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KURJER WILEŃSKI 

    

1 kwietnia r. b. odbyło się w Sej- 

mie posiedzenie plenarne Bezpartyj- 

nego Błoku Współpracy z Rządem, 

na którem prezes Sławek wygłosił na- 

stępujące przemówienie: 

PEŁNOMOCNICTWA I CIAŁA 

DORADCZE. 

Po zakończeniu sesji parlamentar- 

śmy omówić w klubie 

  

nej nie zdąż 

tych prac, które stają przed nami, 

a których musimy się podjąć na okres 

leinich miesięcy. Przedewszystkiem 

muszę panów poinformować z upo- 

ważnienia p. Prezesa Rady. Ministrów, 

że pełnomocnictw, udzielonych przez 

Sejm, rząd nie zamierza zbyt pochop- 

ać oraz że pragnie   nie wykorzystyw 

w tych sprawach mieć kontakt z Bez- 

partyjnym Blokiem i zasięgać jego 

opinji. Nasz udział w wydawaniu de- 

kretów Prezydenta może mieć, oczy- 

wiście, tylko doradczy. 

Jednak mamy obietnicę p. Premjera, 

że o tę opinję rząd będzie się do nas 

zwracał. 

charakter 

Niezałeżnie od tego ciała opinjo- 

dawczego, jakiem my jesteśmy, pan 

Premjer prosił P. Prezydenta o zwo- 

tywanie w tym samym celu narad 

osób, które kierowały pracami rządu 

w poszczególnych okresach pomajo- 

wych, co też Pan Prezydent zaakcep- 

tował. Jedna z takich konferencyj już 

się odbyła i będą się one powtarzały. 

Grono to nie stanowi, oczywiście, żad- 

nego ciała konstytucyjnego, lecz bę- 

dzie zwoływane przez Pana Prezyden- 

ta w cełach informacyjnych i opinjo- 

dawczych. 

BIEŻĄCE ZAGADNIENIA. 

Wprawdzie prace Sejmu zostały w 

tej chwili przerwane, pragnąłbym, 

byśmy jednak jako blok nie przery- 

wali pracy nad zagadnieniami, jakie 

mamy rozstrzygnąć. Tu prezes Sła- 

wek wymienia najważniejsze sprawy: 

konstytucji, samorządowych, 

wreszcie ustaw scaleniowych. W tej 

ostatniej sprawie mówił dalej pre- 

zes Sławek — wchodzą w grę roz- 

bieżne interesy poszczególnych grup 

społeczeństwa. Chodzi o to, by te za- 

interesowania były gruntownie rozpa- 

trzone właśnie dlatego, że są rozbież- 

ne. Nie można spraw ubezpieczeń pra- 

cowniczych j robotniczych poruczyć 

tyłko grupie pracowniczej i robotni- 

czej. W tych naradach muszą zabrać 

głos wszystkie zainteresowane grupy 

—-przedstawiciele zarówno Świata ro- 

botniczego, pracowników  umysto- 

wych. jak i przemysłu, wielkiego i 

średniego rolnictwa. 

WOBEC KRYZYSU. 

Dalej prezes Sławek powiadział: 

My jako Blok musimy utrzymać har- 

monję i utrzymać sprawiedliwość roz- 

działu obciążeń. Wielu z kolegów po- 

słów zapatruje się na świat pod ką- 

tem zwężonego zakresu 

wań., To nie jest słuszne —— my mamy 

obowiązek widzenia i innych rzeczy, 

które się koło nas dzieją. O obowiąz- 

ku tym mówię dlatego, że głównie po- 

lega on obecnie na przetrwaniu cięż- 

kiego kryzysu. Kryzys jest zjawi- 

skiem, w czasie trawania którego 

wszystkie państwa i narody starają 

się wprowadzić poważne ograniczenia 

i to kosztem sąsiadów. Wprowadza 

to zamęt i jeszcze większe zaostrzenie 

kryzysu. Zdajemy sobie sprawę, że 

kryzys ten wynika przedewszystkiem 

ustaw 

  

z dwóch powodów: 1) nadmiernego 

zużywania dóbr w okresie powojen- 

nym, w okresie inflacji, nadmiernego 

rozbudowywania szeregu instytucyj— 

wszystko to bez liczenia się z możli- 

wościami tego rachunku, który te 

rzeczy ma później opłacać. Rozbudo- 

wane życie ponad stan doprowadziło 

  

zaintereso-, 

świat do konieczności kurczenia 

swych wydatków. Dziś wszystkie na- 

rody muszą przejść ciężką kurację. 

Musimy i my ją przejść. Drugą przy- 

czyną jest załamanie się struktury li- 

beralizmu kapitalistycznego. Czy to 

załamanie się strukturalne doprowa- 

dzi do większego odnalezienia włas- 

nych dróg i uzdrowienia, trudno prze- 

widzieć. Nie wydaje mi się, aby to 

znalezienie łatwych dróg było możli- 

we, by znalezienie środków radykal- 

nych mogło dawać szybkie rezultaty. 

POTRZEBA OFIARNOŚCI. 

My. w porównaniu z Zachodnią 

Europą i Ameryką, mamy formy go- 

spodarcze może bardziej prymitywne 

i mniej skomplikowane i w tym fak- 

cie należy dopatrywać się nadziei, że 

łatwiej przetrwamy kryzys. Kryzys 

jest to coś w rodzaju wojny gospodar- 

czej. Tę wojnę musimy wygrać. Prag- 

nąłbym zwrócić uwagę panów i pro- 

szę o powtórzenie tych rzeczy również 

i gdzieindziej, že ciężkich zmagań nie 

można przetrzymać taniemi środkami. 

Głębsze i większe muszą być ofiary 

ponoszone przez wszystkich. Nie za- 

pomnę wrażenia, jakie wywarł na 

mnie następujący fakt: W momencie, 

gdy na niektórych terenach toczyły się 

walki, gdy ruch rewolucyjny miał 

wielkie napięcie, gdy krwawiła się bo- 

jówka, uderzyło mnie, że inni wyra- 

żali swój patrjotyzm jedynie w skła- 

daniu 3 centów na Towarzystwo 

Szkoły Ludowej i to było główne za- 

gadnienie i cel, który tych ludzi inte- 

resował. Porównałem jakość i wiel- 

kość ofiar, składanych na rzecz spra- 

wy polskiej przez tych, co walkę to- 

czyłi i tych, co siedzieli przy czarnej 

kawie. Drugi moment podobny: w ro- 

ku 1912 zabrałem się do tworzenia 

skarbu wojskowego. Już się miało ku 

wojnie. Wybuchła pierwsza wojna 

bałkańska. Całe społeczeństwo mówi- 

ło, że wojna może się rozszerzyć i że 

włedy wojna i nas dotknie. Zwraca- 

łem się do ludzi o pieniądze na orga- 

nizacje Spotykałem się 

z początku z niewiarą. Twierdzono, 

że to nonsens. Odbywałem nieraz trzy- 

godzinne rozmowy z takimi niedo- 

wiarkami. Wkońcu przekonywałem 

ich, że trzeba dać ofiarę, wyjmowałem 

kwitarjusz i óni wpisywali ofiary w 

wysokości jednej korony. Te ofiary 

muszą wstydem palić tych, którzy tyl- 

ko na takie ofiary zdobyć się mogli. 

Chciałbym, żeby nikogo z nas w przy- 

szłości wstyd nie palił, żeśmy w cięż- 

kim momencie obecnych zmagań go- 

spodarczych mogli się zdobyć tylko 

na trzy centy, czy jedną koronę. 

PRZECIWKO DEPRESJI 

I OPIESZALOŠCI. 

Do ofiarnošci musimy powolač ca- 

łe społeczeństwo, bo mamy pewność, 

że żądamy ofiar nie na co innego, 

tyłko na to, byśmy z kryzysu, z tej 

wojny gospodarczej zwycięsko mogli 

strzeleckie. 

wyjść. W chwili kryzysu ludzie dość 

często wpadają w marazm, w depre- 

sję i myślą sobie: „Niech się dzieje, 

co chce*. My mamy obowiązek do tej 

depresji nie dopuszczać. Jeden przy- 

kład: wiemy, że w rolnictwie jest bar- 

dzo ciężko. Wiemy, że w rolnictwie 

zaległe podatki i procenty od poży- 

czek słanowią ciężar, z którego rol- 

nictwu wywiązać się jest ciężko. Jed- 

nak poza tem przeświadczeniem, że 

jest ciężko, 

psychiczna, że można nie płacić. Ale 

taki rząd, któryby po uwzględnieniu 

wszystkich przyznanych już ulg nie 

zdobył się na energję wymuszania po- 

zostałych zaległości, gdy od nich za- 

leży przetrwanie kryzysu, byłby nie- 

dołężny, opieszałości w stosunku do 

przyszła jeszcze zaraza 

wyjdą. 

My tutaj, w naszem gronie, mamy 

może więcej możliwości orjentowania 

się w potrzebach państwa. My zatem 

mamy obowiązek, rozjeżdżając w te- 

renie, dotrzeć do niektórych warstw 

społeczeństwa, dać im wytłumaczenie, 

eośmy zrobili i wyjaśnić to, co było 

niemożliwe do osiągnięcia. Zdaję so- 

bie sprawę, że słuchać zgłaszanych 

pretensyj nie jest przyjemnie. Musimy 

ryjaśniać, a nie chować się za 

plecy rządu. 

OPOZYCJA NIE ZYSKUJE, LECZ 

KRUSZY SIĘ. 
Proszę panów, jest rzeczą bardzo 

znamienną, że wtedy, gdy my jesteś- 

my w poczuciu własnem i w pojęciu 

społeczeństwa współodpowiedzialni za 

to co się w państwie dzieje, a w pań- 

stwiejest ciężko, zdawałoby się pro- 

stem, że właśnie od nas opinja się od- 

wraca i przechyla na stronę opozycji, 

żądania. 

   
jednak 

która stawia wygórowane 

Jeżeli jednak przyjrzymy się bliżej, 

to spostrzeżemy wręcz odmienne zja- 

wisko. Właśnie wśród opozycji rodzą 

się rozłamy. Obserwuje się odwraca- 

nie się opinji od niej, albowiem w spo- 

łeczeństwie tkwi myśl górująca nad 

tem, co się w polityce mówi. Myśl mo- 

że intuicyjna, lecz głęboka: „Niema 

innych sił, innych ludzi, innego $го- ^   

dowiska w Polsce, któreby mogło dziś 

rządzący obóz zastąpić i Polskę do 

lepszych warunków doprowadzić". 

Mogą być wyrzekania na rząd, ale 

na pytanie: „Kogo chcielibyście inne- 

go?* przyjść musi odpowiedź, że „te- 

go innego nie widzę*. Opinja społe- 

czeństwa wie j rozumie, że to, co się 

dziś w Polsce wykrystalizowało, a 

więc Blok, tyłko ten jest zdolny prze- 
trwać okres ciężkich zmagań. 

NON QUANTITAS SED QUALITAS. 

Przez te letnie miesiące panowie 

muszą utrzymać kontakt z naszą or- 

ganizacją błoku w terenie. System 

organizacji panowie znają. Ośrodkami 

są kierownicy grup regjonalnych, sek- 

retarjaty, Panowie muszą odbyć nara- 

dy z kierownikami grup regjonalnych. 

Muszą panowie rozdzielić między so- 

bą pracę. Zwracam uwagę na zasadni- 

czą rzecz: nam chodzi 0 to, by w spo- 

łeczeństwie wprowadzić myśl państ- 

wową, któraby została głębiej zrozu- 

miana przez społeczeństwo. Mamy do 

wyboru dwie metody: 1) starać się o 

oddziaływanie poprzez liczbę zor- 

ganizowanych ludzi j 2) oddziaływać 

tylko przez ludzi o większych warto- 

ściach moralnych. Na podstawie do- 

świadczenia wielu lat mogę stwier- 

dzić, że mała organizacja, złożona z 

właściwych ludzi, może wydobyć z 

siebienapięcie oddziaływujące głębiej, 

niż organizacja duża, która takiego 

napięcia wydobyć z siebie nie może. 

Panowie nie powinni chcieć mieć licz- 

bę, lecz chcieć mieć ludzi odpowied- 

nio dobranych. Między innemi właś- 

nie kryzys jest jednym z probierzy, 

który nam ludzi będzie segregował. 

Niektórzy mogą odpadać. Ci, którzy 

nie odpadną, zdadzą tem bardziej eg- 

zamin. To może nam zmniejszyć ba- 

last w organizacji. 

Kończąc, 

praey tak, by po przejściu ciężkiego 

życzę panom owocnej 

kryzysu nikt z nas nie miał niesmaku, 

że nie znalazł w sobie dość mocy, by 

sławić czoła dzisiejszym trudnościom. 

Nominacja. 

WARSZAWA. 1.IV. (Pat.) Pan Bo- 
lesław Świdziński, prowizoryczny wo- 
jewoda, dekretem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, mianowany został 
wojewodą lubelskim. : 

NIEZALEŻNY OR6GAŃ DEMOKRATYCZNY 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

    

PODZIĘKOWANIE. 
P.Prof. Michejdzie, p. Doktorowi Zaleskiemu, p Doktorowi Malinowskiemu 

oraz całemu personelowi Kliniki Chirurgicznej U. $. B. za bezinteresowną i tros- 
kliwą opiekę lekarską w czasie choroby; 

Zarządowi i Kolegom Wileńskiego Banku Magdalenek Skorce, 
Księdzu Kapelanowi Zakładu Sióstr 

Ziemskiego, 
krewnym, przyjaciołom, znajomym i wszystkim tym, którzy okazali nam tak wiele 
życzliwości i współczucia, oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 
drogie zwłoki męża, ojca i teścia naszego 

   +. 

  

WALENTEGO SKORUPSKIEGO 
składa serdeczne podziękowanie 

  

Rodzina. 

  

Premier egipski Sidki Pasza złożył wizytę 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

KAIR. 1.IV. (Pat.) Premjer Sidki 
Pasza udał się samochodem do He- 
luanu celem złożenia wizyty P. Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu. Premjer zo- 

stał przywitany przez pp. Malińskiego 
i Lepeckiego. Rozmowa z Marszał- 
kiem trwała godzinę. 

  

Przed konierencją czterech. 
Ustalenie daty i miejsca konferencji. 

PARYŻ. 1.1V. (Pat) Po ponownej 
wymianie zdań rządu Francji i W. 
Brytanji ustalono wezoraj datę i 
miejsce konferencji czterech, która 
zajmie się próbą rozwiązania sprawy 
porozumienia krajów naddunajskich. 

Po obopólnem porozumieniu mię- 

dzy rządami Francji ; Anglji i zgodnie 
z nołami, wymienionemi w ubiegłym 
tygodniu postanowiono wczoraj, że 
zebranie czterech wielkich mocarstw, 
mających zredagować zaproszenie do 
pięciu państw naddunajskich, odbę- 
dzie się w przyszłym tygodniu. 

Delegaci czterech mocarstw. 
LONDYN. 1.IV. (Pat.) Dzienniki podają, 

że delegatami czterech mocarstw na konferen 
cję naddunajską w Londynie będącze strony 
Francji Fłandin, ze strony Włoch Grandi, ze 
strony Niemiec Biiłow, z brytyjskiej strony 
w konterencji wezmą udział Simon Runciman 
oraz premjer Mac Donald, który będzie prze 
wodniczył konferencji. . 

Spodziewane jest, że konferencja potrwa 
trzech dni i zostanie zakończona naj- 

później w sobotę, aby umożliwić Simonowi 

Punkty projektu zaproszenia 

  

odjazd do Genewy, gdzie 11 kwietnia roz- 
pocznie się konferencja rozbrojeniowa, a 12 
kwietnia ndzwyczajna sesjaRady Ligi Naro- 
dów. 

W związku z tą nadzwyczajną sesją Rady 

Ligi niektóre dzienniki wskazują na to, że 
cały płan naddunajski Tardieu przychodzi 
za późno, aby pomóc niektórym państwom 
naddunajskim, jak Austrji i Węgrom, które 

mają już nó na gardle. 

  

     

na konferencję pięciu państw 
naddunajskich 

PARYŻ, 1. 4. (Pat). — Według informa- 
eyj pracy, projekt zaproszenia na konteren- 
cję pięciu państw naddunajskich zawiera 
między innemi następujące punkty: zniesie. 
nie tam celnych pomiędzy poszczególneni 
państwami sukcesyjnemi byłej monarchii 

austro-węgierskiej, obniżenie ieh długów pry-= 
watnych, udzielenie kredytów długotermino- 
wych każdemu z tych państw po uprzedniem 
przeprowadzeniu sanacji budżetu. Francja 
i Anglja biorą głównie na siebie ciężary zwią 
zane z finansowaniem tego projektu. 

  

Wypadki na granicy rumuńsko-sowieckiej 
ma uregulować mieszana komisja sowiecko-rumuńska. 
PARYŻ. 1.IV. (Pat.) Według infor- 

macyj paryskich, mieszana komisja 
sowiecko-rumuńska, mająca uregulo- 
wać wypłdkj graniczne, zbierze się 
12 kwietnia. 

Ze strony Rumunji wezmą udział 
dwaj ministrowie. Rosja wysyła w 
charakterze delegatów kierownika G. 

P. U. Mieńżyńskiego oraz dwóch jego 
współpracowników. Komisja zbada 
uciekinierów, świadków zbiorowej 
masakry nad brzegami Dniestru. 

Jak zapewniają, rząd rumuński 
wystąpi z propozycją zaproszenia na 
tę konferencję również delegatów Ligi 
Narodów. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Bohaterski kapitan japoński. 

PARYŻ, t. 4. (Pat). — Donoszą z Dale- 
kiego Wschodu: W czasie wałk chińsko- ja- 
pońskich w okołicach Kiang-Wan mała gar- 
stka żołnierzy japońskich pod dowództwem 
kapitana Kuga, otoczona przez Chińczyków, 
broniła się zaciekle przez dwa dni i do- 

piero po eałkowitem wyczerpaniu amunieji 
i żywności poddała się. 

Zwolniony ostatecznie z niewoli kpt. 
Kug przyby( do dzielnicy Hongkonga, gdzie 
toczyła się walka i po wygłoszoniu płomien- 
nege przemówienia na cześć swych żołnierzy 
wystrzałem w głowę pozbawił się życia. 

Zatarg irlandzko-angielski. 
Odpowiedź de Valery na notę Wielkiej Brytanii. 

LONDYN. t.IV. (Pat.) W/g infor- 
macyj, otrzymanych dziś z Dublina, 
należy się spodziewać, że odpowiedź 
de Valery na notę Wielkiej Brytanji 
dojdzie do rąk rządu brytyjskiego w 
poniedziałek. 

Odpowiedź Irlandji ma być naj- 
zupełniej kategoryczna, jeżeli chodzi 

o przysięgę poselską i oświądczy, że 
rząd irlandzki uważa przysięgę posel- 
ską na wierność królowi za nieobowią 
zującą, a tem samem za więcej nie ist- 
niejącą. Natomiast w sprawie 3 miljo- 
nów funtów tenuty dzierżawnej rząd 
irlandzki ma wyrazić swą gotowość 
do rokowań. 

Budżet Francji uchwalony. 
PARYŻ, 1. 4. (Pat). — Po 4-krot- 

nem odsyłaniu w czasie nocnego po- 
siedzenia z Senatu do Izby i zpowro- 
tem parlament uchwalił w dniu 1 b. 
m. rano budżet na rok 1932-38, który 
przedstawia się następujco: 

Dochody 4t.100.883.494 fr., wydat- 

ki — 41.097.501.752 fr. Ażeby osiąg- 
nąć ten wynik szef rządu musiał w 
Izbie kilkakrotnie postawić kwestję 
zaufania, uzyskując za każdym razem 
większość 40—60 głosów. Następnie 

obie Izby odroczyły się do t czerwca, 
to jest do daty urzędowego zakończe- 
nia kadencji Izby Deputowanych, wy- 
branej w roku 1928, poczem parlament 
zamknięto. Deputowani udali się na- 
tychmiast do swych okręgów wybor- 
czych. Oficjalnie okres przedwyborczy 
otworzy programowe przemówienie 
premjera Tardieu, które wygłoszone 
będzie w przyszłą środę na wielkiem 
publicznem zgromadzeniu w Paryżu, 

w sali Bouiller. 

Bank Francuski wycofuje depozyty dolarowe 
ulokowane w 

WIEDEŃ, 1. 4. (Pat). — „Neues 
Wiener Tageblatt' donosi z Nowego 
Yorku, że Bank Francuski rozpoczął 

wycofywanie swych sum  depozyto- 
wych dołarowych, ulokowanych w No 
wym Yorku i zamienia je na funty 

Nowym Jorku. 
angielskie. W ten sposób wzmacnia 
się pozycja franka wobec funta angiel 
skiego. Depozyty dolarowe Banku 
Francuskiego wyniosły w Nowym Yor 
ku 752 miljony dol. 

ZI 
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Prezes Sławek o bieżących 
zadaniach Bloku Bezpartyjnego. 

państwa. ani państwu, ani temu opie- 

-szałemu obywatelowi na dobre nie 

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NARADY W: SPRAWACH KŁAJPEDY. 

Przyjechali z Kłajpedy do Kowna celerz 
narady z rządem w kwestjach klapedzkich 
Gubernator kłajpedzki p. Merkis, prezes Dy- 
rektorjum p. Simajtis, prezes kłajpedzkiej 
Izby handlowej p. Jahn i b. premjer p. Gał- 
wanauskas. 

ZWOLNIENIE 20 NAUCZYCIELI — NIEM- 
CÓW W KŁAJPEDZIE. 

Na podstawie art. 31 aneksu I Konwencji 
Kłajpedzkiej nauczyciele obcej narodowości 
mogą być przyjmowani na słażbę „dla utrzy 
mania w kraju oświaty na należytym pozio- 
mie* do 1 stycznia 1931 r., po tym terminie 
zaś mogą być w dalszym ciągu przyjmowani 
na służbę przez krajowe urzędy jedynie za 
zgodą rządu litewskiego. Wykonuwująe te- 
przepisy, prezes Dyrektorjum p. Simajtis z 
dn. 1 kwietnia r. b. zwolnił 20 nauczycieli 
cbywateli niemieckich. Na podstawie tego 
samego artykułu Dyrektorjam nie ma pra- 
wa utrzymywać nauczycieli, co do których 
Gubernator złoży dowody, iż prowadzą oni 
agitację pelityczną, wrogą interesom Litwy. 
(Elta). 

GŁÓWNA KOMISJA WYBORCZA DO 
SEJMU KŁAJPEDZKIEGO. 

Z Kowna donoszą że prezydent dyrektor- 
jum kłajpedzkiego zamianował główną ko- 
misję wyberczą do Sejmu ' kłajpedzkiego. 
Przewodniczącym komisji został Litwin Pa- 
litis. 

BOJKOT TOWARÓW: NIEMIECKICH. 

Z Kowna donoszą, że organ kupców li- 
tewskich ogłosił odezwę wzywającą do boj- 
kotu towarów niemieckich i żądającą wy-= 
dalenia z obszaru Litwy wszystkich obywate- 
li Rzeszy Niemieckiej, prowadzących tam 
interesy. 

Po zgonie ministra Sokała. 
Kondolencja rządu francuskiego. 

PARYŻ. t.IV. (Pat.) Natychmiast 
po otrzymaniu wiadomości 0 Šinierei 
ministra Sokala premjer Tardieu po- 
lecił konsulowi generalnemu Francji 
w Genewie, ażeby przesłał na ręce 
małżonki ministra Sokala w imieniu 
rządu francuskiego wyrazy współezu- 
cia. 

Ofiara premjera Prystora. 

W dniu 26-vm marca r. b. premjer 
Aleksander Prystor złożył do dyspo- 
zycji p. Antoniny Leśniewskiej na 
rzecz organizacji „Dzielmy się*, pro- 
wadzącej akcję dożywiania dzieci w 
szkołach powszechnych i bezrobotn=:f 
inteligencji—kwotę zł. 500. (Iskra). 

Prof. K. Bartel w Warszawie 

Prof. K. Bartel, który przyjechał 
do Spały na konferencję premjerów 
"rządów pomajowych u P. Prezydenta, 
w dn. 29 ub. m. wieczorem tegoż dnia 
był w Warszawie, a nazajutrz wyje- 
chał zpowrotem do Lwowa. 

Starania paru dziennikarzy, którzy 
usiłowali dostać się do prof. Bartla 
aby uzyskać informacje o naradzie, 
okazały się bezskuteczne. 

Międzynarodowa konferencja 
pracy. 

(Feł. od własn. koresp. z Warszawy). 

12 b. m. rozpoczyna się w Genewie 
Międzynarodowa konferencja pracy. 
Delegacja polska uda się na konferen- 
cję, pod przewodnictwem p. Jurkie- 
wieza byłego ministra Pracy. 

      

   

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 1.IV. (Pat.) W 17-ym 

dniu cignienia 5 klasy 24 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej wygra- 
na 25 tysięcy złotych padła na Nr. 
47.826 i 5 tysięcy złotych — 123.215. 
ЕВЕ ЭЗЕННЕ KCCJŃCZADA EWA OZTEKEOZWC ъ 

Giełda warszawska z dnia 1.IV b.r. 

WALQTY I DEWIZY: 

Bolary . . . . . . 8.9'/,—8,91:/,—8,gr1 
Holandia 2 2211-12 
Londyn . « . 34,20—34,25— 24,40—34,06 
Nowy York .  . . . . 8,916—8,926— 8,896 
Nowy York kabel . 8,921—8,941 — 8,9 1 
Paryż |... .. . . 35,15—35,24—35,06 
Praga .. - .'. . . 29618 20,48— 26,36 

. 178,40—173,58—172,97 
. «212,40 

Szwajcarja . . 
Berlin w obr. prywatn. . .. 

Tendencja mocniejsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budow. . ..... 38,00 
505 KODIESSS« - 2 « «0, SA 
4% dolarowa + + „49,25— 49,30- 49,25 
7% Stabilizacyjna . . . . —. 53,75—59,09 
89, L. Z. B. G. K. 1 B. R., obl.B.G.K. 94,— 
Te'same:795 „44 sb awizo BR O 
8% obl. budowlane B. G.K. . . - . . 93,08 
7% L. Z. ziemskie dolarowe « « 54,00 
8% warszawskie O. . -63,2*—62,10 62.45 
Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: 
B. Polski . . . . . . . « . . 85,00—84,50 
Węgiekio 1276 BT. W a OGN AO 
LiBOP rose u ywo sys OTG 0600 
Starachowice . ‚ . . » 6. * » « + 3.,50 

Tendeneja mocniejsza, 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU" 
Dolarawać „ara 00 kas c. BBB 
Dillonowska . + - « 1 « « « « » . . 50,55 
Stabilizacyjna . . - . » . . . . . 56,691, 
Warszawska . - . « « « « « « « 4 40,0) 
SASS kė Sa a S
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Dziś DANCING PATRONATU WIĘZIENNEGO 
KAZIMIERA IELAKOWICZOWNA, 

  

Zwrot we francuskiej polityce 
kolonialnej? 

Wyższy oficer. marynarki francu- 
skiej, dowódca niesłychanie ważnego 
pod względem strategicznym odcinka 
Tułonu kontradmirał Castex wydał 
ostatnio broszurę p. t. ,„Thóories stra- 
tógiques', w której rozwija nader cie- 
kawe i oryginalne myśli w sprawie 
potrzeby radykalnego zwrotu w do- 
tychczasowej francuskiej polityce ko- 
lonjalnej. Kontradmirał Castex pisał 

za aprobatą i zapewne nie bez ciche- 
go udziału miarodajnych czynników 
poltiycznych, co tem bardziej podnosi 
interes broszury i nadaje zawartym 
w niej poglądom szczególną wagę. 
Wreszcie, Castex uważany jest w ko- 
łach francuskich za wybitnego znawcę 
stosunków północno - afrykańskich. 
Wiadomo zaś nie od dzisiaj, że Afry- 
ka Północna (oczywiście z wyłącze- 
niem posiadłości angielskich, włoskich 
i hiszpańskich) stanowi — jak mówią 
Francuzi — dalszy ciąg Francji. Kwe 
stja afrykańskich posiadłości francu- 
skich — to dla Francji nie kwestja 
kolłonij. To wprost kwestja życia i 

„ śmierci, kwestja mocarstwowego sta- 
nowiska i niebywale płodnej w rezul- 
taty ekspansji kulturalno-gospodar- 
czej. Kwestja dopływu nowych, ożyw- 
czych sił dla przerafinowanej, stojącej 
pod względem przyrostu naturalnego 
niemal na martwym pukcie Francji 
właściwej. 

  

Castex domaga się w swej broszu- 
rze porzucenia polityki kolonjalnej we 
właściwem tego słowa znaczeniu 1 2а- 
da zrzeczenia się przez 
wszystkich posiadłości oceanicznych. 
Oczywiście zrzeczenia się nie bezin- 
teresownego. Francja winna zrzec się 
Indochin, wzamian za angielską Ni- 
gerję (Afryka Zachodnia), zaś posiad- 
łości w Indjach, jak: Chandernagor, 
Janaon, Karikol, Mahć, Pondichery— 
wzamian za Gambję, wybrzeże Lwie 
i wybrzeże Złote. Stanom Zjednoczo- 
nym Am. Półn. wzamian za Liberję 
oddałaby Francja Gwadelupę i Marty- 
nikę (Małe Antylle) oraz rybackie osie- 
dla St. Pierre i Mignelon (Newfound- 
land). Francuską Gujanę (Am. Płd. 
należałoby oddać za odpowiedniem 
edszkodowaniem Brazylji. Francja 
winna całkowicie wycofać się z Pacy- 
fiku, który stać się może w przyszło- 
ści widownią krwawych zapasów. 
Obrona dalekich oceanicznych posiad- 
łości, jak Nowa Kaledonja, wyspy Lo- 
yalty, Markizy Tahiti, Tuamoton, Wal 
ls, nie jest warta krwi francuskiej. 
Posiadłości te również należy odprze- 
dać Anglji za równoważnik pieniężny 
lub terytorjalny. Francja winna się 
ograniczyć jedynie do Afryki północ- 
no-zachodniej, otwierającej olbrzymie 
możliwości, jako rezerwuar surowców 
i rynek zbytu. Francja nie może ros- 
praszać bezużytecznie swych sił mo- 
ralnych i materjalnych, skoro samo 
położenie geograficzne metropolji i 
obszarów afrykańskich zgóry wykre- 
śla jedyną racjonalną politykę. Kolo- 
nje osłabiają również rozwój francu- 
skiej ćkspansji gospodarczej, jak chce 
Castex. Autor „Teoryj strategicznych” 
traktuje możliwość ekspansji gospo- 
darczej, jako pochodną możliwości 
militarnych. Takie Indochiny są nie- 
wątpliwie bogatym rezerwuarem Su- 
rowców i dobrym rynkiem zbytu dla 
francuskiego przemysłu, lecz inwesty- 
cje w Indochinach są dla kapitału 
francuskiego — idąc po linji rozumo- 
wania Castexa — ryzykowne, gdyż 
lada zawierucha wojenna na azjatyc- 
kich wybrzeżach i wodach może oder- 
wać od Francji bezpowrotnie tę egzo- 
tyczną perłę. Tak się ma również rzecz 
z innemi posiadłościami zamorskiemi, 
położonemi w zasięgu dalszym, niż 
Afryka północna. Natomiast ta ostat- 
nia, znajdując się w promieniu sku- 
tecznej — w wypadku niebezpieczeń- 
stwa — obrony, rozkwitłaby wspa- 
niale. 

Przytoczonej powyżej koncepcji 

Francję. 

niepodobna odmówić istotnych i nie 
zaprzeczalnych walorów. Łatwość, z 
jaką ta sama Francja utraciła na rzecz 
Anglji swe posiadłości kanadyjskie, 
zaś na rzecz murzynów — antylskie 
(San Domingo) przemawia bardzo 
dobitnie na korzyść argumentacji 
kontradmirała Castexa. Obrona tery-* 
torjów, oddalonych o tysiąc klm. od 
metropolji jest dla tej ostatniej rzeczą 
istotnie trudną, a w pewnych warun- 
kach — wręcz niemożliwą. Bohater- 
stwo, wykazane np. w czasie wojny 
światowej przez Niemców w Kameru- 
nie lub Kiao-Czao nie na wiełe zdać 
się może, O ile chodzi więc o względy 
strategiczne, słuszność jest bezwzględ- 
nie po stronie Castexa. Posiadłości za- 
morskie osłabiają siłę ekspansji mili- 
tarnej Francji i kryją niebezpieczeń- 
stwo zbędnych powikłań w związku 
z rywalizacją o panowanie nad Pacy- 
fikiem takich mocarstw, jak Ameryka, 
Japonja, Anglja. 

Castex wychodzi z założenia, pod 
którem śmiało się podpisze każdy my- 
ślący kategorjami francuskiej racji 
stanu Francuz: wzmocnić i ugrunto- 
wać pierwiastek galijski — w jak naj- 
szerszem tego słowa znaczeniu — na 
lądzie afrykańskim. Przed stu laty 
rozpoczęła Francja systematyczny 
podbój wybrzeży Afryki północnej, 
uwalniając morze Śródziemne od pi- 
ratów i podejmując wielkie dzieło cy- 
wilizacyjne, którego dziś wyrzec się 
nie może. Dzięki francuskiemu orężo- 
wi, kapitałom i mądrej polityce pro- 
tektoratów, zainaugurowanej przez 
jednego z najwybitniejszych mężów 
stanu p. Paul Cambon'a — wybrzeże “ 
północno-afrykańskie wspaniałe się 
rozwija, stanowiąc dziś filar, bez któ- 
rego gmach państwowości francuskiej 
byłby poważnie zagrożony. Dość przy- 
pomnieć wybitny udział oddziałów tu- 
bylczych z Algieru, Tunisu, Marokka, 
Senegalu, Sudanu, Kongo w wojnie 
światowej, dość wymienić Bizertę, ja- 
ko wspaniałą bazę floty francuskiej 
w zachodniej części m. Śródziemnego, 
by zrozumieć wagę Afryki dla Fran- 
cji. Wymieniłem tu — zgodnie z za- 
łożeniami broszury Castexa — racje 
strategiczne. Pozostają zaś jeszcze, 
wspomniane na początku racje gospo- 
darcze, ludnościowe, kulturalne, poli- 
tyczne. W głowach inżynierów fran- 
cuskich dojrzewają impanujące, za- 
krojone na miarę twórcy kanałówpa - 
namskiego i sueskiego Lessepsa pla- 
ny. Kolej Tunis—Algier—Fez—Casa- 
błanca czyli przecięcie poprzeczną ar- 
terję Afryki północnej ze wschodu na 
zachód. Kolej transatlantycka Algier 
—Niger. Kolej Niger—Kiongo, Wresz- 
cie gigantyczna kolej transafrykańska 
Alger—Oranje. Przeciąć łąd afrykań- 
ski linjami kolejowemi w różnych 
kierunkach, zapewnić łatwą i dogod- 
ną komunikację lotniczą i samocho- 
dową między poszczególnemi kraina- 
mi, wybudować systemy kanałów na- 
wadniających i odwadniających, za- 
mienić pustkowia na grunta uprawne, 
a miejscowości, gdzie grasuje żółta 
febra, śpiączka i małarja — na zdro- 
we. osady, oto pole działania dła eks- 
pansji galijskiej rasy. 

By jednak pokonać trudności, pię- 
trzące się na drodze do realizacji tych 
zaiste cyklopowych prac, zachodzi 
potrzeba maksymalnej koncentracji 
wszystkich wysiłków w obranym kie- 
runku. Tego właśnie chce Castex, do- 
magając się skupienia ekspansji fran- 
cuskiej jedynie na gruncie afrykań- 
skim i zarzucenia tego wszystkiego. 
eo tę ekspansję rozprasza lub czyni 
zależną od zmiennych konjunktur po- 
lityki światowej. Francja stanęła w 
Afryce mocną nogą. Francja musi sta- 
nąć tam jeszcze mocniej, musi zasy- 
milować zawisłe dziś od niej tereny. 
Przyszłość Francji leży w Afryce. 

Niezależnie od takiego czy innego 
ustosunkowania się opinji publicznej 

Szlachta zagrodowa na Białorusi. 
(Fantazja powieściopisarzy a rzeczywistość), 

(Dokończenie). 

Kiedyś zrobiłem mojemu dzierżaw- 
cy szlachcicowi prezent — centryfugę, 
aby go zachęcić do zwrócenia uwagi 
na niewyzyskane źródło dochodu — 
mleko, a miał on kilkadziesiąt krów 
a wspaniałe zalewne łąki w moim fol- 
warku, odległość zaś od kolei wynosi- 
ła 5 kilometrów i o dwie godziny ko- 
łeją był Dyneburg. I cóż się stało? 
Dzierżawca podziękował grzecznie, 
iecz bez entuzjazmu, a centryfuga 
leżała do jego zgonu niepoprawnego 
zacofańca bez użytku; on się zaś tłu- 

maczył, że potrzebuje mleka dla licz- 
nej rodziny i robotników; — w mia- 
steczku Rosica w powiecie drysień- 
skim było lepiej jeszcze — tam rów- 
nież założono towarzystwo spożyw- 
ców — ponieważ było tam sporo inte- 
ligencji miasteczkowej i okolica była 
bardzo zamożna — zebrano b. duży 
kapitał — lecz wprędce szlachta spro- 
wokowana przez czarnosecińca—pre- 
zesa oddziału osławionego związku 

  

„Michała Archanioła — wywołała ta 
kie awantury, że znani społeczni dzia- 
łacze p. Łepkowski syn powstańca z 
63 roku i p. Bobiatyński usunęli się 
od tej poprostu bandy, wśród której 
rej wodził szlachcic, nieuchwytny pa- 
ser-koniokrad, niejaki Łowczyński. 
Obałamucona i ciemna zgraja tej szla- 
chty po kilku miesiącach opamiętała 
się i błagała o pomoc, lecz było za- 
późno:—pieniądze zostały w większej 
części zdefraudowane, a towarzystwo 
zamknięte przez władze nadzorcze. 
Niektóre typy pociągnięto do odpo- 
wiedzialności za defraudację i znisz- 
czenie ksiąg, lecz sprawa przeciągnę- 
ła się prawie do wojny i utonęła w 
ogólnym rozgardjaszu przewrotu re- 
wolucy jnego. 

Zajmowali się poszczególni szlach- 
cice, na terenie doskonale mnie zna- 
nym — przestępstwami, jak rentow- 
nym przemytem np. koniokradztwem 
lub paserstwem. Oprócz wyżej wy- 

K UR JIE R “WI LE NS SK 

  

Z cyklu Ballady Bohaterskie: „ŽELIGOW SKI“. 
W 16-tostronicowym, bogatym numerze świątecznym krakow- 

skiego .CZasu* zamieszczony został cykl „Ballad Bohaterskich“ p. t. 
„Żeligowski* Kazimiery Iłłakowiczówny. pierwszej laureatki wileńskie- 
go konkursu literackiego. Jedną z tych ballad przedrukowujemy poniżej. 

Odpoczynek Żeligowskiego. 
(SRed.). 

Pod drzewem rozłożystem jabłoni 
siedzi Żeligowski, głowę skłonił: 
pada mu kwiat różowo-biały 
na głowę i na ręce, które tyle dokonały; 

złożył spracowane dłonie na kolanach... 
Niby śpi — a niby zadumany... 

Chwieje się w trzcinowem zagłębieniu staw, 
krzyknął gdzieś daleko ni to jastrząb ni paw, 
pewnie we wsi żóraw rozskrzypidł... 
Zamyślił się generał, a może zasypia... 
Książka u nóg bieleje na trawie; 
krzyczą zdala chłopcy... konie pławią. 

Leżą wokoło — może plamy słoneczne, 
może myśli ciche, tajne, niebezpieczne. 
Przeleciały — może stadko gołębi, 
może co innego, coś zdala... coś z głębi, 
wojennego z przeszłości coś może... 
Skłonił głowę Żeligowski, ręce rozłożył: 

„A co, jeśli droga była mylna, 
a co, jeśli nie dość było Wilna, 
a co, jeśliśmy pokuty warci, 
za pół — czynu, za Litwy rozdarcie? 
Nigdym sławy własnej nie pożądał, 
żem zbyt mało chciał, możem wart sądu, 
żem się bratnią lękał krew rozlewać, 
żem zanadto każde kochał drzewo. 
Że mi Litwin jak i Polak — bliscy, 
tegom już nauczył się w kołysce, 
gdy miłości dowieść miałem szablą, 
może serce zanadto osłabło. 

Och, jak Bałtyk szumi pod Połągą! 
em nie doszedł tam — możem wart sądu... 

żem nad każdą tratowaną niwą 
cały żalem niby krwią opływał”. 

Pod drzewem rozłożystem o białym pniu 
siedzi Żeligowski przy pięknym dniu. 
A tam, nad Bałtykiem nisko 
wielkie srebrno — żółte wisi obłoczysko, 
wiatr pogania niem niby okrętem, 
patrzy nań brzeg litewski niby chłop na Święto, 
a fala liże piasek, bierze piasek w płuca 
i razem go z bursztynem. brzegowi podrzuca. 

Kazimiera Iłłakowiczówna. 
 REAPPOSSWKRD SERW OOO NOOC ZASADA н о 

Komunalna Kasa OS 

  

zczędności m. Wilna 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych w Kasie, 
że w losowaniu odbytem w dniu |.go kwietnia 1932 roku wygrane po 
500 (pięćset) złotych każda, padły na następujące numery: 

14, 1788, 3099, 840, 4111, 1475, 865, 2912, 2023, 3381. 
Jednocześnie podaje się do wiadomości osób pragnących brać udział 

w następnem losowaniu dnia. lego października 1932 roku, że do tego 
losowania będą dopuszczone również książeczki wydane przez Komunalną 
Kasę Oszczędności m. Wilna do dnia 15.go kwietnia 1932 roku. 

(—) Józef Koroiec 
Prezes Zarządu K. K. O m. Wilna. 

i a S ao 

do wywod6w francuskiego kontradmi- 
rala, trudno przypuszczač, by innė 
paūstwa w pierwszym zaś rzędzie 
Anglja — tak gładko na ewentualne 
propozycje francuskie  przystaly. 
Wprawdzie dyplomacja angielska, dla 
zaszachowania wpływów włoskich u- 
łatwiła Francji w swoim czasie roz- 
ciągnięcie protektoratu nad Tunisem. 
tak jak — dla zaszachowąnia wpły- 
wów francuskich — ułatwiła Hiszpa- 
nji usadowienie się w zachodniej czę- 
ści Marokka i w Rio de Oro (Afryka 
płn.-zach.). Czy jednak w interesach 
Anglji leżałoby powiększanie swych 
azjatyckich posiadłości przez przyłą- 
czenie Indochin, wobec podminowa- 
nego tamtejszego gruntu i możliwości 
niedalekiej już może utraty Indyj? 
Czy dła polityki brytyjskiej, nie mó- 
wiąc już o niemieckiej, byłoby obojęt- 
ne potężne wzmocnienie się siły mo- 

carstwowej Francji, jako konsekwent- 
ny wynik koncentracji militarno-go- 
spodarczej po obu stronach m. Śród- 
ziemnego, które stałoby się wtedy (w 
zachodniej swej części) „Śródziemnem 
jeziorem* francuskiem? Czy mogłyby 
pozwolić na to Włochy, zwłaszcza 

  

mienionego Ł. trudnili się tym cieka- 
wymi procederem — Galinski, Warsza 

i Afanasowicz, — wszystko szlachta 
b. butna i dumna; Afanasowicz został 
zlinezowany przez rozwścieczony 
tłum chłopów po rewolucji, gdy we- 
szły w modę t. zw. „narodnyje sudy*. 
Niektórzy trudnili się fałszowaniem 
stempli używanych do cechowania 
drzewa: zamieszkali nad Dźwiną szla- 
chcice wyłapywali, recte kradli. drze- 
wo ze strugów i budowali sobie domy. 
Pewien wcale zamożny szlachcic p. С. 
dzierżawiąc duży fołwark — zresztą 
zupełnie mało wykształcony człowiek 
koszlawo piszący nie wahał się kraść 
drzewo z lasów kilku ziemian,, a zła- 
pany płakał i rzucał się do nóg bła- 
gając o zmiłowanie; zostało stwierdzo 
nem, że 

miasteczku kradzione kłoce; a pogar: 
dzał chłopami i szczycił się nadzwy- 
czajnie „dworzańskiemi papierami“. 

Takie kradzieże drzewa w lasach 
przez szlachtę, mającą często własne 
małe laski były na porządku dzien- 
nym, i jakiem czołem można zarzucać 
biednym chłopom, że z biedy kradli, 
gdy lichwiarze, a w każdym razie 
znacznie zamożniejsi szlachcice nie 

sprzedawał w pobliskiem. 

Włochy Mussoliniego, patrzące za- 
zdrośnie na każdy objaw wzmożenia 
się wpływów francuskich i rywalizu- 
jące z Francją w Afryce? Wszystko to 
stoi pod bardzo dużym znakiem zapy- 
tania. Rozumie to z pewnością Quai 
d'Orsay (biuro Minist. Spr. Zagran | 
i niewątpliwie — mimo swej cichej 
aprobaty — traktuje broszurę Castexa 
jako balonik próbny, który w każdej 
chwiłi może prysnąć bez śladu i echa. 

T. J—ski. 
KNM RIT S DPEEESS 

W tych dniach 
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Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

wahali się sięgać bezczelnie, powodo- 
wani tylko chciwością po cudzą włas 
ność; i nawet nie chciano ich pociągać 
do odpowiedzialności sądowej, bo by- 
łaby to zguba, gdyż za kradzież —- 
groziły szlachcicowi roty aresztanckie 
i pozbawienie praw. 

Dodać należy, że w domach szła- 
checkich na pierwszem miejscu wi- 
siały obrazy święte — portret Papie- 
ża Leona XIII i często miejscowego 
proboszcza lub wikarjusza, — żad- 
nych podobizn Košciuszki, Mickiewi- 
cza, co z tej samej sfery wyszli nigdy 
nie widziano natomiast w niektó- 
rych domach był portret cara Alexan- 
dra III lub Mikołaja II i jego żony .. 
Pewne usiłowania wpływania na tę 
warstwę przez ziemian i inteligencję 
rozbijały się o niezrozumiały upór i 
ciemnotę. Wśród działaczy, którzy 
starali się wywrzeć wpływ w duchu 
narodowym na szlachtę w pow dry- 
sieńskim — należy wymienić znanego 
poetę Słońskiego i braci jego młodych 
podówczas studentów, którzy spędzali 
wakacje u ojca znakomitego gospoda- 
rza p. Edwarda Słońskiego, dzierża- 
wiącego folw. Zapasiszki u p. Stani- 
sława Łopacińskiego właściciela roz- 

  

  

Obchód imienin Marszałka 
Piłsudskiego w Ameryce 

Południowej. 
PORTO ALLEGRE. 1. IV. (Pat.) 

Miejscowe organizacje polskie urządzi 
ły wspólnie wspaniały obchód imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego. Tegoż 
wieczora prezes rady naczelnej Zwią- 
zku Zrzeszeń Polskich dr. Aleksander 
Kochański wygłosił w miejscowej ra- 
djostacji odczyt w języku portugal- 
skim i polskim, słyszany prawie w 
całej Brazylji, Urugwaju, Paragwaju 
i Argentynie. Odczyt swój dr. Kochań- 
ski w imieniu Połaków w stanie Rio 
Grande do Sul zakończył okrzykiem 
na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Obniżenie oprocentowania od 
wkładek oszczędnościowych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Jak się dowiadujemy Kasy Oszczę- 
dnościowe w Polsce mają obni о- 
procentowanie od: wkładek oszczęd- 
nościowych o jeden procent. 

Sprawa portu gdańskiego 
w komitecie prawników. 

GENEWA, 1. 4. (Pat). — W dniu 
1 kwietnia zebrał się w Genewie komi- 
tet prawników od którego Rada Ligi 
Narodów zażądała opinji doradczej 
w sprawie używania portu gdańskie- 
go przez Polskę. Rząd polski reprezen- 
towany jest wobec komitetu przez pa 
nów Sobolewskiego i Łubieńskiego, 
Gdańsk zaś — przez p. p. Buttnera i 
Ferbera. 

Poseł Grynbaum opuścił 
Polskę. 

Prasa warszawska donosi, iż zna- 
ny przywódca radykalnych sjonistów 
w Polsce, poseł Grynbaum opuszcza 
Polskę na zawsze i składa mandat 
sejmowy, który piastował we wszyst- 
kich sejmach polskich. 

Powodem tego kroku jest zapewne 
niepowodzenie, jakiego pos. Gryn- 
baum doznał starając się społeczeńst: 
wu żydowskiemu narzucić bezwzględ- 
ną į bojowo opozycyjną taktykę wo- 
bec wszystkich rządów w Polsce. 
Skrajny nacjonalista żydowski, nie 
mógł pos. Grynbaum pociągnąć za 
sobą realnie myślących sfer żydow- 
skich, stracił w ostatnich łatach na- 
wet większość w Kole Żydowskiem 
w Sejmie na rzecz kierunku bardziej 
umiarkowanego, _ reprezentowanego 
przez sjonistów galicyjskich. Kilka łat 
trwała walka tych dwóch odłamów, 
aż się skończyła kapitulacją p. Gryn- 
bauma, którego „pryncypjalna* i krzy 
kliwa opozycyjność nie przyniosła 
najmniejszej korzyści społeczeństwu 
żydowskiemu. 

Mandat sejmowy po Grynbaumie 
obejmuje b. poseł Hartglass z War- 
szawy; zbliżony politycznie do swego 
poprzednika. 
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Zjazd Harcerstwa Polskiego. 
WARSZAWA, 1. 4. (Pat). — W. dniu 1 

b. m. rozpoczęły się trzydniowe obrady XII 
walnego zjazdu Związku Harcerstwa Polskie- 
go. Po nabożeństwie zjazd otworzył przewod- 
niczący Zw. Harc. Pol. wojewoda Graż: ki 
poczem uczczono pamięć zmarłego ks 
kupa Bandurskiego „wiielkiego przyj: 
harcerstwa. Przewodnictwo objął pr. 
du Okręgowego Kamieński. Zjazd wita 
cząc owocnej pracy płk. Kiliński w ir 
ministra spraw wojskowych i Państw. p 
du Wychowa fiz. i Przysposobienia Woj. 
naczelnik Błoński w imieniu ministra oświa- 
ty, dr. Orłowicz w imieniu ministra robót 
publicznych, gen. Zaruski w imieniu Zw 
ku Żeglarskiego, mjr. Śwęcicki w imi 
Związku Strzeleckiego, p. Czerwiński w imie 
niu Lgi Morskiej i Kołonjalnej, dyrektor 
Wlawrzyniak w imieniu LOPP., płk. Zagło- 
ba-Zygler w imieniu Ligi Antyalkoholłowej. 
Po przemówieniach powitalnych gen. Popo- 
wicz, przewodniczący zarządu łwowskiego 
Związku Harcerstwa Polskiego wręczył uro- 
czyście p. wojewodzie Grażyńskiemu odzna- 
kę 20-lecia pracy harcerskiej. Pani Martyno 
wiczówna Wł. wygłosiła referat pod tyt.: 
„O wychowaniu obywatełskiem w harcerst- 
wie. Po dyskusji nad fereratem nastąpiło 
sprawozdanie władz Związku. W obradach 
bierze udział 350 osób, w tem 280 oficjal- 
nych delegatów ze wszystkich dzielnie Pol- 
ski. 

Dla dobrze zasłużonych 
Francji. 

PARYŻ. 1.IV. (Pat.) Izba przyjęła 
projekt ustawy, przyznający roczną 
dołację w wysokości 200 tys. franków 
wszystkim byłym prezydentom repu- 
bliki, którzy dobrze zasłużyłi się oj- 
czyźnie. Dotacja ta narazie jest przy- 
znana tylko Poincare mu. 

"EJ 

Hindenburg, Hitler, Thael- 
mann. 

PARYŻ. 1.L.V. (Pat.) W drugiem 
głosowaniu na prezydenta Rzeszy o- 
ficjalnie zgłoszeni zostali trzej kandy- 
daci: Hindenburg, Hitler i Thaelmann. 

   

    

       

  

   

  

Kandydatura Wintera nie została 
wniesiona. 

Prezydent Masaryk 0 unji 
naddunajskiej. 

LONDYN, 1. 4. (Pat). — Tygodnik „Spe- 
ctator“ w numerze dzisiejszym zamieszcza 
obszerne sprawozdanie z rozmowy swego na- - 
czelnego redaktora z prezydentem Czechosło 
wacji Masarykiem na temat paktu naddunaj- 
skiego. + 

W rozmowie tej prezydent podkreślił m. 
in. gotowość Czechosłowacji do zawarcia spe 
cjalnych traktatów gospodarczych z Austrją, 
Węgrami, Rumunją, Jugosławją i Bułgarją, 
zaznaczając, że traktaty te powinny mieć 
charakter ściśle ekonomiczny, przez co au- 
tomatycznie poprawią się również stosunki 
polityczne między państwami Europy Środ- 
kowej. 

Wi dalszym ciągu prezydent wypowiada 
się stanowczo przeciwko współudziałowi Nie 
miec w porozumieniu naddunajskich państw 
Europy Środkowej. Otwarcie przyznaję — 
oświadczył Masaryk — że obawiamy się nie- 
mieckiej konkurencji i niemieckiej hegemon- 
ji w takim pakcie, gdyby Niemcy przystąpi- 
ły do niego od samego początku. Podobnie 
nie popieramy wstąpienia w pierwszem stad- 
jum żadnego innego z wiełkich mocarstw do 
tego ściśle gospodarczego porzumienia. W. 
końcu prezydent podkreślił, że omawany pro 
jekt nie jest w żadnym stopniu zwrócony 
przeciwko Niemcom. 

EEE ESDPST PST MM" r" === 

Losy oryginalnego zapisu zmarłego dziwaka. 
TRYDENT, 1. 4. (Pat), — Zapis, uczynio- 

ny przez niejakiego Basse narodowi chiń- 
skiemu na walkę z Europejczykami, aczkol- 
wiek wypłacony już konsulowi chińskiemu 
w Rzymie, wobec sprzeciwu, zgłoszonego 
przez bratanicę zapisodawcy, znajduje się w 

zawieszeniu. Konsui chiński oświadczył w 
międzyczahie, że ogółem sumy do dyspozycji 
z tego zapisu wynoszą półtora miłjona li- 
rów, a reszta uwięziona jest w austrjackich 
i rosyjskich papierach wartościowych przed- 
wojennych. 

Wykrycie wielkiej afery szpiegowskiej 
we Francji. 

PARYŻ, 1. 4. (Pat). — W miejscowości 
Longvy w Lotaryngji peliecja była od dłuż- 
Szego czasu na tropie wiełkiej afery szpie- 
gowskiej. Śledztwo doprowadziło do areszto- 
wania Włecha Celso Severi oraz przyjaciół- 
ki jego Czeszki Anny Hussak. 

Bało się ustalić, że aresztowana para na- 
leżała do służby wywiadowczej Zachodnich 
Niemiec, mającej swą siedzibę w Trewirze, 
Aresztowani mieli za zadanie dostarczać in- 

formacyj o nowym systemie fortyfikacji 
wzdłuż francuskiej linji granieznej. Anna 
Hussak przyznała się do winy. 

W czasie rewizji, dokonanej w mieszka- 
niu aresztowanych, znaleziono dokumenty, 
pozostające w związku z praeami obronnemi, 
prowadzonemi przez francuskich inżynierów 
wojskowych w okolicach Longvy. Szpiegów 
osadzono w więzieniu. 

Rzekome odnalezienie dziecka Lindbergha. 
BERLIN, 1. 4. (Pat). — Piątkowe pisma 

popołudniowe przyniosły sensacyjną wiado- 
mość o rzekomym odnalezieniu dziecka Lind 
bergha w Londynie. Powodem sensacji było 
wystąpienie studenta amerykańskiego któ- 
ry, jadąc z Berlina do Poczdamu, zauważył 
w przedziale wagonu kobietę z dzieckiem, 
łudząco podobnem do synka Lindbergha Ame 

ległego klucza Sargyńskiego, oraz dr. 
Czesława Stankiewicza. rodem z In- 
flant Polskich, zamieszkałego ówcześ- 
nie w miasteczku Rosicy, później w 
Ufie, następnie w Łodzi, a obecnie 
właściciela znanej kliniki ginekologi- 
cznej w Warszawie, który z zapałem 
na rowerze (na który chłopi patrzyii 
z nieufnością, jak na nieczystą } 
objeżdżał szlachtę chcąc odgrzać uś- 
pione uczucia narodowe; w 10 lat po- 
tem przed samą wojną starał się o to 
samo p. Stefan Suryn młody ziemia- 
nin, —— lecz wysiłki ich można, nieste- 

ty, scharakteryzować słowami: „góra 
urodziła mysz*. Szkoda ich zapędu 
gorącego, lecz cześć ich pamięci jako 
ludzi dobrej woli i płomiennego pa- 
trjotyzmu . 

Ten opłakany obraz stosunków 
wśród szlachty zagrodowej-—nadzwy- 
czaj bojaźliwej i lojalnej: względem 
władz rosyjskich, a tak biernej pod 
względem narodowym nie był bynaj- 
mniej lokalnem zjawiskiem w pow. 
drysieńskim, to samo miałem moż- 
ność obserwować w pow. dziśnień - 

skim b. gub. wileńskiej; słyszałem od 
moich znajomych i krewnych bez. 
stronnych świadków, że i w innych 

   

rykanin zaałarmował policję poezdamską, 
która kobietę aresztowała „Okazało się przy 
tem, że aresztowana jest pielęgniarką Boh- 
den, a dziecko jest jej własnym synem. Po 
porozumieniu się z prezydjum połicji w Ber 
linie Bohden wypuszczono na wolność, po- 
zostawiając ją jednak pod nadzorem „aż do 
ostatecznego wyświetlenia sprawy*. 

stronach było nie lepiej. Wyjątek sła- 
nowił, jakoby, teren teraźniejszej ,,Li- 
twy Kowieńskiej'* — natomiast dalsze 
jeszcze kresy, jak np. powiat siebieski 
gub. witebskiej wykazywał zupełnie 
zrusyfikowanie szlachty i t. zw. boja- 
rów pancernych, którzy oprócz powo- 
ływania się na pergaminy od Króla 
Batorego i to w języku rosyjskim 
przemawiając, nic już polskiego nie 
mieli; to samo w pow. pińskim, mo- 
zyrskim i bobrujskim, gdzie większość 
tej szlachty — była prawosławną.. 

Trzeba więc kres położyć byłym 
legendom i zapobiec, póki czas nasz 
nie minie, tworzeniu bezzasadnych 
bezsensownych zachwytów nad tą 
warstwą anachroniczną — dając świa 
dectwo nagiej prawdzie, albowiem nic 
nie jest szkodliwsze w życiu społe- 
czeństw, jak bezkrytyczne przyjmo- 
wanie 4 priori bardzo pięknych fan- 
łazyj poetów, których polot unosi nad 
chmury i obłoki do nieba, gdy żywot 
nasz niestety spędzamy na brudnej 
twardej ziemi, wśród częstokroć bara 
dzo podejrzanych elementów. 

E. Łopaciński. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Straszne skutki ciemnoty. 

Wysmarowane dziegciem dziecko, spalono w piecu. 
Oj, ciemna jest jeszcze ta nasza biedna 

wieś! Zdawało się, że różne praktyki zna- 

chorskie, różne okadzenia i 

w napałonych piecach chorych należą już 

«o zamierzehiej przeszłości, aż oto... 

Wie wsi Lechickie Bory gr. rakowskiej 

zachorował na. świerzbę 6-leini syn miesz- 

kanki tej wsi Anieli Szymnowej. Choroba, 

wprawdzie, dla życia niegroźna, ale przy- 

kra i łatwo udziełająca się. Starano się jej 

pozbyć różnemi Środkami, lecz gdy nic nie 

pomogłe troskliwa o swe dziecko matka 

zwierzyla się ze smutku znanej w okolicy 

® dobrych rad medycznych* sąsiadee Łaba- 

mowej. Ta rady swej nie odmówiła i rozpo- 

wzęto kurację. 

Napalono w piecu, biednego chłopca — 

nawet nie przypuszczającego jaki okropny 

los go czeka — wysmarowano porządnie 

dziegciem, ułożono na desce (niczem bo- 

chen ehleba), wpakowano do pieca i szczel- 

go zamknięto. Czy cdmawiano przy 

tem jakiś pacierze, stwierdzić się nie udało, 

ale pewnem jest tyłko to, że za poradą Ła- 

banowej Antuczek (tak mu było na imię) 

musiał przebyć w piecu równo 5 minut — 

ani mniej, ani więcej. 

lieszczęście jednak chciało, że w między 

«czasie młodszy syn Szymnowej wybiegł w 

jednej koszulee na podwórze i pobiegł w 

stronę stajni. Troskliwa matka, w obawie 

by się synkowi coś złego nie stało pobiegła 

za nim łos starszego syna powierzając roz- 

palonemi piecowi, z którego wkrótce zaczął 

wydobywać się straszny krzyk, nie mogącego 

umieszczania 

nie 

    

  

stamtąd się wydostać dziecka. Tłumieny za- 

suwą krzyk chłopca nie doszedł uszu matki, 

a gdy ta powróciła z pieca dochodził już 

tylko cichy jęk. Zasuwę odsłonięto i... pra- 

wie nieprzytomna z przestrachu Szymnowa 

wydobyła z pieca pokryte strasznemi od 

spalenia ranami ciało Antuczka. W niespeł- 

na godzinę wśród okropnych męczarni chło- 

pak zmarł. 

Szymnową zatrzymano i być może sta- 

nie ona przed sądem, lecz czyż najsurowsza 

chociażby kara wypleni z ciemnego ludu 

wiarę w „dobre perady* znachorów i zna- 

chorek? 

Jeżeli lud jest jeszcze ciemny, io wina 

przedewszystkiem tych, którzy sami będąe 

światli, światłości tej skąpią innym. Słowo 

pisane do ciemnych analfabetycznych mas 

nie dochedzi, i przestroga, jak powyższa, 

ich ominie. Dlatego też ci, którzy przez ga- 

zetę mają styczność z całym Światem i wie- 

dzą eo się na nim dzieje, o takich wypad- 

kach w piewszym rzędzie powinni głośno 

opowiadać. 

Często są wypadku wybuchu granatów zna 

lezionych gdzieś w polu przez dzieci, a nawet 

osoby starsze, które manipułująe przy nich 

padają otiarą swego nierozsądku i ciemno- 

ty nieraz te życiem nawet przypłacając. Na- 

uczyciel w szkole dzieciom i rodzieem, ksiądz 

z ambony, wójt lub pisarz w gminie, urzęd- 

nik w starostwie lub innym urzędzie powin- 

ni mówić © tem każdemu kmiotkomi, a ten 

niech innym o tem opowiada, a nieszczęść 

takich będzie mniej. 

   

Dzisna. 
Obehód Imienin 

Pierwszego Marszałka Polski 
w Dziśnie. 

Uroczystość Imieninowa Pierwszego Mar- 
szałka Polski wypadła w roku bieżącym wiel 
«e miłe oraz imponująco. Po nabożeństwie 

odprawionem w kościełe przez ks, pref. Ma- 
łachwskiego i defiladzie KOP-u i Organizacyj 
P. W. zebrała się liczna Akademja w Sali 
Domu Ludowego. Po krótkiem przemówie- 
niu inauguracyjnym odegrała orkistra szkol 
na gimn. „Wieniec pieśni Legjonowych*, 
dziatwa zaś szkoły powszechnej oddeklamo- 
wała kilka okolicznościowych wierszyków, 
tu na apłauz zasłużyła mała Balicka, córka 
kier. miejscowej szkoły powszechnej. Odczyt 
o działalności Komendanta jako Twórcy Nie- 
podległości wygłosił Budźko, uczeń klasy 
VIII. N Akademji dł się spostrzec po ra 
pierwszy brak przedstawicieli Żydów oraz 
«duchowieństwa prawosławnego. 

W” godzinach popołudniowych nastąpiło 
otwarcie i poświęcenie nowej etlicy P. 
W. Aktu poświęcenia dokonał ks. pfer. Ma- 
łachowski, wykład © powstaniu polskiej siły 
zbrojnej wygłosił dyr. Tadeusz Staniewski. 

Najbardziej jednak dopisał wieczór, urzą 
alzony w Domu Ludowym. —— Zorganizowany 
współnemi siłami „Strzełca” i Sekcji Muzy- 
<znej Samorządu Gimnazjalnego stał się ży- 
wiołową manifestacją uczuć miłości i hoł- 
du dla Wielkiego Sołenizanta i Legjonów. 
Ściany drżały w posadach, gdy pod batutą 
prof. Godowskiego, pięknie i rozgłośnie roz- 
brzmiała pieśń o wiośnie wiełkiego chóru 
gimnazjalnego (85 osób); z ogniem i swadą 
w imieniu „Samorządu” i Redakcji „Naszego 
Głosu" składał wyrazy hołdu i przywiązania 
młodzieży do Wpdza Narodu Piotr Pupin z 
VII kl. 

Nakoniec „Strzelcył w imieniu których 
przemówił kom. kapr. rez. p. A, Kijanowski 

- wystapili na seenę z nieśmiertelnym kap. 
rałem „Szczapą'. Niezrównanym: w roli ty- 
tułowej był p. Kurgan, świetnym p. Słuckow. 
4 godziny skupionej uwagi, gry podniosłych 
uczuć, głębokich przeżyć, humoru, płynącego 
kaskadami śmiechu. Z nad mroźnej Dzisny 
Tala gorących uczuć szła w kraj daleki — do 
slonecznego Hełuanu... 

Pożemiszki 
gm. duksztańskiej. 

Dła współnego dobra. 

Mówiąc o ргасу nauczyciela nie wątpi- 
sny dziś o wartości i znaczeniu pracy pod- 
jętej dla dobra państwa i społeczeństwa. 

Praca nauczyciela na terenach mniejszo- 
ści narodowej zasługuje tem bardziej na uz- 
nanie, że często musi on zwalezać akcję ze 
strony różnego typu organizacyj, mających 
<ele niepaństwowe, o wyraźnych cechach 

przeciwdziałania wysiłkom pracy nauczycie- 
ta. 

Mam na myśli tereny z mniejszością na- 
rodową litewską. Uprzedzenie, nieufność i 
niekarność obywatelska są zrozumiałe, gdyż 
towarzystwa organizacyj litewskich kryją Ww 
sobie bezpodstawną i nienaturalną psychozę 
antypaństwową. 

Nauczyciele na terenach litewskich, wie- 
dzą ile wysiłków, ile zabiegów i starań, tak 
często bezowocnych, muszą położyć, by zbli. 

    

      

   

   

    

  

   

    
żyć ludność litewską — wzbudzić zaufanie 
do szkoły i państwa, ałe często nie bezowo- 

«nie. 
We wsi Pożemiszki, gm. duksztańskiej, 

(ludność wyłącznie litewska) są dwie szkóły: 
publiczna szkoła powszechna i prywatna 
szkoła powszechna Tow. „Rytas*, Mieszkańcy 
tej wsi doniedawna nie posyłali dzieci do 
szkoły rządowej, a młodzież  pozaszkolna 
©dgradzała się „murem chińskim” organiza- 

cyj litewskich od wszystkiego co połskie, Kie 
rownik szkoły pov p. Bronisław Owczy- 
nnik zorganizował jednak tu trzystopniowy 
kurs dla dorosłych, na który uczęszczało 
przeciętnie 10 osób. Przedmioty udzialane na 
kursie: język polski, język litewski, rachunki 
czytano „Kurjer Wilenski“, „Ilustrowany 
Kurjer Codzienny, Gospodarz Kresowy* i 
roczniki „Tęczy*. Kurs trwał od 16 listopada 
do 21 marca 1932 r. Słuchaczom wydano 
świadectwa trzystopniowego kursu dła doro- 
słych. 

Ze specjalnem uznaniem podkreślić nale- 
ży wygłaszane pogadanki i odczyty z przez- 
roczami, na które przychodziła prawie cała 
wieś i młodzież litewska z sąsiednich wiesek. 

      

Przy akcji czytelnictwa zauw muszę 

brak w tamtejszej szkole bibljoteki dla mło- 
dzieży szkolnej i dła dorosłych, niedostatecz- 
ną ilość pomocy naukowych i większego za- 
intesowania się miejscowego samorządu i tu 
taj odpowiednie czynniki miałyby dużo do 
zrobienia. 

P. Bronisławowi Owczynnikowi za jego 
bezinteresowną prace dla dobra szkoły i pań 
stwa należy się cześć i uznanie. Wit. 

Brasław. 
Pożar. 

  

Z Brasławia donoszą, iż ubiegłej nocy 
we wsi Bołtruki, gm. leonpolskiej podczas 
pędzenia samogonkiw zabudowaniach gospo 
darskich M. Warześcinowej wybuehł pożar, 
który strawił dom mieszkałny od trzech ty- 
godni nie zamieszkiwany oraz stodołę. Przy 
oględzinach miejsca pożaru ujawniono dwa 
dużo obręcze odbeczek i kociół do pędze- 
nia samogonki. Straty znaczne. Okoliezni 
mieszkańcy mówią, iż pożar strawił 1600 lit 

rów. samogonki oraz całe urządzenie. Wła- 
dze połicyjne poszukują obecnie gorzelanych 

Z pogranicza. 
Nieudana ucieczka defraudantów 

do Z. S. R. R. 

Naskutek listów gończych na granicy w 
rejonie Kołosowa ujęto dwóch defraudantów 
— inkasentów z Warszawy K. T. Wiktoro- 
wicza i T. Szymczaka, którzy po zdefraudo- 
waniu większej gotówki usiłowali zbiec na 
teren Rosji Sowieckiej. 

Tajemnicze zaginięcie. 

Drugiego dnia świąt wiełkanoenych za- 
ginął w tajemniczy sposób obywatel czecho- 
słowacki Wiktor Mireckowicz, który spędzał 
święta u swego krewnego Jana Borkowicza 
mieszkańca pogranicznej wsi Kluczik położo 
nej w rejonie Suehodowszczyzny. Mirecko- 
wicz o godz. 3 po poł. wyszedł na spacer, 
udając się w kierunku lasku oddalonego o 
500 mtr. od granicy sowieckiej. Ponieważ 
w dniu następnym Mireckowicz nie wrócił 
Borkowiez powiadomił odnośne władze o 
zaginięciu krewnego. Zachodzi podejrzenie, 
iż Mireckowicz został uprowadzony przez 
sowieckich strażników na teren sowiecki. 
Poszukiwania za zaginionym trwają nadał. 

146 wypadków chorób 
zakaźnych. 

Wydział Zdrowia Urzędu Woj. w ubieg- 
łym tygodniu na terenie województwa wileń- 
skiego zanotował następujące choroby zakaź 
ne: tyfus brzuszny 2, plamisty 3 (pow. dziś- 
nieński), płonica 14, blonica 8, nagłe zapa- 
lenie opon mózgowych 2, odra 30 (3 zgony). 
róża 3, krztusiec 1, ziemnica 1, gruźlica 25 
(8 zgonów) i jaglica 57. 

Razem zanotowano 146 wypadków zas- 
ać na choroby zakaźne w tem 11 zgo- 

nów. 

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

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 
  

= g Od da. IMiejski| “1: 
Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku     

Trzykrotne wesele (Triumf miłości) 
W rol. głównych: Nancy Carol i Charles Rogers 

WKRÓTCE: Dwaj gońcy   
  

Bakszty 
pow. wołożyński. 

©behód Imieniu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Dorocznym zwyczajem m. Bakszty obcho 
<dziło Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskie- 
%o, Wlielkiego Budowniczego Polski Niepod- 
łegłej Uroczystość rozpoczęła się w dniu 
18 marca b. r. o godz. 18 iluminacją budyn- 
ków szkołnych, urzędów i prywatnych do- 
nów. W: dniu 19 marca b. r. o godz. 8 od- 
było się nabożeństwo w miejscowej synago- 
<lze. Q godz. 9 w cerkwi prawosławnej, zaś 
* godz; 10 w miejscowym kościele. W; nabo- 
<ehstwie brała udział dziatwa szkolna od- 

  

nośnych wyznań, oraz byli obecni przedsta- 
wiciele władz, jak również Kom. Obchodu. 

Po nabożeństwie w kościele — uformował 
się pochód, który się udał na „Plac Wolno- 
ści”, gdzie się odbyło przemówienie (p. Kwa- 
śniewska, nauczycielka) i pochód rozwiązał 
się. Wiieczerem o godz. 16 w sali szkoły pow 

szechnej odbyła się akademja, na program 
której złożyło się: Zagajenie prezesa Komi- 
tetu Obchodu, odczyt p. Sawicz-Zabłockiej, 
naucz. tut. szkoły, deklamacja i śpiew dziat- 
wy i młodzieży szkolnej (p. Sawicz-Zabłoc- 
ka). Na zakończenie akademji dzieci II kla- 
sy inscenizowały piosenkę „My jesteśmy kra 
snoludki*, która wypadła doskonale. Po aka 
demji odbyło się przedstawienie, zorganizo- 
bg przez miejscowe nauczycielstwo związ 
kowe. 

Nieco o pracy kulturalno-oświatowej 
i społecznej. 

Praca kulturalno-oświałowa a także spo- 
łeczna na prowincji nie zawsze znajduje zro- 
zumienie u miejseowej ludności. która zaz- 
wyczaj z uprzedzeniem patrzy na pewne po- 

nania jednostek dobrej woli. Lecz je- 
żeli ta praca będzie odpowiednio zorganizo- 
wana i umiejętnie prowadzona to w 90 proc. 
można twierdzić osiągnie sukces. 

Miasteczko Bakszty, nazewnątrz niczem 
nie różniące się od innych tyłko może bar- 
dztej zapomniane, wewnątrz tętni życiem bar 
dziej zbliżonem do ż większych osiedli, 

a to zawdzięczając w pierwszym rzędzie ci- 
chej i mrówczej pracy nauczycielstwa miej- 
scowej szkoły 7-klasowej, kt kierowni- 
kiem jest p. Leszkowicz Adolf. Miejscowe 
nauczycielstwo przeważnie związkowe nie 
idzie w śle yi którzy uważają za naj- 

8 samemu sobie, zam- 
knięciu się w egoizmie wypoczynkowym, czy 
też zarobkowym, lecz należy do rzędu tych, 
co swoje osobiste przyjemności odsuwają na 
stronę, a pracę swą bezinteresownie poświę- 
cają dla dobra ogólnego. Niema obchodu, 
uroczystości, akademji, odczytu, przedstawie 
nia i t. p. bez czynnego udziału nauczyciela, 
chociaż takowy częstokroć nie jest kierowni 
kiem sekcji, czy też prezesem komitetu. 

Jeśli pracy kulturalno-spolecznej nie da 
się prowadzić bez udziału nauczyciełstwa, to 
praca w dziedzinie oświaty pozaszkolnej - 
łącznie spoczywa na barkach nauczycieła. 

Od kiłku miesięcy w  Baksztach, w ob- 
szernych sałach dwu budynków szkołnych 
odbywa się wieczorowe kursy dla doros- 
łych, prowadzone przez miejscowe nauczy- 
cielstwo. Miło jest patrzeć, jak młodzież, a 
także starsi wieczorem z zeszytami w ręku 
dążą do szkoły po ten pokarm duchowy, 
jakim jest oświata. I praca pomału, pocichu, 

lecz systematycznie i konsekwentnie posuwa 

się naprzód, osiągając niemałe niki. Naj 
ważniejsze jest to, iż ludność gar 
do oświaty, rozumiejąc jej potrzebę, 
wnież docenia bezinteresowną pracę nauczy- 

cieła. Śmiało można rzec, iż praca nauczy 
ciela znalazła zrozumienie a także uznanie 
u miejscowej ludności, co dla pracowników 

jest niemałą satysfakcją i wielką nagrodą mo 

ralną. Prace an kurasach wieczorowych pro- 

wadzą: p. Witkiewiczówna Tamara, p. Jut- 

kiewiczówna Zofja, p. Maciejkowa Marja, 

p. Sawicz-Zabłocka Zofja, p. Leszkowicz 
Adolf. 

Lida.. 
Wciąż fabryczki samogonu. 

W ostatnich dniach wykryto na terenie 
pow. lidzkiego kilka „fabryk* +samogonki. 
W Szarkuciach gminy sobotnickiej u Wasi- 
lew o Stefana skonfiskowano kompletny 
aparat wraz. z kilku litrami wódki. 

W Girowcach gminy sobotnickiej u Tru- 
bieckiego Wincentego - skonfiskowano dwa 
cebry rozczynu, w zašcianku Soleza gminy 

bieniakońskiej u Morduchowicza Chaskiela-- 
kilka litrów samogonki. Podczas konfiskow 

nia aparatu gorzelnianego i większej ilości 

rozczynu w kołonji Puszcza gminy bien 
końskiej u Sienkiewicza Michała, Sienkiewicz 
wraz z żoną i siostą stawili czynny opór 

policji i rewidentowi kontroli skarbowej z Ej- 

szyszek. 

Odpowiedzi redakcji. 
P. T. S. w Dziśnie: Bardzo prosi- 
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my, ale więcej spraw ogėlnej natury. | 

Co to bedzie? Co to bedzie? 

Jutro — w niedzielę. 
Wielkie atrakcje czekają nas w 

jutrzejszym dniu 3 kwietnia. Na uli- 
cach j placach, w kawiarniach i w te- 
atrze, wszędzie rozbrzmi głośna fan- 
fara: „Ratujmy Bezrobotnych!* Nie- 
dzielny „Dzień dla bezrobotnych nie 
będzie jednak, natrętnym dniem karo- 
ty i żebraniny. Nie! Komitet organi- 
zuje różne rozrywki i sensacje, a pub- 
liczność, uczęstnicząc w nich, będzie 
mogła połączyć przyjemne z pożytecz- 
nem. A więc: 

1) W Teatrze na Pohulance о & 
wieczorem rozbije się raz jedyny 
wiełka bania śmiechu i satyry wileń- 
skiej w 3 aktach p. t. „Nasze dziady* 
(familijne i społeczne, cywilne i woj- 
skowe, dziennikarskie, naukowe i li- 
terackie). Cały zespół odegra tę feno- 
menalną rewję odtwarzając znane 
wszystkim postacie tutejsze, jak: pre- 
zydent Le Fojewski, Wice-Tschisch, 
prof. Truszczycki, prof. So-Li-Man, 
dr. Lorenzj Mansoko, Wicek i Wacek 
(dwa gizberty), pani Romen-Omeu, 
Bułhaczyk, wizytator Ostro, red. red. 
Mac-Cat-on, Hulla-Witulla, prezes U. 
Niechowski, dyr. Nierychłowski, pułk. 
D. O. Baczewski, Hop-Łop-pal, Pro- 
maszkara i wielu innych. Reżyseruj. 
W. Radulski i K. Wyrwicz-Wichrow- 
skį (konferansjer). 

2) Na ulicach i wszędzie sprzeda- 
wana będzie bogato ilustrowana jedno 
dniówka humorystyczna „Nasze dzia- 
dzy“. Cena 5 Ogr. 

3) W różnych punktach miasta od- 
będą się w niedzielę w południe kon- 
certy orkiestr wojskowych. 

4) W południe i wieczorem w loka- 
lach publicznych odbywać się będą 
urozmaicone koncerty lotne w wyko- 
naniu najlepszych sił teatralnych i 
muzycznych. 

5) W tych wszystkich punktach 
odbywać się będzie zbiórka dobrowoł- 
nych datków i sprzedaż żetonów pa- 
miątkowych w cenie 25 gr. i 1 zł. na 
cele walki z bezrobociem. 

Arbon dla bezrobotnych. 
i Dyrekcja Towarzystwa Miejskich i Między- 

miastowych  Komunikacyj Autobusowych 
(ARBON) w Wilnie zadekłarowała na rzecz 
bezrobotnych 5 procent od obrotu w niedzielę 

dnia 3 kwietnia jako w dniu poświęconyin 
specjalnie pomocy bezrobotnym.  Ofiarność 
Arbonu zasługuje na podkreślenie tembardziej, 
iż Arbon już raz w dniu otwarcia ruchu ofia- 

rował połowę dochodu tego dnia również 
na rzecz bezrobotnych i wpłacił wówczas dwa 
tysiące dwieście kilkadziesiąt złotych do Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia. 

Kinematografy—Bezrobotnym. 
Właściciele wileńskich  kinematografów 

ofiarowali na rzecz bezrobotnych trzy procent 
od całodziennego obrotu kasowego w nie- 
dzielę dnia 3 kwietnia t. j. w dniu, w którym 
całe Wilno zjednoczy się w akcji pomocy 
bezrobotnym. 
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Taryfa elektryczna nie będzie 
obniżona! 

Naskutek akcji przeciwko zbyt wy- 
gėrowanym cenom za prąd elektrycz- 
ny, Magistrat zarządził przed kilku ty- 
godniami przeprowadzenie rewizji do- 
tychczasowej taryfy i na podstawie 
ponownie przeprowadzonych kałkula- 
cyj projektował ewentualnie obniżyć 
cenę prądu. W tym celu wyłoniono 
nawet specjalną Komisję. Obecnie, 
niestety, można już całkiem konkret- 
nie stwierdzić, że prace te do rezułta- 
tów pozytywnych nie doprowadzą, 
przedewszystkiem wobeć katastrofal- 
nego stanu finansów miejskich. Już 
dziś Magistrat ma nieprzezwyciężone 
trudności z nowym  preliminarzem 
budżetowym, którego w żaden sposób 
nie może doprowadzić do względnej 
równowagi. Zmniejszenie zaś taryfy 

elekttycznej sytuację finansową mia- 
sta jeszcze bardziejby powikłało. 

Jakie wobec takiego stanu rzeczy 
zajmą stanowisko abonenci elektrow- 
ni miejskiej, nie możemy narazie prze- 
sądzać. Stwierdzić tylko jedno mu- 
simy: haracz ściągany przez Magist- 
rat z mieszkańców Wilna, którzy ko- 
rzystają z elektryczności, wywołuje 
wśród abonentów elektrowni coraz 
większe oburzenie i może doprowa- 
dzić do niepożądanych następstw. 

A. oburzenie to jest tem bardziej słusz- 
ne, że tu w Wilnie płacimy za prąd 
niewiadomo z jakiego tytułu (chyba 
dlatego, że jesteśmy w całej Polsce | 
najbiedniejsi) najdrożej ze wszystkich 
miast Polski. 

IEBRREE:    

Sekwestrator—defraudantem. 
Z połecenia prokuratury został areszto- 

wany w Wilnie sekwestrator II Urzędu Skar 

bowego Wiktor Rezmowski, zamieszkały w 

Wilnie przy ulicy Subocz Nr. 2, oskarżony 

© przywłaszczenie 5338 zł. 10 gr. Przywłasz- 

czeną sumę Rozmowski pobrał od szeregu 

płatników podatkowych i miast wnieść ją do 

kasy urzędu schwał we własnej kieszeni. 

Zachodzi przypuszczenie, że aresztowany 

popełniał takie nadużycia już od dłuższego 

czasu, lecz czynił to w sposób tak sprytny, 

że uchodziło to narazie uwagi władz prze- 

łożenych. Wystarczył jednak błahy napozór 

takt, by sprawki Rozmowskiego wyszły na- 

jaw. Mianowicie przed kilku dniami do II 

urzędu skarbowego zgłosiła się jedna z płat- 

niczek i przedstawiwszy wydany przez sek. 

westrtora prowizoryczny kwit na pobrane 

od niej 6 zł., wyraziła chęć zapłacenia na- 

łeżnych od niej jeszcze 4 zł. Kierownika 

wydziału egzekucyjnego niezmiernie zdzi- 

wił fakt wydania przez sekwestratora pok- 

witowania na zwyczajnym kawałku papieru, 

eo jest sprzeczne z obowiązującemi przepi- 

sami. Po sprawdzeniu w księgach ustalono, 

iż pobrane przez Rozmowskiego 6 zł. nie 

zostały wpisane do księgi rachunkowej, co 

dało asumpt do wdrożenia dochodzenia. W 

wyniku przeprowadzonej rewizji ksiąg stwier. 

dzeno że Rozmowski przywłaszczył 5338 zł. 

10 gr. 

Zapytany przez odpowiednie władze czy 

nie posiada przy sobie zainkasowanych od 

płatników pieniędzy, Rozmowski dał wymi- 

jającą odpowiedź, lecz widocznie pytanie to 

wyjaśniło mu sytuację, bo nazajutrz hie po- 

kazał się w biurze planując widocznie ucie- 

ezkę. O nadużyciach powiadomiono władze 

śledcze, które zarządziły aresztowanie Roz- 

mowskiego. Osadzono go w areszcie central 

nych i oddano do dyspozycji wice-prokurato 

ra przy sądzie okręgowym p. Klasse. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

Jeszcze jedna afera Jagody. 
Sprzedał cudze mieszkanie. 

Do słynnej afery lombardowej w Wilnie, 
bohaterem której jest dyrektor lombardu 
przy ulicy Biskupiej Brenisław Jagoda, do- 
chodzi obecnie jeszcze jedna afera, również 
popełniona przez Jagodę. 

Sprawa przedstawia się następująco: 
B. Jagoda był w swoim czasie członkiem 

zarządu nowowybudowśnego spółdzielczego 
domu przy ulicy Mostowej i miał w tym do- 
mu kupione na własność mieszkanie, które 
prawnie należało do jego żeny. Niedawno 
Jagoda zaproponował jednej pani nabycie od 
niego mieszkania na co ta się zgodziła i za- 
płaciła Jagodzie 2500 zł. resztę w wysokości 
1.500 zł. miała wpłacić nieco później. 

Po otrzymaniu zaliczki Jagoda opuścił 
mieszkanie, które zajęła nowa właścicielka. 
Lecz wkrótce do nowej właścicielki mieszka- 

nia zgłosił się przedstawiciel Zarządu domu, 
który zażądał zapłacenia komornego. Na 0Ś- 
wiadczenie lokatorki, że mieszkanie to zosta- 
ło przez nią odkupione od Jagody, zarządca 
oświadczył, iż mieszkania tego Jagoda nie 
miał prawa sprzedać, gdyż prawną właści- 
cielką jego jest żona Jagody, która nie zga- 
dza się swych praw własności de mieszka- 
nia komukolwiek odstępować.. 

W związku z tem poszkodowana wystoso. 
wała skargę do władz prokuratorskich, któ- 
re wszczęły w tej sprawie energiczne docho- 
dzenie. 

Co się tyczy dochodzenia w sprawie afery 
lombardowej to znajduje się już ono na do 
kończenia i w dniach najbliższych wiadome 
hędą ostateczne wyniki. (c). 

  

RONIKA 
Dziś: Franciszka. 

Sobota Jutro: Ryszarda. 

  2 
Wschód słońca — g. 4 m.53 

Zachód » —e. 17 m.53 

Sneatrzeżenia Zakładu Ketcorologii U. £. B. 
w Wlinie z dnia 1 IV — 9932 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 

Temperatura średnia  -- | C. 

# majwydszs: >- 2? C 

° najniższa! 0 

Opad: — 
Wiatr: połudn.-wsch. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Uprawnienia rodzin osób zaginionych 

na wojnie. Wbbec powstałych wątpliwości 
miarodajne władze wyjaśniły sprawę ubie- 
gania się o zaopatrzenie ze skarbu państwa 
przez rodziny osób zaginionych na terenie i 
w czasie działań wojennych. W myśl tych 
wyjaśnień podania o uznanie danej osoby za 

zaginioną w związku z działaniami wojen- 
nemi wnosić mogą: żona zaginionego, dzieci 
ślubne i nieślubne, których ojcostwo jest 
prawnie stwierdzone, dzieci adoptowane 
przez zaginionego, które były na jego utrzy 
maniu oraz rodzice zaginionego. 

Do przyjmowania podań w tego rodzaju 
sprawach uprawnione są referaty inwalidz- 
kie w starostwach. 

  

MIEJSKA. 

— Wpływy podatkowe wciąż maleją. Po- 
dług prowizorycznie dokonanych przez Ma- 
gistrat obliczeń w miesiącu ubiegłym wpływ 
podatków uległ dalszemu zmniejszeniu się. 
Ogółem do kas miejskich wpłynęło około 55 
procent podatków komunalnych prelimino- 
wanych na miesiąc marzec. Te słabe wpływy 
podatkowe są obecnie największą bolączką 
naszych władz miejskich. Jedynęmi wpływa- 
mi, które bardzo rzadko zawodzą — to na- 
leżności za prąd elektryczny, gdyż elektro- 
wnia jest bezwzględna i natychmiast po nie. 
opłaceniu rachunku wyłącza prąd zalegają- 
cym z opłatą. Magistrat liczy się z tem, że 
w nowym roku budżetowym wpływy podat- 
kowe ulegną dalszej zniżce. 

SANITARNA. 
— Lustracja sanitarna. Przed kilku dnia- 

mi miejskie Komisje sanitarne rozpoczęły 
wiosenną lustrację domów, podwórków i stu 
dzien. W wypadku stwierdzenia antysanitar- 

nych warunków sporządzane są protokóły 

oraz nakazy usunięcia brudów. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sobótka w Ognisku Akademiekiem. W 

dniu dzisiejszym w Salonach Ogniska Aka- 
demickiego (ulica Wielka 24) odbędzie się 
zabawa taneczna. Do tańca przygrywać bę- 
dzie doborowe trio akademickie. Bufet na 
miejscu obficie zaopatrzony. Początek o g. 
21. Wejście tylko za okazaniem legitymacyj 
lub kart wstępu. 

Nowe karty wstępu wydawane będą dziś 
w godz. 19—21, 

— Zmiana Regulaminu Pomocy Żywno- 
ściowej Bratniej Pomocy. Bratnia Pomoc 
Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. podaje do wia- 
domości, że na posiedzeniu Zarządu Stow. 
w dniu 1 kwietnia został zmieniony w par. 
3 Regulminu Pomocy Żywnościowej obia- 
dów ulgowych|, którego brzmienie ustalono 

jak następuje: „Opłata za obiady dwojakie- 
go rodzaju: obiady ulgowe 1 kat, — Stowa- 
rzyszenie dopłaca 50 proc. do ceny każ- 
dego obiadu, członek korzystający z ulgi 
resztę; obiady ulgowe II kat. — Stowarzysze 
nie — 75 proc., członek — resztę. a 

Wobec tego korzystający z obiadėw ulgo- 
wych 1 kat. dopłacają do każdego obiadu 
30 gr., II kat. 15 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Shelley*s Institute, podaje do wiado- 

mości, że dnia 5, 7 i 8 kwietnia od godziny 
5 do 6 (włącznie) przyjmowane będą zapisy 
na Kursa: angielskiego, niemieckiego i fran- 
cuskiego. 

WI początkach maja odbędą się egzamina 
konkursowe, decydujące o bezpłatnem sty- 
pendjum na wyjazd do Londynn do Hugo's 
Institute. 

Kancelarja: Skopówka 11 m. 10 
Napoleona. 

      

(plac 

Z POCZTY. 
— Usprawnienie telefonicznej komunika- 

cji międzymiastowej. W roku bieżącym Wi- 
Jeńska Dyr. Poczt i Tel. nie będzie przepro- 

. wadzała żadnych nowych inwestycyj za wy- 
jątkiem robót remontowych międzymiasto- 
wych i sieci telefonicznych, które mają być 
podjęte jeszcze w pierwszej połowie bieżą- 
cego miesiąca. Roboty te pozwolą zatrudnić 
większą ilość bezrobotnych robotników i 
przyczynią się do polepszenia telefonicznej 
komunikacji międzymiastowej we  wszyst- 
kich kierunkach w obrębie Dyrekcji Wileń- 
skiej. 

Z KOLEL 
— Dyrekcja Kołei Państwowych w Wiil- 

nie komunikuje: Z dniem 1 kwietbia zosta- 
ła zamknięta Stacja Miejska w Wiilnie. Od 
powyższego terminu Stacja Miejska zaprze- 
stała przyjmowania towarów do przewozu 
koleją i przystąpiła do zlikwidowania prze- 
syłek jej klijentów, pozostających na prze- 
chowaniu w magazynach. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Pracownicy Miszmeres Chojlim grożą 

strajkiem. W! związku z nieuregulowaniem 
zaległości oraz pensyj pracownikom Stowa- 
rzyszenia Miszmeres Chojlim w Wilnie, pra- 
cownicy tej instytucji wystosowali do Zarzą- 
du ultimatum, w którem oświadczają, że w 
przeciągu 38 dni winny być uregulowane 
wszelkie zaległości pracownikom, gdyż w 
przeciwnym razie ogłaszają strajk. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Związku 

Oficerów Rezerwy przypomina wszystkim 
swym członkom o obowiązku przybycia na 
Walne Zgromadzenie Koła, które się odbę- 
dzie w niedzielę dnia 3 kwietnia r. b. o go- 
dzinie It min. 30 w lokalu własnym. ulica 
Wileńska 33. 

Porządck dzienny, oraz sprawozdanie z 
działalności Koła za rok 1931-32 podane zo- 
stały do wiadomości w komunikacie Nr. 10 
rozesłanym do wszystkich członków Koła. 

RÓŻNE. 

— Wesoła popołudniówka. W! niedzielę 
dnia 3 kwietnia r. b. w Małej Sali Miej 
skiej Końska 3 o godz. 16 m. 30 staraniem 
grona Studentów U. S. B. odbędzie się weso- 
ła popołudniówka, na ceł V Konferencji Pań 
Miłosierdzia T-wa Św. Wóncentego a Paulo. 
Na program złoży się: „Szpital warjatów*, 
komiczna operetka i rewjetka „Ach te dzie- 
wczęta* w 9 obrazach z udziałem: I. Siok- 

  

  

      

ny zapewnić powodzenie impre 

  

3 

makówny, M. Rymkiewiczówny, L. Warskie- 
go, A. Jakszlasa, U. Łabuńskiego, J. Bolu- 
kiewicza. Reżyserja: Antoni Jaksztas. Muzy- 
ka: R. Kucenwicz i S. Polakowski. Artysty- 
czny poziom programu i wzniosły cel powin- 

    

— (udzoziemcy špieszeie się! Urząd prze 
mysłowy m. Wiilna przystąpił obecnie do roz 
syłania nakazów karnych dla tych cudzoziem 
ców, prowadzących zakłady handłowe, prze- 
mysłowe czy też rźemieślnicze, którzy nie 
poczynili żadnych starań u władz central- 
nych w kierunku uzyskania na prowadze- 
nie swy warsztatów pracy. Zostaną oni 
ukarani narazie grzywną, o ile jednak w dał 
szym ciągu nie uzyskają obywatelstwa pol- 
skiego względnie zezwołenia Min. Przemysłu 
i Handlu na dalsze prowadzenie swych zak- 
ładów będą one likwidowane. 

— Ilość podrzutków rośnie. Podług da- 
nych wydziału opieki społecznej ubiegły 
miesiąc zaznaczył się znacznym wzrostem 
ilości podrzucanych niemowląt i dzieci, W. 
stosunku do lutego ilość podrzutków wzro- 
sła o zgórą 20 proc. Zjawisko to tłumaczy 
należy wzrastającą wciąż nędzą i niezwykle 

iężkiemi warunkami utrzymania. 

KOMUNIKATY. 
— Komunikaty Związku Strzeleckiego. 

Z powodu remontu lokalu Komenda Podok- 
ręgu Związku Strzeleckiego przeniosła się cza- 
sowo z dniem 2-go kwietnia b. r. na ul. Uni- 
wersytecką Nr, 6/8, Il-gie piętro. Telefon be- 
dzie nieczynny. 

    

    

  

        

Ostatnim rozkazem Komendy Podokręgu 
Z. S. zostali wyznaczeni z dniem 1 kwietnia 
b. r. na Komendantów powiatowych Z. S., 
którzy jednocześnie pełnić będą funkcję po- 
wiatowych Instruktorów L. O. P. P.: 

Na powiat Wilno-Troki — Ob, pow. Fiał- 
kowski Jan. 

Na powiat święciański — Ob. pow. Mas- 
lowski Piotr. 

Na powiat brasławski — Ob. pow, Cze- 
pelanis Jan. 

Na powiat dziśnieński — Ob. pow. Bor- 
kowski Zygmunt. 

Na powiat postawski — Ob. pow. Knoche 
Gustaw. 

Na powiat wilejski — Ob, pow. Wołosz- 
kiewicz Józef. 

Na powiat mołodeczański — Ob. pow. Sto- 
kotvski Zygmunt. 

Na powiat oszmiański — Ob. pow. Koroł- 
kiewicz Czesław. 

Funkcję adjutanta Komendy Podokręzu 
Zw. Strzeleckiego Wilno pełnić będzie Ob. 
Zioło Aleksander. 

е ZABAWY, 
— „Czarna Kawa. Przypominamy. iż dn. 

2 kwietnia r. b. w salonach Georges'a od- 
będzie się CZARNA KAWA, urźądzona sta- 
raniem Akademickich Kół Wilnian we Lwo-. - 
wie, Poznaniu i Warszawie. Początek o g. 
21-ej. . 

— Wielka Zabawa Taneczna w Związku 
Drukarzy (Bakszta 8). W sobotę dnia 2-go 
kwietnia b. r. o godz. 9 odbędzie się Wiel- 
ka Zabawa Taneczna w Związku Drukarzy. 

Przygrywa do tańca doskonały jazz-band. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

— Dancing Towarzyski odbędzie się w 
dniu 2 kwietnia r. b. o godzinie 23 w cu- 
kierni Sztralla (ulica Mickiewicza 22) stara- 
niem Zarządu Centrali Opiek Rodzicielskich 
Średnich Zakładów Nakowych w Wiilnie, do- 
chód z którego przeznacza się na kolonje dla 
chorych i niezamożnych uczni. 

"Wstęp 2 zł. akademicki 1 zł. 
miejscu, obficie zaopatrzony. 

TEATR I MUZYKA 
— „Sprawa Meniki* — na Pohulanee. 

Dziś w sobotę dnia 2 kwietnia b. r. o godz. 
8 w. odbędzie się pierwsze przedstawienie 
Zespołu Reduty — niezwykle frapującej sztu 
ki Szczepkowskiej p. t. „Sprawa Monoki*, 
która po przemjerze warszawskiej Żyskała 
niezwykły rozgłos oraz żywe zainteresowanie 
artystycznych sfer Warszawy. „Sprawa Mo- 
niki* jest sprawą wszystkich kobiet. Jest 

odpowiedzią na nisłychane ważne pytanie, 

dotyczące stosunku kobiety do mężczyzny 

i do samej siebie. Niezawodnie w Wilnie sztu 

ka ta zrobi wielkie poruszenie i zainteresuje 

najszersze warstwy społeczeństwa. Mimo 4и- 

żych kosztów ceny miejsc zwyczajne. Zniżki 

ważne. 
Jutro w niedzielę dnia 3 kwietnia o go- 

dzinie 8 w. — wieczór poświęcony sprawom 
bezrobocia p. t. „Nasze dziady“. 

— Ostatnie występy Leona Wyrwieza w 

rewji „Parada Humoru* w Lūtni. Dziś w 

sobotę dnia 2 kwietnia o godz. 8 m. 30 w. 
przedostatni raz ujrzymy tryskającą humo- 

rem i dowcipem rewję p. t. „Parada humo- 

ru“, w której prym trzyma niezrównany hu- 

morysta Leon Włyrwicz, który gdziekolwiek 

ukaże się na afiszu Ściąga całe rzesze wi. 

dzów, żądnych zabawy i rozrywki, | 

Jutro w niedzielę dnia 3 kwietnia o godz. 

8,30 w. po raz ostafni rewja „Parada humo- 

ru“. 

— Wieczór na rzecz bezrobotnych „Na- 
sze dziady* — na 'Pohulanee. Wi niedzielę 
dnia3 kwietnia o godz. 8 w. odbędzie się 
wieczór śmiechu i humoru p. t. „Nasze dzia- 
dy“, z którego cały dochód przeznacza się 
na rzecz bezrobotnych. W! programie m. in. 
ukażą się: „Gedyminiuk* — Wołłejko, „Dr. 

Lorentzo Mausoleo“ — Kamińska, „Pani 

Romen—Omen* — Detkowska, „Bulhaczyk“ 

— Gliński, „Vice-Tschisch* — — Ciecierski, 
„Prof. So-Li-Man* Karpiński i t. d. Reżyser- 

ja — Hohendlingerówna i Wyrwicz-Wich- 
rowski. Dekoracja — Bractwo Artystyczne. 
Karykatury — Godziszewskiej. Ceny miejse 
zwyczajne. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „Sprawa Moniki* — na Pohulanee. 
W niedzielę dnia 3 b. m. o godz. 4 p. p. da- 

na będzie tylko jeedn raz frapująca sztuka 

Szczepkowskiej „Sprawa Moniki* — poru- 

szająca zagadnienia spraw kobiecych i dają- 

ca obraz nowego typu kobiely współczesnej. 
Ceny miejsc popołudniowe. 

— Rewja „Tęcza nad Wiłnem* w Łutni. 
W niedzielę dnia 3 kwietnia o godz. 4 p. p; 
odbędzie się ostatnie przedstawienie wesołej 

rewji p. t. „Tęcza nad Wilnem*. W pro- 

gramie weźmie udział najznakomitszy mono- 

łogista polski Leon Wyrwicz, któremu se- 

kundować będzie cały zespół rewji warszaw 
skiej. Ceny miejsc zniżóne. 

 Jutrzeįszy Koncert S. Benoni. — Jut- 

ro w sali Konserwatorjum wystąpi raz je- 

den tylko niestety znakomity artysta opery 
w Chicago — Sergjusz Benoni. W wyko- 
naniu tego artysty, popularnego juź dziś we 
Włoszech i Ameryce, usłyszymy między in- 
nemi numerami bogatego programu, słynną 
arję z op. „Borys Godunow“. 

Bufet. na 

    

    

  

Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego" 

powieść Tadensza Sikorskiego 
p. t. 

na gapę życie r 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 
w księgarniach wileńskich. 
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Sprawozdanie z Walnego Zebrania 
Izby Rzemieślniczej w Wilaie, 
W; dniu 30 marca b. r. w łokalu Izby Rze 

mieślniczej w Wiilnie przy ulicy Mickiewi- 
cza 23 odbyło się Walne Plenarne Zebranie 
Izby z udziałem 15 Radnych, oraz Inpektora 
Korporacyj Prezmysłowych p. St. Czarnousa. 

Przewodniczył prezydent Izby p. Włady- 
sław Szumański. Po odczytaniu  protokulu 

ostatniego Włalnego Zebrania, który został 
przyjęty bez poprawek p. dyrektor Łazare- 
wicz wygłosił szczegółowe sprawozdanie z 
Okręgu Izby za r. 1931. W; trzechgodzin- 
nem przemówieniu p. dyr. Łazarewicz zazna- 
jomił p. p. Radnych z położeniem rzemiosła, 
stanem gospodarczym poszczególnych grup 
rzemieślniczych, ze stanem liczebnym rze- 
miosła, zdziałalnością Komisyj Egzaminacyj 
nych, Czeładniczych i Mistrzows 
ruchem organizacyjnym. Pozatem 

jąco omówione zos 
nia, jak: oświata rzem icza, spółdziel- 
czość, zadłużenie i zapotrzebowanie kredy- 
towe rzemiosła, obciążenie podatkowe, soc- 
jalne i inne, ilość i wartość produkcji rzemie 
ślniczej eksport, oraz działalność poszczegól 
nych reefratów Biura Izby. W uzupełnieniu 
do sprawozdania p. dyrektor przedstawił 
zebranym tablice statystyczne, dotyczące sta- 
nu liczebnego rzemiosła z podziałem tery- 
torjałnym na powiaty, uwzględniając poszcze 
gólne grupy i zawody rzemieślnicze, oraz 
cały szereg tabel, uwidaczniających statysty- 
kę szkolnictwa zawodow: 

Szczególne _ zainteresowanie wzbudziły 
wśród zebranych działy nizacyj rzemie- 
ślniczych, kredyt, obciążenia podatkowe, о- 
raz nieuczciwej konkurencji. Na liczne zapy- 
tania dotyczące tych działów p. dyr. udzie- 
łał wyczerpujących objaśnień. 

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przy- 
jęte i zatwierdzone. Zebrani na wniosek p. 
radcy Żytkiewicza wyrazili podziękowanie 
Zarządowi Izby z p. W. Szumańskim na cze- 
łe, p. dyr., oraz personelowi Biura za opra- 
cowanie z całą sumiennością i ogromnym 
wysiłkiem tak poważnej pracy, która po wy 
drukowaniu zapozna rzemieślników, oraz 
sfery zainteresowane ze stanem rzemiosła w 
woj. wiłeńskiem. 

Następnie zebrani na wniosek Zarządu 
wynieśli kilka ważnych uchwał treści nastę- 

pującej: 
1) Walne Zebranie Izhy, biorące pod uwa- 

gę doniosłość zagadnienia ceny prądu elek- 
trycznego dla życia gospodarczego rękodziel- 
nietwa — przyjmuje do zatwierdzającej wia- 
domości oświadczenie Zarządu Izby o przy 
łączeniu się dojego  wszczętej na terenie 
m. Wilna akcji, mającej na celu obniżenie 
prądu elektrycznego i równocześnie wzywa 
Zarząd do dałszej intensywnej w tym kie- 
runku inicjatywy. 

2) Ze względu na katastrofalną sytuację 
ekonomiczną miejscowego rzemiosła Wałne 
Zebranie Izby Rzem. w Wilnie upoważnia 
Zarząd Izby do wystąpienia w imieniu całe- 
go rzemiosła woj. wileńskiego i poleca mu 
niezwłocznie wszczęcie kroków u odpowied- 
nich władz skarbowych tut., a jeżeli to oka- 

  

   

    

wyczerpu 
żne zagadnie- 

       

    
      

        

   

    

    się koniecznem także czynników decydu- 
jących w urzędach ceentralnyeh w Warsza- 
wie w celu uzyskania ulg przy ściąganiu bie- 
żących i zaległych podatków od rzemieślni- 
ków woj. wileńskiego. 

3) Walne Zebranie wzywa Zarząd do na- 
tychmiastowego podjęcia odpowiednich kro- 
ków u władz miejscowych Kom. Woj. do 
Spraw Bezrbocia, jeżeli zaś to nie okaże się 
skutecznem w Naczelnym Kom. do Walki 
z Bezrohociem bezpośrednio, ałbo za pošre- 
dnietwem Rady Izb Rzemieślniczych a to w 
€elu uzyskania zapomóg i świadczeń tych 
instytucyj dla pozbawionych pracy i znaj- 
dujących się w nędzy rzemieślników woj. 
wileńskiego. 

4) W| związku z podniesieniem stopy pro- 
centowej z 8 proc. na 12 proc. przy wymia- 
rze podatku lekalowego dla lokali ponad trzy 
izbowych— Walne Zebranie Izby poleca Za- 

poczynienie wszelkich starań u ezyn' 
miarodajnych, aby podwyżka ta nie 

yła lokałi w których znajdują się pra- 
cownie rzem., a to ze względu na tak już 
przeciążone podatkami warsztaty rzemieślni. 
cze. 

5) W związku z kryzysem, jaki przzywa 
rzemiosło woj. wileńskiego Walne Zebranie 
Izby postanowiło przedłużyć ułgową taksę 
egzaminacyjną dla egzaminów mistrzowskich 
uproszczonych do dnia 1 września 1932 r. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego prze 
wodniczący p. W. Szumański zamknął Zeb- 
ranie o godz. 24, dziękując p. p. Radnym za 

liczny udział. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 2 kwietnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek. 14.10 
Program dzienny. 14.15: Muzyka hebrajska 
i ymfoniczna (płyt 15.15: Wiadomości 
wojskowe. 15.25: Przegląd wydawnictw per- 
jodycznych. 15.45: Koneert życzeń (płyty). 
16.10: „Weimar“ odezyt. 16.30: Koncert ży- 
czeń (płyty). 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: Au- 
dycja dla dzieci i koncert. 18.00: Transmisja 
nabożeństwa z Kaplicy w Ostrej Bramie. 
19.00: Tygodnik litewski. 19. „Teatr w 
kościele” (o wnętrzu kościoła ŚŚ. Piotra i 
Pawła w Wilnie). 19.36: Program na nie- 
dzielę. 19.35: Transmisja. Fragment festi- 
valu haydnowskiego. 21.35: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 21.55: „O konkursie chopinow- 
skim* feljeton. 22.10: Koncert chopinowski 
w wykonaniu zdobyw pierwszej nagrody 
na konkursie chopinowskim. 22.40: Komuni- 
katy. 23.00: Kabaret (płyty) 

NIEDZIELA, dnia 3 kwietnia 1932 roku. 

9.30: Transm. nabożeństwa. 10 Odczyt. 
Transm. z Wiednia. 12.15: Poranek 

. 14.00: „Prace wiosenne w gospo- 
14.20: Audycje rolnicze i muzyka. 

15.55: Audycja: dla dzieci. 16.25: „O Związku 
ań Domu* odczyt. 16.40: Transm, z Muzeum 

Narodowego. 17.15: Pogadanka gospodarcza 
Kobieta ma głos”, 17.30: Kącik ję 

: „Audycja dla wszystkich Nr. 1“. 
audycji dla wszystkich* pogad. 
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17.55: Muzyka. 18.00: „Oświata w życiu czło- 

i : Utwory 
. 0 Pr 

spoleczna“ pogad. 18.40: Kencert. 19.00 Li- 
tewska audycja literacka. 19.20: „Poradnia 

wychowacza Nr. 11“. Program na 
poniedziałek. 19. Pol- 
skość muzyki Chopina w naj 
rze francuskiej". 20.45: Koncert. 21.55: 

liter, 22.10: Koncert solistki. 22.40: 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

TAJEMNICE KOŚCIOŁA NA ANTOKOLU. 
Feljeton ks. Piotra Śledziewskiego p. ! 

Teatr w kościele* wtajemniczy radjosłucha- 
agadkę wspa ych rzeźb we wnętrzu 

kościoła św. Pio! Pawła na Antokolu. 
Kompozycja i wzajemny stosunek niezliczo- 
nych figur, zdobiących ściany: tej i 
tłumaczą się niezwykle jasno, gdy 
się ich przewodnią myśl. gdy posiada się 
klucz, który odkrył po długoletnich żmud 
nych dociekaniach prelegent, znany historyk 
sztuki, (godz. 19.15). 

TRANSMISJA Z WIEDNIA. 

Q godz. 19.35 transmitowany będz 
rozgłośnie Polskiego Radja z Wiednia wielki 
jubileuszowi festival ku czci sławnego kom- 
pozytora niemieckiego w dwuchsetną roczni- 

cę jego urodzin 
napisanie Msz cześć poległego pod 
falgarem admirała angielskiego Nelsona 

Utwór ten zatytułowany „Nelsson Mes 
słyszą właśnie radjosłuchacze w transmisji 
z Wiednia. 

KONCERT LAUREATA KONKURSU 
SZOPENOWSKIEGO. 

Odtwórcą wiekopomnych dzieł polskiego 
mistrza tonów będzie zdobywca pierwszej na- 
grody na konkursie szopenowskim w Warsza- 
wie, p. Aleksander Uninskij. Początek reci- 

talu o godz. 22.10. 

List do Redakcji. 
Panie Redaktorze. 

  

    
19.40: 
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Wielee Szanowny 

W związku z notatką o zaginięciu sacha- 
ryny, przechowywanej w magazynach Wi- 
leńskiej Izby rbowej, uprzejmie proszę 
o zamieszczenie następującego wyjaśnienia: 

Pochodzącą z przemytu sacharynę prze- 
syła się od r. 1928 da Urzędu Skarbowego 
Akcyz i Monopolów Państwowych w Wilnie, 
który i magazynuje ją w specjalnej składni- 
cy, miesz: ej się w gmachu Izby Skarbo- 

   

      

   

  

„ Ujawniony przez Władze Skarbowe brak 
     

tej sacharyny wynosi 410 k 
jej, według cen sprzedażnych 
stanowi 7359 zł., a nie kilkadzi У y. 

jak o tem głosi notatka. / brak ten pow- 

stał naskutek złej woli n zyniera, czy też 
złożyły się na niego uby V. 

    

   

  

     

      

kilkakrotnem przenos; i 
nicy do drugiej, a takže przy wydawaniu, 

ustali dopiero szczegółowe dochodzenie, któ- 
re obecnie przeprowadza się, tak przez Wła- 
dze Skarbowe jak i przez Sędziego Śledczego 

Wyrazy szacunku i prawdziwego powa- 
żania łączę 4 

Prezes Izby Skarbowej Е. 

PORT 
PRZED SPOTKANIEM PIĘŚCIARSKIEM 

ESTONJA — WILNO. 

Zapowiedziane na dzień 5 b. m. spotkanie 
skie między reprezenta stonji 

ma będzie jedną z najpoważni "ch i 
najciek i sezonu, Już dziś 
interes wodami, sądząc z przed 
sprzedaży ‚ jest ogromne. Przeciwni- 

kiem naszych zawodn. będzie zespół Boxiry. 
klubu, w skład którego wchodz: i 
zdobywcy tytułów mistrzowski 
pamiętać, że poziom sportu pic 
Estonji, dzięki troskliwej opie 
niósł się ostatnio bardzo zr 
prezent: ósemka hokserów 
jest przeciwnikiem o którego 

  

Ratyński. 

    

       
      

   

  

     

   

        

      
nie i dziś re 

Estonji — 
potknąć si 

      

   

  

więc 

nie rozstrzygnie 
barw naszego mia- 

sta. Trudno dziś bawić się w jakieś konkreine 
horoskopy i przewidywania, gdyż mimo 
stko zespół Estonji jest wieką niewiadomą, 
a brak pod ręką sprawdzianów porównaw- 
czych nie pozwala ko przypuszczeń. 

W zespole gości, jak słyc ‚ па pierwszy 
plan wybijają się przedstawiciele wagi lek- 
k średniej i ciężkiej, a więc: Lester, Rejno 

i Adelman. 
Chwilowy powrót na ri Wojtkiewicza 

wzmacnia szanse drużyny wileńskiej. Będzie 
on obok Pilnika najmocniejszym punktem na- 
szej reprezentacji. 

W obronie barw Wilna w kolejności wag. 
poczynając od mu wvstąpią: Walter, Łuk- 

i namierowski, Matiukow, Pilnik, Wojt- 
Zacieski i „Konard“ (sc). 

  

    

    

  

  

      

      
   

  

    

    
    

  

   
WIYNIK SPOTKANIA W ŁODZI 

I. K. P. — ESTONJA 10:6. 

W dniu 31 b. m. odbył się w Łodzi mię- 
dzynarodowy mecz boks: między mis 

  

    
rzem Estonji z Tallina Boxi-Clubem a mi- 

P., zakończo- 
Goście estoń- 

  
strzowską drużyną Łodzi I. K. 
ny zwycięstwem łodzian 10:6. 
scy byli przeciwnikami równo: 
prezentowali się z jak najlepsze 
bywając sobie uznanie za nadz 
towe zachowanie się. 

Poszczególne wyniki: 
W? wadze muszej Kabi zwycięża na pun- 

kty Graczyka. , 
W wadze koguciej Leszczy jemu niesłu 

sznie przyznano zwycięstwo nad mistrzem 
estońskim Seebergiem. 

W wadzę piórkowej Taborek z Łodzi nie 
przekonywująco zwyciężył Henricksona. 

W wadze lekkiej Banasiak z Łodzi contra 
Lester — walka zakończyła się remisowo. 

Wi wadze połśredniej Garnczarek z Ło- 

   

        

    

        

   

      

dzi zwycięża przez nokaut techniczny Salo- 
niego. 

W. wadze śre 
rezultatu walczy 

W. wadze półciężkiej najlepszy zawodnik 
estoński Ruuhra odnosi piękne zwycięstwo 
nad Kępą. 

Wynik końcowy wią mistrz Polski 
Konarzewski, zwyciężając przez nokaut w 
10 sekundzie Adelmana. (Pat). 

WŚRÓD PISM. 
Numer 14 tygodnika „Kobieta Ws 

na“ — przynosi nam wiele interes 
aktualpych artykułów — treść Nur 
żej podajemy: 

Artykuł wstępny 
szkolnictwa” — Z. St „Pociecha sytych** 

, dalszy ciąg cyklu: „Fragmenty ak- 
tualności p. t. „Grzeszne zabawki Euro- 

py — K. Muszalown 
Wi dziale literackim: „Pani Nowakov 

— z cyklu „Oni* — Heleny Bogusz 
„Bernard Shaw i Ellen Terry“ 

  

   

      

  

    

      

„Dokola ustroju 

  

pit 

    

    

        

       

   
i“ — K. Prószyńskiego, „Z te- 
Wfojeńskiej, „Policja kobieca” 

— Haliny Siemieńskiej i powie 
timus* w przekładzie Janiny 
suckiej. 

W! dadatku „Mój Dom“ — 
Ankiewiczowej p. t. „Ze zw 
i „W: miastach i miasteczk: 
czowej. 

związek Drukarzy 
Bakszta 8 Bakszta 8 _ 

Dziś, o g. 9 wiecz., odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jazzbandu. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

         

tykuł Marji 
ku pań ddmu 

h“ — J. Lasz- 

  

     
    

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE POSZUKIWANEJ PRZEZ 

POLICJĘ. 
Wi dniu wczorajszym naskutek listów goń 

czych aresztowano w Wilnie niejaką A. Jab- 
łońską poszukiwaną przez władze sądowe w 
Lublinie za przywłaszczenia. Jabłońska uk- 

r. la się w Wilnie od dłuższego czasu i za 
mieszkiwała w jednym z hoteli wileńskich 
pod przybranem nazwiskiem Anny Sznejde- 
rowej. Wywiadowcom po dłuższych wysił- 
kach udało się ją zdemaskewać Przed are- 
sztowaniem, Jabłońska przeczuwając, że po- 
licja ją śledzi opuściła hotel i wynajęła 
pokój prywatny przy ulicy Słowackiego, 
gdzie została nazajutrz aresztewana. Prze- 
słano ją pod eskortą policyjną do Lublina 
do dyspozycji miejscowych władz śledczych. 

Z WIĘZIENIA MOKOTOWSKIEGO NA 
GOŚCINNE WYSTĘPY DO WILNA. 

Wi dniu wczorajszym, po przybyciu war- 
szawskiego pociągu porannego do Wilna are 

    

sztowany został przez dyżurującega na dwor- 
cu kolejowym weę wydziału śledcze 
go jeden z przybyłych do Wilna pasażerów, 
w którym wywiadowea poznał niebezpiecz- 
nego złodzieja zawodowego Dzierzhickiego, 
który przybył widocznie do Wilna na „goś- 
einne występy*. Dzierzbieki został niedawne 
zwołniony z więzienia w Mokotowie, w któ- 
rem odsiadywał dłuższą karę za dokonanie 
napadu rabunkowege. (e). 

DOOKOŁA UJAWNIONYCH MALWERSA- 
CYJ W ZWIĄZRU KUPCÓW ŻYDOWSKICH: 

W czwartkowym numerze naszego pisma 
donosilišmy e ujawnieniu maiwersacyj w 
Związku Kupców Żydewskteh. Obecnie do- 
wiadujemy się. że część zdefraudowanej su 
my w wysokości 3.660 tysięcy złotych mal- 
wersant zwrócił i pieniądze są już w dyspo- 
zycji zarządu związku. Małwersant wydał 
rów! semne zebowiązanie, ź: 
szym czasie zwróci Zarządewi resztę pi 
dzy. 

Charakterystyeznem . 
tych malwersacyj dopošeila się byla bardzo 
znaną i szanowaną w sferach kupieckiej 

s wyjaśnień tłumaczył się оп tem;,, 

at zamiar zwróeić te pieniądze, lecz: 
to zrobić zarządzona została re- 
i cała sprawa wyszła najaw. (e).. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 
-W dniu t kwietnia Marja Mikołajun, lat 

25 zam. przy ulicy Kałwaryjskiej w w celu 
pozbawienia się życia, wypiła esencji octo- 
wej, Lekarz Pogotowia Ratunkowego po u- 

    

       

  

   że osoba która: 

  

   

          

dzielenia pomocy, odwiózł desperatkę do» 
szpitala wicz, w stanie niezagrażającyme 
życiu. Przyczyna -— nieznana. 

PODRZUTEK. 

Wj korytarżu domu Nr. 1 przy ulicy Sło- 
ego zosłał znałeziony podrzutek plež 

w wieku około 2-miesięcy, przy któ 
kartka: „Cezary Szymko ij — 

Podrzutka umieszczono w przytuł 
iątka Jezus. 

ZŁAMAŁA NOGE. 

Wi dniu 31 ub. m. Szejna Wiszniewska: 
ulica Popł: ka 5) idąc po wodę do rz 
Wilenki poślizgnęła się i padając złamała pra 
wą nogę. Lekarz Pogotowia Ratunkowego po» 
udzieleniu pomocy odwiózł wymienioną do» 
szpitala Żydowskiego. 

KRADZIEŻE. 

Aronowi Krakowskiemu (ulica Bazyłjań- 
ska 6) w dniu Ji b. m. zostało 5Кга 
palto zimowe z kołnierzem wydry, 
ści 300 zł. 

Wi dniu 31 ub. m. z wagonu na st. kołe- 
jowej na szkodę Dyrekcji P. K. P. w Wiilnie- 
została dokonana kradzież węgla komiennego+ 
którego wartość jest nięustalona. Sprawcy” 
kradzi Adamiak Jan (ulica Horodelska: 
12), Bolesław Pieślak (Połeska 10) i Bolesław 

Żyrański-(ulica Kominy 26) zostań zatrzy— 
mani. 

Va gorącym 'uczynku usiłowania kradzie— 
ży z mieszkania Stefanji « Bońdziulewskiejj 
(ulica Piwna 6) został zatrzymany Piotr Stam 
kiewicz (ulica Dyneburska 20). 

  

   

  

  

   

   

                

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dramat 

Dźwięk. Kino - Teatr Dziš! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino | PZ 

CASINO 
Wiałka 47, tel. 15-41.   

Od | kwietnia 1932 r. 

EE Ok2esa7 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

Barrymore i slynny Clark Gable 
w nRajnowszem arcydziele dźwięk. 
Nad program: Komedja i Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. 

w niedzielę od godz. 2:ej. WKRÓTCE: Wielki przebój polski Legjon ulicy. 

Jego maleńka 
Początek o godz. 2, 4, 6, Bi IU'15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Premjera! Wzruszy wasi Rozczuli 
i oczaruje przepiękny romans 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

nej technice! Cudowne zespo- 
lenie obrazu, ruchu i dźwięku! 

Janet Gaynor 
z Wernerem Baxterem w superfilmie 

Kongres Tańczy 

Owoc zakazany 
Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. 

Koncertowa orkiestra pod 

batutą M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Film nagrodzony |-szą nagrodą. Prześliczna ulubienica wszystkich Norma Shearer, mistrz Lionel 
Tragedja wyzwolonej — Zakazana miłość. 

wolne dusze dziewczyny, która stała się kochanką oszusta. 
Początek o godz. 4, 6, B i 10 15 

Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedoścignio- 
Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja toczy 
się na tle Kongresu Wiedeńskiego roku 1814.go 

Udział biorą: urocza Łiljan Harvey, nejmilszy Henry Garat, kusząco piąkna Lil Dagover i najlepszy komik 
Armand Bernard. Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. o g. 4-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

DZIŚ: Premjera najnowsz. filmu dźwięk. prod. polskiej, który wytw. przełom w dotychczas. szabl. filmów polsk. 

Bźwięk. Kino-Taatr 

PAN 
slięa Wielka 42. 

  

Realizac 
Początek o godz. 2-ej. Bilety honorowe niewažne 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kołejow.) 

Nowa edycjal 
Dziśt Najwiękezy film świata! Wznowienie! Nowa kopjal 

Nieśmiertelne dzieło Joe May'a p. t. 
W rolach gł: Mia May, Conrad Veldt, Lia de Putti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 

DZIKIE POLA 
genjalnego reżysera Józefa Lejtesa, twórcy filmów „Huragan” i „Z dnia na dzień”, 

Ze względu na całość atystyczną filmu uprasza się o przy- 
bywanie punktualnie na początki seansów: 2, 4, 6, 5 i 1015 

Indyjski grobowiec Wielka epopea 
miłości i poświęc 

Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. 

Dziś! Krółowie śmiechu Buster Keaton, Cohn i Kelly Baade w awem najlepszem arcydziele p. t. 
Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. kowe po raz | 

SYDNEY HORLER. 

Dziś wielki podwójny program! 
Buster Keaton w arcyzabawnej komedji-farsie w 8 akt. p.t. 
2) Najnowsze 100% arcydzieło dźwię- 

y w Wilnie "p. t. 

  

Rozkosze gościnności i Mama nie pozwala 
Nad program: Najnowsze 100% arcydzieło p. t. TAJEMNICZY DŻEMS Sensacyjno-salonowy dramat w 10 akt. 

W rolach głównych: William Hajnes, Barrymor L., Lejla Hyms i: Karol Dane (znakomity Slim). 

Rozkosze gościnności 1) Król humoru i śmiechu 

3) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

Pan Lebrun poprosił Anglika u- 
siąść. Towarzyszący mu urzędnik na- 
tychmiast dobył notatnika. Poprzed- 

ni pasażerowie wagonu sypialnego 
ciekawie zaglądali przez okna. 

—- Jest tu straszliwa zbrodnia — 

zagaił komisarz. — Pożwoli pan, że 

aapytam o jego nazwisko? 
— Holiday, Gerald Holiday. 
— Pan jest Anglikiem? 
— Tak. Proszę słuchać, chciałbym 

przedewszystkiem wiedzieć... 
— Kolejno, proszę pana, kolejno. 

Raczy pan pozwolić, bym prowadził 
dochodzenia swoją własną metodą. 
Proszę mi wierzyć, że tak będzie le- 
piej. 

— Myślę, że jeszcze lepiej byłohy 
+— nie dać mordercy uciec, 

— Mon Dieu! Pan widział, jak do- 

konywano zbrodni? Mógłby pan poz- 
nać zabójcę? и 

— Tak, jestem pewien, że mógł. 
bym go rozpoznać. Oczywiście, przy- 
siąc nie mógłbym, że to właśnie on 

  

| Wydawnictwo „Kurjer Wileński” 
  

  

S-ka z ogr. odp. 

dokonał morderstwa, ale... Może pan 
zechce wysłuchać mego opowiadania 

od początku! 
— Słucham pana — brzmiała 0S- 

chła odpowiedź. — Przedewszystkiem 
atoli prosiłbym o rysopis mordercy. 

Holiday opisał możliwie najdokład 
niej człowieka, z którym miał krótką 
rozmowę na kurytarzu. W tej chwili 

zawołano żandarma. 
— Jeżeli ten ptaszek 

siejszą noc w Avignon, 

go! — oświadczył p. Lebrun efektow- 
nie; — a w każdym razie nie uda mu 
się przekroczyć granie Francji. Teraz 

zaś, proszę pana... 
W najkrótszych możliwie słowach 

opowiedział Holiday, co wiedział —- 
lub raczej część tego co wiedział. By- 
ło bowiem coś, o czem postanowił za 
milczeć: mianowicie szczegół z port- 

felikiem, Zeznał, że przed godziną pe- 
wna młoda Angielka zażądała jego o- 
brony przed natrętem, który się jej 
naprzykrzał, a którego się panicznie 

spędzi dzi- 

Księżniczki sceny 

dostaniemy 

Arcyzabawna komedja 
w 8 aktach. 

Potężny dramat w 8 aktach. W rol gł.: 
Siostry Dunkan i Wiwian Dunken. 

bała. Był to ten człowiek, którego za- 
stał na kurytarzu. : 

-— Mademoiselle była panu obca, 
proszę pana? 

—-(Całkowicie. Lecz. jako Angielka. 
wołała naturalnie zwrócić się do ro- 
daka. 

— Rzecz prosta — potwierdził ko- 
misarz. — Czy wyjaśniła, czemu się 
boi owego człowieka? 

— Nie. Starałem się dowiedzieć, 
ale niechętnie o tem mówiła. Ponie- 
waż badanie zdawało się sprawiać jej 
przykrość, dałem pokój. Szczerze mó- 
wiąc, miałem podówczas wrażenie, że 
jest silnie zdenerwowana i być może 
przesadza — nieumyślnie, ma się ro- 

zumieć, 
— Trudno przesadzać w strachu, 

którego usprawiedliwieniem okazało 
się zabójstwo — uroczyście nadmienił 
komisarz. - 

— Ma pan słuszność. I niezmiernie 
teraz żałuję, żem nie uczynił, co uczy- 
nić zamierzałem. 

—— Mianowicie? 
—— Chciałem poprosić mademoisel- 

le, żeby została w moim wagon-lit 
przez resztę podróży. 

— Gdyby pan wykonał swój za- 
miar ,to okropne zabójstwo nie zosta- 

  

  

Nadzwyczajna okazja! 
Ka 

    źródło zakupu towarów 

plety: 

Tylko za 19 zł. 90 gr. 
a mianowicie: 4 mtr. Tweedu krepon. na elegen- 

stkich kołorach i 
niach, 6 mtr. płótna białego w dobrym 

6 mtr. oksfordu nadaje się na koszule i kalesony 
cie w dobrym gat., 6 mtr. płótna kremowego ńa- 

dająca się na bieliznę wszelkiego rodzaju, 6 ręczników 
6 chusteczek kieszonko- 

cką suknię damską letnią we w. 
różnych de: 

   у 

  

   

  

waflowych w dobrym gat., 

wych. 
Do danego kompletu doliczamy 2,50 gr. 

koszta porta. 

Tylko za 28 zł. 50 gr. 
a mianowicie: 3 mtr. Duble kamgarn na elegan 

ckie ubranie męskie we wszystkich kolorach i najpięk. 
niejszych deseniach w dobrym gat., 3 mtr. Rypsu jed- 
wabnego na elegancką suknię damską w dobrym gat. 
we wszystkich kolorach, 3 mtr. zefiru w różnych de- 
seniach na koszulę męską, 6 mtr. barchanu nadająca 
się na bieliznę wszelkiego rodzaju w paseczki w dob- 
rym gat., 6 mtr. płótna kremowego nadająca si 
bieliznę wszelkiego rodzaju, 6 ręczników waflowych 
pełnej długości w dobrym gat. 

Tylko za 37 zł. 90 gr. 
a mianowicie: 1 ubranie męskie bostonowe we 

wszystkich kolorach z odpowiedniemi dodatkami w 
n gat. (podać Nr. ubrania), 3 mtr. Tweedu przet- dobry    

kany jedwabiem na elegancką suknię damską 
wszystkich kolorach, 1 koszulę męską sportową wraz 
z krawatem i kom. we wszystkich najnowszych kolo- 
rach, I koszulę męską w dobrym gat., 1 koszulę dam. 
ską z dobrego białego płótna, 1 parę reform damskich 
tryk. letnich, 1 parę kalesonów męskich w dobrym 
gat., 6 chusteczek kieszonkowych, 1 krawat jedwabny 
w różnych deseniach, 2 pary skarpetek męskich w 
dobrym gat. 

Do powyższych kompletów doliczamy, 3.50 gr. 
jako koszta opakowania i opłaty pocztowej. 

UWAGA: Wysyłamy 1 kołdrę watową z obustron- 
nem pokryciem satynowem z czysto białą watą w dob- 
rym gat, tylko za 14 zł. 

Towary powyższe wysyłamy po otrzymaniu listo- 
wnego zamówienia, (płaci się przy odbiorze na po- 

czcie). 
Za dobroć towaru gwarantujemy. 

Adresować prosimy: 
„Pełska Ekonomja“' 
Łódź, skrz. poczt. 314 ni 

łoby popełnione. — Ton urzędnika 
brzmiał nieco karcąco. 

— Wiem, — odrzekł Anglik w roz 
paczy. — Ale niechże pan zrozumie, 
że poza wyznaniem mi swego lęku 
przed tym nicponiem, mademoiselle... 

Komisarz spojrzał nań bystro: 

— Jakie nazwisko podała made- 
moiselle, proszę pana? 

Żadnego. 
— Widział pan ciało? — skwapli- 

wie spytał urzędnik, jawnie zdziwio- 
ny ostatnią odpowiedzią. 

— Nie. Żandarm powiedział mi. 
że lekarz policyjny ogląda zwłoki i że 
mam się stawić nieco później. 

— Trzeba, by pan poszedł tam na- 
tychmiast. Е 

Coś zdawało się mocno niepokoić 
komisarza. : 

Holiday wziął siebie w ręce. Nigdy 
sobie nie przebaczy, iż pozwolił dzie- 
wczynie odejść. Powinien ją był za- 
trzymać w swym przedziale, chociaż 
by nawet wbrew jej woli. A także po- 
winien był niezwłocznie zameldować 
służbie kolejowej o swych podejrze- 
niach. 

— Proszę pana za mną. 

Komisarz otworzył drzwi przedzia 
łu. Pomimo wysiłków żandarmerji. 
ciżba ciekawych stłoczyła się dokoła; 

  

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

  

y z Czytelników powinien zapamiętać, że 
manufakturo- 

wych i innych jest tylko w firmie „Polska Ekonomja* 
w Łodzi. Dla przekonania wysyłamy niżej podane kom 

“| uoziELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

   się na 

kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 
we 

  

repercję 
Pianina stroję i 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejócie z ulicy 
Ciasnej, Estko. 7702 

Zakład Fryzjerski 
M. Rajchei, Subocz 45. 

Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny konkurenc. 8525 

    

  

Wytwórnia aparatów radjow. 
KULT-RADJO 

Wilno, ul. Wileńska Nr. 26 
tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakości odbior- 

i paraty anodowe.     

  

wielu wsuwało głowy wewnątrz. Ale 

że story spuszczono, mało mogli doj- 

rzeć. 
Rozciągnięta na podłodze, leżała 

nieruchoma postać kobieca. Holiday 
dostrzegł sterczący w jej piersi nóż. 

Jeszcze jedno spojrzenie i Holiday. 
wstrząsnął się cały. 

— To nie ta kobieta! — zawołał 

AKT DRUGI. 

Pan Lebrun niecierpliwie gładził 
brodę. 

—- Nie ta kobieta! — powtórzył. — 
Czy pan jest zupełnie pewien? 

— Bez cienia wątpliwości — od- 

parł Holiday, a głos jego brzmiał og- 

romną ulgą. — To nie ta dziewczyna, 

która mię prosiła o pomoc. Tamta by- 

ła ciemnowłosa, o smukłej kibici, i 

miała na sobie strój bronzowy. Przy- 
kro mi, że niepotrzebnie zajęłem pa- 
nu czas, panie Lebrun. 

Komisarz podniósł rękę. Ruch ten 
miał wyrazić prośbę o pozostanie w 
miejscu. 

— Czy mademoiselle podała nu- 
mer swego przedziału? 

— Nie. 
-- Zapytam konduktora. Nie wąt- 

pię. że tę nieszczęśliwą kobietę wzię- 

  

domu-mieszkania 
o 4-ch pok z kuchnią, 

werandą, piwnicą, Murowanego z pokr. blachą 

ZA ryczałtową opłatą 14.000 zł. 

(włącznie z planami i nadzorem technicznym). 

Szczegóły tylko dla poważnych reflektantów — 

w Administracji „Kurjera Wileńsk.* pod Nr. 612. 

  

Poszukuję 
dzierżawy 
folwarku 
40—60 ha od zaraz 

w pow, postawskim. 

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne I moczopłoiowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8. 

  

Akuszerka 

Marja Laktefowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

  

duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej || m. | 

Poszukuję 
7000 dolarów 
pod |-szą hipotekę domt» 
murowanego. Bez pośred- 
ników. Oferty pod 613. 

Do wynajęcia 
od zaraz 

1) MIESZKANIE 6-ciopo— 
kojowe ze wazystkiemž 
wygodami, wejście front.. 
2) MIESZKANIE 5-ciopo— 
kojowe w oficynie, z wy- 
godami, na użytek miesz- 
kalny lub instytucję przy 
ulicy Tatarskiej Nr. 20.. 
Dowiedzieć sięcu wikschć 

ciela na miejscu. 

Ogrodnik, 
„kawaler, z ukończ - śred 
nią szkołą ogrodniczą 
praktyką szkółkarsko-wa-- 
rzywniczą, jak również: 
obeznany z działem kwia-- 
cierskim, poszukuje po— 

  

  

  

za minimalną cenę, | Powiadomič: Józef | ssdy od dnia |-zo marca. 

Zęłoszenia proszę | Ciakałło, Kobylnik. Zgłoszenia: Wilno; Koś ciuszki 14—8, Hamberg.. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności: 
sumienna i b. pracowita. 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać: 
do Adm. „Kurjera Wil.” 

pod „Młoda panna“ 

Studen kuje lekcyj ra. 
skromnem  wynagrodze-- 

niem _Specjałność nie 
miecki. Wiadomość: Do-- 
minikańska Nr. 17, m. 5 

  

tel. 5687, 6677 

    

U. 8. B. poszue- 

  

W. Z. P. Nr. 69. 8520 między godz. 11—1 pp.,, 

POKÓJ "= | PIANINO 
do sprzedania 

Jseiellońska 3—27   8492 

to za tamtą i zamordowano ją przez: 
pomyłkę. 

— Możliwe — zgodził się Holiday. 
Tajemnica jeszcze się pogłębiła. Opa- 
nowało go uczucie niezmiernej rado- 
ści, gdy się przekonał, że zabita nie: 
jest tą dziewczyną, co przed godziną 
wpadła do jego przedziału,. Aliści te- 
raz pragnął czemprędzej umyć ręce 
od całej tej sprawy. Po raz to pierw- 
szy zetknął się z potworną zbrodnią: 
i doznawał mdłości. 

— Oto mój bilet wizytowy, panie: 
komisarzu. O ile będzie mię pan je: 
szcze potrzebował, proszę napisać podi 
tym adresem. 

— Raczy pan przyjąć najserdecz-- 
niejsze me podziękowanie, monsieur: 

Wróciwszy do swego przedziału, 
Holiday nie odprawił kolejarza, któ- 
rego był postawił na straży swych pw 
kunków, zanim nie stwierdził, że te- 
ka i walizka są w porządku. Czy po- 
stąpił lekkomyślnie, ryzykując w tem 
sposób? Jakąż to cenę przypisują nie- 
którzy owemu portfelikowi, że gota- 
wi są popełniać aż zbrodnie dla jeg» 
zdobycia ? 

   

  

(D. c. n.) 

7 Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.. 

  
 


