyca oddają w ręce czytelników 
„jako podręcznik ży: go, jako prze- 
wódnik dla młodych, a poradnik dla star- 
szych“. 

  

    

   

    

  

    

  

Popierajcie Ligę Morską | 

i Rzeczną! 
       

      ' ° ° 

Adama Mickiewicza 
Repredukeja z oryginału ol-inego pędz-474 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. fa 

DO NABYCIA:./ || 
"na składzie głównym w Księgarni 

Św. Wojciecha w Wiinie, oraz we 
wszystkich księgamiach. 

Cena 2 ał. 
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FARBOWANIE W RÓŻNE KOLORY | 
używanych SKÓRZANYCH 

KURTEK, PŁASZCZÓW, 
czapek, teczek, walizek, torebek, ebuwia, 
skórzane obicia mebiowe i inne rzeczy BEZ 
PRUCIA, udoskonalonym sposobem maszynowym 

„KOLORYT" rocka 16. TROCKA 16. 

Stare rzeczy po farbowaniu 1 ksztalt 
nowyeh. Oraz przyjmuje się do czyszczenia 
1 farbowania ubrania męskie i damskie. 

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

4 KU RJ E R 

dnia 24 do 27 kwietnia 1931 roku wł. (Jakich mężczyzn o Kim Miejskie | ©" Gz 75: Romans kadeta lui kobiety) 
PALA MIEJSKA Komedja w 9 aktach. W. rolach głównych: "George O'brien i Helena Chandler. | 
WÓKGÓÓA 5 NAD PROGRAM: PODRÓŻ POŚLUBNA Z PRZESZKODAMI — komedja w 2 aktach; 

: Kasą czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny pr.: Tajemnica kajuty okrętowej 

Film o którym mówi cały świat! Hollywood ее ое Hollywood 
Na zachodzie bez zmian 
W-g głośnej powieści Erika M. Remarque'a. 

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
" ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 

  

  

  przyjmuje 
firma 

      

J
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Wobec niezwykłego zainteresowania, które wzbudził ten film na całym Na raty—5 zł. tygodniowo! A EZ M A. Ina Sodas w Wilnie, arcydzieło to wyświetla się jednocześnie w 2:ch . = us 
inach „Hollywood“ i „Helios“. a uniknięcia natłoku uprasza się Sz. Publ. o przybyw. na wczesn. seansy i na pocz. > . : 2 amerykańskie 

seansów o g. 4, 6, 8 i 1015, w sob. i niedz. od g. 2-ej. Na |-y seans ceny zniżone. Film, który każdy powin. obejrzeć. Reprezentacja z Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. Wyżymaczki gwarantowane, 
oraz wszelkie'wyroby platerowane 

  

  

Norblina I Frageta. 
DZIŚ PREMIERA! F-ma „Wygoda' W. Pohalanka 16 m. 36 

nego Ernesta Lubitscha 

„Parady Miłości” 

Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy doby_obecnej! Najnowsze arcydzieło genjal- 

MONTE CARLO 
Z niezró 1 1. roli kiej beketeiką „Paražy Muoje: Jeanette Mac Donald, :.5:-22 "ti. Jack Buchanan. 

Film, który zachwycił i oczarował cały świat. 
NĄD PROGRAM: 'WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY FOX'A (ost. nowiny oraz dźwięk. atrakcje) 

Na pierwszy seans ceny zniżone. — Seansy e godz. 4. 6, Bi 10:15 

Wkrótce MOJE SŁONECZKO 

  

    
  

Czy chcesz się dowiedzieć co powie o Twoich zdolnościach, 
przeznaczeniu słynny Psycho-grafolog Szyller-Szkolnik. Czy 
chcesz wiedzieć, jak żyć, czynić i postępować, aby zwycięs- 
ko przeciwstawić się losowi? Napisz imię, rok i miesiąc uro- 
dzenia, otrzymasz analizę charakteru darmo. Poznasz kim jes- 
teś, kim być możesz. WARSZAWA — Psycho - Grafolog 
SZYLLER-SZKOLNIK, Nowowiejska 32. 75 gr. znaczkami 
pocztowemi na przesyłkę załączyć. Analiza szczegółowa, 

odpowiedzi słynnego medjum Evigny-Rara zł. 3,— 

  OŚ 

gas“ 
twórcy 

Najkorzystniej 
Kanai some Glowinskiego rantowanej dobroci u 
Polecamy tweedy na kostjumy i sukie, jedwabie 
Sztuczne i perkałe w pięknych deseniach, materja- 

ły mundurkowe. UWAGA — WILEŃSKA 27.   

super przebój 
śpiewno-dźwięk. 

    Janet Gaynor, 
Charies Farrel. : į 
      

  

    Taklad krawietk 

  

Dźwiękowe Kino 

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

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Największy dźwiękowo- 

śpiewny przebój polski JANKO MUZYKANT 
Wspaniały i wzruszający do łez dramat na tle znanej noweli Henryka Sienkiewicza. 

W rolach głównych: Piękna gwiazd» ekranu polskiego Marja Małlcka, Witold Conti i królowie śmie- 
chu Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza, którzy odśpiew. cały szereg pios. w języku polskim. 

NAD PROGRAM: WSZECHŚWIATOWY DODATEK DŹWIĘKOWY FOX'A. 
— Ceny zniżone na pierwszy seans. 

  

2-gi tydzień rekordowego powodzenia! 

2-ga i ostatnia serja oraz streszczenie l-ej 
serji najpotężniejszego filmu świata 

Wszechświatowy szlagier reżyserji Joe May. 
de Putti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Moreno i Olaf Fons. 

W rolach głównych 

Początek o godzinie 3-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. 

Indyjski Grobowiec 
7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May, Lia 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
  

KINO-TEATR 

PAN“ » 

WIELKA 42 asz MN 
—— program 

Film, 

Żona Faraona Emil Jennings, 
o którym mówi cały świat! W rolach główn.: 

Harry Liedtke, Pau! Wegener, 
Lidja Sałmonowa i inni. 

  

Kino Koiejowe 

OGNISKO 
fesok aworea kolejow.) Redlińskiego. 

Dziś i dni następnych! Trzy 
głośne gwiazdy polsk. ekranu: 

Liedtke i Hr. Agnes Esterhazy. 

Jadwiga Smosarska, Marja Mal'cka i Brydzińska вгез морбма»: парнуь. 
Węgrzyna, Parnelia, Jaracza, Fertnera, Zelwerowicza, Ordonówny, Manowskiej i in. w arcyfilmie p t. 

Niewolnica miłości (Dramat serca kobiecego) Nowa przeróbka głośnego 
romansu zn. noweli Józefa 

Rzecz dzieje się w Warszawie i jej okolicach. — Następny program: Czarne Domino z Harry 
Początek seansów o godz. 5 ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 
  

Kino -Teatr | 

„LUX“ 
Miekiewioza 11, t.15-62 

Dziš! Wielki 

przebój filmowy 
W zruszający dram. w 10 akt. 
W roli głównej znakomita 

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

DJABLICA Z TRYPOLISU 
Liana Haid, Alfred Fryland =: iss= swiazdy ekranu 

Ceny od 40 gr. 
  

Dziśł 
odwrotu 
Moskwy. 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. el 

tytulowej   Wspaniały dramat z czasów 
wojsk Nepoleona z 
Arcydzieło sztuki filmowej. 

Niezwykły przepych wystawy. 

OLGA CZECHOWA, 

pod 

w pozost. 

rolach 

DJANA 
Film ten ste aajiwielicze aros 
dzieło produkcji europejskiej 

Tysiące statystów, kozacy 
rosyjscy, huzarzy francuscy. 

Pierre Blanchar : H. Szietow 
  

BILANS SUROWY 
Wilenskiego Prywatnego Banku Handlowego S.A. 

  

  

  

  

    

  

  

  

AKTYWA. na dzień 31 marca 1931 r. PASYWA. 

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne + 
- a) gołowizna w kasie . . 278.870.61 a) zakładowy . MAS 2500.000 — 
b) pozostałość w B-ku Polskim b) zapasowy . = й > 120.981.84| 2.620.981.84 

P. K. O. i B-ku Gosp. Kraj. . 162.882 81 441.753.42 Wkłady 
Waluty zagraniczne . , sk = 200.274 38 a) terminowe , Ę 4.453.377 8! 
Papiery wartošciowe własne > b) a vista . + R 2.376.625.73| 6 830.003 54 

a) pożyczki państwowe . 2.549.21 Rachunk Sald k d A 
* b) papiery A 776.823.37 > Bon an ż 2 A ytowe z 86.974.29 

©) akcje. . . 52.657.28 832;029 86 Zobowiązania inkasowe . . . . . == 36 902 01 
Udziały i akcje w GE KONSGR — 75.000 — Redyskonto weksli S E 1.554.851 65 
Banki krajowe . ‚ «. . « « « i. — 377 906.87 Banki krajowe . waż 2 269.714.67 
Banki zagfartczne is - 134.695.77 Banki zagraniczne KE = 1.467 02 

Weksle zdyskontowane. . а — 4.313.264 98 Rėžne rachunki BEL i io — 914 004.12 

Rachunki bieżące (salda debetowe) Procenty i PRS FÓZNE +: = 280.641 02 

otwarłego kredytu Oddziały . 5 e — 938.460.24 
a) zabezpieczone . . . 4 546.602.07 2 
b) niezabezpieczone 289 49071 | 4.836.092.78 

Pożyczki terminowe. . 179.725.32 
Nieruchomości. . aaa i = 633.000. — 
Różne rachunki. . . . e > 427.534.69 

Koszty różnice kursowe i t p. = 170.442.71 
Oddziały . . . . $ SĘ 912 279.62 

Suma Asa e. 13 534.000.40 Suma bilansowa 13.534 000.40 
Udzielone gwarancje . 161.280. -— Zobowiąz. £ tyt. udzieł. SE 161 280.— 
inkaso, -. « « Sana A 1 865.921 58 Różni za inkaso . 1.865.921.58 

„561.201 98 
——     

  

    

  

  

  

5.9 L CE 
  == Sprzedaje się 

samochód 
„FORD“ za 600 zł, opo- 

  

WYLECZY NAJLEPIEJ, 
choroby reumatyczne, artretyczne, przymiot i jego następstwa, choroby skórne, 

zołzy, krzywicę, choroby nerwowe, zapalenie stawów i kości, zatrucia metalami. 

Najsilniejsze w Europie wody siarczano-słone i pierwszorzędne kąpiele mułowe. 

Sezony od 1-go maja do 30-go września. 
Informacje i prospekty w każdej chwili na żądanie odwrotnie. 

  

  

MIGNON G. EBERHART. 49 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Potrząsnęła powoli głową. 
— Nie wiedziałam, że on tam był. 

Nie wiem od jak dawna tam był. Zo- 
stawiałam pudełko wszędzie -— na sto- 
le w bibljotece.i, gdzie się ruszyłam. 
Nie wiem, skąd się ten klucz wziął, 
panie O'Leary. Doprawdy nie wiem. 

Uparła się, że nie wie i O'Leary 

nie wydobył *z niej ani słowa więcej. 
Puścił ją wkońcu, chociaż nie wiem, 
czy jej uwierzył, czy nie. 

= w każdym razie mamy klucz—- 
rzekł, gdy przysadzista figura Mittie 
znikła za portjerą. — Czy Mittie mia- 
ła go od początku, czy podrzuciła go 

jej ta sama ręka, która zacisnęła na 
szyi Grondala strunę od skrzypiec i 
w. tym samym cela — aby odwrócić 

  

podejrzenie w inną stronę — w każ- 
dym razie mamy klucz, ъ 

Myśl moja powróciła do okropno- 
ści ubiegłej nocy. 

— Biedny Grondal — rzekłam — 
Czy już wiadomo, co spowodowało je- 
go śmierć? 

— Tak. Zabił go cios w serce. co 
było szezęśliwym trafem dla osoby, 
która z nim walczyła, bo Grondal po- 
mimo podeszłego wieku był silnym 
człowiekiem. Lekarz przypuszcza, że 
zdołał on jeszcze zejść z góry i upadł 
na sofę. Morderca zeszedł za nim i wi- 
dząc jego stan, zacisnął mu strunę na 
szyi — w podwójnym celu: dobicia go 
i pokrzyżowania poszlak. Widocznie 
bardzo się obawiał zdrady Grondala, 

   

   
  

   

  

NAJSKUTECZNIEJ 

Poczta i telegraf Solec—Zdrój. 

  

ny prawie nowe — Zarze- 
cze, ul. Połocka 4 m. 12 
  

SPRZEDAJE SIĘ 

dębowy i inne meble. 

Oglądać od godz. 2 do 4 
na ul. Młynowej 7, m. |. 

skoro tak zaryzykował. Przecież pani 
mogła powrócić w każdej sekundzie. 

— A ja tymczasem przeprawiałam 
się poomacku do kuchni i do telefonu. 
Pośpieszył się bądź co bądź. 

— Tak. Cała rzecz — walka i t. d. 
oidbyła się w ciągu kilku chwil. 

— Gdybym została w pokoju, mo- 
żebym uratowała Grondala. Mogłam 
mu coś zaaplikować... 

— Nie, panno Saro. Dobrze pani 
zrobiła. Jużby go pani nie uratowała. 
Niech pani się przybliży do ognia.. 
Pani drży. Musi pani odpocząć w cią- 

"gu nocy. Możliwe, że rano będę po- 
trzebował pani pomocy. 

— Mojej pomocy? W czem? 
Nie odpowiedział. Prosiłam, ale nie 

powiedział. Rozmawialiśmy jeszcze 
chwilę o sprawie, która mnie się wy- 
dawała w dalszym ciągu absolutnie 
zagadkowa. On jednak miał taką mi- 
nę, jakby się już orjentował. Poszlak - 
nie brakowało, lecz każda wskazywa- 
ła w inną stronę, a trudno było przy- 
puścić możliwość zbiorowego spisku, 

kredens   

Lejąsir Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 11.III. 1931 r. 
11473. Il. Firma: „Ryska Fabryka Konserw Atlan- 

tic*. Firma obecnie brzmi: „Ryska Fabryka Kanserw 
Atlantic Bernsztejn i Pikus spółka firmowa. Wspólni- 
cy zam. w Wilnie, ul. W. Pohulanka 14. Nochim 
Bernsztejn i Gerszon „Pikus. Generalna plenipotencja 
udzielona Joselowi Aronowi wykreśla się z rejestru. 
Wspólniczka Sora Leja Aron zbyła swój udział na 
rzecz pozostałych wspólników Nochima Bernsztejna i 
Gerszona Pikusa i wystąpiła ze spółki. Zerząd należy 
do obu wspólników. 205/Vv1 

W dniu I8.III. 1931 r. 
12097. II. Firma: „Dobruszkis Morduch*. Siedzi- 

ba przedsiębiorstwa została przeniesiona do zauł. 
Dziśnieńskiego w Wilnie. Przedmiot: Sklep wataliny 
i kołder. : 206/V/ 

W dniu 10.III. 1931 r. 
11972. II. Firma: „Gruziner Masza*. Przedmiot: 

Herbaciarnia. 207/Vv1 

Do Rejestru Handlowego Dział A, 
Sądu Okr. w Wilnie, wciągnięto na- 

stępujące wpisy: 

W dniu I6.III. 1931 r. 
580. III. Firma: „Chrościcki Józef, dzierżawca 

Czapliński Stanisław". Na mocy napisu uczynionego 
w dn. 9 lutego 1931 r. na umowie dzierżawnej, czas 
trwania dzierżawy został przedłużony do dnia | lipea 
1945 roku. 208, VI 

W dniu 25.II. 1931 r. 
12719. I. Firma: „Pogoń Szumel Fejgelson i S-wie 

Spėlka Firmowa“. Produkcja mydla i świec Siedziba 
w Wilnie, ul. Rudnicka 27. Przedsiębiorstwo istnieje 
od dnia 24-XII. 1930 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: 
Szmuel Łozor i Chaim Fejgelsonowie wszyscy przy 
u). Zawalnej 27 m. 14. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dn 24-XII. 1930 r. na czas nieograni- 
czony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. 
Weksle, czeki i pełnomocnictwa, umowy i wogóle 
wszelkie akty i zobowiązania w imieniu spółki pod- 
pimuejjedynie Wepólnik SzoUElLE |xelsGh KOrSćRONE 
dencję bieżącą oraz odbiór korespondencji pocztowej 
i pieniężnej, telegreficznej frachtów kolejowych oraz 
przesyłek pocztowych i kolejowych jako też wszelkich 
pism nie zawierających zobowiązań podpisuje każdy 
ze wspólników. 209/VI 

12720. I. Firma: „Sprzedaż mleka i wód mineral- 
nych Anna Helena Pietrowska* w Wilnie, ul. Miko- 
łajewska |. Sprzedaż mlekai wód mineralnych. Firma 
istnieje od 1931 r. Właściciel — Anna Helena Pie- 
trowska, zam. tamże. 210/VI 

    

12721. I. Firma: „Eta Mera Srebowska* w Wil- 
nie, przy ul. „Wileńskiej 7. Sklep wód gazowych, sło- 
dyczy, owoców i piwa. Firma istnieje od !930 r. 

Właściciel — Srebowska Eta Mera zam. w Wilnie, 
ul. Mickiewicza 48. 211/VI 

12722 |. Firma „Chana Szułman* w Gródku, pow: 
Mołodeckiego Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1923 r. Właściciel — Chana Szulman, zam. tamże. 

212/VI 

12723. |. Firma: „Borys Szryro* w Wilnie, W.Po- 
hulanka 17. Skup zawedowy gotowych materjałów 
leśnych na eksport zagranicę. Firma istnieje od 1930 
roku. Właściciel—Borys Szryro, zam. tamże.  213/VI 

    

PRACOWNIA DAMSKICH | MĘSKICH UBRAŃ 

| J. GRUDZEWICZ 
WILNO, ULICA OSTROBRAMSKA 8-10. 

Przyjmują się zamówienia z własnych i powierzonych mater- 
jałów: płaszczy, kostjumów futer oraz sukien podług najnow- 

szych fasonów. 

Sensacyjna okazja 
dla najszerszych mas, na zbliżające się święta. Bio- 
rąc pod uwagę obecny ciężki kryzys gospodarczy, 
odbierający najszerszym masom możność zaopatrzenia 
się w towary na święta, postanowiliśmy tylko przez 
krótki czas wysłać każdemu następujące komplety 

pierwszorzędnych towarów, a mianowicie: 

tylko za 12 zł. 50 gr. 
| pullower jedwabny letni damski, w najpiękniejszych 
kwiatach żakardowych, pierwszorzędnego gatunku (na- 

wet dla najwybredniejszych dam) 3 pary pończoch 
„Kunstseide"*, | chustkę na głowę w pięknych kwia- 
tach żakardowych, 3 chusteczki do nosa, damskie 
białe mereżkowane oraz | ręcznik duży kąpielowy. 

Opłatę pocztową 2 zł. płaci odbiorca , lub 

tylko za 30 zł. 
"3 mtr. eleganckiego kortu wełnianego na męskie n- 
branie w najładniejszych deseniach, 3 mtr. popeliny 
jedwabnej na elegancką suknię damską we wszyst- 
kich kolorach, 3 mtr. zefiru angielskiego na koszulę 
męską dzienną lub 2 błuzki damskie, | koszulę dam- 
ską, białą, haftowaną. | chustkę w eleganckich kwia- 
tach na głowę, | duży ręcznik kąpielowy, 3 pary 
owcjowanich <karostek= >). kolorówemi « selókazat. 
1 parę pończoch „Macco'** damskich, 3 chusteczki do 
nosa, białych z kolorewemi brzegami oraz | krawat 
rypsowo-jedwabny, ostatniej mody. Koszta przesyłki 

3 zł. płaci odbiorca. 
Powyższe komplety wysyłamy każdemu za zaliozką 
pocztową po otrzymaniu listownego zamówienia (pła- 
ci się przy odbiorze towaru). Bez ryzyka, kupujący 
Me Nie rasto 05 oe toi ai musiė ale padės 
ba, przyjmujemy go z powrotem i pieniądze zwraca- 
my lub zamieniamy na inny (stosownie do życzenia). 

Zamówienia adresować: 

Firma: „Łódzka Tkanina" Łódź, skrzynka poczt. 417. 

Uwaga: Kto jednocześnie zamówi 2 komplety wy- 
żej wspomniane otrzymuje | jedwabny sza! ża- 
kardowy datmo,  Geaniki bezpłatnie, 

  

  

е +00 =: 

ę T ; Ё =|laNie MEDIE - = = 
= | Pracownia koszykarsyjska poleca meble: |-< 
= trzcinowe, wiklinowe, twarde miękkie. (B 
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E meble oraz najrozmaitsze przedmioty 2 
> 

= ži W. SŁONICZ |= 
= W. Pohulanka 5 2 

= CENY ZNACZNIE ZNIŽONE. į 

  

Od roku 1843 istnieje ; MIESZKANIE 
;| z 3pokoi z kuchnią i wy- 

Wilenkin | ży 5 ws: 
ul. TATARSKA zo | _Op'awska 29. 

|| Pokój słoneczny u- 
meblowany z 

używalnością łazienki do 
wynajęcia ul. Wiwulskie- 

jadalne, sypialne i ga- go Nr 6c m. 15, oglądać 
binetowe, kredensy, Il-ej rano i 

stoły, szafy, łóżka it.d. R Ra 02 wiecz. | 

i 

$ 

| možna do 

Ё 

LETNISKO 
Osobny umeblowany do- 
mek w ogrodzie (3 poko- 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO, 
re dogodnych warmnkach   I NA RATY. je Zkichniaj w foFEU 
NADESZŁY NOWOŚCI. Krasula. Od przystanku 

1178 „Žoludek“ — 2 kilometry, 

  

od stacji „Skrzybowce“— 
opuso Hnia kolei 
Hida=— Wotkówysk): 

Szei0G5 > GRIOWAACIA) 
Marja Janowska w folwar- 
ku Krasula, poczta Żołu- 
dck, pow. Szczuczyn-No- 

Sprzedam 
amatorską orzechrwą bie- 
liźniarkę (lub do rzeczy), 
szesłong, fotel, 

  

solidny EŃ, 
kredens orzechowy. J wogrėdzki. | 

W. Pohulanka 10 — 31 kradzioną książ. wojsk. 
wyd. przez P. K. U. 

НН ВЕ. Święciany na imię Józefa 
  

Obwieszczenie Nr. 2.—821-81, 
Sąd okręgowy w Wilnie. obwieszcza, że decyzją z 

dnia 8 kwietnia 1931 r. postanowił: udzielić Calelowi 
Nozowi odroczenia wypłat ciążących na nim długów 
na przeciąg trzech miesięcy od dnia 8.1V 1931 r, 

St. Sekretarz 
251-V1 (—) podpis nieczytelny.   Olechnowicza rocz. 1895 

ze wsi Šwilany, gm. Ho- 
Hucistiei, unieważnia śię. 

Poszukuje 
spólnika wędrowne kino. 
Dowiedzieć się od | do 
2-ej. Królewska 5, war- 
sztaty mechaniczne. 

  
  00 sprzedania 

roczna kózka i 
koza mieczna. 

Obejrzeć 

Antokoiska 125.   

M. Orłowski 
Wilno, ulica Kalwaryjska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE. 
="CENY. DOSTĘPNE — 

UBRANIA NĄ RATY 
Różne obstalunki tak ze 
swego materjału jaki ma- 
tezjałów W -P-P. Urzędz 
ników przyjmuje zakład 
kwawiecki L. Wajskopf 
ul. Gaona 6 — 3. Wielki 
wybór materjałów Biej- 
skich i Tomaszowskich. 

Zakład dętych instru- 
mentów muzycznych 

Stachowskiego 
Wilno, ulica Wielka 11. 

Uskutecznia wszelkie ob- 
stalunki i reperacje. 

WYKONANIE SOLIDNE. 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moezoptei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8 

Dr. GINSBERG 
chor. by skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

  

  

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—5. 

tel. 587. 3435 
  

Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

Ww. Z..P; 29, 

Akuszerka 

Marja Ariane 
przyjmuje od 9 rano de 
7 wiecz, uł. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 
  

Jaja wylęgowe 
Złoty Orpington — | zi, 
Karmazyny — | zł, 
Leghorny — 80 gr., 
Wyandotty białe 80*r. 
Plymouth Rocki — 70 gr.. 
kaczki Pekiny — | zł. 

za sztukę. 
Wysyłki zaliczka -onaków 
wania w koszykach i zł. 
Zarodowa Hodowla Kur 

F. Marcin Reibe 
Nowa Wieś, p. Dabrowa, 

k. Mogilno. 
4 koguty Orpington Złoty 
po 30 zł. jeszcze do od 

„dania. 

Do WYNAJĘCIA 

SKLEP 
za zwrotem kosztėw re- 

montu i urządzenia. 
Adres w Administracji 

Sprzedaje się 

kamienica 
w śródmieściu o 29 miesz- 
kaniach, dochód roczny 
31.000 złotych. Informacje 
Gimnazjalna 6—15, godz. 

4—6 po poł. 

    
mającego na celu solis Adolfa 
(pomimo jego niepopularności) i bied- 
nego starego Grondala. 

Obecność O'Leary'ego napełniła 
mnie poczuciem bezpieczeństwa, które 
odjęło zły urok nawet zielonym śle- 
piom Genowefy, strażującego na ko- 
minku. To usypiałam przyjemnie, to 
budziłam się, aby się zakrzątnąć koło 
pacjenta. Stary rozbójnik miał się co- 
raz lepiej. O'Leary'ego zobaczyłam raz 
siedzącego przy stole'z głową pochy- 
loną nad jakimś papierem, a raz scho- 
dzącego z góry i spoglądającego przez 
balustradę na sofę w dole. Na ten wi- 
dok zatrzęsłam się febrycznie i zbli- 
7 zy się do ognia, dołożyłam doń 

drzewa. Usiłując się rozgrzać od bu- 
zujących płomieni, o mało nie zapa: 
liłam na sobie fartucha. 

— А propos — rzekł O“Leary, 
przerywając moje smętne myśli. 
"Tamten pani fartuch jest u pani w po- 
ioju. Latarkę mam tutaj. Muszę pa- 
nią ostrzec, że O'Brien ma względem 
pani jak najczarniejsze przeczucia. 

  

  

Łatwo sobie wyobrazić, 
myśleć o kobiecie, 
brania na suficie. 

Zachichotał cicho wyciągając do 
ognia wysmukłe dłonie. I właśnie w 
tej chyili, nagle, bez żadnego wstępu, 
gdzieś w głębi domu podniósł się 
krzyk. 

Straszny, przeraźliwy krzyk, który 

co on może 

która zostawia u- 

rósł i potężniał, przebijając serce, wil- . 
gotne mury i fałdy portjer okropnem 
crescendo nieprzytomnej trwogi. 

Przycichł i wzmógł się zpowrotem. 

O'Leary wpadł na schody, a ja za 
nim. Przebiegliśmy przez pokoik u 
szczytu schodów, przez pustą sypial- 
nię — i O'Leary otworzył błyskawicz- 
nie drzwi z klucza — znaleźliśmy się 
w górnym hallu. 

W zielonej perspektywie paliło się 
parę świec. Jednocześnie z nami wy- 
biegli na korytarz inni. Rozległy się 
głosy i trzask zapalanych zapałek. W 
środku hallu, koło głównych schodów 
stała przygarbiona postać w grotesko- 
wym wieńcu papilotów i załamując 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Zmicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-10 

  

ręce, wrzeszczała jak opętana. Pierwsi 
dopadliśmy do niej ja, O'Leary i Iz. 
bella. Za nami zbili się w kupę Eus 
chy, Lonergan, March, Dimuck i zwa- 
bieni hałasem policjanci, którzy wbie- 
gli po schodach. Powstała piekielna 
wrzawa, nad którą górował krzyk 
Mittie. Miała zamknięte oczy, tak jak- 
by się bała je otworzyć, ale wyglądała 
cało i zdrowo. Dopiero gdy March 
przyłożyła jej do ust szklankę z wodą 
i skłoniła do wypicia kilku łyków. 
opamiętała się trochę i wykrztusiła 

kilka zrozumiałych słów. 
> zdrętwiałam. 

   

  

   
. Otworzyła oczy, spojrzała na nas i 
rzekła: 

— Widziałam Adolja Federie! 
W głosie jej brzmiało straszliwe 

przekonanie. 
Poczułam wszystkie włosy na gło- 

wie i spojrzałam szybko przed siebie 
i za siebie. Przysunęliśmy się mimo- 
woli jedni do drugich i całą grupę 
przeszło krótkie drżenie. 

(D: eh) 

  

Redaktor edpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


