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KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

SHBARCHA | ADMIAISTRACJA: Wine, Jagielieńska 3. Talałeny: Redskcji 78, Admiuistracji 99. Redaktor zaczełry przyjmuje od gośz. 2 —3 ppoł. Sekretarz redskcji przyjmaje ed gedz. I — 3 ppoł. Administracja szysna od godz. 9—3 ppoł, Rękopisów Redskcja nie zwraca, 

Pyrekter wyócwnictwa przyjmuje oć gods. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowans: od godz. 3—3 i 7—9 wiecz. Konie czekowe P. K. O. Nr. 50.759, Drukarnia — ul. Ś-ie Jzńska 1, Telaien 3-40. 

SGM PRENUMERATY: miesięcznie s nóweszeniem ćo ósma lob przesyłką pecstową 4 mi. Zagranicą 7 sł. CENA OGQŁOSZEŃ: Za wiersz miiimctrewy przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 30 gt, kromika redskc., kemunikaty—76 gr. za mm. iednoszn., ogłoszenia 

suachaniowe — 20 gr. sa wyraz. De tych cem dolicza sią: 2a ogioszenia cyłrowe i tabelsryczne 50%, z zastrzeżaniem miejsca 25%, w namerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 28%, Pia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 ge 

  

pziś „Dzień dla bezrobotnyc 
  

KŁAJPEDA — GDAŃSK. 
Myłnem jest rozpowszechniane 

przekonanie o „planowošci“ — že 

užyję tego modnego okrešlenia — 

wszelkich wydarzen politycžnych, po- 

ciągających za sobą doniosłe skutki 

W rzeczywistości 

częściej rządzi światem  przypadko- 

wość, która jednak ma swe źródło w 

i przeobrażenia. 

pewnych narastających choć niezbyt 

świadomych nastrojach zbiorowości 

łudzkich. Przypadkowość wybuchu 

wiełkiej wojny jest rzeczą dowiedzio- 

ną. Wprawdzie rozwój stosunków od- 

dawna ku niemu zmierzał, lecz nikt 

  

  

nie przewidywał ani terminu ani po- 

wodu. Materjał do konfliktów groma- 

dzi się często wśród ciszy i spokoju, 

łecz skoro nastąpi wybuch, ogarnia 

on umysły ludzkie z taką łatwością, 

jakgdyby przez kogoś był świadomie 

i systematycznie na daną chwilę przy- 

gotowywany. 

Od tego wielkiego przykładu przej- 

dźmy do rzeczy drobniejszych, choć 

«w skali interesów Polski mających 

wiełkie znaczenie. 

Konflikt litewsko-niemiecki rozpo- 

czął się od małowaźnego napozór wy- 

darzenia. Konsul generalny niemiecki 

w Kłajpedzie i członkowie dyrektorja- 

tu zaniedbań zachować należytą ost- 

rożność w działaniach, mających na 

celu ochoronę i poparcie interesów 

ludności niemieckiej w prowincji kłaj- 

pedzkiej. Nielojałne ich wobec rządu 

kowieńskiego porozumienie i współ- 

działanie zostało przypadkowo ujaw- 

nione. a Sejmik kłajpedzki nie ze- 

chciał uznać popełnionego błędu, są- 

dząc, że z tego błahego powodu Litwa 

nie zdecyduje się na zrewidowanie sy- 

stemu swej polityki wobec Niemiec. 

Ale dotknięty do żywego gub. Merkis 

potrafił użyć w Kownie dość przeko- 

nywujących argumentów, aby -uzy- 

skać płacet rządu na energiczne kroki 

względem zagalopowujących się w ja- 

wnej nielojalnošci kłajpedzkich dyg- 

nitarzy: Nastąpiły litewskie zarządze- 

nia represyjne, skarga niemiecka do 

Ligi Narodów i obustronne zadraż- 

nienie urosło do miebywałych dotąd 

rozmiarów. W Berlinie i Królewcu 

wysunięto postulat plebiscytu w Kłaj- 

pedzie, w Kownie — ograniczenia na- 

dużywanych praw autonomicznych 

tej prowincji. Zaczęto głośno mówić 

0 tem, o czem, być może, niejeden po 

obu stronach przemyśliwał, łecz sta- 

rannie ukrywał przed drugim. Cały 

ustałony oddawna układ stosunków 

litewsko-niemieckich przeszedł w stan 

płynny. W prasie zaczęto kwestjono- 

wać trafność dotychczasowych drogo- 

wskazów politycznych i poszukiwać 

nowych. 

Czy ktokolwiek 
nych polityków w Berlinie lub Kow- 

nie pragnął w owym momencie wy- 

wołania tego konfliktu? Sądzę, że nie. 

z odpowiedzial- 

Jedynie Hitlerowcom mógł on być 

na rękę, bowiem pozwałał na dalszą 

ekscytację nastrojów nacjonalistycz- 

nych w okresie wyborów prezydenc- 

kich i dawał nowy powód osk 

og słabość i ustępliwość rządu Briinin- 

ga. Dla tego ostatniego był on naj- 

mniej pożądanem obciążeniem bieżą- 

      

ania 

cych ciężkich zadań wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

W Kownie tajone niezadowolenie 

z politycznej i gospodarczej zależno- 

ści od Niemiec narastało oddawna, 

lecz argument wileński wciąż skłaniał 

do utrzymania tego kursu. Walkę z 

niemczyzną w Kłajpedzie starannie 

odgraniczano od stosunków zewnętrz- 

nych Rzeszą. Zakłócenia 

  

Litwy z 

tych stosunków napewno tam nie 

chciano, szczególnie w kołach bliskich 

Prezydentowi Smetonie, którego po- 

glądy na konieczność współpracy po- 

litycznej z Niemcami znane są z jego 

licznych prac publicystycznych, wy- 

danych niedawno w kilku tomach. 

A jednak konflikt wybuchł. Merkis 

był jedynie tym, który, pod wpływem 

bezpośredniej reakcji, rzucił iskrę, nie 

przewidując nawet jakie ona skutki 

wywoła. Е 

Przebieg konfliktu wskazuje, že 

po obu stronach istniały głębokie po- 

kłady wzajemnej nieufności, tajone 

wzajemnie z powodu chęci zachowa- 

nia jednolitego frontu wobec Polski. 

Uczucie przeważyło nad zimnym ra- 

chunkiem- Reakcja społeczna na wy- 

padki kłajpedzkie była silniejsza i 

bardziej bezpośrednia, niż to się ob- 

serwowało w chwilach napięcia kon- 
tliktu z Polską. Wskazuje to, że w 

masach litewskich istnieje atawistycz- 

na nieufność i niechęć do historycz- 

nego przeciwnika, który się dziś dla 
celów ubocznych ze swoją przyjaźnią 

i pomocą narzuca, kryjąc w sobie i 

odkładając na później zamiar pozba- 

wienia Litwy wylotu na morze. 
1 * * 

Po drugiej stronie enklawy pru- 

skiej nad Baltykiem zarysował się 

jednocześnie nowy konflikt. Ulegają- 

cy wpływom nacjonalistów gdańskich 

i berlińskich Wysoki Komisarz Ligi 

hr. Gravina uczynił krók jawnie na- 

ruszający prawa Polski w Gdańsku. 

Charakter tego aktu jest nazbyt jask- 

rawy i dostatecznie oświetlony, aby 

go trzeba było precyzować, P. Gra- 

vina poszedł na rękę sferom niemiec- 

kim, dążącym do osłabienia pozycji 

polskiej w Gdańsku. Fakt ten, a raczej 

jego bezpośrednia przyczyna, jest ró- 

wnież i tutaj pozornie bardzo błaha, 

ale u podstawy działań p. Bóttchera, 

jako szefa autonomicznego zarządu i 

hr. Graviny, jako urzędnika Ligi Na- 

rodów leżą te same ukryte sprężyny 

z tą chyba różnicą, że b. włoski oficer 

był mniej świadomym wykonawcą cu- 

dzych zamiarów, niż p. Bóttcher. 

Gdańsk i Kłajpeda to dwa potęż- 

ne wrota morskie, o które nad Bałty- 

kiem zaczepiły się dwa narody wspól- 

nie niegdyś w historji walczące o u- 

trzymanie się nad jego brzegiem j w 

wyniku tej wałki stamtąd przez Pru- 

sy odepchnięte. Stuletnia przeszło nie- 

wola była tego kardynalnego zanied- 

bania bolesnem następstwem. Polsko- 

litewskie wybrzeże posiadł j mocno 

obsadził żywioł obcy. Po kiłkuset la- 

tach już tylko skrawka brzegu kaszub- 

skiego i żmudzkiego dosięgnąć mogli 

w chwili klęski Niemiec dawni całego 

wybrzeża wspólni odwieczni właści- 

ciele. 

  

Straty są zapewne niepoweto- 

wane dla nas. Ale inaczej myślą Niem- 

cy, zmierzając do odzyskania tego, co 

nie zdążywszy strawić, zwrócić—choć 

  

   

połowieznie— musieli. „Linja wybrze- 

ża Bałtyku od Szczecina do Połągi 
musi być zpowrotem niemiecką bez 

żadnej przerwy — oto hasło 90 proc. 

Niemców. 

Wspólność interesów Polski i Lit- 

wy nad Bałtykiem jest oczywista. Po- 

lityka litewska, która mniema, że u- 

trzyma Kłajpedę, życząc Niemcom po- 

wodzenia w ich akcji przeciwko Po- 

morzu czy Gdańskewi, jest samobój- 

czą: I w Kownie i w Warszawie trzeba 

się poważnie i bez zwłoki zastanowić 

nad usunięciem z wzajemnych stosun- 

ków tego absurdu, który rozbija ko- 

polsko-litewską 

Testis. 
nieczną solidarność 

nad Bałtykiem. 

Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-ciełamowy. 

  

Administracja zastrzega sobie prawo zniiany terminu druku ogłoszeń. 

Simaitis o sprawach kłajpedzkich. 
Zapowiedź zwalniania nauczycieli niemieckich. — Optymizm 

co do wyniku wyborów. 
BERLIN, 2. 4. (Pat). Z Kowna donoszą, 

że przewodniezący dyrektorjatu kłajpedz- 
kiego Simajtis w rozmowie z  dziennika- 
rzami zapowiedział, że władze litewskie nie 
poprzestaną na zwołnieniu ze służby 21 nau- 
czycieli niemieekieh w Kłajpedzie, lecz za- 
grożą dymisją pozostałym jeszcze nauczy 
cielom Niemeom, o ile ei w przepisanym 
terminie nie osiągną dokładnej znajomości 
języka Htewskiego. 

W; sprawie wyborów de sejmu kłajpedz- 
kiego Simajtis wypowiedział się optymisty- 
cznie, zaznaczając, że ludność okręgu kłaj- 
pedzkiego niewątpłiwie przychylnie określi 
swój stosunek do Litwy podezas wyborów. 

Biure Wołtfa upatruje wynurzenia Simaj- 
tisa komentarzem, w którym dowodzi mi. in., 
że żądanie znajomości języka litewskiego od 
urzędników Kłajpedy nice jest przewidziane 
w statucie kłajpedzkim. 

  

  

Siedztwo w Sprawie zamachu 
na von Twardowsky'ego ukończone. 

MOSKWA. 2.IV. (Pat.) Śledztwo 
w sprawie zamachu Sterna i Wasiłje- 
wa przeciwko radcy ambasady nie- 
mieekiej w Moskwie von Twardow- 

sky'emu zostało ukończone. Proces 
rozpocznie się przed najwyższym try - 
bunałem wojskowym 4 kwietnia. 

Stanowisko Anglii i Francji 
w sprawie bloku naddunajskiego. 

PARYŻ, 2. 4. (Pat). — W przede- 
dniu rozmów  franeusko-angielskich 
słanowisko obu państw w sprawie 
bloku naddunajskiego da się sformuło- 
wać następująco: Francja jest za fi- 
nansową akcją pomocniczą dla państw 
naddunajskich przy zapewnieniu so- 
bie odpowiednich gwarancyj oraz kon 
troli nad udzielanemi kredytami. Po- 
moc finansowa pozwolić ma pań- 
stwom naddunajskim na przeprowa- 
dzenie sanacji ich waluty oraz na od- 
zyskanie równowagi budżetowej i go- 
spodarczej. Francja występuje prze- 
ciwko wszelkim wpływom z zewnątrz 
mogącym doprowadzić do utracenia 
samodzielności politycznej tych 
państw. Anglja przyjęła wprawdzie 
przychylnie propozycję, sformułowa- 
ną w memorjale francuskim, wysuwa 
jednak zastrzeżenia natury zasadniczej 
Sfery finansowe City, posiadające wiel 
kie kredyty zamrożone w Europie 
Centralnej, są wyraźnie za udzieleniem 
pomocy finansowej Austrji i Węgrom, 

      

   

pomocy, któraby pozwoliła odmrozić 
kapitały angiełskie, inwestowane w 
tych krajach. Bankierzy londyńscy 
zapatrują się nałomiast z większą re- 
zerwą na sprawę pomocy dła Małej 
Ententy, a więc Czechosłowacji, Jugo- 
sławji i Rumunji, które to państwa 
mają być wcielone do grupy naddu- 
najskiej.  Pozatem angielskie koła 
przemysłowe domagają się, aby wszel- 
kie nowe kredyty dla krajów naddu- 
najskich znałazły odpowiednią rekom- 
pensatę handlową dła przemysłu an- 
gielskiego. Co się tyczy angielskiej o- 
pinji publicznej, to pozostaje ona dość 
obojętna dla francuskiego projektu fe- 
deracji naddunajskiej. Potwierdza šię 
wersja, że rząd angielski nie może 
powziąć zobowiązań przed wynikiem 
konferencji w Ottawie. Pozatem wy- 
suwane są obawy, czy projekt francu- 
ski nie zmierza do powzięcia decyzji 
bez uprzedniego porozumienia się z 
Niemcami. 

AE; 

Z Klubu B. B. W. R. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W dniu wczorajszym obradowały 
grupy Klubu BBWR. Koło rolników- 
posłów j senatorów wysłuchało szere- 
gu referatów dotyczących akcji zamk- 
nięcia t. zw. nożyc, to znaczy zniżki 
cen produktów rolnych oraz cen prze 
mysłowych. į 

Grupa Komisji administracy įnej 
Sejmu i Senatu pod przewodnictwem 
wieemarszałka Polakiewicza przepro- 
wadziła szczegółową dyskusję nad po- 
stanowieniami ustawy samorządowej 

dotyczącej gmin wioskowych. 

Posiedzenie Klubu Str Narod. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj przed południem w Sej- 
mie odbyło się posiedzenie Klubu 
Stronnictwa Naródówego, na którern 
poseł Rybarski wygłosił referat o sy- 
tuacji gospodarczej i politycznej. Po 
dyskusji pwzięto szereg uchwał o cha- 
rakterze opozycyjnym w stosunku do 
rządu, zarówno w dziedzinie gośpa- 
darczej jak i politycznej. 

Konferencja w Sprawie dal- 
szej akcji pomocy dla bez- 

robotnych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W nadchodzący wtorek odbędzie 
się u p. wicepremjera Zawadzkiego, 
konferencja w sprawdie dalszej akcji 
pomocy dła bezrobotnych. 

Naczelny Komitet dła Spraw Bez- 
robocia opracował szereg wniosków, 
które będą przedmiotem tej konferen- 
cji. Wnioski te zmierzają do zlikwi- 
dowania Komitetu, jednakże bez prze- 
rywania akcji pomocy dła hezrohot- 
nych. W tym celu mają być w dal- 
szym ciągu utrzymane opłaty, na rzecz 
bezrobotnych, telefoniczne i poczto- 
we. 

Wyjazd posła Patka 
do Warszawy. 

MOSKWA. 2.IV. (Pat.) Poseł Rze- 
czypospolitej w Moskwie minister Pa- 
tek wyjeżdża w dniu 3 kwietnia do 
Warszawy w sprawach służbowych. 

Katastrofa parowca „(Cieszyn'. 
Na skale podwodnej. 

HELSINGFORS, 2. 4. (Pat). — Parowiec 

„Cieszyn* w piątek wieczrem o godzinie 10 

na wysokości Hangoe najechał na skalę pod- 

wodną. Wypadek zdarzył się w czasie gę- 

stej mgły. „Cieszyn* rozesłał radjosygnały, 

wzywające pomocy. Na miejsce wypadku 

wyruszył łamacz lodów „Sampo* oraz statek 

ratowniezy „Prorektor. 

Utrudniona akcja ratunkowa. 
HELSINGFORS, 2. 4. (Pat). Morze w oko- 

Heaeh, gdzie znajdują się skały podwodne, 
na których osiadł „Cieszyn*, jest wzburzone 
ce może utrudnić akcję ratunkową. Z Abo 
wyruszył parowiec ratunkowy w odpowie- 
dzi na sygnały S. 0. S. 

HELSINGFORS, 2. 4. (Pat). Finlandzka 
ageneja tełegrafieczna donosi, iż „Cieszyn* 
doznał poważnych uszkodzeń. Morze jest 
bardzo wzburzone, co nie pozwoliło na opu- 
szezenie łodzi ratunkowych, Łamacz lodów 
ma się znajdewać wpobliżu, ale gęsta mgła 
utrudnia akeję ratunkową. Agencja potwier- 
dza wiadomość © wyruszeniu parowca ra- 

tunkowego z Abo. 
HELSINKI, 2. 4. (Pat) — Burza oraz 

ogólne niepomyślne warunki atmosferyczne 
i lody nie pozwoliły dotychezas lodołamaczo- 
wi „Sampo* oraz statkowi ratewniczemu 
„Prorektor* dotrzeć do parowea „Cieszyn*, 
ani też określić miejsee w którem „Cieszyn* 

„ uległ katastrofie. Posełstwo polskie w Fin- 
landji zabiega usilnie o użycie wszełkich mo- 
żliwych środków, w cełu niesienia pomocy 
„Cieszynowi*. Fińskie władze morskie czynią 
wszystko, eo jest w ich moey, aby uratować 
statek oraz jego załogę. 

Czwarta część załogi znajduje się jeszcze na statku. 
HELSINGFORS, 2, 4. (Pat). — Na statku 

„Cieszyn* pozosłała jeszcze ezwarta część 
załogi. Reszta znałazła schronienie na wyspie 

Radjotciegram, nadany z „Cieszyna* w po- 
łudnie, donosi, że maszyny zalane są wodą. 

GRRCEZETI SRZETWEEREWEEZG NOCNE ZE ERO RIATAWES RZ BONIDZA 

Na Dalekim Wschodzie. 
Zaciekła walka na wschód od Szanghaju. 

SZANG-SZUN, 2. 4. (Pat). — Po 8-g0- 
dzinneį zacieklcį walce Japończycy wyparli 

przeciwników & Nan-Ganu na północny 

wschód od Szang-Szun. 

Powstańcy zagrażają Korel. 
TOKJO, 2. 4. (Pat). W rejonie Sien-Tao, 

około półnoeno-wsehodniej granicy Korei 
zgrupowały się powstańcze wojska, wrogie 

nowemu rządowi, które, wspólnie z bandy- 
cekiemi szajkami komunistów, zagrażają bez- 
pieczeństwu ładności koreańskiej. 

Szesnasta rocznica wolnej Irlandii. 
DUBLIN. 2.IV. (Pat.) We wszyst- 

kich znaczniejszych ośrodkach Woł- 
nego Państwa odbyły się imponujące 
uroczystości, związane z 16-tą rocz- 
nieą powstania wielkanocnego w roku 
1916. W Dublinie utworzył się po- 
chód z oddziałem irlandzkiej armji re- 

publikańskiej na czele, który wyru- 
szył w kierunku cmentarza w celu zło 

żenia hołdu pamięci poległych uczest- 
ników powsłania. W Beliascie i 6-ciu 
hrabstwach północnych obchody były 
zakazane. Miały one tam charakter 
cichych zebrań na ementarzach. 

Miasteczko włoskie zapada się pod ziemię. 
RZYM, 2. 4. (Pat). — Villa Santo Stefa- 

no w odległości 24 kim. od Fresinone, po- 
bndowana na gruntach, pochodzących z cza 
sów rzymskich, zaczęła obsuwać się wraz 
z terenem, na którym się wznosiła, z powodu 
podmycią skał przez wodę. 10 domów za- 
waliło się. Ludność, licząca około 10 tys. 
osób, sehroniła się w okołicznych wioskach. 

RZYM, 2. 4. (Pat). — Władze prowadzą 
energiczną ewakuację miasteczka Villa San- 
to Stefano w prowineji Frosinione, liczącego 
7 tysięcy mieszkańsów, zagrożonego zapa- 
daniem się sklepień podziemnych i pieczar 

nad któremi zbudowano domy. Ewakuacja 
trwa bez przerwy również i w noey przy 
świetle poehodni. Dotychczas ofiar w - 
dziach nie byla. 

Radjodepesze „Cieszyna“. 
HELSINKI, 2. 4. (Pat) — Dziś o godz. 7 

rano statek „Ci nadał radjodepeszę 
następującej tr 

W. odległości półtorej mili na zachód. od 
Utse osiadłem na skalnym gruncie. Dno stat- 
ku zerwane. Proszę o pomoc. 15 ludzi załogi 
znajduje się na wyspach, reszta na pokładzie 
Maszyny i akumulatory były całą noc pod 
wodą, wskutek czego radjo było nieczynne. 
Obecnie jest naprawione. 

Lodolamacz „Santo“ melduje mpniejszą 
siłę wiatru oraz że wyruszy na miejsce wy- 
padku, skoro tylko powietrze będzie przej- 
rzystsze & lepsza pogoda, 

Uratowani. 
HELSINGFORS. 2.IV. (Pat.) Cała 

załoga i pasażerowie okrętu „Cieszyn* 
znajdują się jaż poza niebezpieczeń- 
stwem. 

    

Kto wygrał? 
WARSZAWA: 2.IV. (Pat.) W 18-ym 

dniu ciągnienia 5 kłasy 24 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej głów- 
niejsze wygrane padły na Nr.Nr.: 150 
tysięcy złotych—8.982, 5 tysięcy zł.—- 
134.278. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tei. 14-25 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 

PORT APENTNIT TATSIA 

Inž.-archit. 

TEODOR 

Umogońśii 

    

| Ekonomiczna budowa 

| nowoczesnych komfor- 

| towych domków 

| i mieszkań. 
i 
| Pa urządz. 

|sklepów, kin, ka- 

| wiarń i in. lokali. 
| 
| || Roboty archi- 

tektoniczno - de- 

koracyjne. Mickiewicza 42 

Telefon 16-98 

  

niu Juljusz Łukasiewicz, 

   

66 Kup żeton, albo jednodniówkę, albo bilet 
do teatru na Pohulance („Nasze Dziady”) 
  

Po zgonie Ś.p. min. Sokala 
Wyprowadzenie zwłok z gmachu 
delegacji polskiej na dworzec. 

GENEWA. 2.IV, (Pat.) W sobotę 
odbyło się wyprowadzenie zwłok Ś. p. 
ministra Sokala z gmachu delegacji 
polskiej na dworzec, skąd nastąpi 
przewiezienie zwłok do Warszawy. 
W obrzędach żałobnych wzięli udział 
przedstawiciele rządu, świata dypło- 
matycznego i politycznego Genewy, 
oraz szerokie koła genewskie, wśród 
których zmarły cieszył się wielką po- 
pularnością i szacunkiem, oraz kolo- 
nja polska w Genewie. 

Przybyli również liczni delegaci 
Ligi Narodów z delegatem japońskim 
Sato na czele oraz cały korpus dyplo- 
matyczny, akredytowany stale przy 
Lidze Narodów. 

Obrzędy żałobne rozpoczęły się 
modłami pastora, poczem zastępca se- 
kretarza generalnego Ligi wygłosił 
przemówienie. Przypomniał on rolę 
ministra Sokała w poszczególnych or- 
ganizacjach Ligi Narodów, podkreś- 
lając, że nazwisko zmarłego pozosta- 
nie nazawsze złączone z wnioskiem 
polskim, złożonym w Lidze w 1827 r.. 
otwierającym drogę paktowi Kelloga- 

Następnie przemawiali prezes Ra- 
dy Administracyjnej Międzynarodowe- 
go Biura Pracy Mahain oraz dyrektor 
tegoż biura Thomas, którzy z wieł- 
kiem wzruszeniem omówili działal- 
ność.i zasługi ministra Sokała dla 
międzynarodowej organizacji pracy 
na terenie Genewy, w której działał 
zmarły nieprzerwanie przez 12 lat. 
Prezes Mahain podkreślił sympatję, 
jaką minister Sokal zapewnił we wszy 
stkich kołach genewskich sobie i dła 
swej ojczyzny. której służył z takiein 
oddaniem: Podniósł wierność, z jaką 
zmarły mimo doniosłej misji politycz- 
nej, powierzonej mu przez rząd po!- 
ski, pracował także dla międzynaro- 
dowej organizacji pracy i to aż do 
„zupełnego wyczerpania sił. Mówca po- 
równał Śmierć ministra Sokala do 
śmierci żołnierza na posterunku. 

Przemawiał dałej minister Modze- 
Jlewski, długoletni współpracownik 

ministra Sokala który podkreślił opie- 
kę, jaką zmarły otaczał kolonję pol- 
ską na terenie Genewy, oraz wszelkie 
zasługi dla sprawy polskiej na terenie 
Ligi Narodów. 

Po ministrze Modzełewskim prze- 
mawiał radea Gwiazdowski, dziękując 
wszystkim, którzy oddali ostatni hołd 
pamięci ministra Sokała i żegnając 
zmarłego jako najstarszy jego współ- 
pracownik imieniem delegacji pol- 
skiej i Polaków genewskich. 

Po przemówieniach wyruszył kon- 
dukt pogrzebowy na dworzec. Za kon- 
duktem jechały trzy woży z wieńca- 
mi. Wagon ze zwłokami š. p. ministra 
Sokala odjedzie z Genewy w niedzielę 
i przybędzie do Warszawy w ponie- 
działek wieczorem. 

* * s 

WARSZAWA. 2.IV. (Pat.) W odpa- 
wiedzi na kondolencyjną depeszę, na- 
desłaną przez p ministra Alberta Tho- 
masa, dyrektora Międzynarodowego: 
Biura Pracy w Genewie, do p. mini- 
stra Pracy i Opieki Społecznej Hubic- 
kiego ,z powodu śmierci ministra So- 
kala, minister Hubicki wysłał depe- 
szę z podziękowaniem następującej 
treści: 

Wzruszony głęboko kondołencją, 
wyrażoną z powodu śmierci ministra 
Sokala, wybitnego działacza na polu 
współpracy międzynarodowej dla do- 
bra społecznego, dziękuję Panu ser- 
decznie w imieniu własnem i Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. 
(—) Hubicki, minister Pracy i Opieti 
Społecznej. 

Następcy ś.p. min. Sokala. 

Aż do chwili mianowania następ- 
cy Ś. p. min. Franciszka Sokala, tym- 
czasowe kierownictwo stałej delegacji 
polskiej przy Lidze Narodów objął 
radca legacyjny Tadeusz Gwiazdowski 
w charakterze charge d'affaires: Jako 
ewentualni następcy $. p. min. Sokala 
wymieniani są: obecny poseł w Wied- 

względnie 
poseł w Rydze Mirosław Arciszewski. 
W Międzynar. Biurze Pracy następcą 

ś. p. min. Sokala będzie dr. St. Jurkie- 
wicz, b. minister pracy i opieki śpołe- 
cznej.
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Imieniny Marszałka w Heluanie. 
Z pośród dalszych korespondencyj nad- 

syłanych „Gazecie Polskiej* przez jej ko- 
respondenta w Egipcie, p. B. Richtera, prze- 
drukowujemy ostatnią, opisującą dzień Św. 
Józefa w Heluanie. (Red.). 

Już po raz drugi . Marszałek Pił. 
sudski spędza swe imieniny poza gra- 
nicami Polski: w zeszłym roku na Ma 

derze, w roku obecnym w Egipcie, w 
Hełuanie. : 

Imieniny Marszalka zaczęly się dla 

Heluanu juž osiemnastego marca — 

w urzędzie telegraficznym, gdzie od 

samego rana zaczęly nadchodzič de- 

pesze, adresowane do Pierwszego 

Marszałka Polski. Bardzo wiele z nich 

miało dokładny adres francuski, z 

wymienieniem kraju, miasta i często 

nawet nazwy willi Marszałka. Lecz 

większość była adresowana wyłącz- 

nie po polsku i jako jedyną wskazów- 

kę zawierała adres „Egipt*. Pomimo 

ło dochodziły te depesze nie gorzej 

od innych, bez żadnego specjalnego 

opóźnienia. е 

Telegrafowali swoi i obcy, bliscy i 
dalecy. Szły wyrazy hołdu, czci, mi- 

łości i pamięci, szły tchnące szczeroś- 
cią, proste w ujęciu, serdeczne życze- 

nia. Z bardzo nielicznemi wyjątkami 

wszystkie te telegramy zostały nada- 

ne po polsku, w języku, który prawa 
obywatelstwa światowego odzyskał 
właśnie dzięki Temu, do Kogo te de- 
pesze ze wszystkich krańców świata 
zostały skierowane. Przybyły z Bue- 
nos Aires i Charkowa, z Nowego 
Jorku i Moskwy, Rio de Janeiro i Char 
bina, Teheranu i Złoczowa, Lizbony, 
Pittsburga, Essen i Oslo. Nadesłali ży- 
czenia Prezydent Polski z Małżonką, 
Sejm i Senat Rzeczypospolitej, dostoj- 
nicy i dygnitarze Najjaśniejszej sena- 
ty i wydziały akademickie, ukochane 
przez Marszałka Wilno, wielkie orga- 
nizacje i stowarzyszenia. Depeszo- 
wali dawni towarzysze broni — od 
generałów do legunów, zwyczajni cy- 
wile wszelkich zawodów, szkoły 
powszechne z najbardziej egzotycz- 
nych mieścin i wsi polskich, kolonje 
polskie z niemniej egzotycznych miast 
całej kuli ziemskiej. Odezwała się Bra 
zylja i Argentyna, odezwały się Sta- 
ny Zjednoczone i Chiny. 

Szczupły personel heluańskiego u- 
rzędu telegraficznego, składający się z 
trzech urzędników, prowadzi naogół 
żywot wcale a wcale przyjemny i 
pracą: przeciążony nie jest. Zatracona 
w pustyni, zalana słońcem cicha mie- 
ścina afrykańska bierze w życiu wiel 
kiego świata udział tak nieznaczny, 
że drut miedziany, który ją z tym 
światem wiąże, zwykle milczy. 

Ale 18 marca roku 1932 telegrafiści 
hełuańscy wpadli w czarną rozpacz. 

* Dwa stare poczciwe aparaty Morse'a, 
które po długim żywocie na bardziej 
ruchliwych stacjach, przysłano do 
zdrowego klimatu heluańskiego na 
honorową emeryturę, nie przestawały 
gadać ani na chwilę. I żeby to jesz: 
cze w języku swej prawdziwej lub 
przybranej ojczyzny: po angielsku lub 
po arabsku, żeby od biedy w jednym 
z języków, z któremi zwykły się sty- 
kać podczas swej długiej służby, żeby 
choć po włosku, czy grecku. Ale nie, 
na starość musiały mówić trudnemi 
skupieniami licznych twardych dźwię 
ków strz-wskrz-szcz-stw, musiały się 
naginać do wymawiania wyrazów wie 
*losylabowych, liczących często znacz- 
nie więcej, niż piętnaście liter, na 
które się porządny aparat telegraficz- 
ny zwykle zgadza. Telegrafiści po- 
<cili się i sapali, przesuwali czerwone 
tarbusze z tyłu głowy na czoło (co, 

jak wiadomo, czyni się tylko w osta- 
tecznej rozpaczy) i sylabizowali, sy- 
lahizowali bez końca. Gdyż depesze 
były adresowane do genaba al Mar- 
szał (Jego Łaskawość Pan Marszałek), 
którego pobytem chlubi się i szczyci 
cały Heluan. 

Czasy są ciężkie, mizerne, bezro- 
botne i bezmonetne, a jednak jak 
przyszło co do czego, jeden z drugim 
wycisnął siaki taki grosz i tłoczył się 
w sklepach spożywczych, po butelczy- 
nę krajowej „renety*, cienkusza ru- 
muńskiego, węgierskiego lub francus- 
kiego, za 3 złote groszy kilkadziesiąt, 
po rodzynki i migdały, po śledzie i in- 
ne ryby, krajowe o ile możności. A ka 
żdy patrjota tłumaczył się przed zna- 
jomymi: „Byle w kraju zostało, byle 
nic zagranicznego, wtedy wydatki są 
usprawiedliwione, bo z rączki do rącz- 
ki polskiej, to nie rujnuje krajowego 
handlu, ale go podnosi”. 

Tą samą zasadą się kierując, kio 
żyw (i posiadał bilet wolnej jazdy!, 
wynosił się z tego miasta, w którem 
mieszkał i jechał do innego, odwie- 
dzać przyjaciół, lub asystować zawo- 
dom narciarskim w Zakopanem. Cie- 
szyło się ono miasto śniegiem, jak nie 
boszczka Danae deszczem złotym, 
którym Jowisz okrywszy swą boskość 
wdarł się do jej komnaty, by z nią 
spłodzić Perseusza. I śnieg zakopiań 
ski, nielada gratka o tej porze roku, 
zwołał młodych, lotnych półbogów 
najpiękniejszego na świecie sportu: 
narciarzy - Perseuszów, którzy w ol. 
śniewającem, nasłonecznionem powie 
trzu wiosennem, wyczyniali swe pod- 
niebne skoki, wzloty i błyskawiczne 
pędy, walcząc z naporem powietrza, 
z wagą gatunkową, jakby ją zmienili 

Więc trzeba uważać, aby w depe- 
szach nie było ani jednej pomyłki, ani 
jednego przekręcenia, trzeba w razie 
potrzeby telegrafować pośpiesznie do 
stacji nadającej, by jakieś niejasnoś- 
ci wyjaśnić, przekręceniom zapobiec. 

Lecz przyznać trzeba, że telegra- 
fiści egipscy popisali się. Błędy w 

wielu setkach depesz, które przeszły 

przez telegraf heluański, można zli- 

czyć na palcach jednej ręki. 
I genaba al Marszał otrzymywał 

przez cały dzień bez najmniejszej 

przerwy depesze, świadczące, że Po- 
łacy całego świata są dnia tego my- 
ślą ze swym Wodzem. 

W Egipcie niema zwyczaju obcho - 

dzenia imienin, a że w dodatku Mar- 

szałek bawi tu incognito, więc łatwo 

zrozumieć, że dzień imienin przeszedł 
cicho, bez hucznych i wspaniałych 
obchodów. Dla szczupłej kolonji pol- 
skiej był to niemniej dzień bardzo 

. uroczysty. Salon do przyjęć był za- 

pełniony kwiatami, niemal wyłącznie 
białemi i czerwonemi. Kwiaty od 
członków kolonji, kwiaty od posel- 

stwa, kwiaty na stolikach, na fote- 

lach, na dywanach. Około południa 

składali Marszałkowi życzenia urzęd- 

nicy poselstwa z pierwszym sekre- 

tarzem, Mieczysławem Malińskim na 

czele, zastępującym obłożnie chorego 

naszego charge d'affaires, hr: Dziedu- 
szyckiego. Kolonja polska stawi- 

ła się w komplecie. Wszyscy pod- 
pisywali się w specjalnej księdze 

pamiątkowej, noszącej po polsku i po 
arabsku napis: „J. P. — 19.38.32 — He- 
luan, Joła*, Znaleźli się także w salo- 

nie Joli liczni przyjaciele Polski, któ- 
rzy przestając od lat wielu z Pola- 
kami, poznali nasze zwyczaje i chcieli 

osobiście złożyć życzenia imieninowe 
Pierwszemu Marszałkowi Polski. Sta- 
wił się także najwyższy dygnitarz 

heluański, ma'amur miejscowy, skła- 
dając piękny arabski bilet wizytowy 

z angielskim dopiskiem Happy Birth- 
day (szczęśliwego dnia Urodzin). 
Równocześnie składano wizyty także 
w naszem poselstwie w Kairze, na 
Zamaleku. 

Znaczna część nielicznej kolonji pol 

skiej spożyła następnie wspólne z 
naszym konsulem i lekarzem Mar- 
szałka, dr. pułk. Woyczyńskim šnia- 

danie, w którego czasie z zapałem 
wypito zdrowie Komendanta, wznie 
sione w kilku prostych wyrazach 
przez pułkownika Woyczyńskiego. 

Bohdan Richter. 
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Posiedzenie Rady Ligi 
Narodėw. 

Wyjazd min. Zaleskiego. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Minister Spraw Zagranicznych Za- 
leski z czwartku na piątek bież. ty- 
godnia wyjeżdża do Genewy. 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów 
zwołano na poniedziałek dnia 11 b. m. 
Na posiedzeniu tem Rada Ligi zapo- 
zna się z raportem finansowym Ligi 
io stanie gospodarczym świata. 

Nieprawdziwa wiadomość. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dzienniki niemieckie w ostatnich 
dniach podały wiadomość o bliskiem 
ustąpieniu posła polskiego w Berlinie 
dr. Wysockiego. 

Agencja „Iskra upoważniona jest 
przez czynniki miarodajne do stwier- 
dzenia, że wiadomość ta jest niepraw- 
dziwa. 

Zaprzeczenie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Niektóre dzienniki podały pogło- 

skę, jakoby ustąpić mieli: prezes Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego dyrektor 
Górecki i prezes P. K. O. dyrektor 
Gruber. Dowiadujemy się, że zmiany 
takie nie były omawiane przez czyn- 
niki decydujące. 

Poufne narady rektorów. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Krakowie odbywały się w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim poufne na- 
rady rektorów wyższych uczelni. 
Omawiano poza sprawami czysto na- 
ukowemi, zagadnienia budżetowe pol- 
skich uniwersytetów, system studjów . 

na wyższych uczelniach, przyczem 0- 
mówiono rygory odnośne do studen- 
tów, którzy nie złożą egzaminu w prze 
pisanym terminie. 

Zebranie Unji 
 M'ędzyparlamentarnej. 
Przybycie delegacji polskiej. 

GENEWA. 2.IV. (Pat.) Przybyła tu 
delegacja połska na zebranie Unji 
Międzyparlamentarnej w następują- 
cym składzie: sen. Loewenhertz, prze- 
wodniczący polskiej grupy Unji p. 
Dębski, wiceprzewodniczący, oraz by- 
ły minister prof. Makowski. Delegacja 
weźmie udział w pracach komisji roz- 
brojeniowej i prawniczej Unji oraz w 
pracach prezydjum. 

Benesz o stosunkach 

polsko-czeskich. 
PRAGA. 2.IV, (Pat.) Minister spraw 

zagranicznych Benesz na zarzut naro- 
dowego socjalisty Haina, iż stosunki 
Czechosławcji z Polską, aczkółwiek 
poprawne, nie są jednak dostateczne, 
oświadczył, iż zdaniem jego stosunki 
pomiędzy obu krajami są bardze dob- 
re i jak najzupełniej przyjazne: Co się 
tyczy Rosji, Benesz dał wyraz swemu 
głębokiemu przekonaniu, iż stosunko- 
wo tyłko bardzo mała ilość ludzi rze- 
czywiście pragnęłaby interwencji prze 
ciwko Rosji. 
Li ERN WE ROA BA 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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Najlepiej zabezpiecza na lato futra i inne ubrania OD MOLI wypró- 
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zek japoński KA T O L, co stwierdza fakt ten, iż podczas 
rewolucji rosyjskiej ubrania, które były przesypane proszkiem Katol i zo- 
stały w Rosji, dopiero po upływie długich lat eprowadzone do Polski, oka- 
zały się całe i nietknięte przez mole. Katol ma przyjemny zapach i nie 
plami ubrania. Kufry lub szafy z przechowywanem ubraniem nałeży ezczel- 
nie zamykać celem uniknięcia dopływu świeżego powietrza. 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy, pru- 
saki, karaluchy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t. p. 
W Polsce Katol jest zbadany. przez siły naukowe. i uznany jako środek 
najskuteczniejszy do niszczenia robactwa i owadów, oraz zapobieganiu 
chorób zakaźnych. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach, 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — Wilno, Kalwaryjska 21. 
  

_ Święta u nas i gdzieindziej. 
nagle i stali się czemś pośredniem mię- 
dzy ptakiem, a kulą, czy szrapnełem. 

Pono trzy tysiące ludzi było w cza 
sie świąt u podnóża Giewontu i bajecz 
nie malowniczych Tatr, olśniewają- 
cych bielą topniejącego Śniegu, ciem- 
nym szafirem rozpadlin, ubranych w 
zwarty kożuch smreków i jedli, z roz- 
bieganą gromadą domów i tłumem u- 
zbrojonych w narty, snujących się po 
ulicach i stokach. Pełno było, gwarno, 
wesoło. Nikt nie gadał i nie myślał o 
kłopotach, ludzie musieli odetchnąć. 
Najważniejsze było, czy tam kto doje- 
dzie, czy nie dojedzie, w tyle a tyle 
minut?... Nie, i to właściwie nie obcho 
dziło nikogo naprawdę (prócz zawod- 
ników); obchodziło, że pogoda, że 
słońce, że można lecieć na łeb na szyję 
w puszysty, miękki, ciepły śnieg, wv- 
walać się w te przewiane wiosennem 
słońcem „hurby*, zlatywać bezprzy- 
tomnym pędem saneczkami przed sie 
bie, że wszystko jest jakieś młode, nie 
frasobliwe i bujne, jak idąca wiosna, 
która zresztą najmniejszym kwiatusz 
kiem jeszcze się nie objawiła. 

Taka gratka jak dobre tereny nar 
ciarskie o tej porze roku, to dla spor- 
towców magnes, więc się zjechali do 
Zakopanego z rozmaitych stron świa- 
ta, i mowy obce brzmiały na Krupów 
kach, u Płonki i gdzie się tylko obró- 
cić. W drodze widziałam u młodego 
sportowca, którego walizka nosiła 350 
znaczków różnych miejscowości, pro- 
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Zebranie Przedsoborowe 
Soberu Ekumenicznego. 
Podczas obecnej sesji trwającej w 

Warszawie od dnia 30 marca r. b. Św. 
Synod Kościoła Prawosławnego w 
Polsce uchwalił mianować delegatami 
Kościoła Prawosławnego w Polsce na 
zebranie Przedsoborowe VIII Soboru 
Ekumenicznego, mające obradować w 
czerwcu r. b. w klasztorze Vatopedi 
na górze Athos, J. E. Ks. Arcybiskupa 
Grodzieńskiego Aleksego oraz Dr. M. 
Arsenjewa, profesora Studjum Teolo- 
gji Prawosławnej Uniwersytetu War- 
szawskiego. 

Ukraińska Rada Między- 
partyjna. 

„Dilo“ (Nr. 72) donosi, iż w dn. 31 
marca odbyło się we Lwowie wspólne 

posiedzenie prezydjów wszystkich 
partyj ukraińskich, a mianowicie „Un 
do*, radykałów (U.S.R.P.), socjal-de- 
mokratów i narodowych katolików 
(grupa „Nowej Zori“). Na tem posie- 
dzeniu zdecydowano powolač do žy- 
cia Radę Międzypartyjną, któraby 
miała charakter wspólnej egzekutywy 
wyżej wymienionych stronnictw i u- 
zgadniałaby wspólne postępowanie 
we wszystkich kwestjach bieżącej po- 
lityki i taktyki. 

W skład Rady weszli: z ramienia 
„Undo* posłanka Milena Rudnicka, 
od radykałów — Osip Nawrockyj, od 
socjał - demokratów — dr. Lew Han- 
kiewicz i od katolików — dr. Osip 
Nazaruk, redaktor „Nowej Zori*. Se- 
kretarzem Generalnym Rady Między- 
partyjnej został dr. Dmytro Doncow, 
znany publicysta ukraiński kierunku 
zachowawczego. 

Dekoracja komandorją 
„Polonia Restituta", 

RZYM, 2. 4. (Pat). — Ambasador 
Przeździecki w imieniu Rzeczypospo- 
litej udekorował komandorją orderu 
Polonia Restituta posła gen. Dudana, 
gen. Samiego, płk. Pesco Solido oraz 
komendantów Buglia, Bambergiego i 
Mazzoniego — krzyżem oficerskim. 
Udekorowani są członkami dyrektor- 
jatu włoskiego związku ochotników 
wojennych. 

  

    

Sensacyjna ulotka. 
BERLIN, 2. 4. (Pat). Organ narodowo- 

socjalistyczny  „Voelkischer / Beobachter* 
przytacza dziś in extenso ulotkę, rozrzucana 
przez samolety, zaopatrzoną podpisem Hin- 
denburga, nad miejscowością Landsberg 
nad Odrą. Ulotka oskarża Hitlera 0 prowa- 
dzenie tajnych rokowań 7 ambasadorem 
francuskim w Berlinie w sprawie nieprzeciw 
stawiania się narodowych socjalistów ewen- 
tualnemu atakowi Polski na Prusy Wschod- 
nie. „Niemcy miejcie się na baczności — 
wywodzi ułotka. W tych dniach wezwano Hi 
tlera, aby zwrócił się do młodzieży niemiee- 
kiej z wezwaniem przeciwdziałania niebez- 
pieczeństwu, zagrażającemu Prusom Wschod- 
nim ze strony Polski. Pełnomocnicy Hitie- 
ra na uniwersytecie w Getyndze wezwanie 
to odrzucili, oświadczając, że mogłoby to 
zakłócić rokowania, jakie przedstawiciele 
narodowych socjalistów prowadzą z Francją 
w Genewie*, 

Pierwsze zebranie cztonków 
Polskiego Zjednoczenia 
Narodowego w Łotwie. 
DYNEBURG. 2.IV. (Pat.) W dniu 

2 kwietnia odbyło się tutaj pierwsze 

zebranie członków Polskiego Zjedno- 
czenia Narodowego w Łotwie, które 
powzięło decyzję zwołania walnego 
zebrania członków Zjednoczenia na 
dzień 24 kwietnia. Zadaniem walnego 

zebrania będzie obiór władz Zjedno- 
czenia. 

  

Epilog sprawy niewinnie 
skazanego w Niemczech 

robotnika polskiego 
Jakubowskiego. 

BERLIN, 2. 4. (Pat). Sprawa niewinnie 
skazanego w Niemczech robotnika polskiego 
Jakubowskiego znalazła swój epilog w wyż- 
szym sądzie krajowym w Rostoku, który w 
ostatniej instancji odrzucił wniosek proku- 
ratury i obrony © rewizję procesu. 

Demokratyczna prasa niemiecka wyraża 
zdziwienie z takiego obrotu sprawy, przypo- 
minając, że już sąd karny w Neusterliz 
uznał iż z pośród 11 poszlak przeciw Jaku- 
bowskiemu 8 najważniejszych okazało się 
bezpodstawnemi. -Sprawa Jakubowskiego za 
kończyła się — jak pisze „12 Uhr Blatt* 
w sposób, „nie świadczący pochlebnie o nie- 
mieckiej sprawiedliwości*. 

Tragiczny zgon kupca— 
działacza w Gdyni. 

GDYNIA, 2. 4. (Pat). W. sobotę rano 
miejscowy kupiec Szczęsny-Szymański, scho- 
dząe z pokładu statku „Połonia, poślizgnał 
się i wpadł do morza. Mimo natychmia- 
stowej pomocy Szymańskiego wydobyto już 
martwego. Szymański był znanym na tutej- 
szym terenie działaczem, członkiem Związ- 
ku Legjonistów, oraz wielu miejscowych to- 
warzystw. 

Rotschild uległ wypadkowi. 
CASABLANCA, 2. 4. (Pat) — Baron Rot- 

sehild, bawiący od kilku dni w Marrakesh, 
uległ wypadkowi samochodowemu.  Rot- 
schiłd i jego dwaj towarzysze są ranni. 
Sprawca katastrofy cyklista, którego auto 
chciało wyminąć, jest ciężko ranny. Limu- 
zyna Rotschilda jest doszczętnie rozbita. 

Sukces reprezentacji polskiej. 
TEL-AVIV, 2. 4. (Pat) — W: dniu wczo- 

rajszym odbyły się konkurencje gimnastycz- 
ne które przyniosły sukcesy reprezentacji 
polskiej. W dwunastoboju gimnastycznym 
dla mężczyzn drużyna z Polski zajęła pierw- 
sze i drugie miejsce, trzecie miejsce — dru- 
żyna z Czechosłowacji, czwarte miejsce — 
również Polska. W' siedmioboju gimnasty- 
cznym dla pań pierwsze miejsce zajęła dru- 
żyna z Czechosłowacji, drugie — Rumunja, 
trzecie — Polska, czwarte Czechosłowacja. 

Po ogłoszenia niemieckich ceł 
maksymalnych. 

Hindenburg—Hitler, oto aktualny szyłd 
państwowy Niemiec. O ile pierwszy w za- 
sadzie reprezentuje umiarkowanie, a drugi 

ajny szowinizm, o tyle w chwili obecnej 
niewiele ich różni, gdyż uprawiają dziki wyś 
cig nacjonalistyczny. 

Włątpliwe jest, czy rząd Hindenburga wa- 
żyłby się w okresie spokoju politycznego 
wprowadzić t. zw. cła maksymalne @а 
państw, z któremi nie zostały zawarte trak- 
taty pokojowe. 

Obecnie jednak, gdy na arenę polityczną 
wystąpił tak silny konkurent, jak Hitler, 

wprowadzono je dla zdystansowania wobec 
wyborców nacjonalizmu Hitlera łub conaj- 
mniej dla podkreślenia, że rząd Hindenbur- 
ga jest nie mniej nacjonalistyczny od ew. 

rządu Hitlera. 
Stało się. Mimo ostrzeżeń ze strony rzą- 

du polskiego, mimo to, że traktat handlowy 
polsko-niemiecki został jednostronnie przez 
Polskę ratyfikowany, — Niemcy wprowadzi 

ły cła maksymalne, dotyczące przedewszyst- 
kiem Polski. 

Rząd polski musiał odpowiedzieć cłami 
odwetowemi. 

I oto weszłiśmy w stan ostrzejszej niż 
kiedykolwiek wojny celnej z Niemcami. 

Trudno przewidzieć wszystkie skutki tego 
Stanu rzeczy, jedno jest wszaksze pewne: 
wytwórczość polska bardzej jeszcze, niż w 
ciągu ubiegłych 5 lat, przystosuje się do sa- 
mowystarczalności, a Państwo Polskie z każ- 
dym dniem bardziej uniezałeżniać się bę- 
dzie gospodarczo od Niemiec. 

Nie trzeba chyba dowodzić, że omawiane 
zarządzenie Niemiec ma podłoże polityczne 
i zmierza do zaostrzenia stosunków z Polską 
wbrew naszej woli. 

Tem bardziej więc wszelkie wykroczenia 
przeciw zarządzeniom celnym rządu polskie. 
go w stosunku do Niemiec nosić będą wszel 
kie cechy aktów przeciwpaństwowych. 

W) danym wypadku idzie nam o jak naj- 
energiczniejszą walkę z przemytnictwem z 
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Niemiec, w której to akcji udział brać win- 
no całe społeczeństwo w dobrze zrozumia- 
nym własnym interesie. 

Na pierwszem miejscu postawić musimy 
przemytnictwo z Niemiec tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. 

O ile dotąd skądinąd dobrzy obywatele 
przez palce patrzyli na bardzo rozpowszech 
niony, niestety, fakt palenia przemycanych 
z Niemiec wyrobów tytoniowych, o tyle dzi- 

siaj, po ogłoszeniu noszącego znamiona nie- 
nawiści narodowej i politycznej niemieckie- 
go zarządzenia gospodarczego, zrywającego 
stosunki handlowe polsko-miemieckie, — 
wszyscy obywatele polscy winni wypowie- 
dzieć bezwzględną walkę przemytnictwu, 

Zauważyć nawiasem należy, że w dzie- 
dzinie wyrobów tytoniowych Niemcy mają 
sprzymierzeńca w osobie nacjonalistycznych 
władz gdańskich. 

Zacząć musimy od spraw dla władz bez- 
pieczeństwa nieuchwytnych t. j. od tych о- 
bywateli polskich, którzy z fałszywie rozu- 
mianych wzgłędów oszczędnościowych, czy 
wprost z szkodliwego snobizmu kupują i pa. 
Ją przemycane z Niemiec wyroby tytoniowe. 

To powinno być bezwzgłędnie napiętno- 
wane! 

Jeśli szerokie sfery obywatełi nie będą 
kupować tych wyrobów, przemytnictwo sta- 
nie się bezprzedmiotowe, a w każdym razie 
ograniczy się do minimum. 

Sami budujemy swój dobrobyt gospodar- 
czy, musimy tedy wziąć żywy udział w wal- 
= z objawami, rujnującemi naszą gospodar- 
kę. 

Przeciw przemytnikom prowadzą akcję 
powołane władze. Zadaniem społeczeństwa 
jest napiętnowanie tych co dziś jeszcze pod- 
trzymują przemytnicwo przez spożywanie 
nielegalnie przywożonych wyrobów tytonia- 
wych. 

* Powszechna wałka ta będzie jedną z właś 
ciwych odpowiedzi społeczeństwa polskiego 
na wyjątkowe zarządzenia niemieckie, 
ostrzem swem skierowane przedewszystkiem. 
przeciw Polsce. 

EEK UTE 

Wyjašnienie. 
Doszło do wiadomości redakcji, iż treść 

listu otwartego p. Heleny Romer-Ochenkow- 

skiej p. t. „To nic, panie Dembiński", za- 
mieszczonego w Nr. 68 „Kurjera Wileńskie- 

go“ została przez jednego z członków wileń- 

skiej grupy regjonalnej posłów i senatorów 

B. B. W. R. zrozumiana w ten sposób, jakoby 

„brudną pianą na czystym nurcie życia* na- 

zwaną została jego osoba lub działalność. 

Autorka stwierdza, iż podobnej intencji 

bynajmniej nie miała, odnosiła bowiem okre- 

ślenie „brudna piana* do całości faktów 

zestawień, przytoczonych przez nią w liście, 

a w ich liczbie do niespodziewanego zbiegu 
kilku jednoczesnych wystąpień i działań ze 

strony różnorodnych czynników, które ta 

działania złożyły się w rezultacie na szkodę 

moralną i polityczną porażkę najbardziej 

ideowego i wartościowego odłamu młodzieży. 
Redakcja ze swej strony wyraża ubolewanie, 

jeżeli pewne ustępy powyższego listu stały się 

powodem mylnych komentarzy, mogących 

przynieść ujmę osobie lub ogólnej działalno- 

ści jednego z członków wileńskiej grupy re- 

gjonanej posłów i senatorów B. B. W. R. 
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wyszła już z drukarni „Lux“ i jest 
do nabycia w księgarniach wileńskich 
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spekty bogato ilustrowane, po niemie 
cku z mapami, fotografjami i wesoło 
roześmianemi parami sportującej mło 
dzieży, zachęcające do... odbywania 
wycieczek w Republice Sowietów. Ja- 
koś ta uprzejnia przysługa niemiecka, 
reklamująca sowieckie sporty, dziw- 
ne robi wrażenie nam, którzy jesteś- 
my blisko widoku innych sportów u- 
prawianych u naszych sąsiadów, 2 
które z wesołością nie mają nic współ 
nego... 

Stary Kraków obchodził Święta ci 
cho i ubogo, wrażenie uliczne jest ta- 
kie, że się tam ludzie jeszcze biedniej 

i skromniej ubierają, niż w Wilnie. 

Jakoś szaro wszystko się wydaje 
i smutno, gdy Śnieżek popaduje na 
stragany z kwiatami pod Sukiennica - 
mi. Gzemu tak? Czegoś mi dziwnie 
brakuje w kościele. Panny Marji i na 
Rynku...? Ach, to prawda! Niema już 
kolorowych, bufiastych, rwących oczy 
cudną harmonją wesołych barw, lu- 
dowych strojów... Jakaż szkoda! Lud 
podkrakowski przestał nosić swoje 
kierezyje, katany, gorsety, wyszywa- 

ne koralami i nowsami, spodnice w 
kwiaty, i chusty, które z każdej grupy 
kupujących bab, czy wychodzącego z 
kościołów towarzystwa . czyniło roz- 
kosz oczu, barwny bukiet kwiatów i 
żywą grę barw, za którą się szło dłu- 
go, patrząc jak furkoczą zlekka nakro 
chmalone spodnice, stukają podkute 
butki czerwone i fruwają cudnie haf- 
towane białe, muślinowe chusty mę- 
żatek, owinięte na krótko strzyżonych 
głowach. Jakież to było Śliczne i jak 
pasowało do tych krakowskich mu- 

  

rów! Czasami takie, czerwono, jak ra- 
ki ubrane chłopaki, wyłaniające się 
z za muru Kanonnej czy z pod Uniwer 
sytetu, dawały wizję pacholąt królew 
skich. Myślało się, że tak może szli 
pod opieką Długosza Jagielłończyko- 
wie na naukę. A wesele krakowskie, 
któż opisze jego szumną paradę, jego 
niezmożoną fantazję. I że się oni tego 
piękna, tego splendoru, tej prawiecz- 
nej wspaniałości wyrzekli. Mimo, że 
przecie chwalono, malowano, wysta- 
wiano ich regjonalną sztukę, gdzie się 
dało. 

Podobno w ostatnich łatach na Ka 
zimierzu, Żydzi za bezcen sprzedawali 
najeudniej haftowane gorsety i kata- 
ny, bo chłopi wyzbywali się tego wszy 
stkiego, gdyż młode pokolenie chce 
nosić tylko bawełniczki łódzkie, skro- 
jone wedle żurnalu... 

Więc j od tego posmutniał stary 
Kraków i postarzał jeszcze bardziej. . 
Jest jak stara, siedząca w kolatorskiej 
ławce zubożała staruszka, piękna za- 
wsze, ale bardzo zgrzybiała i w ci- 
chym smutku dogorywająca. Wąrsza 
wa zabrała wszystkie soki żywotne 2 
Krakowa, duchowa stolica Polski nie- 
wolnej zesunęła się do roli... woje- 
wódzkiego miasta zachodniej Małopol 
ski. Któż lepiej tę krzywdę losu zro- 
zumie, niż mieszkaniec Wilna, miasta, 
ze stołecznego, na kresowe przerobio- 

nego? 

Więc się po zszarzałym Krakowie 
snują emerytki, drobne mieszczańst- 
wo, urzędnicy... zakony, dużo zako- 
nów, Te habity to też sygnum Krako- 
wa. Znikły na jego terenie różne prźed 

  

  

  

wojenne „Światy. Dojeżdżało tu daw 
niej tradycyjnie ziemiaństwo z zakor 
donu dla nauki dzieci i karnawałów, 
zwłaszcza Wołyń i Ukraina dostarcza 
ły kontyngensu posażnych panien, na 

które się zgóry cieszyły oszczędne i 

licznie rozrodzone, więc niezbyt za- 
możne rody hrabiowskie i książęce 
„Galicji i Lodomerji*. 

Tych przybyszów, ziemian karna- 
wałowych niema wcale. Ci, miejsco- 
wi, co jeszcze (duszeni podatkami), 
siedzą na swych majątkach, jeżdżą w 
sąsiedztwo, a bogatsi do Warszawy. 
Znikł też szampański świat bohemy 
malarskiej i literackiej, którą tak 
świetnie opisuje Boy w swych wspom 
nieniach z końca zeszłego wieku. Nie- 
ma też również świata oficjalnego de 
legatów i urzędników austrjackich, 
nadających też pewien charakter uli- 

com. Tak, może Kraków nie mniej 

się zmienił, niż inne miasta polskie 
po odzyskaniu niepodległości, chociaż 
w nim bez przerwy bił na Rezurekcję 
Zygmunt i obwieszczał o Zmartwych- 
wstaniu nietylko Boga, ale i Ojczyzny: 
Teraz rdzenni krakowianie twierdzą, 
że dźwięk mu się trochę popsuł, bo 
nie rękami, ale mechanizmem porusza 
ją jego olbrzymi ciężar. Za to Wawe- 
lem każdy jest zachwycony i prowa- 
dzi tam przybysza. Powolutku, mimo 
trudności finansowych, Szyszko-Bo- 
husz postępuje w odnowieniu. Dolne 
komnaty (Kazimierza Wielkiego i Ja- 
dwigi) gotowe, są tam zbroje i broń, 
górne komnaty piękne w swej skrom- 
nej prostocie. Czemu jednak wyjęto 
ze stropu sali tronowej głowy Duni- 

kowskiego, tak świetnie dostosowane 
do pozostałych z XVII w., tego nie 
mogłam się dowiedzieć. A szkoda. 

Nietylko zszarzał się Kraków od 
braku strojów ludowych, ale to mia- 
sto odwiecznych tradycyj, z których 
każda była i historyczna i kołorowa, 
opuszcza je i wszystkie są w zaniku. 
Na drugi dzień bywał taki kiermasz, 
Emaus, na Źwierzyńcu od Plant da 
kościoła i klasztoru Norbertanek cią- 
gnęły się kramy pełne zabawek regje 
nalnych, komicznych lalek z drzewa, 
tłum popychał się w ulicy jak u nas 
na Kaziuku. A teraz?  Kiłkanaś- 
cie nędznych budek z piernikami, bez 
żadnego charakteru. Również w zani- 
ku są Rękawki, pamiątka sypania kop 
ca Krakusowi, a polegająca na tem, 
że na trzeci dzień Świąt szło się na 
pagórek, z którego toczono na dół jaj 
ka j rzucano zawiniątka z resztkami 
święconego dla chłopaków, którzy za 

tem biegli. Dziś prawie nic z tego nie 
bawi kinowego tłumu. Pazostała tył- 
ko taka sama, jak dawniej liczna frek- 
wencja w kościołach, pobożność, de- 
wocja i supremacja zakonów, nabo- 
żeństw i odnośnych do tych rzeczy za- 
interesowan. Na Wawelu pozostała 
niezmienna tradycja wspaniałej Rezu- 
rekcji, a doprawdy, widok tych posta- 
ci kanoników w pozłocistych orna- 
tach i rasowej głowy biskupa Sapiehy 
na tle grobowców królów polskich, ta 
widok godny uroczystej chwili 
Zmartwychwstania Pańskiego! 

Heil. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Prezes spółdzielni oskarżony 

o podpalenie. 
Ciemna Sprawa. 

Z Mołodeczna donoszą, iż onegdaj w 
«Olechnowiezach przy zagadkowych okolicz- 
mościach wynikł groźny pożar w spółdziel- 
ni „Rolnik*, Ogień momentalnie objął ca- 
ły budynek spółdziełni i strawił go wraz z 
towarem. Ponieważ pożar wydał się podej 
rzany, wypadkiem tym zainteresowały 
władze Śłedcze, które zarządziły energiczne 
dochodzenie. Już w wyniku wstępnego do- 
chodzenia władze wpadły na Ślad i stwier- 
dziły niezbicie, iż pożar powstał z podpa 
ienia. W toku dalszego dochodzenia wyszły 
najaw rewelacyjne wprost okoliczności. 
©Ustałono, mianowicie że spółdzielnia „Rol- 
aik*, która kierował „dyktatorsko* prezes 

      

jej Michał Brukus zamieszkały w majątku 
Olechnowicze dzięki jego nieudołnej gospo- 
Чагее zadłużyła się na 15 tys. złotych i zna- 
lazła się w Sytuacji bez wyjścia. Chcąc 
wybrnąć z ciężkiej sytuacji Brukus prawdo- 
podobnie podpalił spółdzielnię. Dalsze do- 
chodzenie wykazało, że w spółdzielni znaj- 
dowala się znikoma ilość towaru. Peżar pow 
stał w składach, aczkolwiek nikt w tych 
składach w ciągu dnia nie był tak że pożar 
nie mógł powstać z powodu zaprószenia og- 
nia. Wi związku z tem pelicja aresztowała 
prezesa Brukusa jako podejrzanego o podpa- 
lenie spółdzielni celem otrzymania asekura 
cji i wybrnięcia w ten sposób z długów. (c) 

Krwawa masakra na zabawie. 
Tak się dziś bawią. 

We wsi Miehniewicze pow. mołodeczań- 
skiego na zabawie tanecznej w domu A. Ja- 
cewieza wynikła bójka. Uczestnicy bójki 
porwali siekiery, drągi, kije i flaszki i po- 
«zęti niemi się obrzucać. Jeden z uczestni- 
%ków porwał piłę i ugodził nią w szyję P. 

zostały arterje. W wyniku krwawej masa- 
kry zostali ciężko poranieni siekierami, ki- 
jami i butelkami Ruban W. Wł. Smoleński 
i jege brat Piotr oraz A. Iwacewiez. Bójkę 
zlikwidowała połieja. Spraweę Śmierci Нег- 
mana aresztowano, policja prowadzi docho- 

Hermana, który po pewnej chwili zmarł w dzenie. (e). 
strasznych męczarniach, gdyż przecięte mu 

———— 

Wiiejka. 
Zagadkowe zaginięcie dokumentów. 

Z Wilłejki donoszą, iż z Urzędu Gmin- 
nego w Wiazyniu w tajemniczy sposób za- 
ginęły nader cenne akta zawierające trzy- 
dzieści kilka spraw Urzędu Ziemskiego, Sta- 
rostwa ł Sądu. O zaginięciu aktów powia- 
<domiono niezwłocznie władze Śledcze, które 
wdrożyły dochodzenie. Zachodzi podejrze- 
nie, że akta zostały wykradzione przez osobę 
zainteresowaną, (e). 

Aresztowanie sekwestratora - mal- 
wersanta. 

Wójt gminy w Krzywiezach trafił па` 
ślad nadużyć popełnionych przez sekwestra- 
łora tejże gminy Franciszka Lepienia. Jak 
zdołano ustalić, Lepień przy pomocy .sfał- 
szowanych kwitow przywiaszezyl znaezniej- 
szą kwotę, a następnie usiłował zbiec lecz 
saostał aresztowany i osadzony w więzieniu 
w Wilejce. (e). 

Przykład godzien naśladowania. 

Wzamian wysyłania życzeń z okazji 
Świąt Wiełkanocnych p. kapitan Franciszek 
Nowak, kierownik placówki Nr. 4, złożył na 
ręce przewodniczącego powiatowego komite- 
«un do spraw bezrobocia w Wilejce kwotę 
złotych dwadzieścia na zasilenie funduszów 
Komitetu. 

  

Z pogranicza. 
Ożywienie t. zw. małego ruchu gra- 
nicznego na pograniczu litewskiemt. 

W: związku ze zbliżającym się sezonem 
wiosennym już obeenie przystąpiono do 
wstępnych prae organizacyjnych dotyczacych 
wydawania przepustek granicznych sezono- 
wych rolnikom. Zaznaczyć musimy, iż t. 
zw, mały ruch graniczny na pograniczu poł- 
Sko-litewskiem z każdym rokiem znacznie 
ożywia się. I tak w 1929 r. przekroczyło 

granieę z Polski do Litwy 78.525, już w roku 
1950 ilość przekraczających wzrosła do 89 
tys. 595 osób, zaś w roku 1831 granicę prze- 
kroczyło z Połski 95.043 rolników z Litwy 
przybyło natomiast do Polski 75.724 rolni- 
ków. 

Bilans walk z przemytem na pogra- 

niezu litewskiem. 

Według danych statystycznych w ubie- 
głym miesiącu na pograniczu polsko-litew- 
skiem zatrzymano 68 przemytników, którym 
skonfiskowano 120 kłg. sacharyny, 145 ty- 
toniu pochodzenia litewskiego, większą ilość 
jedwabiu, koronek, sukna i innych cennych 
przedmiotów. 

Niezależnie od tego organa K. O. P. u- 
jawniły w tymże czasie 19 tajnych gorzelni 
samogonki oraz dwa zakonspirowane warsz- 
taty fałszywych 50 groszówek i 1 złotowych 
monet. 

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

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

Mieįski| <: 
JĄ Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
Trzykrotne wesele (Triumf miłości) 

W rol. głównych: Nancy Carol i Charles Rogers 

WKRÓTCE: Dwaj gońcy     

Lody ruszają 
Ze Słonima donoszą, że w dniu 2 kwiet- 

saia poczęły ruszać łody na rzece Szczarze 
ow powlecie słonimskim. Przy wsi Dobry 

na Szczarze. 
Bór spłynęły lody na przestrzeni 6 km. Wo- 
da z brzegów jeszcze nie wystąpiła, Powódź 
dotychczas nie zagraża. 

  

Grodno. 
Wyrok Śmierci. 

W! keńeu lutege podaliśmy do wiadomoś- 
«ci publicznej straszną wiadomość o ohyd- 
nem morderstwie, dokonanem w Jeziorach 
przez tamtejszego mieszkańca Żełeźniaka na 
sobie właścicieła piekarni w Jeziorach Ja- 
%óba Lazika. Zbrodaiarza odrazu ujęto i 
przekazano władzom sądowym, które wy- 
znaczyły rozprawę sądową w trybie doraź- 
mym. We środę 56-go sąd pod przewodnict- 
"wem wiceprezesa Hryniewicza, po rozpatrze- 
niu sprawy skazał laka ma karę śmier- 
«ei. Wiyroku nie wykonano, gdyż Pan Prezy- 
adent Rzeczypespołitej ułaskawił skazańca. 

Kina nieczynne. 
Wi związku z zatargiem kiniarzy z ma- 

+gistratem od Środy nieczynne są trzy naj- 
-większe kinematografy „Apollo“, „Polonja“ 
= „Palace“ 

Nowy zarząd b. wojskowych. 
Nowy zarząd Oddziału Powiat. w Grod- 

snie organizacji uczestników b. 1-go Korpusu 
AV. P. na Wschodzie stanowią: prezes — 
płk. w st. sp. Jan Reliorko, wiceprezes Jó- 
zef Witkowski, sekretarz — por. rez. Piotr 

Piasecki, skarbnik Piotr  Poruszkiewicz; 
<«złonkowie: mjr. w st. sp. Mieczysław Gl 
ski, por. w st. sp. J, Wasiłewski, J. Burczyń- 
ski. 

  

   

Požary. 

Znowu mamy wiadomość o trzech więk- 
<szych pożarzeh w naszym powiecie. We wsi 
Biszezyce, gm. Jeziory, wskutek nieostrożne 
=%0 obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar 
w storole Harastmowicza Jana, ogień znisz- 
«<zył zabudowanie Harasimowicza i siedmiu 
<sąsładów. Straty wynoszą przeszło 20 tysięcy 
złotych. 3 

W miasteczku Wołpie wybuchł pożar w 

stodole Wiśniewskich i zniszezył doszczętnie 
stodołę, chlew, sropę, krowę, jałówkę, 4 0w- 
«e, wóz, narzędzia rolnicze i paszę. — 

We wsi Tołoczki, gm. zoomiażatiej 0- 
gleń 1 E ntowej Magdalenie dom 
eini mr gospodarcze i zboże. 
Pożar powstał skutkiem wadliwego komina. 
Straty w obm ostatnich wypadkach wynoszą 
ifkanaście tysięcy złotych. 

Zmany personalne. 
Dotychezasowy inspektor szkolny w Grod- 

mie p. Komander z dniem i kwietnia prze- 

miesiony został na takie samo stanowisko 
-do Rawy Mazowieckiej. Kto przyjedzie na 
jego miejsce do Grodna narazie niewiadomo. 

Lida. 
Nowy kościół. 

W Hutach Szkłanych „Niemen* zakończo- 

mo budowę nowego drewnianego kościoła 

wzymsko-katolickiego. Budowa została rozpo- 
«zęta przed dwoma łaty. Kościół wzniesiono 
wysiłkiem robotników i dyrekcji Hut. Pierw- 
sze nabożeństwo odbyło się w dniu 20 marca 

"b. r. 

Komitet P. W. i W. F. 
Pismem p. Wojewody Nowogródzkiego 

został zatwierdzony skład Powiatowego Ко- 
smitetn Wychowania Fieycznego i Przyspo- 

sobienia Wojskowego w Lidzie. - Do prezy 
djum Komitetu wchodzą: przewodniczący 
starosta H. Bogatkowski, powiatowy komen- 
dant P. W. i W. F. por. Baron, intendent p. 
Kamiński, sekretarz p. Krzętowski Stani- 
sław. Kierownikami poszczególnych sekcyj 
zostali: propagandowej — inspektor szkolny 
Rogowski, gospodarczej — p. Kamiński, P. 
W. i W. F. — por. Baron. 

Samobójstwo. 
W] dniu 1 b. m, dokonał samobójstwa 

wystrzałem z rewołweru starszy strzelec 6 
p. lotniczego nazwiskiem Tarasiewicz. 

Brat zgwałcił siostrę. 

Na posterunekP. P. w Lipniszkach zgło- 
siłą się z mełdunkiem 20-letnia mieszkanka 
wsi Mejluny, Michalina Stankuć, oświad- 
czając, że w nocy z 27 na 28 marca została 
zniewolona przez swego brata Jana, z któ- 
rym mieszka we wspólnem mieszkaniu. 

Na bezrobotnych. 
Rewelersy w walce z bezrobociem. 

W. lotnych koncertach, jakie odbędą się 
dzisiaj w „Dniu dla Bezrobotnych“, oprócz 
szeregu wybitnych artystów teatrów miejskich 
wezmą udział również ulubieńcy publiczności 
wileńskiej — rewelersy, pod kierownictwem 
J. Świętochowskiego oraz art. śpiewaczki pp. 
Helena Biszewska i Helena Dall. Gwoździem 
zaś wieczoru humorystycznego na Pohulance 
będzie z pewnością wykonana przez reweler- 
sów pieśń dziadowska o budowie pomnika 
Miekiewicza, do której specjalną muzykę na 
pisał p. Jerzy Świętochowski. 

Kto dziś hala na Pohulance. 
Zespoły obu teatrów, wileńscy rewellersi, 

śpiewaczki i pianiści, studenci i literaci, robo- 
tnicy i bezrobotni, kukły potwornych rozmia 
rów i modele pomnikowe, dygnitarze i pa- 
tałachy, nasi wiecy i mali, kawalery, kawa- 
lerzyści i kawalarze, słowem nasze dziady, 
baby i dziatki, Wszyscy nastawią mniej i wi 
cej cenne głowy pod nieubłagany miecz cię- 
tej, acz niewinnej satyry. Zobaczyć nasze gło 
wy miasta, głowy społeczeństwa, głowy bez- 
robocia i głowy domów w rozmiarach balo- 
nów rozdymanych aż do pęknięcia ze śmie- 

chu, — na to nie często możemy sobię poz- 
wolić, i to jeszcze za Śmiesznie niską cenę 
biletu: od 30 groszy do 4 złotych. 

Nie mów „pośpiejem*, bo biletów zostało 
już bardzo mało. Idź zaraz do kasy teatralnej 
i uraduj siebie i rodzinę biletami na dzis 
szą bombę śmiechu p. t. „Nasze dziady”, któ- 
ra zacznie strzelać wieczorem o godzinie 8-ej 
w teatrze na Pohulance. 

     

    

  

Wiele rozkoszy za 50 groszy. 
Czy widziałeś znakomitą jednodniówkę 

„Nasze Dziady”, która dziś ukazała się na 
mieście? 20 śmiesznych karykatur wileńskich, 
30 artykułów pierwszej potrzeby humoru, tu- 
tejsze monologi, tamtejsze djalogi i wogóle 
dziwolągi, setki dowcipów, tysiące kawałów. 
Osiem stron wielkiego formatu. I to wszyst- 
ko za jedne 50 groszy, któremi zresztą za- 
silisz fundusz zwalczania bezrobocia w Wil. 
nnie. 

Sprzedaż w kioskach, przy stolikach w 
kawiarniach i w teatrach. 

NE W=F=bB- NS RI 

Działalność K.0.P-u w świetle cyfr. 
Ze sporządzonego sprawozdania 

rocznego o walce z elementami wy- 
wrotowemi na pograniczach polskich 
i tępieniem organizacyj szpiegowskich 
wynika, iż mimo energicznego tępie- 
nia wszelkich organizacyj wywroto- 
wych na pograniczu przez organa 
K. O. P. akcja szpiegowska na gra- 
nicy nietylko nie maleje, lecz wzrasta. 

W porównaniu z latami poprzed- 
niemi na pograniczu  połsko-sowiec- 
kiem w 1931 roku zlikwidowano o 14 
afer szpiegowskich więcej. Natomiast 
nie zanotowano ani jednego wypadku 
zbrojnego wtargnięcia band dywersyj- 
nych na polski teren. Ze sporządzone-' 
go sprawozdania dowiadujemy się. iż 
w 1931 roku na pograniczu połsko- 
sowieckiem zlikwidowano 48 więk- 
szych afer szpiegowskich oraz aresz- 

Wilia 
Wczoraj o godz. 1-szej w południe 

Wilja pozbyła się okowy lodowej na 
odcinku od ul. Zygmuntowskiej do 
mostu Žwierzynieckiego. Liezni o tej 
godzinie przechodnie byli świadkami 
ruszenia lodów. Kra bardzo szybko 
spłynęła wdół rzeki, zatrzymując się 
koło mostu Źwierzynieckiego, gdzie 
utworzył się zator. 

Tłumy publiczności zgromadzone 
na brzegu z zainteresowaniem przy- 
glądały się wezbranym wodom Wilji. 
namiętnie dyskutując na temat ewen- 

towano 143 wybitniejszych szpiegów 
i łączników sowieckiej defenzywy: 
W tyinże roku aktów dywersyjno- 
sabotażowych zanotowano na pogra- 
niczu sowieckiem 14. Mniej natomiast 
zlikwidowano band szpiegowskich na 
pograniczu polsko-litewskiem. 

W ciągu ub. roku na terenie po- 
granicza litewskiego zlikwidowano 3 
większe organizacje szpiegowskie, 
przyczem ujęto 9 wybitnych szpiegów 
litewskiego wydziału wywiadowczego. 
Na temże pograniczu unieszkodliwio- 
no i zlikwidowano 36 szajek krymi- 
nalnych i zbójeckich oraz aresztowa- 
no 49 groźnych bandytów: Aktów dy- 
wersyjno-sabotażowych zanotowano 
14. Przemytników ujęto 397 z towa- 
rem wartości około 500.000 złotych. 

rusza. 
tualnej powodzi i wspominając kata- 
strofalne dni kwietniowe roku ubieg- 
łego. 

Obecne prognostyki nie zdają się 
jednak, wróżyć powodzi, tem niemniej 
przygotowania do walki z nią są już 
w całej pełni. 

W górze rzeki pod działaniem pro- 
mieni słonecznych poczyniły się duże 
pęknięcia na powłoce łodowej, co ro- 
kuje bliskie ruszenie lodów na całej 
przestrzeni rzeki. 

Bezrobotni przed gmachem Magistratu 
i Urzędu Wojewódzkiego. 

Wczoraj o godz, 12-ej w poł, na podwór 
ku Magistratu przed lokalem wydziału ka- 

nalizacy jno-wodociągowego zgromadził się 
tłum bezrobotnych w ilości blisko 200 osób. 
Wśród nich przeważali robotnicy wodocią- 
gowo-kanalizacyjni, którzy ostatnio zostali 
zredukowani z powodu braku funduszów na 
dalsze prowadzenie robót. Oczywiście wszę- 
dzie gdzie się gromadzą bezrobotni momen- 
talnie zjawiają się agitatorzy komunistyczni, 
którzy żerują na ich nędzy, starając się wy- 
wolač ekscesy. Tak tež było i tym razem. 
Wysłannicy kominternu nie znałeźli jednak 
posłuchu, gdyż bezrobotni zachowywali się 
bardzo spokojnie, nie dając się sprowoko- 

wać do awantur. Z pośród zgromadzonego 
tłumu wybrana została delegacja, która in- 
terwenjowała w sprawie dalszego ich zatrud 
nienia. Brak jednak kredytów nie pozwolił 
Magistratowi pozytywnie ustosunkować się 
do żądań bezrobotnych. 

Pe nieudanej interwencji w Magistracie 
bezrobotni zgromadzili się przed gmaehem 
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie całkowicie za 
tamowali ruch uliczny, wobec czego policja 
zmuszona była interwenjować i usunęła bez- 
robotnych z jeźdni, poczem rozeszli się oni 
spokojnie nie zakłócając nigdzie porządku 
publicznego, 

  

   Dziś: Ryszarda. 

Niedziela Jutro: Zwiastowanie N.M.P. 

Kwieci 

    
  

|] Wschód słońca —g. 4 m.51 

| Zachód O. —g.17m.55 

Spostrzeżonia Zakładu kisteorsiegji U. $. B. 
w Wilnie z dnia 21V — 922 rak. 
Ciśnienie šradaio w milimetrach: 752 

    

Temperatrra średnia  -- 3 С. 

Ы najwyfeze: -- 7? C 

. majmiżeza: -- 19 C. 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 

'Tendercja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, mglisto. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Wykroczenia administracyjne. Posz- 

czególne komisarjaty policji sporządziły w 
ciągu ubiegłego miesiąca 1947 protokółów 
karnych za rozmaitego rodzaju wykroczenia 
przeciwko obowiązującym przepisom admi- 
nistracyjnym. Najwięcej kolizyj z przepisa- 
mi administracyjnemi notują rubryki- na- 
stępujące: zakłócenie porządku publicznego, 
opilstwa, mieoczyszczanie klatek schodo- 
wych i t. p. 

Winni pocignięci zostaną do odpowiedział 
ności karno-administracyjnej. 

ARTYSTYCZNA. 
—Ze stałej wystawy sztuki. W: tych 

dniach została otwarta Wystawa Obrazów 
Motywów Wileńskich w lokału biura podró- 
ży Wagons-Lits (Cook, Mickiewicza 6. 

Wystawa ta jest tem więcej godna uwa- 
gi, ponieważ obejmuje wszystkie kierunki 
współczesnego malarstwa, wyrażającego się 
wyłącznie w motywach wileńskich. 

W] wystawie biorą udział artyści-malarze: 
K. Adamska-Rouba, W. Dawidowski, M. 

Duniec, W. Dunin-Marcinkiewicz, J. Horyd, 
L. Jedwabnikowa, E. Karniej, E. Kazimie- 
rowski, M. Kulesza, M. Lejbowski, T. Nie- 
siołowski, J. Szer, K. Wróblewska, B. Zał- 
kind. 

Włejście 30 gr., dla uczniów 20 gr. 
Otwarta codzienie od 10-ej rano do 1-ej 

wieczór. 

WOJSKOWA. 
— Weielenie do szeregów. Od poniedział. 

ku poczynając, a więc w dniach 4, 5 i 6 b. 
m. wcieleni zostaną do szeregów poborowi 

1910-go, zakwalifikowani przez 
ę poborową do piechoty. 

Karty powołań zostały już wszystkim po- 
wołanym doręczone. 

— Ostatnie posiedzenie Komisji Pobo 
rowej. Ostatnie przed poborem rocznika 
1911-go posiedzenie Komisji Poborowej wy- 
znaczone zostało nieodwołalnie na dzień 20 
b. m. Jest to ostatnia okazja dla uregulo- 
wania swego stosunku do wojska wszystkim 
tym mężczyznom, którzy dotychczas obowiąz 
ku tego z jakichkolwiek powodów nie wypeł- 
nili. 

Komisja urzędować będzie od godz. 8-ej 
rano w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Polskiego T-wa Pedjatrycznego. Dn. 

5 kwietnia b. r. o godzinie 20-ej w lokalu 
Kliniki Dziecięcej 0. 5. В. na Antokolu od- 
będzie się posiedzenie T-wa Pedjatryczne- 
go. 

  

Porządek dzienny: 
1. Odczytanie protokółu poprzedniego po- 

siedzenia. 
2. Pokazy chorych. 
3. Dr. Łukowski L. Wylew krwawy do 

mózgu po urazie (omówienie przypadku). 
4. Dr. Zienkiewicz J. O gruźliczem zapa- 

leniu opon mózgowych na podstawie mater- 
jału Kliniki Dziecięcej U. S. B. 

5. Wolne wnioski. 

— Zarząd Koła Senjorów Legjonu Mło- 
dych podaje do wiadomości swych człon- 
ków, że walne zebranie Koła odbędzie się 
dnia 10 kwietnia o godzinie 12-ej w pierw- 
szym terminie i 12 i pół w drugim, w lokalu 
„Legjonu Młodych* ul. Królewska 5 m. 10. 

TEATR I MUZYKA 
— Rewja „Nasze dziady* na rzecz bez- 

robotnych — na Pohulanee. Dziś, w nie- 
dzielę dnia 3 kwietnia o godz. 8-ej w. od- 
będzie się wesoły wieczór literacko artystycz 
ny, p. t. „Nasze dziady*, w wykonaniu Ze- 
społu Teatrów Miejskich z którego cały do- 
chód przeznacza się na rzecz bezrobotnych. 
W. ciekawym programie tego wieczoru uj- 
rzymy „Gedyminiuka* — Wołłejko, „Dr. 
Lorenzo-Mausoleo* — Kamińska, „Panią 
Romen-Omen“ — Detkowską, „Bulhaczyka“ 
— Gliński, „Wicę-Tchischa* — Ciecierski, 
„Prof. So-Li-Mana" — Karpiński, i innych. 
Reżyserja: Hohendlingerówny i K. Wyrwicz 
Wichrowskiego. Dekoracje: Bractwa Arty- 
stycznego. Ceny miejsc zwyczajne. 

— Ostatni występ Rewji Warszawskiej 
z udziałem Leona Wyrwicza. Dziś, w nie- 
dzielę, dnia 3 kwietnia o godz. 8.30 w. odbę- 
dzie się ostatni występ gościnny doskonałej 
rewji warszawskiej p. t. „Parada humoru" 
z udziałem niezrównanego humorysty — Le- 
Ona Wyrwicza, w otoczeniu całego zespołu 
rewji w osobach pp.: Hanki Runowieckiej, 
Leo Fuksa, Stanisława Sielańskiego, Wło- 
dzimierza Boruńskiego, Zbigniewa Opolskie- 
go oraz świetnej pary tanecznej Patkowskich 
Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki ważne. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Sprawa Moniki* — na Pohulance, 

Dziś w niedzielę dnia 3 kwietnia o godz. 
4-ej pp. — jedyny raz jako popołudniówka 
dana będzie przez Zespół Reduty niezwykła 
sztuka Szczepkowskiej p. t. „Sprawa Moni- 
ki“, poruszająca ciekawe zagadnienia spraw 
kobiecych. Ceny miejsc popołudniowe umo. 
żliwiają ujrzenie tego widowiska najszer- 
szym warstwom społeczeństwa. 

— Rewja „Tęcza nad Wilnem* z Leo- 
nem Wyrwiczem w Łutni. Dziś w niedzielę 
dnia 3 kwietnia o godz. 4-ej pp. —— po ce- 
nach zniżonych ujrzymy ostatni raz jako 
popołudniówkę dowcipną i wesołą rewję p. 
t. „Tęcza nad Wilnem". Świetny Leon Wyr- 
wicz roztoczy przed widzami cały zasób swe 
go komizmu i humoru, odtwarzając najnow- 
sze monologi nowego repertuaru. W dal- 
szym programie wystąpią: H. Runowiecka— 
urocza pieśniarka, Leo Fuks — świetny od- 
twórca typów groteskowych, St. Sielański— 
znakomity komik, W. Boruński — piosen- 
karz, Z. Opolski — recytator, oraz dosko 
nała para taneczna Patkowskich. 

Najbliższa premjera w Lutni. W niedłu- 
gim już czasie ujrzymy na scenie Teatru 
Lutnia premjerę doskonałej. wesołej ko- 
medji Vebera p. t. „Bęben*, w komedji tej 
wystąpi gościnnie jeden z najznakomitszych 
artystów polskich — Antoni Różycki. 
-— Dzisiejszy koncert S. Benoni w Kon- 

serwatorjum. Dzisiejszy jedyny koncert słyn 
nego basa opery w Chicago S. Benoni, bę- 
dzie bezwątpienia atrakcją dla prawdziwych 
miłośników śpiewu. 

Znakomity ten artysta, posiadający obec- 
nie już sławę wszechświatową, czarować bę- 
dzie słuchaczy wykonaniem wspaniałych 
aryj operowych: , men“, ,„Mefistofelės“, 
„Wesele Fi a', „Książe Igor* i inne. 

Akompanjament objął p. R. Rubinsztejn. 
Początek o godz. 8 w. 

Bilety od godz. 9 r. w ciągu całego dnia 
w biurze podróży „Orbis“ od godz. zaś 7-ej 
w kasie Konserwatorjum. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 3 kwietnia 1932 roku. 

9.30: Transm. nabożeństwa. 10.45: Odczyt. 
11.00: Transm. z Wiednia. 12.15: Poranek 
z Filharm. 14.00: „Prace wiosenne w gospo- 
darstwie"*. 14.20: Audycje rolnicze i muzyka, 
15.55: Audycja dla dzieci. 16.25: „O Związku 
Pań Domu* odczyt. 16.40: Transm, z Muzeum 
Narodowego. 17.15: Pogadanka gospodarcza 
z cyklu „Kobieta ma głos”. 17.30: Kącik języ- 
kowy. 17.45: „Audycja dla wszystkich Nr. 1*. 

17.45: „Cel audycji dla wszystkich* pogad. 
17.55: Muzyka. 18.00: „Oświata w życiu czło- 
wieka* pogad. 18.10: Muzyka. 18.15: Utwory 
A. Mickiewicza. 18.25: Muzyka, 18.30: „Praca 
społeczna" pogad. 18.40: Koncert. 19.00 Li- 
tewska audycja literacka. 19.20: „Poradnia 
wychowacza Nr. 11“. 1940: Program na 

  

     
   

  

poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: „Poł- 
skość muzyki Chopina w najnowszej literatu- 

rze francuskiej. 20.45: Koncert. 21.55; Kwady. 
liter, 22.10: Koncert solistki. 22.40: Kom. i 
muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 4 kwietnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 
14.15: Muzyka francuska (płyty). 15.15: Kom, 
15.25: Odczyty dla maturzystów. 16.10: Ca- 
ruso na płytach. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy, 16.50: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 17.10: „Moje 
polskie podróże'* odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 
18.50: Wileński komunikat sportowy. 19.00: 
„Z dziepów tajnego szkolnictwa litewskiego” 
19.20: „Ciotka Albinowa mów. 
gram na wtorek i rozm. 19.4. 
radj. 20.00: „Na widnokręgu“ 

ze Lwowa „Poławiacze pereł* Bizeta. 
Kom, i muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 5 kwietnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu, 14.10 Progr. dzienny. 
14.15: Arcydzieła literatury fortepianowej 
(płyty). 15.15: Kom. 15.25: Odczyt dla matu- 
rzystów i audycja dla dzieci. 16.40: Codzien- 
ny odcinek powieściowy. 16.50: Popularna 
muzyka organowa (płyty), 17.10: „Sto pięć- 
dziesiąt lat elektryczności” odczyt. 17.35; Kon- 
cert. 18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19.00: Przegląd litewski. 19.20: „Ze Świata 
radjowego*. 19.40: Progr. na środę. 19.45: 
Pras. dzien. radj. 20.00: „Człowiek na ulicy” 
felj. 20.15: Koncert Laureatów 2-go Między- 
narodowego Końkursu im. F. Chopina, 22.30: 
Kom. 22.40: Recital fortep. 23.20: Kom. i 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
RADJO DLA WSZYSTKICH. 

Dzisiaj w niedzielę o godz. 17,45, nadana 
zostanie po raz pierwszy audycja popularna, 
przeznaczona da najszerszych warstw rad- 
josłuchaczy w mieście i na wsi. Na prograni 
jej złożą się: słowo wstępne, wyjaśniające ce- 
le tego nowego typu audycyj, następnie wyko 
nany zostanie szereg przystępnych utworów 
muzycznych, pogadanki o znaczeniu oświaty 
w życiu człowieka, o pracy społecznej i wre 
szcie odczytane zostaną dwie bajki Mickiewi 
cza. Dyrekcja Radja Wileńskiego prosi wszy- 
stkich radjosłuchaczy, zwłaszcza z prowincji 
o nadsyłanie swych uwag o programie, jaki 
byłby pożądany w przyszłych tego rodzaju 
audycjach, 

O POLSKOŚCI CHOPINA. 
Rozmowę na temat polskości muzyki Cho- 

pina w oświetleniu najnowszej literatury fran 
cuskiej przeprowadzą dzisiaj o godz. 20,15 
Pp. A. Mycielski i prof. T. Szeligowski, Pier 
wiastki narodowe w twórczości Chopina wy- 
stępują tak dobitnie, że obcy muzykologowie. 
którzy chętnie przemilczają o polskości Mi- 
strza, są w wielkim kłopocie, gdy zaczynają 
analizować źródła jego twórczośc. 

FRANCUZ O POLSCE. 
W poniedziałek o”godz. 17,10 mówić bę- 

dzie ze Lwowa po polsku, znakomity prele- 
gent francuski, który ma za sobą tłumacze- 
nia wielu dzieł literatury polskiej na język 
francuski, p. Paul Cazin. Tym razem p. Ca- 
zin podzieli się z audytorjum radjowem wra- 
żeniami z podróży po Polsce, w której prze- 
bywa od dłuższego czasu, pracując nad mo- 
nografją o Krasiūskim, 

„POŁAWIACZE PEREŁ*. 
O godz. 20,15 tegoż dnia, transmitowane 

będzie z Opery Lwowskiej, jedno z wcześniej 
szych dzieł twórcy „Carmen* Bizeta — „Po 
ławiacze pereł". Opera ta, napisana przez 26- 
letniego młodzieńca, posiada szereg popular- 
nych dziś już wszędzie aryj, których z zado- 
woleniem wysłuchają radjosłuchacze. 

SPORT 
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 
PIĘŚCIARSKIE WILNO—ESTONJA. 
Dziś punktualnie o godzinie 6-ej w sali 

teatru ludowego przy ulicy Ludwisarskiej 
odbędzie się jedno z najciekawszych spotkań 
pięściarskich sezonu — mecz reprezentacji 
Wilna z ósemką czołowych bokserów Estonji 
zrzeszonych w tallińskim Boxing—Klubie. 

Goście zjeżdżają do nas po walce w Ło- 
dzi, gdzie, jak nasi czytelnicy już wiedzą z 
wczorajszego „Kurjera*, ulegli drużynie I. 
K. P., zaliczającej się do czołowych zespo- 
łów Polski. Prasa łódzka zgodnie podkreśla 
dżentelmeńskie zachowanie się Estończyków, 
ich błyskotliwy i ładny sposób wałki, bez- 
względną karność, dużo rutyny i spory za- 
sób wiadomości technicznych. Wynik spot- 
kania, jak twierdzą sprawozdawcy łódzcy. 
krzywdzi gości, gdyż zasłużyli oni w zupeł- 
ności na remis, 

W zespole Estończyków na pierwszy plan 
wybił się zdobywca tytułu mistrzowskiego 
wagi półciężkiej Kuura, z zawodu nauczyciel 
tańca, który zareprezentował boks na pozio- 
mie prawdziwego kunsztu. To też poprawia- 
jący się z meczu na mecz Zacieski będzie 
miał z nim trudną przeprawę. 

Gwiazda boksu wileńskiego — Jerzy 
Wojtkiewicz który po dłuższej przerwie zde- 
cydował się powrócić na ring będzie miał 
również trudny orzech do zgryzienia w oso- 
bie Estończyka Rejno, który na meczu łódz- 
kim zareprezentował się z jak najlepszej 
strony. 

We wszystkich zresztą wagach zespół 
gości przedstawia się bardzo wyrównanie i 
zapowiada miłośnikom boksu wiele emocyj. 

Mecz niedzielny będzie jednocześnie po- 
żegnalnym występem niestrudzonego pionie- 
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Przy otyłości, artretyzmie i chorobie en- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka 
Józeta* wzmacnia czynności żołądka i ki- 

oraz ułatwia trawienie. 

ra boksu w Wilnie p. Kłoczkowskiego, który 
wkrótce opuszcza Wiilno, udając się na sta- 
łe do Grod dokąd został służbowo prze- 
niesiony. ługi p. Kłoczkowskiego nad 
rozwojem pi wileńskiego pod któ- 
re kładł podwaliny są tak ogromne, że cały 
ogół sportowy Wilna żegna go z prawdzi- 
wym żalem. > (es). 

    

    

    

  

Rozgrywki półfinałowe w Teł-Awiwie. 
TEL-AWIW. (Pat.) — Dzisiejsze rozgryw- 

ki półfinałowe przyniosły następujące wyniki: 
W konkurencji kobiecej rzut dyskiem: 1) 

Berenson (Polska) 31,45 mtr., 2) Berliner 
(Polska), 3) Lewi (Niemcy). 

Sztafeta kobieca 4X100: 
Niemcy, 3) Palestyna. 

Bieg panów 5.000 mtr.: 1) Said (Egipti, 
15:52,8, 2) Berben (Ameryka). 

W rozgrywkach tennisowych reprezenta- 
cja polska zwyciężyła Rumunję (6:0) oraz 
Anglję (3:0), natomiast Anglja pokonała Pa- 
lestynę. 

W boksie: Wysocki (Polska) pokonał Ha» 
dzara (Egipt), Garbarz (Polska) — Grinsteina 
(Palestyna), zaś Anders uległ Robertowi (E- 
gipt) i Gross (Polska) — Laubowi (Austrja). 

W rzucie kulą: pani Lewi (Niemcy) osią- 
gnęła wynik 8,79 mtr., Berenson (Polska) — 
8,57 mir. ‚ 

W siermioboju kobiecym reprezentacja 
czechosłowacka uzyskała pierwsze i czwarte 
miejsce, reprezentacja rumuńska — drugie, 
reprezentacja połska — trzecie. 

Dwunastobój męski dał pierwsze, drugie 
i czwarte miejsca reprezentacji polskiej. trze- 
cie i piąte — czechosłowackiej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYKRYCIE MASÓWKI KOMUNISTYCZNEJ. 

Wezoraj w godzinach porannych po- 
licja Słedcza miasta Wilna nakryła w jed- 
nem z mieszkań w rejonie ulicy Szeptye- 
kiego potajemną masówkę komunistyczną. 
Wkroezenie policji było tak nieoczekiwane 
dla wyrotowców, że nikt z zebranych nie zde 
łał zbiec. 

Aresztowano kilkanaście wywrotowców; 
których pod silną eskortą przewieziono po- 
ścigówką do aresztu centralnego. (c) 

PODRZUTEK. 

— Na zaułku Kiejdańskim około doma 
Nr. 4 został znaleziony podrzutek płci męs- 
kiej w wieku około 2-ch miesięcy, przy któ 
rym była kartka „Połak — nieochrzczony*. 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzieciąt 
ka Jezus. 

TRUP NOWORODKA W JAMIE 
KLOACZNEJ. 

— W dniu 2 b. m. został znaleziony przez 
Franciszka Pawlukajtisa, na rynku Lukiskim 
w czasie wybierania zawartości jamy kloacz- 
nej, trup noworodka płci męskiej w wieka 
narazie nieustalonym. Szyja noworodka była 
okręcona szmatą, co świadczy, że noworodek 
był wpierw uduszony, a następnie wrzucony 
do jamy kloacznej. Trupa noworodka przes- 
łano de kostnicy szpitała św. Jakóba, do de- 
cyzji władz prokuratorskich, 

KRADZIEŻE. 

— Izelowi Sokołowskiemu (Krupnicza 6: 
w międzyczasie od dnia 30 marca do dnia 1 
b. m. skradziono z niezamkniętego mieszkania 
banknot 100-dolarowy. O kradzieży powyź- 
szego banknotu podejrzewa on domowników 

— W dniu 1 b. m. u Liby Dryskin (Legjo- 
nowa 44) z niezamkniętego strychu, złoczyń- 
cy wynieśli jej bieliznę damską i męską war- 
tości 440 zł. 

   

1) Polska, 2) 

OFIARY. 
Uczniowie Gimnazjum Kłuczowej — na 

bezrobotnych zł. 10, 

WŚRÓD PISM. 
Nr. 14 „Wiadomości Literaekich* przy- 

nosi szkice Bertranda Russella o wschodnich 
i zachodnich ideałach szczęścia w przekła- 
dzie Amełji Kurlandzkiej, artykuł Czapskiej 
o pamiętnikach żony Lwa Tołstoja rozmać- 
tości, całą stronę recenzyj z książek pióra 
Bheritera, Piwińskiego, Czachowskiego, prof. 
Feldmana, Hulki-Laskowskiego, uwagi Stą- 
nisława Ossowskiego w sprawie naszego sto- 
sunku do fiłozofji i rozważenia Kazimierza 
Lisowskiego na temat nauczania połonistyki 
w szkołach średnich, aktualności. 

kaBać ча 
NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Instytut Badania Konjunktur Gospodat- 
czych i Cen rozpoczął wydawanie nowej 
serji pubłikacyj p. t. „Prace Instytata Ba- 
dania Konjunktur Gospodarczych i Cen* 
(kwartalnik). = 

Na treść zeszytu 1-go składają się nastę- 
pujące artykuły: M. Kalecki — Wskaźniki 
spożycia i ich analiza. L. Landau i M. Ka- 
lecki — Szacunek ruchu inwestycyjnego w 
Polsce i wskaźnik kwartalny inwestycyj. B. 
Łączkowski — Ruch cen świń w Polsce. J. 
Poniatowski — Statystyka ruchu zapasów 
zbóż. J. Wiiśniewski — Wskaźnik cen hur- 
towych artykułów nabywanych przez rolni- 
ków. J. Zagórski — Spożycie naczyń stoło- 
wych w Polsce. Ł .Landau — Wydatki bud- 
żetowe na administrację państwową w prze- 
ciągu cyklu konjunkturałnego 1926—1931. 

    

Lilas asas amas a a iai i 1 

Proces inž. St. Miecznikowskiego 
przed sądem apelacyjnym. 

Przed kilku łaty sensację zbudziła i dotąd 
jest aktualną afera budowlana, która nara- 
ziła skarb państwa na kilkumiljonowe straty. 

Afera dotyczyła budowy objektów wojsko- 
wych w Mołodecznie i Helenowie oddanych 
przedsiębiorstwu, utworzonemu ad hoc p. f 
„Biernacki, Rudnicki i Budkres*, 

W związku z ujawnionemi machinacjami 
firmy, w stan oskarżenia postawiony został 
inż, Stanisław Miecznikowski, członek komi- 
sji budowlanej z ramienia D. O. K, HI, Grod- 
no, któremu jednocześnie zlecono kierowanie 
robotami. 

Urząd prokuratorski pociągnął inż. M. do 
odpowiedzialności karnej z art. 578 cz. 1 i 2 
oraz art. 639 cz 2 K. K., zarzucając mu: 

1) że w okresie od 1923 do 1925 roku 
wykorzystywał swe stanowisko służbowe i na- 
raził skarb państwa na szkody przez: 
a) przedstawienie szefostwu budownictwa do 
uregulowania wyolbrzymionych rachunków 
b) złożenie wniosków o wypłacenie przedsię- 
biorstwu, prowadzącemu budowy zaliczek 
bez usprawiedliwienia rachunkowego oraz 
przedkładania fikcyjnych rachunków, wsku- 
tek czego przepłacono firmie „Biernacki, Ru- 
dnicki i Budkres* 872 227 zł. 31 gr. zaś oskar 

żonemu tytułem procentowego wynagrodze- 

nia — 90.989 zł. 19 gr. 

2) że przez bezczysność władzy sprawił, że 
przedsiębiorstwo dopuściło się przy budowie 
tak poważnych uchybień, że stały się one 
niemal bezwartościowe, a przez to skarb po- 
niósł stratę, wyrażającą się w sumie 2.720.005 
złotych 75 gr. с 

Proces ten w grudniu ub. roku był roz- 
patrywany przez Sąd Okręgowy i zakończył 
się skazaniem osk. inż. Miecznikowskiego na 

  

łączną karę zamknięcia w ciężkiem więzienia 
przez lat sześć. 

Od wyroku obrona odwołała się do wyż- 
szej instancji, ,a wobec tego sprawa ta zna 
lazła się wczoraj przed Sądem Apelacyjnym. 

Rozprawie przewodniczył p. sędzia A. Jum- 
dziłł przy udziale pp. sędziów Eydrygiewicza 
i Dina, 

Miejsce oskarżyciela publicznego 
wiceprokurator p. Turowicz. 

W. obronie osk. inż Miecznikowskiego wy 
stąpili mec. Każ. Petrusewicz i mec. St. 
Szurlej z Włarszawy. 

Całokształt sprawy referował p. s. Ey- 
drygiewicz. 

Oskarżony do winy nie przyznał sić i po- 
pierał skargę apelacyjną. 

Prokurator postawił wniosek o powoła- 
nie do sprawy inż. Markiewicza z Dyr. Rob. 
Pubł., któryby wydał opinję o uchybieniach 
technicznych w zakwestjonowanych budo- 
wlach. 

Obrona ze swej strony prosiła o wezwa- 
nie z Warszawy architekta Kaz. Mieszkisa 
któryby zbadał z punktu fachowego dzia- 
łalność inż. Miecznikowskiego, dowodząc, że 
ocena ta wykaże, iż osk. Miecznikowski dą- 
żył do zmniejszenia kosztów budowy, a 
przez to uszczuplał swe wynagrodzenie co 
dowodzi, że dbał o interes skarbu po nad 
własny. 

Sąd, po naradzie, przychylił się do wnio- 
sków stron, a wobec tego sprawę postano- 

wił odroczyć, a na rozprawę w następnym 
terminie wezwać wskazanych przez prokura- 
tora i obronę obu biegłych, a nadto powo- 
łać jeszcze jednego fachowca którego wy- 
bierze na posiedzeniu niejawnem. 

     

zajął 

Ka-er. 

 



  

= 4 : КОВ КЕВВ С ЕН 5 б Rr 76 (2315) 
t kwietnia 1932 r. : : Koncertowa orkiestra pod KnoMiejskie | 55" 0 k в ‹ a SALA 2 SERY woc zakKazan y batutą M. Sainickiego. | Biuie czyńcie” eksperymentów ze zdrowiem! ulica Ostrobramska 5 Początek o godx. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. kasa czymna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dziś ostatni dzień! 
i słynny Clark Gabie 
w arcydziele dźwięk. Dźwięk. Kino-Teatr 

Prześliczna ułubienica wszystkich Norma Shearer, mist z Lionel Barrymore 
Tragedja- wyzwolonej . —. Zakazana miłość. 

Ww 0 I n e d u S z e dziewczyny, która stała się kochanką oszusta. 

  

rzekomo 
Nie dajcie się na nic innego 

„OŁLA* 
      równie dobrego, namówić. 

   
       

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

    

to marka wypróbow, w ciągu dziesiątków lat 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-25 

Nad program: Komedja i Dodatki dźwiękowe. Na | -szy seans ceny zniżone. Początek o g 2, 4,6,8i 1015 
  Jutro premjera! Legion ulicy Najnowszy przebój polski 
Ateydzieło to jednocz. demonstruje się w Warszawie w 
Dla młodzieży na balkon 60 gr., na parter 80 gr. 
WKRÓTCE: Aniołowie Piekła. 

Reż. Ai. Ford, kier. lit. red. T. Konczyc. W rol. główn. 
Zosia Mirska, Stefan Rogulski, Radzio Fijewski. 

kinie „Stylowy*. Nad program: dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz 4, 6, 8 i 1U*15, w niedzielę o g. 2-ej* 

Najpotężniejsze arcydzieło stuleci, którego wykon. kosztowało 4 miljony dol. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Premjera! Wzruszy was! Rozczuli 
i oczaruje przepiękny romans Janet Gayner 

z Wernerem Baxterem w superfilmie Jego maleńka 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, B i 10*15. Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dziś ostatni dzień! K gn 
Udział biorą: urocza ап Harwey, najmilszy Henry 

Armand Bernard. 

jutro! 100% cudo-film 
dźwięk. Paramountu p.t. 

Anna May Wong i dawno niewidziany bohater 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc normalne. 

gres Tańczy 
Nad program: DODATKI DZWIĘKOWE. Pocz o g. 2-ej 

Kiątwa rodu mandarynów 
na tle tragicznych nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka. 

Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja toczy 
się na tle Kongresu Wiedeńskiego roku 1814 go 

Garat, kusząco piąkns Н Dagover i najlepszy komik 
Dla młodzieży dozwolone. 

Niesam. dramat miłości i zemsty. 
"Tajemn. p:zep. zagadk. wechodu 

Udział biorą: znakomita chińska gwiazda 
filmu „Bitwy pod Czvszima” Sessua Haykawa. 

Początek o gydz. 4, w dnie Świąteczne o g. Ż-ej 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
wlica Wieika 42. 

DZIŚ! Najnowszy film dźwiękowy prod. polskiej, który wytw. przełom w dotychczas. szablonie filmów polskich 

D/ 
Początek o godz. 2-ej. 

EPOLĄ 
° Realizacji genjalnego režysera J6zefa Lejtesa, twórcy filmów „Huregan” i „Z dria na dzień”. 

Bilety honorowe nieważne. Że względu na całość at 
bywanie punktualnie na początki seansów: 2, 4, 6, 5 i 10:15 

ystyczną f.lmu uprasza się o przy- 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dziśl Największy film świata! Wznowienie! Nowa kopja! 
Nowa edycja! Nieśmiertelne dzieło Joe May'a p. t. 
W rolach gł: Mia May, Conrad Velat, Lia de Putti, P. Richter, B. Goetzke, 

Wielka epopea 
miłości i poświęc 

Erna Morena i Olaf Fons. 
Indyjski grobowiec 

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

Dźwięk. Kino - Teatr Dziś! Królowie śmiechu Buster Keaton, Cohn i 

Rozkosze gościnności i 
Kelly bawią w ewem najlepszem arcydziele p. t 

Arcyzabawna komedja 
w B aktach. STYLOWY 

uł Wielka 36. Nad program: Najnowsze 100% arcydzieło p. t. TAJEMNICZY 
W rolach głównych: William Hajnes, Barrymór L., 

DŻEMS Sensacyjno:salonowy dramst w 10 akt. 
Lejla Hyms i Karoi Gane (znakomity Slim) 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dzić wielki podwójny program! 

Buster Keaton w arcyzsbawnej komedji-farsie w 8 akt. P:t. 
2) Najnowsze 100% arcydzieło dźwię- 

kowe po raz l-szy w Wilnie 'p. t. 

1) Król humoru i śmiechu 

Księżniczki sceny 
Rozkosze gościnności 

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

  

Dziś rewel. przebój 
dźwiękuwo-śpiewny! 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61   RIO RITA 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. 
film świata. Bajeczne widowisko, które kosztowało miljony W roli głównej czarująca Bebe Danlefs i słynny amant za którym szaleją kobiety John Boles. 

3 Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

Najwspanialszy 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, V+go rewiru, 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Wi- 
łeńekiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że na żądanie Domu Bsnkowego T. Bunimowicz 

w Wilnie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928r. o Pra- 
wie Bankowem na zaspokojenie pretensyj tegoż Domu 
Bankowego, w dniu 12 kwietnia 1932r. od godz. IO-ej 
rano, przy stacji Woropajewo, gminy woropajewskiej, 
pow. postawskiego, odbędzie się eprzedaż z licytacji, 
należącego do Woropajewskich Zakładów Przemy-' 
słowych Sp. Akc. majątku ruchomego, składającego 
się z 4860 metrow kwadr szkła okiennego, oszaco- 
wanego na sumę zł. 19.440—, znajdującego się 
w zastawie tegoż Domu Bankowego T. Bunimowicz 
w Wilnie, Licytacja pewtórna. 
J E uf. Komornik Sądowy J. Mościcki 

GtuwY DLA DOROSŁYCH 

„KOWALSKINA 
JA: USUWA NAJSILNIEJSZE © 

= | 

4 SOŁEGŁOWY = 

     
          

     
      

  

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń - 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PRÓGRESS* 
poleca ee M. DEULL, Wilno, 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 5 rewiru, 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości poblicz- 
nej, że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz 
w Wilnie i na moey art 47, 48 i 116 Rozp Prezy- 
dente Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o Pra- 
wie Bankowem na zaspokojenie pretensyj tegoż Domu 
Bankowego, w dniu I' kwietnia 1932 r. od godz. 10-ej 
rano, w osadsie Holubiei, gminy woropajewskiej, pow. 
postawskiego, odbędzie się sprzedaż z licytacji, nałe- 
żącego de Woropajewskich Zakładów Przemysło- 
wych Sp. Akc. majątku ruchomego, składającego się 
z 15604) metrów kwadr. szkła okiennego, oszacowa- 
nego na sumę zł. 624.160,—, znajdującego eię w za- 
stawie Domu Bankowego T. Bunimowicz w Wilnie. 
Łicytacja powtórna, 

Komornik Sądowy J. Mościcki. 

DARMO STRASZAK SYST. BROWNING 
Dz. U. P. Nr. 2341 otrzyma każdy kto 
zamówi u nae zegarek ze złota franc. ni- 
czem nie różn. się od prawdz. z gwar, 
złot. 6.95 (zam, 28) wyr. do minuty z 
wieczn, szkłem, 2 ezt. 13, lep, gat. 7.95, 
12, 15, ze świec. cyferbl. i wskaz, zł. 8,95, 
12, kryty enkier z 3 kopertami 14.95— 
18—%4, na rękę 13—15—]18. Dewizki ze 

złota franc 1, 2, 4,6. Wysyłamy za zaliczeniem. 
W razie nieepodobania się zwracamy pieniądzo. 50 
naboi do straszaka 90 gr. Uwa Prosimy o podanie 
wieku i zajęcia w celu przydziel odpow. dodatk. 
wartośc, premii. Adresować Fabr. Zeg, KUPERMAN 

Warszawa, pl, Napoleona skr, 97/3, 

    

   

  

    

Pracownia OBUWIA 

UE M. DRZEWIŃSKI 
i Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.         

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowa, kredensy, 

stóły, szaty, łóżka It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dópodnych warenkach 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Potrzebne są 
KASJERKA 

I EKSPEDJENTKA 
adpowiedzialne 

z kaucją do prospe- 
rując _przedsiębior- 
stwa Cukierni. Zgła- 
szać się: ul. Miłosier- 
na Nr. 6 m. 3 od 
godz. 5—6 wiecz. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 
poszukuje pracy 
Łaeckawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil,“ 

pod „Mloda panna“ 

  

  
  

Cowiedziono profilaktycznie.      

  

OSTRZEŻENIE! 
— Aa = 

24 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
aimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

6678 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62, 

| NASION 
warzywne, kwiatowe i gospodarskie 

z pierwszorzędnych plantacyj krajowych 
i zagraniczn., o najwyższej sile kiełkowania 

  

poleca 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 
LWÓW, RUTOWSKIEGO 3 

Cenniki szczegółowe wysyłam na żądanie 

Ę EFEEFEEFECEFTEF 

  

1 bład manufaktury, jedwabiń i subna 

CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19, tel. 890 

powiadamia Sz. Publiczność, 
iż otrzymano w tym tygodniu 

OSTATNIE NOWOŚCI 
WIOSENNE i LETNIE 

Ceny niezwykie niskie. 
Prosimy przekonać się. E 

OOOOOOOOOOOOONONEJ 
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KOMPLETNA 
WYPRZEDAŻ 
WYROBÓW KOSZYKARSKICH 

i TOWARÓW WYSORTOWANYCH 

W. Biz, A. Jankowski | $-ka 
ul. Wileńska 23 

    

VYYYVYYYYYVYYVVYYYVYVVY 

| Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotełach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.* pod Nr. 6872   

WA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

  

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed: 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

Egan dojrzałości 
rzygotowywanie ze 

wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemiecki) 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

Uwaga Panie! 
Panie inteligentne, 
wymowne z dobrą 
reprezentacją, ener- 
giczne mogą się zgła- 
Szać do b. przyjem- 
nej i popłatnej pracy 
Zarobek 500 złotych 
miesięcznie. Facho- 
wość i kaucja nie 

wymagane, wyszko- 
lenie na miejscu, 

Zgłaszać się z do- 
kumentami: środa i 
czwartek 10-12 i 2 4. 
Wilno, ul. Ad. Mic- 
kiewicza 41 19. Front. 

o 5-ciu Domek ;5:-. 
z wolnem mieszk., włas. 
ziemia, elektrycznońć, do 
sprzedania Tr. Batorego 5 
(b. Połocka), warunki św. 

Piotra i Pawła 3—4. 

Domy 
z sadem owocowym 
do sprzedania. Ża- 
rzecze, ul. Kopanica 

          

we, 

kiego   

DRUKARKA I RTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

prospekty, zapro- 
szenia, afisze i 

rodzaju 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

      
    
    
    
    
       

   wsze|- 
roboty        

    
        

       
Molde 

| 044 DOROSŁYCH | 

    

      

    

   

       

  

OSTRZEŻENIE.ORzy supNiE NALEŻY 
AKCENTIWAĆ I WYRAŹNIE JĄDAĆ TYLKO 
ME PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM“ 

|S£CHIFGQ IRANYCH OD LAT TRZYDZIESTU     1 WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLEDOWNIETW, UPOR- €ivure BBLECANYCH. W PODOBNEM 00 
MASŁEGO OBAKOWANIU. 

    

     

  Nr. 6, m. 1. 

  

I Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopł.iove, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Maria Lakneoi 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 68520 

      

""Akuszerka — 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gobinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Marja Areną 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
pr: owadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 29 
W. Z. Nr. 3093 

    

Stały lokator poszu- 

tuje pokoju 
b. ładnie umebiowa- 
nego w śródmieścia, z 
oddzielnem | niekrępują- 
cem wejėciem w mieszk, 
ze wszelkiemi wygodami. 
Oferty listownie: Wiłno |, 
ekrzynka poczt. Nr. 95. 

umebio- 
POKO wany 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej || m. | 

  

Mieszkanie 
z 3—4 pokojów z wygo- 
dami i ogródkiem do wy-- 
najęcia. Zakretowa 18, 
Qglądać od 3—56 g. w. 

  

Do wynajęcia 

lokal 
nadający się pod biuro,. 

klub lub ognisko 
przy ul. Wileńskiej 20 

  

Krawiec damski 
E. DUBONIEWICZ 

ul. Zamkowa 10, m. 2, 
przyjmuje wszelkie obsta-- 

lunki. Ceny dostępne. 

Motocykl F. N. 
w dobrym stanie 
SPRZEDAM 

ulica Ludwisarska Nr. 14 
p. Maksimowicz. 

    

NAJTAŃSZE ŹRÓDŁOŁ 
Drukarnia, wytw. stempli 

i materjały piśmienne 
6. Arkuski, Niemiecka 7 
tel. 7.11. Dla urzęd rabat 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być: 
angażowana do biurm 
na terminową pracę,. 
bez zobowiązania & 
wszelkich praw. Rów 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach.. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wiłeńsk.* 
pod „Maszynistka” 

lnstitui do Aeaulė 
„KĖVA“ (Paris) 

Riokiewicza 37, tel. 657, od 11.4 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Lieczenię wą- 
grów i pryszczy. Elektry- 
zacja. W.Z.P. 58. 6585 

    

  

SYDNEY RORLER. 4) 

KRÓLOWA NOCY 
Powjeśćgsensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. 

BE 
Ale gdzież jest tamła dziewczyna? 

Dłaczego się ukrywa? Może opuściła 
pociąg przedtem, nim odkryto morder 
stwo. Zastanawiając się nad tem, 
przypomniał sobie, że na długo przed 
Avignon pociąg zwolnił biegu. Jeżeli 
dla jakichś powodów chciała zniknąć 
niepostrzeżenie, mogła wówczas ze- 
skoczyć, 

Zapalił papierosa j starał się myś- 
leč o czem innem. Afera ta trąciła in- 
trygą i brudami. Miał jej wyżej uszu 

Doręczy paczuszkę i postawi nad tem 
wszystkiem krzyżyk. 

Tak sobie postanowił... 
Zamykając na klucz tego wieczora 

drzwi hotelowego numeru, Holiday 
westchnął z ulgą. Na prośbę komisa- 
rza policji, zgodził się spędzić tę noc 
w Avignon, zamiast jechać wprost do 
Paryża. Możliwe, mówił urzędnik, że 
podejrzany o zbrodnię człowiek zosta 
nie zaaresztowany jeszcze przed świ- 
tem i Holiday byłby użyteczny przy 
stwierdzaniu jego tożsamości. Choć 
pragnął najrychlej wrócić do Anglji, 
nie miał wyboru i musiał przystać. 

Jak długo spał, © tem nie wiedział, 
obudził się zaś z dreszczem, w napię 
ciu nerwowem. Szósty zmysł, który 
zawiadamia człowieka o _ niebezpie- 
czeństwie, kazał mu przez chwilę le- 
żeć bez ruchu i pilnie nasłuchiwać, 

W pokoju był ktoś. 
Choć się obudził zupełnie, czuł, że 

umysł niezbyt jasno mu działa. Może 
mu czego dosypano do whisky, którą 
wypił wieczorem? Chciał — i oczywiś 
cie powinien był — cichutko wysunąć 
się z łóżka, które mogłoby mu być o- 
słoną. Jednak coś jakby go paraliżo- 
wało. Leżał drętwo, jak człowiek za: 
truty narkotykiem. Dosypano mu cze 

go do whisky”... Zabawne przypusz- 
czenie, a jednak — — 

Lecz nagle letarg go opuścił. Holi- 
day znowu był sobą. Precz odrzucił 
niezdecydowanie. Bardzo cichutko 
ściągnął kołdrę j zaczął się podnosić 
z łóżka. 

Gdy to czynił, głos cichy, lecz u- 
piorny powiedział: 

—Zechce pan się nie ruszać, mon - 
sieur Holiday. Mam ze sobą rewol- 
wer, który gotów wystrzelić znienac- 
ka, o ile pan będzie nierozsądny! 

Pomimo to ostrzeżenie, ręka Holi- 
daya śmignęła wgórę, znalazła wyłącz 
nik elektryczny i zapaliła światło. 

Człowiek, który miał maskę na twa 
rzy i trzymał rewolwer zbyt blisko 
oka, by to mogło być przyjemnym wi 
dokiem, zaklął zcicha. 
— Jużeśmy się spotykali, mam wra 

żenie — ciągnął Holiday; — w ekspre 
sie, nieprawdaż? — Aczkolwiek mas- 
ka nie pozwalała mu dostrzec jego ry 
sów, był czemuś pewien, że to tenże 

jegomość z kurytarza w pociągu. —- 
Czy nie uważasz mój drogi, że lepiej 
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byłoby odłożyć rewolwer? Czy istot- 
niegotów wystrzelić? 

— Napewno to uczyni, jeśli pan 
nie powściągnie głupiego swego języ- 
ka. No, basta; nie mam czasu do stra- 
cenia; gdzie jest to, co panu dała 
dziewczyna? 

Holiday ziewnął. 
— Mój drogi, poczeiwy ośle, podo 

ba mi się twój bezwstyd! Pomyśleć 
tylko: obudzić człowieka, żeby mu za- 
dawać jakieś łamigłówki! O czem u 
licha pan gadasz? Jaka dziewczyna? 
i co miała mi wręczyć? 

— Żądam tego, co Angielka dała 
panu w pociągu. Do stu tysięcy djab- 
łów! Czy myśli pan, że zamierzam tu 
oczekiwać całą noe? 

Holiday znów ziewnął. 
— Mój luby stary pierniku, Kwe- 

stja tego, czy masz tu oczekiwać dłu- 
go, czy krótko, eałkowicie od ciebie 
zależy. Osobiście nie zatrzymywał- 
bym się ani sekundy, ile że jestem 
senny. 

— Zaśniesz pan na bardzo długo, 
jeżeli nie zaniechasz tych swoich żar- 
cików. Słuchaj! jedno morderstwo już 
dzisiaj popełniłem. 

Człowiek, któremu groził, krzyknął 
w udanej, a może i szczerej grozie: 

—-Ejże, nie gadaj tak, bo mię to de- 
nerwuje. I zaczyna mię nudzić ta ca 
ła gadanina o jakimś pakiecie. Co to 
ma znaczyć? 

Odpowiedź była mało pociesza- 
jąca: rewolwer się przybliżył, aż zim- 
nym dotykiem musnął ucho Holidava 

— Dosyć tych rozmów! — syknię- 
to. — Wstawaj pan i rozpakowuj swe 
rzeczy. 

Zgoda, jeżeli tak ci się podoba. — 

Holiday, choć dusząc się ze złości, po- 
trafił jednak zachować niedbały ton. 
Wiedział, że może jego życie rachu- 
je się teraz na sekundy. Jedyna szan 
sa, to odwrócić uwagę napastnika. 
Wstał z łóżka. 

— Tam są moje klucze — wska- 
zał na spodnie, wiszące na poręczy 
krzesła. — Możebyś chciał otworzyć 
walizy? 

— Otwieraj sam — mnie na takie 
sztuczki złapać nie można. 

Wzruszywszy ramionami, jakby 
nie rozumiał 0 co chodzi, Holiday się- 
gnął po spodnie. Trzymając je w rę- 
ku, zmierzył okiem dzielącą ich od- 
ległość. 

Potem nagle — dał susa wbok. 
Hałas wystrzału napełnił pokój. 

Nim bandyta mógł wystrzelić po raz 
wtóry, Holiday był już przy nim i za- 
rzucił mu spodnie na głowę. 

Poszczęściło mu się więc niesp.- 
dzianie. Ztyłu chwyciwszy człowieka 
za gardło, trząsł nim niemiłosiernie. 

— Rzuć rewolwer, bo cię uduszęi 
—- rozkazał. ‚ 

Z dręczonego gardła dobyło się 
rzężenie. 

— Ano jak chcesz — i nadusił je- 
szcze mocniej. —- Policja, która już 
przeszukuje całe Avignon, nie weźmie 
mi za złe, jeśli zabiję takie bydłę jak 
ty. 

Rewolwer został upuszczony. 
Odsunąwszy go nogą, Holiday usi- 

łował zwalić przeciwnika na ziemię. 
Był zdecydowany oddać go w ręce 
sprawiedliwości. Nigdy jeszcze nie 
miał do czynienia z mordercą, ale tym 
razem pragnął załatwić sprawę na czy 
sto. 
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Postradawszy rewolwer, rzezimie- 
szek walczył jak lew, albo raczej jak 
paryski apasz. Nie została pominięta 
żadna z podstępnych sztuczek, jakich 
się można nauczyć tyiłko w podziem : 
nym świecie wielkich stolic. 

Do drzwi jęto się dobijać. Zmaga- 
jąc się z łajdakiem, który mu w tej 
chwili zatopił zęby w rękę, Holiday 
domyślił się, że nieproszony gość nie 
mógł tu wejść inaczej niż przez okno. 

Niby para rozwścieczonych psów 
tarzali się po podłodze. 

Holiday był wyczerpany: wiedział 

że koniec jest bliski: że zabije albo 
będzie zabity! 

Wciąż się szamotali, przewracając 
stoły i krzesła. A jednak walka nie u- 
stawała. obaj byli ślepi i głusi na wszy 
stko, oprócz swej żądzy morderstwa. 

Znaleźli się przy oknie, sięgającem 
od sufitu aż do podłogi. Holiday doz- 
nał nagłego natchnienia: skupiwszy 
resztki energji, odprężył się, porwał 
człowieka za ramiona i cisnął nim 
wtył. Skąd wziął tyle siły, sam nie wie 

dział — ale po chwili-usłyszał dźwięk 
rozbitego szkła i ciężki upadek ciała. 

Po paru sekundach rozległ się no- 
wy trzask: drzwi wreszcie wysadzono 

i do pokoju weszło kilka osób. 
W najwyższym stopniu podnieco- 
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ny właściciel hotelu, bełkotał coś bez 
związku, co najmniej przez całą minu 
tę. Holiday tymczasem starał się zła- 
pać. oddech. Wkońcu mógł już odpo- 
wiadać. 

— Jakiś człowiek, który jest zbrod 
niczym desperatem i mordercą, wtar- 
gnął do pokoju. Pasowałem się z nim 
i wyrzuciłem go przez okno. Leży te- 

raz na podwórku. Sprowadźcie poli- 
cję i przytrzymajcie go. 

Dopiero po kilku minutach właś- 
ciciel hotelu otrząsnął się z osłupienia 
i wydał niezbędne rozkazy. Holiday 
wciąż jeszcze dyszał ciężko i wściekał 
się: 

— Ależ on umknie! — ryknął. 
Właścicieł spojrzał na niego z wy- 

razem, jaki Francuzi mają dla tych 
obłąkańców Anglików. 

— Monsieur, martwy człowiek nie 
może uciekać — okno jest na wyso- 
kości trzydziestu stóp... a za szybę 
Monsieur nie. odmówi zapłaty, praw- 
da? 

Ale że przeczucia Anglika nie były 
łak dalece płonne, tego dowiódł faki, 
że posłana na podwórko służba nie 
znalazła już owego człowieka — ani 
zdrowego, ani okałeczonego, ani mart- 
wego. Holiday znowu począł kląć, 
choć Bogiem a prawdą niewiełe to już 
mogło pomóc. O siebie osobiście się 
nie troszczył; owszem, był poniekąd 
radośnie podniecony swem zwycięst- 
wem z przed chwili: ale zdawał sobie 
sprawę, że dopóki ów sympatyczny 
jegomość jest na wolności, ustawiezne 
niebezpieczeństwo grozi życiu tajemni 
czej, nieznanej, a tak pięknej osóbki. 

A ta myśl nie dała się zaliczyć do 
rzędu najprzyjemniejszych. 

Na tę noc musiał już zrezygnować 
ze snu. Świt zastał go siedzącego na 
straży, z rewolwerem zwyciężonege 
w ręku, którą to broń zachował sa- 
bie jako pamiątkę i trofeum. 

Ale nic się juž nie wydarzyło. Pod 
świadomie wszełakoż miał wrażenie, 
że to jeno chwilowa cisza przed nową 
nawałnicą. (D.c.n) 
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