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LIBLKALILI 
Pomiędzy „Gazetą Polską** a prof. 

Rybarskim, jednym z głównych -sze' 

fów „obozu narodowego i tegoż te- 

oretykiem ekonomicznym, rozwinęła 

się ostatnio ciekawa polemika na te- 

mat doktryn gospodarczych. Z regu- 

ły połemiki z „obozem narodowym“ 

nie wzbudzają większego zaintereso” 

wania, bowiem przeciążone są ele- 

mentami taktyki politycznej i noszą 

charakter przeważnie szermierki sło” 

wnej. Obecna polemika należy do 

wyjątków. Doprowadziła ona do dość 

wyraźnego sprecyzowania  progra- 

mowych pogłądów obu stron w nie- 

ktėrych sprawach. 

Stokroč latwiej jest 

program gospodarczy, siedząc na stol 

formułować 

ku opozycyjnym i wiedząc, że się na 

nim bardzo długo jeszcze będzie sie- 

działo, niż dzierżąc władzę w rękach. 

Jest to pozycja widza, który, gapiąe 

się na scenę, krytykuje aktorów i wy- 

głasza głębokie uwagi o zasadach 

gry, będąc spokojny o to, że nikt go 

do zastąpienia aktora na scenę nie 

zaprosi. Prof. Rybarski nie krępuje 

się w wykorzystaniu tej dogodnej po- 

zycji, prawiąc o teorji nacjonalizmu 

gospodarczego i przeciwstawiając ją 

liberalizmowi, etatyzmowi i socjaliz- 

mowi jednoczešnie. 

Nie jest celem niniejszych uwag 

roztrząsanie pogłądów czołowego ©- 

konomisty „narodowego*. Zadanie to 

należy również do ekonomistów. 

Najważniejszem jest dla nas to, że 

artykuły prof. Rybarskiego stały się 

okazją do zajęcia przez obóz prorzą- 

dowy stanowiska w kilku kwestjach 

gospodarczych matury zasadniczej, 

które z tej strony precyzowane dotąd 

nie były. : 

Emulacja poglądów na politykę 

gospodarczą, jak i każdą inną w każ- 

dym obozie politycznym jest zjawis- 

kiem 'normalnem,  nieuniknionem. 

Zwłaszcza w obozie, który posiada 

znacznie szersze ramy, niż stronnice- 

two. Zabawnym jest zarzut czyniony 

z tego powodu obozowi pomajowe- 

mu. Polityka ekonomiczna idąca po 

linji harmonji interesów i koordyna- 

cji sił, nie może ulegać żadnej sztyw- 

nej doktrynie. Stąd polityka rządów 

pomajowych nacechowana jest empi- 

ryzmem i uwarunkowana konieczno- 

ścią dostosowywania się do wartko 

płynących fal kryzysu światowego. 

Naszem zdaniem, musi ona coraz bar 

dziej uwzględniać dynamikę intere- 

sów szerokich warstw społecznych, 

zagrożonych w podstawach swej eg- 

zystencji — choćby kosztem glębo- 

kich zmian w dotychczasowej struktu 

rze stosunków gospodarczych. 

W arłykule „Doktryna i życie, 

stanowiącym odpowiedź na wywody 

prof. Rybarskiego, przeprowadza .,Ga 

zeta Połska* (z dn. 22. IV.) granicę 

pomiędzy liberalizmem gospodarczym 

a ingerencją państwa w tę dziedzinę. 

Antor uważa 
„kryterja wypracowane przez szkołę li- 

beralizmu gospodarczego za najwłaściwsze 

do wartościowania zjawisk i posunięć go- 

spodarczych*, 

zastrzega jednak, że 
„Fiberalizm ekonomiczny wzorem 

matematycznym. który obowiązywałby przy 

pewnych założeniach: przy założeniu pierw- 

szem, że jedynym motywem wytwórczej dzia 

łalności łudzkiej jest chęć bogacenia się, 

przy założeniu drugiem, że odwrotnie — za 

jedyne źródło bogacenia się człowiek: uważa 

swój udział w działalności wytwórczej, przy 

założeniu trzeciem wreszcie, że wolność bę- 

dzie przez ludzi (jednostki i państwa) wy- 

korzystywana wyłącznie dła celów produk- 

jest 

cy. 

Tam gdzie w procesach gospodar” 

czych wchodzą w grę pobudki anty- 

gospodarcze, staje się niezbędnem 

wkroczenie państwa. 
„Wbzędzie tam, gdzie procesy gospodar- 

cze odbywają się głównie z motywów, ja- 

/ Powrót Marszałka Piłsudskiego. 
kie „wzór matematyczny” liberalizmu uw- 

zgłędnia, tam ingerencja Państwa winna być 

jak najbardziej wstrzemięźliwa. Ale gdzie lu 

dzie zmierzają do tego, aby się bogacić w 

inny sposób, niż poprzez udział w wytwór- 

czości, a więc czy przez gospodarkę rabun- 

kową, czy przez zmiowę, czy przez spekula- 

cję, dalej tam gdzie czynniki pozagospodar- 

cze, jak panika, nieświadomość, polityka in- 

nych państw, — burzą klasyczny bieg pro- 

aństwo — nie- 

  

    

  cesów ekonomicznych, tam P: 

stety, ezasem musi ingerować. 

Liberalizm więc jest zasadą, a in- 

gerencja państwa wyjątkiem, wywo- 

koniecznością zapobiegania 

swobodnej dyspozycji 

łanym 

nadużywaniu 

gospodarczej. 
„Mistyki etatyzmu, chęci bezgranicznego 

rozszerzenia zakresu gospodarczej ingerencji 

Państwa, obóz pomajowy. wbrew twierdze- 

niom opozycji, nie ma wcale. 

„.Bałwochwalstwo wobec gospodarki „pla 

nowej”, gospodarki „zorganizowanej”, uwa- 

żamy bowiem za fetyszyzm jeszcze szkodliw 

szy, niż bałwochwalstwo wobec liberalizmu. 

Gdyż wzór matematyczny, jakim posługuje 
się motywacja gospodarki płanowej obowią- 

zywałby dla wyjaśnienia działalności gospo- 

darczej przy założeniu, że po pierwsze cen- 

tralna władza planująca nie będzie popełniać 

błędów, powtóre, że wydajność tego motoru 

jakim jest człowiek jest do osiągnięcia mi - 
m o zamknięcia przed nim perspektywy swo 

bodnego bogacenia się, Otóż to założenie wy 

daje się jeszcze bardziej abstrakcyjne, niż za- 

łożenie liberalizmu. 

Są to stwierdzenia niezmiernie cie 

kawe i ważkie. Nie są wprawdzie ofi- 

cjalną enuncjacją czynników rządo- 

wych, lecz zamieszczone w naczelnym 

organie obozu rządowego, powinny 

być rozumiane jako miarodajny wy- 

raz poglądów kół kierowniczych Blo- 

ku Bezpartyjnego na jedno z najistot- 

niejszych zagadnień polityki gospo- 

darczej. 

W poglądzie tym widać chęć do- 

konania praktycznej syntezy dwóch 

pozornie wykluczających się  teoryj 

ekonomicznych: liberalizmu i gospo- 

darki planowej. Nie ulega wątpliwo- 

šci, že utrzymanie tych wartości, któ- 

re reprezentuje swobodna indywidu- 

alna działalność gospodarcza i zużyt- 

kowanie ich w gospodarce planowej 

jest zagadnieniem kapitalnem, niez- 

miernie interesującem nawet dla nie- 

ekonomisty. Zdaje się jednak, że naj- 

bliższa przyszłość pchać będzie pań- 

stwo coraz głębszego 

wkraczania w życie gospodarcze. A 

wobec takiej perspektywy kwestja 

planowości wysuwa się na plan pier- 

wszy. Nie jest bowiem tem samem 
w skutkach, czy państwo ingeruje 
każdorazowo pod naciskiem powsta- 

jących konieczności, czy, przewidu- 

jąc je zgóry „tworzy sobie pewien sy- 

stem dla swej ingerencji. 

  

w kierunku 

Testis. 

EET ОИ ВНОЩЕНЕТ 

Popierajeie Przemyst Krajowy 
RESTA PRIES 

Konferencje w sprawie 
budżetowej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w łonie rzą” 
du toczą się od kilku dni wewnętrzne 
konferencje, poświęcone sytuacji bud 

  

żetowej i wykonaniu budżetu na rok 
bieżący. 

Zmiany w dyplomacji 
polskiej. 

Dziennik łotewski .,/Pehdeja Brih- 
di* (Nr: 88) przynosi wiadomość, że 
dotychczasowy poseł polski w Ry: 
dze Arciszewski przeniesiony zostaje 
na wyższe słanowisko do Genewy. 
w Rydze obejmie służbę dyplomatycz 
ną syn Prezydenta Polski, Mościcki. 

- Powyższą wiadomość zaopatruje 
„Pehdeja Brihdi* w następujący ko* 
mentarz: Dyplomaci polscy, wyzna- 
czając młodego Mościckiego do Łot- 
wy, spodziewają się, że uda się w ten 
sposób poprawić stosunki polsko - 
łotewskie. Pozatem Mościckiemu po- 
wierzona będzie ważna rola nawiąza 
nia stosunków dypłomatycznych mię 
dzy Polską'a Litwą. (Wilbi). 

   

  

  

  

Powitanie na dworcu w Warszawie. 
WARSZAWA. 22.1V. (Pat). Dziś o godz. 8.26 rano pociągiem bu- 

kareszteńskim powrócił do Warszawy p. Marszałek Piłsudski w to- 

warzystwie dr. Woyczyńskiego i kpt. Lepeckiego. Wysładającego 

z wagonu p. Marszałka powitał p. premier Prystor w otoczeniu. 

członków rządu i przedstawicieli władz cywilnych i wolskowych. 

Po krótkiej rozmowie z p. premjerem p. Marszałek Piłsudski odje- 

chał samochodem do Belwederu. 

Konferencje Marszałka Piłsudskiego 
w Belwederze. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Uwaga Kół politycznych zwrócona jest na powrót Marszałka 

Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski jeszcze na dworcu odbył kilku- 
nastominutową rozmowę z p.premjerem Prystorem, w czasie któ- 

rej, jak utrzymują, miał ustalić program konferencji, jaką zamierza 

w najbliższym czasie przeprowadzić. W dniu dzisiejszym p. Mar- 
szałek przyjął w Belwederze p. premiera Prystora, ministra skarbu 
p. Jana Piłsudskiego oraz wice-ministra spraw zagr. p. Becka. 

P. premier Prystor przedstawił Marszałkowi najważniejsze bie- 

żąte sprawy państwowe, minister Jan Piłsudski zaznajomił Mar- 

szałka z sytuacją finansową i budżetową, a minister Beck z sytu- 
acją międzynarodową. 

Spodziewają się w kołach politycznych, że p. Marsz. Piłsudski 

niebawem odbędzie dłuższą konferencję z. P. Prezydentem Rzplitej. 
Jednocześnie po powrocie p. Marszałka aktualną stała się spra- 

wa zwołania drugiej konferencji premierów rządów pomajowych. 
Jak się dowiadujemy konferencję taką P. Prezydent niewątpliwie 

zwoła z udziałem Marszałka Piłsudskiego, jednak termin jej dotąd 

nie jest ustalony. 
Koła opozycyjne, jak zwykle, wykorzystują każdą okazję, Snu- 

jąc najfantastyczniejsze i najnieprawdopodobniejsze pogłoski, do- 

tyczące polityki rządu. 

"KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 

Charakterystyczny incydent. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

WI czasie przyjazdu Marszałka Pilsud- 
skiego do Warszawy nastąpił taki charakte- 
rystyczny incydent — który podaje jedno z 
pism popołudniowych warszawskich. 

Gdy Marszałek Piłsudski wychodził z 
dworca, z tłumu podszedł do Niego podo- 
Неег, stanął na baczność i wyciągnął jak 
papier źwinięty w rolę, i powiedział drżą- 
cym głosem: „Panie Marszałku proszę o 
przyjęcie mojej prośby*. Marszałek papier 
odebrał i schował do kieszeni. Niewątpliwie 
była to prośba owego podoficera, którego 
sprawa wyjątkowej wagi doprowadzić mo- 
gła de aktu przedstawienia osobiście Mar- 
szałkówi swej prośby, co jest z punktu wi- 
dzenia dyseypliny wojskowej  niedopusz- 
czałne. 

Powrót min. Jędrzejewicza. 
WARSZAWA. 22.4. (Pat) — P. mi- 

nister wyznań religijnych i oświece- 
nia publicznego Janusz Jędrzejewicz 
powrócił z urlopu zdrowotnego i ob 
jął urzędowanie. 

   

Nieuzasadnione obawy. 
BERLIN. 22.4. (Pat) — Biuro 

Wolffa komunikuje: Według oświad- 
czenia komisji śledczej: w sprawie 
Kreugera, obawy co do negowania 
polskiej umowy monopolowej są zu 
pełnie nieuzasadnione. Znaleziono 
wprawdzie sfingowaną umowę z ro- 
ku 1925, umowa ta jednak nie pozo- 
staje w żadnym związku z umową 
monopolową i tem samem nie 
ma żadnego wpływu na stosunki mię 
dzy koncernem szwedzkim a rządem 
polskim. 

  

Rezolucja w sprawie rozbrejenia jakościowego ustalona. 
GENEWA. 22.4. (Pat) — Rokowa- 

nia między delegacjami, jakie toczyły 
się w ciągu dnia wczorajszego, dopro 
wadziły do uzgodnienia tekstu rezo- 
lucji w sprawie rozbrojenia jakościo* 
wego. 

Na początku dzisiejszego posiedze 
nia komisji głównej sir John Simon 
oświadczył, że dla uniknięcia wszel- 
kich wątpliwości i wyraźnego zastrze 
żenia, że wszystkie propozycje zbada 
ne będą w sposób równorzędny, moż 
na ograniczyć się do proklamowania 
zasady rozbrojenia jakościowego bez 
przesądzania metody. Samo prokla- 
mowanie zasady rozbrojenia jakościo 
wego będzie miało doniosłe znacze” 
nie. To też sir John Simon proponu- 
je uzupełnić swój wniosek zdaniem, 
przewidującem możliwość umiędzy* 
narodowienia pewnych rodzajów bra 
ni, zgodnie z propozycją francuską. 
Rezolucja miałaby więc brzmienie na 
stępujące:  „Konfereneja oświadcza, 
że nie przesądzając innych propozycyj 
które będą dyskutowane w dalszych 
panktach porządku dziennego, przyj 

muje zasadę rozbrojenia jakościowe- 
go, to jest wybór pewnych kategoryj 
lub typów broni, których posiadanie 
wzgłędnie użycie byłoby bądź te zu 
pełnie zakazane dla wszystkich 
państw, bądź też umiędzynarodowio- 
ne drogą konwencyį miedzynarodo- 
wych“, 

Titulescu oświadczył, że rezolucja 
ta daje jemu i sygnatarjuszom zložo- 
nej przezeń rezolucji całkowite za” 
dośćuczynienie, wobec czego wycofu 
je swój projekt. 

Tardieu wyraził swą pełną zgodę 
na nowy tekst Simona i zadowołenie, 
że znaleziona została formuła, dająca 

satysfakeję wszystkim  delegacjoma. 
Również delegat niemiecki p. Nadol- 
ny zgodził się na nowy tekst, oświad- 
czając jednakże, że rozbrojenie jako- 
ściowe powinno się dokonać nie przez 
umiędzynarodowienie, lecz przez 
zniesienie broni agresywnej. 

Wreszcie Litwinow oświadczył, 
że jego zdaniem rezolucja oznacza od 
roczenie decyzji co do rozbrojenia ja 
kościowego. Delegacja sowiecka zga* 

  

Procedura ustalania broni ofenzywnej. 
GENEWA: 22.4. (Pat) — Po przy” 

jęciu propozycji sir Johna Simona co 

do zasady rozbrojenia jakościowego, 
komisja główna zajęła się  kwestją 
procedury dalszego badania proble- 
mu. Z inicjatywą wystąpił ponownie 
sir John Simon, który zaproponował 
rezolucję treści następującej: 

„W uwzględnieniu zastosowania 
zasady rozbrojenia jakościowego, ok“ 
reślonej przez poprzednią rezolucję, 
konferencja sądzi, iż należy zbadać 
całokształt zbrojeń lądowych, mors 

kich i powietrznych, w celu ustałenia 
broni, posiadającej cechy specyficznie 
otenzywne i speejalnie niebezpieczne 
dla ludności cywilnej*. 

Po krótkiej dyskusji propozycja 
ta została przyjęta, wraz z uzupełnie- 
niem, zaproponowanem przez delega 
ta amerykańskiego, który domagał 
się włączenia broni specjalnie skutecz 
nej przeciw obronie narodowej. Spre- 
cyzowano także, że ustaleniem tych 
wszystkich rodzajów broni zajmą się 
komisje techniczne. 
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Konferencja min. Zaleskiego z Litwinowem. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

„iskra* donosi z Genewy, że mini- 

ster Zaleski odbył konferencję z ko- 

misarzem sowieckim spraw zagranicz 

nych p. Litwinowem. 

Konferencja w sprawie odszkodowań 
odbędzie się w Lozannie 16 czerwca r. b. 

PARYŻ. 22.4, (Pat) — Specjalny 
korespondent genewski „Excelsior 
dowiaduje się, że w toku wczoraj: 
szych rozmów między  Stimsonem, 
Mac Donaldem, Brueningiem, Gran- 
dim i Tardieu poruszona była sprawa 
odszkodowań. Ustalono też datę kon 
ferencji lozańskiej, która ma odbyć 

się 16 czerwca. Zgodzono się również 
co do tego, by przewodniczącym Коп- 
ferencji został były belgijski mini- 
ster finansów Thęunia. Konferencja 
obradować będzie w zamku Cuchy, 
który wynajęty został na jeden mie- 
siąc. 

dza się na to odroczenie, a nie na za- 
sadę umiędzynarodowienia. 

Projekt rezokacji przyjęty został 
jednomyślnie. 

Wyjazd Tardleu. 

GENEWA. 22.4, (Pat) — Premjer 
Tardieu, który w ciągu popołudnia 
przyjął węgierskiego ministra spraw 
zagranicznych Walko, kanclerza Brue 
ninga i von Buelewa, wreszcie Mac 
Donalda i uczestniczył w obiedzie, 
wydanym przez generalnego sekreta* 

rza Ligi Narodów sir Drummonda, 
wyjechał w piątek wieczorem do Bel- 
fortu, gdzie będzie kontynuował swą 
kampanję wyborczą. 

O rozmowach Tardieu z Bruenin- 
giem i Buelowem nie wydano żadne- 
go komunikatu. Jedynie oświadczo- 
no, że dotyczyły one wszystkich aktu- 
alnych zagadnień, nie wyłączając pro 
blemu odszkodowań. 

Tardieu wróci ewentualnie do Ge- 
newy we wtorek, ale tylko wówczas, 
o ile zajdzie tego potrzeba. 

Jeśli — jak to jest przewidziane 
— prezydjum konferencji rozbroje- 
niowej uchwali jutro odroczenie dy- 
skusji nad punktami 4-m i 5-m porzą 
dku dziennego, to jest nad planem 
francuskim i nad kwestją równości 
praw w dziedzinie zbrojeń, Tardieu 
w przyszłym tygodniu do Genewy nie 
przybylby- 

Stanowisko Stanów 
Zjednoczonych. 

GENEWA, 22. 4. (Pat). Z kół delegacji 
amerykańskiej korespondent Pat dowiaduje 
się, że delegacja amerykańska nie złożyła 
żadnego nowego płanu, ani memorandum 
rozbrojeniowego. 

W. rozmowie swej z Tardieu Stimson 
sprecyzował jedynie punkt widzenia Stanów 
Zjednoczonych, wyłuszczony jeszcze w lu- 
tym w memorandum, złożonem wówczas 
konferencji. 

Zdaniem delegata Ameryki, dla obliczenia 
sił zbrojnych każdego państwa należy wziąć 
pod uwagę siłę zbrojną, potrzebną dla utrzy 
mania porządku i ochrony pogranicza oraz 
siłę zbrojną dla obrony terytorjum narodo- 
wege przed napaścią z zewnątrz. 

Niemcy niezadowolone. 
BERLIN, 22. 4. (Pat). Przyjęcie przez ko- 

misję główną konferencji  rozbrojeniowej 
wniosku o zakazie względnie o umiędzyna- 
rodowieniu broni ciężkiej niemiecka prasa 
prawicowa kwalifikuje jako stuprocentowe 
zwycięstwo tezy francuskiej, wyrugowującej 
Niemcy z dotychczasowej ich pozycji. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* nazywa sta- 
nowisko delegacji niemieckiej godnem ubo- 
lewania, zarzucając Nadolnemu, że nie od- 
ważył się ostrzec przed przyjęciem wniosku 
kompromisowego. Bardzo kosztowny podaru 
nek wyborczy złożyła konferencja premje- 
rowi Tardieu — oświadczają dzienniki hu- 
genbergowskie. 

  

Stanowisko Stimsona wobec 
reparacy|. 

BERLIN. 22.4, (Pat) — Biuro Wolf- 
fa donosi z Genewy, że Stimson odrzu 
cił wczoraj kategorycznie wszelkie 
próby wciągnięcia go w dyskusję w 
sprawie reparacyj. Oświadczył on, że 
zagadnienie to interesuje wyłącznie 
państwa europejskie. 

Prowokacje hitlerowców 
na Śląsku. 

BERLIN, 22. 4. (Pat). Prasa republikań- 
ska donosi © niesłychanych prewokacjach 
Szturmowców-hitleroweów na Śląsku  nie- 
mieckim. Wi Głogowie narodowi socjališei- 
szturmowcy zorganizowali pochód uliczny, 
na czele którego kreczył oddział uzbrojony 
w siekiery, widły i kosy. Demonstranci nie- 
Śli transperenty, na których były narysowa- 
ne dwa wieprze, pod któremi widniały naz- 
wiska Brauna i Severinga. 

Naidu zastała aresztowana. 
BOMBAY, 22. 4. (Pat). Sarojini Naidu, 

znana poetka indyjska, która czasowo pełni 
funkcje prezesa indyjskiego kongresu naro- 
dowego, została aresztowana za niezastoso- 
wanie się de zarządzeń policji, ażeby nie 
opuszczała miasta. 

Powódź w Jugosławii. 
BIAŁOGRÓD, 22. 4. (Pat). Powódź w Ju- 

gosławji czyni dalsze spustoszenia, W' doli- 
nie rzeki Sawy pod wodą stoi 6 tysięcy do- 
mostw, z których przeszło 600 jest calkowi- 
cie zniszczonych. Bez dachu nad głową zo- 
stało około 15 tysięcy osób. 

Zamerdowali i zjedli. 
BUENOS AIRES, 22. 4. (Pat). Donoszą z 

miejscowości Guayaquil (Ekwador). że In- 
djanie szczepu Gibaros, wśród których ist- 
nieje Iudožerstwo, zamordowałi na wschod- 
niem wybrzeżu peruwjańskiem kiłku człon- 
ków ekspedycji naukowej Latin American 
Expeditien, których ciała następnie spożyli. 

A 

Dr. Emil Godlewski 
laureatem nagrody naukowej 

m. Warszawy. 
WARSZAWA. 22.4. (Pat) — Sąd 

konkursowy nagrody naukowej m. sł. 
Warszawy na posiedzeniu w dniu 22 
b. m., pod przewodnictwem wicepre- 
zesa Rady Miejskiej Szarzyńskiego 
przyznał tegoroczną nagrodę nauko- 
wą m. st. Warszawy dr. medycyny 
Emilowi Godlewskiemu, profesorowr 
biologji ogólnej i embrjologji wydzia- 
łu lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońt 
skiego, autorowi „Embrjologji ogól- 
nej*. Wysokość nagrody wynosi 1% 
tysięcy złotych. Urzędowe ogłoszenie 
nazwiska laureata nastąpi 3 maja, zaś 
wręczenie dyplomu i nagrody — na 
jednem z posiedzeń Rady Miejskiej w 
maju. Przypomnieć należy, że nagro* 
da naukowa m: st. Warszawy byla 
przyznawana corocznie za całokształt 
działalności autora na polu nauki poł 
skiej z dziedziny nauk techniczno - 
matematycznych, humanistycznych, 
prawno - ekonomicznych, przyrodni- 
czo - lekarskich, albo za jedną pracę 
z tych samych dziedzin, ogłoszoną 
drukiem w języku polskim w ciągu o 
słatnich 5 lat przed 1 stycznia roku, 
w którym nagrodę tę przyznawano, 
podług ustalonej w statucie kolejnoś- 
ci. W roku bieżącym nagroda nauko- 
wa przypada za prace z dziedziny na- 
uk przyrodniczo - lekarskich. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

L ————0 
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2 KURJER 

Jeszcze w obronie naszego Pogotowia. 
Wyjaśnienie p. prof. Safarewicza 

w Nr. 80 „Kurjera Wileńskiego z dn. 
8 kwietnia bież. r. o moralnym obo* 
wiązku społeczeństwa prowadzenia 

Pogotowia tylko w wypadku załama- 
nia się finansowego Magistratu nie- 
co zmienia charakter projektu autora. 
Wnioskuję z tego twierdzenia, że pro- 
ponowaną reformę p. prof. uważa za 
tymczasową konieczność, za tymcza* 
sowy Środek zaradczy. Czy zmniejsza 
to jego niebezpieczeństwo? 

Według obliczeń p. prof. środki na 
utrzymanie pogotowia mają się skła- 
dać z „zapomogi* Magistratu w kwo- 
cie 25 tys. i z 25 tys. zł., które trzeba 

zdobyć „od społeczeństwa . 
Czy można zagwarantować stałość 

tej „zapomogi“? Czy nie może spotkać 
pogotowie los instytucyj, którym w 
r. b. Magistrat cofnął zapomogi „u- 
stawowo nie zastrzeżone? Czy wresz- 
cie jest pewność, że po upływie kilku 
miesięcy nie wystąpi inny projekto- 
dawca, który zaproponuje obniżenie 
zapomogi do wysokości *; tego co 
przewiduje p. profesor i że przekona- 
ny Magistrat nie zgodzi się na to? 

Wpłata Kasy Chorych jest niepew- 
ua bowiem uzależniona jest od ogółne 
go budżetu K. Ch., od iłości ubezpie- 
czonych i od zapotrzebowania pomo- 
cy w wypadkach nagłych. Jeżeli więc 
suma 25 tys. nie będzie wygodna w 
kalkulacji K. Ch. może być zmniejszo 
na, a nawet i zupełnie cofnięta po wy- 
gaśnięciu terminu umowy. 

25 tys. zł. zdobyć od społeczeń- 
słwa nie da się ze względów opisanych 
w moim poprzednim artykule. Cho- 
dzi mi o sposoby „zdobycia tej su- 
my, które proponuje p. prof. Pierw- 
szem ,,źródłem dochodów są opłaty za 
udzielanie pomocy tym. kto może pła- 
cić*. Sposób ten nie wytrzymuje kry- 
tyki, podważa bowiem główną zasadę 
samarytańską — dostępność i bez- 
płatność pomocy w nieszczęśliwych a 
nagłych wypadkach, zasadę jednogłoś- 
nie przyjętą na kongresach ratowni- 
czych całego świata. 

Częściwo istniejąca w naszem po- 
gotowiu zapłata za pomoc jest powaž- 
ną i wielce przykrą bolączką, wymaga 
jącą usunięcia. Wprowadzenie zasady 
płatności w myśl projektu p. prof. 
spowodowałoby całkowite wykoszla- 
wienie idei samaryłańskiej w naszej 
stacji ratunkowej. Obecnie z usług 
pogotowia korzysta przeważnie lud- 
ność biedna nie mogąca płacić — bez 
robotny, robotnik „podziemny*, bie” 
dny chałupnik, biedny rzemieślnik 
włóczęga, żebrak, cały lumpenpro- 
letarjat i t. p. Biedota co praw- 
da- w 60-ciu procentach nadu- 
żywa pogotowia, wzywając je do wy- 
padków nieodpowiednich, ale z tem 
trzeba się pogodzić, ponieważ, nie ma- 
jąc możności innego otrzymania pomo 
cy lekarskiej, w sposób podstępny 
zdobywa ją, fałszywie alarmując po- 
gotowie. Do tego ciężaru z chwilą 
wprowadzenia zasady płatności do- 
łączy się znaczny odsetek pacjentów 
chcących i mogących płacić, którzy 
będą żądali za opłatą rzeczy zupełnie 
obcych zadaniom ratownictwa. Zysk 
uzyskany z tego tytułu będzie nikły, 
wydatki zaś na utrzymanie „personal- 
ne i taboru wzrosną niepomiernie. 

Na dowód słuszności obaw moich 
o nadużywaniu pomocy pogotowia 
przez członków K. Ch. powołam się 
na artykuł kierownika Pogotowia Ka- 
sy Chorych w Łodzi D-ra Lewittera 
pod tytułem „Organizacja Pogotowia 
Kasy Chorych w Łodzi* (Patrz „Ra- 
townictwo 1930 r. Nr. 10 str. 1 i2). 
Autor tego artykułu stwierdza tak 

wielkie nadużywanie pomocy pogoto- 
wia przez ubezpieczonych, że „stwa- 
rza to sytuację dość dziwną, przeista- 
cza pogotowie dla nagłych wypadków 
w rejon nocny. Cierpią na tem w 

pierwszym rzędzie chorzy, których 
stan wymaga natychmiastowej inter- 
wencji lekarskiej — czekają bowiem 
na tę interwencję dość długo. „Stan 
rzeczy nigdy prawie nie odpowiada 
temu co otoczenie chorego wzywając 
pogotowie telefonicznie podaje. Iłość 
wezwań tak była znaczną, że zaczęto 
stosować kary w postaci opłat, ale to 
mało pomogło. Próbowano: wreszcie 
zwiększyć ilość dyżurujących kare- 
tek i lekarzy — i ten środek zawiódł, 
okazało się bowiem, że z chwilą zwięk 
szenia ilości karetek  niepoiniernie 
zwiększała się liczba wezwań, pomi- 

mo istniejących kar. 

O wartości składek członkowskich 
wogóle, pisałem w poprzednim arty- 
kule. Czy wartość ta jest inną w sto- 
sunku do składek związków zawodo- 
wych? Związki nie są organizacjami 
stałemi, mogą być rozwiązywane, mo- 
ga likwidować się, zarządy ich i skład 
całkowity są zmienne, sytuacja finan- 

sowa związków jest również zmienna, 
a więc i składki związkowe są nie: 
pewne. . 

Dła poznania co dają imprezy, 
wystarczy przeczytać . sprawozdania 
wszystkich stacyj Pogotowia Ratunko- 

wego. 
Przytoczę tylko charakterystyczny 

urywek ze sprawozdania pogotowia 
Lubelskiego (patrz „Ratownictwo* 
1930 r. Nr. 9 str. 7). Pogotowie to w 

r. 1923 uzyskało z maskarady Sylwe- 

strowej sumę, która zapewniła byt po- 

gotowia na cały rok, w r. 1924 ta sa- 

ma impreza zapewniła byt pogotowiu | 

na 6 miesięcy. a w r. 1925 tylko na 

10 dni. Urządzania więc tych maska- 

rad zaniechano. 

A więc, cała dochodowość pogo- 

towia w projekcie p. prof. Safarewi- 

cza jest oparta na źródłach niesta- 

łych, niepewnych i. to jest ujemną, 

nieracjonalną jego stroną. Wybitni 

działacze polskiego ratownictwa nie- 

jednokrotnie w prasie ratowniczej po- 

ruszali kwestję niestałej dochodowo- 

Ści, nawołując do walki z tem złem. 

Red. Swoboda — Trzebiński w arty- 

kule. „Obowiązki społeczeństwa wo- 

bec Pogotowia Ratunkowego“ (patrz 

„Ratownictwo* 1931 r. Nr. 8—9 str. 

6—7) pisze: „Trzeba raz skończyć z 

systemem opierania dochodowości 

tych instytucyj na dobrowolnej ofiar- 

ności lub dochodach z przygodnych 

imprez zabawowych, gdyż jedno i 

drugie często zawodzi”. Ofiarność 

społeczeństwa wymieniony autor uz- 

naje za środek czasowy „do czasu 

zrealizowania stałej dochodowości*. 

Wierzę w entuzjazm młodych sil- 

nych duchem „ludzi czynu i wiary* 

entuzjazm nie bywa długotrwały. Czy 

który może zrobić cuda, ale wiem, że 

gwarantuje p. profł., że niewielka gru” 

pa dobranych ludzi pełnych wiary i 

„chcących* czynu wy! trwa przez dłuż- 

szy czas zmagania się z piętrzącemi 
się trudnościami materjalnemi insty- 

tucji i nie zniechęci się? A co będzie 

jeżeli grupa ta ulegnie, rozproszy się? 

Znów powolne powstawanie z gru- 
zów, znów reorganizacja i kołatanie 

do zawsze ubogich kas Magistratu... 
Rozumiem intencję p. prof. przyj- 

ścia z pomocą Magistratowi, nieuza- 
sadnionem jednak jest twierdzenie, że | 
miasto prowadzi pogotowie z uszczer- 
bkiem dla instytucyj, których prowa- 
dzenie „ustawowo jest zastrzeżone”. 
A dlaczego nie odwrotnie?? Szkoda, 
że sz. autor projektu nie wymienia 
w obu swoich artykułach nazw tych 
instytucyj. Możebyśmy wspólnie zna- 
leźli wówczas inny sposób  ulżenia 
Magistratowi, mniej bolesny dla ш@- 
ności miasta, Może znalazłyby się in- 
stytucje chociaż „ustawowo zastrze- 
żone*, ale młode, któreby ze wzglę- 
dów oszczędnościowych dałoby się 

Rozwody katolickie w XVIII wieku 
Ciekawa kartka z dziejów przeszłości. 

Wciąż moraliści utyskują na roz' 
przężenie obyczajów powojennych, 
na zagęszczenie rozwodów za pomo” 
cą przechodzenia na inne wyznanie i 
t. p. Nie jest to jednak słuszne, gdy 
się uwzględni, co się dawniej działo, 
tymczasem nowocześni katoni lubią 
nadzwyczajnie zachwycać się dawny” 
mi czasy. Należy na każdem miejscu 
rozwiewać te legendy spreparowane 
ad usum Delphini. Nie ma to bynaj- 
mniej na celu rzucania anatemy na 
przeszłe czasy, — i nie uznawania do 
datnich objawów i zjawisk życia u- 

biegłych lat i wieków. Należy tylko 

we wszystkiem zachować ten umiar, 

który był specyficzną i najpiękniej 

szą cechą starożytnych greków. 

Przed kilku dniami, przeglądając 
stare dokumenty i rękopisy, znalaz 
łem ustęp pamiętnika pewnego dyg" 
nitarza Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego z XVIII wieku, który w nad: 
zwczaj barwny sposób opisuje, jak 
przeprowadzał w nuncjaturze w War: 
szawie „rozwód* (właściwie unieważ 
nienie małżeństwa) pewnego możne- 
go pana litewskiego. Opis jest tak 

barwny i żywy, a przytem tak chara- 
kterystyczny i aktualny, zwłaszcza 
po ogłoszeniu przez Boya kapital- 
nych „Dziewice konsystorskich* i ar- 
tykułów innych jego i p. Skiwskiego 
w sprawie nietody przeprowadzania 
rozwodów (t. j. unieważnień mał: 
żeństw) w konsystorzach katolickich. 
że zasługuje na ogłoszenie i będzie 
jeszcze jednym stuprocentowym ar 

gumentem, że dawniej działo się to 
samo co teraz, jeżeli nie gorzej i 
sprawy rozwodowe w katolickich są- 
dach — były traktowane zwykle w 
swoisty sposób. 

Należy nadmienić, że pamiętnik 
ten był pisany własnoręcznie przez 
owego dygnitarza, który w końcu 
swej karjery był pisarzem  skarbo- 
wym Wielkiego Księstwa Litewskie- 
go (ze względu na rodzinę wysoce ka- 
tolicką nie możemy ujawnić nazwis- 
ka jego), sześciokrotnie posłem na 
sejm, gdzie zawsze pod uchwałami 
nie omieszkiwał podpisywać tylko z 
z warunkiem utrzymania praw i przy” 
wilejów świętej religii rzymsko - ka- 
toliekiej. Nie był to więc żaden wol- 
nomyśliciel, ani różnowierca lub na- 
wet obojętny pod względem religij- 
nym, lecz gorliwy katolik. Nie moż- 
na go posądzić o tendencje wrogie 
lub nieprzyjazne Kościołowi Katolic 
kiemu. Opisywał tylko otwarcie i 

bynajmniej nie gorszył się temi me- 
todami. Widać z tego, że były na po- 
rządku dziennym i nie dziwiły lub 
oburzały nikogo, Widocznie ducho- 
wieństwo przyzwyczaiło społeczeń 
stwo do tych praktyk. Były one zna- 
ne ogólnie i aprobowane. Należy się 
wdzięczność pamiętnikarzowi za ka- 
pitalne świadectwo zupełnie bezstron 
ne. Verba volant, lecz seripta manent! 

Lecz oto dosłowna treść tego cie- 
kawego ustępu z owego pamiętnika. 

„Tegoż roku 1744 w maju umarł 
xiążę Wiśniowiecki wojewoda wileń- 

„scalić* z instytucjami o zadaniach 
prawie identycznych a znajdujących 
się na utrzymaniu państwa. Pogoto- 
wie bowiem, chociaż nie jest „usta- 
wowo zastrzeżone” jest instytucją sta- 
rą, bez której miasto obejść się nie 
może. Ta konieczność pogotowia, zda- 
niem mojem, nie jest mniejszym ar- 
gumentem od „ustawowego zastrze- 
ženia“ i w konieczhości tej tkwi inte- 
resująca p. prof. „współczesność sta- 
nu ratownictwa. Rozwój miast w 
związku z przyłączeniem do nich roz- 
ległych okolicznych terenów, mecha- 
nizacja ruchu kołowego i warsztatów 
pracy, stale zwiększające się tętno ży- 
cia miast, ciężki byt niezamożnych 
warstw ludności miejskiej, powodują 
coraz więcej nieszczęśliwych wypad: 
ków, tak że istniejące z ofiarności 
społeczeństwa słacje ratunkowe nie 
mogą zadośćuczynić rosnącym potrze- 
bom miasta. Stopniowo Samorządy 
zmuszone są subsydjować siłą konie- 
czności te instytucje i wreszcie z Ко- 
nieczności przejmują i prowadzą je 
tak samo jak szpitałe kosztem gminy 
miejskiej. Takim jest w skrócie stan 
rozwoju współczesnegó ratownictwa 
i ta współczesność powoduje zakłada- 
nie stacyj ratowniczych w coraz wię- 
kszej iłości miast, z coraz większym 
udziałem Samorządów. 

Ostatecznie więc jestem zdania, że 
eksperymentowanie z  Pogotowiem 
jest niebezpieczne, nie na czasie i że 
należy szukać innych mniej dotkli- 
wych zabiegów dla ulżenia kryzysu 
finansowego miasta. A. K. 

(Powyższym artykułem p. A. K. zamyka- 
my polemikę w sprawie Pogotowia Ratun- 
kowego, Red.). 

  

  

Popierajele Przemysł Krajowy 

WĘTZK KAN SKI 

Sowiecko-finlandzka konwecja pojednawcza 
podpisana. 

HELSINGFORS. 22.4. (Pat) 
Dzisiaj podpisano. w ministerstwie 
spraw zagranicznych konwencję po- 
jednawczą, dołączoną do finlandzko - 
sowieckiego paktu o nieagresji. Osta- 

teczna ratyfikacja zarówno paktu o 
nieagresji, jak i konwencji pojedna- 
wczej zależy od zawarcia podobnych 
aktów pomiędzy Sowietami a innymi 
ich sąsiadami zachodnimi. 

Sprawy kłajpedzkie. 
P. Borchert o sytuacji przedwyborczej. 

P. o. prezesa dyrekcji portowej w Kłaj- 
pedzie przywódca grupy autonomji gospodar 
czej Borchert udzielił specjalnemu korespon 
dentowi Ełty wywiadu w sprawie sytuacji w 
kraju Kłajpedzkim. W: sprawie akcji przed- 
wyborczej Borchert oświadczył co  nast.: 
„W? walce wyborczej Litwini mają duże po- 
wodzenie. Najsilniejsza akcja przedwybor- 
cza rozpocznie się za parę dni i podczas wy- 
borów 4 maja należy oczekiwać pomyślnych 
wyników. Grupa litekska utworzy dwa bloki: 
1) litewskich rolników i właścicieli domów 
i 2) urzędników i robotników. tje, posia- 
dające większość w ub. Sejmiku, w przy- 
sztym jej mieć nie będą, ponieważ nastr 
kraju jest względem nich wyraźnie nieprzy- 
chylny, czego zresztą dowodzą ostatnie zgro- 

madzenia przedwyborcze, na których przed- 
stawiciele Landwirtschaftspartei nie spotkali 
się z żadnem uznaniem”. Sytuację gospodar 
czą kraju Borchert określa. jako „niełatwą” 
atoli rząd centralny czyni wielkie wysiłki, 
zmierzające ku ulżeniu doli rolników, co w 
całym kraju znalazło należytą ocenę. 

Jedynie należy ubolewać powiada Bor- 
chert, że ze strony samych organów kraju 

zagadnienie to zawsze uważane było za 

      

    

  

mniej niż trzeciorzędne. Zaledwie w grud- 
niu zorjentowano się w tej dziedzinie, lecz 
było jaż za późno, to też i próby w tym kie- 
runku nie dały wyników. Jedną z najważ- 
niejszych spraw, o której wypadnie porozu- 
mieć się z rządem centralnym, jest to spra- 
wa procentów od pożyczek, które są zbyt 
wysokie. Rozwiązanie tego zagadnienia jest 
kluczem do uporządkowania życia gospodar- 
czego w przyszłości. Omawiając usiłowania 
narodowych socjalistów brużdżenia w kraju. 
Borchert oświadczył, że szczepionka Hitlera 
w kraju Kłajpedzkim nie może zapuścić ko- 
rzeni, a o stosunkach ich z Niemcami świad- 
czy wizyta Bóttchera. 

SPRAWA MEYERA. 

Jak podają. aresztowany przywódca Volks- 
partei Meyer złożył odpowiednim instancjom 
prośbę o zwolnienie go za kaucją, ewentual- 
nie przeniesienie z więzienia w Bajorach do 
więzienia kłajpedzkiego. Sąd Wojenny proś 
bę tę odrzucił. Obrona Meyera ma być prze- 
kazana kowieńskiemu adwokatowi Stanki 
wiczowi, Sprawa będzie zapewne rozważa- 
na w Sądzie Wojennym. 

                    

Nielegalni ministrowie w Angiji. 
Niezwykłe odkrycie profesora prawa w Oxfordzie. 

LONDYN, 22. 4. (Pat). Wielkie zdumienie 
wywołało odkrycie przez pewnego profesora 
prawa w Oxfordzie, że na podstawie aktu z 
roku 1707, a więc z przed 225 lat, żaden z 
ministrów tych resortów, które utworzone 
zestały po tym akcie, nie posiada prawa za- 
Siadania w Izbie Gmin, albowiem akt z ro- 
ku 1707 ogranicza zezwolenie na pobieranie 
pensyj urzędniczych przez członków Izby 
Gmin w stosunku do tych tylko ministrów ja 
cy istnieli w roku 1707. Wskutek tego mini- 
ster handlu, którego resort utworzony 20- 
stał później, zasiada w Izbie Gmin nielegal- 
nie i za każdy dzień podlega wysokiej karze. 

Aby uchylić ten stan rzeczy, któryby u- 

niemożliwiał ministrowi Runcimanowi bra- 
nie udziału w przyszłym tygodniu w deba- 
cie nad taryfą celną, Izba Gmin uchwaliła 
w trybie nagłym ustawę, uchyłającą ten akt 
i darującą karę, jaką zapłacić miał minister 

Runciman. 
W] poniedziałek ustawa potwierdzona Z0- 

stała przez Izbę Lordów i we wtorek mini- 
ster Runciman mógł zasiąść w Izbie Gmin. 
Ponieważ Runciman był ministrem handlu 
od 1914—1916 reku, a obecnie jest mini- 
strem handlu od listopada ub. r. według 
obliczeń ogólna kara wynosiłaby 30 tysięcy 
funtów szterlingów. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Burzłiwa demonstracja białogwardzistów. 
MOSKWA. 22.4. (Pat) — Źródła 

sowieckie donoszą z Charbinu, że 
wczoraj doszło przed gmachem zarzą 
du kolei wschodnio - charbińskiej do 
barzliwych demonstracyj białogwar: 
dyjskich. W czasie demonstracyj oko 
ło 20 ludzi wtargnęło do wnętrza gma 
chu. Według oświadczenia konsula 
sowieckiego w  Charbinie, policja 
mandżurska nie przeciwdziałała, co 
— zdaniem jego — ma świadczyć o 

Japonja wysyła nowe 
MOSKWA, 22. 4 (Pat). Tass donosi ze 

źródeł japońskich, że tokijskie ministerstwo 
wojny postanowiło wysłać dalsze oddziały 

Trudna sytuacja 
GENEWA. 22.4. (Pat) — Krążące 

w' piątek pogłoski o zwołaniu na so- 
botę posiedzenia Komitetu 19-tu nie 
znalazły potwierdzenia. Komitet ten 
w poniedziałek ustalił tekst rezolucji 

porozumieniu pomiędzy policją i de- 
monstrantami. Wszystkim obywate- 
lom sowieckim wstrzymano udziela- 
nie wiz na powrót do SSR. Wczoraj 
znów przeprowadzono masowe rewi: 
zje. Aresztowano 12 SOWIECKICH oby: 

wateli. 
W związku z temi wypadkami, 

konsul sowiecki ZSSR. w Charbinie 
złożył protest do władz mandžur- 
skich. 

oddziały do Mandżurji 
wojsk celem wzmoenienia ochrony w związ- 
ku ze wzrostem ruchu powstańców przeciw- 
ko rządowi mandżurskiemu. 

komitetu 19-tu. 
w sprawie rozejmu w Szanghaju, 
przyczem postanowił, że przewodni- 
czący ząkomunikuje go stronom dla 
uzyskania ich zgody, poczem zwoła- 
ne zostanie publiczne posiedzenie dla 

no na ai k k 
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W sobotę dn. 23-go kwietnia r.b. 

PRZY DŹWIĘKA 

ski, hetman wielki Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego, po którym kopa 
wakantów została się. Imć pan łow- 
czy litewski Sapieha, zmierzał do 
dwuch, to jest do buławy polnej (bo 
do wielkiey miał gradum Radziwiłł) 
y do żony pozostałey de domo Radzi- 
wiłłówny, ktura była primo voto za 
Flemingiem fełdmarszałkiem saskim. 
a že sam nie miał jeszcze rozwodu z 
pierwszą żoną de domo Sapieżanką. 
starościanką bobrujską y jeszcze się 
właśnie agitowała sprawa w nuncja: 
turze w Warszawie odesłana z Rzy- 
mu, tedy pisał do imć księdza koadju 
tora wileńskiego brata swego na ży” 
wy Bóg upraszając, aby jechał do 
Warszawy y starał się: przyśpieszyć 
rozwód y względem wakansów  po- 
rozumiał się z kanclerzem litewskim 
Sapiehą i czy nie zechce on postąpić 
na wojew. wileńskie, dająca zna” 
czną intratę, bo inaczej nie mogłaby 
buława być dana łowczemu litewskie 
mu, gdyż dwa ministerja byłyby w 
jednym domu co jest przeciw prawu. 
Imć ksiądz koadjutor, jako ciężki 
był pan do drogi, długo się namy- 
Ślał, nareszcie skonkłudował nie je: 
chać, ałe napisawszy do Wz wy 
wiele listów, prosił mnie mocno, a: 
bym ja pojechał i starał się całą tę 
sprawę pana łowczego załatwić. By- 
ła to machina nie według sił moich, 
bo imć pan łowczy litewski sam kil- 
kanaście niedziel siedząc dla rozwo” 
du w Warszawie nic nie wskórał; 
więc gdy mnie ujrzał w Grodnie w 
przejeździe do Warszawy, a dowie- 
dział się, że imć ksiądz koadjutor nie 
pojedzie, niezmiernie się zalterował 
y był bardzo smutny; nazajutrz przy” 

    

" stal do mnie rano listy swoje, a potem 

© godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
CH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu —— Poczta —— Confetti 
Całkowity dochćdl przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych drukarzy. 
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osobiście mówił: „Lubo wiem, że 
waszmość pan darmo zjeździsz y nic 
nie wskórasz, jednak aby się lepiej 
pokazało, że ja zpowodu opieszałości 
księdza koadjutora upadam na inte- 
resie, jedź waszmość pan do Warsza 
wy”. 

Pošpieszylem. tedy jak najprędzej 
do Warszawy, abym jeszcze zastał 
tam kanclerza litewskiego  Sapiehę. 
którego spotkałem przeprawiające się 
w krypie przez Wisłę. Ten poznaw- 
szy mnie zaczął wołać, bym się wró 
cit na Pragę. Szedłem więc z państ 
wem  kanclerstwem na Pragę do ich 
stancji. Spytał mnie kanclerz po com 

przyjechał i co słychać w Litwie, ja 
mu zaraz wyjaśniłem, a potem zmie- 
rzając do interesu powiedziałem, iż 
książę: Wiśniowiecki umarł, on na to 
odrzekł: „Stara to nowina, powiedz 
mi waszmość kto się tam stara o bt- 
ławę, o województwo wileńskie etc. 

Odpowiedziałem mu, że buława wiel 
ka nie może minąć księcia Radziwił- 
ła, wojewodę Trockiego, hetmana 
polnego litewskiego, województwo 
zaś powiadają, że sam jaśnie wiel- 
możny pan dobrodziej weźmiesz. a 
do buławy popromowujesz synowca 
swego stryjecznego łowczego li- 
tewskiego Sapichę. Na to kanclerz 
obruszył się bardzo i objaśnił, że wie, 
iż ksiądz koadjutor chciałby widzieć 
go wojewodą wileńskim, aby nieza” 
gradzał drogi do buławy bratu jego 
łowczemu litewskiemu, lecz nie po 
tem, bo do zgonu pieczęci kanclers- 
kiej nie porzuci, 
drogi do niej podkanclerzemu Czar: 
toryskiemu, który i tak pod nim doł- 
ki kopie. 

Po tej rozmowie pośpieszyłem do 

aby nie utorować . 

przyjęcia rezolucji. Jednakże nie- 
przyjęcie projektu rezolucji przez Ja- 
ponję przekreśliło te zamiary i komi- 
tet 19-iu znajduje się w sytuacji bar” 

Zainteresowanie się Stanów 
Zjednoczonych pracami ko- 

mitetu 19-tu. 
GENEWA, 22. 4. (Pat). Sekretarz stanu 

Stanów Zjednoczonych p. Stimson, który w 
czasie swego pobytu genewskiego wbrew da- 
wniejszym zapowiedziom omawiał szczegó- 
łowo z delegatami zainteresowanych mo- 
carstw konilikt japońsko-chiński, odbył dziś 
dłuższą konferencję z przewodniczącym 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ligi Hy- 
mansem, u którego informował się co do 
obecnego stadjum prac komitetu 19-tu. 

Zdecydowana postawa rządu 
mandżurskiego. 

TOKJO, 22. 4, (Pat). Rząd państwa Mand 
žu mial powziač postanowienie co do are- 
sztowania Wellingtona Koo oraz innych 
Chińczyków, towarzyszących komisji ankie- 
towej Ligi Narodów, o ile przekroczą strefę 
linji kolejowej  południowo-mandżurskiej. 
Doniesienia o tym fakcie podają, iż rząd 
Mandżu ukarze bardzo surowo wszystkich 
tych, którzy naruszą suwerenne prawa Mand 
żurji. lub którzy zakłócą spokój i ład w tym 
kraju. 

Aresztowanie naczelnika 
stacji. 

TOKJO, 22. 4. (Pat). Według doniesień z 

Charbinu, wojskowe "da japońskie aresz 
towały naczelnika stacji Imien-Po na odcin- 
ku wschodnim kolei wschodnio-chińskiej 
Greszkowsky'ego, po zebraniu dostatecznych 
dowodów, iż Greszkowsky pozostawał w taj- 
nem porozumieniu z rewołucjonistami. Wła 
dze sowieckie zażądały wypuszczenia Gresz- 
kowsky'ego na wolność. W. najbliższym 
czasie mają być nawiązane rokowania w tej 
sprawie. 

Warszawy, gdzie znalazłszy księdza 
Hylzena, biskupa smoleńskiego odda 
łem mu list księdza koadjutora, ta- 
koż y księdzu Sliwickiemu, wizytato- 
rowi misjonarzy; wziąwszy mnie z so 
bą, powieźli do nuncjusza, któremu 
także list oddałem; tem wymijającą 
dał odpowiedź, lecz skąpe nadzieje u- 
czynił, a audytor nucjatury po ode- 
branym liście bardzo obojętnie się 

zachowywał i mówił. 
Wysiedziawszy zatem z parę ty- 

godni w Warszawie, poszedłem do pa 
trona (t. jj adwokata) nuncjatury Ko- 
ziebrodzkiego, który stawał od pana 
łowczego Sapiehy y prosiłem go, aby 
przynajmniej powiedział czy mogę co 
wskurać czy nie. On mi patronows- 
ką dał replikę: „już ja miałem w tej 
sprawie wiele obligacji i obietnic, 
ale wszystko w słowach oświadcze- 
nia; wiedz o tem waszmość pan, że 
w Litwie dla „panów Sapiehów może 
kto co uczynić z konsyderacji wielkie 

go Domu, tu zaś nikt nic darmo nie 

uczyni; za taką przymówkę dałem 
mu dziesięć czerwonych złotych, ob: 

ligując, aby mi albo poradził, albo 

przestrzegł, że nic z tego interesu nie 

będzie. Otworzył mi wtedy cały sek- 
ret, iż każdy chce co wziąść, a bez te- 
go nie nie będzie, a najpierwszy in- 
stygator, który ma moc apellacji, bo 
gdy się która strona nie zgadza, in 
stygator apeluje, lecz nawet gdy obie 

się zgadzają również zakłada apel 
lację, trzeba go więe naprzód ułatwić, 
* ]. posmarować, — a wszystko pój- 
dzie smarownie, i dodał, że jeśli mu 
przyniosę kartelusz, to upewnia, że 
za tydzień będę miał rozwód. 

Pytałem więc kto jest instygato- 
rem, odpowiedział, iż ksiądz Śtanis- 
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Berlin pod znakiem 
wyborów. 

BERLIN, 22. 4. (Pat). Całe miasto stoi 
dziś pod znakiem wyborów do Sejmu pru- 
skiego, które się mają odbyć za dwa dni. 
Wszystkie stronnictwa rozwinęły w Berlinie 
ożywioną agitację przedwyborczą. 

Z licznych domów, zwłaszcza na przed- 
mieściu, powiewają flagi i transparenty, wzy 
wające do głosowania na poszczególne listy. 
Nad miastem k ły nieustannie od samego 
rana samoloty z » "pisanemi na skrzydłach 
wezwaniami do wyborów, po ulicach zas— 
samochody i wozy propagandowe. Chodniki 
zasłane są ulotkami. 

Agitację prowadzi równocześnie 20 ugru- 
powań, które zgłosiły swe listy w Berlinie. 
Wszystkie słupy reklamowe są obłepione wy 
łącznie plakatami wyborczemi. Charaktery- 
styczne jest > prawie ws zystkie stronnici- 
wa zwracają się z apelem przedewszystkiem 
do kobiet. Hitlerowcy wydali ostatnio szereg 
ulotek, szkalujących socjal-demokraty. h 
członków rządu pri uskiego. Pod osloną nocy 
chodniki, domy i parkany pokryte zostały 

napisami, wymalowanemi farbą olejną. U- 
biegła noc miała przebieg bardzo niespokoj- 
ny. 

Komuniści urządzili istny połów na flagi 
z odznakami hitlerowskiemi, ściąg 
domów oraz tłukąc szyby w mies 
w których oknach wywieszono flagi. 
dnym z kościołów komuniści, dosta 
przez wybite okno na wieżę, wyw 
bolszewicką. Na latarni gazowej powieszo- 
no w jednej z dzielnie kukłę, wyobrażają- 
cą Hitlera. Policja po usunięciu kukłę spa- 
liła. Ogółem ar owano w nocy 80 osób. 

Dzisiaj o godzinie 2 po poł. połicja Ber- 
lińska znajduje się w ostrem pogotowiu ałar 
mowem. Wzmocniono wszystkie posterunki. 
Po ulicach kr nieustannie samochody po- 
licyjne, oddziały konne i rowerowe. Między 
innemi przeszedł przez miasto olbrzymi po- 
chód Żelaznego Frontu, udając się na wielki 
meeting przedwyborczy do  Lustgartenu, 
gdzie przemawiać będą czołowi kandydaci 
histy socjal-demokratycznej z premjerem 
Braunem na czele. W; pałacu sportowym 
przemawia d wieczorem na meetingu na- 
rodowo-socjalistycznym Hitler i Goebbels. 

Nowy wynalazek. 
Elektryczne działo nie wydające huku 

Wi tych dniach odbywały się w Przero- 
wie na Morawach próby fnkejonowania no 
wego działa, zbudowanego przez Alojzego 
Trczka i modelarza Sztrycharskiego. Żełazny 
nabój podobny do szrapnela został kilka- 
krotnie wystrzełony na odległość 12 m. i 
to bez jakiejkolwiek eksplozji i huku. Mo- 
del był bardzo mały, tak, że odległość strza- 
lu nie była wielka, ale konstruktorzy sądzą, 
że przy udoskonaleniu działa i użyciu więk- 
szej energji elektrycznej działanie będzie © 
wiele znaczniejsze. > 

L i) 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Inż. Wbjnicz - Sianożęcki „Zbiorowa 

obrona przeciwgazowa większych skupień 
łudzkich*, Warszawa 1932, Wojskowy Insty- 
tut Naukowo -HWydawn. str. 110, cena 1.80. 
Mimo haseł pacyfistycznych wszystkie pań- 
stwa zbroją się pocichu i pracują wiele nad 

rozwojem i wynalazkami w dziedzinie gazów 
trujących, tej groźnej broni w wojnie no- 
woczesnej. 

Społeczeństwo nasze, nie chcąc ułec za- 
skoczeniu pod tym wzgłędem w razie woj- 
ny, musi bacznie śledzić ten objaw i zawcza- 
su przygolować się do obrony przeciwgazo- 
wej. 

Zagadnienie obrony przeciwgazowej znaj- 
duje u nas coraz większe zrozumienie. Wy- 

razem tej potrzeby jest ukazująca się obec- 
nie praca wybitnego specjalisty z tego za- 
kresu, prof. Sianożęckiego, który wyczerpu- 
jąco i rzeczowo ujmuje zagadnienie zbioro- 
wej obrony przeciwgazowej. Jest to bodaj 
pierwsza praca, omawiająca szczegóły orga- 
nizacyjne i plany obrony przeciwgazowej. 
Dzieli się na 2 części, z których 1-sza ob- 
szernie roztrząsa potrzebę obrony zbioro- 
wej, określa jej cechy, zelety i wyszkole- 
nie, I-a porusza środki techniczne obrony 
zbiorowej, schrony, wybór ich miejsca, ich 
właściwe przeznaczenie i celowość, całkowi- 
te urządzenia w nich oraz specjalnie — 
wentylacyjne. Obszernie przytem jest omówio 
na ewakuacja ludności do miejsc bezpiecz- 
nych. Żawarte w pracy szczegóły obrony 
zbiorowej są wynikiem ostatniego stanu wie- 
dzy wojskowej w tej dziedzinie. 
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Ujęcie terorystów chińskich. 
PARYŻ, 22. 4. (Pat). Według doniesień 

prasy, bandy Chińczyków, które niedawne 
usiłowały bezskutecznie wysadzić w powie- 
trze japońskie okręty wojenne, ujęte zosta- 
ły podczas ponownej próby wysadzenia stat- 
ków japońskich obok Kiang-Yin nad rzeką 
Yang-Tse. Dokonane poszukiwania pozwoli- 
ły. odkryć wpobliżu okrętów 32 zatopione 
miny. 

ław Ormianin, przypomniałem go 
wraz, iż chodził ze mną do szkół w 
Warszawie u księży pijarów, już hę- 
dąc w sukience duchownej. Rozpy- 
tawszy się tedy gdzie mieszka, idę 
do niego, aliści z nim spotykam się 
przed bramą na Krakowskie idąc 
Przedmieście. Ujrzawszy go wnet 
go pochwycę w pół, zacznę go ścis- 

kać, całować, mówiąc: „mój kochany 
kondyscypale, jak się miewasz*, czy 
mnie poznajesz etc., on mnie poznaw 
szy, lubo był kontent z owych kare- 
sów, jednak się dziwował, bo w szko- 
łach nie miałem z nim wielkiej kon- 
fidencji. Z tym wszystkiem proszony 
przezemnie poszedł do winiarza Fu 
kiera, gdzie kazałem dać wina sta- 
rego antałek za 6 czerwonych złotych. 
które zapijaliśmy. Gdy już zagrzał 
sobie głowę ksiądz Stanisław, zaczął 

° wzajemnie czynić ze mną karesy, mó* 
wiąc do mnie „Mój Litwinie kocha- 
ny, czemże ci się za ten affekt wyw 

dzięczę i nagrodzę, gdybyś miał spra 
wę w nuncjaturze, dopomógłbym ci. 
bo jestem instygatorem i bardzo dużo 
mogę; ja widząc porę przystąpienia 
do interesu mówię: „a jeśli tak, to mi 
możesz swoją łaskę oświadczyć, lecz 
czy przyrzekasz?“, odpowiada: „przy 
rzekam“, ja mu tedy: „daj parol“ ‚ оп 
daje i parole y zaprzysięga się mó- 
wiąc: „na rany Chrystusa, co chcesz 
uczynię“! 

Więc mu natenczas krótko powie- 
działem: „nie apeluj w sprawie roz- 
wodowej łowczych litewskich, a bę- 
dziesz moim. dobrodziejem*! Porwał 
się na to, jak oparzony y pomilezaw- 
Szy chwilę rzekł: „zażyłeś mnie Lit- 
winie, tylem sobie obiecywał z tej 
sprawy*; a potem obiecał, że wszyst 
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WIEŚCII OBRAZKI Z KRAJU. 
Dalsze dochodzenie w Sprawie napadu 

rabunkowego pod Oszmianą. 
Dochodzenie w sprawie napadu rabunko- 

wego na dom braci Krawcewiczów w zaś- 
rianku Cudzieniszkaich pow. oszmiański 
go prewadzone jest bez przerwy pod osobi- 
stem kierownietwem komisarza Jastrzębskie- 
go. Wi wyniku dochodzenia zdołano ustalić, 
iż zabity J. Dzierżanewicz znany był policji 
i trudnił się kradzieżami koni i rabunkami. 
Przy zabitym bandycie znałeziono rewolwer 
systemu „Nagan* oraz kiłka sztuk naboi. 
W toku dalszego dochodzenia ustałono, iż 

yszami zabitego Dzierżanowicza byli 
iedzi, trudniącz się również kradzie- 
rozbejem. Władze: Słedeze zdołały na- 

wet ustalić ich nazwiska, lecz samych spraw- 

Krwawa walka dwóch 
Z pogranicza donoszą, iż od pewnego cza- 

su zauważeno wśród band, operujących na 
pograniczu poisko-liiewskiem i zajmujących 
się przemytem, silną rywalizację, która już 
kilkakrotnie dopźcwadzała do utarczek i 
krwawych bójek. 

Dnia 20 b. m. banda przemytników w 
ilości 5 osób na cezłe z jej hersztem Janem 
Szaplisem napadła w okolicach miejscowości 
Szymki położenej w rejonie Wiżajn na kon- 
kurencyjną szajkę złożoną z 4 przemytni- 
ków, która pod kierunkiem Władysława Ker- 
tza przetransporiowywała większa ilość cen- 
niejszego przemytu 

  

   

      

ców napadu nie zdołano ująć, gdyż ukry- 
wają się oni przed pościgiem. W ciągu dnia 
wczorajszego zmobiłizowane oddziały po- 
licji mundurewej i śledczej przy pomocy 
psów policyjnych przeszukały część powiatu 
oszmiańskiego, lecz niestety na ślad bandy- 
tów dotychczas nie natrafiono. Ponieważ 
władze śledcze posiadają nazwiska bandy- 
tów i ich rysopisy za ukrywającymi się ro- 
zesłano listy gończe. Równocześnie władze 
KOP. 6trzymały zlecenia przeprowadzania 
ścisłych badań zatrzymanych osobników w 
pobliżu graniey, bowiem zachodzi przypusz 

czenie, iż zbiegli bandyci będą się sta 
przedostać zagranicę. 

band przemytniczych. 
Między przemytnikami wywiązała się wal 

ka na noże i rewełwery. Zacięta potyczka 
trwała około 5 minut i z pewnością przeciąg 
nęłaby się dłużej, gdyby nie zaałarmowane 
strzałami patrole polskiej i litewskiej straży 
granieznej, które pośpieszyły na miejsce wal- 
ki. Na widok zbliżających się żołnierzy prze- 
mytnicy wycofali się w okoliczne lasy. Na 
„placu walki* znaleziono martwego przemyt- 
nika Stanisława Linkunasa, należącego do 
bandy Kertza. Pozatem widceznie kilku prze 
mytników było rannych, gd. eżka, kótrą 

uciekali była zbroczona krwią 
Za przemytnikami zarządzono obławę. 

   

   
   

Tyfus plamisty. 
Dzięki natychmiastowej akeji zapobie- 

gawezeį epidemji tyfusu piamistego w po- 
wiecie śŚwięciańskim zdołano szybko za- 
żegnać i spowodować, iż więcej wypadków 
zasłabnięć na tę chorobę nie zanotowano. 

Zanotowano natomiast nowych 8 wypad- 
"ków zasłabnięć na tylus plamisty w pow. 
dziśnieńskim. W! powiecie tym znajduje się 

komisja sanitarna, która z kolumną przeciw- 
tyfsową prowadzi energiczną akcję zapobie- 
gawczą. 

W. postawskim powiecie zanotowano 3 
wypadki I w brasławskim jeden wypad 
tyfusu plamistego. W powiatach tych rów- 
nież zarządzone akcję zapobiegawczą. 

  

   

Kasjer defraudantem. 
SWIĘCIANY, 22, 4. (Pat). 

W dniu 19 b. m. władze bezpieczeństwa 
ustaliły, że kasjer stacji towarowej Dukszty 
Michal Isajewicz dopuścił się defraudacji pie 
niężnej i zbiegł w niewiadomym kierunku. 
%Wszczęty natychmiast pościg doprowadził do 

ujęcia Iszjewieza, który usiłował dwukrotnie 
popełnić samobójstwo — raz podczas uję- 
cia go w lesie i drugi raz na poster. policji 
państwowej, Zamiar samobójstwa został 
przez policję udaremniony. Deiraudanta osa 
dzono w więzieniu. 

Podpalił własne zabudowania 
w celu otrzymania pramii asekuracyinej. 

Celem otrzymania asekuracji Wiktor Mo- 
soz ze swą małżonką podpalił stodołę, znaj- 
„dującą się we wsi Mirbroszczyzna, powiatu 
«ileńsko - trockiego. Pożar strawił nietylko 
stodołę, lecz i sąsiednie budynki. Sprawcy 
podpalenia w tymże dniu zostali aresztowani. 

  

Morozo ze skruchą przyznali się, iż 
wobec cię j sytuacji finansowej zmusze- 

ni byli uciec się do takiej 'ostateczności, 
dząc, iż to się uda i otrzymają premję aseku- 
racyjną. Niestety srodze się zawiedii. ( 

    

(ci. 

Nowa Wilejka. 
Zebranie poselskie B. B. W. R. 

Długo czekała Nowa Wilejka na zebranie 
poselsko-sprawozdawcze, zato czekanie to 
wynagrodzone zostało w dniu 20 kwietnia 

b. r. świetnym i doskonale ujętym refera- 

tem sprawozdawczym p. dr. Brokowskiego, 
posła na Sejm. 

W przeszło godzinnym referacie omówił 
9. poseł wszelkie. zagadnienia polityczno- 
społeczne, jak również gospodarcze, zwró- 
<ił uwagę na obecny kryzys gospodarczy, 
wskazując na przyczyny tego niebywałego 
dotychcazs zagadnienia światowego. Nawią- 
zując zaś do warunków specjalnie już na- 
szych, wskazuje na popełnione przez naszych 
przodków błędy, których skufki w znacznej 
mierze pokolenie nasze ponosi i ile możnoś- 
ci naprawić musi. Daje także sylwetkę opo- 
zycji jak prawicowej tak i lewicowej, uwa- 
ża jednak istnienie partyj opozycyjnych za 
sprawę dodatnią, a nawet potrzebną, oczywiś 
cie o ile opozycja nie uprawia polityki wy- 
łącznie partyjnej i tem samem w wielu wy- 
padkach antypaństwowej. Wreszcie podaje 
zebranym, że się tak wyrażę, cyfrowe spra- 
wozdanie z działalności ostatniej sesji bud- 
żetowej Sejmu, wyjaśnia konieczność udzielo- 
nych Panu Prezydentowi pełnomocnictw w 
dziedzinie ustawodawczej, a pod koniec 
wskazuje i wzywa zebranych do jak najener- 
giczniejszej współpracy z rządem dla dobra 

ы 

  

Zebranie powyższe zwołane zostało po 
porozumieniu się z Zarządem powiatowym, 
Qrzez prezesa miejscowego Koła BBWR, p. 

„dyr. Kwaśniaka. Udział wszystkich warstw 
społeczeństwa bardzo liczny. Referatu wysłu- 
chano z wielkiem zainteresowaniem. Po refe 
racie posełskim odbyło się zebranie Koła 
Miejskiego BBWIR., do którego zgłosiło swe 
przystąpienie około 50 osób. Do zarządu 
wybrano większością głosów pp. dyr. Kwaś 
niaka, zast. burm. Rzepielę, nacz. urz. poczt. 
Wasilewskiego oraz przedstawiciela młodzie 

  

ży.akademickiej p. Pyszyńskiego. Zebraniu 
przewodniczył p. inż. Słuczanowski, sekreta- 
rzowal p. Jaroszewski, 

Jeden z członków Zarządu Koła zapewnił 
zebranych, że Koło rozwijać będzie żywot- 
ną działalność przez organizowanie odczytów 
it. p. Whkrunek ten uważam dla Nowej-Wii- 
lejki za nieodzowny, gdyż Nowa Wilejka 
należy do miejscowości najbardziej do:knię- 
tych kryzysem, więc zainteresowanie się 
Nową Wilejką władz oraz przedstawicieli spo 
łeczeństwa w Sejmie i Senacie jest koniecz- 
ne. Nie chcę zbyt czarno patrzeć na przysz- 
łość miasta, lecz ostateczne zlikwidowanie 

Warsztatów kolejowych bezwzględnie nie 
przyczyni się do poprawy warunków, kie- 
dyś tak bardzo uprzemysłowionej N.-Wilej- 
ki. Władze miejskie dokałdają b. wiele sta- 
rań, ostatnio podjęły się budowy szkoły 
powszechnej, łecz czyż wobec stałego likwi- 
dowania placówek przemysłowych podołają 
temu zadaniu? 

Dlatego też uważam za konieczne, by 
tak władze powiatowe, jak i wojewódzkie, da 
lej pp. posłowie i senatorzy otoczyli N. Wi- 
lejkę jak największą opiekę, a uczynić to mo- 
gą jedynie przez dokałdne zapoznanie się z 
trudnemi warunkami miejscowemi. 

(w. i) - 

  

Mołodeczno. 
Karygodne zajście na placu ćwiczeń. 

Z Mołedeczna donoszą, iż w dniu wczo- 
rajszym na placu ćwiczeń w Helenowie rek- 
rut — strzelec Dajerngin z II kompanji 86 
p. p. rzucił się z bagnetem na swego prze- 
łożonego st. strzelca Rukańca, zadając mu 
kilka ciętych ran w bok. Skutkiem silnych 
uderzeń Rukaniec padł na ziemię nieprzy- 
tomny, zaś Dajerngin usiłował zbiec, łecz 
niebawem został zatrzymany i oddany do 
dyspozycji żandarmerji, Jak ustaliło docho- 
dzenie, powodem napaści było obcięcie gu- 
zików na bluzie rekruta przez st. strzelca 
Rukańca. (e). 

ko uczyni, ale muszę mu co dać; ja 

mu na to: „a eóż ei mam dać, dam ci 

dobre słowo y tu, y w Litwie*! „Baj 

prawda*, rzecze, „potrzeba mi bar 
dzo estymacja w Litwie, daj mi zło” 
ta. Poszliśmy zatem w targ y stanęło 

na tem, że dać mu musiałem czer- 
wonych złotych sześćiedziesiąt, a on 

mi zaraz na miejscu w winiarni na- 
pisawszy dał karteczkę. z którą nie 
wracając do stancji, pobiegiem wnet 
do patrona, pytając, czy wystarczy, 

ten mnie zapewnił, że lepszego nie 
trzeba dokumentu, polecił mnie, aby 

ksiądz Śliwicki zawiózł księdzu au- 
dytorowi nuncjatury. Pytał mnie się 

patron, com dał instygatorowi:; powie 

działem trzysta czerwonych złotych 

dla śmiechu; gdym mu w końcu wy” 
jawił, że tylko 60 czerwonych złotych 

rzekł patron: „głupiec nie umiał ze” 
drzeć*! Nazajutrz z księdzem Śliwie- 
kim pojechałem do audytora, który 
odebrawszy pomienioną karteczkę, u- 
pewnił, że za kilka tygodni niech 
przyjedzie duchowna osoba, a znaj 
dzie dekret rozwodowy gotowy, cho- 
ciaż strona przeciwna się nie zgadza. 
Pobrawszy zatem listy od biskupa 

Hylzena nuncjusza, ks. Śliwiekiego i 
księdza audytora upewniające, że 
wszystko już skończone, tylko trze: 

ba przysłać po dekret, a od patrona 
wziąwszy przestrogę, że i księdzu au: 
łytorowi, trzeba przysłać nieco złota, 
aby nie uczynił jeszcze zwłoki, wyje: 
chałem do Grodna, gdzie przybywszy 
natychmiast udałem się do imć pana 
łowczego litewskiego. 

Gdym mu wszystko opowiedział 
nuż mnie dziękować, ściskać i -cało- 
wać; po obiedzie wziął mnie z sobą 

„i pojechaliśmy do Wiśniowieckiej wdo 

  

wy; przyjęła ona go familiarnie, znać 
było, że nim bynajmniej nie brzydzi- 
ła, nazywając go kuzynkiem, cho- 
ciaż była to dziesiąta woda po kisie 
lu to pokrewieństwo; gdyśmy się tamm 
bawili przyjechał książę kardynał 
Lipski, biskup krakowski, mając z 
sobą w kompanji Branickiego hetma- 
na koronnego i Ogińskiego marszał- 
ka wielkiego, wielkiego księstwa li- 
tewskiego. 

Zaczął potem kardynał czynić kon 
dolencje nad śmiercią księcia Wiś- 
niowieckiego, wyliczając zasługi i 
cnoty jego, a nakoniec życzył samej, 
aby pomyślała o mężu stosownym 
urodzeniu i stopniem (i to w niespeł- 
na 2 „miesiące po Śmierci męża!!) 
i wymienił obecnego hetmana Branic 
kiego. Ten też rozpoczął orację z oś- 
wiadczynami. Lecz ona ten dyskurs 
przerwała, —twierdząc, że ona. jako 
oboje z hetmanem półwieczni, a ma- 
jący wielkie fortuny, nie są odpo- 
wiednią parą, bo powinni mieć po- 
tomków, a zatem oglądać się należy 
im za młodszemi. Tu już wszyscy zro 
zumieli, że byli po słowie z panem ło- 
wczym Sapiehą. 

Już pan łowczy wciąż wizytował 
swą wybraną, a następnego roku na 
wiosnę, po skończonej żałobie posz- 
ła ta Pani za niego y mocno wspar” 
ła go substancją swoją osobliwie sta- 
rostwami, na trzysta tysięcy zł. in- 
traty czyniącemi*. 

Widać z tego, że praktyki zostały 
te same, tylko waluta teraz inna, lu- 
dzie biedniejsi w monetę, tytuły i do- 
słojeństwa. | 

Gryf. 

sa ano 

Widze. 
Tragiczna śmierć umysłowo chorego 

w areszcie policyjnym. 

W, miasteczku Widzach mieszkał niejaki 
Jakób Aziuł cierpiący na chorobę umysło- 
wą. Ponieważ Aziul był szkodliwym dła oto- 
czenia wydane go w ręce policji z prośbą 0 
osadzenie w areszcie, zanim rodzna odwie- 
zie go do szpitała wileńskiego. 

Chory w areszcie przesiedział kilka dni. 
Wezoraj gdy zajrzane do jego celi z prze- 
rażeniem skenstatowano, iż Aziul nie żyje. 
Jak  ustałiło pierwiastkowe dochodzenie, 
Aziuł zmarł naskutek wycieńczenia organiz 
mu. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Z bogranicza., 
Emisarjusze sowieccy w potrzasku. 

Dnia 21 b. m. wpobliżu Kozdrowicz na 
rzece Haezki patroi KOP. zauważył dwóch 
osobników, którzy łodzią przeprawiali się 
na brzeg wsi granicznej Łubnie. Na wezwa- 
nie patrołu osobnicy poczęli szybko oddałać 
się, a gdy żołnierze oddali w kierunku ucis. 
kających strzały, uciekający wyskoczyli z ło- 
dzi do wody i poczęli płynąć już w kierun- 
ku brzegu sowieckiego. Zarządzony pościg 
motorówką uwieńczony zosłał pemyślnym 
wynikiem, gdyż obu uciekinierów zatrzyma- 
no. Są to emisarjusze sowiececy, którzy pro- 
wadzili agitację w miejscowościach granicz- 
nych, namawiając rolników do wyjazdu na 
roboty rolne do Sowietów. 

  

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Qddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-g6 Mala, tel. 94. 
  

na = 

Mieiski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Ramon Novarro »» POGANIN 
Arcyfilm dźwiękowa-śpiewny zakrojony 
o rewelacyjnej treści i najpiękniejszem tle czarownych wysp 
Polinezyjskich. Partnerką Ram. Novarro jest Renee Adoree. 

na olbrzymią skalę 

  

‹ Lida. 
Przykładewe Ognisko Związku Na- 

uezycielstwa Polskiego, 

  

O ile swego czasu pisałem o bilansie pra- 
cy nauczyciełstwa Związkowego m. Lidy, o 
pracy Oddziału Powiatowego Związku Nau- 
czycielstwa Polskiego w Lidzie. o tyle znów 
i teraz ośmiełam się postawić Ognisko m. 
Lidy za przykład w pracy społecznej dla in- 
nych Ognisk. 

   

  

z porządku dziennym figuruje 
vienie Uroczystości obchodu 3-g0 Ma- 
awaloby się nie nadzwyczajnego. A    ja 

jednak! 
Oto Ognisko m. Lidy doceniając znacze- 

nie obchodu rocznic narodowych, przez któ- 
re budzi się ducha narodowego i zaszczepia 
pierwiastki państwowo-twórcze, wychodzi po 
za zwykły szablon obchodów i stwarza coś 
co każdego pociągnie, zainieresuje. Oto w 
dniu 3 Maja po defiladzie wojska i orga- 
nizacyj P. W! przeciągnie ulicami dziatwa 
szkolna szkół powszechnych. Będzie to koro- 
wód obrazujący stroje i zwyczaje ludowe, 
które dziś niestety zanikają. 

Korowód rozpocznie się pochodem, na 
czele którego będzie jechał ubrany w zieleń 

wóz z symbolami 3-go Maja i transparen- 
tami „Włolnej my Polsce służymy już”. Za 

wozem będzie postępował stary robotnik, 

szlachcic i chłop. Za nimi dzieci w strojach 

ludowych ze szkół Nr. 1 i Nr. 2: góral i gó- 

ralka, pary: Wilnian i Nowogródzian, Poleszu 

ków, Krakusów, Łowiczan, Mazurów it. p: 

Dziatwa biorąca udział w pochodzie będzie 

Śpiewać regjonalne pieśni stosownie do oko- 

liczności. Pochód zostanie zakończny popi- 

sami gimnastycznemi na Zamku Gedymina. 

Tu Szkoła Nr. 1 pokaże ćwiczenia gimna- 

styczne przy dźwiękach orkiestry szkolnej. 

Na zakończenie wszystkie szkoły odśpiewają 
szereg pieśni okolicznościowych: 

Dalej. „Apel nauczycielstwa Ogniska m. 

Lidy do społeczeństwa o zwalczanie żebract- 

wa wśród dzieci*. Brawo Związkowcy! Roz- 

panoszonemu żebractwu wśród małoletnich 

musimy położyć kres. Takie rzeczy nie powin 
ny mieć miejsca. 

Dziś po skończonych zajęciach szkolnych 
taki młodociany żebrak zdejmuje lepsze u- 
branie, w którem chodzi do szkoły, zakłada 
najgorsze łachy i idzie żebrać w dzielnicę 
w której go nie znają. Jakież to wstrętne 
i do tego tolerowane. Nikomu do głowy 
nie przychodzi, że ten mały żebrak jest właś 

nie dzieckiem ojca „zawodowego bezrobot- 
nego”, który bardzo często, jak dobrze wiem, 

do pracy nie chce iść, bo mówi, że mu mało 

płacą. To są rzeczy, na które społeczeństwo 

musi zwrócić uwagę. Zawodowych bezrobot- 

nych „bo mało mi płacą” i małych żebraków 

tolerować nie możemy. To poniża naszą god 
ność osobistą. Tym rzeczom musimy wypo- 
wiedzieć bezwzględną wałkę, a Związkowi 
Nauczycielskiemu podziękować za rozpoczę- 
cie akcji. 

I jeszcze. Nauczycielstwo Związkowe pła- 
ci po ł złotym miesięcznie na fundusz za- 
pomogowy dla zwolnionych nauczycieli. 
Zwolnieni otrzymują zapomogi najczęściej 
bezzwroine. Pomoc koleżeńska: bardzo 
nie, ale niestety ci zwolnieni nie poczuwają 
się do obowiązku odwzajemnienia się za 
nią. Pieniądze biorą i nic nie robią. Ognisko 
i z tą rzeczą kończy. Powiada owszem, pła- 
cić będziemy, ale korzystjący z zapomogi 
niech nam da jakąś swoją pracę w Ognisku, 
wszakże prowadzimy kancelarję, kursy i tp. 

a mamy tak mało czasu. Czy zwolniony ko- 

lega lub koleżanka nie zechce nam pomóc? 
A może i on lub ona chcą być nierobami? 

B. 

     

    

Wściekłe psy. 

W ostatnieh dniach na terenie powiatu 

lidzkiego zanetowano szereg wypadków wście 
klizny wśród psów, które kasają nietylko 
zwierzęta, ale i ludzi, W. związku władze ad 

ministracyjne wydały ostre zarządzenia w 
eela uniemożliwienia rozszerzenia się wście- 
klizny. W samych tylko Minojtach wściek- 

ły pies pogryzł 11 innych psów, z których 

dotąd zabito tylko 3. W mi Lidzie przy 

rzeźni miejskiej zanotowano 7 pokąsań in- 

nych psów. Z powiatu nadchodzi również 

szereg meldunków © podcbnych wypadkach. 

Policja otrzymała polecenie strzelania do 

wszystkich psów, pojawiających się bez 

właścicieli na mniej ludnych ulicach mias- 

ta Lidy. 

  

Aresztowanie dwóch konduktorów. 

Wi więzieniu lidzkiem osadzeni zostali 

dwaj konduktorzy K. K. P. — Józef Goliń- 

ski i Mikołaj Kadłubowski. Dopuścili się oni 

nadużyć służbowych, przywłaszczając należ- 

ność za bilety bankietowe, jakie wystawiali 
w pociągach, przy równoczesnem fałszowa- 

niu tych biletów. 

„Ujęcie oszusta. 

Został tu osadzony w więzieniu długo po- 

szukiwany przez szereg sądów za oszustwa, 

popełniane przez przyjmowanie zadatków i 

zamówień na rowery, radjoaparaty i patefo- 

ny dla firmy „Polzar* w Brześciu n/Bugiem 

niejaki Józef Rosiak, bez stałego miejsca za- 

mieszkania, urodzony w Zborowie. Rosiak 

przyjmował zadatki i upoważnienia bez upo- 
ważnienia wymienionej firmy. Ostatnie po- 
szukiwał go wydział śledczy P. P. w Brześ- 
ciu n/Bugiem. 

Nagroda literacka m. Wilna. 
W najbliższych dniach, jak się do: 

wiadujemy, ma zapaść decyzja Magi- 
stratu co do nagrody literackiej m. 
Wilna. Jak wiadomo, katastrofalny 
spadek wpływów podatkowych i 
wzrastający w związku z tem stale de 
ficyt budżetowy, spowodowały, że 
decyzja w tym względzie zawieszona 
została aż do ułożenia nowego budże- 
tu i zorjentowania się w sytuacji fi: 
nansowej miasta. Obecnie na jednem 
z najbliższych poisiedzeń Magistratu 
sprawa ta zostanie ostatecznie roz- 
strzygnięta. Należy jednak przypusz- 
czać, że decyzja zapadnie negatywna. 

W rocznicę śmierci Dordzika. 

Dzień dzisiejszy jest pierwszą ro” 
cznicą tragicznego i chwalebnego za: 
razem czynu chłopca wileńskiego 
Mieczysława Dordzika, który utonął, 
życiem swojem. płacąc za próbę ura* 
towania bezradnego dziecka żydow: 
skiego, porwanego przez rozszalałe 
fale naszej małej, a tak wówczas do 
niepoznania, przez powódź rozros- 
łej Wilenki. : 

Tego czynu spoleczenstwo nie po- 
winno zapomnieć! 

Przypominamy tu o trwającej 
wciąż zbiórce na pomnik, mający sta- 
nąć na miejscu śmiertelnego skoku 
Dordzika oraz na fundusz stypendjal- 
ny, Jego imienia, dla najuboższego 
ucznia wileńskich szkół rzemieślni- 
czych. : 

Nie powinien zawiešč apel do ofiar- 
nošci wilnian na cel tak zrośnięty z 
najgłębszemi przeżyciami naszych 
Serc. 

  

Panama celna 

7000 osób wyjeżdża na roboty 
rolne do Łotwy. 

Wobec zapadłej uchwały rządu 
łotewskiego w sprawie udzielenia ze- 
zwolenia na wjazd do Łotwy robot: 
nikom z terenu polskiego, dowiaduje 
my się, iż z pow. brasławskiego, po- 
stawskiego, dziśnieńskiego i święciań- 
skiego wyjedzie na roboty rolne do 
Łotwy 7000 rolników. 

Rekrutacja robotników rozpocz: 
nie się w przyszłym miesiącu. 

Plac Fukiski zamieniono na skwer. 

Trey lata czekamy na jego za Wrzewie- 

mie, Ilu bezrobotnych znajdzie przy 
tem pracę? 

KINA I FILMY 

„MIŁOŚĆ WŚRÓD LODÓW* 

(Hollywood) 

Nie w tem niema szczególnie osobliwego, 
ale jest to interesujący, b. egzotyczny dla nas 
film, z kraju śniegów, psów, futer i złota, 
z dalekiej Alaski, czy północnej Kanady. 
To Amerykanie dobrze znają, ich film, ich 
temat, mają wszystkie dane na to, aby go 
zrobić przyzwoicie. Tak też naogół jest. Nie- 
skomplikowana, awanturnicza trochę fabuła, 
doskonale wyzyskane przeróżne  akcesorja 
środowiska, budzą w nas wysokie zaintere- 

anie, bawią. sprawiają ą przyjem- 
Prostota i naturalnošė wszystkiego, 

co się tam dzieje, przy znacznej różnorodno- 
ści i dobrem tempie akcji i dobrem wykona- 
niu aktorskiem, składają się na całość, któ- 
rą mogą oglądać z dużem zainteresowaniem 
zarówno dorośli, jak i młodzież. 

Nad program przepocieszna farsa ze słyn 
nymi Stan Laurelem i Oliverem Hardy, oraz 
dobry tygodnik. ” (sk.). 

       

  

przed sądem. 
(Trzeci dzień rozprawy). 

W ciągu dnia wczorajszego sąd zbadał 
następną grupę świadków oskarżenia w to- 
czącej się sprawie o nadużycia celne i prze- 
myt towarów wysokocłowych. 

M. in. przesłuchani zostali w charakterze 
świadków: ówczesny naczelnik urzędu cel- 
nego w Turmontach p. Duszyński, magazy- 
nier urzędu celnego w Wilnie p. Maciejewski 
oraz przedstawiciel fabryki jedwabiu w Ljo- 
nie p. Ludwik Beaucher, za pośrednictwem 
którego zakupywano transporty jedwabiu” 
we Francji, 

Świadkowie ci mocno obciążają podsąd- 

nych, aczkolwiek zeznania ich nie stanowią 
nic nowego w sprawie. 

  Dziś dalszy ciąg rozprawy. Duże zaintere- 
sowanie budzi okoliczność, że w szeregu in- 
nych świadków zbadany będzie jeden z pod- 
stawowych świadków oskarżenia, p. Jan Pu- 

rynsz, naczelnik urzędu celnego w Dynebur- 
gu w Łotwie. Ka-er. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

3 

Fragmenty z gospodarki p. Waligóry 
w straży ogniowej. 

Na łamach „Kurjera Wileńskiego* już 
kilkakretnie donosiliśmy, o fatalnej gospodar 
ce straży ogniowej, pozostającej od szeregu 
lat pod bezpośredniem ikerownictwem ko- 
mendanta Waligóry. Nieporządki w straży 
egniowej i łagodnie mówiąc „wybryki* ko- 
mendanta Waligory zaledwie w drobnej 
części znajdowały oddźwięk na  posiedze- 
niach plenarnych Rady Miejskiej. Trzeba 
jednak przyznać, że p. Waligóra ma szczęś- 
cie, gdyż jakoś zawsze się składa, że ko- 
mendant straży ogniowej ze wszystkich pe- 
rypetyj wychodzi obrenną ręką. Nie mówiąc 
już o policzkowaniu strażaków podczas służ- 
by, nieporządkach administracyjnych, uży- 
waniu aut strażackich do celów prywatnych 
it p. wystarczy wymienić aferę z gaśnica- 
mi. P. Waligóra pobierał od plombowania 
gaśnie przeciwpożarowych w lokalach pu- 
blicznych, kinach i t. p. opłaty w wysokości 
5 złotych, które, jak się okazało, używał 

dla własnych cełów. W' tej ostatniej sprawie 
prowadzone było żmudne dochodzenie przez 
wydział kontroli Magistratu, a następnie 
przez wydział prawny. Dcchodzenia te do- 
starczyły wiele materjału obciążającego, wo- 
bec czego komendant Waligóra postawiony 
został w stan oskarżenia dyscyplinarnego. 
Onegdaj eskarżony stanął przed Sądem dys- 
eyplinarnym, któremu przewodniczył naczeł 
ny lekarz miasta d-r Minkiewiez w asyście 
sędziów: dyrektora elektrowni miejskiej inż. 
Glatmana, dyrektora wodociągów i kanali- 
zacyj inż. Jensza, naczelnika wydziału po- 
miarów miejskich inż. Waliekiego i p. Roz- 
łuckiego. Oskarżał mec. Węsławski. 

Wcbee niezbitych dowodów winy p. Wa- 
ligórze udzielone zostało napomnienie oraz 
zastosowano karę grzywny w wysokości 108 
złetych. Ten łagodny wyrok Komisji Dyscy- 
plinarnej podyktowany był podobno okołiez- 
nościami łagodzącemi, 
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Temperatura środzis > 10 C. 

ы azjwyźszz: -- 153 € o 

: sajalszu 7200. 
Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: wzrost, potem lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

GSOBISTA 
“— Ks. biskup M. Czarnecki w Wilnie. 

Dnia 21 b. m. przejazdem z Estonji zatrzy- 
mał się w Wiłnie ks, bp. Czarnecki. 

Wieczorem tegoż dnia bp. Czarnecki od- 
jechał de Warszawy. 

MIEJSKA. 
— Narady ugrupowań radzieckich przed 

wyborami nowego prezydenta. Jak już dono- 

siliśmy, w dniu 25 b. m. odbędą się wybory 

nowego prezydenta miasta. W! związku z 

tem poszczególne ugrupowania radzieckie 

odbyły szereg narad w celu ustalenia swego 

stanowiska przy wyborach. 

— Budowa pomnika Józefa Montwiłła. 
Komitet budowy pomnika Józefa Montwił- 
ła wznowił roboty na placu Franciszkań- 
skim. Postument pomnika został już wykoń. 
czony i wkrótce ustawione zostanie popier- 
sie znanego filantropa. 

Pomnik budowany jest podług projektu 
p. prof. Bałzukiewicza. 

— Podatek lokalowy za drugi kwartał. 
Wydział podatkowy Magistratu przystępuje 
do rozsyłania nakazów płatniczych na poda- 

tek lokalowy za drugi kwartał r. b. Wymie- 

niona w nakazach suma winna być wpła- 

cona w ciągu miesiąca maja. 
Odwołania mogą być wnoszone za pośred 

nietwem Magistratu w ciągu dni 14-łu od 

daty otrzymania wezwania płatniczego. Wnie. 

sienie odwołania nie zwalnia od obowiązku 

uiszczenia podatku w terminie. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocja. W. sobotę dnia 23 b. m. o 

godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 

sytetu odbędzie się promocja X. Mgr. Włady- 

sława Konstantego Oncszki na doktora św. 

Teologji, 
Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polonistów. W, niedzielę dnia 

24 kwietnia 1932 r. w lokalu Seminarjum 
Polonistycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 
zebranie Sekcji Historyczno-Literackiej z re- 

feratem kol. mgr. Czesława Zgorzelskiego 

p. t. „Z dziejów sławy pośmiertnej Zorjana 
Dolegi-Chodakowskiego“. 

Początek o godz. 11-tej. 
Goście mile widziani. 
— Zebranie „Legjonu Młodych*. W! nie- 

dzielę dnia 24 kwietnia o godz. 17-ej odbę- 
dzie się w lokału przy ul. Królewskiej 5 m. 
10 zebranie członków Legjenu Młodych. Na 
porządku dziennym sprawozdania ze zjazdu 
i sprawy organizacyjne. Obecność członków 
i kandydatów obowiązująca. 

— Zmiany personalne. Wskutek objęcia 
słanowiska Inspektora. „Legjonu* przez kol. 
Wandę Piłsudską, dotychczasowego skarb- 
nika, nastąpiły dalsze przesunięcia, a miano- 
wicie: Skarb objęła kol. M. Hrynkiewiczów- 
na, Kier. Sekcji Kulturalno - Oświatowej — 
Rynca, Referat prasowy — Jan Duchnowski. 

— Referat prasowy komunikuje, iż wszel- 
kie sprawy prasowe będą załatwiane w godzi 
nach urzędowych od 12 do i4 we środy. 

HARCERSKA. 
— Walny Zjazd Oddziału Wileńskiego 

Z. H. P. Doroczny Walny Zjazd Oddziału 
Wileńskiego Zw. Harc. Pol. odbędzie się w 
niedzielę dnia 8-go maja b. r. w Wilnie. 

Miejsce obrad zostanie podane w pierw- 
szych dniach maja b. r. Zarząd Oddziału 
Wiil. Z. H. P. przypomina, że termin składa- 
nia wniosków na Zjazd upływa dnia 27 kwiet 
nia b. r. 

Wszelkie zapytania, pisma i t. p. należy 
skierowywać do Zarządu Oddziału W4l. 
H. P. (Wšlno, ul. W. Pohulanka 32 m. 2). 

: Z POCZTY. 
— Komunikat Dyrekcji P. i T. W 7 

ku z ukończeniem budowy kabła dalekosięż- 
nego Warszawa—(Cieszyn, zostały uruciomio 
ne następujące przewody telefoniczne między 
narodowe: R 

Bielsko-—Morawska Ostrawa 1. 
Bielsko—Morawska Ostrawa 2 
Bielsko—Wien 1. 
Cieszyn—Morawska Ostrawa |. 
Kałowice—Morawska Ostrawa 1. 
Łódź—Wien 1. 
Warszawa—Genewa 1. 

+ Warszawa-—-Praga 1. 
Warszawa—Wien 1. 
Warszawa— Wien 2. 
Warszawa—Zurych 1. 
Nowouruchomione przewody w znacznym 

stopniu polepszyły komunikację telefonicz- 
ną z zagranicą i zwiększyły zasięg rozmów. 
Dzięki tym przewodom mogą być obecnie 
prowadzone rozmowy z dobrym skutkiem 
nietylko z Czechosłowacją, Austrją i Szwaj- 
carją, lecz także i z innemi krajami Europy 

zachodniej i południowej. Wspomniane uła- 
twienia komunikacyjne, o ile będą należycie 

ne przez publicznoś powinny 
ь się do dalszego rozwoju i zacieś- 

nienia stosunków handlowych i kuiiuralnych 
Połski z zagranicą. Do ruchu telefonicznego 
z zagranicą dopuszczone są wszystkie urzędy 
(agencje) poczt.-telegr. Dyrekcji Wileńskiej. 

   

    

      

     

KA 
ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

-— Poranek strzelecki. Staraniem Związ- 
ku Strzeleckiego Garnizonu m. Wiilna odbę- 
dzie się w dniu 24 kwietnia b. r. (niedzeila) 
o godz. 13-iej (1 p. poł. ) w Małej Sali Miej- 
skiej, przy ul. Koūs! 8 uroczysty poranek 
strzelecki, poświęcony 13-ej rocznicy odzy- 
skania Wilna. 

Na program złożą się: 
1) Przemówienie: Marszałek J. Piłsud= 

ski i Wiilno. — wygłosi kmd. Akademickiego 
Oddziału Zw. Strzeleckiego ob. Włodziemirz 
Suroż. 

2) Koncert strzeleckiej orkiestry strunnej 
pod batutą p. Klewakina. 

3) Deklamacje — p. Łukjańska. 
4) Występy zespołu scenicznego Akadem. 

Oddz. Z. S. pod reżyserją p. A. Jaksztasa i 
p. J. Whrskiego. 

5) Koncert strzeleckiej orkiestry 
pod batutą p. Bieńkowskiego. 

Wstęp wolny. 
— Wycieczka do Trok. W| związku z ot- 

warciem sezonu, Wojskowy Klub-Motocykli- 
stów urządza dnia 24 b. m. wycieczkę do 
Trok. Zbiórka na placu Katedralnym o godzi 
nie 10-ej, powrót — o godzinie 13-ej, pó 
drugiem śniadaniu w Kasynie Garnizono- 
wem w Trokach. Goście miłe widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt Wice-Marszalka Sejmu prof. 

Wacława Makowskiego. Dziś w sobotę o g0- 
dzinie 18-tej w Małej Sali Pałacu Reprezen- 
tacyjnego odbędzie się, zorganizowany przez 
Klub Społeczny odczyt dyskusyjny pod ty- 
tułem „Prace nad reformą Konstytucji”, któ. 
ry wygłosi b. minister sprawiedliwości, z 
obecnie Wiice-Marszałek Sejmu i przewod- 
niczący Sejmowej Komisji Konstytucyjnej, 
wilnianin prof. Whaeław Makowski. 

Temat odczytu, jak i osoba prelegenta 
dobrze znana na arenie prac państwowotwór, 
czych szerokim sferom politycznym i spo-- 
łecznym swego rodzinnego miasta wskazu- 
ją, iż odczyt cieszyć się będzie dużą frek- 
wencją. 

Licząc się z tem Prezydjum Klubu Spo- 
łecznego rozesłało, jak zwykle zaproszenia 
imienne. 

— Walne Zebranie P. €. K. Zarząd Wi- 
leńskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzy 
ża w myśl pnktu 2 par. 28 i p. i par. 22 
statutu, podaje do wiadomości, że zwyczaj- 
ne Walne Zebranie członków Wileńskiego 
Okręgu — Oddziału P. C. K. odbędzie się 
w dniu l-go maja r. b. w sali przy ulicy 
Zawalnej Nr. 1 o godz. 13-ej. 

Zebranie powyższe w myśl p. 6 par. 22 
statutu, jest ważne bez względu na liczbę 
obecnych. 

Wistęp na zebranie za okazaniem Karty 
Czlonkowskiej. к 
Opłatę członkowską można uiścić przy 

wejściu. 
— Zarząd Okręgu Wileńskiego Z. O. R. 

podaje do wiadomości iż w niedzielę dnia 
24 b. m. w łokalu Okręgu ul, Wileńska 33, 
odbędzie się VII Zjazd Delegatów Kół Okrę- 
gu Wileńskiego Z. O. R. Х 

— Uwadze Absciwentów S. Z. D. Stowa- 
rzyszenia Techn. Polskich w Wilnie. Zarząd 
Stow. Absolwentów S. Z. D. niezależnie od 
zawiadomień pisemnych, rozesłanych absol- 
wentom — przypomina, iż zebranie ogółne 
poświęcone sprawie reorganizacji ewent. roz- 
wiązania Stowarzyszenia odbędzie się ата 
24 r. b. o godz. 4-tej p. p. w lokalu szkoły 
Rzemieślniczej przy ul. Kopanica 5. 

Wobec powagi sprawy pożądana. jest o- 
becność wszystkich absolwentów S. Z. D. 
(od roku 1925 do 1931 włącznie). 

— Cykl wykładów © teatrze. Zarząd Pow- 
szechnych Włykładów Uniwersytetu Stefa- 
na Batorego urządza cykl wykładów o Te-. 
atrze. Pierwszy wykład prof. Limanowskie- 

go: „Aktor w Teatrze*, odbędzie się w po- 
niedziałek, 25 kwietnia, o godz. 7 wiecz. w 
Sałi Śniadeckich. Drugi odczyt wygłosi prof. 
Morelowski: „Plastyka w Teatrze* (z prze- 
zroczami) dnia 2 maja b. r. Trzeci — prof. 
Srebrny: „Styl w Teatrze* (z przezroczami) 
dnia 9 maja b. r., wreszcie ostatni — p. Eu- 
genjusz Dziewulski, prof. Konserw. Muzycz- 
nego: „Muzyka w Teatrze* dnia 23 maja. 

Wkzystkie wykłady będą wygłaszane w 
Sali Śniadeckich o godz. 7-ej wiecz. (19). 
Wśtęp 50 gr., dla młodzieży 30 gr. я . 

Wykłady te obudziły wśród społeczeń- 
stwa wileńskiego wielkie zainteresowanie za- 
równo z uwagi na osoby prelegentów, jak 
też ze względu na zapowiedziane tematy. 

„Mieszkanie nowoczesne. W dniu 24 b. m. 
slaraniem „Koła Architektonicznega* przy 
Bratniej Pomocy P. S. T, w Wilnie w lokalu 
własnym Holondernia 12 o godz. 12.30 inż. 
arch. Mieszkowski wygłosi odczyt p. t. „Mie- 
szkanie nowoczesne” : 

— Walne Zebranie A. Z. S. Sekcja Wioś 
larska Akademickiego Związku Sportowego 
prosi członków „o przybycie na Wałne Ze- 
branie, kióre odbędzie się w dniu 4 maja 
1932 r. w lokalu A. Z. S. ul. Św. Jana 10. 
o godz. 19-tej w drugim terminie, bez wzglę- 
du na ilość obecnych członków o. godz. 
19 m. 30. 

— Tow. Mitošnikėw Historii Reformacji 
Polskiej im. Jana Łaskiego (ul. Zawalna 1) 

komunikuje, że zebranie 'referatowo-dysku. 
syjne, odbędzie się w niedzielę dnia 24 kw 
nia o godz. 20 w lokalu T-wa z sastępują- 
cym porządkiem dziennym: е 

1. Krótki referat p. WL Gizberi-Studniė- 
kiego na temat: „Usiłowanie rusyfikacji koś- 
cioła rzymsko-katolickiego na terenie Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej”. 

2. Dyskusja. : 
Goście mile widziani. 
Wstęp bezpłatny. 
— Ze Zw. Drobhych kupeów Handłarzy, 

i Przem. Chrześe, Walne Zgromadzenie U- 
działowców Spółdzielczej Hurtowni Detalicz- 
nych Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie odbyło się 10-go b: m. w lokalu 

przy ulicy Bazyljańskiej 2. Zgromadzenie z:.. 
gaił prezes Związku „Dełalicznych - Kupców 
i Przemysłowców Chrześcijan p. Jan Boro- 
sewicz, który zobrazował przebieg pow:ta- 
nia i prosperowanie tak niezbędnej placówki 
chrześcijańskiej. jaką jest pomieniona Hur- 
townia, która pomimo dogodnych warun- 
ków nabycia towarów dla Udziałowców słu- 
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ży regulatorem cen na wileńskim rynku, Prze- 
mówienie to zostało wysłuchane z wielkiem 
zainteresowaniem, poczem p. Borosewicz z0- 
stał jednogłośnie zaproszony na przewodniczą 
cego. 

Po odczytaniu protokółu z poprzedniego 
Walnego Zgromadzenia zostało odczytane 
szczegółowo sprawozdanie, bilansy i protokół 
Komisji Rewizyjnej za czas od 15 listopada 
1930 r. do 1 stycznia 1932 r. Ze sprawozda- 
nia tego widać, że w Hurtowni w okre: . 

go czasu nabyto towarów za 528.000 zł., z 
rych sprzedano za 522.000 zł., osiągnięto zy- 
sku 8.698 zł. 15 gr. brutto — za potrąceniem 
kosztów handlowych pozostało do podziału 
na dzień 1 stycznia 1932 roku czystego zy- 
sku 618 zł. 27 gr. Zysk ten Zgromadzenie po- 
stanowiło przelać na fundusz 
Sprawozdanie, bilans i protokół Kom 

wizyjnej Zgromadzenie po przeprowadzonej 
dyskusji jednogłośnie zatwierdziło udzielając 
absolutorjum ustępującej Radzie Nadzorczej. 
Przy ponownych wyborach zostali wybrani 

do Rady Nadzorczej: pp. Jan Kawecki —- 
prezes, Aleksander Rukasz — sekretarz, 
Dołgopolenko Piotr, Bohdziewicz Wincenty, 

Herman Adam, Pietrenko Andrzej, Kuchals- 
ki Kazimierz, Stejgwiłło Michał i p. Borose- 
wicz Jan, jako członkowie. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano pp. Doł- 
gopolenko Piotra i Michała Stejgwiłłę. 

Obecnie statut Hurtowni jest zmieniony z 
tem, że udział członka Hurtowni wynosi 300 
złotych bez jakiejkołwiek innej odpowiedzial 
ności, aby tem dać możność szerszym warst- 
wom kupiectwa przystąpienia do Hurtowni. 
Następnie przystąpiono na odbytem Zebra- 
niu Rady Nadzorczej do wybrania Zarządu 
Wyłoniono Zarząd w osobach pp. Ludwika 
Szczuki, Michała Banela i Dagisa Ignacego. 

    

   

  

— Odczyt Z. Kleszczyńskiego w „Lutni*. 
Znakomity poeta i feljetonista Zdzisiaw Kle- 
szczyński, jeden z najpopularniejszych pisa- 
rzy doby obecnej, wygłosi w czwartek nad 
chodzący 28 b. m. o godz. 8 m, 30. w sali 
„Lutnia“ interesujący odczyt na temat sto- 
sunku powojennego społeczeństwa polskie- 
go do zagadnień miłości, p. t. „Miłość przez 
małe i duže M“. | 

Bilety po cenach niskich, juž są do naby- 
са м kasie teatru „Lutnia“ codziennie od 
11 do 9 wiecz. : 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— 100 procesów szewców chałupników. 

Na ostatnio odbytych zebraniach związków 

szewskich omawiana była m. in. sprawa 
wystąpienia na drogę sądową przeciwko pra. 

codawcom za niedotrzymanie zawartej u- 
mowy zbiorowej. Tego *rodzaju powództwo 
zamierza wytoczyć około 100 szewców - 
chałupników. Każdy z pszkodowanych zamie- 
rza wystąpić do Sądu z indywidualną skar- 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Robotnicze związki prorządowe przy- 

gotowują się do uroczystego obchodu 1 maja. 
Na ostatnich dwóch posiedzeniach Prezyd- 
jum Rady Zjednoczenia Robotniczych Zwią- 
zków Zawodowych Ziem Północno - Wscho- 
dnich oraz na szeregu zebrań związków wcho 
dzących w skład Zjednoczenia gros uwagi 
poświęcono sprawie obchodu tegoroczengo 
święta pracy w dniu I maja. Jak wspomina- 
liśmy przed kilku dniami, prezydjam wyło- 
niło komisję obchodową w składzie 5-ciu 

osób, która po dokooptowaniu przedstawicie 
li wszystkich związków i kilku organizacyj 
pokrewnych (jak związków robotniczych na 

  

   

  

terenie fabryk Monopoli Państwowych) 
przekształciła się w Komitet Obchodu 1-go 
Maja. 

Prace komisji idą w kierunku zorganizo- 
wania pochodu i akademji, na której przyję- 
ta zostanie rezolucja streszczająca czołowe 
postulaty bieżące ogółu robotników Wileń- 
szczyzny, ё 

W połowie przyszłego tygodnia opubliko- 
wana zostanie odezwa Rady i Komitetu 1-0 
Majowego. 

RÓŻNE. 
— Do wszystkich właścicieli nierucho- 

mości miasta Wilna. Niżej podpisane Zrze- 
szenia zwracają się z gorącym apelem do 
wszystkich właścicieli nieruchomości miasta 
Wilna, aby nie czynili trudności upoważnio- 
nym przez Wojewódzki Komitet do Spraw 
Bezrobocia w Wilnie, inkasentom (pracow- 
nikom Magistratu m. Wilna) którzy zgła- 
szają się w celu pobierania specjalnego 
świadczenia na rzecz bezrobotnych, płatnego 

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
„Lux“ i jest do 

   

  

  

wyszedł z drukarni 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

OEEDRRPZTTEZOCA   

KUR J E R W 

w miesiącach marcu, kwietniu i maju r. b. 
w wysokości 25 -gr. miesięcznie od każdego 
licznika elektrycznego. 

Świadczenie to zostało uprawomocnione 
naskutek ucwały wszystkich niżej podpi- 
sanych Zrzeszeń, i żaden właściciel nierucho 

ści nie powinien uchylić się od niego nie 
zważając na ciężkie czasy. 

Nieść pomoc bezrobotnym w ciężkiej po- 
trzebie jest obowiązkiem każdego, a w 
pierwszym rzędzie obowiązkiem najbardziej 
rdzennych obywateli miasta. 

Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości m. Wilna. 

Związek Właścicieli Średniej 
i Drobnej Nieruchomości m, Wilna 

i woj. wileńskiego. 
Związek Właścicieli Nieruchomości 
Żydów m. Wilna i woj. wileńskiego. 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera sztki Franciszka Porche na 

Pehulanee. Dziś, w sobotę 23 kwietnia o g. 
8-ej wiecz. premjera interesującej ztuki Fran 

ciszka Porche „Car Lenin“. W sztuce tej 
przedstawione są dzieje rewolucji  rosyj- 
skiej od samych jej zątków, pow: 
w myśli Lenina na wygnaniu, aż do zmierz- 
chu gwiazdy największego w dziejach dy- 
ktatora. 

Jutro, w niedzielę 24 b. m. o godz. 8-ej 
wiecz. po raz drugi „Car Lenin*. 

Bilety w kasie zamawiań Lutnia. 
— Pierwszy „Wieczór muzyki i pieśni* 

w „Lutnić, Dziś, w sobotę 23 kwietnia o go- 
dzinie 8-ej m. 30 wiecz. odbędzie się pierw- 
szy „Wieczór muzyki i pieśni”, z którego 
25 proc. dochodu przeznacza się na rzecz 
budowy pomnika A. Miekiewicza. Wi wieczo- 
rze tym biorą ud Wanda Biszewska, 
prof. Kontorowicz (skrzypce), Kwartet wi- 
leński oraz chór rewellersów. 

Jutro, drugi „Wieczór muzyki i pieśni”, 
z którego dochód przeznacza się na restau- 
rację katedry. 

— Jasnowidz i ielepata prof. John Neu- 
man po południu w Lutni. Dziś, w sobotę 
23 kwietnia o godz. 4-ej pp. tylko jeden 
występ świetnego magika, prof. nauk okul- 
tystycznych — Johna Neumana. John Neu- 
man wykona szereg eksperymentów które w 
podziw wprowadzą widownię. Niech wszys- 
cy Śpieszą ujrzeć na kszego jasnowidza, 
który przepowiada prz 

Ceny miejsc popołudniowe. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Ostatni, pożegnalny występ A. Różyc- 
kiego na Pohulance. W niedzielę 24 b. m. o 
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godz. 4-ej pp. nieodwołalnie po raz ostatni 
ujrzymy świetną kreację Antoniego Różyc- 
kiego w interesującej sztuce „Pod falami". 
Ceny miejsc popołudniowe od 30 gr. do 3 zł. 

— „Miłość czuwa* po raz ostatni w Lut- 
ni. W niedzielę, 24 kwietnia o godz. 4-ej pp. 
ostatnie przedstawienie pełnej humoru i po- 
gody komedji Caillavet'a i Flers'a „Miłość 

Ž z Karolem Wyrwiczem w jednej z 
rół głównych. Ceny miejsce popołudniowe. 

— Zespół „The English Players* w Lutni. 
Dnia 27 kwietnia na scenie Teatru Lutnia 
wystąpi angielski Zespół aktorski, który 0- 
degra znaną w Polsce ztukę Shaw'a „Can- 
dida*. Ten jedyny w Wilnie występ gość 
ny trupy angielskiej, znanej od lat 8-miu 
na całym kontynencie europejskim p. n. 
„The English Players“, powinien wzbudzić 
zainteresowanie szerokich sfer miłośników 
Teatru. 

Bilety na to interesujące widowisko już są 
do naby w kasie Teatru Lutnia. Ceny 
miejse specjalne. 

— Koncerty laureatów. We wtorek nad- 
chodzący 26 b. m, odbędzie się w gmachu Te 
atru „Lutnia“ recital fortepianowy Aleksan- 
dra Uninskiego, odznaczonego pierwszą na- 
groda na konkursie im. F. Chopina. 

W czwartek 5 maja czarować będzie słu- 
chaczy w Teatrze na Pohulance fenomenal- 
ny pianista Imre Ungar. 

— Koncert Zespołowy Konserwatorjum. 
W sobotę, dnia 23 b. m. w sali Konserwa- 
torjam odbędzie się wielki koncert zespoło- 
wy, na którym wykonane zostaną rzadko 
produkowane publicznie utwory na zespo- 
ły chóralne i orkiestrowe z udziałem soli- 
stów. W programie: „Manfred* Schumana 
„do poematu Byrona), „МИда“ kantata mito- 
logiczna Moniuszki, „Poznanie Kraju* Grie- 
ga, „W: świątyni” Czajkowskiego. W. wyko- 
naniu biorą udział: chóry, orkiestra i soliš- 
ci Konserwatorjum pod dyr. V s 
oraz pp.: Janina  Sumorokow 
Śmiałowski, Piotr Bułhak, Wac s 
ski i Bohdan Mintowt-Czyż, jako wykonaw- 
cy tekstu poetyckiego i melodeklamacji. 

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety po ce- 
nach zniżonych w Biurze Podróży „Orbis* 
(Micki a 11-a) od godz. 9 rano do 7 w., 
zaś w dzień koncertu równ w kasie Kon- 
serwatorjum (Wielka 47 wejście od ul. Koń 
skiej) od godz. 7 wiecz. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 23 kwietnia. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Koncert szkol- 
ny. 1410: Program dzienny. 14.15: Piešni 

    

     

      

   

  

  

  

   
   

    

   

  

   

    

   

  

hebrajskie. 15.15: Kom. 15.25: „Mala skrzy-, 
  

  neczka”. 15.50: Audycja dla chorych. 16.20: 
Odczyt dla maturzystów „Władysław W. 
piański. 16.40: Codzienny odcinek pow 
ciowy. 16.50: Piosenki w wyk. słynnych śpie 
waczek. 17.10: „Jak zwalczać głupotę" — od- 

7 dycja muzyczna. 18.05: Słucho- 
zieci. 18.30: Koncert dla młodzie. 

   
   

  

    

  

   
   

19.15: Kwadrans 
sportowe. 19.35: 

"ygodnik litewski. 
kademicki. 19.30: Wiad. 

   

  

radj. 20.00: Na widnokręgu* 20.15: Wielki 
konkurs muzyczny Rozgłośni Wileńskiej— 
Wieczór II Muzyka popularna. 20.45: „O nie 

nych środkach łączności do połowy 
— odczyt. 21.00: Koncert życzeń 
21.55: „Ludzki konserwatyzm* — 

: Koncert Chopinowski. 22.40: Kom. 

      

    
an. 23.00: „Akuku —odcinek z docin 

kami. 23.30: Niemodna muzyka taneczna 
(płyty). 

NIEDZIELA, dni 

10.00: Tr. naboż 

24 kwietnia 1932 ri 

11.33: 

  

twa ze Lwowa. 
   

  

muni meteorologiczny. 12.15: Poranek 
symfoniczny z Filharm. 14.00: Audycja rol-    

    
17.4   uniknąć bólu zębów s 

cert. 19.00: Litewska literacka. 
19.20: „Co się dzieje w Wiłn — pogad. 
19.40: Program na poniedziałek, 19. Słu- 
chowisko. 20.15: Wielki konkurs muz a 
Rozgłośni Wile lej. Wieczór III. 
lekka, 22.00: Recital fortepianowy. 22. 
munikaty. 23.00: Transmisja II części rewji 
z teatru „Qui pro quo*. 

ROWINKI RADIOWE. 
AUDYCJA DLA NAJMŁODSZYCH. 

Dla najmłodszych radjosłuchaczy znajdu- 
ją się w dzisiejszym programie radjowyin 
d pozycje, a mianowicie, o godz. 15,25 
ciocia Hala rozmawv będzie przez mikro- 

fon ze swymi korespondentami, a tępnie 
o godz, 18.05 z Warszawy nadane zostanie 
słuchowisko dla starszych dzieci p. t. „Jan 
IIF na weselu*, obrazek historyczny Marji 
Dynowskiej. 

SOBOTA SZOPENOWSKA. 

Solistą dzisiejszego koncertu szopenow- 
skiego będzie polski pianista p. Henryk 
Sztompka, który zdobył ostatnio wielki sukces 
w Paryżu, gdzie grał w teatrze Chatelet „Fan- 
tazję* Paderewskiego z orgiestrą, a następnie 
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dał w sali Pleyela recital, omawiany gorąco- 
przez całą prasę paryską. W wykonaniu tego 
artysty usłyszą dziś radjosłuchacze Balladę 
G-moll, Nokturn des-dur, dwa mazurki, 2 
etiudy z cyklu op. 10 i walca op. 64. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
LENIE TOŻSAMOŚCI SAMOBÓJCY Z 

POŚPIESZKI. 

We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiege* donosikišmy © ujawnieniu wi- 
sielea w lesie Pośpieskim. Przeprowadzone: 
dochodzenie policyjne doprowadziło w dniu. 
wezor zym do ustalenia tożsamości samo- 
bėjey. I 

Okazał się nim 30 letni Michał Daniło;. 
zamieszkały przy ulicy Zawalnej Nr. 59. 
Prz a samójstwa nie została narazie: 
wyjaśniona. 

Dlasze dochodzenie w toku. 

OFIARA MACY. 

— Chackiel Łoszański (ul. Niemiecka 214 
wskutek nadmiernego spożycia macy doznał 
zawrotu kiszek. Zawezwane pogotowie przy- 
było za późno, gdyż Łoszański już nie żył. 
O wypadku powiadomiono władze śledcze. 

PRZYWŁASZCZYŁ 5 WIEPRZY. 

— Kazimierz Niestorowicz  (Tyzenhau- 
zowska 2) powiadomił policję, że niejaki 
Marcin Bukowski przywłaszczył mu 5 bitych 
wieprzy na sumę 674 zł. Policja wdrożyła 
dochodzenie. (e). - 

PODRZUTEK. 

— W klatce schodowej domu Nr, 10 przy 
ul. Św. Anny został znaleziony podrzutek- 
płci męskiejj w wieku około 2-ch tygodni, 
przy którym była kartka: „Żukowski*, Pod- 
rzutka umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

                  

POŻAR, 

— W pralni przy uł. Żebrowej Nr. 6, wsku 
tek nieostrożnego obchodzenia się z ognienz 

ystał pożar, wskutek czego częściowo spa- 
i ściana. Wezwana straż pożarna 

ogie a. Wypadku w ludziach nie by- 
ło, Straty wynoszą około 500 zł. 

    

    

  

Wkrótce przeżywać będziemy 

Noce Kaukaskie 

Od 21 

b. m. 
Kw Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica; Ostrobramskz 5 

Dama Kamelowa 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

Nad program 
  Jedna nec w państwie Qui-Pro-Quo 

Koncertowa orkiestro pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc: bałken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

1) Dziś Genjalny 
mistrz ekranu Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 2 Niebywala 

Wiiefiska 38, tel. 9-25 sensacja 

Iwan Mozžuchin 
Dramat miłosny. Reżyserja twórcy filmu „Trėjka“ Wtodzim. Stryžewskiego 
Film ten demonstruje się jednocześnie w Paryżu, Warszawie i in. stol. świata 

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
(złowiek bez przeszłości) 

w swem 
arcydziele 
mówionem SIERŻANT X 

Fenomenalne, o niebywałych walorach artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn. reżysera rosyjsk. Ejzensztejna 
Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10 15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś! 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Olšniewające arcy- 
dzieło śpiewno-dźwiękowe CZAR MEKSYKAŃSKI 
rothy Lee i June Klyde. Przebogata wystawa! Kolorowe zdjęcial Piękne przeboje muzycznel Wspaniałe tańce! 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15, 

w wykonaniu Berta Wheelera i Ro" 
bertą Woolseya ornz tancerek DO- 

Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

nejcstr HANUIOWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 
pujące wpisy: 

w dniu 17. III. 1932 . 

548. 1. Firma: „Towarzystwo Miejskich i Między- 
miastowych Komunikacyj Autobusowych — 
Akcyjna". Celem spółki jest prowadzenie przedsiębior- 

Centrali w 
ziba Oddziału w Wil- 

Oddział w Wilnie. 
Kapitał zakładowy 1.000.000 zł. podzielony na 10.000 

wpłacono 

stwa komunikacji autobusowej, Siedziba 
Warszawie, ul. Ujazdowska 9. 
nie przy ul. Jagiellońskiej 8—15. 

   

Na poczet kapitału zakładowego 

Spółka 

stwo handlu aptecznemi 

powiedzialnością* na mocy 

grudnia 1931 r. za Nr, 4572. 

no Stanisława Bildziukiewicza, 
Zgłoszono likwidację spółki. 

  

w dniu 22. I. 1932 r. 

54. X. Firma: „Towarzystwo dla Handlu Aptecz- š ź 

nemi i Perfumeryjnemi Towarami J. B. Segall w Wil- Gd TA 
nie, Spółka” Akcyjna". Naležące do spėlki przedsiebior- sj 4 | 

i perfumeryjnemi towarami 
w Wilnie przy ul. Trockiej 7 zostało sprzedane spółce 

pod firmą: „Towarzystwo dla handlu Aptecznemi i Per- 

fumeryjnemi Towarami IBS, spółka z ograniczoną od- 
aktu zbycia, 

przed Janem Buyko, Notarjuszem w Wilnie, w dniu 31 

w dniu 1. HI. 1932 r. 

309. VII. Firma: „POLMIN w Wilnie, Spółka z og- 
raniczoną odpowiedzialnością*. Na likwidatora powoła- 

zam. w Drohoby: 

Akuszerka: 

   

przyjmuje od 9 do 7 wieczn 
ulica Kasztanowa 7, m. 
W. Z. P. Nr. 69. | 8526 

Akuszerka 

МАЬ ВП 
przyjmuje od 9 r. do 7 w; 
przeprowacziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zanm 
1 | na lewo Gedeminowską: 

5МЕ ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3493 

  

zeznanego 

53/VI. 

  

  

Dziś! Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Pu- 
bliczności arcydzieło filmowe — przepiękną 
operetkę produkcji francusko-niemieckiej p.t. 
Ceny normalne. 

DZIŚ! Słynna 

Muzyk» Emerika Kalmana z udziałem 
Kate de Nagy. — Nad program: Arcycie- 

R 0 N N kawe urozmaicenia dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

Dźwiękowe Kino | 

CASINO) 
wielka 47, tel. 15-41. 

w jej najnowszej i najlepszej 

akcyj. 
250.000 złotych. Zarząd stanowią, zam. w Warszawie: 

Henryk Kuncewicz, przy ul. Rejtana 3, Herman Lewy- 
Lasota, przy ul, Moniuszki 8, Józef Lipski, przy ul. 
Ujazdowskiej 9, Feliks Oppman, przy ul. Ad. Pługa 6, 
Caspard Rubli, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13. 
Zarząd zastępuję spółkę wobec władz i prowadzi jej in- 

    

DRZEWKA i KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wybodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon wiosenny 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | ra. it» 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
gwiazda filmowa 

Bźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
wiica Wiolka 42. 

BRYGIDA KELM 

GLORJA 
BRYGIDA HELM kreuje rolę kochaj. mężatki co jest dla nas newością, gdyż przyzwyczajeni 

Dźwiękowy film najnowszej 
francuskiej. 
myślnie orzekła, iż film .Glorja" jest ar- 
cydziełem genjalnej BRYGIDY HELM. 

kreacji dźwiękowej p. t. 
produkcji 

Prasa całego świata jedno- 

jesteśmy widzieć ją w roli „Wampirzycy*—Brygida Helm wywiązała się z zadania świetnie. 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8i 10:15. 
NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
Telnok dworca kolejow.) 

DRR Nos ciEE Ea Cae 
polityczno-erotyczna w 10 akt. 

s 

Jego Ekscelencja posłaniec 
Junkierman odtwarza w tym filmie dwie postscie: arystokraty arcyksięcia i zwykłago posłsńca, jego partner- 

kami są: Charlotta Ander i Mary Kid. 
Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: W szponach djabłicy z uroczą Jenny Jugo. 

Moc zakawnych nieporozumień! 

Znany Bktor charakte- 
rystyczno-kcmicz. Hans 

Bogata wystawa! 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

„LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61 

Dziś najnowszy wszechświatowy 100% dźwięk. superszlagierl 
Po raz |-szy w Wilnie! 
Dramat z życia rosyjskiego. 

i John Boies (Książe Dymitr). 

Dziś! Wielki sukces kinematografji! 
100% dźw. arcydz. mów. po czeskul 
porzucona przez męża żona-matka. 

Nieśmiert. pow. Lwa Tołstoja p. t. ODRODZENIE 
W rol. gł.: uroczo-piękna Lupe Velez (Katiusza Masłowa) 

100% śpiewu, chór kozaków i bałałajki. 
Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. 

Jej chłopczyk (Pieśń życia 
W roli gł. genjalny 8-letni malec Jaś Feher i słynny czeski solista-skrzypek 

Jarosław Kocjan, który w obrazie tym daje wspan. koncerty. Film w wersji czeskiej dla wszystk. zrozumiały 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Potęga uczuć matki i piekło 
udręczeń, przez które brnie 

Ceny od 40 gr 
  

KINO -TEATR 

MIMOZA   
  

OSTATNI ROMANS 
Wzruszająca epopea miłości 

Dziś podwójny program! 

|| 
z ulubieńcem kobiet, | 

PIRACI PUSTYNI 
Niezrównana zwantura kowboi amerykańskich. 

skokach 6 | mon. IWANENĘ PEITOWICZEM jj O Y ZNIZO NE 2 tów. 

SYDNEY HORLER. 17) — Nigdy nie chcesz mnie wysłu- 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

12. OBSERWATOR. 

Walerja Insall była zaniepokojo- 
na. Niemało już przeżyła trosk, ale 

teraz doszła jeszcze jedna. bodaj naj- 

gorsza ze wszystkich. Od owego po- 
*rapku w mieszkaniu Piotra Trailla, 

dręczyło jej sumienie. Skoro nada- 
rzyła się wówczas sposobność, nale- 

żało z niej skorzystać, Należało po- 

mówić z Holidayem. 
Powstrzymały ją od tego dwa 

względy. Po pierwsze — wyraz jego 
twarzy. Holiday spojrzał był na nią 
z tak zabójczą pogardą, że datych- 
czas czerwieniała na samo wspomniec 
nie. Jak śmiał? Cóż ona takiego zro- 
biła? 

Drugi wzgląd był znacznie waż- 
niejszy. Przyrzekła Traillowi, iż nie 
pozwoli, by Holiday mieszał się dalej 
w tę sprawę. Była przekonana, że 
mimo swą pozorną opieszałość, Holi- 
day jest człowiekiem, który się nie 
cofnie przed żadnem niebezpieczeń- 
stwem. Traill ma niewątpliwie słusz- 

EJ 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

ność: trzeba Holidaya powstrzymać. 

Trzeba go ratować wbrew jego włas- 
nej woli. 

Aliści — i z tego właśnie powodu 

doznawała wyrzutów sumienia, — 
Holiday, po wyświadczeniu jej tak 
doniosłej usługi, zasługiwał przynaj- 
mniej na podziękowanie. A ona po- 
patrzała nań z za uchylonych drzwi 
jak na zupełnie obcego człowieka. 
Możnaż było dać dowód gorszej nie- 
wdzięczności? 

Ta myśl była jej niemal równie 
bolesna jak wzgarda Holidaya. 

Jak żywe wszystko to stało w jej 
pamięci. Siedzieli oboje z Traillem 
przy kominku. Obok nich stał stolik 
ze śniadaniem. 

— Walerjol—mówił Traill-jaka 
to radość widzieć się znowu!... Moja 
miła! 

Była to chwila, której oczekiwała 
—której obawiała się. 

— Piotrze... nie! 
Odrazu puścił jej rękę, 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

chać. Walerjo, czyż nie rozumiesz, 
jak bardzo cię kocham? 

— Owszem. I wiesz, co ci zawsze 
odpowiadam: Czekaj. i 

Odpowiedź jego brzmiała ponuro: 
— Ech, ja w to niebardzo wierzę. 

Jeżeli nie kochasz mię teraz, Waluś, 
to i później nie pokochasz. Kiedy 
miłość przychodzi — mówię o mi- 
łości prawdziwej —— wówczas niema 
miejsca na takie wahania. Jedyna 
moja pociecha, to że żaden inny mę* 
żczyzna w grę nie wchodzi, prawda? 
A zresztą może...? 

— Nie, Piotrze, żaden inny męż* 
czyzna. I sądzę, że nigdy nie wejdzie. 
Nie jestem z tego typu. 

— Bajki! — zawołał emfatycznie. 
-— Właśnie stworzona jesteś do mi: 
lošci, Bluźnierstwem jest myśleć ina: 
czej. Później czy wcześniej, to się 
stanie. Dlaczegóż ty masz być mniej 
kobieca od innych? Nastanie dzień, 
pokochasz mężczyznę... 

Głęboko w sercu wiedziała, iż ma 
słuszność. Uświadomienie tego spad- 
ło na nią błyskawicznie. Zaledwie 
przed minutą wypowiedziała swe za- 
przeczenie z zupełną prawdomówno- 
ścią bez kłamstwa. Zarumieniła się. 

Piotr Traill spojrzał na nią i we: 

   

  
teresy. Firmę spółki pod jej stempłem na wszelkich zo- 
bowiązaniach i dokumentach podpisuje dwóch człon- 
ków zarządu, łącznie, lub jeden członek zarządu łącz- 
nie z prokurentem. Franciszkowi Benthienowi z War- 

Jerzemu Tarło i Janowi 
Hansowi Dreksle, obydwom z Wilna, ul. Jagiellońska 

Spółka Akcyjna. Statut 
jej zeznany przed „Notarjuszem Hettlingerem w Warsza 
wie, dnia 29 sierpnia 1931 roku za Nr. 3104, zatwier- 
dzony został przez Ministra Przemysłu i Handlu, posta- 
nowieniem z dnia 26 października 1931 r. Akt organi- 
zacyjny zeznany został przed tymże Notarjuszem, dnia 

fawy, ul. Ujazdowska 9-a, 

8, udzielono łącznej prokury, 

7 listopada 1931 r. za Nr. 4108. 

w dnia 13. II. 1932 r. 

50. X. Firma: „Wileński Bank Ziemski — Spółka 

Akcyjna”, Zarząd Banku obecnie stanowią zam. w Wil- 
nie: prezes Aleksander Meysztowicz, przy ul. Zygmun- 
towskiej 12 i członkowie: Marjan hr. Broel Plater, przy 
ul. Mickiewicza 19, Stanisław Bochwice, ul. Mickiewicza 

ul. M. Pohulanka 14 
i Bohdan Szachno, przy ul. Mickiewicza 48. Do pełnie- 

na czas do 
końca 1932 r, powołany został zastępca członka zarzą- 

zam. w Wilnie, przy ul. Aleja Róż 4. 
Wydawane przez zarząd pełnomocnictwa, delegacje i 

zobowiązania oraz czeki, winny nosić podpisy dwóch 
członków zarządu, względnie jednego członka zarzą- 
du i prokurenta. Kazimierz Prekier i Edward Sawonie- 
wicz mianowani zosiali dyrektorami Banku z prawa- 

uzgodniony z przepisami 
Prawa o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39, poz. 383 
r. 1928) uchwalony został na Walnem Zgromadzeniu 
akejonarjuszów w dniu 7 kwietnia 1930 r. zaprotoku- 
łowanem przez Jana Klotta, Notarjusza w Wilnie, za 

i zatwierdzony Postanowieniem Ministrów 
oraz Sprawiedliwości 2 

dnia 13 października 1931 r. opublikowanem w Moni- 

22, Kazimierz Świątecki, przy 

nia obowiązków członka zarządu Banku 

du Jan Malecki, 

mi prokury. Statut spółki 

  

Skarbu, Przemysłu i Handłu 

torze Polskim za Nr. 262, 

stehnął. 
Sama wiesz, że mówię prawdę — 

powiedział. 
Niepodobna zapomnieć tej rozmo 

Niepodobna również zlekcewa- 
faktu, że natychmiast po tej uwa 

dze Trailla, przed oczyma jej wyob- 
raźni zarysowała się postać Geralda 
Holidaya. 

Siedząc teraz we własnem miesz- 
kaniu, targana była sprzecznemi u- 
czuciami, wśród których jednak gó: 
rowało oburzenie. Jak śmiał ów 
człowiek posądzić ją o coś szpetnego! 
Wprawdzie nie znał jej prawie, ale 
czyż intuicja nic mu nie powiedziała * 
Czyż ona wygląda na nierządnicę? 
Cóż z tego, że zastał ją z rana u Trail- 
la? ‚ 

  

WY 

  

„Jest już druga w nocy — oświad- 
czył był Piotr — i za nic w świecie 
nie puszczę cię teraz samej. Na każ- 
dym rogu mogą czyhać wysłańcy roz* 
juszonego Stadenfelda. Nawet we 
własnem mieszkaniu, mając opiekę 
tylko służącej, nie byłabyś bezpiecz- 
na. Raz w życiu nie oglądaj się na 

konwenanse i spędź noc w moim sa“ 

loniku. Ja się prześpię na kanapce 

w gabinecie". 
I cóż złego się stało, że poszła za 

radą wiernego, oddanego sobie przy- 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

   
Bardzo tanio 
SPRZEDAM 51/VI. 

(od 200 do 406 sąż.) 

Tuskulańska 6—2 

GONTY оь tanie 
„POLSKI LLOYD* 

ul. Kijowska 

  

godz. 

duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. I 
  

EElegancko umeblowany 
okój z telefonem 

p i łazienką 
DO WYNAJĘCIA 

Wiadomość: Ofiarna 4, 
I, tel 14-78     52/XI. m. 

jaciela, człowieka nieposzlakowanej 

zacności- Jak śmiał ten Holiday?... 

Jak to się często zdarza, stanow- 

cza decyzja Walerji, by już sobie gło 

wy Holidayem nie zaprzątać, spełz 
ła na niczem. Tym razem na przesz- 

kodzie stanął dziennik, który naza* 
jutrz rano podał fotografję Holida- 
ya. „Pan Gerald Holiday, wszechświa 

towej sławy mistrz gry w polo i zna- 
ny ogólnie sportowiec, którego ciot- 
ka, panna Małgorzata Tweedale, wiel 
ce popularna w towarzystwach dob- 
rocznności, wczoraj skończyła życie” 

Nie sądziła wprawdzie, by Holi: 

day rozpaczał po śmierci ciotki, a jed 

nak było jej przykro za niego. Przy” 

jechać do Londynu i odrazu trafić 

na pogrzeb, to nie musiało być przy” 

jemne. Ž Е S Е 
Wystarczyło wyciągnąć rękę i w 

jąć słuchawkę telefoniczną, by się 

skomunikować z Holidayem. Można 
mu będzie wyrazić kondolencje, a za 
razem podziękować. Tym sposobem 
Walerja uspokoi sumienie i jeśli się 
kiedy spotkają, będzie mogła zdale- 
ka kiwnąć mu głową. 

Pokusa była silna, jednak oparła 

się jej. Czuła, że telefonując postąpi- 
łaby wbrew prośbie Trailla, który 

odradzał jej wszelkiego komuniko- 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONII WILEŃSKIEJ 
Wilne, Zawalna 6, m. 2. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

i AO EI TE WODO DOOOOO OKA 

Okazyjnie 
do sprzedania natychmiast 
ładny mająteczek mający . T 

į a c wielką przyszłość w pow. WZTNTY.) 
lidzkim położony © '/ AGIE LLOŃSKA3 

klm. od stacji kolejowej. TEL. ŠU. 

dowiedzieć się ul. Piłsud- 
skiego d. Nr. 29 m. 2 w 

4— 6 ppoł. bez 
pośrednictwa. 

  

w dobrym stanie 
okszyjnie do sprzedania 
Bernardyński 8, m. 15 

(Warsztaty) 

MASZYNISTKA 
sumienna i pracowita po- 
szukuje posady. Łaskawe | : 

zgłosz osob.: Zarzeczna | i 
Nr. 5-a, m. 18 

  

ny, usuwa zmarszczki, bro-= 
dawki, kurzejki i wągry.- 
W. Z. P. 48. 832% 

    

       

  

  

  

: Obszar 66 ha, ziemia IS AGIZATAINLIL IATA 
O warunkach dowie- | dobra, las i łąki. Zabu- 

dzieć się: ul. dowania kompletne bar- 

> © dzo dobre. Szczegółów AUTOBUS 

sprzedam tanio 
Oglądać od 9-10 i 16-17 
Szeptyckiego róg Wróblejj 

18/19, m. 23 
  

Silnik «©rd%:i| Mieszkanie 
P oKO wa „EVINRUD“, AE ans 6-pokojowe do wynajęcim 

ul. Zakretowa 13—2 

  

Salon Damsko - Męski 

Poi i Klemens 
ul. Wileńska 14. 

Poleca prace w dziedzinie- 
fryzjerskiej, jak farbowa-- 
nie włesów, perukarstwo- 

elektryczną ondułację,. 
Dla urzędniczek 40% zn.   

wania się z Holidayem. 
Umówiła się była z pewną młodą: 

Amerykanką, Madzią Chard, że wspó 
lnie zjedzą kolację u Ritza. 

Wieczór niebardzo się udał. Przy” 
jaciółka przepraszała, że nie jest w 

humorze, ale Cierpi na straszny ból 

głowy. Rozmowa utykała co chwiła, 

a posiłek zdawał się ciągnąć w nie- 
skończoność. Po kawie Walerja po- 

radziła, by zamiast do teatru, jak to 
planowały, Madzia wróciła raczej do 
siebie i poszła do łóżka. 

— Chyba usłucham cię, złotko —- 
rzekła Amerykanka zhołałym głosem. 
— Nie gniewaj się.. i zadzwoń do- 

mnie wkrótce. 
Pożegnały się. Ponieważ było dość: 

wcześnie, Wałerja postanowiła iść 
do domu pieszo. Przeciąwszy Pie- 

cadilly, znalazła się na znanem 50- 
bie skrzyżowaniu ulic. Drgnęła, uj: 
rzawszy, że „nogi same ją zaniosły'* 
na Mount Street. Przypomniała so* 

, bie numer domu Holidaya: 221. Spoj* 
rzała na dom, pod którym stała w 

tej chwili: numer 209. 
Szła sobie spokojnie, lecz nagle- 

cofnęła się. Przez numerem 221 nie* 
ruchomo tkwił jakiś człowiek, 

Był to Benelli. 
(D. G. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


