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| › 231 24 kwietnia 1930 r. odbyła się w 

Pińsku pierwsza konferencja kapłań- 
ska w sprawie Unji Kościelnej. 

Miała ta konferencja charakter ra- 

czej zamknięty, do publicznej wiado- 

mości podano tylko komunikaty, wy- 
mieniające referaty i prelegentów, 0 

przebiegu i wyniku konferencji sprawo 

zdań w prasie nie umieszczono. To 

też konferencja echa głośniejszego nie 

wywołała i prędko poszła w zapomnie- 
nie. 

Dopiero w tych dniach ukazał się 
nakładem Pińskiej kurji Biskupiej „Pa 

miętnik 1-szej konferencji kapłańskiej 
w sprawie Unji Kościelnej w Piń- 

sku”, opracowany do druku przez x. 

dr. Kazimierza Kułaka, kierownika kon 

ierencji i Dyrektora Wydziału Wschod 
niego diecezji Pińskiej. 

Treść referatów oraz przebieg dy- 
skusji stają się w ten sposób jawne i 
idą w szeroki świat, aby zbudzić ja- 
kieś echa. 

Dlatego też nietylko prawem, ale i 

obowiązkiem każdego, interesującego 
pe zagadnieniem Unji Kościelnej w 
Połsce, jest omówienie tej publikacji, 

| a raczej — przebiegu i wyniku 1-ej 
konferencji unijnej w Pińsku. 

Udział w tej konferencji wzięło 58 
osób, w tem 22 alumnów seminarjum 
duchownego i scholastyków klasztoru 
00. jezuitów w Pińsku. Kapłanów było 
36 — różnych narodowości j obrząd- 
ków: a więc Polacy, Białorusini, Ukra- 

_„lńcy, Rosjanie, Holender oraz jeden 
ksiądz, będący, zależnie od okolicz- 
ności Ukraińcem, Polakiem i Rosjani- 
nem, — co do wyznania: katolicy 
rzymscy i greccy oraz „chrześcijanie 
obrządku wschodniego*. Z zakonników 
„byli jezuici dwu obrządków, bazylja- 
nie, redemptorysta, marjanin i „wscho 
lini* kapucyn, właśnie Holender, o. dr. 

Boromeusz a Meerveldhoven. 
Konfere ncję powitali  žyczliwemi 

listami różni dostojnicy Kościoła oraz 
"księża, biorący chociażby pośredni u- 
dział w akcji unijnej. 

W „Pamiętniku* zostały in extenso 

przytoczone listy x.x. biskupów, co 

zaś do innych osób, zostały one szcze 
Sółowo wymienione w rubryce: „Na- 
desłali też swoje pozdrowienia i ży- 
Czenia następujący księża”... Wyjątek 
lednak zrobiono dla jednego księdza, 
którego list został przytoczony w ca- 
%ści „ze względu na ciekawą treść". 

Treść rzeczywiście jest ciekawa, 
bardzo ciekawa, niezwykła. 

Trudno było sobie wyobrazić, że 
Skądinąd inteligentny ksiądz mógł się 
posunąć aż do takiego nietaktu! Na 
konferencji sześć osób wygłosiło sie- 
dem referatów. Wymienimy je. 

X. red. Jan Urban T.J. wygłosił dwa 
"eferaty: „Wyraz „Sobornaja“ w sto- 
Wiańskim symbolu wiary* oraz „Nie- 
które przeszkody pracy unijnej u nas 
W dobie dzisiejszej. 

X. dr. Kazimierz Kułak — „Po- 
dwójny kierunek ruchu unijnego na Ru 
Ši ww. XVI, czyli unjonizm prawdzi- 

"Wy i fałszywy”. 
Q. dr. Józefat Skruteń, bazyljanin 

| 7— „O zarzutach, podniesionych prze- 
iw Unji przez x. Korolewskiego* (Od 

<zyt został wygłoszony po rusku). 
X. dr. Henryk  Cichowski, prof. 

Uniw. Lwow. —— „Przyczyny niepowo- 
dzeń pracy unijnej w w. XIII, XIV i 
XV. (Unja Lugduńska i Florencka). 

0. Antoni Dąbrowski, T.]. obrz. 

i$ch. — „Co przemawia dzisiaj za 
* żyjęciem rosyjskiej (synodalnej) for 

UIy obrządku dla nawracających się 
Prawostawnych“. 

, X. Zenon Kałeniuk — „Galicyjska 
p obrządku grecko - słowiańskie- 

р Referaty te odznaczają się bardzo 
с ‘ЁЕГФшпут poziomem: od prac nau- 

„_ "ych, po przez artykuły publicysty- 
= aż do zwykłego ględzenia — 

Żystko znajdziemy na stu kilkuna- 
4 E Stronicach „Pamietnika“.. 
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W książce to robi nieco przykre 
wrażenie, ale taki stan łatwo się da 

wytłumaczyć trudnościami, związane- 

mi z organizacją pierwszej konferen- 

cji, no i zadaniem referatów. Konfe- 

rencja nie jest zjazdem naukowym, re- 

feraty więc mają pobudzić uczestni- 

ków do dyskusji i wytknąć pewną lin- 

ję, mogą więc pod tym względem być 

pożyteczne nawet i rzeczy słabe. 

Dyskusja jest istotą podatnych kon 

ferencyj: ona świadczy o zwartości ze 

społu obradujących, o poziomie zbio- 

rowej inteligencji oraz o programie. 

Głosy dyskusyjne w „Pamiętniku' 
są niezmiernie ciekawe. 

Przedewszystkiem ilość. W  dy- 
skusji głos zabierało 18 osób, w tem 

poniekąd z obowiązku — pięciu pre- 

legentów. Ilość ta jest stanowczo nie- 

wielka j dowodzi, że większość ucze- 

stników konierencji ograniczyła się do 

roli obserwatorów. Zespół członków 
konferencji "wskutek swej  barwności 

nie był należycie zgrany: raz po raz 

powstawały maleńkie nieporozumie- 

nia. Gdy np. jeden ksiądz mimocho- 
dem przypomniał zebranym masowe 

przejście na prawosławie unitów gali- 

cyjskich podczas inwazji rosyjskiej, 
doczekał się tak ostrej repliki, że aż 

sam x. Biskup musiał przywołać do po 

rządku krewkiego obrońcę  „nasżych 
braci w Galicji*. Gdy inny ksiądz rzekł 

nieostrożnie słówko o tem, że jezuici 

w Albertynie „siłą napędzają do ob- 
rządku', obraził się  przedstawiciet 

tych jezuitów. Gdy x. Urban wygłosił 

referat o pojmowaniu przez Rosjan wy 

razu „sobornaja*, pewien Ukrainiec 

dał mu nauczkę, zaznaczając, że refe- 

rent nie uwzględnił literatury ukraiń- 

skiej, choć ta literatura — Bogiem a 
prawdą — na nicby się nie zdała w 
tym wypadku. 

Słowem, rozdźwięki powstawały 

dość często i gdyby nie autorytet i 

niezwykły takt x. Biskupa Łozińskiego, 

możnaby było spodziewać się bardziej 

przykrych zgrzytów. Tak przynaj- 
mniej pozwala sądzić analiza  „Pa- 
mietnika“.. 

Przyznać jednak należy, iż wydaw 

ca „Pamiętnika* nie wszystkie prze- 

mówienia streścił jednakowo dokład- 
nie, niektóre są tak mgliste, że trudno 

dociec, o co właściwie chodziło za- 

bierającemu głos. Dotyczy to szczegól 

nie tej kategorji przemówień, o których 

wydawca zachęcająco i intrygująco 
mówi: „Ksiądz taki a taki.... „w sło- 

wach pełnych humoru i dowcipu'... 

(str 46) lub — „w kilku pełnych hu- 

moru słowach... (str. 71). I dalej — 

nic!“ Ani humoru, ani dowcipu, ani... 

Zgodność poglądów członków kon- 

ferencji zaznaczyła się przedewszyst- 

kiem w lekceważącym stosunku do bie 

dnej... hłstorji!... Już ta galęž nauki 
nie miała szczęścia na konferencji piń- 

skiej! : 

Świetny referat x. prof. dr. H. Ci- 
chowskiego, wspaniale się nadający 
do rozwinięcia dyskusji, bo aż prowo- 
kujący do zabrania głosu i zmuszają- 

cy do traktowania współczesnej akcji 
unijnej w ścisłej łączności z doświad- 
czeniami przeszłości, — referat ten nie 
wywołał ani jednego głosu!... 

A kiedy ktoś (wydawca nie podaje 
nazwiska tego naiwnego  dziwaka!), 
już po zakończeniu obrad, wysunął 
wniosek o potrzebie zbierania materja 

łów, dotyczących Unji, zwłaszcza te- 

go, co pisze strona prawosławna, — 
wniosek nie został nawet omówiony!.. 
(str. 126). 

I konferencja pińska pozostałaby 

jałową, gdyby nie pewne zupełnie kon- 
kretne wyniki dyskusji na temat meto- 
dy działania misyjnego. 

Wywiązała się ta dyskusja, na tle 

referatu x. Urbana o różnej interpreta- 

cji wyrazu „Sobornaja”. Jak zwykle w 

dyskusji, temat zasadniczy został 
wkrótce zapomniany j spór zaczął się 

toczyć w związku z pytaniem: czy jest 

wskazane i czy jest możliwe informo- 
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wanie nawróconych prawosławnych, 

że, przyjmując obrządek wschodni, 
stają się oni katolikami!... 

. Jeżeli metropolita Siemaszko mógł 
słyszeć głosy kapłanów katolickich, 0- 

bradujących w zacisznym Pińsku nad 
metodami „nawracania* prawosław- 

nych, jakże musiał on drgnąć w swej 

trumnie, jakże musiał triumfująco się 
uśmiechnąć!.... 

Przecież podobne zagadnienie by- 
ło aktualne i za jego czasów, przed 

stu laty!.... 

Czy mówić unitom o zamierzonej 

likwidacji ich Kościoła? Czy można 

ich poinformować o tem po już doko- 

nanej likwidacji?... 
Na te pytania tak sam groźny bi- 

skup Siemaszko, jak i cała „rodzina 

żyrowicka* zgodnie odpowiedzieli: 

Udawać, kłamać, oszukiwać — jak 

nadłużej, jak najenergiczniej!... 

Gdy Unja formalnie padła, Siema- 
szko dał konsystorzowi polecenie, aby 
poinformował o tem tylko parochów 

bardziej pewnych... Reszta się dowie 

później, z czasem.... Tłum może wca- 

le nie wiedzieć, że już się stał pra- 

wosławnym!.... 
I rzeczywiście: w ciągu kilkudzie- 

sięciu lat po likwidacji Unji wielu uni- 

tów nie wiadziało jeszcze, że są prawo 

sławnymit.. 

Tak było przed wiekiem... Jak jest 

teraz? 

Pewien ksiądz (nie będę wymie- 

niał nazwiska), wizytator parafji ob- 

rządku wschodniego, a więc bezpośre- 

dni kierownik akcji unijnej, zaznaczył, 
że wyraz „katolik* często się iden- 
tyfikuje z wyrazem „Polak*, a więc, 

aby uniknąć  posądzenia o poloniza- 

cję, „wskazane jest akcentowanie tej 
nazwy pominąć"! ь 

Przedstawiciel jezuitów _ albertyń- 
skich stwierdził, że wyrazy „katolic- 

ki“, „łaciński* i „polski* są rzeczy- 
wiście identyfikowane i ten fakt odstra 

sza ludzj od Unji.... Stąd wniosek: nie 

mówić „nawróconym o ich katolicyź- 

mie!.. 
Ksiądz-profesor uniwersytetu ra- 

dzi zostawić konwertytom nazwę pra- 

wosławnych. „Kwestję wyrażeń trze- 

ba zostawić, a dbać o treść, aby ona 

była katolicka, prawdziwa." 

I daje, jeżeli wydawca „Pamiętni- 

ka“ jest ścisły, — taki wzór prawdzi- 
wej, katolickiej treści: 

„Ludowi trzeba mówić: zamiast 
Dionizego uznajecie patrjarchę rzym- 

skiego, powszechnego, większego od 

metropolity warszawskiego. Lud staje 

się katolickim, chociaż i nie nazywa 

się katolickim“!! (str. 47). 
Oto uproszczona teologja do užyt- 

ku współczesnych „„misjonarzy*. Oto 
najtreściwsze, najdokładniejsze, naj 

wspanialsze ujęcie istoty metody Sie- 
maszki!... 

Likwidatorowi Unji chodziło tylko o 

to, aby lud stał się prawosławnym, 
mniejsza za kogo miał siebie uważać!. 

Jeszcze dalej się posunął pe- 

wien kanonik wileński, mówiąc, iż 

nawróconym prawosławnym — trzeba 

„zostawić całą ich religję"'!... 

Dyskusja wjechała na ślepy 

Trzeba było ją cofnąć i pchnąć 

właściwe tory. 

Zrobił to x. Biskup Łoziński, wy- 
jaśniając, że już św. Paweł potępił 
symulację w pracy misyjnej, że trzeba 

wyjaśniać prawdę, w imię prawdy, że 

należy wyraźnie mówić konwertytom, 
iż przyjmują oni katolicyzm i zmienia- 
ją wiarę! „Zostawiać komuś całą jego 
religię, chociaż i błędną — to here- 

zja!“... (str. 47). 
A więc — herezja!.. 

Autorytatywny głos x. Biskupa oraz 
jeszcze paru kapłanów nie zmienił о- 
pinji większości... 

Gdy x. dr. Kułak w swym referacie 
o unjonizmie prawdziwym i fałszywym 
zarysował dwie metody działania, wy 
magające: jedna światowego i z prze- 

tor. 

na 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. NIESWIEŻ — ul. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 5 gi n raž 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Ratuszowa -— Księgarnia jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Alichalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księ: 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. р 
POSTAWY — Księgarnia Volskieį Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubuwskiego, ui. Mickiewicza 13. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
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Konferencja pińska IIWIEZENE Н! КОЕННЕ W KDK 
MANIFEST KRÓLA ALFONSA XIll > 

HENDAYE, PAT. Manifest króla Alfonsa, wydany w chwili 

opuszczenia Hiszpanii, głosi między innemi: 

Ostatnie wypadki przekonały mnie, że straciłem miłość 

kraju. Wierzę jednak, że nastrój ten nie będzie definitywny. 

Zaznaczywszy, że nie chciał uciekać się do środków gwałtownych, 

król dodaje, że nie wyrzeka się żadnego ze swoich praw, 

ponieważ są one dorobkiem historji i musiałby z czasem zdać 

Sprawę z zachowania tych praw. Oczekuję na poznanie istotnego 

wyrazu opinii zbiorowej, czekając aż naród wypowie się dobro- 

wolnie, zawieszam sprawowanie władzy królewskiej i opuszczam 

Hiszpanję, uznając w ten sposób, że jest ona jedyną panią swych 

losów. 

NIE ABDYKACJA LECZ PRZEKAZANIE WŁADZY 
PARYŻ, PAT. W kołach zbliżonych do ministerstwa Spraw 

zagranicznych twierdzą, że według wiadomości otrzymanych od 
ambasadora trancuskiejo w Madrycie, król Aitons XIll wcale nie 
abdykował, iecz poprostu przekazał władzę w ręce rządu tym- 
czasowego, rezerwując swą decyzję Ostateczną na później, Sto- 
sownie do obrotu, jani przyjmą wypadni. Według wiadomości 
z tego samego źrodia, rząa tymczasowy przyjął w takiej formie 
przekazane mu pełnomocnictwo. ° : 

PROWIZORYCZNY STATUT REPUBLIKI 
MADRYT. PAT. — Prowizoryczny statut republiki przewiduje zwoła- 

nie Kortezów o charakterze konstytuanty, w ręce których rząd złoży swą 
władzę. Rząd podda rewizji wszelkie akty publiczne z roku 1923 i później- 
sze, uznaje swobodę sumienia i wyznania, swobodę zrzeszania się w syndy- 
katy i korporacje, uznaje własność prywatną. Rząd czuwać będzie nad inte- 
resami rolnictwa. Zastrzega sobie czasowo ściganie osób wrogich nowemu 
ustrojowi z tem, że przedstawi Kortezom sprawozdanie w tej sprawie. 

DZIEŃ WCZORAJSZY W MADRYCIE. ° 
MADRYT. PAT. — Radosne manifestacje, które rozpoczęły się wczo- 

raj, trwały przez całą noc. Poza paru drobnemi starciami wśród demonstran- 
tów, nie było żadnych zajść. : 

Prasa komentuje ustąpienie króla, jako krok, na który monarcha się 
zdecydował, pragnąc oszczędzić Hiszpanji wszystkich okropności wojny 
domowej. Dzienniki podnoszą pełne godności i odwagi zachowanie się 
królowej. 2 

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

upadła ostatecznie w ciągu niemal takiejże liczby godzin, przyczem nie 

sprzeciwił się temu ani Kościół, ani Armja, ani żaden z czynników, odda- 

nych zdawałoby się tronowi. > = 

Zamorra, szef gabinetu, wygłosił przed mikrofonem radjostacji madryc 

kiej przemówienie informując naród hiszpański o zaszłych zmianach. Wzy- 

wał on do utrzymania porządku i zapowiedział, że pierwszym krokiem no- 

wego rządu republikańskiego, będzie ogłoszenie zupełnej amnestji dla prze- 

stępców politycznych. 
W ANGLJI O WYPADKACH W HISZPANII 

AT. — Żadne chyba wydarzenie od wielu lat nie wywołało w Lon 

dynie akaczodacia równego wiałźśia Ž powodu wypadków w Hiszpanii. Zaintereso 

wanie to spotęgowane zostało taktem, że królową hiszpańską jest księżniczka angiel 

ska, wnuczka Królowej Wiktorji, oraz, że król Alfons prawdopodobnie zamieszka w 

Angji. A = 

z. Tutejszy ambasador hiszpański Merry del Vał zgłosił w dn. 15 bm. swą rezygna- 

cję, gdyż jako oddany królowi rojalista, nie chce słyszeć o republice. Tem  samem 

powstaje wakans na stanowisko dziekana korpusu Spocyemęgo w Londynie, która 

toe godność przypadnie zapewne ambasadorowi Francji. 

Proces b. posła Liszczyńskiego « e Lwowie 
LWÓW. PAT. — Przed sądem okręgowym, jako sądem przysięgłych, 

we Lwowie rozpoczęła się w dniu 15 b. m. rozprawa przeciwko  Iwanowi 

Liszczyńskiemu, wyznania grecko-katolickiego, b. posłowi na Sejm ze stron- 

nictwa Undo, oskarżonemu o to, że w czasie od września 1927 roku do 

czerwca 1929 roku na wiecach publicznych, odbytych w różnych miejsco- 

wościach województwa lwowskiego, wzywał obecnych do buntu i wojny 

domowej wewnątrz państwa, usiłował wzniecić pogardę i nienawiść przeciw 

ko jednolitemu związkomi państwowemu i jego administracji, „wzywał do 

oporu przeciwko delegatowi Starostwa i funkcjonarjuszom policji, że działa- 

jąc imieniem ruskiego t-wa gimnastycznego Sokół pobrał nieprawny zysk w 

wocie 600 dolarów. 
Rozprawie przewodniczy sędzia Jagodziński. Bronią adwokaci dr. Za- 

hajkiewicz, Szuchewycz i Starosolski. 

Rozprawa rozpoczęła się o godzinie 9, odczytaniem aktu oskarżenia 
i odebraniem generaljów od oskarżonego, poczem sąd przystąpił do prze- 
słuchania oskarżonego. Oskarżony zeznaje po rusku, przewodniczący kon- 
kretyzuje jego zeznania w języku polskim. Oskarżony do winy się nie poczu- 
wa. W jego mniemaniu, granicy dozwolonej i obowiązkiem poselskim po- 
Gyktowanej krytyki nie przekroczył. Inkiyminowanych mu wyrażeń i zwro- 
tów nie używiał. Po wyjaśnieniach oskarżonego, przewodniczący <odroczył 

rozprawę. 
KRZOSEW ZWZ ZEW OZEZZAE R TZT ODA WOOPOWRRCŚRWO KOZYRA CZYRYDOPOROKAC TRZ ORCRZA 

konania przeobrażenia się czy Odro- 
dzenia się duchowego, druga zaś — 
formalnego tylko połączenia się z Koś- 

ciołem, —— nie wywołał jednak żyw- 

szej dyskusji. 

Pewien ksiądz - jezuita obrz. ła- 

cińskiego zaznaczył tylko, że te dwa 

sposoby wzajemnie się nie wyklucza- 

ja i powołał się na przykład (dość 

smutny) Unji Brzeskiej. 

Jezuita zaś wschodni szczerze pod- 
kreślił, iż, podług niego można nie wy 

magać od prawosławnych „jasnego na- 

wracania się na katolicyzm". (str. 65) 

Siemaszko po raz drugi musiał się 
uśmiechnąć w swym grobie... 

Wynik konferencji był łatwy do 

przewidzenia. X. Biskup podał do u- 
chwalenia sześć wniosków: 

1) Zjazdy unijne odbywają się ja- 

ko zjazdy perjodyczne. 

2) Istnieje stały komitet organiza- 
cyjny. 

3) Pamiętniki zjazdów mają być o- 

głaszane drukiem. 

4) Przy przyjmowaniu prawosła- 

wnych na łono Kościoła katolickiego 

zwracać uwagę na  gruntowność i 
szczerość nawrócenia. 

5) Pracować intensywniej nad wy- 
chowaniem religijnem wśród konwerty 
tów. 

6) Zmian dowolnych w obrzędach 

świętych nie wprowadzać i starać się 

o jednolitość. 

„Postanowiono: z 6-ciu rezolucyj, 

zaproponowanych przez x. Biskupa, 

przyjąć pierwsze trzy, a następne 

trzy — skreślić" (str. 127) Przyczy- 

па?... — „Za mało konkretne" ujęcie 

rezolucyj. Już po zamknięciu konferėn 
cji całkiem konkretnie  zademonstro- 

wali o.o. jezuici z Albertyna potępioną 

przez św. Pawła metodę symulacji, 
wydając osławiony modlitewnik dla... 

„chrześcijan  grecko - słowiańskiego 

obrządku"... 

: W. Ch. 

Król Alfons udał się © 
ds Londynu. 

KARTAGENA. PAT. — O godzinie 
4 po poł. król Alfons odjechał w kie- | 
runku Londynu na pokładzie krążow- | 
nika „Prince Alfonso". Król wydawał 
się wzruszony, lecz pogodny. 

ODJAZD RODZINY KRÓLEWSKIEJ 

MADRYT. PAT. O godzinie 12, kró 
iowa z dziećmi wsiadła na dworcu w 
Escorialu do ekspressu Madryt—Hen- 
daye. Wśród obecnych panowało wiel | 
kie wzruszenie. Wiele osób piakalo, | 
Księcia Asturji wniesiono na noszach © 
do wagonu zarezerwowanego dla ro- | 
dziny królewskiej. W chwili, gdy po- 
ciąg ruszał, kilka osób, odprowadza= 
jących wzniosło okrzyki na cześć kró- 
la, na co mieszkańcy Escorialu odpo- — 
wiedzieli okrzykami: „Niech żyje re- | 
publika”. Wywołało to krótkie zamie- 
szanie. 3 

„NIECH ŻYJE HISZPANJA* 
MADRYT. PAT. — W pałacu kró- | 

iewskim przed odjazdem króla odbyła 
się wzruszająca scena. Król oświad- 
czył obecnym osobom: „Wyjeżdżam 
ze spokojnem sumieniem'. Król nie 
mógł dokończyć, gdyż bał się poddać 
wzruszeniu. Królowa z dziećmi wyje- 
chała koleją do Irun. 

KARTAGENA. PAT. — Król wy- 
jechał z księciem Miranda i iniantem — 
Ferdynandem w niewiadomym kie- | 
runku. Znajdujące się na molo w | 
chwili wyjazdu. króla osoby wydały 
okrzyk: „Niech-żyje król!*, na co król 
odpowiedział: „„Niech żyje Hiszpanja!'* 

Republika Katałońska | 
CZĘŚCIĄ FEDERACJI HISZPAŃSKIEJ | 

BARCELONA. PAT. — Prezydent — 
republiki katalońskiej Macia oświad- 
czył dziś rano, iż obejmuje swe sta- 
nowisko prowizorycznie, uznając auto | 
rytet Zamorry, jako głowy republiki - 
hiszpańskiej. Republika  katalońska 
będzie integralną częścią federacji | 
hiszpańskiej. E 

BARCELONA. PAT. Proklamacja 
w sprawie republiki katalońskiej z0- | 
stala ogłoszona w porozumieniu z Za- 
morrą. Macia obejmuje tymczasowo | 
funkcje rządu katalońskiego, dopóki 
naród hiszpański i kataloński nie ujaw 
nią swej woli. Na oficjalnych gma- 
chach w mieście wywieszono flagi — 
katalońskie, oraz republikańskie sztan- | 
dary hiszpańskie. й 

14 КУЛЕТМА — SWIĘTEM МАВО- — 
DOWEM 

MADRYT. PAT. — Sanchez Guer- 
ra oświadczył, że w przyszłości dzień — 
14 kwietnia będzie dniem święta naro- | 
dowego. 2 

‚ BARCELONA. PAT. — Dzień dzi- 
siejszy uznano za Święto narodowe. 
Dzień ten rozpoczął się wśród burzli- 
wych objawów radości. Na gmachach 
powiewają sztandary republikańskie. 
Na ulicach panuje ożywiony ruch. 

        

    

      

     

    
      

Towarzystwo Zbliżenia Ё 
Polsko-Estonskiego | 
W dniu 11 b. m, w Tallinie odby- — 

ło się w mieszkaniu Prezydenta Parla- _ 
mentu K. Einbunda doroczne zebranie 
Towarzystwa Zbliżenia Polsko-Estoń- 
skiego, w którem przyjęło udział sze- | 
reg osób ze świata rządowego, poli- 
tycznego i społecznego Estonji. Zebra- 
niu przewodniczył wiceminister komu- 
nikacji Jūrgenson. 

Po wysłuchaniu sprawozdania za- 
rządu z działalności Towarzystwa za 
rok ubiegły, które wygłosił prezes Za- 
rządu K. Einbund, uchwalono program 
działalności na rok bieżący, Oraz do-- 
konano wyborów do Zarządu T-wa. | 
Prezesem ponownie wybrany został | 
prezydent parlamentu K. Einbund. || 

Jednocześnie zebranie przez akla- 
mację uchwaliło nadać godność człon 
ków honorowych T-wa gen. Laidonero 
wi, b. Naczelnikowi Państwa, O: | 
Strandmanowi, posłowi polskiemu w 
Tallinie K. Libickiemu, posłowi pol- 

skiemu w Helsingforsie F. Charwato- 
wi, posłowi do Sejmu T. Hołówce, b. | 
marszałkowi Senatu dr. |. Szymańskie | 
mu i Į. Kaden-Bandrowskiemu. 

Po posiedzeniu gošcinni gospoda- 
rze podejmowali zebranych herbatą. ź 
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ECHA KOLEJOWE KONGRES MARJANSKI W KRAKOWIE 
Od Redakcji. Z dniem dzisiejszym 

otwieramy perjodyczną rubrykę p.t. 
„Echa Kolejowe*. W rubryce tej bę- 
dziemy uwzględniać całokształt życia 
pracowników kolejowych, znajdują- 
z się na terenie Dyrekcji Wileń- 
skiej. W związku z tem zwracamy się 
do wszystkich naszych Czytelników - 
pracowników kolejowych, aby zech- 
cieli czynnie poprzeć naszą inicjatywę 
i nadsyłaliby do redakcji „Słowa* 
(zaznaczając: Dla „Ech Kolejowych“) 
artykuły, wzmianki i fotografje,  ilu- 
strujące życie poszczególnych šrodo- 
wisk kolejowych. 

Szczególnie chodzi o poruszenie i 
oświetlenie następujących zagadnień: 

1) Ogniska kolejowe. (Organiza- 
cja, działalność, stosunek do innych 
organizacyj). > 

2) Działalność organizacyj kolejo- 
wych (Zw. zawodowe, sportowe, kul- 
turalne, przysposobienie wojskowe i 
« p:) 

3) Życie kolejowe pozaorganizacyj 
ne (wypadki ogólne, zmiany personal- 
ne, nekrołogi i t.p.) 

4) Oddziaływanie środowiska pra- 
cowników kolejowych na życie społe- 
czne i kulturalne miasta. 

5) Zarządzenia Ministerstwa i Dy 
rekcji, mające szczególne znaczenie lo 
kalne. 

Korespondencje mogą być ilustro 
wane, w tym celu prosimy o nadsyła- 
nie wyraźnych fotografij i rysunków. 
Wszelkich wyjaśnień w sprawie „Ech 
Kolejowych“ udziela członek naszej 
Redakcji listownie łub osobiście co- 
dziennie od godz. 12 — 2 pp. 

  

KOLEJOWE PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE 
(Wywiad z ppor. 
współorganizatorem Przysposobienia 

— Kolejowe Przysposobienie  Wojsko- 
we zdobywa sobie coraz bardziej popular- 
ność wśród kolejarzy oraz staje się orga- 
nizacją coraz żywotniejszą, czy nie zechciał- 

by Pan, jako jeden z pierwszych współor- 
ganizatorów opowiedzieć nam coś - nie- 
coś o tej organizacji? 

-— Z miłą chęcią, zastrzegam się jednak, 

że uczynię to tylko z tytułu swego współ- 
organizatorstwa, gdyż w innym charakterze 
nie byłbym do tego powołanym. Obecnie 

bowiem sprawuję tylko funkcje Kierowni- 

ka Referatu Kulturalno - Oświatowego O- 
gniska Kolejowego Przysposobienia  Woj- 
skowego w Wilnie, a do udzielenia tego ro- 
dzaju wywiadu byliby raczej powołani Pre 

zes Ogniska lub Prezes Okręgu. 
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, któ 

re dalej będę nazywał w skrócie KPW dzia- 
ła na obszarze kolejowym całej Polski. Na 
każdej stacji kolej i у em miej- 

scu pracy, "k 1 kolė- 
    

rez. Karolem .Fossem, urzędnikiem Dyrekcji Kolejowej, 
Wojskowego na Wileńszczyźnie). 

zycznej przez uprawianie wszelkiego  ro- 

dzaju sportów i krzewienie zamiłowania do 
ćwiczeń fizycznych; kształcenia swych człon 
ków pod względem wojskowym,  facho- 

wo - kołejowym i społeczno - państwowym; 

popierania wszelkich usiłowań, zdążających 

do postawienia Kołejnictwa Polskiego na 
najwyższym poziomie sprawności _ wogó- 

ie, a na wypadek mobilizacji i wojny w 

szczególności. 

— W jakich warunkach i kiedy powsta- 

ło KPW w Polsce, a zwłaszcza u nas, na 

Wileńszczyźnie? 

-— Początki KPW sięgają roku 1927. Za 
początkowało je nieduże grono kolejarzy - 

patrjotów w Warszawie. Na czele pierwsze- 

go Zarządu stał Stefan Podworski. Zarząd 

ten opracował statut Organizacyj i stwo- 

rzył podstawy pracy, która — ze wzgłędu 

na charakter i cele Organizacji nowe na 

odcinku kolejowym, z natury rzeczy musiała 

czatku napotykać ooważne trudności. 
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Przysposobienie Wojskowe Kolejarzy w Brześciu 

jarzy znajduje się tak zwane Ognisko KPW. 

Na czele Ogniska stoi Zarząd, wybierany 
na jeden rok. Wszystkie Ogniska na tery- 

torjum jednej Dyrekcji Kołejowej stanowią 
Okręg KPW, z Zarządem Okręgowym na 

_ czele. Dla wzmocnienia łączności między Za 

rządem Okręgu a Ogniskami i dla wzmo- 
żenia kontroli istnieją organa pośrednie, tak 

zwane rejony KPW. Wymagania życia wy- 
wołały również konieczność stworzenia no- 
wej formy organizacyjnej — Kół Przyjaciół 
KPW. które mają na celu przychodzenie z 

 poniocą Okręgom i Ogniskom KPW. 
Kolejowe Przysposobienie _ Wojskowe 

iest bezpartyjnem  zrzeszeniem  pracowni- 

ków kolejowych. Członkowie mogą poza 
Organizacją należeć do właściwych związ- 
ków zawodowych, względnie do grup poli- 

tycznych, według własnego uznania, o ile 

cel i charakter tych organizacyj nie stoją w 
sprzeczności z zadaniami KPW. 

Zadaniem Organizacyj jest skupienie pra 

cowników kolejowych oraz ich rodzin na te 
renie całej Rzeczypospolitej Polskiej w ce- 
lu: 

współdziałania z władzami  rządowemi 
w kierunku porinożenia sił obronnych Pań- 
stwa przez wzięcie czynnego udziału w 
pracach Przysposobienia Wojskowego; ura- 

biania karności, dzielności moralnej i fi- 

W CIENIU GILOTYNY 
Tyle razy opisywano już w prasie 

masowego mordercę Kiirtena, że zna- 
ją go dobrze nawet ci, którzy nieohec- 
ni są na procesie diisse!do"fskim. Opi- 
sywano szczegółowo jego ubranie, je- 
go zawsze czysty kołnierzyk, jego spo 
ój. Robił wrażenie człowizka zupe!- 

mie zrównoważonego. Czy takim był, 
czy jest w istocie? Eksnerci twierdzą, 
že tak, t. zn., że jest najzupełniej nor- 
malnym. Nam się jednak zdaje, że 
najbardziej nienormalne są w nim wła- 
śnie cechy... „normalne“. — Bo jakże 
to: człowiek, który zamordował 9 
osób, próbował zabić 7, karany był 
niejednokrotnie jako recydywista — 
podpalacz, złodziej, rabuś, defraudant, 
człowiek, który 26 lat życia nrzesie- 
dział w więzieniu, człowiek ten całe- 
mi dniami wiódł najspokojniejszy w 
świecie żywot przeciętnego, zamożne- 

o robotnika niemieckiego w pięknem 
iisseldorfskiem miasteczku. Chwilami 

pracował uczciwie, nie katował spe- 

cjalnie swojej żony, t. į. nie więcej, 
niż inni jemu podobni i z jego sfery 
robotniczej mężowie. Wychodził na 
miasto, z nożem, nożyczkami, czy 
młotkiem, mordował ofiarę, a dnia na- 
stępnego spokojnym krokiem udawał 
się do kasy pożyczkowej, gdzie wkła- 
dał na swój rachunek odebrane od 

  

W okresie załedwie rocznym zdołano 

stworzyć 25 Ognisk, liczących ponad tysiąc 

członków. Taki spadek otrzymał dnią 17. 
X. 1928 r. nowy zarząd warszawski z dzi- 

siejszym prezesem Zarządu Głównego KPW 

posłem na sejm (BB), oficerem legjono- 

wym, Władysławem  Starzakiem na czele. 

Pod kierunkiem tego zarządu Organizacja 

osiągnęła doskonałe wyniki pracy, bowiem 
w ciągu jednej kadencji tegoż Zarządu, or- 
ganizacja urosła do 350 Ognisk z liczba 40 
tysięcy członków. 

Na Wilno rozszerzyło się KPW W roku 
1928. Jeszcze pierwszy prezes Zarządu Głó 
wnego, Podworski wystawił mandat preze- 

sowi Związku Urzędników Kolejowych w 

Wilnie, p. Michałowi Puchalskiemu na two- 
rzenie KPW na Wileńszczyźnie. Wespół — 
zdaje się — z dzisiejszym Komendantem 

Garnizonu Strzeleckiego na m. Wilnie, p Za 
charjaszem Mazurem. 

Każdy początek jest trudny, więc i tutaj 

praca organizacyjna nie dość szybko mogła 

ruszyć z miejsca. 

Dopiero w lutym 1929 r. przyjechał do 

Wilna prezes Zarządu Głównego, Wi. Sta- 

rzak na pierwsze Zebranie Organizacyjne, 
które stanowili członkowie, istniejącego wó- 
wczas przy Dyrekcji Kolejowej Oddziału 

Związku Strzeleckiego i kilkunastu innych 

ofiar pieniądze. Były to nieraz drobne 
sumy, jakieś marne 10 marek, ale stra- 
szliwy morderca zbierał je, ciułał grosz 
do grosza i w ten sposób zebrał około 
5000 marek. Czyż możemy sobie wyo- 
brazić najstraszliwszego upiora, któ- 
ry słonecznym rankiem kroczy spokoj- 
nie, by do swoich oszczędności dołą- 
czyć jeszcze 10 marek?... Nie, to sta- 
newczo wykracza poza normalną fan- 
tazję ludzką, poza ramy filmowych 
kryminałów i najwymyślniejszych po- 
wieści! 

Dlaczego tak długo nie można by- 
ło wpaść na ślad mordercy? dlatego 
właśnie, że był nim Kiirten, ten spo- 
kojny robociarz, którego żona praco- 
wała na życie, iako przychodząca słu- 
żąca i prała po różnych domach. Nikt- 
by się tego nie domyślił, że to on wła- 
śnie. 

Kiirten podczas śledztwa i obecnie, 
na sądzie, opisuje szczegółowo -swoje 
życie i młodość. Nieszczególne to są 
wspomnienia, ale stokroć nawet stra- 
szniejsze przeżycia za młodu, nie uspra 
wiedliwiały by w niczem potwornego 
zboczenia. — Ojciec jego, pijak nało- 
gowy. Uciekał + domu, przytrzymano 
go i odprawiono zpowrotem, następ- 
nie długi szereg mniejszych i więk- 
szych kradzieży, podpaleń, więzienia, 
znowu kradzieże i znowu więzienia. 26 
lat za kratami zimnych cel, to nie frasz 

(KAP) W dniach 11 i 12 bm. odbywał 
się w Krakowie Kongres Marjański ku u- 
czczeniu 1500-lecia Soboru w Efezie na któ- 
rym uroczyście ogłoszono Dogmat św. o 
Bożem Macierzyństwie Najświętszej Panny 
Marji. 

Protektorat nad Kongresem objąć raczyli 
ks. ks. biskupi Polski z Księdzem Prymasem, 
Kardynałem Hlondem na czele. Uroczystość 
vrzygotował Komitet Organizacyjny z księ- 
dzem Romualdem Moskałą T.J., jako  ge- 
neralnym moderatorem Związku — зойаНсу] 

Inteligencji męskiej w Polsce, szambelanem 
Adamem Konopką, jako prezesem i p. radcą 

Józefem Siessem, jako sekretarzem. 
W sobotę rano o godz. 6 przybył do 

Krakowa jEm. ks. kardynał Hlond, Prymas 
Polski. 

W ciągu dnia zjechało do Krakowa tvsiąc 
z górą delegatów i delegatek Sodalicyj In- 
teligencji z całej Polski, cały szereg księży 
Biskupów, oraz innych dostojników kościel 
nych i świeckich. Miasto przybrało odświęt- 
ną postać. Wszystkie niemal kościoły, urzę 
dy państwowe i domy liczne przybrano cho 
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rągwiami o barwach papieskich, państwo- 
wych i miasta. Przed pałacem arcybiskupim 
zaciągnięto honorową wartę wojskową. 

Punktualnie o godzinie 3 w wielkiej sali 
Domu Katolickiego nastąpiło otwarcie Zjaz- 
du delegatów sodalicyj marjańskich  inte- 
ligencji męskiej, którzy zjechali z całej nie- 
mal Połski. Sala wypełniona po brzegi. 

Po odmówieniu przez zebranych krótkiej 
modlitwy do Królowej Korony Polskiej, gen. 
mederator Związku Sodalicji Inteligencji mę 
skiej w Polsce, ks. R. Moskała, T.]. otworzył 
Zjazd oddając głos wiceprezesowi Związku 
hr. Ałeksemu Bossak - Haukemu z Warsza- 

"wy, który powitał przybyłych w zastępstwie 
chorego prezesa szambelana Ad. Konopki. 
Pan Hauke w powitalnem przemówieniu za 
znaczył, że Zjazd ten jest wyrazem uchwał 
Zjazdu Sodałicyjj powziętycrh w Poznaniu 
podczas Kongresu Eucharystycznego w 1930 
roku 

Z kołei ks. R. Moskała T.j. wygłosił re- 
ferat p.t. „Pogląd na prace sodalicvine“. Po 
referacie który poruszył wiełe b. aktualnych 
zagadnień interesujących każdego katolika a 

OD WODĄ 
SIĘ ZA POMOCĄ ŁODZI. 

    

. KOWNO. PAT. — Powódź w Kownie przybieta groźne rozmiary. Wo- 

dą załała część głównej ulicy Laisves Aleja. Próby wysadzenia zatoru przez 
oddziały saperów zawiodły. Oczekiwane jest ladą godzina rpszenie lodów 

na Wilji, co spotęguje rozmiary katastrofy. Na niektórych ulicach w śród- 

tnieściu ruch jest podtrzymywany iedynie przy pomocy łodzi. 

  

Powrót z raidu dokcła Afryki 
PRZEDOSTATNI ETAP W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. — Lotnicy polscy kpt. Skarżyński i por. inż. Markiewicz 
odlecieli o godzinie 12 w południe z Perpignan do Paryża. Dotychczas prze- 
byli oni 25 tysięcy klm. Do Warszawy spodziewają się przybyć około 17 
bież. miesiąca. 

Proces „Upiora z Diisseldorfu" 
KURTEN WYRAŻA SKRUCHĘ 

BERLIN, PAT. — W procesie diissełdoriskim przeciwko mordercy masowemu 
Piotrowi Kiirtenowi sąd przywrócił w dn. 15 bm. jawność rozpraw, 

Przesłuchano szereg świadków, oraz rzeczoznawców lekarskich i kryminalnych 
Kiirten na pytanie przewodniczącego trybunału, czy „odczuwa skruchę z powodu swo 
ich czynów zbrodniczych”, oświadczył: 

„Zapewniam panów, że głęboko boleję nad losem tych wszystkich nieszczęśli- 
wych ofiar zwłaszcza dzieci i że czuję odrazę wobec swoich występków. Dziś zupeł- 
nie się ocknałem ze stanu, w jakim się znajdowałem wówczas”. ` 

Wielkie poruszenie na sali wywołało opowiadanie kierownika komisji sądowo- 

śledczej radcy Momberga o aresztowaniu Kiirtena. Na ślad zbrodniarza wprowadził 
list, jednej z młodych dziewcząt, której udało się ujść z życiem z rąk Kiirtena. 

Kierując się wskazówkami, udzielonemi przez tę dziewczynę, policja rozpoczęła 
pościg za zbrodniarzem, który znikł nagle ze swego mieszkania. Dopiero przy pomocy 
żony Kiirtena, która niczego nie przeczuwała, udało się zwabić mordercę w pułapkę. 

AVI KERS SIT SSD VOEST PSS TTRROTRISST ETUI AA 

kołejarzy, członków  ZUK, zaproszonych 

przez Puchalskiego i komendanta Oddziału 
Strzeleckiego, Ignacego Herbaczewskiego. 

W ren sposób pierwszy krok został zro+ 

biony. Założono pierwsze Ognisko KPW 
przy Dyrekcji Kolejowej, przyczem  Zarzą- 
dowi tegoż z prezesem Puchalskim na cze- 
le przypadł udział i obowiązek zorganizowa- 

nia całego Okręgu. Praca ruszyła naprzód. 

Idea KPW znalazła u większości kolejarzy 

właściwe zrozumienie, a przy  wytężoneją 

pracy Zarządu Okręgu i szczególnie życzli- 
wem poparciu prezesa Dyrekcji Kolejowej, 
inż. Kazimierza Falkowskiego, Okręg Wi- 

leński KPW posiada dzisiaj już około 50 o- 

gnisk i 5000 członków. 

Powiedziałem, że idea KPW znalazła u 

większości kolejarzy właściwe zrozumienie 
to zaczy, że nie u wszystkich. 

Byli bowiem i tacy, którzy nie  wnik- 

nąwszy głębiej w ducha organizacji, próbo- 

wali nastawić ją w kierunku, w jakim kro- 

czą już istniejące na terenie kolejowym ог- 

ganizacje (zawodowe) o zupełnie innych 

zadaniach, a czego strzec się należy całą 
siłą. 

My twierdzimy, że członkowie KPW, bez 
względu na przynależność i przekonanie po- 
lityczne, czy zawodowe, muszą dać — Рай- 

stwu to, czego Odrodzonej Polsce najbar- 
dziej brakuje — to znaczy, bezinteresowną 

pracę wszystkich warstw dla Państwa bez 

względu na korzyści własne. 

Grupując w swych szeregach tysiące 
wiernych obywateli Rzeczypospolitej,  pra- 

cą naszą kradąc podwaliny pod budowę mo 

ka, ale cóż z tego... To nie jest istot- 
nym podkładem _ „Massendórdera”, 
skoro sam się przyznaje, że gdy w 
dzieciństwie strącił jednego ze swych 
kolegów do Renu i gdy następnie pa- 
trzał jak ten tonie, uczuwał niewy- 
mowną jakąś słodycz, zachwyt, uczu- 
cie rozkoszy. Tak jest nie ulega naj- 
mniejszej wątpliwości: to sadysta z 
urodzenia, zboczeniec, typ patologicz- 
ny. Opowiada te wszystko dziś na 
procesie sądowym spokojnym, rów- 
nym głosem. Straszliwe wizje popeł- 
nionych zbrodni przesuwają się przed 
oczyma słuchaczy, sędziów, prokura- 
torów, dziennikarzy, lekarzy i nielicz- 
nych tylko widzów, którym wejście na 
salę sądową zostało dozwolone. Wo- 
kół siedzą ludzie, którzy rozwartemi 
źrenicami wpatrują się w oblicze... 
swego bliźniego, też napozór człowie- 
ka z krwi i kości, ale z ducha niepoję- 
tego, już nie szakala, lecz monstrum, 
uosobienie złego, zbrodni, nienawiści. 
— Kiirten może powiedzieć o sobie, 
że wszystko, co ludzkie było mu obce. 
Ręka jego nigdy nie drgnęła. Gdy za- 
svpiał z obrazem rozszerzonych źrenic 
biednego dziecka, które w  śmiertel- 
nym strachu patrzało w twarz upiora 
-— uczuwał przyjemne zadowolenie i 
spokój. Podobno wypijał krew swych 
ofiar. Podchodził wieczorami do mie- 
szkań, gdzie pozostały rodziny mordo- 
wanych i wsłuchiwał się w lament i 

carsbwowej Polski, staramy się, by wysiłki 

nasze przyniosły Państwu korzyści najwszech 

stronniejsze. Szkoląc się do walki z karabi- 

nem w ręku czy do zapewnienia Państwu 
żywotności arteryj kolejowych na wypadek 
wojny, w pracy nad rozwojem sił ducha i 

ciała, czy nad krzewieniem miłości Ojczy- 

zny i zrozumienia potrzeb państwowych, 

kolejarz polski -- świadomy, że siła Pań- 

stwa zależy od wartości jego obywateli — 
pragnie własnym trudem i własnym wysił 
kiem budować potęgę swej Ojczyzny. 

— Jaki jest stosunek władz do KPW? 
— Nie można go nazwać inaczej, jak 

serdeczny. Podam panu kilka zdań wypo- 
wiedzianych pod naszym adresem przez wy- 
bitne osobistości. 

Na walnym zjeździe delegatów KPW w 
dniu 15. VI r. ub. pan premjer Sławek po- 

wiedział m. in. „Dobre postawiliście sobie, 

panowie, cele i dobre przyświecają w pra- 
cy waszej intencje". Wówczas też p. mi- 

nister Kiihn zaznaczył: 

Uważam, że KPW wyrabiając wśród na- 
szych kolejarzy wołę, karność i dając szereg 
rozrywek natury fizycznej, które pozwolą im 
wyrobić się i przeciwstawić się, kiedy trze- 

ba będzie stanąć w obronie naszego Pań- 

stwa, spełnia swe zadania dobrze. 

Nie chcąc dłużej odrywać naszego Sza- 
nownego Informatora od jego pracy kończy 
my wywiad i żegnamy się. Zresztą temat 
został już wyczerpany. O pracach poszcze 
gólnych ognisk dowiemy się z  korespon- 

dencyj, o ile zostaną nam one nadesłane „z 

terenu““. WE 

krzyki, czy w cichy płacz matki. Od- 
czuwał słodycz. 

O tem wszystkiem, ten nie-czło- 
wiek lubi dziś opowiadać, rozwodzić 
się nad szczegółami, przypominać so- 
bie straszliwe detale, jakby je noto- 
wał w notesie. 

Kiirten mówi dużo. Wcale się nie 
broni, a częściej oskarża sam siebie. 
W chwili, gdy. go aresztowywano, 
krążyły różne pogłości o ilości ofiar. 
Mówiono, że zamordował 20-cia, to 
znów 30 i kilka, albo 47 osób. Obecnie 
odpowiada przed sądem za popełnione 
9 zbrodni j 7 usiłowań. — Szczególnie 
w opowiadaniach swych uwzględnia 
ostatni okres w latach od 1925 do 
1929. W tym czasie największą przy- 
jemność sprawiał mu przestrach, jaki 
wywoływał w swoich ofiarach. 

Pierwszej próby morderstwa do- 
konał 3 lutego 1925 r. na osobie pani 
Kiihn. Sad pyta go, czy ofiara jego by 
ła przedtem upatrzona czy parzypad- 
kową? — Kiirten milczy, namyśla się 
długo, rzeczowo, skrupulatnie grzebie 
w pamięci i wreszcie odpowiada: 
„tak“. Zamach na panią Kiihn byt pla- 
nowany. —Następną ofiarą była mała 
dziewczynka Rosa Oliger. Napadł na 
nią i zakłuł nożyczkami, temi samemi, 
któremi usiłował pozbawić życia panią 
Kiihn. Po dokonaniu morderstwa po- 
szedł do kina, ale niezadługo wrócił 

zwłaszcza sodalisa, wyłoniła się rzeczowa 
dyskusja w której zabierali głos liczni dele- 
SE z Warszawy, Poznania, Częstochowy, 
tarego Sącza, Krakowa i innych Środowisk. . 

O godz. 18 punktualnie przybył przed 
kościół oo. Franciszkanów, długo przedtem 
oblegany przez tłumy wiernych ks. Prymas 
Hiond w towarzystwie ks. Metropolity Kra- 
kowskiego Sapiehy witany przez licznie ze- 
brane u bram duchowieństwo z ks. ks. bi- 
skupami na czele piešnią „Ecce sacerdos““. 
Wprowadzony w procesji do kościoła zajął 
ks, Prymas miejsce po stronie Epistoły. Na- 
bożeństwo celebrował ks. metropolita _Sa- 
pieha w towarzystwie księży biskupów. Chór 
cecyljański pod batutą ks prof. Bernarda 
Rizziego wykonał „Veni Creator", następnie 
„O salutaris Hostia* pocze's wierni > ni 
b. licznie w kościele odmówili „Pod Twoją 
Obrenę““. Na zakończenie chór odśpiewał 
„Tantum ergo Sakramentum* poczem wszy 
scy udali się do Domu Katolickiego na a- 
kademję inauguracyjną Kongresu. 

Na podjum, gdzie na podwyższeniu u- 
mieszczono wielki ryngraf _ przyozdobiony 
kwiatami, zasiedli JJEE księża biskupi: me- 
tropolita Krakowski Sapieha, częstochowski 
Kubina, łódzki Tymieniecki, przemyski No- 
wak, chełmiński Okoniewski, sufragan san- 
domierski Kubicki, sufragan lwowski Lisow 
ski i sufragan krakowski Rospond, przedsta 
wiciele kapituły i szereg licznych osobistoś- 
ci. Ks. prymas Hlond zajął stylowy fotel kar 
dynalski. 

W. pierwszych rzędach honorowych za- 
siedli: pp. wojewoda Kwaśniewski, z radcą 
Stańkowskim na czele, prezydjum miasta, 
p. senator Rolle, prez. Sadu Ap eł. dr. Stra- 
wiński, wiceprezes Krzyżanowski, prezes Są 
du Okręgowego Schwarcenberg-Czerny, wi- 
cepr. dr. Ad. Brostyński, dowódca DOK V 
gererał Łuczyński, gen. Smorawiński, zast. 
dowódcy DOK pułkownik Bolesławicz, pre- 
zes Izby Skarbowej Greger, comendant wo- 
jew. policji Pilch, rektor UJ Załęski z gro- 
nem profesorów, naczelnik wvdz. Szk. Śre- 
dnich p. Trepka z kurat. szk. krak. — b. na- 
czelnik tegoż wydziału Przviemski z żoną, 
generał J. Haller, gen. Dzieržanowski, do- 
wódca DOK Poznań i szereg innych. 

Otwarcia kongresu dokonał ks. Metropo- 
lita Sapieha pozdrowiwszy zebranych sło- 
wami „Niech będzie pochwalony Jezus Chry 
stns*, Ksiądz metropolita przypomniał hi- 
storję i znaczenie dogmatu o Bożem Ma- 
cierzyństwie Najśvńetszej Marji Panny, о- 
E przed 1500 laty na soborze w 
Ffezie. Przechodząc do teraźniejszości stwier 
dzi? ksiaże Metropolita, że ze Wschodu za- 
graża obecnie łuna pożaru i zaoładv. Stoją 
przeciwko sobie dwa światy. Niestety, za- 
miast się opierać. niektóre narodv zachodnie 
powodowane chęcią zysku nietylko nie 

przeszkadzają rozszerzaniu się trucizny, lecz 
czynnie pomagają. Polska jest zaporą i 
chroni narody zach przed bolszewizmem, 

Od jej losów zależy przyszłość wiełu na- 
rodów. Nie wolno więc duszy polskiej na- 
rażać na zgniliznę, na rozkład moralny, bo 
naród polski tiks wtedy wytrzyma złowro- 
gi napór jeśli będzie jaśniał niezłomną wiarą. 

Niech ta Królowa Korony Polskiej — 
zakończył ks. Metropolita sprawi i uprosi u 
i3oge, bysmy wszyscy szerząc jej chwałę, 
przyczyniali się do zwycięstwa wiary 1 za 
panowania Królestwa Chrystusowego. 

Do prezydjum powołał ks. Metropolita pa 
nów: przewodniczący hr. Adołi Bniński z Po 
znania, prezes Centralnej Akcji Katolickiej 
w Polsce, zastępcy: l. Szambelan Ad. Ko- 
nopka prezes Związków  Sodalicyj Inte- 
ligencji męskiej w Polsce, 2) inż. Ha.ke z 
Warszawy wiceprezes tegoż Związku; 
assesorów pp. prezesa Akcji katolickiej w 
Krakowie A. Turowicza. szambelana Poto- 
rowskiego, Żeleńskiego i Brelewskiego. Na 
sekretarz, pp. Romera z Warszawy i dr. 
Święcickiego z Krakowa. W zastępstwie 

ciężko chorego i nieobecnego hr. Bnińskie- 
go przewodnictwo objał p. Hauke, wvsło- 
siwszy na wstępie przemówienie powitalne 
i wznosząc na końcu okrzyk na cześć Ojca 
św. i Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie 
odczytano szereg depesz i listów z życze- 
niami z różnych stron Polski i z zagrani- 
cy, a przedewszystkiem ——od Ojca św. 

Wodpowiedzi na depesze Ojca św. Kon 
gres wysłał do Watykanu depeszę następu- 
iacą: „Wierni zebrani na Kongresie Marjań 
skim w Krakowie odczuwają żywą  wdzię- 
czność dla Waszej Świątobliwości za ор 
cowskie słowa do nich skierowane, oddając 
najgłębszy hołd W. Świątobliwości przyrze- 
kają niezachwianą niczem wierność dla Ko- 
ścioła i Stolicy Świętej oraz obiecują, że w 
życiu prywatnem, rodzinnem i publicznem 
kierować się będa stale wskazówkami od 
Stolicy Świętej płynącemi. 

Imieniem katolików francuskich przemó- 
wit ks. Baron T.J. imieniem katolików cze 
skich o. Vrastil z Pragi. Oba przemówienia 
przyjęte były burzą oklasków. Połączone 
chóry odśpiewały „Sanctus, Benedictus“, 
poczem zabrał głos ks. biskup Okoniewski, 
wygłaszając reierat p.t. „Boże Macierzyń- 
stwo Najświętszej Marji Panny na Soborze 
wi Efezie”. 

Następny punkt wykonała orkiestra 20 
pp. poczem wygłosił referat p.t. „Młodzież 
a kult Najświętszej Marji Panny* p. Kaz. 
Zieliński, prezes Związku Sodalicyj Marjań- 
skich. Wreszcie na zakończenie chórem ze- 
brani odśpiewali „Boże coś Połskę*, koń- 
cząc w niezwykle podniosłym nastroju dzień 
pierwszy Kongresu. 

Drugi dzień Kongresu Marjańskiego 
Wokół kościoła Najśw. Marji Panny o 

godzinie 9 zebrały się nieprzejrzane rzesze 
mieszkańców Krakowa. Na kilka minut przed 
godz. 10-tą przybyli przedstawiciele władz, 
urzędów, wojska, organizacyj społecznych, 
delegacje Sodalicyj z całej Polski. Porządek 
utrzymuje prócz policji straż pożarna, oraz 
liczni sodaliss - akademicy. Punktuałnie o 
godz. 10 zajechai autem przed główną bra 
mę kościoła JEm. ks. Prymas Hlond, powi- 
tanv u bramy przez*archiprezbitera M: ścioła 
NMP. ks. infułata Kalinowskiego i liczne du-. 
chowieństwo. Przeprowadzony w procesji 
wśród szpaleru, zajął przed wielkim ołta- 
rzem przygotowany tron, poczem  rozpo- 
czął celebrę Sumy pontyfikalnej. W czasie 
Sumy krakowskie T-wo śpiewacze „Echo“ 
wykonało Mszę św. układu prof. B. Wallek- 
Walewskiego pod batutą kompozytora. W 
czasie Sumy podniosłe i pełne glebokiej 
treści kazanie wygłosił JE ks. Arcybiskup 
Józef Teodorowicz. Kaznodzieja, wskazując 
na uroczystości kongresowe, przywołuje na 
pamięć śluby Jana Kazimierza we Lwowie, 
które, niestety, nie zostały przez naród speł 
nione, mimo, że król narodu polskiego złożył 
korcnę na głowie Niebieskiej Pani, a cał 
naród obwołał Ją Krółową Korony Polskiej. 

Godzinne przeszło przemówienie JE ks. 
Teodorowicza, niezwykle głębokie w treści, 
wywarło wielkie wrażenie na obecnych. 

Po ukończeniu Sumy duchowieństwo i 
reprezentanci władz odprowadzili ks. Kar- 
dynał.a Prymasa do samochodu. Tłumy wier 
nych, zebrane na rvnku, zgotowały ks. Pry 
masowi entuzjastyczną owację. 

W południe odbyły sie w Domu Katoji- 
ckim dwa zebrania sekcyj: a) życia wew- 
nętrznego, b) pracy apostolskiej z refera- 

i: 1) „Chrystus życiem duszy'*, zasa- 
da dogmatvczna i jej realizacja w życiu so- 
dalisa —T. Romera; 2) „Królowa Sodali- 
cvi Mariańskich — prof Fr Wałlczaaa 33 
„Piekące zagadnienia ' społeczne obecnej 
chwili a sodalisi* — szamb. E. Potworow- 
skiego: 4) „Na szczvtach apostolswta* — 
prof. d-ra |. Świecickiego: 5) „Anostolstwo 
pracy zawodowej” — prof. A. Turowicza. 
Referaty przyjęto niemilknacemi oklaskami. 

O godz. 4 rozpoczęło się plenarne zebra 
nie, na którego program złożvłv się: refera 
tv: „Tęsknota duszy współczesnego  czło- 
wieka zą wiara* o. |. Rostwarywehiaan TI 

i „Udział katolika w twórczości kulturalnej” 
prof. Oskara Haleckiego, odczytanie i uchwa 
lenie rezołucvi oraz nrzemówienie konklu- 
zvine Ks. Prvmasa Hlonda i błogosławień 
stwo. Przez aklamację uchwalono następu- 
jące rezolucje: 

) Zgromadzeni na l-szym Kongresie 
Marjańskim w odrodzonej Polsce przedsta- 

  

wraz z butelką nafty, którą ustawił 
koło trupa. Nazajutrz o godzinie 6.30 
przybył raz jeszcze, oblał naftą ubra- 
nie dziecka i podpalił. : 

12 lutego przypadkowo spotkał in- 
walidę wojennego Scheera. Inwalida 
był pijany. Kiirten zamordował go zno 
wu nożyczkami. 

Sala sądowa w Diisseldorfie słucha 
z zapartym oddechem mrożących 
krew w żyłach opowieści. Prokuratu- 
ra wnosi o zarządzenie tajności roz- 
praw. Sąd odrzuca wniosek: Kiirten 
mówi przecież tak spokojnie i rzeczo- 
wo. Ale już 14-go b. m. trybunał wy- 
kluczył jawność. Sadystyczne szczegó- 
ły zeznań oskarżonego były zbyt po- 
nure. 

1-go sierpnia 1929 roku  Kiirten 
spotkał, wracając ze spaceru, służącą 
nazwiskiem Hahn. Zamordował ją 
pchnięciem sztyletu. — 21 sierpnia 
trzy razy próbował dokonać mordu i 
rzucał się ze sztyletem w ręku na tro- 
je ludzi, którzy dziwnym zbiegiem 
okoliczności uniknęli śmierci Po trzech 
dniach t. zn. 24 sierpnia zamordował 
Luizę Lentzer i Gertrudę Hammacher. 
Kobietom tym przeciął gardło. — Już 
dnia nastepnego napadł na Gertrudę 
Schult. Namówił tę dziewczynę na 
spacer do Oberkasse!. Po drodze na- 
padł na towarzyszkę i usiłował ją za- 
mordować. W rezultacie ciężko ją tvl- 

wiciele Sodalicyj wszystkich stanów w Pol 
sce i wszystkich Związków Sn iż 
oraz wszyscy czciciele Najśw. Marji Panny, 
rozumiejąc głęboko doniosłe znaczenie ju- 
bileuszowej encykliki obecnego Ojca św. - 
„Mens Nostra" o rekolekcjach zamkniętych, 
zoobwiązują się do usilnej propagandy re- 
kolekcyj zamkniętych wśród społeczeństwa 
polskiego. 

2). Zwracają się do całego Episkopatu 
Polski z gorącą prośbą, aby łaskawie zez- 
wolił na propagandę na rzecz budowy do- 
mów rekolekcyjnych w największem  san- 
ktuarjom Polski, w Częstochowie, zobowią- 
zując się jednocześnie do ofiarnej pracy w 
tym kierunku, aby po powstaniu domu re- 
kolekcyjnego u stóp tronu / Jasnogórskiej 
Pani domy takie powstały we. wszystkich 
diecezjach. 

3) Odczuwając do dziś dnia żywo po- 
r'oc Boża i opiekę Królowej Korony Polskiej 
Najśw. Marji. Pannv, jakiej doznał naród 
Polski, kiedy w dzień święta Wniebowzięcia 
NMP załamała się bolszewicka potęga — zo 
bowiązują się ku wiecznej pamięci z wdzię 
czności ku Bożej i Macierzyńskiej Dobroci 
NMP ufundować uroczystą Mszę dziekczyn 
ną któraby co roku w dniu 15 sierpnia była 
na Jasnej Górze przed obrazem N. P. Ma- 
rji odprawiana. 

Zobowiązują się wśród sodalicyj i w 
całem społeczeństwie poruszyć myśl, aby na 
tę Mszę św. śpieszyły tysiączne rzesze ze 
wszystkich rubieży Rzeczypospolitej. 

4) Odczuwając przykro zapomnienie, ja- 
kiego doznaje jedna z największych posta , 
ci narodu polskiego, wielki pisarz, kazno- 
dzieja, jałmużnik i bogomódlca, ks. Piotr 
Skarga, zobowiązują się ze swej strony do + 
usilnej pracy propagandowej celem uzyska- 
nia łask Bożvch, na podstawie których Sto 
lica św. mogłaby zezwolić na oddawanie Mu 
kultu publicznego. 

Bezpośrednio po zebraniu uformował się 
kilkunastotysięczny pochód  manifestacyjno- 
religijny, który odmawiajac głośno różaniec 
przeszedł ulicami miasta z ryngrafem soda 
licyinym NMP. 

Po przvbvciu na Wawel ks. Prymas ce- 
lebrował nabożeństwo konkluzyjne, w cza, 
sie którego odśniewano: „O salutaris Ho. 
stia“, „Credo“ Niceiskie (odmėwione gioš- V 
no). „Te Deum“ i „Tantum ergo Sacramen- 
tum“. 

Przy biciu Zygmunta i wszvstkich dzwo 
nów w Krakowie wierni opuścili w podnio 
stym nastroju Wawel. żegnajac odjeżdżające 
go ks. Prvmasa niemilknącemi okrzykami. 

O godz. 9 odbył się w salach ratusza 
raut, wydany przez miasto dła uczestników 
Kongresu. 

ko zranił, 30 września zawarł znaje- 
mość z niejaką Idą Reiter. Również 
w ten sam sposób namówił ją na spa- 
cer za miasto. W chwili, gdy czuł, że 
nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo, 
że się dostatecznie oddalił od miasta, 
chwycił ją za gardło i zadał straszliwy 
cios sztyletem. — 12-go października 
Kiirten młotkiem zabił Elżbietę Derier. 
-— 25 października tym samym młot- 
kiem, uderzeniem w tył głowy panią 
Meyer i prostytutkę Klarę Wander. 
Ostatni mord dokonany został znów 
pierwotnym narzędziem zbrodniarza... 
nożyczkami. W ten sposób pozbawił 
życia Gertrudy Albermann. 

Kiirten siedząc na ławie oskarżo- 
nych robi wrażenie człowieka wypo- 
czętego. Nic mu nie dolega, niczego 
mu narazie nie brak. je i śpi. Strasz- 
liwa lista ofiar, którą wylicza obecnie 
na procesie, wszystkie szczegóły po- 
pełnionych zbrodni, morderstw, wy-. 
raz twarzy ofiar, o czem pamięta do- 
skonale, nie budzą go w nocy. Śpi 
spokojnie. Nie budzi go też widmo 
wiszącej nad nim gilotyny. W prowin- 
cjach reńskich używają bowiem tego 
narzędzia zapożyczonego z czasów | 
rewolucji francuskiej, podczas gdy w 
Hannowerze panuje miecz, a w Pru- | 
sach-- topór. —-Los Kiirtena zdaje się | 
być przesądzony. aż. — 
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Powszechna Spółdzielnia w Wilnie 
w „Słowie (nr. 71) ukazał się ar 

tykuł, p. K. L., w którym autor wzy- 
wa spółdzielców do zajęcia się zorga 
nizowaniem w Wilnie potrzebnej koo- 
peratywy spożywców. 

Odpowiadając na ten artykuł, prag 
nę zarazem poinformować czytelników 
„Stowa“, že kooperatywa taka two- 
rzy się pod nazwą „Powszechna Spół- 
dzielnia Spożywców*. Zebranie zało- 
cielskie odbyło się jeszcze w dniu 31 
mają roku ubiegłego. Przewodniczą- 
čym rady nadzorczej jest niżej podpi- 
sany, wiceprzewodniczącymi — p. inż. 
H, Jensz i p. A. Kobecki, sekretarzem 
— p. St. 
tarza — p. J. Lazarewicz. Zarząd sta- 
nowią: p. St. Godecki, — przewodni- 
czący, p. H .Karpiński — skarbnik, # 
sekretarz, oraz p. W. Bukraba. Udział. 
członkowski wynosi w spółdzielni 25 
zł. Odpowiedzialność do wysokości u- 
działu. Wpisowe 2 złote. Udziały moż 
na wplacač ratami, 
przy przystąpieniu wynosi 3 zł. 

Tworząc nową placówkę, wystrze- 
gamy się starych błędów i pragniemy 
wykorzystać w sposób właściwy stoją 
ce przed spółdzielnią możliwości. 

Pomni na zgubne następstwa roz 
drobnienia ruchu spółdzielczego, po- 
stanowiliśmy nadać kooperatywie cha- 
rakter powszechności, czemu daliśmy 

az w samej już nazwie stowarzy- 
szenia. Spółdzielnia nasza nie posiada 
zabarwienia politycznego i jest otwar- 
ta dla wszystkich spożywców bez 
względu na różnice, dzielące mieszkań 
ców Wilna na rozmaite obozy. 

Pamiętamy, że jedną z głównych 
przyczyn likwidacji tylu dotychczaso- 
wych spółdzielni była zła obsada sta 
nowisk pracowniczych. Doświadcze- 
nie przekonało nas o tem, że nieod- 
powiedni dobór pracowników, a zwła- 
szcza kierowników doprowadza spół- 
dzielnię do zguby nawet przy  ideo- 
wych i światłych członkach rady i za 
rządu. Zważywszy, iż dobór ten jest 
na miejscowym rynku pracy trudny, 
skorzystaliśmy z powstałej przed ro- 
kiem w Warszawie ogólnopolskiej 
_kooperatywy pracy „Pracownik Spół- 
dzielczy”, inicjatorem i organizatorem 
której jest znany na naszym terenie 
działacz spółdzielczy p. Jan Wolski, 
— i wchodzimy z nią w porozumienie 
co do obsadzenia naszej placówki 
gwarantowanym zespołem wykwalifi - 
kowanych pracowników. 

Porozumielišmy się pozatem ze 
Związkiem Spółdz. Spożywców „Spo- 
tem“ oraz z jego oddziałem w Wilnie 

" co do ścisłego współdziałania. Zwią- 
zek życzliwie przyznał spółdzielni kre- 
dyty towarowe, zgodził się przekazać 
nam dokonywane dotąd przez Oddział 
zaopatrywanie instytucyj wileńskich w 
produkty spożywcze i opałowe, i 
wreszcie przystał na to, iż siedziba 
spółdzielni będzie się mieścić czasowo 
w lokalu Oddziału (Rossa 3, tel. 56) 
i korzystać z jego urządzeń biurowych 
magazynu i bocznicy kolejowej. Jest 

to poważnem wzmocnieniem bazy gos 

podarczej dla naszego stowarzyszenia. 

W Wilnie panuje zrozumiałe uprze 
dzenie do kooperatyw spożywców 
wskutek niezapomnianego jeszcze u- 
padku w mieście tylu placówek spół- 
dziekczych. Narazie przeto nie możemy 

| IEROREAG TSW OREW SZYTA KAI ZRZEC TIR TETEADEA 

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5-ta klasa, 28-my dzień ciągnienia 
Tabela nieurzędowa 
PRZED PRZERWĄ 

Po 5.000 zł. wygrały nr.: 49078 137386 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 35982 136028 

Po 2000 zł wygrały nr.: 25596 79691 
99743 110094 112201 134271 142860 154467 
200575 205292 

Po 1000 zł. wygrały nr.: 16257 21860 
40705 54395 81063 92594 93497 112118 
147911 159306 189190 194732 197329 

Po 500 zł. wygrały nr.: 8584 9664 10371 
1190 12911 14818 16288 16295 16559 17491 
18895 20051 28971 29410 39321 39465 40728 
42728 42237 45220 54890 62615 63406 62719 
67790 77722 77870 80400 87763 91028 96843 
101482 102258 103950 107629 109111 109234 
110523 111488 122825. 125445 125715 125907 
128345 130878 133822 136167 136167 136454 
141638 148569 156602 156602 160671 161181 
163327 164802 165076 166031 171373 180509 
192059. 194289 194681 198382 209061 209308 

PO PRZERWIE 

Premje po 4000 zł. 
Nr. 9160 -- 250 zł. 
Nr. 67235 +- 250 zł. 
Nr. 84238 +- 500 zł. 
Nr. 95600 -+- 250 zł. 
Nr 156500 4250 t. 
a. 100 + 146422 

o zł w n-ry: 11904 35870 ST285 ygraly n-ry 

Po zł. 3000 wygrały nr.: 125774 134513 
Po zł. 2000 wygrały nr.: 836 28488 48714 

112983 152463 152826 158638 197169 202983 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 3593 8986 13893 

16752 94267 111112 121409 134859 143591 
156510 168460 105400 203803 

Po 500 zł. wygrały nr.: 3313 4150 4439 
10063 11461 12909 14795 15951 17053 20146 
21012 21548 22605 25138 26187 40443 42618 
43187 48062 49197 49214 50756 52111 53468 
554510 54661 60060 61638 70488 83367 
87107 87498 88448 91233 99991 101320 
122519 111926 112291 112032 116745 119030 

22078 124739 28241 128482 131083 131142 
132414 133140 133443 135709 140101 147005 
147774 148356 152784 155335 161707 162380 
164587 165212 168344 172489 175276 180300 
180522 181961 183744 184722 187419 193800 
108491 201186 - 

29 dzień ciągnienia, 

_ WARSZAWA PAT. 15 b. m. w 29 dniu 

Ciągnienia 5 klasy 22 Polskiej Loterji Pań- 
owej główniejsze wygrane padły na nu- 

Mery następujące: 25 tysiecy złotych — na 
Nr. 25451, 15 tvs, — 180287, po 5 tysięcy 
— 37160, 122078 i 170056, po 3 tysiące zł. 
— 14737, 139933 i 198472. 

Czarnous, zastępcą sekre-' 

Najniższa wpłata 

liczyć na masowy przypływ członków 
do naszej instytucji. Udało się nam 
przecież zjednać dotąd około stu osób 
co —-jak na obecne stosunki — u- 
ważamy za fakt zadawalający. Więk- 
szy dopływ członków indywidualnych 
rozpocznie się dopiero wtedy, gdy 
spółdzielnia potrafi przełamać lody o- 
bojętności. 

Uwzględniając powyższą okolicz- 
ność, pragniemy zapoczątkować naszą 
pracę od zaopatrywania . instytucyj. 
Poza przejęciem tej akcji od oddziału 
„Społem'* zamierzamy zająć się skoor 
dvnowaniem działalności aprowizacyj- 
nej, które prowadzą tak liczne w Wil- 
nie samopomocowe stowarzyszenia u- 
rzędnicze i robotnicze. Działalność ta 
nie jest połączona dla nas z ryzykiem 
i nie wymaga większych kosztów, 
gdyż posługiwać się będziemy pomo- 
cą biura i magazynu „Społem. 

Kilka miesięcy takiej pracy powinno 
dać nam w wyniku: 1) zaufanie w spo 
łeczeństwie, 2) niewielkie oszczędno- 
ści z nadwyżek (zysków), 3) zwięk- 
szenie ilości członków. Będziemy się 
starali zdobyć przedewszystkiem jako 
członków instytucje, przez nas obsługi 
wane. Akcja w.tym kierunku jest już 
rozpoczęta. 

Dopiero po pewnym czasie, nie 
wcześnie, niż pod koniec lata, gdy się 
spółdzielnia wzmocni materjalnie i or 
ganizacyjnie, zamierzamy przystąpić 
do zakładania sklepów detalicznych, 
początkowo na gęściej zaludnionych 
peryferjach miasta. 

W okresie początkowym, wobec 
zapewnionej pomocy aparatu gospo- 
darczego „Społem*, nie będziemy 
mieli konieczności angażowania  sta- 
łego personelu i dopiero przystępując 
do uruchomiania sklepów, mamy  za- 
wezwać zespół pracowniczy ze wspom 
nianej Kooperatywy Pracy. 

Tyle informacyj pragnąłem udzie- 
lić o naszem stowarzyszeniu. Rozpo- 
czynamy nową pracę ostrożnie i dla- 
tego powoli. Wybieramy drogi może 
dłuższe, ale bardziej pewne. 

L Turski. 

Z WILEŃSKIEGO TOWARZYSTWA 
RYBACKIEGO 

Wileńskie Towarzystwo Rybackie powia 
damia, że dzięki pozyskaniu stałej współ - 
pracy fachowej siły rybackiej z zakresu bu- 
dowy i eksploatacji stawów rybnych, przy 
stępuje z wiosną bieżącego 1931 roku do 
wykonywania wszelkich prac pomiarowo - 
technicznych, wchodzących w zakres budow 
nictwa stawowego, opracowuje dane,  nie- 
zbędne dla uzyskania koncesyj wodno - 
prawnych, organizuje i prowadzi gospodar- 
stwa rybne drogą administracji i porad. 

Bliższe informacje otrzymać można w 
iedziałki i piątki od godziny 12 — 13 w 

okalu Spółdzielni członków Wileńskiego To 
WNE Rybackiego — Wilno Królewska 
kde 

PODRĘCZNIK DO OKREŚLANIA 
PODATKU DOCHODOWEGO 
Związek Właścicieli Lasów w Warszawie 

ul. Kopernika nr. 30 opracował i wydał wy 
tyczne do określania podatku dochodowego, 
które — jako praca obejmująca w szczegó 
łach całokształt gospodarki leśnej, a także 
w ogólnych zarysach gospodarki rolnej — 
dają nieodzowne i praktyczne wskazówki do 
zeznań o podatku dochodowym. 

Cena 1 egzemplarza zł. 6 — z przesyłką 
pocztową zł. 7,20. 

warzyw i kwiatów, 
Nasiona najwyższej wypróbo- 

wanej d broci poleca firma 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. 
Uwaga. Skład posiada własny aparat 

do próbnego kiełkowania nasion 

  

      

  

Przy bólach lnb zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopo- 
czuciu, pobudzeniu, należy natychmiast za 
stosować wypróbowany przy tych dolegli- 
wościach środek wodę gorzką „Fran- 
ciszka - Józefa". żądać w aptekach i drog. 
36930—0 
  

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

(Ciąg daiszy) 

  

„Brak na fotografji znaku, 

Że Dułhaka wykonania, 

— Proszę dać pełnomocnictwo, 

To jest sprawa do wygrania. 

     
Wraca do domi spokojniutki, 
Odpoczynku chwila słodka. 
Przez detefon słucha pilnie, 
Albinowa gada ciotka... 

(DGA)   

siuo 

Zamach bezrobotnych na obiady 
magistrackie 

NIEZWYKŁE NAJŚCIE NA LOKAL KUCHNI LUDOWEJ W MURACH 

PO-FRANCISZKANSKICH ‚ 

Wczoraj, w godzinach popołudniowych do lokalu kuchni 

murach po-Franciszkańskich przybyło kilkudziesięciu bezrobotnych, którzy 

zażądali wydania im obiadów. 

Nie pomogły wyjaśnienia służby, że obiady są przeznaczone dla upraw 

nionych i są obliczone na pewną ilość osób, i że wpierw należy uzyskać 

prawoz opieki społecznej: Usłyszawszy nazwisko kierownika opieki społ. 

Majewskiego, bezrobotni wpadli poprostu w szał. Całą grupą rzucili się w 

stronę kotła i momentalnie podzielili między sobą przyszykowane dania, 

złorzecząc służbie i grożąc pobiciem, jeśli ktoś będzie im przeszkadzał w 

spożyciu tak upragnionych obiadów. Nie obeszło się naturalnie bez sztur- 

chańców i „delikatnego* wypróbowania trwałości mebli i innego inwenta- 

rza magistrackiego. 

Gdy ten oryginalny obiad dobiegał końca, przybyła policja, lecz bez- 

robotni zoczywszy niebezpieczeństwo poczeli ulatniać się. Aranżerów zajścia 

zatrzymano. 

Bezrobotni zapowiadają, że jeśli Opieka Społeczna w dalszym ciągu 

będzie stosowała protekcjonizm w stosunku do potrzebujących pomocy, to 

będzie miała stałe tego rodzaju najścia. Należy dodać, że w ubiegły wtorek 

Opieka Społeczna otrzymała anonim, w którym nieznani autorzy 'grozili re- 

presjami, a nawet zapowiadają podłożenie maszyny piekielnej, jeśli obecny 

system, udzielania pomocy nie zostanie zrewidowany. 

Krwawe zajście przy ul. Kalwaryjskiej 
Wczoraj w dzień, koło rynku Kalwaryjskiego, wynikło zajście, które jak się 

okazało było epilogiem nieporozumień pomiędzy rodzinami Iliniczów 1 Andrejewych z 
ui. Obozowej. 

Około godziny 12 przechodzący ulicą 21-letni Bazyli i 54-letni Leon  Ilinicze 
(ojciec i syn) zostali znienacka zaatakowani przez czterech osobników, wśród nich bra- 
ci Andrejewych. 

W czasie bójki Andrejewy wydobyli z pod pałtotów siekiery i rzucili się na prze- 
ciwników, załdając im ciężkie rany, w głowy i piersi. 

Ponadto Ilinicze otrzymali kilka ran zaćanych szablą przez krewnego Andreje- 
wych — żołnierza. Działo się to w oczach licznych przechodniów, lecz zanim ktoś zdo- 

łał zareagować, Ilinicze zalani krwią padli na chodnik, zaś sprawcy usiłowali zbiec. 
Energiczny pościg policjantów uniemożliwił im ukrycie się i 

zostali ujęci. 
wszyscy wkrótce 

Rannych odwieziono do szpitala św. Jakóba w stanie nie rokującym nadzieł, 

Straszna zemsta dwuch kobiet 
PODPALENIE DOMU Z UWIĘZIONĄ WEWNĄTRZ RYWALKĄ 

W Stołpcach, w mieszkaniu Niny Janczurowej, wybuchł niespodziewanie pożar, 

który momentalnie ogarnął cały dom. 

Jeden z przechodniów, widząc płomienie, pośpieszył bez namysłu na ratunek, lecz 

siłą musiał wywarzać drzwi, bowiem były one zamknięte. 

Z palącego się budynku wyniesiono nawpół uduszoną Janczurową, która, gdy 

odzyskała przytomność, złożyła rewelacyjne zeznania. 

Krytycznego wieczora, Janczurową podstępnie wywołano na rodwórko, gdzie 

została przez dwie sąsiedki natychmiast skrępowana i wrzucona do składzika, obok 

mieszkania i zamknięta na klucz. Wzywać pomocy nie mogła, bowiem usta miała 

szczelnie zaknebłowane. W parę chwil potem płomienje ogarnęły składziki i uwięziona 

z przerażeniem oczekiwała momentu, kiedy ogień dosięgnie jej kata. 

Niespodziewana pomoc uratowała ją od niechybnej śmierci. 

Jak się okazało, zbrodni podpalenia dopusciły się dwie sąsiadki: Jadwiga Miś- 

kiewicz i Olga Chińczuk, które od dłuższego czasu pałały do Janczurowej nienawiścią, 

wynikłą na tle porachunków osobistych. Umyśliły więc zgładzić Janczurową, którą 

podstępnie uwłęziły, a następnie dom podpaliły. 

Sprawczynie zostały aresztowane. 

  

KRONI 
CZWARTEK 

Dziś 16 W. s. g 4 m. 20 

Benedykta 
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Roberta 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI U. 5. B. W WILNIE. 

: dnia 15. IV. 31 r 

Qiśnićn:e średnie w rum 754 

Temperatura šrednia »l- 2 
Temperziara najwyższa -1- 3 

Tempersiura najniższa — O 

Opad * mm. — 08 

Via: połudn. 

Tendencje: spad*k, potem wzrost, 

, Uwagi: półpochmurno, 

Z. s. g. 6 m. 21 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
. wczorajszym wojewoda | Kirtiklis odbył 
dłuższą konferencję z wojewodą  białostoc- 
kim Kościałkowskim. Przyjęci byli przez p. . 

wojewodę Kirtiklisa dziekan wydziału lekar- 
skiego USB. prof. Opoczyński i nacz. wy- 
działu dr, Rudziński w sprawie utworzenia 
w Wilnie komitetu dla zwałczania raka, na- 
stępnie komendant korpusu kadetów Nr. 1 
we Lwowie płk. Kazimierz Florek w spra- 
wie urządzenia obozu letniego dla kadetów 
Iwowskich w Nowych Trokach, poczem me- 
cenas Bronisław Krzyżanowski i prezes Izby 
Rzemieślniczej Szumański. 

— Podatek od nauczania został zniesio- 
ny. Jak nas informują Izba Skarbowa otrzy- 
mała okólnik Min. Skarbu w sprawie opodat 

kowania prywatnych zakładów naukowych, 

wyjaśniających, że zakłady te prowadzone 

są na zasadzie zezwolenia Min. W. R.i O.P: 

lub spraw wewn. i chociaż są obliczone na 

zysk, są całkowicie zwolnione od podatku 
przemysłowego. Dotyczy to zarówno szkół 
ogólnokształcących powszechnych, średnich, 
liceów i td., jako też wszelkiego rodzaju 
szkół i kursów zawodowych, jak dentystycz 
nych, akuszeryjnych, szoferskich, kroju, han 
diowych, stenograficznych i t. p. 

— Wcześniejsze otwieranie sklepów i 
piekarń. Okólnikiem swvm Min. Spr. wewn, 
wyjaśniło, że dopuszczalne jest wcześniej- 
sze otwieranie sklepów spożywczych, oraz 
piekarń, gdyż obowiązujące dotychczas roz- 
porządzenie o godzinach handlu, ustala je- 
dvnie najpėžniejsz: odzin zamykania sklepów. JP, jszą g © y 

Ministerstwo _ przekazało kompetencji 
władz administracyjnych ustalenie otwiera- 
nia tych przedsiębiorstw i w wypadku, gdy 
uznają za potrzebne, mogą ustalić godzinę 
TWA UR sklepów i piekarń na godz. 6 

Będzie to miało zastosowanie. zwłaszcza 
obecnie — w porze letniej, kiedy ruch roz- 
poczyna się znacznie wcześniej. 

MIEJSKA 
— Magistrat naradza się nad  sytuac 

finansową miasta. Wstał do sa. 
zwyczajne posiedzenie Magistratu, poświę- 
cone sprawie kryzysu finansowego, wobec 
jakiego stoi miasto, 

Jako jedyne wyjście z tej sytuacji jest 
ściągnięcie należności od instytucyj wojsko- 
wych i państwowych. Należności te — z róż 

EATIACA IDE TENS 

nych tytułów — dochodzą do wysokości 
688 tys. złotych. Tay 

Postanowiono zwrócić się jeszcze raz do 
z prośbą o wy- czynników miarodajnych : у 

i przyšpieszenia warcie presji w kierunku 
uregulowania zobowiązań. 

— Posiedzenie w sprawie komunikac 
miejskiej. Wczoraj odbyło się nadzwyczaj- 
ne posiedzenie Magistratu w sprawie udzie- 
lenia koncesji na prowadzenie przedsiębior- 
stwa autobusowego obsługującego ilno. 

Po zapoznaniu się z treścią ofert obu 
konkurujących ze sobą firm: „Arbon” i 
„Spółdzielni" nie powzięto żadnej konkret- 
nej decyzji, postanowiono natomiast odbyć 
konferencję z przedstawicielami oferentów. 

Jutro zapewne odbędzie się jeszcze jed- 
no posiedzenie Magistratu dla ostatecznego 
6 pracowania wniosku, który będzie prze-- 
dłożony władzom nadzorczym i Radzie Miej 
skiej. 

— Spółdzielnia Spożywców w Wilnie. Z 
dniem 14 b. m. rozpoczęła swe czynności 
handlowe Powszechna Spółdzielnia Spożyw- 
ców w Wilnie z siedzibą przy zaułku Rossa 
3, w lokalu Oddziału Związku  Spółdz. 
Spoż. Rz. P. w Wilnie. 

Do chwili otwarcia poszczególnych pun 
któw sprzedaży w całem mieście, co nastą 
pi w najbliższej przyszłości, Powszechna 
Spółdzielnia Spoż. już obecnie dostarcza 
wszystkim instytucjom rządowym, samorzą 
dowym, społecznym, stowarzvszeniom i or 
ganizacjom wszelkiego rodzaju kaszy, mąki 
cukier, sól, zapałki, artykuły kolonjalne, che 
miczne, piśmienne, węgiel opałowy i t. d. 

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

— Wołokumpie otrzyma elektryczność. 
Magistrat postanowił przeprowadzić elek- 
tryczne oświetlenie w dzielnicy Wołokumpie, 
która, jak wiadomo, toneła dotychczas w 
mroku. 

Roboty przygotowawcze są już w toku. 

Zakup koni dła wojska. W dniu 14 b. 
m. na rynku Kalwaryjskim wojskowa komi- 
sja remontowa zakuniła 13 koni dla armji 
na cgėlną sumę 10.900 zł. płacąc od 700— 
950 zł. za konia - 

W dniach 15 i 16 b m. komisja czynita 
zakupy w Oszmianie, a 17 w Smorgoniach. 

WOJSKOWA 
— Zarządzenie Nr. 1 do wszystkich pod- 

choražych rezerwy Koła Podchorążych przy 
Z.O.R. w Wilnie: Wzywam wszystkich pod- 
chorążych rezerwy, członków Koła, oraz 
tych podchorążych, którzy nie są jeszcze 
zrzeszeni do obowiazkowego stawienia się 
w sobotę dnia 18-IV o godz. 19 do lokalu 
Kasyna Garnizonowego na odczyt dysku- 
svinv p. t. „Rola oficera rezerwy w pracach 
LOPP*, który wvsłosi dvrektor wojewódz- 
kiero komitetu LOPP pkt. rez. Romer Sta- 
nisław. Zarządzenie powyższe uważam za 
nakaz organizacyjny, wvpełnienie którego 
bedzie kwalifikowało o dyscyplinie i solidar- 
ności członków. 

Wstęp wyłącznie dla oficerów i podcho- 
rążych rezerwy. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na wydziale 

btumanistycznym U.S.B. W okresie egzami- 
nacyjnym dodatkowvm wiosennym b. r. od 
17 marca, przystąpiło do egzaminów 83 
osób, składając 87 egzaminów częściowych, 

” 

ludowej w 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

z których 77 dało wynik pomyślny. Stopień 
magistra filozofjj w tymże okresie uzyska- 
ło 5 osób. й 

ZEBRANIA I ODCrYTY 

— Posiedzenie Naukowe Wileńskiego To 
warzystwa Ginekołogicznego odbędzie się 
dn. i6 b. m. o godz. 20 w lokalu Kliniki 
Położn. Ginekolog. USB (Bogusławska 3). 

Na porządku dziennym: Prof. Jakowicki 
w sprawie operowania przewlekłych spraw 
zapalnych wyrostka robaczkowego u ko- 
biet. Pokazy chorych z Kliniki Położniczo- 
Ginckołogicznej U.S.B. 

— Zebranie Towarzystwa Ogrodniczego 
Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze zawia- 
damia członków T-wa. Miłośników O- 
grodnictwa, że w niedzielę, dnia 19 - go 
IV b. r. w lokalu T-wa (Sierakowskiego 
4) o godz. 18-ej odbędzie się miesięczne 
zebranie T-wa z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Pokaz nowoczesnych narzędzi ogrod- 
niczych. 

2) Uroczyste wręczenie świadectw prak- 
tykantom ogrodniczym, absolwentom zimo 
wego kursu ogrodniczego. 

3) Referat treści ogrodniczej. 
Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Uczczenie dwunastoletniej rocznicy 

odzyskania Wilna. Otrzymujemy następujący 
komunikat: > 

W nadchodzącą niedzielę przypada rocz- 
nica wejścia wojsk naszych do Wilna i wy- 
gnanie bolszewików, rocznica, która w ser- 
cu każdego wilnianina budzi uczucia wdzięcz. 
ności, oraz jawi obraz tych niestrudzonych 
naszych żołnierzy, którzy życiem  przypie- 
czętowali oswobodzenie miasta. Ofiarność 
serc bohaterskich, które zamilkły na zawsze, 
aby tą ceną okupić radość innych, sprawi- 
ła, że dzisiaj możemy czynić RC 
aby ten dzień rocznicy uczcić godnie. Nałe- 
ży więc pomyśleć o tych, którym tyle za- 
wdzięczamy, należy pomyśleć o poległych 
obrońcach Wilna. 

A pamięc, ich ofiarny trud, daninę z ży- 
cia złożoną, uczcimy, wówczas jedynie, gdy 
wspomnienia tych chwil przekażemy potom- 
ności. Uczynić to możemy składając ofiarę 
na Polskie Tow. Opieki nad Grobami Boha- 
terów. By zdobyć Środki, potrzebne na ten 
cel, odbędzie się kwesta uliczna dnia 19 
kwietnia b. r. t. j, w niedzielę: 

Niechże nikt nie odmawia kwestarkom 
złożenia ofiary, choćby jednego grosza, bo 
tylko wspólny wysiłek urzeczywistnia plany 
i zamiary. 

Niechże każdy posiadanym znaczkiem 
poświadczy, iż przyłączył się do oddania 
należnego hołdu Obrońcom Wilna. 

— Z życia T-w Opieki nad zwierzętami 
w Wilnie. Zarząd Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Wilnie podaje do. wiado- 
mości że Dowództwo Okręgu Korpusu nr. 
II rozkazem z dnia 30 marca rb. I. 3609/ 
Per. R. 311 zezwolito pp. oficerom w służ- 
bie czynnej i nieczynnej na należenie do 
T-wa Opieki nad zwierzętami w Wilnie. 

Przy tej sposobności -komunikujemy, że 
Sekretarjat T-wa mieści się przy ul. Tatar- 
skiej nr. 2 (l piętro, III Komisarjat Policji 
Państw.) i czynny jest od godz. 18 do 19. 

Poszczególne odcinki pracy w kole zosta- 
ły podzielone pomiędzy sekcje, których zor- 
ganizowano 3, a mianowicie 1) Sekcja PW 
1 WF — kierownikiem tej sekcji jest ko. 
Topór - Wąsowski Tadeusz, 2) kulturalno 
oświatowa — kierownikiem jest kol. Woi- 
cicki Kazimierz, 3) Pomocy koleżeńskiej — 

kierownikiem jest kol. inż. Zdrojewski Маг- 
jan. 

Dzień imienin swego Wodza Marszałka 
Piłsudskiego, koło stow. rez. i b. wojsko- 
wych obchodziło uroczyście. W dniu tym 
sekcja kulturalno - oŚwiatowa zorganizowa- 
ła akademię, która się odbyła w lokalu 
wojew. Federacji PZOO. Akademję otwo- 
rzył prezes kol. Kaczmarek, odczytaniem о- 
kolicznościawego rozkazu Prezesa  Federa- 
cjj PZOO — p. wojewody Kirtiklisa, po- 
czem kol. Wójcicki głosił odczyt na te- 
mat.: „Życie i czyny ałka Józefa Pił- 
sudskiego“. 

Po odczycie, znany na gruncie wileń- 
skim art. - fotograf p. Bułhak zadeklamo- 
wał kilka wierszy o GoW AW 

— Koło hodowli konia pow. Wil. Troc- 
kiego. W dniu 14 bm. w lokału sejmiku 
Wil-Trockiego odbyło się organizacyjne 
posiedzenie Koła hodowców koni pow. Wi 
Trockiego, na którym został przyjęty statut 
koła, oraz dokonane wybory władz. 

. Do zarządu koła weszli p.p. Jan Fale- 
wicz czł. wydziału pow, j. Ślizień prezes 
okr. T. O. i R, R. hr. |. Breza — prezes 
Turf-Clubu, M. Kirjacki — insp. hodowli 

: š. P. 

Konstanty Markiewicz 
Dzisiaj rano zmarł nagle odžwierny wi- 

leńskiego urzędu wojewódzkiego Konstani 
Markiewicz. Była to popularna  osobistość, 
znałi go wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek 
sprawy do załatwienia w urzędzie wojewódz 
kim. Śp. K. Markiewicz urodzony w roku 
1858 pozostawał od roku 1919 bez przerwy 
na służbie państwowej. Był to jeden z naj 
starszych niższych  funkcjonarjuszy  wil 
skiego urzędu wojewódzkiego, odznaczał 
się wyjątkową gorliwością i służył za wzór 
uczciwej i oddanej pracy, W czasie inwazji 
bołszewickiej i litewskiej, jako odźwiemry 
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich pozo- 
stawał na straży gmachu i swą zaradnością 
i wysoką uczciwością przyczynił się wiełce 
do ochrony mienia państwowego, oraz do 
zachowania gmachu województwa przed 
zniszczeniem. Zmarł na posterunku., 

Za gorliwą i ofiarną, w poczuciu obo- 
wiązku służbę państwową ś.p. K. Markie- 
wicz w 10-tą Rocznicę Wyzwolenia Wilna, 
nagrodzony został Bronzowym Krzyżem Za- 

SPORT 
NAGRODY PRZECHODNIE KORPUSU 

KADETÓW Nr. 1 

Komendant korpusu kadetów Nr. 1 
Lwów płk. dypl. Florek ku upamiętnieniu 
miłych chwil, jakie spędził korpus w lecie 
1930 roku na terenie ziemi wileńskiej w 
okolicach Nowy Trok, oraz ku związaniu 
silniejszemi więzami sympatji dwu odwiecz- 
nych strażnic kresowych polskości, Wilna i 
Lwowa, ufuńdował w imieniu korpusu ka- 
detów Nr. 1, dwie nagrody przechodnie za 
strzelanie zespołowe i za pływanie družy- 

= tych nagród ma być rozegry ierwsza z tych na ma być rozegry- 
wana podczas dorocznego wojewódzkiego 
święta W.F. i P. W:, zaś druga podczas 
dorocznych zawodów Piywaddui na jezio- 
rze w Nowych Trokach 

  

  

koni Wileńskiego T. O. i K. R. i J. Wasi- 
lewski — agronom sejmikowy 

Do komisji rewizyjnej weszli p.p.: WŁ 
Łęski, J: Strumiłło i A. Balcewicz. 

Zadaniem koła będzie popieranie hodo- 
wli/ konia /w powiecie i organizacja zbytu. 

BALE I ZARAWY 
— Z T-wa Przyjaciół 85 PR. strz. 

wileńskich, nadchodzącą sobotę odbędzie 
się dancing towarzyski w cukierni B.Sztrał- 
la („Czerwony“) na cele kulturalno-ošwia- 
Lai szeregowych 85 p. p. strzelców wileń- 

С 
Tani-wstęp — 2 2},, отах тйу се! powin- 

ny zapewnić powodzenie zabawie, 
wionej wszełkiej karoty. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś o 
godz. 8-ej ukaże się po raz trzeci fascynu 
jąca sztuka Leo Len za „W nocy ze środy 
na czwartek', która zapowiada sie, jako ie- 
den z największych sukcesow sezonu 
da się na to zarówno pełna nweatji reżył 
serja R. Wasilewskiego, jak i świetna gra 
zespołu z Lewicką, Sawicką, laskiewiczem, 
Kreczmarem i dyr. Zelwerowiczem na czele 
jak i niezwykle pomysłowa uprawa dekorz- 
cyjna RE ). „Hawryłkiew:cza 

— Teatr miejski , w „Lucai“. 
godz. 8-ej „Koniec i początek" prz 
medja M Maszyńskiego, której poz 
mer -oraz komiczne sytuacje buda 
ną wesołość na widowni. 

— „Sztuba* K. Leczyckiego w teatrze 
na Pohulance. Doskonała aktusina sztuka 
Kazimierza Leczyckiego „Szruba” ukaże :ię 
nieodwołalnie po raz ostatni w sezonie w 
niedzielę dnia 19-go b m. o zodz. 3 m, 20 
pp. w teatrze na Pohulance. Sztuka ta cie- 
szy się w Wilnie ogromnem powodzeniem, 
dzięki żywości poruszanych zagadnien о- 
raz oryginałnemu ujęciu tematu 

„, — Recital taneczny Lidji Winogradzkiej. 
W nadchodzącą niedzielę, dnia 19 b. m. w 
sali Teatru „Lutnia* odbędzie się o й 
3 m. 30 po poł. recitał taneczny p. Lidji 
Winogradzkiej, oraz jej 45 uczenic. Arcycie- 
kawy program zapowiada między innemi 
szereg produkcyj z instrumentami perkusyj- 
nemi. Występ p. Lidji Winogradzkiej wywo- 
łał w naszem mieście żywe zainteresowanie. 

— Występy Modzelewskiej i A. Wę- 
gierki. We wtorek dnia 21, środę 22, oraz 
we czwartek 23 b. m. odbędą się w Tea- 
trze „Lutnia* występy znakomitych - 
stów warszawskich — Marji Modzelewsktej 
i Aleksandra Węgierki. Świetni artyści wy- 

Lziš 6 
ua ko 

y hu     

stąpią w fascynującej, pełnej napięcia sztuce | 
L. Verneuilla „Pan Lamberthier“, przedsta- 
wiającej niezwykle szerokie pole do popisu 
aktorskiego. 

— Występy rosyjskiego teatru drama- 
tycznego z Rygi. piątek, dnia 24 b. m. 
rozpoczyna się w Teatrze „Lutnia“ szereg 
występów zespołu rosyjskiego teatru dra- 
matycznego z Rvgi. Niezwykle bogaty 
gram tych występów zawiera następujące 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej 

  

Sąd Apelacyjny uchylił środek 
zapobilegawczy—wieęzienie 

W STOSUNKU DO REDAKTORA „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO* 

W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w 
Wilnie rozpatrywał na posiedzeniu gospo- 
darczem podanie o zmianę środka zapobie- 
awczego obrońcy skazanego przez Sąd 
kręgowy redaktora _ odpowiedzialnego 

„Dziennika Wileńskiego* |. Cieszewskiego, 
który na mocy zarządzenia tegoż Sądu z0- 
stał w sali rozpraw aresztowany i osadzo- 
ny w więzieniu na Łukiszkach. 

Sąd Apelacyjny po zaznajomieniu się z 
meritum sprawy uznał, że w wypadku tym 
niema najmniejszej podstawy po temu, aby 

Wybuch gazów w 

zastosować najsurowszy środek zapobiegaw 
czy — areszt bezwzgłędny, któryby miał 
uzasadnienie w art. 165 KPK. 

Sąd Apelacyjny uznał, że red. Cieszewski 
może być zwolniony z więzienia po złoże- 
niu kaucji w wysokości 200 zł. 

Na mocy tej decyzji, wczoraj o godz. 2 

po po. p. Cieszewski został uwolniony 
Jak się dowiadujemy, przez cały 

pobytu w więzienia p. Cieszewski znajdo- 
wał się w szpitale więziennym, gdzie z0- 
stał umieszczony z uwagi na stan zdrowia. 

koszarach 77 p. p. 
Przedwczoraj w dzień w 77 p.p. w Lidzie zdarzył się okropny wypadek: 

Jeden z żołnierzy tego pułku Stanisław Rejmonczek rzucił w ustępie zapałoną 

zapałkę i spowodował wybuch nagromadzonych gazów. Siłą wybuchu  Rajmonczek 

został bardzo ciężko poparzony i został przewieziony natychmiast do szpitała. + 

Inni żołnierze zdołali ujść z opresji bez większego szwanku. 

Qszust podawał się za przedstawiciela 
T-wa Ubezpieczeń 

I WYŁUDZAŁ SKŁADKI OD WŁAŚCICIELI MAJĄTKÓW I KUPCÓW 

Przed niedawnym czasem na terenie powiatów grasował niejaki Rafał 
rzekomo przedstawiciel wileńskiego oddziału Tew. Ubezpieczeń „Assec 

G 

rali Trieste“. Objeżdżał on majątki i miasteczka, proponując ubezpieczenie na dogod 

nych warunkach i bez badań lekarskich. 
W ten sposób oszust pobrał znaczne 

właściciełkę majątku Nacz-Chłebowsk p. |. 
sumy i naciągnął kilkadziesiąt osób a m. in. 
Święcicką: Gdy afera się wydała, Glass 

ukrył się i dopiero teraz został ujęty w Warszawie. 

pozba- 

lasse, 
Głasse, | 

istan | 
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„Białe gara”, „las, ana kaj Poseł Z.S.S.R. Kącik grafologiczny šita Kit Od dnia 15 do 19 kwietnia 1955 ‹ włącznie oęczie wyświetlany film. | 
Na PIĄ : 3 > $ Dramat miłości i poświę- 

Bilety można już nabywać w kasie za- Szanowni Czytelnicy „Słowa”, którzy SALAM |IEJSKA „GWIAŹ BZISTA ESKADRA: Jo Renia Ak:ów i mawiań w Teatrze „Lutnia'. 

i — Trzydziestolecie pracy scenicznej dyr. 
A. Zelwerowicza. W początkach maja, przy- 
pada jubileusz 30-letniej. pracy scenicznej 
dyr. Zelwerowicza. Protektorat nad obcho- 
dem objął p. premjer Walery Sławek. 

—- Występy zespołu Teatrów Wileńskich 
w Lidzie i Nowogródku. We środę 22, oraz 
we czwartek 23 b. m. część zespołu Teatrów 
Miejskich w Wilnie wyjeżdża na występy 
do Lidy i Nowogródka. Wystawiona będzie 
słoneczna komedja Marjusza Maszyńskiego 
„Koniec i początek". 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Walc miłości 
Hollywood — Koniec świata. 

Casino — Naszyjnik królowej, 

Ognisko — Pod banderą miłości. 
Kino Miejskie — Gwiaždzista eskadra. 
Mimoza — Ponad šnieg. 
Stylowy — Miasto Klęski; nad program 

Wampiry Warszawy. 
Światowid — Pat i Patachon wśród lu- 

dożerców. 
Pan — Indyjski grobowiec. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

а — Wypadki w ciągu doby. Od 14 do 15 
bm. zanotowano w Wilnie wypadków 38 

/  —— w tem kradzieży 6, opilstwa 11, prze- 
__ kroczeń administracyjnyc 10. 

— Fałszywy bilon. Szluzel Hipolit (3 
Maja 8) dostarczył do komisarjatu policji 
fałszywą monetę 2-złotową, którą otrzymał 
od Baka Mowszy (Sierakowskiego 27). 

— Nagła śmierć podczasgo 
ściny. W jednem z mieszkań przy ul. 
Sofiannej 12 zmarł nagle przybyły w go- 
ścinę 60-letni Bol. Myśliniec  (Szkapkrna 

  

Jakoby powodem zgonu było stałe nadu 
żywanie Zikobała: 

— CY handel sacha- 
ryną. W dniu dzisiejszym organy policji 
państwowej w Nieświeżu dokonały rewizji 
w. sklepie Karon, przyczem podczas re- 
wizji ujawniono 44 paczki sacharyny w 
kryształach. Sacharynę zakwestjonowano i 
RE do dyspozycji inspektoratu Kon 

Skarbowej. 

  

2 —Nieszczęšliwy wy- 
padek. Onegdaj w os. wojskowej 
Achramowicze, gm. Hrycewickiej An- 
tomi Sokołowski manipulując z rewol- 
werem spowodował wystrzał, zadając 
sobie uszkodzenie ciała w okolicy pra- 
„wego szczytu płuc. Rannego w stanie 
ciężkim odwieziono do szpitala sejmi- 
kowego w Nieświeżu. 

— Samobójstwo. Przed kilku dniami 

mieszkaniec wsi Hołynka, gm.  Siniawskiej 

Aleksander Bobko lat 19 w zamiarze samo- 

bójczym rzucił się do rzeki Nacz i utonął. 

Zwłoki wymienionego odnaleziono. Przy- 
czyna samobójstwa narazie nie ustałona. 

-— Pożary. W os. Hołowce. gm: Snow- 
skiej, wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar, podczas któ- 
rego spłonęła drewniana przybudówka, oraz 
został spalony chlew i część domu miesz- 
kalnego. Ogólne straty pożaru w budynkach 
osadnika Pawła Kulka wynoszą około 
500 zł. 

W tymże dniu wybuchł pożar we wsi 
__ Chodatowicze, gm. łańskiej, przyczem na 

szkodę Mikołaja Drohowca i Włodzimierza 
Tworowskiego spłonął dom _— mieszkalny 
stodoła i piwnica. Przyczyna pożaru — nie- 
strożne obchodzenie się z ogniem. 

Aresztowanie listonosza. W 
Drui aresztowano listonosza Mikulicza 
pod zarzutem kradzieży listów. 

— Podrzutęk, Przy ul. Tatarskiej 1 zna- 
leziono podrzutka płci męskiej w wieku oko 
2101 I którego umieszczono w przy- 

_ tułku Dzieciątka Jezus. 

NEA | ij ii 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Bl:łorus| —szkice historyczne zł, 6. — 

Placyd Jankowski (John of Dycalp) — 
życie i twórczość . zł. 10— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
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x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
plesklego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolelarzy a + 0.80 
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| KAZIMIERZ LECZYCKI. 

„DWUDZIESTY 
(POWIEŚĆ) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 
_._ Obecnie w końcu 1919 roku, kiedy 
od wybuchu Niepodległości upłynął 

5 uż rok blisko, Luśka śmiało i zdecydo 
wanie weszła pod znak W.P. „Boha- 
ter z Suwalszczyzny” został przyjęty 
z całym entuzjazmem i uroczyście za- 

| dac do stałego bywania we wtor 
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Przystał chętnie, lubił bowiem w 
gruncie rzeczy uczynny i serdeczny 
dom pp. Szydełków, z ich atrofją zmy- 
słu historycznego, brakiem ideowo- 
ści, parafjalną filantropją, ładną Zuś- 
ką i salonem we wtorki. Mógł dzięki 
im poznać małą Warszawkę w dużej 

Warszawie. Wielka ze swoją ukrytą 
trwogą, o synów, że swoją pracą w 

_ szpitalach i instytucjach społecznych, 
_ pogodą i ofiarnością przypominała mu 

_ Jaworów. Mała była uosobieniem przy 
słowia, zasłyszanego na Kresach: 
„Chapaj Reut miaso, bo Weryhi poja- 
dzić! : 

| Wtorkowa publicznošė w salonach 
rodziców Zuśki należała do tego typu 
„poszukiwaczy złota”, dla których nie 
istnieje żadna „konjunktura moralna“. 

żeli gdzieś tam leje się krew, to 
_ trzeba podstawić jaknajwiększy ron- 
_ delek i jajnajdrożej sprzedać jego ża- 

wartość. Bronowski, który i w domu i 
w tajnych organizacjach szkolnych na 
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_ łykał się atmosfery jaworowskiej, przy 

> Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowie 

pielgrzymem do Mekki 
Brzmi to jak ironja, lub fantazja, 

jest jednak prawdą. Donosi o niej or- 
gan emigracji muzułmańskiej z Rosji 
sowieckiej, wychodzący w Stambule 
„Milli Jul". Poseł Z.S.S.R. w króle- 
stwie Hedżasu, człowiek stojący na 
czele muzułmańskiej sekcji  „bezbož- 
ników*, Tiurakułow, udaje się obec- 
nie z rytuałną pielgrzymką do grobu 
Proroka. Udaje się tam za „dyspensą 
moskiewskich towarzyszy, za partyj- 
nym ukazem samego Stalina. 

Do najmożniejszego z szeregu po- 

wojennych, pod protektoratem W. Bry 
tanji pozostających „królestw* arab- 
skich, do Hedżasu, przybył poseł ZSSR 

Tiurakułow; do pomniejszych tenni- 

ków angielskich wysłano  nieoticjal- 

nych agitatorów. Ich praca jednak na- 

potkała na równie nieprzewidzianą, 

jak niepokonaną przeszkodę; była nią 

antyreligijna polityka Moskwy. Wyzy- 

skała ją znakomicie Anglja. Po aułach 

i miastach arabskich rozpowszechnio- 

no masami reprodukcje „„bezbożnic- 

kich* zdjęć i rysunków, mających w 
Rosji zohydzić i wyśmiać Isłam, Alla- 
ha, Mahometa. Radjo, prasa, komuni- 

katy posłużyły do rozpowszechnienia 

wieści o masowych  rozstrzelaniach i 

„zsyłkach na Sołówki*, _ muzułmań- 

skich duchownych Kaukazu, lub Kry- 

mu. Wszechpotężny kler muzułmański 

Arabji, uderzył w wielki dzwon, zmo- 

bilizował przeciw Sowietom fanatycz- 

ne masy Bliskiego Wschodu. Nie po- 

mogli najwprawniejsi agitatorzy komu- 

nistyczni, najbardziej demagogiczne 

hasła! 

Wobec tak beznadziejnej sytuacji, 
zmieniono taktykę, Pod  przewodnic- 

twem Stalina odbyła się w Moskwie 

specjalna konferencja, na którą zawez- 
wano posła sowieckiego w Hedżasie, 
Tiurakułowa. Sam szef GUP Menżyń- 
ski, postawił wniosek, aby Tiuraku- 
łow, jako pochodzenia muzułmańskie- 
go, odbył według rytuału pielgrzymkę 
do grobu Mahometa (!) dla zademon- 
strowania rzekomej tolerancji religij- 
nej w Sowietach. Niektórzy  członko- 
wie biura politycznego partji komuni- 
stycznej oponowali przeciwko projek- 
towi Menżyńskiego, dowodząc, że te- 
go rodzaju taktyka stoi w sprzeczności 
z ateistycznym światopoglądem komu- 
nizmu. Gorącej dyskusji położył kres 
Stalin, oświadczając, że każdy komu- 
nista, jeżeli tego wymagają interesy 
proletarjatu i rewolucji komunistycz- 
nej, może udawać wiernego chrześci- 
janina, mahometana, lub izraelitę! 

Stosownie do „najwyższej decyzji! 
posłuszny Tiurakułow odbył przepisa- 
ną rytuałem pielgrzymkę. W pewnej 
odległości od Mekki, wódz mahome- 
tańskiej sekcji związku bezbożników, 
rozebrał się do naga i wdział rytualne 
szaty. Przez dni dwanaście zaprzestał 
bezbożnego zwyczaju zgalania zaro- 
stu, a pięć razy dziennie odprawiał 
przepisane modły przy świętym kamie 
niu Kaaba. W dzień wielkiego święta 
Kurban Bajram oficjalny reprezentant 
bezbożnego państwa po siedemkroč 
obszedł wkoło święty kamień. Poczem 
udał się na sąsiednią górę, gdzie we- 
dle legend Koranu, jest siedlisko złego 
ducha. Tu cisnął siedem razy kamie- 
niem „na pohybel* owym mocom pie- 
kielnym i złożył ofiarę z 7 wielbłądów. 
Na zakończenie udał się do Medyny, 
by odprawić modły przed grobem Ma- 
hometa. 

„Comedia finita“, nadano, być mo- 
że, szyfrowany telegram do Moskwy. 
Sowiety doszły też do wniosku, że 
propagandę bezbożniczą można prakty 
„kować w domu, a zagranicą lepiej na- 
giąć się do postów, rytuałów i pacie- 
rzy. ]ak donosi jednak „Milli Jul“, 
obłuda Tiurakułowa wywołała jedynie 
oburzenie. 
  

patrywał się szydełkowej publiczce z 
tą samą mieszaniną zainteresowania i 
wstrętu, co ongiś żmijom i ropuchom 
w spirytusie. Ci ludzie , skupujący za- 
bezcen waluty, domy, sklepy, place, 
podczas kiedy nieraz ciała ich synów 
i krewniaków rozszerzały coraz wię- 
cej obręcz granic, zarabiacze fortun 
na dostawach towarów dla ludzi cier- 
pień i śmierci, byli dla Bronowskiego 
światem godnym Dantona i Robcs- 
pierra. Ponieważ jednak był to świat 
tak obcy „atmosferze jaworowskiej“, 
przeto zmysł obserwacji zaczął w nim 
pracować o wiele silniej: Oprócz nor 
malnej żądzy zysku dostrzegł w nica 
jeszcze naiwną ambicję, która była 
dlań profanacją świętości, a dla nich 
była czemś zupełnie normalnem. Do- 
strzegł teraz na własne oczy, czytany 
ongiś rozdział z jakiejś książki, trak- 
tującej o związku psychologicznyn: po 
między wielkiemi ofiarami i wiełkiemi 
spekulacjami. Kandydaci do gilotyny, 
nie chcieli oddać historycznego pierw 
szeństwa ludziom w mundurach ; or- 
derach. Mieli oni swój własny światek, 
swoje własne kryterja, moralne, swo- 
ich własnych bohaterów i pechowców. 
Q swoich zwycięstwach i kleskach 
przy sprowadzaniu mąki, cży owsa, 
mówili tym samym tonem , co pół go 
dziny temu o wzięciu Mińska, czy Ży- 
tomierza. Na lekką, salonową agit a- 
cję Bronowskiego, który nie wyzbył 
się jeszcze swojej drugiej natury ©- 
misarjusza, odpowiadali stereotypowo 
„dobrze, ale co oni będą jeść, jak о- 
grabią wszystkich chłopów? Przy ta- 

chcieliby otrzymać grafologiczną ekspertyzę 
swego charakteru i usposobienia, na podsta- 
wie grafologji, proszeni są o łaskawe nade- 
słanie do Redakcji sub „Kącik. Grafologicz- 
ny” próbek swego pisma, poczem otrzyma 
ją dnia następnego odpowiedź. 

Na odpowiedź należy załączyć znaczek 
pocztowy wartości 1 złotego. 

Porucznikowi. Charakter  choleryczny, 
gwałtowny, serce dobre, umysł bystry. Nie- 
dociągnięcia w konstrukcji charakteru, wo- 
ła słaba, wpływowość... 

Dobre, bardzo dobre mniemanie o so- 
bie, ba, nawet nieco  zarozumialstwa. Źle, 
źle, panie poruczniku, piękny mundur i 
dźwięczne ostrogi to bardzo piękne, ale i 
stanowią zbyt słabe argumenty życiowe. 

Sądzę jednak, że przy Pańskiem dobrem 
sercu i inteligencji oraz pewnej dozie samo 
krytycyzmu poprawi się Pan. 

Grafolog skonstatował pozatem przeżyte 
WE młodych, poważne przejścia i cho- 
robę. 

Zofja D. Droga Panno 
Pani dziękuję za miły list. 

Żąda Pani odemnie, bym przesłał odpo- 
wiedź.na adres Pani (Wilno ul. Gdańska) 
niestety, jednak, nie podaje Pani ani nazwi- 
ska, ani N-ra domu. 

Rozumiem , Panią, że nie chciała Pani 
podawać mi nazwiska, ale należało podać 
adres dokładniejszy. Grafolog nie jest jasno 
widzem, ani tak domyślnym, by z miłego 
Pani iistu domyślił się, adresu. Eksperty- 
zę podam natychmiast, proszę jednak o 
dokładny adres i przesłanie znaczków (vide 
nagłówek). 

Łączę miłe pozdrowienia. 

Zofjo, bardzo 

BADIO WILEŃSKIE 

CZWARTEK, DNIA 16 kwietnia 

11.58: Czas. 
12.5 — 12.50: Muzyka taneczna (płyty). 

12.55 — 14.40: Poranek szkolny z Filh. 
Warszawskiej (utyory Żeleńskiego i Wie- 
niawskiego). 

14 — 14.20: „Kącik dla Pań z Warszawy 
14.55 — 15.10: „Ziemia b. Księstwa Li- 

tewskiego jako całość gospodarcza" — od- 
czyt wygłosi Teodor Nagurski. Transm. na 
wszystkie stacje. 

15.30 — 16.10: Odczyty dla 
stów z Warszawy. 

16.10 — 16.15: Komunikat dla Żeglugi 
z Warszawy. 

16.15 — 16.20: Program dzienny. 

16.20 — 17.15: Koncert symfoniczny 
(płyty) Utwory Mozarta. Słowo wstępne 
wygłosi prof. M. Józefowicz. 

  

maturzy- 

17.15 — 17.40: „Wytwórcy jedwabiu— 
odczyt wygłosi z Katowic — dr. K. Simm. 

11.45 — 18.45: Koncert kameralny, po- 
święcony muzyce klasycznej. Wykonawcy: 
Judyta Neumann (I skrz.) M. Neuman (Il 
skrz.) i Władysław Trocki (Kortey). W 
przerwie recytacje w wyk. Haliny Hohen- 
dliagerówny. Program: 1) H. Purcell — 
Žiota sonata, a) Largo, b) Adagio, c) Alle- 
gro, d) Grave, e) Allegro. 

2) Torelli — Koncert, a) Allegro ma 
non trappo, b) agio andante, c) Allegro, 3) 
G. Tartini — Trio, a) Andante, b) Allegro, 
4) J. S. Bach — Koncert d-moll, a) Alle- 
gro, b) Adagio, c) Allegro. 

18.45 — 19: Komun. Akad. Koła Misyj- 
nege. > 

519 — 19.15: „O Lelewelu* Stanisława 
Wyspiańskiego" — odczyt w związku z 
setną rocznicą powstania na Litwie (wy- 
głosi Wiktor Piotrowicz. 

_ 19.15 — 19.30: Komun. Zw. Młodzieży 
Polskiej. | 

19.30 — 19.40: 
rozm. 

19.40 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 
wy z Warszawy. 

20 — 20.15: „Technika humanitarna" — 
felj. z Warszawy wygłosi E. Porębski. 

20.15 — 2.145: Wieczór poświęcony Ru- 
munji z Warszawy 

20.45 — 23.30: Słuchowisko z Warsza- 
wy (Salome „Wilde'a). 

22.35 — 24: Komunikaty i muzyka ta- 
neczna z Warszawy. 

BARRA RH 
OBWIESZCZENIE 
Podaję do wiadomości ogólnej, iż w 

dniu 22 kwieinia 1931 roku o godzinie 10 
rano, w terminie drugim, od ceny zaofiaro- 
wanej, w sali licytacyjnej Izby Skarbowej 
w Wilnie przy ul. Wingry 4 (gmach urzę- 
dów skarbowych) będą sprzedane z licyta- 
cji następujące przedmioty: artykuły  piš- 
mienne, artykuły kosmetyczne w ilošci 
1,200 tuzinów pudełek, samowary, walizki, 
meble, palta, motor, lampy elektryczne i mik 
roskop. 

Aukcjenista (=) Ch. Smajkiewicz. 

Program na piątek i 

SARUFRLRURHGURUR URU RLRLĘ 
SIENOS SS AA PATI TIT ISK IS TINKA ROS 

kich obrotach co to komu szkodzi, že 
się trochę zarobi!“. 

Oprócz finansjery salonu, o któ- 
rych Zuśka mówiła intymnie, goś- 
ciom podejrzanym o ideowość: fe, 
paskarze. nie wiem, dlaczego ojciec 
ich przyjmuje”... była i elita intelektu- 
alna tego światka. Składały się na nią 
pół-gwiazdy polityczne, przeważnie 
przybyłe do Sejmu z głębokiej prowin 
cji. Były to niekiedy poczciwe  nie- 
dźwiadki, olśnione wygraną na poli- 
tycznej loterji, zaczynające każde trzy 
słowa zwrotem „my, posłowie!" Nie- 
kiedy pojętni uczniowie spekulantów, 
robiący w polityce „historję* na włas 
ne młynki. Pozatem paru aspirantów 
do karjer administracyjnych, poeta - 
referent z ministerstwa aprowizacji i 
kilku kuzynków - dekowników, o któ- 
rych Zuśka z dumą mówiła: „nasze 
kochane, szare żołnierzyki". 

Nigdy w najśmielszych przypuszcze 
niach podczas swoich jaworowskich 
medytacyj, Bronowski nie przypu- 
szczał, ażeby życie mogło zmienić się 
i rozrość w tempie również zawrot- 
nem. Kraj wydał mu się teraz łąką wio 
senną. Historja lunęła słońcem i de- 
szczem. W fabryce rządzenia coraz 
gęściej zastawianej przez maszyny or 
ganizacyjne, coraz mniej było miejsca 
dla inicjatywy. Dawne, kochane dobre 
małe państewko, w którem. czuł się 
wielkim człowiekiem, na mikroskopij- 
nym warsztacie pracy, umarło. Wy- 
rosła na jego gruzach olbrzymia no- 
woczesna fabryka administracyjna, nio 
sąc zanik jednostki, jej prac odręb - 

Ostrobramska 3. 

Cena biletów Parter 60 gr. 

W rolich głównych: Urocza Baśka Orwid,.Jana Krysta, Janusla Halny | Jeż Kobusz. 
Kasa czynną 01 g. 3.50. Początek seansów od g. 4-ej Następny program: „Wiosna uczuć 

  

J.wsęaowy 
KINO:TEA fs Nastrój... Urok... Czar... 

w czaiującym 
„H ELIOS“ dźwiękowcu 
Ul. Wileńska 38 

Tei. 926. 

Wkrótce 
największe przeboje 

wszechświatowe 

Szampański Przebój dźwiękowy! 
„ budzą uiub. kob et 

WALE ĄILO 
Nad program: Wszechšw. Przegląd dźwięk. „Foksa“ 

  

Ši 
Willi Fritsch ropa do Raju 

Udział biorą Serda, Hans Junkierman, 
Aleksander, 

Balkon 30 | 

bohaterka filmu Liljana Harvey 

(ostatnie nowiny) między ini-mi polskie wesele góralskie 
Na 1 szy Seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

„Biała Talu"" „Na zachodzie bez zmian“ 1 „Monte Carlo“ | 
  

Dzwiąscwe - 

„nOtkywOOD' 
Mickiomic + 

tel. 15-28 

*   košci 

Dziś premjera! Arcysensac;jny przebój dźwiękowy! Potężne arcydzieto Abia Gance'a. 

Koniec šwiata 
p-g id-i Flammarions, Dramat miosuy i tragedja Imdz- 

agrożonej zagładą, W rolach głó+ nv: h: 

Abel Gance, Gollette Darfeull 
i inni. 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Foxa*, Początek seansów o god:. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 1-ej. 
Na 1-szy seans ceny zniżone 

  

Ź w ĘKOWĘ KINO 

CGJING 
Dziś! Najwspanialszy super-film dźwięko 

„NASZYJNIK KRÓLOWEJ” 
Wstrząsający dramat iniłosny, Realizacja słysnego arcydzieła ALEKSANDRA DUMASA (ejca) 

  

  

wy światowej produkcji francuskiej 

WIELNA 47. tat. 15-41 W rolach głównych Marcela Jefferson I Diana Karenne Nad pr 'g am: Rewelacyjny dodatek 
dżwiękowy „Роха“, Рост, o godz. 2, 4, 6, 8 1 10.10. Na pierwszy seans ceny zniżone 

Fiallo! Hallo! Dwa słowa — Tysiąc wrażeń. 5 = AŻ 
> a a a ziś donfosła premjera największego KINO 

filmu świata! Wszechświatowy s PA Ke Wznowien e! W nosem literackiem 5 
opracowaniu!Nowa kopia! Nowa edycja 

Wielka 42. w Nieśmiertelneg dzieła Joe May. Wielka eposea miłości i poświęcenia 

Mia May, Conrad Veidt, Ма de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, 
rolach głównych 7 asów ekranu: 

Erna 
Ilustracja muzy;zna orkiestry symfonicznej pod Detutą prof. A. Jadlowkera, Morena i Olaf Fons. Pocz. © godz. 3-ej. W daie swiąt o godz. l-ej, Ceny zaiżone tyiko ua 1-szy seans. | 

     

NADLEŚNICTWO PAŃSTWOWE 
WISZNIEWSKIE 

poczta Wiszniew k/Bohdanowa w 
folwarku Bukatowo 

ogłasza. iż w dniu 28 kwietnia 1931 roku o 
godzinie 12-ej odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji (w drodze ustnego przetargu i przyj- 
mowanie zapieczętowanych ofert) MATER- 
JAŁÓW TARTYCH NIEOBRZYNANYCH: 

1. a) DESKI OLSZOWE o grubości 15 
mm. przecięt, szerok, 15 cm, dług, 5 m. b, 
w ilości = 10,12=m. kub. — cena wywo- 
ławcza 40 zł, za 1 m kub. 

b) DESKI I BALE OLSZOWE o grubo- 
ści 18, 20, 25, 32, 40, i 80 mm. w ilości = 
182,29 — metr kub. — przeciętn, szerok, 
13, - 30 cm,, długości 3,5 m. b. po cenie 
wywoławczej 45 zł, za -1 m. kub, 

c) DESKI I BALE KLONOWE o grub. 
25, 52, 65 i 80 mm. przec. szerok, 18-30 
cm, długości 4,00 m, b, w ilości 175,88 m. 
kub. Cena wywoławcza 40 zł, za 1 m, kub, 

II, Oraz drewna okrągłego, papierówki 
świerkowej w stanie okrągłym posuszowej 
w ilości ca 260 m. p — Cena wywoławcza 
zł, 12 za 1 m, p, (ceny należy rozumieć 
loco płac). ; 

Materjały powyższe znajdują się na pla- 
cu tartacznym w Żardelach przy bocznicy 
Żardele — Wojgiany i pochodzą z produk 
cji 1929/30 roku. W ofertach podać propo- 
nowaną cenę za 1 m, kub, i projektowane 
do nabycia ilości drewna, które to oferty 
winny być złożone do terminu przetargu, 
Przetarg odbędzie się na obowiązujących 
warunkach sprzedaży wvrobionego drewna. 
Zatwierdzenie ofert zastrzega się Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Wilnie. Szczesóła 
wych informacyj udziela się w Nadleśni- 
ctwie ustnie oraz na żądanie pisemnie. 

Nadleśniczy inż. WIT, BUJWID, 

  

  

3 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekacii i 

akladach aptecznych znanego 

środka od adcisków 

* Prow. A. PAKA 

AROFERR Ek 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego IV-go rewi- 
ru w Wilnie, Antoni Maciejowski, mieszka- 
jący w Wilnie, przy ul. Piłsudskiego Nr. 6 

   

  

2 
SE 

  

m. 5, zgodnie z art 1030 U.P,C. ogłasza, že 
w dniu 16 kwietnia 1931 r. o godzinie 10 
rano w Wilnie, przy ul, Zawalnej Nr. 46, m, 
1 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz 
nego ruchomości, należących do Icka Gersz- 
mana i składających się z umeblowania 
mieszkania, oszacowanych na sumę zł. 1.325. 

Wilno, dnia 8 kwietnia 1931 r. 

A. Maciejowski Komornik Sądowy 

nych i jej poświęceń. Slowo „rozkaz“ 
panoszyło się na miejscu słowa „chcę! 

Ze zdumieniem, a nie bez goryczy 
Bronowski poczuł się nagle niepotrzeb 
ny. jedni z jego znajomych wznieśli 
się już zbyt wysoko, ażeby reflekto- 
wać na jego pracę, inni byli już tylko 
robotnikami historji, wykonywującymi 
jeden ruch mechaniczny, na materjale, 
otrzymanym od sąsiada. Jego szef u- 
żywał wprawdzie jeszcze w stosunku 
do niego stylu z przed pół roku, był 
to już tylko jednak styl — ale nie kon- 
junktura. Na front życia wysuwał się 
spec. Człowiek, który przeszedł jakąś 
szkołę wojny Legjonów, formacyj czy 
zaborczą. | życie cywilne poszukiwało 
ich również, wchłaniało i asymilowa- 
ło, pilnowało, ale użytkowało. Wielcy 
ludzie z powstań lokalnych, z mikro- 
skopijnych wojen i rewolt, nikli w wiel 
kiem życiu. Wszystkie gwiazdy zlewa- 
ły się w jedną drogę mleczną. 

Znużony poszukiwaniem swego 
miejsca pod słońcem Branowski zgło- 
sił się poprostu na ochotnika. Nowe 
fiasco. Komisja lekarska uznała go za 
niezdolnego z powodu płuc, które tam 
gdzie mu to byłoby na rękę tj. w Jawo 
rowie nie dawały znać o sobie. Wów- 
czas poszedł za „słuszną widocznie” 
radą kapitana Zapolskiego. W parę ty 
godni po przybyciu do Warszawy z 
oficjalnem podziękowaniem za „cenne 
usługi, oddane sprawie“ i niedužą ilo- 
ścią spadających marek, siedział już 
w natłoczonym do niemożliwości prze 
dziale jakiegoś pseudo-osobowego po 
ciągu. Jechał do Wilna z zamiarem 

  

    

bilety honorowe nie ważne 

  

ans | 
LEKARZE 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor, skórne,  wene- 
zczne, narządów mo 
czowych, od 9-—-do 1, 

5—8 wiecz. 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

Ceny fabryczne 

K. Dąbrowska 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 4 
  

  

  

  

DOKTÓR į a 

ZELDOWICZOWA ‚ zę 

KOBIECE  wENs JLOKALEF 
RYCZNE NARZĄDÓW Bl ZEE 

MOCZOWYCH 

od 12-21 od 4-—6 , Pokój < 

ul. Mickiewicza 24. nieduży ze wszystkie- 

tel. 277. mi wygodami do wy 
у : „ najęcia osobie inteli- 

DOKTOR gentnej i solidnej. Pań- 
Ska 4 m. 4. 

Blumowicz = 
choroby weneryczne DO wynajęcia 
skórne | moczopłciowe pięć pokoi z kuchnią i 

WIELKA 21 łazienką, trzy pokoj* z 
tel. 921, od $—l i8--8 kuchnią i ła ienką i 

W Z.P, Zt. jeden pokój z kuchnią 
= w ł«daej miejscowości. 

lAkuszerk 1 
Brzeg Antokolski 21. 

AKUSZERKA 

Pokój 
umebiowany 

ŚMIAŁOWSKA do wynajęcia dla so- 

oraz Gabinet Kosmety 
czny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

lidnego, solidnej. Og- 
ląds:ć od 
ul. Św. Fiipa 4—1. 

Mieszkanie 
z 3 pekoi i kuchnią ze 

     

  

TTT“ uszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanną 
na SPS e US 

ęcia, ul. owackie- KOSMETYKA Iš], 
BEI = ® 

| GABINET M/eSZKaNia 
RACJONALN chniami do wynajęcia ч 49 @° Ry dS śniczego niemeńczyń- 

KOSMETYKI = ul. Lwowska d. Si] POÓSA BY fo eis Ožiu 
LECZNICZEJ m. 1, właś.iciel. EEEEEZARZZEWEWRZZ M skiego za  Nr.- 487 
A MICKIEWI- PRACZE F k uniewažnia się. 

31 m. 4. Н i a ZE koca Mieszkania FTancUzKa —2oubioną 
Urodęs==:: różne Zz wygodami doP tas na ia т 3171 dać Vida 

je, dosko wynajęcia,  Kalwaryj- do dwojga dzieci 3 i 7 legitymację vdaną 

nali, odświeża, usuwa ska 31. 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie) Do wynajęcia 
Sztuczne opalanie cery 3 k kuchni 
Wypadanie włosów "Bi EB: S K z» dż 
łupież. Najnowsze zdo „a zau Gd Ši : 
„bycze kosmetyki racjo- АЧа A is 

nalnej. 
Codziennie od g. 10—38. 

W Z. P. 43. 

  

    

wstąpienia na dopiero co otworzony 
Uniwersytet. Raz jeszcze postanowił 
spróbować życia na Kresach, gdzie 
wojna, jak bluszcz oplata, życie cy- 
wilne, gdzie się podobno nie wypu- 
szcza karabinu z ręki, nawet podczas 
SNU. 

Może będzie tam pótrzebny i po- 
kojowi i wojnie! 7 

4 
Drugi gość jaworowski, porucznik 

Roman Nawrocki, wyruszył do Pary- 
Ża via Wiedeń — Zurych — Strass- 
burg. Była to droga najdalsza j naj- 
mniej wygodna, ale była to jego droga 
z roku 1912-go. Droga pierwszej mi- 
łości z Zachodem.! 

Miał wówczas lat 17. Był cherla- 
kiem - intelektualista, świata Bożego 
nie widzącym poza książką i dysku- 
$1а o rzeczach nowych. jechał z całą 
pasją wiecznie głodnego mózgu do 
krainy wieczystego nasycania. Udawał 
się tam, jako cudowne dziecko małe- 
go światka, jako wódz duchowy, za- 
konspirowanej przed życiem i policją 
paczki młodzieży z typu Nieustającej 
Adoracji Przenajświętszego Sakramen 
tu Idei. Nie mógł się doczekać chwil, 
— epok podróży, od momentu kupna 
biletu, aż do Gaze de I'Est. Każda sta- 
cyjka, każdy wiadukt szwajcarski mó- 
wił: Zachód! Zachód! Zachód! Sym- 
bol wszełkich cnót i doskonałości, za 
czarowany kraj intelektu, dokąd ciąg- 
ną jednakowe piegrzymki z Sidney, i 
Kołomyi, z Timbuktu i Petersburga! 
Kraj, w którym ma okrzepnąć , skry- 
stalizować , nabrać mocy i hartu, pie- 

  

1 ej do: 4-ej,>——— 

3 i5 pokojowe z ku GRMERMESZEKESZEMA w Wilnie na imię nad- 

Ro. | gi Ekonom 
* 2 poszuku e pos dy, po- 

REGEZEGZOGAWKEGH BA jada długoletnie chlu- 
2 hą jįbue Šsiadectwa. Ad- 
KALDĄ , |res: Wilno ul. Anto- SUmEs ROLOW I u |kolika 46m.1. ASPR. dolarach,  rubłach, em IE 

złotych obiegowych = 
lokujemy na dobre E zy 

oprocentowanie Paryżanka 2 
Aa S z uniwer-yteck em wy- 

a 4. tei. 4.es | SZtałceniem poszukuje 
a — lkcyj francuskiego. 

я Garbarska 1, m, 24 od 

Pianino 56m ||| 
zagraniczne, sprzedaje sa 
się tanio. M sstowa 3; Rządca 
m. 17. Ekonom 

  

"energiczny poszukuje 
TANIO posady od zaraz na 
sprzedaje ordynurję. P ла tający 

praktykę kilkuletnią z 
dobrymi świadectwami 
lub rekomendacją. Ła- 

___ Skawe zgłoszemia m. 
в poczta f ESY | Targiele, Sztuk 

y 12-89 7 
||Auxa DOB Gy i 
| |KOPIOWANE HZ G UB £ 
IPI э й dc . 
kusi | Skradzioną 

i Į legitymację  stužbową 
= wydaną przez Dyrekcję 

у Lasów Państwowych 

      
   

    

       

   

   

ony 
POLSKI LLOYD 

vl. Kijowska. 

  

  

        

         
    
  

lat na stałe. Zgłaszać p zez Starostwo Grodz- 
od 2—4. Zygmuntow-kie w Wilnie za Nr. 
ska 24 m. 1. 6473 — 5833 na imię 
+ miara - Anny Tyntowicz, unie- 
——— wWažnia się. 

  

mmm 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
lęgnowany starannie 
tacji i poświęceń! 

Gdzież bo, jak nie tam, gdzie na 
poddaszach i suterenach rosły wszy- 
stkie rewolucje, wszystkie nowe ży- 
cia, ma się wzmocnić przyszły Kord- 
jan! Gdzieżindziej, w łachmaniarzu z 
Quartier Latine, w skromnym pensjo- 
narzu najtańszego pesjonaciku szwaj- 
carskiego można rozpoznać przyszłe- 
go premjera, przyszłego prezydenta, 
nieistniejących państw! Tam, tam i 
tylko tam, pali się wieczysty znicz-o- 
fiarny, od białej śmierci wypraw po- 
larnych aż do czerwonych ekspedy- 
cyj napoleońskich! 

l kraj Paryża, Londynu, Rzymu, 
wziął go istotnie w.... a potem przeła- 
mał w pół... zniszczył apostolstwo, 
zaraził beztroską.... i cisnął w' nurt, 
ażeby tonął lub płynął! 

Nie, nie ołtarz! Nie Kordjanowe 
Mont-Blou! Śmiech, śmiech, śmiech, 
bezmyślnoś., beztroski, trochę kosza 
rowaty materjalizm, pocałunki, usiłują 
ce nadaremnie zniszczyć smutek oczu, + 
poglądowa lekcja znaczenia teraźniej- 
szości! 

Śmiech, — uśmiech i śmiech 
beztroska zamiast wiedzy 0 nienawi- 
dzeniu i ofierze! Kąpiele w tym trun- 
ku mocniejszym od wina, a tem moc- 
niejszym, im bardziej zachodnim! Du 
sza Romana dała się zdruzgotać nie 
bez oporu! A potem z Konrada stał 
się Gustaw i począł pić.! 

płomień egzal- 

  dzialny Witold Woydyko = 
Drukarnia Wydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2  


