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Gen. LUCJAN ŻELIGOWSKI. 

DLACZEGO MUSIMY BRONIĆ LNIARSTWA. 
Utarło się zdanie, że ziemie 

wschodnie są ciężarem dla gospodarki 

państwowej. Że mają duże zaległości 

podatkowe, że nie płacą długów, że 

ciągłe o coś proszą w Warszawie, że 

dla pomocy im istnieją tam prawie 

nieustające komitety zbiórek, czy to 

z powodu nieurodzaju, czy powodzi, 

czy klęski gradowej. Że nietylko nie 

wnoszą do skarbnicy państwowej żad 

nych realnych wartości, lecz są cię- 

ją z łaski innych dziel- 

  

żarem, gd; 
nic. 

Tej beznadziejnej 

ideołogji wtórują głosy ekonomistów, 

które jeszcze bardziej pogłębiają na- 

strój pesymistyczny, wskazując na ca- 

i krzywdzącej 

ły szereg jeszcze innych faktów, unie- 

rozwój gospodarczy 

naszego kraju: W takich wypadkach 

wymieniane są i warunki polityczne i 

Wszytkie 

one jakoby składają się na to, że zie- 

mie północno - wschodnie nie mają 

żadnej przyszłości ekońomicznej. 

Niestety, jest w tem dużo prawdy. 

Musimy ze skruchą i szczerze się przy 

znać, że w ciąku kilkunastu lat pań- 

stwowości, nie potrafiliśmy nietyłko 

opanować sytuacji gospodarczej kra- 

ju, lecz lekkomyślnie zmarnowaliśmy 

cały szereg możliwości, które od wie- 

ków tkwiły i w strukturze drobnych 

gospodarstw i w psychice ludności 

wiejskiej. Szczególnie Wileńszczyzna, 

jak ongiś, tak i teraz odczuwa wiosną 

ten sam brak chleba i ten sam brak 

paszy dla bydła. Tak jak to było w cią 

gu całego szeregu poprzednich lat. 

Powstaje pytanie, czy ten stan jest 

rzeczywiście beznadziejny? Czy kraj 

nasz nosi na sobie jakieś piętno prze- 

kłeństwa ekonomicznego? Czy wszyst 

ko się składa na jego niekorzyść? Czy 

oprócz niszczenia lasów, parcelacji, 
emigracji i ubóstwa wsi, niema już 

żadnych widoków na przyszłość? Czy 

na nic się nigdy nie przydadzą zami- 

łowanie do ziemi, pracowitość i oszczę 

dność naszej ludności? Czy niema ta- 

kiego promienia słońca, któryby o0Ś- 

wiecił ten brak celu, brak nadziei w 

ich życiu? 

Na szczęście wyjście istnieje. Zie- 

mie nasze nietylko nie są uboższe od 

innych dzielnic Polski, lecz mogłyby 

je w wielu wypadkach prześcignąć, 

ludność nasza nietylko nie jest mniej 

skrzętna i pracowita, lecz w wielu wy- 

padkach góruje nad innemi dzielnica- 

mi swoją pomysłowością i inicjatywą, 

warunki klimatu i gleby a także wa- 

runki polityczne i geograficzne, nie są 

przeszkodą dla ich postępu gospodar- 

czego, a nawet często są bodźcem dla 

ich energji i twórczości, 

I jeżeli są biedne i coraz biedniej- 

sze, to wina tkwi w nas samych i w go 

całego rol- 

możliwiających 

geograficzne, i kulturalne. 

  

nastawieniu 

w polityce ekonomicznej 

Państwa. Stało się to dlatego, że w 

zaraniu naszej państwowości byliśmy 

zbyt zahypnotyzowani szczęściem, 

które spadło na to pokolenie, nie chcie 

ani do żmudnej pracy 

spodarczem 

nictwa, i 

liśmy zajrzeć, 

naszego drobnego rolnictwa, ani do 

konieczności państwowych, które no- 

  

szą miano oszczędności. 

Wtedy chcieliśmy dogonić najwię- 

cej cywilizowane narody, zastosować 

najwięcej liberalne zasady wolnego 

handlu, zadziwić świał swoją industr- 

jalizacją. O rolnictwie, a szczególnie 

na ziemiach wschodnich, mało myś- 

  

Musiało się odbudowywać sza- 

  

łano. 

blonowo, pod jeden strychulec, wzo- 

rując się na zachodnich dzielnicach. 

I wtedy na.lerenach, na których 

od wieków uprawiano lniarstwo i 

„gdzie tradycje tkackie są głęboko wro 

śnięte w psychikę narodu, zaczęto u- 

prawiać kulturę zbożową, która tu nie 

rodzi i hodowlę, która tu narazie nie 

mogła mieć warunków rozwoju: 

Lniarstwem nie interesowało się ani 

społeczeństwo, ani instytucje państwo 

we, gdyż cały przemysł włókienniczy 

oparł się na cudzych surowcach. Tak 

marnowało się rolnictwo i tradycja 

tkacka ziem wschodnich, a zarazem 

i samowystarczalność i odporność o- 

bronna — Państwa. Od tego czasu 

rozpoczął się kryzys rolniczy w Wileń 

szczyźnie i na wszystkich ziemiach 

wschodnich. 

Polska rocznie kupuje bawełny, 

juty, wełny, futer, skór i gotowych u- 

brań więcej niż na pół miljarda zł. 

Używa worków około 40,mił. sztuk. 

Wojsko kupuje tkanin przeszło na 20 

mil. złotych. Wszystko to są materja- 

ły i surowce, które mogą byč produko 

wane i wyrabiane na ziemiach wscho- 

musimy 

odczuwać wyrzuty sumienia, jak te 

wszystkie możliwości gospodarcze nie 

dołężnie wypuściliśmy z własnych 

rąk, skazując przez to naszą wieś na 

    

dnich. I czytając te cy 

nędzę i bezrobocie, cały obszar wscho- 

dni na rolę intruza gospodarczego, a 

Państwo na kryzys ekonomiczny. Kry 

zys obecny ma tę dodatnią stronę, że 

wskazuje nasze przeszłe 

błędy, przez co zmusza jak-najprędzej 

zawrócić ze złej drogi. Nie mamy cze- 

go wstydzić się własnych omyłek. Po- 

dyktowane one były chęcią zrobienia 

jak najlepiej. Te mimowolne omyłki 

stałyby się zbrodnią tylko wtedy, je- 

żelibyśmy w nich trwafi nadal. 

Mojem zdaniem, musimy powziąć 

następujący plan: 

1) Nie pozbywająe się niezego, a 

rozwijając ten dorobek, któryśmy 0- 

siągnęli w dziedzinie gospodarki rol- 
nej, należy już od tej wiosny zacząć 

dążyć do tego, ażeby podstawą nasze- 

go rolnietwa, a szezególnie gospo- 

darstw mniejszych i karłowatych, sta- 

ła się intensywna produkcja surow- 

ców włókienniczych- 

2) Na wszystkich terenach Iniar- 

skich organizować intensywną wyt- 

wórczość wyrobów ręcznych, które 

nietyłko zaopatrzą w odzież i bieliznę 

ludność rolniczą, lecz również obsłu- 

Wyjazd p. premjera Prystora 
do Krynicy. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem p. premjer 
Prystor z małżonką wyjechał z War- 
szawy na kilkodniowy urlop, który 
spędzi w Krynicy. P. premjera w cza- 
sie jego nieobecności zastępować bę- 
dzie p. wice-premjer Zawadzki. 

brutalnie 

Konferencja w sprawie 
unifikacji ministerstw: 

Rolnictwa i Reform Rolnych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Ministerstwie Rolnictwa odby- 
ła się pod przewodnictwem min. Lud- 
kiewicza konferencja, poświęcona u- 
nifikacji Ministerstw: Rolnictwa i Re- 
form Rolnych. 

W konferencji wzięli udział: podse- 
kretarz stanu Leśniewski, Radwan i 
Karwacki, szef biura usprawnienia 
administracji, przy prezesie Rady Mi- 
nistrów oraz wyżsi urzędnicy obu mi 

nisterstw. 
P. min „Ludkiewicz, oświadczył, że 

połączenie obu resortów rolnych doj- 
rzało od dłuższego czasu. Opinja. że 
unifikacja będzie pogrzebaniem refor- 
my rolnej, jest wynikiem tendencyj- 
nej złośliwości, albowiem interesy 
wszelkich sfer rolnych, jak i dobro 
administracji publicznej domagały się 

scentralizowania w jednej * instancji 
obu tych resortów. Połączenia należy 
się spodziewać w terminie do dni: 
maja. Nowe Ministerstwo ma nosić 
nazwę „Ministerstwo Rolnictwa į Re- 
form Rolnych*. 
K Ll AS. L 

Popierajcie Ligę Morską 

  

   

    

       

żą instytucje państwowe, samorządo- 

we i konsumentów prywatnych. 

3) Należy dążyć do tego, ażeby na 

wszystkieh terenach Iniarskich zaprze 

stać kupna tkanin z cudzych surow- 

ców. 

W tej dziedzinie już dużo zrobio- 

no. Towarzystwo Iniarskie w Wilnie 

skutecznie walczy o wyświetlenie po- 

gmatwanych zagadnień polityki włas- 

nych surowców. Przy Uniwersytecie 

Stefana Batorego tworzy się ośrodek 

myśli lniarskiej. Stacja doświadczal- 

na prowadzi sełekcję lnu i konopi. 

Bank Rolny dąży do uruchomienia 

kilku niewielkich fabryk Iniarskich. 

Powiat oszmiański bojkotuje baweł- 

nę, Bazary 4-ch województw  łącz- 

nie z przemysłem ludowym i Towa- 

rzystwem Opieki nad wsią wileńską, 

zakupiły w ciągu zimy na 200 tys. zł. 

płócien Inianych, które dostarczyły do 
wojska. 

Nareszcie Komitet Ekonomiczny 

Rady Ministrów ostatnio powziął u- 

chwałę, ażeby wszystkie instytucje 

państwowe posługiwały się wyrobami 

ze Inu. 

Jednakże nie bacząc na to, że lu- 

dziom coraz bardziej otwierają się 0- 

czy na przyczyny klęski naszego rol- 

nietwa, nie należy się łudzić nadzieją, 

Przed reformą administracji państwowej. 
Projekt podziału administracyjnego państwa gotów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Prace nad podziałem administra- 
cyjnym państwa, prowadzone przez 
komisję powołaną -« do usprawnienia 
administracji publicznej, zostały już 
ukończone. Komisja przedłoży pro- 
jekt podziału państwa na wojewódz- 
twa. 

Obecnie komisja zajmuje się opra- 
cowaniem zmian w. ustawach, jakie 
będą niezbędne przy tworzeniu no- 
wych jednostek administracyjnych. W 

zakresie organizacji prac, Naczelna 
Komisja przedłoży rządowi projekt 
nowego podziału administracji, oraz 
wnoski dotyczące komunikacji, robót 
pubłl., poczt. i tel., rolnictwa i ref. roln. 

"działem 
Obecnie komisja pracuje nad po- 

z kompetencją w zakresie 
zdrowia publicznego, opieki społecz- 
nej i samorządu. Zagadnienia dekon- 
centracji z tendencją do odciążenia 
instancyj wyższych na rzecz niższych, 
zostało przepracowane i komisja zło- 
żyła rządowi projekt na podstawie 
którego należy się spodziewać w nie- 
długim stosunkowo czasie, realizacji 
tega zagadnienia, na podstawie pełno- 
mocnictw. Ze spraw urzędniczych, 
s przepracowała zagadnienie 

ygotowania urzędników do służby 
i ustaliła zasady przyszłej pragmatyki 
służbowej. 

  

  

Sprawcy zamachu na ambasadora niemieckiego 
w Moskwie przed sądem. 

MOSKWA. 4.4. (Pat) — W dniu 4 - 
kwietnia rano rozpoczęła się w ko- 
legium wojskowem trybunału najwyż 
szego rozprawa sądowa przeciwka 
Sternowi i Wasiljewowi, oskarżonym 
6 popełnienie aktu terorystycznego 
wobee ambasadora niemieckiego von 
Dirckensa, przyczem, jak wiadomo, 
raniony został radea ambasady nie- 
mieckiej von Twardowsky. 

Kolegjum sędziowskiemu przewod 

niezy Ulrich, oskarża komisarz ludo- 
wy sprawiedliwości Krylenko. Wezwa- 
nych zostało 8 świadków. 

Na rozprawie obecni byli członko- 
wie ambasady niemieckiej z amabasa 
dorem  Dircksenem na czele oraz 
przedstawiciele innych posełstw, m. 
in. i połskiego. Obecni też są wszy 
korespondenci prasy zagranicznej w 
Moskwie oraz przedstawiciele prasy 
sowieckiej. 

Akt oskarżenia. 
MOSKWA, 4. 4. (Pat). — Agencja TASS 

podaje: Akt oskarżenia przeciwko Sternowi 
i Wasiljewowi, odczytany na poniedziałko- 
wem posiedzeniu Trybunału, zawiera między 
innemi: 

Stern, który dokonał zamachu przeciwko 
radey Twardowskiemu, oświadczył w śledzt- 
wie, że zamach miał charakter polityczny i 
był skierowany nie przeciwko radcy amba- 
sady, lecz przeciwke ambasadorowi Niemiee 
von Dircksenowi. Ten akt  terorystyczny 
miał na cełu wprowadzenie komplikacyj w 
stosunki polityczne między ZSRR a świa- 
tem zachodnim zwłaszcza przeszkodzenie roz 
wejowi przyjaznych stosunków między Z. S. 
R. R. a Niemcami. Stern dokonał zamachu 
ulegając namowom Wasiljewa, który działał 
zgodnie ze swym towarzyszem... (w tem miej 
seu w akcie oskarżenia następują kropki). 
Stern oświadczył, że aprobował całkowicie 
cele polityczne zamachu i dokonał go według 
płanu zgóry opracowanego. Zbliżenie pomię- 
dzy Sternem i Wasiljewym nastąpiło na pod 
stawie podobieństwa ich poglądów politycz 
nych. Rozmowy ieh dotyczyły konieczności 
podjęcia czynnej walki przeciwko władzy 
sowieckiej. Wasiljew wychodził z zasadni- 
czego założenia, że położenie ZSRR. na Za- 
chodzie może być utrzymane jedynie przez 
przyjazne stosunki z Niemeami. Inne mocar- 
stwa zachodnie zachowują bardziej niż wro- 
gie stanowiske względem Rosji. 

W razie zerwania stosunków po- 
między 2. $. В. R. a Niemeami fakt ten 
deprowadziłby niechybnie do agresywnych 
wystąpień Zachodu przeciwko ZSRR. W! cza- 
sie jednego z ostatnich spotkań Wasiljew 
powiadomił Sterna konkretnie o tem, że po- 
zostaje w związku z... (kropki w akcie oskar 
żenia), gdzie ma zwolenników, którzy powie- 

rzyli zadanie przygotowania aktu terorysty- 
cznego przeetwko ambasadorowi Niemiec w 
cełu sprowokowania zerwania stosunków 
dypłomatycznych między ZSRR. a Niemcami. 
Stern oświadezył w śledztwie, że brak mu 
było odwagi na odmówienie propozycji Wa- 
siljewa w sprawie dokonania wzmiankowa- 
nego aktu. W; eełu uchylenia wszelkich po- 
dejrzeń co do udziału cudzoziemców w za- 
machu Wasiljew i Stern postanowili, że broń 
użyta do wykonania zamachu, powinna być 
typu rosyjskiego. Dalej akt oskarżenia za- 
wiera: Wasiljew aresztowany zaprzeczał po- 
czatkowo z uporem, jakoby brał udział w 
zamheu, jednak pod naciskiem nieodpartych 
dowodów potwierdził zeznania Sterna, doty- 
czące okoliczności w jakich odbywały się 
liczne jego zebrania ze Sternem. Po skon- 
irontowaniu go ze Sternem Wasiljew złożył 
deklarację na piśmie, stwierdzając: „UZ- 
naję się winnym zorganizowania aktu tero- 
rystycznego przeciwke ambasadorowi Nie- 
miec, w myśl instrukeyj osób trzecich i pot- 
wierdzam w całości zeznania Sterna*. Wa- 
siłjew odmówił jednak złożenia zeznań co 
do całokształtu afery, a w szczególności co 
do osób, na których zlecenie działał. Dalej 
akt oskarżenia zawiera charakterystykę 05- 
karżonych. W| końcu stwierdza, że Stern i 
Wasiljew będą sądzeni przez wojskowe ko- 
legjium Najwyższego Trybunału za występki 
przewidziane artykułami 58 i 16 kodeksu 
karnego R. S. Е. В. В. ® 

Na zapytanie, postawione przez przewod. 
niezącego Trybunału, Stern przyznał stę do 
winy, 2 zył jednak, że działał z własnej 
inicjatywy, zaprzeczając udziału Wasiłjewa. 
Wasiljew na anałogiczne zapytanie, czy 
panie się do winy, odpowziedział twier- 
ząco. 

   

  

Zakończenie prac komisji spraw prawnych 
Unii Międzypariamentarnej. 

GENEWA. 4.4. (Pat) — Zakończy- 
ła tu prace komisja spraw prawnych 
Unji Międzyparlamentarnej. Z ramie- 
nia polskiej grupy Unij brał udział 
w pracach tej komisji były minister 
prof. Makowski. Komisja rozpatrywa 
ła projekt kodeksu prawa światowego 

Uchwaliła ona między innemi, że 
do części karnej kodeksu prawa świa- 
towego powinna być wprowadzona ka 
ra za publiczne nawoływanie do wtar 
gnięcia i napości zbrojnej na terytor- 
jum innego państwa oraz za rozpow- 
szechnianie fałszywych dokumentów 

    

i fałszywych wiadomości, mogących 
zakłócić stosunki międzynarodowe. 

Projekt ten zbiega się z wnioskami 
przedstawionemi przez rząd polski w 
memorandum 0 rozbrojeniu moral- 
nem i świadczy, że idee, wysunięte 
przez rząd polski, znajdują pełne po- 

parcie w kołach parlamentarnych, 
poszczególnych państw, których repre 
zentantką jest Unja Międzyparlamen- 
tarna, tak że definicja wojny napast- 
niczej przyjęta przez komisję idzie 
całkowicie po linji tezy polskiej. 

    
  

  

że kwestja własnych surowców znaj- 

duje wszędzie zwolenników. Nasam- 

przód spotka się ona ze zdecydowa- 

nym. sprzeciwem przemysłowców, któ 

rzy będą mieli do pomocy kapitał mię 

dzynarodowy: Należy się spodziewać 

całego szeregu posunięć, gdzie takie 

argumenty jak to, że len jest droższy, 

jest gorszy i jest jego mało, będą już 

niewystarczające. 
Pozatem wlašcicieli większej i 

średniej ziemskiej własności oraz kul- 

turalnych gospodarstw trudno będzie 

zainteresować sprawą lniarską, gdyż 

nie posiadają dużej ilości roboczych 

rąk, potrzebnych do uprawy i prze- 

róbki Inu na tkaniny. 

Od kupiectwa i handlu, które jest 

nastawione 

trudno się będzie spodziewać, szcze- 

gólnie na początku — życzliwej ini- 

cjatywy. 

Społeczeństwo miejskie nie odczu- 

a potrzeb wsi. Narazie będzie obo- 

jętne, a nawet może zwalczać tkani- 

ny, do których nie jest przyzwyczajo- 

ne. 

Wieś sama spotka akcję Iniarską z 

niedowierzaniem. Widziała ona dużo 

eksperymentów, za które drogo musia 

ła płacić. Oprócz tego pamięta nieda- 

wne praktyki eksportowe i straty z 

tego wynikłe. 

Jeżeli do tego dodać braki organi- 

zacji, braki odpowiednich towarów, 

ich czasową niźszość gatunkową i 

droższe ceny, to trzeba się spodziewać 

całego szeregu zwątpień i rozczaro- 

wań. 

I nie bacząc na te wszystko musi- 

my dążyć do tego celu i ten cel osiąg- 

nąć, JInnej drogi nie mamy. Nawet 

jeżełibyśmy odzyskali światowe ryn- 

ki, jeżeliby nastąpiło gospodarcze po- 

rozumienie państw z udziałem Polski, 

jeżeliby powstały stany zjednoczone 

Europy, lub jeżeliby wszystkie państ- 

wa odgrodziły się jeszcze wyższemi 

murami celnemi, to wszystko jedno 

musimy wykorzystać całą wydajność 

naszej ziemi, oraz zatrudnić wszystkie 

robocze ręce. 

Bez tego kraj nasz nie będzie mieć 

żadnej gospodarczej przyszłości i bę- 

Po zgonie min. Sokala. 
GENEWA, 4.4. (Pat) — Przewod- 

niczący konferencji rozbrojeniowej, 
minister Henderson, wystosował do 
ministra Zaleskiego telegram następu- 

jący: 
Głęboko ubolewam nad śmiercią 

ministra Sokala. Proszę Pana Mini- 
stra o przyjącie wyrazów szczerego 
współczucia z powodu śmierci tego 
wybitnego męża stanu, który rozwinął 
w łonie przygotowawczej komisji roz- 
brojeniowej tak niezmordowaną dzia- 
łalność. 

Na depeszę tę minister Zaleski wy- 
stosował następującą odpowiedź: 

Proszę Pana o przyjęcie mych ser- 
decznych podziękowań za życzliwe sło 
wa sympatji, które wystosował Pan 
do mnie z powodu Śmierci ministra 
Sokala. Był on wiernym obywatelem 
swego kraju oraz reprezentantem naj 
bardziej wzniosłego ideału solidarno- 
ści międzynarodowej. 

Poseł Patek w Warszawie. 
WARSZAWA. 4.4. (Pat) — W po- 

niedziałek wieczorem przybył tu w 
sprawach służbowych poseł polski w 
Moskwie, minister Patek. Na dworcu 
powitali ministra Patka przedstawi- 
ciele MSZ. oraz poseł ZSRR. w War- 
szawie Owsiejenko, w towarzystwie 
członków poselstwa sowieckiego. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 4.4. (Pat) — W 19 

dniu ciągnienia 5 klasy, 24 Polskiej 
Państwowej Loterji Kłasowej, głów- 
niejsze wygrane padły na następują- 
ce numery a 

15 tysięcy złotych — 126.045, po 
5 tysięcy złotych — 9.389 i 134.116. 

  

   

   

  

na towary bawełniane, - 

dzie skazany na służałczą rolę wobee 

wszystkich, którzy mają więcejśener- 

gji, więcej inicjatywy i więcej daru 

przewidywania. 

Jakie praktyczne drogi prowadzą 

do tego cełu? 

1) Najwyższy czas, żeby wreszcie 

organizacje rolnicze wzięły w swoje 

ręce kierownietwo akcją rolną: Mają 

do tego odpowiednich ludzi, mają 

zmontowany aparat, muszą znać do- 

skonale miejscowe warunki. W ni- 

czem nie przerywając dotychczaso- 

wej pracy, muszą wytknąć płan nowej 

gospodarki rolnej, opartej na Iniarst- 

wie j hodowli awiec. Pamiętać nale- 

ży, że niezaleźnie od tego, ile Inu z0- 
stanie zasiane, będzie jego zawsze za 

mało. Zamówienia i rynki, które się 

obecnie zdobywa, otwierają szerokie 

perspektywy. Z dniem każdym zwię- 

ksza się ilość ludzi, którzy rozumieją 

doniosłość tej sprawy. Organizacje 

rolnicze muszą wzniecić nowe życie i 

  

optymiżm w chatach wiejskich. 

Aczkolwiek Iniarstwo przeważnie 

zostanie oparte na drobnych gospodar 

stwach, nie wyklucza to jednak, aże- 

by w niem wzięły udział i kulturalne 

gospodarstwa, których produkcja na- 

stawiona jest na rynki zagraniczne. 

Czyniąc to, nietylko podadzą rękę wsi 

i przez te wniosą tam wartości kultu- 

ralne i organizacyjne, nietylko stwo- 

rzą ośrodki nasiennictwa i hodowbi ra 

sowych owiec, lecz jednocześnie przez 

swoje doświadczenie i autorytet, do- 

pomogą do zorganizowania rynku we- 

wnętrznego, bez czego niemożliwą 

jest żadna praca gospodarcza. 

2) Nie fabryki, drogie maszyny + 

obce kapitały, a ręczna robota na- 

szych wiejskich kobiet musi stać się 

podstawą naszego lniarstwa. Na tere- 

nie 4-ch wschodnich województw ist- 

nieje około 300 tys. krosien ń 600 tys. 

kołowrotków. Obecnie one bezczynnie 

leżą na strychach: Te prymitywne 

maszyny muszą odegrać największą 

rolę, Ich liczba będzie się zwiększać, 

praca na nich odbywać się w kilka 

zmian. W tej dziedzinie, w technice 

robót ręcznych, jest szerokie pole do 

doskonalenia, na co pewno zwrócą 

uwagę nasi technicy - specjaliści. 

Lniarstwo nie będzie zwalczać fa- 

bryk. Szczególnie pożądane są przę- 

dzalnie rozrzucone w terenie. Lecz 

nie możemy czekać aż one powstaną. 

Trzeba umieć obchodzić się bez nich. 

A szczególnie trzeba unikać wszelkich 

nakładów. pieniężnych, nowych orga-_ 

nizacyj, nawet nowych ludzi. Wszyst- 

ko co potrzeba dla Iniarstwa, mamy 

pośród siebie. 

3) Cała ta doniosła reforma w ła- 

nie naszego gospodarstwa rolnego na 

ziemiach wschodnich, może się odbyć 

skūtecznie jedynie wtedy, gdy całe 

społeczeństwo, nie bacząc na wyzna- 

nie i poglądy polityczne, zda sobie z 

niej sprawę, uwierzy w jej powagę i 

konieczność i uzna za swoją. I wtedy 

stanie się historyczny fakt obrony go- 

spodarczej własnej ziemi, obrony słab 

szych, jakimi są w danej chwili drob- 

ni rolniey, przez silniejszych i inteli- 

gentniejszych, jakiemi są inne warst- 

wy społeczeństwa. I w ten sposób za- 

pewni się udział wszystkich warstw 

w obronie gospodarki narodowej. 

Nie można mieć wątpliwości, że na 

sza administracja, samorządy, nauczy 

cielstwo i wszystkie organizacje spo- 

łeczne poprą tę sprawę. 

Mamy również nadzieję, że nasze 

duchowieństwo, które najbliżej stoi 

ludu wiejskiego i widzi niedolę wsi, 

użyje swojego wysokiego autorytetu 

moralnego, ażeby uzdrowić stosunki 

gospodarcze na wsi- 

+
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° Tardieu w Londynie. 
Odjazd ministrów francuskich do Londynu. 
PARYŻ. 4.4. (Pat.) — W niedzielę 

rano premjer Tardieu i min. Flandin 
w. towarzystwie. rzeczoznawców odje- 
chali do Londynu, 

Konferencja premjerów Tardieu 
i Mac Donalda. — Obiad. 

LONDYN. 4.4. (Pat.) — Premjer 
Tardieu, który wraz z min. Fłandin 

"i 5 rzeezoznawcami przybyt do Lon- 
dynu o godz. 4 ppoł. zamieszkał wraz 
z otoczeniem w Hyde Park Hotelu. 

«© godz. 5.30 premjer Tardieu odje- 
chał na Downing Street, aby złożyć wi 
zytę powitalną Mae Donaldowi, który 
powitał go na dworcu. - 

Rozmowa ich trwała przeszło 40- 
dzinę, poczem premjer Tardieu pow- 
rócił do hotelu, gdzie o godz. 7-ej przy 
jał przedstawicieli prasy, następnie o 
godz. 8.30 odbył się obiad w amba- 
sadzie francuskiej, w którym oprócz 
premjera Tardieu i min. Flandin oraz 

członków ambasady, wzięli jeszcze u- 
dział ze strony francuskiej, rzeczozna 
węa rozbrojeniowy Massigłi, rzeczo- 
znawca traktatów handlowych Cou- 
landre i rzeczoznawca finansowy Bi- 

--zot, Ze strony brytyjskiej w obiedzie 
tym uczestniczyli premjer Mae Do- 

„ nald, wice-premjer Baldwin, minister 
"spraw zagranicznych Simon, kanclerz 
+skarbu Chamberlain, minister lotnic- 

+„twa Londonderry, staly podsekretarz 
„Stanu w urzędzie spraw zagranicz- 

nych Vansittard, rzeczoznawea repa- 
" Tacyjny rządu brytyjskiego Leith Ross 

i szef sekcji traktatów handlowych w 
ministerstwie handlu Fountain. 

Ze składu obecnych na tym obie- 
dzie wynika jego polityczny charakter 
oraz fakt, że rozmowy Tardieu—Mae 
Donald obejmują całokształt zagad- 
nień międzynarodowych, a więc nie- 
tylko sprawy naddunajskie, lecz roz- 
brojenia i reparacyj. 

Po obiedzie zaczęły się rozmowy 
rzeczowe przy udziale ekspertów, któ- 
re potrwają do północy i będą konty- 
nuowane w dalszym ciągu przez cały 
dzień jutrzejszy. Tardieu opuści Lon 
dyn w poniedziałek o godz. 11-ej wie- 
czorem, udając się do Paryża stat- 
kiem nocnym, drogą przez Tilbury— 
Duńkierkę. 

LONDYN. 4.4. (Pat.) — Po półgo- 
dzinnej rozmowie z ministrem spraw 
zagranicznych Simonem, premjer Tar 
dieu i minister Flandin przybyli o go- 
dzinie 10-ej na Downing Street. Przed 
miotem narad będą, jak przypuszcza- 
ją, różne projekty w sprawie pomocy 
finansowej dla krajów naddunajskich 

Oświadczenie Tardieu. 
LONDYN. 4.4. (Pat) — Tardieu 

‚ złożył wobec przedstawicieli prasy 
franeuskiej oświadczenie, w którem 
zaznaczył między innemi: 5 

Jedyną rzeczą, jaką pragnę stwier 
dzić, jest to, że nasi przyjaciele an- 
gielscy rozumieją w ten sam sposób 
eo my, powagę położenia gospodarcze 
go w Europie oraz konieczność zapo- 
bieżenia temu położeniu. Ten wspólny 
"pogląd został już stwierdzony komu-- 

› « mikatem z 12 lutego, dotyczącym ter- 

minu oraz przedmiotu konferencji lo: 
zańskiej, ponadto zaś komunikatem, 
jaki ogłosiliśmy 12 marca z sirem Si- 
monem po jego wizycie w Paryżu z 
okazji pogrzebu Brianda. Koniecz- 
ność, możliwość i obowiązek działania 
w kierunku złagodzenia rywalizacyj 
politycznych oraz przyśpieszenia od- 
budowy gospodarczej są programem, 
do którego wszystkie rządy i wszyst- 
kie narody winny móc przyłączyć się 
bez wysiłku. 

Gabinet jugosłowiański podał się do dymisji 
‚  BIAŁOGRÓD. 4.4. (Pat) — W po- 
niedziałek rano odbyło się posiedze. 
nie rady ministrów, na którem pre- 
zes rady ministrów Żiwkowicz zawia 
"domił swych kolegów, że postanowił 
„wręczyć królowi dymisję „gabinetu. 
„Premjer, przedstawiając powody zło 

_ żenia dymisji, zaznaczył, że misję, któ 
rą powierzono mu w chwili szczegól- 
nie krytycznej, uważa za ukończoną. 

Zadaniem jego rządu było utrwalenie 
autorytetu państwa i doprowadzenie 
do zbliżenia różnych odłamów naro- 
du, dokonanie naprawy administracji 
i zunifikowanie ustawodawstwa oraz 
złagodzenie namiętności politycznych. 

Premjer uważa, że misję powierzoną 
spełnił. Według przypuszczeń, nowy 
gabinet utworzy Marinkowicz. 

0 Inżynier szpiegiem. 
2 Proces szpiegowski w Warszawie. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatruje 

„ sprawę szpiegostwa. Na ławie oskarżonych 
zasiada inżynier Antoni Staniszewski oraz 
jego przyjaciółka Michalina Grot, oskarżeni 
z art, 1 rozporządzenia p. Prezydenta o ka- 

© rach za' udzielanie informacyj państwom 0Ś- 
„ciennym — informacyj dotyczących bezpie- 
<zeństwa państwa. | 

7. Inż. Staniszewski został aresztowany 4 
lipca: ub. r., podejrzany o dostarczanie agen- 
tom sowieckim wiadomości konfidenejonal- 
"mych @ przemyśle wojskowym i stanie obro- 
my państwa, oraz fotografij urządzeń forty- 

fikacyjnych w Polsce. 
W chwili aresztowania znaleziono przy 

inżynierze Staniszewskim obfity  materjał, 
który pokażnie się zwiększył po przeprowa- 
dzenłu rewizji w jego mieszkaniu. 

Na wniosek prokuratora Rauzego rozpra 
wa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. 
Oskarżony Staniszewski do winy się przyz- 
nał, natomiast współoskarżona Michalina 
Grot do winy się nie przyznała. 

Rozprawa trwała cały dzień i wyrok spo 
dziewany jest późnym wieczorem, gdyż do 
rozprawy powołano 20 kiłku. świadków. 

  

"Wędrowna nauczycielka szpiegiem. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

7 Leszna (w Poznańskiem) donoszą, że 
przed kilku dniami aresztowano wędrowną 
nauczyciełkę niemieckiego Małgorzatę Reutz, 

pod zarzutem uprawiania szpiegostwa na 
rzecz ościennych mocarstw. 

a Uma RT IS STATE DI TATTO SSE ESTA EITI SZEWCZAK WYGASA: 

Stine Iotnictwo to potega Państwa! _ ' 
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NA DESKACH SCENICZNYCH. 
"Teatr na Pohulance. 

Zespół Reduty. 

„Sprawa Moniki*. Sztuka w trzech 

aktach Marji Morozowicz-Szczepkow- 
skiej. 

Sztuki naszych autorek, jakiekol- 
wiek możnaby im zarzucić braki, po- 

siadają wartości emocjonalne, których 

absolutnie brakuje postaciom scenicz- 

nym naszych autorów. To ujęcie cha- 

rakterów i dusz ludzkich od głębi, od 

strony wrażliwości na sprawy odwiecz- 
ne, a wciąż nierozwiązane, te zagad- 
nienia codziennego życia, ' pospolite 
a tragiczne, opowiedziane poprostu, z 
„fotograficzną wiernością, łe szmaty 

życia rzucone publiczności do osądu, 

to wszystko sprawia, że sztuki, tak 

Nałkowskiej, jak i ich niejako dalszy 

ciąg czy ankskę, sztukę P. Szczepkow- 

skiej, należy uważać za nowy IL cieka- 

wy prąd literatury teatralnej. Po- 

wiedzmy odrazu że szczęśliwy. Jeśli 
na pierwszy debiut sceniczny autorka 
wybiera sobie temat nad wyraz ba- 
nalny, (oszukana żona, która się sty- 
ka z kochanką męża), jeśli używa do 
tego tak nikłych środków jak trzy o- 

soby przez trzy akty, i mimo to, wi- 
dzowie słuchają z naprężeniem prze- 
biegu akcji, to chyba dużo. Wychodzą 
zamyśleni, ale bez niesmaku. wycho- 
dzą może nawet wstrząsnięci, ale bez 

obrzydzenia. Wszystkie sprawy groź- 

ne i wstydliwe jakie nurtują i trują 

społeczeństwo współczesne, są trakto- 
wane przez te kobiece ręce delikatnie, 

prosto, uczciwie i z porywającą szcze- 

rością. „Tak jest z nami”, piszą, poz- 

najcie raz, naprawdę, jak to jest z ko- 
bietami. Zobaczcie „panny mądre i 
panny szalone”, te czekające oblubień- 
ca z zapolonemi kagankami oświaty 

i te lecące nieprzytomnie za niewier- 
nym. kochankiem ''. 

Więc jest szalona Monika i rozsąd- 
na Anna, rozsądna, bo przeszła swoje 
szaleństwo i zdobyła wyższe wartości, 
dlatego może dać Monice pomoc. Po- 
między szałem jednej, a rozsądkiem 
drugiej, obu napięciach umysłowoś- 
ci, uczucia, rozumu i mozgowego poj- 
mowania zjawisk, oscyluje samo ży- 
cie, takie, jakie ono jest, w postaci 
kwiatka miejskiego który rośnie z nad 
rynsztoka, ma apetyty i kombinacje 
zwierfątka zepsutego cywilizacją, a 
na krótką chwilę ma swoją tęsknotę 
błękitną, żeby przecie i ten typ kobie- 
ty nie był ostatecznie sponiewierany. 

Dawno nie pamiętam takiego rodza 
ju wrażenia jak po „Sprawie Moniki". 
Mimo wad w kompozycji, mimo zebra 
nia zbiegów okoliczności, zbyt dowol- 
nych, wygodnych dła autorki by ze- 
stawić zdarzenie będące konfliktem, 
całość robi wrażenie takiej prawdy i 
bezpośredniości, że się wychodzi z te- 
atru zupełnie nie jak po przedstawie- 
niu, ale jakby się przez parę dni, czy 
godzin, brało udział w przygodzie o- 
sób bliskich. Że, no proszę, co się tej 
biednej Monice zdarzyło .. Za jej do- 
broć, za jej miłość... a to poprostu tru- 
teń... miły ananas... i ... co to za męż- 
czyzna!? Zgodził się nie widywać Mo. 
niki przez trzy miesiące... zgodził się 
żeby ona tak nim dyrygowała... oczy- 
wiście przez samą zemstę, żeby poka- 
zać, że mężczyzna tyranji nie znosi, 
zdradził ją z pierwszą lepszą... Jak 
można być zazdrośną o takie coś jak 
ta dziewczyna? Jak można separować 
się od kochanego człowieka i w choro- 
bie go nie wezwać, mając telefon pod 
ręką? Jak można przez głupią dzie- 
cinną próżność i jakąś suchość zasad- 

  

Główny punkt konferencji. 
czterech. 

LONDYN. 4.4. (Pat) — Agencja Reu 
tera dowiaduje się z miarodajnego źró 
dła, że konferencja 4 mocarstw zaj- 
mie się głównie sprawą porozumienia 
państw naddunajskich. Sprawa ta bę- 
dzie rozważana w związku z bardziej 
ogólnemi zagadnieniami długów i od- 
szkodowań. Konferencja będzie miała 
również "za zadanie przygotowanie 
konferencji łozańskiej. 

Rozmowy angielsko - fransu- 
skie są przygotowaniem do 

konferencji czterech. 
LONDYN, 4. 4, (Pat). — Rozmowy angiel- 

sko-francuskie, jakkolwiek nie ograniczone 
do zagadnienia współpracy państw naddunaj 
skich, są jednak przygotowaniem konferen- 
cji 4 mocarstw. 

Chamberlain i Rineiman wraz z Mace 
Dołandem i Simonem odbyli rozmowę z de- 
legacją franeuską. W: rozmowie tej uczestni- 
czyli również stały podsekretarz stanu w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych Vansittart 
i Leith Ross, doradca finasowy rządu. Ross 
przeprowadzał, jak wiadomo, w ostatnich 
czasach ietę w sprawie sytuacji Europy 
Środkowiej i Wschodniej. 

Głosy prasy. 
LONDYN. 4. 4. (Pat). Cała prasa angiel- 

Ska omawia dzisiejszy przyjazd premjera Tar 
dieu, podkreślając, że do rozmów obu prem- 
jerów należy przywiązywać dużą wagę. Dzien 
niki przypuszczają że tematem rozmów bę- 
dzie nietylko sprawa naddunajska, lecz tak- 
że sprawa rozbrojenia, a zwłaszcza kwestja 
reparaćyj, w której obie strony dążą do 0- 
siągnięcia porozumienia, co zapewniłoby po- 
powodzenie konferencji lozańskiej. 

  

  

Konferencja Mussoliniego 
z Grandim. 

RZYM. 4.4. (Pat) — Mussolini przy 
jął Grandiego, z którym odbył rozmo- 
wę na temat konferencji londyńskiej, 
zbićrającej się 6 kwietnia. O godzinie 
14 Grandi odjechał do Londynu. 
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P. Curie - Skłodowska uległa 
_"_ wypadkowi. 

PARYŻ, 4. 4. (Pat), Pani Curie'-Skłodowska 
podczas pracy w swem laboratorjum upadła 
i uderzyła się w łokieć. Po pewnym czasie 
okazało się, że uderzenie pociągnęło za s0- 
bą stan chorobowy i konieczność operacji. O 
peracja miała przebieg pomyślny. Obecnie 
Stan chorej nie budzi już obaw. Pani Curie- 
Skłodowska ma pozostać w  szpitału jesz- 
cze tydzień. 5 

Demonstracje hitlerowców. 
LIPSK. 4, 4. (Pat), 4 główne miasta Sak- 

sonji Lipsk, Drezno, Kamienica i Płauan by- 
ły w niedzielę ośrodkiem wielkich demon- 
stracyj politycznych: narodowych socjalistów 
W Lipsku wobec 50.000 tłumu przemawiał 
Hitler i książe pruski August Wilhelm. Pod- 
czas gdy Hitler w przemówieniu swem ogra- 
niczył się do skreślenia programu swej 
akcji, twierdząc, że w razie objęcia władzy, 
sie dopuści do żadnych zmian w stosunkach 
wewnętrznych, książe August Wilhelm k 
tykował głównie Hindenburga, który — 
oświadczył nie istnieje już dla szerokich 
mas społeczeństwa niemieckiego i winien bez 
względnie raz nazawsze zniknąć z horyzon- 
tu politycznego. 

  

niczą męczyć się jeszcze cztery dni, sta 
wiać terminy tęsknocie? Żeby co? Że- 
by wychować gagatka, zrobić go takim 
jakim Monika chce żeby był, bo takie 
go chce kochać. Eee, Anna ma słusz- 
ność, Monika tym gatunkiem miłości, 
temi systemami pedagogicznemi 
zbrzydła mężowi docna. Albo to me- 
blowanie dla niego mieszkania za 12 
tys. złotych!? Z otomaną i kwiatami, 
jak dła kokoty, jak dla jakiegoś gigo- 
ło z dancingu... jeśliby po wejściu do 
tego mieszkanka nie rzucił Monice na 
głowę otomany i kwiatów, toby niedłu 
go nabrała wstrętu do swego utrzyman 
ka. Bo i tak, kochając w ten sposób, 
nieświadomie go poniża. Kupiła go so- 
bie i nie chce dać nikomu, a to jest 
człowiek wolny, jak każdy, mimo sło- 
wa wiążące. 

To są wady zasadnicze ...czyje? 
Sztuki czy życia kobiet z wyższem 
wykształceniem? Może jest za trudne 
dla pracujących samodzielnie kobiet 
utrzymać równowagę w tej zawiłej 
sprawie. Były tyłe wieków utrzymy- 
wane przez mężczyzn, teraz zdobyw- 

szy samodzielność i możność męskiej 
pracy, dają rozrastać się w sobie uczu- 
ciu pychy, że one mogą być i w tem 
ponad nimi... W stosunku Moniki do 
ukochanego Jureczka, jest dužo py- 
chy i dydaktycznego mentorstwa, mi- 
mo oddania się zmysłów i pokory ser- 
ca, niema też szczerości. Ona nic z 
tym ukochanym nie robi razem, a 
to przecie najważniejsze w miłości, 
która ma być trwała. Liczy na dziec- 
ko, podświadomie czując, że to właś- 
nie zwiąże ją fizycznie z mężczyzną, 
który jej jest potrzebny, jedyny, ten. 
którego się kocha niewiadomo dlacze- 
go, „bo takie nad niemi płanety*, jak 
mawiał jeden Białorusin. Ale prócz 
związku ciała, Monika jest ukazana 
zupełnie daleka od męża i niczem z 
nim nie związana żadną ideą, pracą 
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wania pewnej osoby przybyłej z Kłaj. 
pedy i obeznanej z miejscowemi sto- 
sunkamį co do oblieza przyszłego sej- 
miku. 

Tak więc z dużą pewnością prze- 
widywać można, iż partja rolnicza 
(Landwirtschaftspartei) wejdzie do 
przyszłego sejmiku liczebnie osłabiona, 
zdobywając - zamiast 9-iu mandatów 
tylko 6. BTY 

Drugą nowością w przyszłym sej- 
miku będzie mandat miejscowych prze 
mysłowców. Grupa ta kandydowała 

  

również przy póprzednich wyborach, - 
ale pozostała bez reprezentacji tylko 
dzięki ówczesnej interpretacji $ 76 or- 
dynacji wyborczej. Ponieważ obecna 
interpretacja umożliwia uzyskanie 
mandatu bez osiągnięcia pełnego dziel 
nika wyborczego, przeto grupa prze- 
mysłowa (przy poprzednich wyborach 
Wirtschaftspartei) przeprowadzi z pew 
nością jednego posła, a może nawet 
i dwóch. W przyszłym sejmiku moż- 
na również przewidywać przegrupowa 
nia na lewem skrzydle, przedewszyst- 
kiem wśród robotników lewicowych, 
W sejmiku poprzednim skrajna lewi- 
ca miała dwóch przedstawicieli. Głosy 
ich otrzymają socjal-demokraci, któ- 
rzy prowadzili politykę konsekwent- 
ną £ pod wielu względami mniej szo- 
winistyczną, niż ich towarzysze z le- 
wicy. W przyszłym sejmiku może się 
również znaleźć przedstawiciel  lud- 
ności żydowskiej. 

Tak więc skład sejmiku przedsta- 
wiałby się, jak następuje: 

  

Przed wyborami sejmiku kłajpedzkiego. 
Partja rolnicza ze swych 9-iu by- 

łych mandatów odda 2 Związkowi rol. 
ników i 1 — blokowi litewskiemu, po- 
zstając przy 6-iu mandatach. Partja 
ludowa (Volkspartei) ze swych 8-iu 
mandatów utracić może 2 na rzecz 
grupy przemysłowej i ewentualnie li- 
sty żydowskiej. Socjal-demokraci mo- 
gą swoje 4 mandaty zwiększyć jesz- 
cze o 1. Robotnicy łewicowi ze swych 
"2 mandatów oddadzą zapewne 1 'soc- 

jal-demokratom. Ogółem liczy sejmik 
29 posłów. Litwini otrzymają przypusz 
ezalnie zamiast dotychczasowych 5-iu, 
8 mandatów. Taki skład sejmiku wy- 
łącza przedewszystkiem sprawę prze- 
wodniczącego dyrektorjum, ponieważ 
usus parlamentarny nakazuje powie- 
rzenie tego stanowiska największej 
frakcji — w danym razie ewentual- 
nie Litwinom. Jeśli chodzi o koalicję 
rządową, to nasunąć się może kon- 
cepcja t. zw. zielonego frontu, t. zn. 
koalicji rolników. Wchodziłaby wów. 
czas w rachubę partja rolnicza ze swe- 
mi 6-iu mandatami, 6-iu posłów litew- 
skich (2 Litwinów, którzy będą repre- 
zentować rolników, nie mogłoby wejść 
do takiej koalicji), i 2-ch przedstawi- 
cieli Związku rolników. Do: większoś- 
ci brakowałoby takiej koalicji jednego 
mandatu, który mogłaby zdobyć przez 
pozyskanie posła żydowskiego. 

Pozostaje jeszcze możliwość innej 
koalicji, złożonej z przedstawicieli 
partji rolniczej, partji ludowej i socjal. 
demokratów. Ci ostatni stanowiliby 
jednak zbyt słabe oparcie dla obyd- 
wu ugrupowań burżuazyjnych, a w 
sprawach gospodarczych nie mogliby 
iść razem z partją ludową. (W.I.P.). 

Nowa ordynacja wyborcza w Kłajpedzie. 
RYGA, 4. 4. (Pat), — Donoszą z Kłajpe- 

dy, że prezes dyrektorjatu Simajtis oświad- 
czył przedstawicielom prasy, iż dotychczas 
w kraju Kłajpedzkim było ogółem zatrudnio- 
nych w szkołach 105 nauczycieli, obywateli 
niemieckich, którzy będą zwolnieni i zastą- 
pieni przez nauczycieli litewskich, pozostają- 

cych obeenie bez pracy. Mówiąe o przysz- 
łych wyborach do sejmiku, p. Simajtis oś- 
wiadczył, iż wybory zostaną przeprowadzo- 
ne według dotychczasowego systemu z tą je 
dynie zmianą, że będą zniesione listy wy- 
borcze, natomiast będzie wprowadzony sy- 
stem wyborów personalnych. 

Afera szpiegowska Beckera w Kłajpedzie. 
Becker działał w ścisłym kontakcie z wiceprezesem 

sejmiku Meyerem. 
RYGA, 4. 4. (Pat). — Donoszą z Kłajpedy, 

że aresztowany szpieg niemiecki Becker dzia 
łał w ścisłym kontakcie w wiceprezesem sej- 
miku Meyerem i prezesem partji gospodar- 
czej Conradem. 

Generalny konsul niemiecki w Kłajpe- 
dzie zwrócił się do władz miejscowych z pro 
śbą © przetransportowanie Beckera, wobeć 
złego stanu zdrowia z więzienia do szpitala, 

ewentualnie do hotelu. Becker stanie przed 
sądem wojennym. 

W) związku z jego aresztowaniem zatrzy- 
mano jeszcze 8 obywateli niemieckich, któ- 
rzy przekroczyli granicę z przepustkami i po 
zostawali w kraju Kłajpedzkim dłużej, niż 
na to zezwala prawo o małym ruchu granicz 
nym. 

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Mandżurja zrywa stosunki dyplomatyczne z Nankinem. 
TOKIO. 4.4. (Pat) — Z Mukdena 

donoszą, że rząd nowego państwa 

„ mandżurskiego postanowił zerwać sto 
sunki dyplomatyczne z Nankinem. 

Ciekawa rzecz, jak można zerwać stosun- 
ki, które nigdy nie były nawiązane. Jak wia- 
domo, rząd nankiński oświadczył, że nowego 

państwa mandżurskiego nie uznaje i uważa 
je w dalszym ciągu za prowincję Republiki 

Chińsk i będzie dążyć do jej faktycznego 
odżyskania. Postanowienie więc rządu man- 
dżurskiego oznacza w istocie rzeczy tylko 
to, że odtąd nowe państwo jest w stanie ot- 
wartej wojłąy z Nankinem. (Przyp Red). 

    
   

  

Z powodu zaostrzenia się położenia... 
TOKIO, 4. 4. (Pat), — Jak podaje agen- 

cja „Rengo*, ministerstwo wojny komuniku- 
je, że z powodu zaostrzenia się położenia w 
okręgu Czien-Tac w Mandżurji ministerstwo 
postanowiło wysłać do tej okolicy oddział 

wójsk załogujących obeenie w Korei, w celu 
zapewnienia ochrony życia Japończyków i 
Koreańczyków, znajdujących się we wzmian- 
kowanym okręgu. 

Walki z buntownikami. 
TOKJO, 4. 4. (Pat). — Wojska japońskie 

wyparły z Nungan buntowników, którzy 
zbiegli w kierunku północnym, pozostawia- 
jąc 5 tysięce zabitych. W. Nungan porządek 

przywrócono. — Wojska japońskie atakują 
uchodzące oddziały buntowników przy uży- 
ciu bomb. 

„Cieszyn* będzie uratowany. 
WIEDEŃ 4. 4. (Pat), —-W. dzisiejszej 

radjodepeszy kapitan statku „Cieszyn* do- 
nosi. że załoga znajduje się na pokładzie i 
bierze udział w ratowaniu statku. Nurkowie 
pracują przy łataniu dna. Silna fala nie poz- 

wspólnotą duchową taką, jaka ją np. 
łączy z Anną. On do dancingu, ona 
do kliniki, on pisze powieść. ona 
projektuje dom dla podrzutkó Mo- 
nika sobie ; Annie wmawia, jaki on 
jest nadzwyczajny. Anna wie o tem 
dobrze, bo i ona... To numer. ten nie- 
widzialny kochanek... każdemu gatun 
kowi kobiet się podoba, to jakaś in- 
wersja zalotnicy - kokietki, Ciąży nad 

obecnemi, jak w Domu Kobiet, tak 
samo niewidzialny, tak samo nervus 
rerum akcji i dramatu. Dużo jest ana 
łogji w sztuce p. Szczepkowskiej do 
utworów scenicznych Nałkowskiej, a- 
le chyba i imię bohaterki, i te analo- 
gje są dobrowolne, gdyż mają zada- 
nie: zanalizować, określić, uporządko 

wać, wytłumaczyć ile się da, współ- 
czesny stosunek dwóch płci. na tere- 

nie pracy i miłości. 

        

I do tej sprawy sztuka p. Szczep- 
kowskiej jest ważnym przyczynkiem. 
Tłumaczy mężczyznom i tym kobie- 
tom, które jeszcze nie rozumieją, że 
wyraźny cel w życiu, własna pra- 
ca wydajna, eksterytorjalność w kra- 
inie Amora, to nakazy dla kobiety 
współczesnej, uzbrojonej we wszelki 
oręż do walki o byt z mężczyzną, ale 
bezbronnej podawnemu, gdy chodzi 
o posiadanie i trudniej znoszącej po- 
dział, zdradę i t. p. w miarę wzrostu 
poczucia godności osobistej i wartoś- 
ci. 

Autorka dla potrzeb swej historji 
naciągnęła okoliczność zetknięcia się 
właśnie kochanki z żoną i różne inne 
okoliczności, ale raz postawiwszy taki 
sztafaż, prowadzi rozwój akcji kon- 

sekwentnie i doskonale maluje swoje 

typy, nawet aforyzmy Anny wydają 
się prawdziwe, nawet bezczelność An- 
tosi, nawet doktorska naiwność Moni- 
ki, chwilami rażąca, zatraca się w tej 
szczerości uczucia, jaka wieje z jej 
łez j rozpaczy. 

  

    
  

  

wala zbliżyć się ratowniczym statkom fiń- 
skim, O ile pogoda będzie sprzyjała należy 
przypuszczać, że w ciągu 4 dni statek zo- 
stanie spuszczony na wodę i uratowany. 

Świetnie grała tę tkliwą, matczy- 
ną kobietę p. Irena Grywińska; jej si- 
ła i słabość były kolejno oddane z ca- 
łą intensywnością uczucia, z całem bo 
gactwem  wyzyskanych momentów 

dramatycznych. P. Małyniczówna, 
miała tę swoją, znaną nam, szlachet- 

nie spokojną, opanowaną grę, dosko- 

nale nadającą się do rozczarowanej 

mądrości życiowej Anny. Nie zdaje 

mj się, żeby roła Antosi była odpo- 

wiednia dla p. Mysłakowskiej, której 

subtelny talent nie nadaje się do od- 

tworzenia tego typu, nic nie pomógł 

strój IM aktu (przesadny w tym stop- 

niu „cywilizacji, taka dziewczyna 

już się ubiera gustownie), można było 
wyciągnąć inne możliwości z tej roli, 
lepiej podkreślając zgrzyt wywołany 
w sercu Moniki, O ile Monika i Anna 

przeżywały swoje sprawy w naszych 

oczach, każąc zapomnieć, że to scena, 

p. Mysłakowska grała, dobrze gra- 

ła, zwłaszcza sceny konfliktów i szar- 

pań się, ale wszystko to było jakieś 

blade w stosunku do tamtych. 

Mówiono w Warszawie o sztuce 

p: Szczepkowskiej, że to jest artykuł 

publicystyczny uscenizowany. A niech 

będzie że artykuł. Jeśli przykuwa u. 

wagę, każe myśleć i współczuwać, to 

o nazwę nie chodzi, ani nawet o błę- 

dy techniczne. A sztuka p. Szczep- 
kowskiej wzrusza, i jest jak ludzka, 
przyjazna dłoń, wyciągnięta do ludz- 
kiego cierpienia... niewiele chyba jest 
sztuk współczesnych, któreby się ta- 
kiem hasłem mogły poszczycić. 

Publiczności było dużo. 

Teatr Lutnia. 
Parada Humoru, Rewja Warszawska. 

Już to się utarło, że każdy zespół 
ma asów, dla których trzeba wytrzy- 
mać inne „dys Czasami procent 
tych nie-asów jest za duży, i wtedy 
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Wezbrane wody ibezrobocie - 
Cieszą się rzesze bezrobotnych, że słonko 

mocniej przygrzało, że lody ruszyły, że be- 

dzie wiosna, az nią nadzieja na pracę, na 

zarobek. Tymczasem zaś trzeba jakkotwiek 

przetrwać, doraźnie zaradzić, zdobyć kęs chle 

ba na dzisiaj. 

Ruszyła na całej swej przestrzeni Wilja, 

sielankowa przez cały rok Wilenka gniewnie 

dziś zamruczała, jak memento, że umie być 

nawet groźna. A nad brzegami ich zaroiło się 

Jedni z siateczkami na drągach, na łódkach i 

z brzegów, usiłują złapać ogłupiałe w męt- 

nej wodzie „wąsacze i kiełbie", nawet im się 

czasami udaje, — inni z bosakami na dlu- 

gich kijach, przeważnie nad Wilenką, wyła- 

pują zerwane gdzieś w górnym biegu kloce 

i kłody. Będzie opał, albo i towar do sprze- 

dania. „Poławiacze* mają licznych widzów. 

Niejeden planuje, że jutro — pojutrze pój- 

dzie za ich przykładem, a jeżeli, daj Bóże, 

wody zaczną opadać, zasiądzie sobie gdzieś 

z wędką nad brzegiem. Czy się „wąsacza” 

złapie czy nie, zawsze na słońcu się posiedzi, 

świeżego powietrza łyknie, nagada się z kom- 

panami w innej atmosferze, niż poczekalnia 

RUP. P.-1E 

Wśród gapiów toczy się bardzo poważna 

dyskusja na temat wygódnych stanowisk przy 

połówie, strategiki łowów, pokpiwa się zlek- 

ka z pechowców; przechwala własnemi ongiś 

sukcesami. Narzekań.nie słychać. Wiosna! 

  

  

    ̀ 1 braniu go za bary. 

warło zanotować inhy objaw. Wszędzie w 

handlu dąży się do obniżki cćn i- przykucja 

uwagi konsumenta przy pomocy oryginalnych 

pomysłów reklamowych. Jakiś -sklep obuwia 

na ul. Wileńskiej wywiesił w oknie płakat: 

„Bat na Bata — zniżka cen“. Jak tam z ce- 

Mówiąc o kr 

  

nami, nie podejmuję się określić, plakat — 
stanowcza dobry. —° е 

# 

« Eleganckie Wilno żywo reaguje na objawy 

miasta. W ub. roku była powódź —— 

tańczyło na powodzian, dziś mamy bezrobo- 

cie — bawi się na bezrobotnych. Niedziela 

upłynęła pod tem hasłem. Odbyło się cały sze 

reg imprez, wydano „humorystyczną* jedno- 

dniówkę. Najpyszniejszy. jednak dowcip był 

zamieszczony gdzie indziej. W obronie moral- 

ności publicznej, ostro krytykując „sprośną 

jednodniówkę* wystąpił ni mniej ni więcej, 
tylko... „Ekspres Wileński"! 

Jeżeli nawet przyjąć założenie, że pojęcie 

t. zw. „moralności* zacieśnia się tylko do 

spraw, mających coś współnego z bocianem, 

to i w takim wypadku wystąpienie autorów 

historyjek a la Adam w restauracji w roli 

moralizatorów, musi wywołać huragany śmie 

chu. Wogóle ma się wrażenie, że w redakcji 

wspomiianej gazety przez okrągły rok trwa 

prima aprilis, Śmiejmy się, gdy dowcip do- 

bry! 5 (k.). 

RISRERUS ISEM ИИ 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI, 

ul. Piwna 2, m. 23, tel. 12.20, 
przyjmuje od godz. 4-ej do 6-ej po poł. 

Dopłaty do biletów 
na rzecz Czerwonego Krzyża. 

Z dniem 1 b. m. weszła w życie ustawa 
o opłatach od publicznych zabaw i widowisk 
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Na 
mocy tej ustawy opłata na rzecz P.C.K. po- 
bierana ma być od biłetów na wszystkie za- 
bawy publiczne, widowiska, zawody sporto- 
we, wyścigi i t. p. Od biletów w cenie 50— 
98 gr. opłata. wynosi 5 gr., od 1 zł. zaś 
wzwyż — 10 gr. Od opłat wolne są zabawy 
i widowiska, urządzane wyłącznie dła żoł- 
nierzy lub młodzieży, zakładów naukowych 
i wychowawczych, ponadto zaś minister 
spraw wewnętrznych może w porozumieniu 
z ministrem spraw wojskowych zwolnić od 
tych opłat w drodze rozporządzenia zabawy 
i widowiska, z których dochód przeznaczo- 
ny jest wyłącznie na zgóry określone cele 
dobroczynne. 

Mimo wejścia w życie ustawy, opłaty od 
biletów narazie jeszcze nie są pobierane, da 
czasu wydania rozporządzenia wykonawcze- 
go, które ukaże się w najbliższym czasie. 

    

    

   

  

na asy nie starczy humoru i cierpliwa 
ści czekania. Ostatnia rewja war- 
szawska, miała czołową artakcję: 
Wyrwicza: Uznany jest za jednego z 
najlepszych humorystów - monologi- 
stów w Polsce, ma swój specyficzny, 
„mamroczący* sposób mówienia — @- 
chrypłym głosem, odniechcenia, pro- 
stemi środkami wywołując efekt ko- 
miczny, wybornie podchwyconemi ty- 
pami z dzielnicy Małopolskiej. Jest 
dość jednostajny w tych sposobach, 
ale dobra obserwacja psychologiczna 
uplastycznia odtwarzane przez niego 
postacie. 

Niezwykle przejmującem zjawis- 
kiem jest p. Leo Fuks; znów tak jak 

  

OKrukowskim trzeba powiedzieć: gdy 
byż ten człowiek był zagranicą, ileż 
filmów napisanoby dla niegol.. Cóż, 
pytam, lepszego osławiony Chaplin, 
wiecznie jednakowy? Jakież pataszo- 
ny zrobią z twarzą i wszystkiemi 
członkami ciała takie figlasy, jak p. 
Leo Fuks. I te ciche pół-deklamacje, 
pół-piosenki, i te pół-tańce - łamańce, 
i ta twarz o wszelkich możliwościach 
od małpiego komizmu do rzewności 
małego Gigolo? To bardzo wysoka 
klasa tego rodzaju sztuki i dziwić się 
należy, że w filmie dotąd niewyzyska- 
na. 

Dobry był skecz, dobrze tańczyli 
Patkowscy, p. Hanka Runowiecka śli- 
cznie wyglądała i tańczyła, z głosem 
gorzej, dykcja zostawia wiele da ży- 
czenia, doskonały był monolog p. 
Sielańskiego (odczyt kaprała o Mic- 
kiewiczu dla żołnierzy), p. Boruński 
bezskutecznie naśladował Lopka (Kru 
kowskiego), ani tego humoru, ani tej 
dezynwoltury nie posiada, więc i kon- 
ferensjerka byla nudnawa- 

Publiczności nie było zbyt wiele, 
z powodu podniesionych cen. Hro. 

sęki B 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Pierwsze alarmy powodziowe. 
Epidemja samobójstw na wsi 

wobec ciężkiej sytuacji materjalnej. 
"Z powiatu brasławskiego donoszą © Sa- 

amobójstwie zubcżałego rolnika A. Aleksie- 

jewa lat 70 mieszkańca wsi Krosne gm. po- 

horskiej. Aleksiejew wobre ciężkiej sytuacji 

materjałnej eraz przeciągającej się choroby 

silnego reumatyzmu przedwczoraj przed о- 

biadem porwał siekierę i zadał nią 4 ciężkie 

«uderzenia w lewą rękę, następnie poprzeci- 

mał sobie żyły na rękach i edrąbał 4 palce. 

Wskutek zadanych ran i upływu krwi A- 

leksiejew wkrótee zmarł. 
* 

We wsi Prońki gm. postawskiej również 

dokonał samobójstwa rolnik Jakób Chodzin, 

który zadał sobie nożem kiłka ciężkich ran 

w brzuch, a następnie zarzucił pętlę na szy- 

ję i udusił się. 

Samobójstwa dokonał z powodu ciężkiej 

sytuacji materjalnej. (e) 

   * 

Głębokie. 
Ludność żydowska w hołdzie Mar- 

szałkowi Piłsudskiemu. 

W sobotę dnia 19 marcą r. b. odbyło się 
w wielkiej synagodze uroczyste nabożeństwo, 

«elem uczczenia imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wszystkie warstwy mieszkań- 
«ów naszego miasta oraz liczna młodzież 
szkolna wypełniły po brzegi wie ynagogę 
Łiczni przedstawiciele władz admini 
stych i wojskowych zaszczycili uroczystość 
swą obecnością. 

Po nabożeństwie wystąpił z przemówie- 
niem w języku połskim. o zasługach i zna- 

«©zeniu Marszałka Józefa Piłsudskiego, mło- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

      

   

  

    

  

    

  

  

    

dy niedawno przyjęty rabin Dr. H. Załmano- 
viez. Treściwe i ładn tylizowane przemó- 

wienie pana rabina H. Załmanowicza zostało 
wysłuchane przez publiczność w najwi em 
skupieniu. Miejscowy. 

Święciany. 
Aresztowanie pod zarzutem dziecio- 

bójstwa. 
We wsi Krzywoszany pow. święciańskie- 

go aresztowano Marję Szypilównę mieszkan- 
kę tejże wsi, która jakoby zamordowała i 
ukryła w chlewie kiłkumiesięczne swoje dziec 
ko. Aresztowana Szypilówna w czasie bada- 
nia twierdzi, iż dziecko samo się zabiło u- 

derzając się o żelazny poręcz. (e) 

NOWOGRÓDZKIEGO 

    

    

   

  

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

{ P s | Odan. 
|Miejski| «s. 

Kino -Teatr Dżwięk. 

w Nowogródku 

Lida. 
INa marginesie prywatnych szkół ży- 

dowskich. 

Skora poważny dziennikarz żydowski p. 
Stupnicki rozdziera swoje szaty na łamach 
największej gazety żydowskiej ,Moment* z 
powodu niezadawalającego stanu żydowskich 
szkół prywatnych, niechże i mnie wolno be- 

abrać głos w zagadnieniu wielkiej wagi, 
interesuje nietylko społeczeństwo żydo 

„ al i w wiełkiej mierze i społeczeństwo 
a przedóćwszystkiem władze szkolne 

i czynniki miarodajne Otóż p. Stupnicki tak 
pisze i tem: 

„Sądzę, iż większość społeczeństwa. żydow 

skiego stoi na platformie istnienia żydowskich 
szkół powszechnych, bo szkoła żydowska w 
tej formie w jakiej u nas istnieje nikogo nie 
zadawalnia, a to dlatego, że szkoła ta jest jed 

ronną i tendencyjną. Nie jest ona szko- 

   

  

    

  

   

  

   
   
   

  

    

  

łą żydówską a „judyszystowską“, nie jest 
owską placówką wychowania i naucza- 

a szkołą partyjnictwa, Język ży- 

  

ski odgrywa w niej tylko formalną rolę, 
mą formę przyobleczono w cel, nato- 

st treścią tej szkoły są hasła bundyzmu 
albo lęwicowe poalej-syjon* — oto urywek z 
artykułu p. Stupnickiego, zamieszczonego `па 
damach „Momentu* pod tyt. „Szkoła bez po-    

   
Lecz to nie wszystko. Pan Stupnicki w dal 

i tego artykułu rzuca takie zdanie: 
A Volkszeituńg* ma być wyłącznie 
«luchową strawą dziatwy, jeśli do prowadze- 
nia wyborów mobilizuje się dzieci szkolne, je 
Śli prowadzi się je na demonstarcje pierw- 
szomajowe, to szkoła taka nie jest szkołą ży- 
dowsk: 
zadaw: 

    

Tak, ma pan najzupełniejszą rację. Takież 
"słanowisko jest i władz szkolnych, które w 
roku ubiegłym za omawiany stan rzeczy zam 
Kknęły w Wilnie aż dwie szkoły prywatne ży- 
dowskie. 

Szkoła, bez wzgtędu jakaby nie była — 
musi być placówką . państwowo-twórczą, 
placówką wychowania i nauczania, nigdy pla 
<ówką partyjną. j 

Stojąc zaś na tej płaszczyźnie, skoro jesteś 
any w przededniu uchwałenia budżetu m. Li- 
<ly, budżetu na prywatne szkolnictwo żydow 
skie, musimy mieć na uwadze stanowisko p. 

  

  

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

WKRÓTCE: Dwaj gońcy 

ą a partyjną i taka szkoła nikogo nie“ 

  
Stupnickiego, by w odpowiednim momencie 
móc pderzyć w odpowiednie miejsce, bo 
wiem zabiera ona tyle czasu, pertraktacyj i 
ustępstw rtyjnych, że trudno na tym pun- 

kcie prze do porządku dziennego. 
Władze zaś szkolne, postawione na stra- 

ży kierunku wychowawczego i poziomu nau- 
kowego młodzieży, muszą też zabrać głos w 
tych sprawach i powiedzieć o znajomości ję- 
zyka polskiego przez dziatwę szkół prywat- 

nych, bo wypadki takie, jakie miały miejsce 
na jednej z rozpraw lidzkiego adu Okr. 
go, kiedy pewien młodzieniec wyznania moj 
żeszowego w wieku lat 20, urodzony i wycho 
wywany w Lidzie, nie umiał mó po pol- 
sku i trzeba było szukać tłumacza, nie wska- 

zują, że język polski w prywatnych szkołach 
żydewskich stoi na odpowiednim poziomie. 
Takie rzeczy muszą zniknąć z naszego życia. 

Istniejący dotychczas w prywatnych szko 
łach mniejszościowych na naj i 
wielki chaos musi ustąpić miejsca kieruńko 
wi państwowo - twórczemu, wi: cho 
waniu a ńie partyjnictwu i szowinizmowi, ja- 
ki znów słarają się zaszczepić Litwini po swo 
ich szkółkach prywatnych, nielegalnych, na- 
wet licznie rozsianych na terenie powiatu lidz 
kiego. ; 

W udzielaniu subsydjum dla szkolnictwa 
prywatnego rausi być cel. Najmłodsza dziat- 
wa musi być wychowywana bez względu na 
narodowość i wyznanie w określonym kie- 
runku państwowym, Dziatwie trzeba dać 
przedewszystkiem pewne minimum wiedzy i 
gruntowną znajomość języka tego państwa, 
na którego terenie się ona wychowuje, nie 
mówiąc już o samym kierunku w chowania. 

Na widownię miiszą wystąpić takie wy- 
padki, jaki miał miejsce w dniu 1 kwietnia 
1932 r., kiedy to Koło Akademików Żydów 
urządziło odczyt w języku polskim „O 'teorji 
prof. Freuda — psychoanaliza”, który zgro- 
madził około 100 osób z różnych sfer społe- 
czeństwa żydowskiego, gdzie prelegent p. Le- 
winzon zaimponował piękną polszczyzną. 
To winno być punktem honoru każdego, kto 
mieni się obywatelem państwa poskiego. B. 

Zabito bandytę. 
RÓWNE, 4. 4. (Pat), — Grasujący od 2-ch 

lat na Wołyniu w powiecie zdołbunowskim 
roźny bandyta Makar Josak został zabity. 
'osak przed tygodniem zastrzelił mieszkańca 

wsi Moszezaniey, 

   

   

      

    

  

  

  

Krwawy dramat w zacisznym 
gabineciku restauracyjki. 

Krwawy dramat na tle erotycznem roze- 
«grał Się ubiegłej niedzieli późno wieczorem 
w jednym z zacisznych gabinecików kaukas- 

"kiej restauracji (Szasztyczarni) Sarkasjanca 
przy uliey Miekiewicza Nr. 22, 

GOŚĆ. KTÓRY NIE PATRZY w OCZY. 

Okołe godziny $ wieczorem do lokalu 
restauracji przyszła czuła parka, która za- 
jęła oddzielny gabinecik, obstalowując ko- 
laeję. Właściciel restauracji zwrócił uwagę 
na młodego człowieka, który wydawał mu 
się nieco podejrzanym, gdyż podczas wybie- 
*ania zakąsek przy bufecie, uporczywie opusz 
<zał oczy, unikająe prostego spojrzenia. Czuł, 
„Że eoś się święci i dłatego polecił kelnerowi, 
My zwracał na parkę baczniejszą uwagę. 

, Tymczasem po pewnymi ezasie wywiązała 
się w gabinecie bardzo namiętna rozmowa, 
sdyż podniecone ieh głosy słychać było na- 

M w sali. 

STRZAŁ REWOLWEROWY w GA- 
BINECIE. 

Po upływie pół godziny Sarkasjane oraz 0- 
becni na sali goście posłyszeli huk w jed- 
mym z gabinetów. Kelner natychmiast udał 
Się w kierunku gabinetu zajmowanego przez 
młodą parę. W drzwiach spotkał się z owym 
młodym ezłowiekiem, który właśnie opusz- 
«zał gabinet. Na zapytanie co się stało, gość 
odpowiedział, że huk pochodził nie z jego, 
lecz z sąsiedniego pokoju. Zmyleny tem kel 
ner udał się do sąsiedniego gabinetu, co wy- 
korzystał nieznajomy, szmygnął koło kelne- 
ra i poszedł ku wyjściu, Kelner zerjentowaw- 
szy się w sytuacji wstąpił do właściwego ga- 
binetu. Tu ujrzał w środku pokoju leżącą na 
podłodze w kałuży krwi młodą kobietę da- 
jącą jaż słabe oznaki życia. Rezumiejąc, że 
%obieta postrzełona została przez swego ka- 
walera kelner natychmiast zaczął go šei- 

sgac. 

DAREMNY POŚCIG ZA ZABÓJCĄ. 
Zabójea wybiegł tymczasem na ulicę bez 

palta i czapki i zaczął uciekać ulicą Mickie. 
wieza w kierunku uliey Dąbrowskiego, po- 
"em ulieą Dąbrowskiego w stronę Wilji. 
Po półgodzinnym pościgu zabójca znikł w 
*iemnościach. 

W międzyczasie na miejsce wypadku 
Przybyła polieja i karetka pogotowia ratun- 
kowego, która natychmiast przewiozła ran- 
mą da szpitala Św. Jakóba, gdzie wkrótce 
"na zmańa nie odzyskując przytomności. 

  

Ze znalezionych przy niej dokumentów u- 
stałono, że jest te 30-letnia Weronika Gre- 
Sowna, zamieszkała przy ulicy Lwowskiej 
Nr. 13. Zaś ze znalezionych w palcie przy- 
puszezalnego zabójcy dokumentów, ustalono, 
że jest nim niejaki Piotr Sokołowski z zawo 
du zecer, zamieszkały przy ul. Legjonowej 
Nr. 32. Policja natychmiast udała się do 
mieszkania zabójcy, gdzie tymczasem roze- 
grał się drugi akt dramatu. е 

ZABOJCA USILUJE POPELNIC 
SAMOBOJSTWO. 

W toku przeprowadzonego przez polieję 
dalszego dochodzenia wyszły najaw nastę- 
pujące okoliczności: 

Po powrocie do domu, Sokołowski, po- 
prosił żonę, by z sąsiedniej piwiarni przy- 
niosła mu butelkę piwa. Skorzystawszy z jej 
nieobecności, Sokołowski usiłował popełnić 
samobójstwo strzelając sobie w głowę. W 
chwilę później przybyła do mieszkania po- 
licja, która znałazła S. leżącego na ziemi w 
kałuży krwi ze słabemi oznakami życia. 
Przewieziono go natychmiast dorożką do 
szpitala Św. Jakóba, gdzie został natychmiast 
poddany operacji, w wyniku której lekarze 
orzekli, że pozostanie on przy życiu. 

POWODY KRWAWEGO DRAMATU. 

Wi świetle dochodzenia policyjnego nie 
ulega wątpliwości, że tłem krwawego drama- 
tu były sprawy miłosne. 

Sokołowski asystował Gresównie już od 
roku 1928 i był z nią w bardzo bliskich 
stosunkach. W! końcu 1931 roku, Sokołowski 
nagłe porzucił swoją narzeczoną i ożenił się 
z inną. Jednakże po upływie dwóch miesię- 
cy znowuż. zaczął się z nią spotykać, gdyż 

widocznie ją kochał. Okoliczności, które to- 
warzyszyly krwawemu dramatowi nie zosta- 
ły jeszcze całkowicie wyświetlone. 

SOKOŁOWSKI TWIERDZI, ŻE GRE- 
SÓWNA POPEŁNIŁA SAMOBÓJ- 

STWO. 

W. dniu wezorajszym stan Sokołowskiego 
© tyle się poprawil, że lekarze zezwolili na 
krótkie jego zbadanie. Podczas badania So- 
kołowski oświadczył, że nie on zastrzelił Gre 
sównę, leez, że ona wyrwała mu z rąk rewoł 
wer i popełniła samobójstwo. Zeznania jego 
są jednak sprzeczne z szeregiem faktów, 0- 
raz z zachowaniem się jego po zbrodni. Dał 
sze dochodzenie w toku. (e). 

‚ zalane 
Wobec nagłego ocieplenia i słonecz 

nych dni, zwały śniegu na wzgórzach, 
okalających przedmieścia Wilna po- 
częły nagle topnieć. Spływająca woda 
pozalewała kilkanaście domów, w tem 
przy ul. Świronek woda zalała przesz- 
ło 20 domów, wiele mieszkań jest nie- 
mał całkowicie zatopionych. Zaalar- 
mowane władze administracyjne za- 
rządziły niezwłoczną akcję ratunko- 
wą. Na miejsce katastrofy przyby ra- 
townicze brygady robotników, straż 
pożarna oraz pluton saperów. Wobec 
tego, że woda pozalewała mieszkania 
ludność z domów Nr. 4, 6, 8 i sąsied- 

domy. 
nich drewnianych przy tej ulicy ewa- 
kuowano. Dwa domy tak silnie zosta- 
ły podmyte, iż zachodzi groźba ich 
zawalenia się. 

Woda również pozałewała domy 
przy ul. Słomiance, Targowej, Ogór- 
kowej i Filareekiej, na przedmieściu 
Belmont, Zarzeczu, przy ul. Legjono- 

wej, w Jerozolimee i w innych dziel- 
nicach miasta. W Jerozolimce woda 
zalała szkołę powszechną oraz kilka 
domów. W ciągu dnia wczorajszego 
nastąpiły dalsze wypadki załania do- 
mostw przy ul. Filareckiej i w Jerozo- 
limee. 

Lody ruszają. 
Dnia 4 b. m. o godz. 3.30 po poł. 

ruszyły lody, pokrywające Wilję w 
górnym jej biegu. Spływająca kra po- 
tworzyła zatory, które zostały szybko 

przez prąd samej rzeki usunięte. W 

  

związku z ruszeniem Wilji poziom 
wody gwałtownie się podniósł. Do go- 
dziny 6 po poł. stan wody na Wilji 
wynosił 1.20 cmt. ponad poziom nor- 
malny. 5 

  

Sytuacja па Wilji do północy. 
W ciąga wieczora Wilja przybie- 

rała w dalszym ciągu, osiągająe 0 g0- 
dzinie 10-ej 1 metr 85 emt. ponad 
stan normalny. 

O godzinie tej poziom rzeki wyno- 
sił 4 m. 20 emt. 

Przybór wód trwa w dalszym cią- 

gu, lecz jest dość powolny. Dalszy 
przybór wód spodziewany jest w dniu 
dzisiejszym, o ile nie zajdzie zmiana 
temperatury. Lód od Niemenczyna 
spłynął. W swoim górnym biegu Wi- 
lja okryta jest jeszcze lodem. Dalsze 
ruszenie kry spodziewane jest lada 
chwiła. 

Aresztowanie Aleksandra 
Wardeńskiego. 

Onegdaj został aresztowany znany z pro- 
cesów o malwersacje w majątku Woropa- 
jewo b. plenipotent dóbr hr. Przeździeckie- 
go Aleksander Wardeński. Aresztowanego 
pod eskortą odesłano natychmiast do N. 
Targu do dyspozycji tamtejszych władz są- 
dowych. 

Przed dwoma łaty Wardeński, uciekając 
z Wilna wobee ujawnienia nadużyć w Woro- 
pajewie, między innemi ukrywał się rów- 
nież i w Zakopanem w jednej z will odnaj- 
mował cały apartament. Po pewnym czasie 

Wardeński opuścił Zakopane. nie uregulo- 
wawszy rachunku, wynoszącego zgórą kilka 

tysięcy złotych. 
Na skutek skargi wniesionej przez po- 

szkodowanych sprawa oparła się o sąd, lecz 
rozprawa przeciwka Wardeńskiemu była od- 
raczana dwa razy, z powodu jego niestawien 
nietwa. Wobee wyznaczenia trzeciego ter- 
minu rozprawy Sąd zarządził przymusowe 
dostarczenie Wardeńskiego do Nowego Tar- 
gu. (e) 

Jaskinia gier hazardowych 
w lokalu klubu emerytów kolejowych. 

Ostatnio policja śledcza miasta Wilna 
otrzymała poufne informacje, iż w klubie 
emerytów kolejowych przy ulicy Zawaliej 
Nr. 1 odbywa się zakazana gra hazardowa w 
karty, szezególnie zaś w „таКао“. Celem 
sprawdzenia powyższych informacyj wywia- 
dowey wydziału śledczego przedostali się 
ubiegłej nocy niespostrzeżenie do lokalu klu 
bu, gdzie rzeczywiście zastali całe towarzyst- 
wo przy zielonym stoliku, grano w „ma- 
kao*. Przycezm gracze tak byli zajęci sobą, 
że zauważyli wywiadowców dopiero wów- 
czas, kiedy jeden z nich zawołał „kryję 
bank“, + 

Na sali powstał popłoch, gracze wpadli, 
lecz wyjścia z sytuacji już nie było. Spisano 
protokolik i nazwiska zarządzającego klu- 

bem St. Januszkiewieza, oraz 10 innych 
graczy w tej liczbie 9 urzędników” kolejo- 
wych a mianowicie: pp. Z. Stankiewicza, H. 
Banasewicza, Br. Wojciechowicza, J. Gierul- 
skiego, B. Bortnikowskiego, P. Dabrowskie- 
go, Dudziewicza K., W. Stakusa i Josiela 
Grinberga uwieczniono w kronikach polieyj- 
nych. . 

Oprócz wyżej wymienionych było jeszcze 
w klubie kilkanaście osób, którzy grali w 
pokera oraz inne dozwolone gry, 

z czego wynika, że wszystkim wiadome by- 
ło; że w klubie uprawiane są gry hazardowe. 

  

O wykryciu tego potajemnego klubu gier 
hazardowych polieja powiadomiła również 
p. prezesa Dyrekcji Kolejówej w Wilnie. 

; (e) 

Echa malwersacyj w Związku Kupców 
Żydowskich. 

Wi związku z ujawnieniem nadużyć w 
kasie Zw. Kupców Żydowskich przy ulicy 
W. Pohułanka Nr. 5, został onegdaj zatrzy- 
many jeden z pracowników związku którego 

  

Dziś: Wincentego. 

Jutro: Celestyny. 

  

„ Wschód słońca — g. 4 m. 45 

Zachód » —s1.!/7m.59 

Spostrzeżenia Zakładu Motosrologi! U. $. B. 

w Wilsie z dnia 4 IV — 1932 reku. 
Ciónienie średnie w milimetrach: 755 

Temperstura średnia  -- 5° С. 

š majwydszsi Ą- 9° С. 

  

s najniższa — ° С, 

Opad: — 

Wiatr: połudn.-wsch. 

Tendencj Iby wzrost, potem spadek. 

  

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno. 

MIEJSKA. 
— Może nareszcie! Magistrat, jak się do- 

wiadujemy, postanowił zwołać w drugiej po. 

łowie kwietnia konferencję rzeczoznawców, 

która ma definitywnie zadecydować o ty- 

pie jeźdni dla Wilna. Za podstawę obrad 

konferencji rzeczoznawców mają posłużyć 

materjały zgromadzone przez Magistrat w 

postaci opinji Magistratów wszystkich więk- 

szych miast europejskich, do których zwró- 

cił się nasz samorząd z prośbą o wydanie 

opinji, co do trwałości i kalkulacji poszcze- 

gólnych rodzajów jeźdni. 

W| roku bieżącym ma być wykonany sto- 

sunkowo niewielki odcinek, a więc częścio- 

wo ulica Miekiewicza, Zamkowa i może Wi- 

leūska. 

Na robotach tych ma byč zatrudnionych 

zgórą 100 robotników. 

LITERACKA. 

— Jugosłowianie na Środzie Literackiej. 
Jutro o godz. 8 wiecz. Związek Literatów na 
swej kolejnej Środzie przyjmować będize 
dwóch wybitnych reprezentantów literatury 
jugosłowiańskiej. Będą nimi zwiedzający Pol 
skę: świetny pisarz Miroslav Krleża i zasłu- 
żony literat oraz tłumacz licznych dzieł pol- 
skich na język serbski prof. Juljusz Bene- 
szić. Usłyszymy utwory p. Krleży w prze- 
kałdzie polskim oraz pogadankę prof, Be- 
neszić'a p. t. „Juraj Kriżanić, pierwszy 
wszechsłowianin (1618—1683)', który prze- 
żył 4 lała w Wilnie, a życie zakończył pod 
Wiedniem, walcząc w hufcach Sobieskiego. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator Okręgu Szkolnego wydał okól 

nik do szkół wszelkiego typu na terenie ok- 
ręgu w sprawie uczczenia Ś. p. biskupa Ban- 

w dniu wczorajszym po przesłuchaniu zwol- 
niono. 

Dalsze dochodzenie w toku. » (©). 

durskiego. Intencją zarządzenia jest nietylko 
oddanie hołdu zasłudze, ale jednocześnie wy- 
warcie i utrwalenie wpływu wielkiego oby- 
watela na młodzież. Okólnik poleca przeto w 
bieżącym roku szkolnym w ramach godzin, 
wyznaczonych w programach na język pols- 
ki i historję, omawianie działalności społecz 
no - politycznej ś. p biskupa Bandurskiego, 
na podstawie przeczytanych przez uczniów u- 
tworów, Polecone . zostały powiastki, jak: 
„Biala sukmana“,, „Miłość wioski rodzinnej*, 
„Ciężka służba”, i inne, oraz odezwy i kaza- 
nia, zamieszczone w zbiorze: „Krwi ofiarnej 
część”, У 

— Dyrekeja Kursėw Rysunku i malar- 
stwa im. Fr. Smuglęwicza Wil. T-wa Aart. 
Plast. niniejszem pódaje do wiadomości; że 
zawieszony na okres przedświąteczny rysu- 
nek wieczorowy zostaje na Kursach wznowio 
ny z dniem 6 b. m. 
— Ferje szkolne już 

dniu dzisiejszym we wszystkich szkołach koń- 
czą się ferje Świąteczne i rozpoczynają się nor 
malne zajęcia szkolne. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z T-wa Muzycznego „Lutnia*. Próby 

Chóru mieszanego T-wa „Lutnia* odbywają 
się regularnie w poniedziałki i czwartki od 
godz. 7 i pół do 9 wiecz. Dla podniesienia 
poziomu kultury muzycznej projektuje się 
wprowadzenie elementarnych zasad muzyki, 
nauka pisania nut, -solfegio e. t. c. Wykłady 
zasad muzyki będzie prowadził nowy kie- 
rownik chóru p. Wacław Kasztelan, b. uczeń 
przedmiotów wokałnych prof. Maszyńskie- 
go, Kazury, Statkowskiego (kontrapunkt, 
kompozycja). > 

Zapisy nowych kandydatów do chóru 
przyjmuje Sekretarjat w poniedziałki i 
czwartki od godz. 8-ej do 9-ej wieczór. 

„ ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— _Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. XI 

Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro- 
dę dnia 6 kwietnia 1932 r. o godz. 20-tej w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 

2. Doc. dr. J. Hurynowiczówna: Wpływ 
alkoholu na chronaksję nerwów naczynio - 
ruchowych. * > 

3. Dr. A. de Rosset: Współczesny stan 
leczenia choroby Basedova. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Okres zasiłków nie zostanie przedłu- 

żony. W] najbliższych dniach kończy się 13- 

stotygodniowy okres zasiłkowy dla  bezro- 

botnych robotników fizycznych. W; związku 

z tem Obwodowe Biuro Funduszu Bezrobo- 

cia zwróciło się do władz centralnych o prze 

dłużenie tej akcji do 17 tygodni. Niestety z 

    

     się skończyły. W 

     

* czy '6045 

Wieści z prowincji. 
Również z terenu powiatów nadchodzą 

wieści, iż w pokrywie lodewej potworzyły 
się liczne wyrwy. wobec czego spodziewane 
jest ruszenie lodów lada chwiła. Uzależnio- 
ne to jest naturalnie od stałej zwyżki tem- 
peratury. 

Z Dzisny donoszą, iż spodziewają się tam 
z każdym dniem ruszenia Dźwiny, wobec cze 
go w rejonie miasta i przedmieść pobudo- 
wano ochronne tamy. W: rejonie Dzisny po- 
ustawiano posterunki ochronne i alarmowe. 

Z Wilejki donoszą, iż na terenie całego 
powiatu rzeki jeszcze stoją. Oddziały ratow- 
nieze poczyniły już energiczne przygotowa- 
nia. 

Również rzeki stoją jeszeze na pograni- 
czu połsko-sowieekiem i litewskiem, W re- 
jonie Druskienik jeziorka pozalewały kilka 
domów we wsi Franciszki, Centkowa i Piot- 
rowa. W! pow. Lidzkim rzeki stoją, w Li- 
dzie woda z pagórków i wzgórz pozalewała 
30 kilka domów na przemieściach. 

® = * 

Podlug otrzymanych przez nas wiadomo- 
šei w godzinach rannych wpobliżu Słonima 
wylala Szczara, zalewając przedmiaścia mia- 
sta, — Woda na rzece podniosła się © metr 
60 ctm. ponad poziom normalny, 

Na Szczarze i Hrywdzie. 
BARANOWICZE, 4. 4. (Pat). — Rzeka 

Szezara i Hrywda na terenie pow. baranowi- 
ckiego szybko wzbierają pomimo tego, iż 
lód jeszcze nie płynie. Na terenie gminy dob- 
romyskiej weda wystąpiła z koryta i przer- 
wała drogi między Domanowem a miastecz- 
kiem Bytoniem na przestrzeni 100 metrów, 
między Domanowem a Gnejnem na przestrze 
ni 50 metrów oraz między Gnojnem a Dob- 
romyślem na przestrzeni 60 mtr. Wsie Gnoj- 
no i Kochanowo zagrożone są poważnie po- 
wodzią, Do tej pory kilkana: gespodarstw 
w tych wsiach zostało zalanych. Pod miaste- 
czkiem Połąka wezbrała rzeka Nissa i za- 

graża zerwaniem mostu i młynu w majątku 
Gorzelnia, gminy nowomyskiej. 

Sytuacja w Lidzie. 
LIDA, 4. 4. (Pat). — W związku z rapto- 

wnem tepnieniem Śniegu p m wody ko- 
ło Lidy podniósł się w niedzielę o 10 rano 
do około 3 metrów. Wanda zalała, ze wzglę- 
du na zatkanie się kanału na uliey Szkolnej, 

część domów na tej ulicy, z których około 
godziny 14 ludność musiano ewakuować. — 
Około godziny 20 nastąpił dałszy przybór. 
Pod wodą stci część Łidy ed strony zachod- 
niej. Częściowo została zalana ulica Zawał- 
na, Na przedmieściu Lidy Słobódka 11 zosta- 
ły zalane 4 domy. Również na Zakasanee i 
Piaskach woda zalała kilka domów. | 

Z powiatu nadchodzą meldunki o szyb- 
kim przyborze wszystkich rzek i strumyków, 

      

które występują z brzegów, zalewając oko: - koncert utworów Chopina w wykonaniu zdo 
liczne pola. Е 

LIDA, 4. 4. (Pat). — W ciągu nocy woda 

z większości załanych domów ustąpiła, nie- 
mniej jednak otoczone one są wodą. Niek- 

tóre domy pozostają jeszcze w wodzie. Więk 

szych strat, poza zalaniem przechowywanych | 

w piwnicach produktów, nigdzie nie zanoto- 

wano. — Zaznaczyć należy, że obecna po- 

wódź w Lidzie została spowodowana jedy- 
nie topnieniem olbrzymich mas śniegu. Rze- 
ka Lidziejka wzbiera, jak dotąd jednak przy 
bór ten nie przyczynił się do powiększenia 
rozmiarów powodzi. 

Podobny wypadek powodzi, spodowodo- 
wanej topnieniem Śniegu, wydarzył'się w Łi- 
dzie przed 20 laty. > 

powodu ciężkiej sytuacji finansowej pań- 

stwa starania te nie dały pozytywnego re- 

zultatu i zgórą 1000 rodzin bezrobotnych zo- 

stanie pozbawiónych zasiłków. 
— Kryzys w bezrobociu. Wiosenny okres, 

w jaki niedawno wstąpiliśmy, zaznaczył się 

pewnem, minimalnem zresztą, ożywienieni na 

wileńskim rynku pracy. Tydzień ubiegły 

przyniósł zahamowanie wzrostu bezrobocia. 

W” porównaniu z tygodniem poprzednim bez 

robocie nawet spadło o 3 osoby. 

podług. ostatnich _ danych, Wilno. li- 
bezrobotnych, w tem najpokaž- 

niejsze rubryki stanowią bezrobotni pracow- 

nicy umysłowi i robotnicy niewykwalifiko- 

‚ wani. 

Obecnie bezrobocie będzie stopniowo spał 
dać, aczkolwiek nie należy spodziewać się 

większego odprężenia ze względu na zapo- 

wiadający się zastój w robotach budowla- 

nych. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Podług danych 

miejskich władz sanitarnych, w tygodniu u- 
biegłym zanotowano następujące wypadki za- 
słabnięć na choroby zakaźne: tyfus brzuszny 
1, płonica 11, błonica 4, odra 17 (w tem 3 
zgony), róża 5 (zgon 1), grypa 1, gruźlica 9 
(wszystkie wypadki śmiertelne), jaglica 1 oraz 
śpiączką 1 

Ogółem chorowało 56 osób, w łej liczbie 
14 zmarło, najwięcej ofiar pociąga gruźlica, 
która szerzy straszne spustoszenie. 

TEATR | MUZYKA 
— „Sprawa Moniki* — na Pohulance. 

Dziś, we wtorek dnia 5 kwietnia o godz. 
8-ej wiecz. po raz 4-ty interesująca sztuka 
feministyczna Marji Morozowicz-Szczepkow- 
skiej p. t. „Sprawa Moniki*, której tematem 
jest ciekawy problem stosunku kobiety do 
spraw miłości i pracy zawodowej. Sztuka na- 
pisana jest niezwykle śmiało i interesująco, 
dlatego trzyma widza w napięciu od począt- 
ku do końca, mimo iż grają w niej tylko 
trzy kobiety: „Monika* — Irena Grywińska, 

  

  

    

  

„Anna* — Zofja Małyniczówna, 
— Zofja Mysłakowska. Sztuka 
przedewszystkiem kobiety. Ceny miejsc zwy. 
czajne, 

— Rewja „Nasze dziady“ — w Lutni. 
we włorek dnia 5 kwietnia o godz. 

wiecz. pełna humoru i satyry regjonal   

  

„Na- 
dzi * z udziałem artystów Teatrów- 

Miejskich: Wpłłejki, Kamińskiej, Detkows- 
kiej, Glińskiego, Ciecierskiego, Wyrzykows- 

kiego, Karpińskiego, Zełwerowiczówny, Ła- 
dosiówny, Wasilewskiego, Jaśkiewicza i in. 
Na niedzielnej premjerze Rewja została przy 
jęta entuzjastycznie przez zebraną publicz- 
ność, która bawiła się do łez. 

Jutro, we środę 6 b. m. o godz. 8-ej w. 
„Nasze dziady”. 

— Najbliższa premjera w Lutni. Nieza- 
długo w Teatrze Lutnia odbędzie się niez- 
wykle ciekawa premjera wesołej i pełnej 
humoru komedji Piotra Vebera i Henryka 
de Grosse p. t. „Bęben*. Niezwykłą atrakcją 
tej komedji będą występy świetnego arty- 
sty Teatrów Miejskich w Warszawie — 
Antoniego Różyckiego, który odtworzy rolę 
„Maurycego Delanoy*. Sztukę tę przygoto- 
wuje Karol Wyrwicz-Wichrowski. > 

— WIELKI FESTIVAL LAUREATÓW. Nie 
zwykłą atrakcją dla sfer muzykalnych mia- 
sta będą koncerty poświęcone twórczości 

        

      

    

  

    

Obecnie :* 
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oczciwi Wilnianie! 

Jak łatwo można ich nabrać, najłepszy 

dowód w kupowaniu ułotki „Nasze Dziady”, 

wydanej i napisanej podobno (?) przez tutej- 

szych literatów (?) Musieli to być 

patorzy tego określenia, bo ani dowcipu ani 

cyś uzur 

  

sumienności (powtarzane stale kawały zuży- 

te w Radjo). A poziom? Dla ulicy. Szkoda 

papieru na takie „utwory 50 groszy lepiej 

było dać bez tego naciąga: ludzi. 

Chopina, w wykonaniu laureatów II-go Kon. 
kursu Międzynarodowego im. F. Chopina. 
W Wilnie odbędą się 4 recitałe fortepiano- 
we z udziałem 9-ciu laureatów. Na pierwszym 
koncercie w niedzielę 10-go b. m. wystąpią: 
Lily Hertz (Węgry), Kurt Engel (Austrja), 
Juljan Karolyi (Węgry). Drugi koncert w 
poniedziałek 11 b. m. wypełnią Imre Ungar 
(Węgry), Zuzanna de. Meyere (Bełgja). Na 
trzecim koncercie we wtorek 12 b. m. uka- 
żą się Abram Lufer (ZSRR.) i Leonid Sa- 
gałow (ZSRR.). Na czwartym i ostatnim kon- 
cercie w środę 13 kwietnia grać będą Te- 
odor Gutman (ZSRR.) i Emanuel Grosman 
(ZSRR.). Wiszystkie koncerty odbędą się w 
gmachu Teatru Miejskiego na Pohulance. 
Bilety nabywać można w kasie zamawiań 

Teatr Lutnia — codziennie od 11—9 wiecz. 
bez przerwy. 

Zainteresowanie koncertem wyjątkowe. 

RADJO 
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 łat elektryczności* odczyt. 17.35: Kon- 
cert. 18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza: 
19.00: Przegląd łitewski. 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 Konkursu im. F. Chopina, 22.30: 
Kom. 22.40: Recitał fortep. 23.20: Kom. i 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZISIEJSZE KONCERTY W RADJO. 

Popołudniowym koncertem  symfonicz- 
nym w radjo (godz. 17,35) dyrygować będzie 
w dniu dzisiejszym Ignacy Neumark, który 
od łat dziesięciu jest dyrygentem orkiestry 
symfonicznej w Holandji. Program koncertu 
obejmuje symfonję Haydna, Scherzo ze „Snu 
nocy letniej" Mendelsohna i X rapsodję 
szwedzkiego muzyka Hugona Alfvena, któ- 

ra. kończy - się charakterystycznym tańcem 
szwedzkim o rytmie polskiego mazura. | 

Wieczorem zaś:;0o godz. 20,15 transmitować 
będziemy z Konserwatorjum Warszawskiego 
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bywców nagród na II Międzynarodowym 
konkursie im. Fr. Chopina. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
AWANTURA REKRUCKA NA ULICY 

ZAWALNEJ. 

Wezaraj o godzinie 11 przed południem 
grupa: przybyłych porannym pociągiem do 
Wilna rekrutów wszczęła na ulicy Zawalnej 
awanturę napastująe przechodniów i nawet 
przechodzące kobiety. 

Takąż awanturę rekruci wszezęłi wpobłi- 
żu rynku drzewnego przy tej ulicy. Wj tym 

miejscu furmani stawili awanturnikom ezyn- 

ny opór, wobec cezgo doszło do krwawej 

bójki, podczas której jednemu Ż rekrutów 

poważnie uszkodzono jakiemś tępem natzę- 

- dziem głowę. 
Awanturę zlikwidowała polieja oraz przy 

były na miejsce z polecenia zaalarmowańej 
Komendy Plaeu patrol Żandarmerji. Podnie- 
ceni rekruci usiłowali stawić czynny opór 

nawet policji. 
Awanturujących się rekrutów _odprowa- 

dzono do pierwszego komisarjatu P. P. gdzie 
sporządzono protokół. ю 

POSTRZELIL SIĘ W| ZAMIARZE 
SAMOBÓJCZYM. 

W dniu wczorajszym o godzinie 3 p. p. 
przy ulicy Horodelskiej Nr. 36 usiłował po- 

pełnić samobójstwo, przez postrzełenie się 

z rewolweru w pierś 20-letni Aleksander Su- 

szezyński z zawodu ślusarz, Kula przeszła 

nawylot, я ża + 
Przewieziono go w stanie ciężkim do 

Szpitala św. Jakóba. (e). 

GORĄCA ZEMSTA. 
Przy ulicy Rydza Śmigłego Nr. 42 obłana 

została wrzątkiem  44-letnia Joanna Mam- 
ezys — żona ślusarza kolejowego. Przewie- 
ziono ją w stanie ciężkim do szpitala kołe- 

jowego. P. Mamczys została poparzona przez 

kobietę, którą podejrzewała, że jest kochan- 

ką jej męża, który porzucił ją przed niedaw 

nym czasem wraz z dziećmi na pastwę ю- 

su. (e). 

BÓJKA POMIĘDZY KAMASZNIKAMI. 

Wczoraj wieczorem na zaułku Ignacow- 
skim doszło do poważnej bójki pomiędzy 
kamasznikami na tle konkurencji, W wyniku 

kójki został dotkliwie póbity kumasznik A: 
Chenenkin zamieszkały przy ulicy Sierakow- 
skiego. Poszkodowanego dostarczono do am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego gdzie u- 
dzielono mu pierwszej pomocy. (e) 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

— Marja Romanowska, lat 27, zam. przy 
ul. Zarzecze 8, w celu pozbawienia się życia 

wypiła jodyny. Łekarz Pogotowia Ratunka 
wego, po udzieleniu pomocy, odwiózł despe 
ratkę do Szpitała Sawicz, w stanie niezagra- 

jcym życiu. Przyc i a. 
— Kazimiera Jankoj im. w Rów- 

nem Polu, w celu pozbawienia się życia, wyv- 
piła esencji octowej. Lekarz Pogotowia Ra- 
tunkowego, po udzieleniu pomocy, odwiózł 
desperatkę do Szpitala Sawicz, w stanie nie- 

zagrażającym życiu. Przyczyna — zawód mi 
łosny. с 

KRADZIEŻE. 

—W nocy z dnia 2 na 3 b. ., pieznapi, 

sprawcy, zapóńńócą wybrania szyby w oknie, 
dostali się do mieszkania Henryka Zusmana 
(Dąbrowskiego 7), skąd na jego szkodę i słu- 
żącej Urszuli Czyplisówny, skradli gardero- 
bę męską i damską oraz biżuterję łącznej 
wartości 2100 zł. Ustalono, iż kradzieży tej 
dokonał Tuf Pinchus (Ponarska 18), którego 

ze skradzionemi przedmiotami zatrzymane. 
— Janowi Tarćlisowi (Środkowa 14) w 

międzyczasie od 15 marca do 1 kwietnia b. r 
z niezamkniętego strychu skradziono wał że- 
lazny oraz inne przedmioty wartości 70 zł. 
Kradzieży tej dokonał Władysław Bohdzie- 
wicz (Środkowa 14), którego ze skradzionemi 
rzeczami zatrzymano. 

— Pawłowi Lubińskiemu (Targowa 19). 
w domu publicznym przy ul. Praczkarnia 15 
skradziono z kieszeni marynarki 50 zł. — go- 
tówką. Ustalono, że kradzieży tej dokonała 
Helena Andrzejewska (Praczakrnia 15), któ- 
rą zatrzymano. Skradzionej gotówki narazie 
nie odnaleziono. 

Liss sa 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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„Nasze dziady“ 
na rzecz bezrobotnych. 

Nawet w dzisiejszych kryzysówo- 

zmaterjalizowanych czasach dzieją się 

jeszcze czasami cuda. Takim cudem 

był szturm publiczności wileńskiej do 

kasy Teatru na Pohułance, w dniu 

przedstawienia „Naszych dziadów* 

na rzecz bezrobotnych. Na kwadrans 

przed ósmą, wszystkie miejsca wraz z 

dostawnemi krzesłami były już roz- 
przedane, sporo poważnych dygnita- 

rzy, nie mogąc zdobyć miejsce siedzą- 

cych, zdecydowało się nawet na bile- 
ty wejściowe, a pomimo tego byli į ta 
cy, którzy — srodze zmartwieni — 
kwitkiem odeszli od kasy. 

Со tu mówić, w Teatrze na Pohu- 

lance od czasów pamiętnego darmo- 

wego przedstawienia „Przestępców * 

Brucknera, nigdy nie było takich tłu 

mów. Społeczeństwo wileńskie było 

zawsze j pozostało ofiarnem, nic więc 

dziwnego, ż: na przedstawienie na 

rzecz bezrobotnych każdy pośpieszył 

zakupić bilet. Ale przyczyną tak nie- 

bywałej frekwencji, była nietylko o 

fiarność, ale też umiejętna reklama au 

torów Rewji, którzy iście po amery- 
kańsku umieli pobudzić ciekawość. 

po mistrzowsku, zapowiadając w ko- 

munikatach i afiszach kolosalną, nie- 
bywałą bombę .„.dowcipu, humoru i 

satyry. 
Reklama była świetna, niestety, 

samo widowisko znacznie mniej uda- 

ne. Dwie pierwsze części, z wyjątkiem 

Rewelersów kwartetu p. Świętochow- 

skiego, wypadły przewlekle i nudno, a 
część publiczności wręcz się uskarż 
ła, że wszystko to już słyszała przez 
radjo, no a w trzeciej części najżyw- 

szej i najweselszej, autorzy wykazali 

jednak brak umiaru, inwencji i dowci 

pu. 
Wilnianin, posiadający uczucie 

czci i szacunku do wielkich postaci 

historycznych swego kraju, nie zdobę- 
dzie się na pokazanie karykatury Ge- 

  

   

    

  

dymina, jako ospałego i-zawszonego 
chłopa. Coby też powiedział Kraków, 
gdyby coś podobnego zrobiono w re- 
wji z legendarnej postaci jego założy- 
ciela? Wątpimy, aby autor takiej ka- 
rykatury zasłużył na brawa publicz- 
ności krakowskiej. 

Nie, panowie autorzy, ten niesma- 
czny dowcip wam się nie udał, mimo 
świetnej gry Wołłejki. W owe czasy, 
kiedy „Gedyminiuk'* podług Wasze- 
go widzenia przeszłości, spał, a inni 
rdzeni wilnianie gadali tylko, myś- 
ląc o osobistych zaszczytach, za wzo- 
rem wielu współczesnych  społeczni- 
ków, Wilno rozwijało się bujnie, a ży- 
cie kulturalne i społeczne, mimo u- 

cisku zaborcy, szło w zawody z War- 
szawą, choć byliśmy zdani wyłącznie 
na własne siły. Wystarczały one pod- 
dostatkiem, a dziś zasilają stolicę Rze- 
czypospolitej. 

Satyra jest dobrą wtedy, gdy uwy- 
pukla i wyjaskrawia pewne, rzeczywi- 
ste wady i śmiesznostki przedstawio- 
nego człowieka. Autorzy „Naszych 
dziadów, wykazali dużo złośliwości, 
lecz za mało zmysłu obserwacyjnego. 
Z prof. Ruszczyca, wice-prezydenta 
Czyża i braci Studnickich nie umieli 
wydobyć nie charakterystycznego; po 
za czysto zewnętrznym wyglądem, 
lecz i to nawet jest wyłączną zasługą 
aktorów, co zaś do p. H. Romer, ło 
przedstawili ją zasadniczo fałszywie, 
insynuując jej manję wielkości i uda 
wanie młodziutkiej, o co ją trudno po- 
sądzać, a nie umieli wyzyskać właści- 
wego jej żacietrzewienia w polemice, 
co mogłoby się świetnie nadawać do 
satyry. P. Bułhak i dr. Lorentz na- 
wet i zewnętrznie byli niepodobni i 
nieudani, jedynie prof. Limanowski 
udał się bezkonkurencyjnie autorom 
i panu Karpińskiemu; był jak żywy, 
p. Karpiński wystudjował prof. So-Li- 
Mana znakomicie, głos, ruchy gesty- 
kulacje, przez cały czas ani na mo- 
ment nie wypadł z tonu i charakteru, 
tak, że podczas długiego przemówie- 
nia, widz miał wrażenie, że ma przed 
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SPORT. 
Honorowa przegrana Wilna z Estonią. 

Rewelacyjny nokaut „Konarda'* 
Występ niedzielny pięściarskich mistrzów 

Estonji był niełada ewenementem dla ogółu 
sportowego Wilna. Obszerna 2 
dowego wypełniona po brzegi у 
mownie o wzrastającej u nas z dnia na dzień 
popułarności buksu. 

Po wałkach w Łodzi i Białymstoku zje- 
chali do nas goście poprzedzeni famą za- 
ciętych i twartdych fhigterów, nieustępliwie 
dążących do zwycięstwa. Silnt ycznie, do- 
brze zbudowani, nieźle zaawansowani tech- 
nicznie swem dżentelmenskiem zachowaniem 
się na ringu, wstępnym bojem zdobyli Eston 
czycy uznanie i sympatję widowni. 

Reprezentanci Wilna nie zawiedli rów- 
nież pokładanych w nich nadziei, zdobywa- 
jąc się na maksimum wysiłku i ofiarności. 
Jednem słowem mecz niedzielny z punktu 
widzenia sportowego zaliczyć należy do im- 
prez najbardziej udanych w sezonie. Nie 
stety drobne, lecz przykre  niedociągn 
organizacyjne zepsuły ogólne dodatnie w 
żenie zawodów. Pomijając już fakt półgo- 

sobą nie aktora, ale samego Limara 
i że słucha jednego z pełnych dynami 
ki i fantazyj odczytów. Gdyby auto- 
rzy umieli tak trafnie scharakteryzo- 
wać i inne osobistości wileńskie, moż - 
naby im nawet wybaczyć tendencyj- 
ne przedstawianie ospalstwa autoch- 
tonów wileńskich, którzy tkwią w 
gnušnym marazmie i czczej gadani- 
nie, czekając, aż im przybysze kultu- 
rę Wiłna zbudują. Lecz ponieważ ró- 
wnież inne postacie ich były niepra- 
wdziwe lub błade, przeto te natchnio- 
ne i twórcze pięknoduchy, przypomi- 
nają raczej kolorowe baloniki sprzeda 
wane na przedstawieniu. Są one barw 
ne i wznoszą się wysoko, widne są 

zdaleka i nęcą oko, lecz jak bańki my 
dlane są krótkotrawłe i, prysnąwszy 
mydlinami, nikną bez śladu. 

Lecz mniejsza o wartość widowis- 
ka, grunt, że teatr był pełny i dał do- 

bry dochód na bezrobotnych. 
Zastępca. 

  

   

  

     

    

   

    

          

dzinnego opóźnienia, co ostatecznie można 
pożołyć na karb spóźnionej publiczności, wy 
czekującej na swoją kołejkę przy kasie. — 
trudno pominąć milczeniem wyczekiwania 
Estończyków na ringu na zjawienie się za- 
wodników wileńskich, którzy niewiadomo 
z jakich powodów pozwolili na siebie cze- 
kać w wagach muszej i koguciej. 

Przed rozpoczęciem zawodów po 
łym ceremonjale powitani 
żyn oraz wręczeniu gościom wspan j wią- 
zanki kwiatów, przedstawiciele Wól. Okr. 
Zw. Poks. i poszczególnych klubów w gorą- 
cych słowach pożegnali niestrudzonego na 
gruncie wileńskim pioniera boksu p. Kłocz- 
kowskiego, który po raz ostatni sędziował u 
nas, udając się na stałe do Grodna. 

Na ringu pozostał Esłończył Kaup w ocze 
kiwaniu na swego przeciwnika, Po dłuższej 
chwili zjawia się wreszcie młodziutki i 
patyczny Walter św pasowany na mistrza 
wagi muszej w klasie junjorów. Od uderze- 
nia gongu silny, zgrabny i zwinny Estoń- 
czyk ,rozporządzający bogatym repertuarem 
ciosów, ujmuje inicjatywę w swoje ręce, 

prąc nieustannie naprzód. Walter utrzymuje 
walkę otwartą od czasu do czasu skutecznie 
kontrując. Runda dla Estońc. + W dru- 
giem starciu Kaup nadal utrzymuje przewa- 
gę punktową, znajdując się cały © w ofen 

zywie. Pod koniec spotkania wyczerpany 
Walter dąży do zwarcia i przegrywa wysoko 
na punkty, Mimo zdecydowanej przewagi 
Estończyka walka pozostawiła najlepsze wra 
żenie. 

W) wadze koguciej Secberg (E.) zaprezen- 
tował oryginalny sposób walki z otwartą 
gardą. Niesamowita taktyka przeciwnika pe- 
szy początkowo Łukmina, który walczy bar- 
dzo ostrożnie. Pierwsza runda upływa pod 
znakiem dużej przewagi Estończyka, w dru- 
kiej szanse nieco się wyrównują — runda 
jednak dla Seeberga. W' ostatniem starciu 
Łukmin zagrał „va banque* i zdobył bezape- 
lacyjną przewadę, nadrabiając stracony te- 
ren. Zwycięża Łukmin, zdoby ąc dla Wil- 
na pierwsze dwa punkty. 

Za chwiłę na ringu ukazują się przedsta- 
wiciele wagi piórkowej Hendrikson — mistrz 
Estonji i Znamirowski —- reprezentant Wil- 
na. Estonczyk silny i dobrze zbudowany, zda 
je się zapominać o pracy nóg, walczy prze- 
ważnie w pozycji stojącej, jego silne ciosy 
robią jednak wrażeni Znamirowskim któ 
ry z rundy na rudę wyraźnie słabnie i koń- 
czy starcie zupełnie wyczerpany. 

    

   

    
       

     

  

   
    

      

    

  

    

    

ESTONJA PROWADZI 4:2. 

W wadze lekkiej — Lester to jeden z naj 
jaśniejszych punktów drużyny gości. Dosko- 
nały technik, mający już na rozkładzie mi- 
strza Niemiec zaprezentował boks w najlep- 
szem wydaniu. Matiukow (W.) miał z nim 
ciężką przeprawę. Mimo to szedł odważnie - 

  

do walki, oddając cios za cios, niestety wi 
szość uderzeń wilnianina trafiało w rękawi- 

ce doskonale kryjącego się Estonczyka. Ma- 
ciukow zadziwił wytrzymałości 
cięstwa. Siły były jednak nierów 
przegrać i przegrał, ale przegrał z honorem. 

W, wadze półśredniej Wilno zdobywa 
niespodziewanie dwa dalsze cenne punkta 
przez Oszeldę, zastęjującego chorego Pilni- 
ka. Estończył Salong to najsłabszy zawod- 
nik ekipy go Po bladej i bezbarwnej wal 
ce zwycięża niezbyt przekonywująco Oszelda 

  

   

  

    

  

    

      

STAN MECZU 6:4 NA KORZYŚĆ GOŚCI. 

Na ring witany burzą oklasków wychodzi 
ulubieniec publiczności, gwiazda boksu wi- 
leńskiego — Jerzy Wojtkiewicz. Już przed 
zawodami sympatyczny i popularny .„Jurek* 
miał tremę, gdyż, jak wiadomo wycofał się 
ostatnio z czynnego życia sportowego. Dwu- 
miesięczna przerwa zrobiła swoje, brak zaś 
systematycznego treningu dał się Wojtkie- 
wiczowi we znaki. Tkwiący jednak w nim 
duch sportowy i ambicja nie pozwoliły uchy 
lić się od spotkania międzynarodowego — 
stanął w obroni Na szczęście, 

przeciw- 
em jego okazał się jeden z najzdolniej- 

szych reprezentantów Estonji-—bokser o mię 
dzynarodowej kłasie, ambitny, silny i wyso- 
ko technicznie zaawansowany — Rejno.. To 
też walka w wadze średniej była bardzo za 
cięta. Naj: i a była pierwsza runda, 
której Wojt zaprezentował cały swój 
przebogaty cy“. Byla to wal- 
ka dwóch orzędnych wybitnych bokse- 
rów. Wi drugiej i trzeciej rundzie u Wojtkie 
wicza wystąpił brak treningu, dzięki czemu 
Estończyk zdobywa nieznaczną przewagę pun 
ktową i niezbyt przekonywujące zwycięstwo 

Wi wadze półciężkiej Zacieski (W.) zro- 
bił ogromne postępy. W walce jednak z do- 
skonałym Kuura (E.) ze względu na olbrzy- 
mią przewagę fizyczną i lepszą technikę 

Estończyka niewiełe miał do powiedzenia. 
Walczył jednak bardzo ładnie i przegrał z 
honorem. 

Ostatnie spotkanie dnia daje wynik wręcz 

rewelacyjny. Poprawiający się z meczu na 

mecz „Konard* nokautuje już w pierwszej 

rundzie olbrzyma estońskiego Adelmana. Po 

krótkiej wymianie ciosów, które nie rokują 
różowych nadziei dla wilnianina, ten błyska- 
wicznie dochodzi do zwarcia i dzięki udane- 
mu ciosowi w żołądek, zdobywa zwycięstwo 
przez K. O., ustalając wynik spotkania. 

Wi ogólnej punktacji zwycięża Estonja w 
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stosunku 10:6. Zważywszy, že drużyna gości 
składała się г samych mistrzów, wynik: ten 
uznać należy, za bardzo zaszczytny dla mło- 
dego pięściarstwa wiłeńskiego. (eš). 

Pracowity kwiecień w Lidze 
Narodów. 

GENEWA. 4.4. (Pat.) — Po przer- 
wie wielkanocnej nastąpi w najbliż- 
szych dniach wznowienie działalności 
poszczególnych organów Ligi Naro- 
dów. 

  

Kwiecień będzie pod tym względem: 
miesiącem licznych zebrań różnych 
komisyj i komitetów. 

Poza konferencją 
która wznawia swe prace 11 kwietnia: 
i Radą Ligi, która zbierze się 12 kwie- 
tnia dla rozpatrzenia raportu komite- 
tu finansowego, zbierają się także £ 
kwietnia komitet do walki z handlem 
żywym towarem, 6 kwietnia — ko- 

mitet ekspertów oświatowych, który 
badał w ciągu kilku miesięcy problem: 
wychowania w Chinach, w którym 
zasiada między innemi ekspert pol- 
ski prof. Palski, 9 kwietnia — komi- 
tet opieki nad dzieckiem, 12 kwietnia: 
podkomitet ekspertów nomenklatury. 
celnej, 15 kwietnia komisja do sprawy 
opjum, 21 kwietnia komitet eksper- 
tów dla zbadania sytuacji w przemyś- 
le automobilowym, 25 kwietnia pod- 
komitet ekspertów dla zbadania sy- 
tuacji w przemyśle drzewnym, 28 - go 
kwietnia komitet mieszany ekonomi- 
czno-finansowy, który zbada wpływ 
zaburzeń mechanizmu finansowego t 
monetarnego na handel międzynaro- 
dowy. 

Pozatem zbierze się jeszcze komi- 
tet do spraw Iraku oraz stała komisia 
doradcza do spraw wojskowych, mor- 
skich i botniczych. 

  

  

Popierajcie Przemysł Krajowy: 

    

rozbrojeniową;. 
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Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od wtork > Aut. Marlena Dietrich » »-« CUDZA NARZECZONA 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter60gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

BOENSRewa=x Reż. Al. Ford, kier. lit. red. T. Konczyc. W rolach główn. Zosia 
przebój polski Legjon ulicy Mirska, Stefan Rogulski, Radzio. Fijewski, Jez Kobusz. 

Arcydzieło to jednocz. demonstruje.się w Warszawie w kinie „Stylowy“. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Dia młodzieży na balkon 60 gr., na parter 80 gr. Początek o godz 4, 6, 8i W'15, w niedzielę o g. Ż-ej. 
WKRÓTCE: Aniołowie Piekła. Najpotężniejsze arcydzieło stuleci, którego wykon. kosztowało 4 miljony dol. 

Dziś! Wzruszy was! Rozczułi 
аама aga Janet Gaynor Je go m alen ka 

z Wernerem Baxterem w superfilmie 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 10'15. 

Dziś! 100% cudo-film 
авю Klatwa rodu mandarynėw 
na tle tragicznych nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka. 

> Anna May Won: 
Nad program: Dodatki 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22. tel. 15-28 Na |-szy seans ceny znižone, 

  Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 

oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 

EB LAA KAA AAA AAA AA AAAAAAAAAAAAAAA AAA E 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo- 
narjuszy T-wa Brow. „Szopen* w Wilnie S. A. 

Niesam. dramat miłości i zemsty. 
"Tajemn. przep. zagadk. wschodu 

Udział biorą: znakomita chińs| gwiezda 
i dawno riewidziany bohater filmu „Bitwy pod Czuszima* Sessue Haykawa. 

świękowe. Ceny miejsc normalne. Początek o gydz. 4, w dnie świąteczne o g. Ż-ej 

Realizacji genjaln. reżysera 
wytw. przełom w dotychczas. szablonie filmów polskich DZIKIE POLA Józefa Lejtesa, twórcy 
filmów „Huragan” i „Z dnia na dzień”. Początek o godz. 4-ej. Biłety honorowe nieważne. Ze wzgl. na całość 

artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów: 4, 6, 5 i 10'15 

Dziś! Największy film świata! Wznowienie! Nowa kopjai Wielka - epopea 
Nowa edycja! Nieśmiertelne drieło Joe May'a p. t. indyjski grobowie miłości i poświęc 
W rolach gł: Mia May, Conrad Veldt, Lia de Putti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 

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

7168, rewel. przebój Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. Najwspanialszy dbędzie si dniu 17 kwietnia 1932 r. dz. 19-ej 
žwiekuwo-špiewnyl 3 R I 0 R I T A film świata. Bajeczne widowisko, które kosztowało miljony = ER Zarządła Twa w Wilnie ać A Sios 

W roli głównej czarująca Bebe Daniels i słynny amant za którym szaleją kobiety John Boles. skiego 18. 
-Nad prograin: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. Porządek obrad: |) Uzgodnienie statutu Spółki 

е z Rozp. Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 

życi Marty Peeia „«. SZEŚĆ tygodni wśród apaszów marca 1928 roku o prawie o spółkach akcyjnych i 

uchwalenie w tym celu całego statutu Spółki w no- 

z cyklu „Białych niewolnic*. W rol. główn Harry Peel i Davy Holm. 
Nad program: Król humeru Harokd Lioyd p. t. HAROLDEK EZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

Dzić najnowsze 100% dźwiękowe Czarująca dźwiękowa 

wem brzmieniu. 

arcydzieło Eryka Pommerą p. t. BOMBY „NAD MONTE-CARLO epopea miłosna. 

2) Upoważnienie Zarządu Spółki, aby ne pra- 
wsch Walnego Zgromadzenia poczynił w uchwalo- 

W rolach głównych: Sary Maritza, Hans Albers i słodka Liljana Heye. 
Nad program: Dźwiękowa rysunkowa komedja Fiejszera. 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. 

  

  

Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚ! Najnowszy film dźwiękowy prod. polskiej, który 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
tebok dworca kolejow.) 

  

  

  

     Dźwiękowe Kino 

LU x 
Miekiew. 11, tel. 15-61 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36, 

Dziś najnowsze jubil, arcydz. Salonowo-erotyczny 
dramat w 12 aktach 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
gl. Mickiewicza 9.       

  

Sz : se ZALOTE 4 

- OBWIESZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego m. Wilna niniejszem podaje do 

wiadomości dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w łokału Towarzystwa, przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w obecności 

adzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 20 maja 1932 roku, a jeżeli pierwsza nie dojdzie 

Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 2) że zgodnie z paragrafem 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej 

uskutećznionych na rachunek dłużnika, 

  
Komitetu N 

do skutku, druga — 7 czerwca 1932 roku. 

pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetkach za zwłokę, wszystkich wydatków, 

kosztów egzekucji, obci jących dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licyiacji, przyczem na nabywcę 

nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji po- 

życzek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział z licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w 80- 

dzinach urzędowych (od 9 do 2 po poł.), lub w odnośnych ks. hipotecznych, o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprze- 

daż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 

i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadjum, nieumorzonej 

pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone 

w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej, wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opła- 

tę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych 'na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie 

nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

     

   

  

  

  

  

                
  

1 | 2 3 : 4 5 6 | 7 M 9 

538 | 74 Bałter Ilja |  Nowogródzka 10 | 618,80 | 9702.— | 4410.— | 76840.68 : 

204/504/605 | 9493 Berkus-Anolik Sora-Ester |. Sadowa 11 | 844 7819.53 | 3534.04 | 68970.15 | 2158,25 

22/532 3510 Felmanowie Calel i Bejla | Lidzki zaułek 5 | 523,25 | 3958.76 | 1509.73 | 26713.26 486.75 

601 | 7156 Grużewski Kazimierz | Wielka 33 | 2295 19786.64 | 9922,50 |176178.19 — 

167 | |nieureg. |  Kownet Genia | Popławska 27 1275 1099.26 | 261.83 | 4928.11 437.25 

537 | 9288 Morgenszternowa Henia | Tartaki 36/22 13152,50 | 4767.79 | 1658.75 | 28815.26 — 

523 | 874 | Zalkindowie Anna i Rywka | Wielka róg Miljonowej 13 928,20 | 31756.80 | 11025.— 194583.68 — 

406 | 2692 Zmaczyńska Marja Jasna 51 1116,44 672.19 | 154,09 | 1894.80 198.— 

WYJAŚN E RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomoś 4, 4) ulica i Nr, domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma zaległych 

  

należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być niszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma la ż doliczeniem do niej mających pierw- 

szeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione 

zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami od niej za zwłokę , 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licy- 

9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. 

UWAGI bicytacja rozpocznie się od sumy należności, objętych rubrykami 6, 7, 8 1 9. 

mości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

į Wydawnictwo „Kutjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. š Drukarnia „„Znicz“, Wilno, ul. Š-to Janska 1, tel. 3-40. 

  

tacji. 
Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzedawanej nierucho. 

       

  

Nie dajcie się na nic innego 
rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OLLA“ 
te marka wypróbow. w ciągu dziesiątków lat 

Dowiedziono profilaktycznie. 

  

I“ UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wezystkich 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, 

Iniynier-gr090m 
z ukończ. studjami zagra- 

  

| nicą przyjmie posadę w 
majątku za skromne wyna- 
grodzenie. Oferty: Wilno, 
Mlynowa 2—39, S. Busiel 

Agronom 
z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z hodowlą 
bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolny, 
pracowity i przedsiębior- 
czy, poszukuje posady 
lub prący. Wymagania 
b. skromne. Oferty kiero- 
wać do Admin. „Kurjera 
Wil.” ul. Jagiellońska 3, 

dla W. P. 

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ. śred- 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia l-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna* 

  

  

    

POTRZEBNE SĄ 
Kasjerka i Ekspedjent- 
ka odpowiedz. z kaucją 
do ptosper. przedsiębior- 
stwa cukierni. Zgłasz. się: 
ul Miłosierna 6 m. 3 od 

godz. 5—%6 wiecz. 

Do wynajęcia 

lokal 
nadający się pod biuro, 

kłub lub ognisko 
przy ul. Wileńskiej 20 

  

  

Do wynajęcia 
4, 5, 6-pokoj. mieszkanie 
wołne od podatku lokal., 
suche, jasne i ze wszelk. 
nowoczesnemi wygodami, 

Wiłkomierska 5-a 

umeblo- 
P oko wany 
duży z oświetl. elektrycz. 

  

  do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej || m. I   

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, werer. 
narządów moczowych. 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2i 4-—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel, 277 

„M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
. i moczopleiowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—! i 4—8 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłyiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

  

  

  

Lekarz. Dentysta 
Goldsztejn-Zilberbach 
Wielką 56—12. tel. 15-42 
Leczenie i wstawianie 

sztucznych zębów. 

„Akuszerka 

Maja Lakteroma 
prayjmuje od 9 do 7 więcr. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 6520 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. ł6 
róg Mickiewicza 

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

  

Akuszerka 

Marja Brzezia 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
Bizeprasjadsik się 

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

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu pa 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

Motocykl F. A. 
w dobrym stanie 
SPRZEDAM 

ulica Ludwisarska Nr. 14 
p. Maksimowicz. 

    

  

Zakład Fryzjerski 
damsko-męski p. f. 

„Emanuel”, Wileńska 16 

akadem. i ucząc. młodz. 
50% rabatu. 8524 

Zakład Fryzjerski 
|<. J. Mowszowicz 

Ostrobramska 22 
Salon męski zaopatrzony” 
higjenicznie. Egz.odr.1867 

  

    

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX”” 

Kalwazyjska Il, 
poleca pierwszorzędną xo- 
botę po cenach zniżonych» 

Proszę się przekonać. 

reperuję; Pianina z; 
wynajmuję — Mickiewiczm 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciesnej, p. Estko. 7702 

"Salon Damsko - Męski 

Pol I Klemens 
ul. Wileńska |4. 

Poleca prace w dziedzinie- 
fryzjersk jak farbowa- 
nie włesów, perukarstwo- 
i elektryczną  ondułację.. 
Dła urzędniczek 40% zn. 

          

Pole-a sic Sz. Klijenteli 

Zakład Fryzjerski: 
damisko-męski 
„Antoni“ 

W. Pohulanka 6 8714 

  

  

Zaklad Fryzjerski 
„STANISŁAW 

ul. Raduńska 22 
Salon męski i damski. 
Farbowanie włosów. 866% 

  

Sklep materjałów piśmien. 
„ELEONORA“ 
uł. Ś-to Jańska I 

Poleca; zeszyty, bruliony, 
stalówki, ołówki i +. d. 

Eyzamin 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 

III 

| 
! 

  

KURIER WILEŃSKI В 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 
Wilne, św. Jańska Rr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarszie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 
SOLIDNIE 
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4 Redaktos odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

podaje do wiadom., że dle. 

 


