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Rozmowy londyńskie. 
Problemy międzynarodowe zaczy- 

nają sobie następować na pięty. Euro- 

pejscy mężowie stanu nie mają chwili. 
  

aby móc swobodnie odetchnąć, a ich 

   ce zadania gonią jedne za dru- 

zmieniają się jak w kalejdo- 

bie 

giemi, 

Nie zakończywszy jednej wzię- 

"ej na warsztat sprawy, muszą prze- 

rzucać się na inne, wszystkie pilne, 

wszystkie niezmiernie  skompliko- 

wane. 

Olbrzymia machina Konferencji 

Rozbrojeniowej straciła na rozpędzie 

słownym (innego od początku jej bra- 

kowało), kwestja reparacyj i zamrożo- 

nych w Niemczech kapitałów anglo- 

saskich i francuskich pozostaje w za- 

wieszeniu. Wierzyciele jakoś się po- 

godzili z tem, że niemieccy dłużnicy 

  

nie płacą, a konferencja, która się już 

w styczniu miała zebrać w Lozannie, 

odbędzie się zapewne... w maju. Za- 

łatwianie tej sprawy uznano za próż- 

ną fatygę, zanim się nie wyklaruje 

sytuacja wewnętrzna Niemiec, która 

zależy nietylko od tego. kto będzie 

Prezydentem Rzeszy, ale też kto bę- 

w Prusach po wybo- 

Hindenburg 

może bowiem rządzić równie dobrze z 

dzie na górze — 

rach 24 kwietnia r. b. 

Briiningiem jak i z Groenerem lub 

nawet Hitlerem, byle ta współpraca 

odpowiadała pojęciu legalności stare- 

go służbisty. 

Wszystkie więc sprawy, stanowią- 

ce przednriot politycznej aktywności 

międzynarodowej odeszły chwilowo 

na drugi plan. Nawet zatarg chińsko- 

japoński stracił swój ostry charakter 

i przeszedł w stan chroniczny, na któ- 

ry niewiele wskórają komisje różnego 

rodzaju, odywające podróże po Chi- 

nach i Mandżurji. Ognisko olbrzymie- 

go konfliktu, który kiedyś nieuchron- 

nie stamtąd wyjdzie, konfliktu, które- 

go rozmiarów dziś nawet wyobrazić 

sobie nie możemy, tli dziś pod popio- 

łem. Jak długo? Nikt nie jest zdolny 

przeniknąć tajemnic budzącej się du- 

szy Azji. 

Europa zajmuje się w tej chwili 

sprawą bliższą i drobniejszą w porów- 

naniu do tamtej. Kontederacja gospo- 

darcza państw naddunajskich stoi w 

centrum bieżącej działalności dyplo- 

matycznej. Ciężki jest jej poród. 

Spotkały się znowu dwie różne te- 

zy, dwie odmienne koncepcje, fran- 

cuska i angielska. 

Tardieu usiłuje uzyskać zgodę An- 

glji na ograniczenie zbliżenia ekono- 

micznego wyłącznie do państw naddu- 

najskich: Czechosłowacji, Austrji, Wę- 

gier, Rumunji i Jugosławji, przezna- 

czając rolę kierowniczą w tej kombi- 

nacji Czechom, którym udzielił awan- 

su w postaci znacznej pożyczki. 

Anglja nie okazuje zapału do ta- 

kiej koncepcji. Jej kapitały 

głównie w państwach zwyciężonych: 
Austrji i Węgrzech, obawia się przeto, 

że w kombinacji francuskiej, wspie- 

rana przez Francję Mała Ententa bę- 

dzie miała sytuację dogodniejszą we- 

wnątrz konfederacji, a wyłączenie in- 

nych państw od udziału w niej odda 

   

„marzną   

cały ten związek gospodarczy w ręce 

Postulaty Niemiec i Włoch   Francji. 

znajdują więc posłuch w Londynie. 

zku 

na te dwa państwa, przebąkują też 

zlekka o Polsce. Przebija z tego wy- 

raźna i stała tendencja Anglji niedo- 

puszczenia aby którekolwiek z państw 

kontynentalnych nadmiernie wzmoc- 

niło swoje wpływy w Europie. Powy- 

żej tego punktu przyjaźń angielska 

w stosunku do Francji niezdolna jest 

sięgnąć. Każdy rząd angielski nicz- 

miennie stara się zachować pozycję 

bezstronnego arbitra pomiędzy Pary- 

żem a Berlinem i unika wszelkiego 

związania się 4 priori z jedną ze stron. 

Pomyślne przezwyciężenie kryzysu fi- 

Chcą tam rozszerzyć ramy z 

  

nansowego u siebie daje Mac-Donal- 

dowi większe w tej grze atuły, niż 

przed kilku miesiącami. 

'Tardieu natknął się na poważniej- 

sze Irudności z tej strony, niż przewi- 

dywał. Pojechał do Londynu. aby tam 

uzgodnić zawczasu z rządem angiel- 

skim stanowisko w sprawie naddunaj- 

skiej i spotkał się z chłodnem przy- 

jęciem. Anglicy wolą zachować wolną 

rękę na konferencji czterech 

która w tym tygodniu ma się 

zebrać. Taki sens posiada ošwiadeze- 

mo- 

carstw 
  

nie Mae-Donalda złożone dziennika- 

rzom francuskim po zakończeniu roz- 

mów z Tardieu i Flandin'em. 

Konferencja czterech nie rokuje w 

tych warunkach łatwego przebiegu. 

Udział Włoch i Niemiec w porozumie- 

niu celnem państw  sukcesyjnych 

zmienia zasadniczo jego charakter i 

niweluje rolę w niem Francji, która 

yczenia i 
   

zgodziłaby się uwzgłędnić 

interesy angielskie, ale obawia się po- 

litycznie i gospodarczo dla niej nie- 

bezpiecznej konkurencji Włoch i Nie- 

miec. Rozjemca angielski będzie za- 

pewne godził te rozbieżności, posłu- 

gując się hasłem dogodzenia wszyst- 

kim zainteresowanym, a dążąc w rze- 

czywistości do utrzymania wobec kon- 

tynentu swej historycznej zasady rów- 

nowagi politycznej 

  

Taka sytuacja na wstępie konfe- 

rencji zdaje się ułatwiać wejście Pol- 

ski do gremjum uczestników przyszłe- 

go porozumienia. Rozszerzenie jego 

na Niemcy i Włochy w tej czy in- 

nej formie—czyni analogiczny udział 

Polski nieodzownym. Tu już nie mo- 

żna pozostać na boku, bez obawy izo- 

lacji od reszty Europy. O ile bowiem 

porozumienie Polski z blokiem nad- 

dunajskim w koncepcji francuskiej 

nie nastręczyłoby zapewne większych 

trudności, — zupełnie innego wyglądu 

nabiera ta sprawa w razie wejścia do 

bloku Włoch, a 

Niemiec. 

  

przedewszystkiem 

Według doniesień pisma angiel- 

skiego, (które drukujemy na innem 

miejscu), ambasador Skirmuntt po- 

czynił już odpowiednie kroki w tym 

sensie w londyńskiem  minist. spr. 

zagran. Pamiętamy jak ciężką była 

przeprawa z udziałem Polski w ukła- 

dach łokarneńskich. Dzisiaj chodzi o 

znacznie realniejsze sprawy, mające 

bezpośredni związek z sytuacją i inte- 

  

resami gospodarczemi państwa. Nie- 

tylko nam, ale i całej Europie nie 

przyniesie pożytku takie rozwiązanie 

sprawy naddunajskiej, które narazi 

na szkodę interesy Polski. 

Nie sądzimy, aby mogło to grozić. 

Pomiędzy Polską z r. 1925 a dzisie 

różnica jest wielka — i to na kor: 

tej ostatniej. Kierownictwo polskiej 

polityki zagranicznej w ciągu ostat- 

nich lat umiało wychodzić zwycięsko 

z wielu trudnych sytuacyj, czyniące z 

Polski coraz bardziej ważki i nie da- 

jący się pominąć czynnik polityki 

międzynarodowej. Nie mamy powodu 

wątpić, że i w tej sprawie potrafi za- 

    

bezpieczyć należycie interesy państwa. 

Testis. 

Zwłoki š. p. min. Sokala 
w Warszawie. 

WARSZAWA. 5.IV. (Pat.) W dniu 
5.IV o godzinie 7-ej rano przybyły do 
Warszawy zwłoki Ś. p. ministra Fran- 

ciszka Sokala. Na dworcu oczekiwała 
żona oarz szereg urzędników M. S. Z. 

Zwłoki przewieziono do kaplicy Hal- 
pertów, skąd w dniu 6.IV nastąpi o 
godz. 3 po poł. wyprowadzenie na 
cmentarz ewangelicko-augsburski. 

Ks. Żongołłowicz na Zamku. 
WARSZAWA. 5.IV. (Pat.) Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
5 b. m. na audjencji podsekretarza 
stanu w Ministerstwie W. R. i O. P. 
ks. Żongołłowicza. 

    
   

Konferencja francusko - angielska 
w Londynie. 

Tardieu wyjechał z Londynu. 
LONDYN. 5.1V. (Pat.) Premjer Tar 

dieu odjechał z Londynu o godzinie 
10 i pół wieczorem w towarzystwie 
swego sekretarza. Wszyscy rzeezozna- 
wcy franeuscy pozostali w Londynie, 
w tej liezbie i rzeczoznawca rozbroje- 
niowy Massigli, eo wskazuje na to, że 
odbędzie on rozmowę z ekspertem 
brytyjskim na temat rozbrojenia. 

zwłaszcza morskiego. Sprawa ta na- 
biera specjalnego znaczenia wobec 
przyjazdu Grandiego. Uchodzi za pra- 
wdopodobne, że sprawy morskie fran- 
cusko-wlos; i stosunek obu państw 
do londyńskiego traktatu morskiego 
zostaną obeenie w Londynie wyjaś- 
nione. 

    

Sześć punktów porozumienia francusko- 
angielskiego co do konferencji 4 mocarstw. 

LONDYN, 5. 4. (Pat). — Korespondent 
PAT z miarodajnych źródeł dowiaduje się, 
że porozumienie anglo-francuskie eo do kon 
ferencji 4 mocarstw obejmuje następujących 
6 punktów: 

1) De planu kooperacji naddunajskiej 
włączonych ma być tylko 5 państw Austrja, 
Węgry, Czechosłowacja, Jugosławja i Ru- 
munja. Bułgarja ma pozostać poza nawia- 
sem kooperacji naddunajskiej jake państwo 
wyłącznie rolnicze, którego interesy gospo 
darcze z 5 państwami naddunajskiemi są bar 
dzo ograniczone i które gospodarczo grawi- 
tuje raczej ku Grecji. 

2) 5 państw naddunajskich zaproszonych 
ma być do podjęcia rokowań we własnym 
zakresie, narazie bez udziału mocarstw. Ro- 
kowania 5 państw odbywać się mają na pod 
stawie memorandum, jakie ma sporządzić 
konierencja 4 mocarstw. 

3) Najważniejszym punktem tego memo- 
randum ma być propozycja wprowadzenia 
wzajemnych ceł preferencyjnych w obrę- 
bie 5 państw naddunajskich z tem, że wyso- 
kość taryfy wynosić ma minimalnie 10 proc, 
maksymalnie 12 proe. 

4) Sytuacja państw trzecich w związku z 
klauzulą największego uprzywilejowania ma 
być stosewnie zastrzežona, lecz żadne z 
państw trzecich, a w pierwszym rzędzie żad- 

  

ne z mocarstw, nie ma rościć prete 
specjalnych własnych korzyści w związku z 
kcoperacją gospodarczą 5 państw naddu- 
najskich. 

5) Dla zapobieżenia meżliwym rychłym 
wstrząsom finasowym państwom najbardziej 
zagrożonym, mianowicie Austrji i Węgrom, 
udzielone być mają natychmiast kredyty kró 
tkoterminowe. 

6) Dła dalszej stabilizacji sytuacji gos- 
podarczej w 5 państwach naddunajskich do- 
konana ma być konsolidacja długów zagra- 
nieznych państwowych i prywatnych i przy- 
stosowanie płatności z tytułu tych długów 
do obeenej zdolności produkcyjnej państw 
i możliwości zbytu pradukcji. Stabilizacja ta 
przybrałaby pewną formę międzynarodowej 
kontroli finansowej i budżetowej nad 5 pań 
stwami naddunajskiemi. 

Poza temi już uzgodnionemi 6 punktami 
pozostaje jeszeze do uzgodnienia forma gwa 
raneji, jaką każde z 4 mocarstw, a zwłasz- 
«za Wielka Brytania i Francja mogłohy u- 
dzielić dła niezbędnych kredytów, dalej ter- 
min i wysokość tych kredytów i poszezegól 
nych w nich udzłałów. W' tych sprawach od- 
bywały się w ciągu wtorku rozmowy e%sper. 
ta finansowego rządu brytyjskiego Lelth Ros 
sa z ekspertem finansowym rządu francuskie 
go Bizotem. 

į do 

      

   

UEFA ERP RT RE RRT TE 

Sprawa następcy po Ś.p. mir. Sokalu. 
Kandydaci: p.p. Arciszewski i Łukasiewicz. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że rząd nieza- 
mierza w czasie najbl „m obsadzić 
placówki polskicj przy Lidze Naro- 
dów, opuszczonej naskutek zgonu Śp. 
Franciszka Sokala. 

Nie jest wykluczone, że stały dele- 
gat Rzeczypospolitej Polskiej przy Li- 
dze Narodów, mianowany będzie do- 
piero w czasie wrześniowego zgroma- 
dzenia Ligi Narodów, na porządku któ 

    

  

rego, między innemi, znajduje się wy- 
bór niestałych i półstałych członków 
Ligi Narodów. 

W kołach politycznych wymienia - 
ją jako następców ś. p. Fr. Sokala 
obecnego posła połskiego w Rydze p. 
Arciszewskiego, posła polskiego w 
Wiedniu p. Łukasiewicza, oraz radez 
ambasady Rzeczypospolitej w Paryż 
p. Muelsteina. 

   

Konferencja w sprawie ulg oraz płatności 
podatków dla rolników. 

WARSZAWA. 5.V. (Pat.) W dniu 
5 b. m. p. wicepremjer prof Zawadzki 
odhył konferencję przy udziale wice- 
ministra skarbu Starzyńskiego i wice- 
ministra reform rolnych Karwackiego 
w sprawie ulg oraz płatności podat- 
ków dla rolników. Zgodnie z ustawą 
o spłacie zaległości podatkowych i roz- 
porządzeniem ministra skarbu do tej 
ustawy, w dniach najbliższych rolni- 
cy, których zaległości podatkowe na- 
rosłe do dnia 1 października 1931 r., 
nie powstały wskutek jawnej złej wo- 

li, otrzymują prolongatę do dnia 15 
sierpnia 1933 roku. Co się tyczy za- 
ległości podatku gruntowego z dru- 
giej raty 1931 roku. to ulgi. których 
możliwość przewiduje rozporządzenie, 
będą mogli otrzymać tylko ci rolnicy, 
którzy bezzwłocznie wiszczą pierwszą 
ratę podatku gruntowego za rok 1932. 
W przeciwnym razie zaległości będą 
ściągane natychmiast. Na konferencji 
tej ustalono również tryb współpracy 
władz skarbowych z komitetami fi 
nansowo-rolnemi. 

Polska proponuje Niemcom podjęcie 
komunikacji lotniczej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Berlina donszą, że poselstwo pol- 
skie wręczyło w urzędzie niemieckim 
dla spraw zagranicznych, projekt uk- 
ładu w sprawie ustanowienia linji ro- 
gularnej komunikacji lotniczej między 
Polską a Niemcami. Rząd polski po- 
wołuje się na umowę polsko-niemiec- 
ką o żegludze powietrznej, oraz oś. 
wiadcza, że jest gotów w każdej chwili 

  

wymienić dokumenty ratyfikacyjne 
tej umowy. 

Jak trudne jest porozumienie Pol- 
ski z Niemcami w jakiejkolwiek dzie- 
dzinie dowodem jest fakt, że umowa 
lotnicza polsko-niemiecka podpisana 
w roku 1929 dotychczas jeszcze nie 
weszła w życie. 

Gen. Raszewski skarży dyr. Dziadosza 
o oszczerstwo. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś przed Sądem Grodzkim w 
Warszawie rozegra się proces, będący 
echem sprawy brzeskiej. Przed Sądem 
staje dyr. Dziadosz z oskarżenia pry- 
watnego, emerytowanego generała Ra- 
szewskiego i jego syna, którzy uczuli 
się obrażeni zwrotem użytym *przez 
p. Dziadosza w jego wywiadzie praso- 
wym. W trakcie procesu Centrolewu, 

dyr. Dziadosz udzielił wywiadu pra- 
sowego, w którym m. in. oświadczył, 
że generał Raszewski dowódca sił 
zbrojnych, w byłej dzielnicy pruskiej. 
w roku 1920 miał być czynnym ofice- 
rem Reichsvehry. Generał Raszewski 
i jego syn uważają to oświadczenie 
za oszczerstwo. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Dalsza koncentracja wojsk sowieckich na Wschodzie. 

„United Press* donosi, że według infor- 

maeyj otrzymanych z miarodajnego źródła 
władze sowieckie nadal koncentrują swe woj 
ska na Dalekim Wschodzie, Ostatnio znaczne 
oddziały armji czerwonej znacznie wzmoc- 
niły garnizony sowieckie na linji Władywo- 

stok—Nikołajewsk na Amurze. Znacznie też 
wzmocnieno obsadę eałej granicy mandžur- 
skiej. 

W ciągu ostatniego tygodnia do Włady- 
wosłcka przybyły znaczne zapasy pszenicy. 

  

„Dally Mail* o akcji polskiej 
w związku z konferencją 

naddunajską. 
LONDYN, 5. 4. (Pat). — „Daily Mail* pod 

jt.: „Pretensje Polski* pisze: Znamienna 
podjęta została przez rząd polski w 

związku z konferencją naddunajską. Amba- 
sador polski p. Skirmunt wystąpił w Fore- 
ign Office z żądaniem „którego ogólny sens 
jest ten, że interesy handlowe Polski są tak 
znaczne w państwach naddunajskich, że 
wszelkie rozszerzenie ulg celnych i innych 
ułatwień peza obrębem 5 państw naddunaj- 
skich również i na inne kraje winno obejmo 
wać także i Polskę, Oznacza to, oczywiście, 
že o ile projekt naddunajski wejdzie na dro. 
gę włączenia doń Niemiec i Włoch, wówczas 
Pelska zgłosi pretensje do korzyści podob- 
nych do tych, jakie uzyskają te dwa mocar- 
stwa. 

Konferencja w sprawie 
pomocy bezrobotnym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Zapowiedziana wczoraj konferen- 

cja u p. wicepremjera Zawadzkiego 
w sprawie dalszej akcji niesienia po- 
mocy bezrobotnym. została odłożona 
do dnia dzisiejszego. W konferencji 
tej wezmą udział członkowie prezy- 
djum Naczelnego Komitetu dla Spraw 
Bezrobocia, oraz delegacji zaintereso- 
wanych ministerstw. Konferencja bę- 
dzie miała na celu ustalenie dalszej 
pomocy w związku ze zbliżającym się 
terminem (15-go kwietnia) likwidacii 
Komitetu Naczelnego i Komitetów 
Wojewódzkicł 

Jak donosiliśmy Prezydjum Na- 
czelnego Komitetu opracowało szereg 
wniosków, które przedłożone będą p. 
premjerowi Prystorowi. Mają one na 
celu ustalenie dalszej akcji niesienia 
pomocy bezrobotnym i walki z bezro- 
bociem. 

  

        

Prezesem Banku Rolnego 

zostonie vicemin. Stami- 
rowski. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że niebawem na: 
stąpi nominacja nowego prezesa Pań- 
stwowego Banku Rolnego, na miejsce 
p. Seweryna Ludkiewicza powołanego 
na stanowisko ministra Rolnictwa i 
Reform Rolnych. Prezesem Banku 
Rolnego ma zostać p. Kazimierz Sta- 
mirowski, dotychczasowy podsekre- 
tarz stanu.prezydjum Rady Ministrów. 

Opuszczone wsie w Z S.R.R. 
Z Rosji Sowieckiej nadeszły tu wiadomo 

ści, że przy rewizji pogotowia zasiewów, na- 
kazanej przez centralne władze znaleziono 
w okręgu uralskim i w północnych rejonach 
Kazakstanu całe wsić opuszczone zupełnie 
przez ludność, Brygady rewizyjne znalazły 
w tych okolinach tylko wielkie obszary pok- 
ryte śniegiem, z pod którego sterczały komi 
ny. Po ludziach nie pozostało ani śladu. We- 
dług opowiadań ludzi, którzy współpracowa- 
H z brygadami rewizyjnemi obecnie nie moż 
na stwierdzić gdzie ludność się podziała, czy 
po rekwizacjach rozeszła się w różnych kie- 
runkach, czy też pozostawszy bez opału (sło 
mę zabrano im już w jesieni) i bez zapasów 
żywności zaginęli, nie mając już sił walczyć 
z żywiołem. 
Według wiadomości pochodzących z lu- 

dowego komisarjatu rolniczego znikanie rol- 
ników ze wsi daje się zauważyć we wszyst- 
kleh stronach. Powszechnie sądzi się, że zja- 
wisko te należy przypisać temu, żo lud węd- 
ruje za chlehem: „Gdzie chleb, tam i rolnik, 
jeśli chleb jest w mieście, to t rolnik idzie 
do miasta*, 

Kierownicze czynniki sowieckie przypu- 
szezają, że tegoroczna akcja zasiewów nie 
da się uskutecznić tak jak w latach poprzed 
nich, Wsiom trzeba będzie dostarczyć dosta- 
teczną ilość żywności, bowiem w przeciw- 
nym razie na wieś nie przyjdzie odpowied- 
nia iłość sił robotniczych. Najgorsze jed- 
nak jest to, że brak tych środków żywnoś- 
ciowych i nie będzie ich można dostarczyć 
dla okręgów wiejskich. Wywóz produktów 
rołnych, zwłaszeza do Włoch był w jesieni 
zbyt wielki i wobec tego w ostatniej chwfli 
trzeba gromadzić zapasy zboża dla sowcho- 
zów (gospodarstw sowieckich, bowiem oka- 
zuje się, że brak środków dła zatrudnionych 
sił pracowniczych. Zamiast więc dostarczania 
zboża wsiom przeprowadza się rekwizycję 
zboża, które przechowywane było na zasiew. 
Łatwo sobie przedstawić, jak zakończona zo- 
stanie kampanja zasiewów w ZSRR. (Centro- 
press). 

Angija płaci. 
NOWY YORK. 5.IV. (Pat.) Wielka 

Brytanja wpłaciła dziś 20 miljonów 
dolarów jako saldo pożyczki w wy- 
sokości 200 miljonów. przyznanej w 
sierpniu roku ub. 

Odlot „Zeppelina“. 
BERLIN, 5. 4. (Pat). — Po naprawieniu 

powłoki, rozdartej w poniedziałek w czasie 
startu, sterowiec „Hr. Zeppelin“  odlecial 
we wtorek rane z Friedrichshafen w podróż 
do Ameryki Południowej. Na pokładzie ste- 
rowca znajduje się 9 pasażerów, w tem, jed- 
no dziecko. > 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRZEMYSŁ i HANDEL DOMAGA SIĘ 

ZMNIEJSZENIA PODATKÓW. 
Wszystkie związki fabrykantów i kup- 

ców w Kownie postanowiły przesłać rządo- 
wi obszerny mmemorjał o sytuacji w handlu 
i przemyśle w Litwie, prosząc o zmniejszenie 
podatków. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I W 
TYM ROKU NIE JEST WYKLUCZO' 

Specjalna komisja do wałki z powodzią, 
utworzona przy Samorządzie miejskim, nz 
ostatniem posiedzeniu doszła do wniosku. 
iw tym roku nie jest wykluczona mo: 

powodzi w Kownie, co może nastą 
znacznie prędzej, aniżeli się 

za, wobec ocieplenia powietrza. Naj- 
większe nicbezpieczeństwo grozi na Wšlji. 

GEN. BADEN-POWELL PRZYJEŻDŻA DO 
LITWY. 

Jak podaje Elta. 14 sierpnia r. b. przy- 
ježdža do Kowna założyciel skautingu gen. 
Baden-Powell z małżonką, synem i 2 córka- 
mi. Towa yć mu będzie brygadjer gen. 
A. Burt. W) Kownie gość zabawi parę dni, 

OBSADA WAKUJĄCYCH STANOWISK 
PASTORÓW! Wi KRAJU KŁAJPEDZKIM 

W tych dniach w Kownie obradował 
gelickich Litwy. Między 

ie przyjęto uchwałę, aby waku- 
jące w kraju Kłajpedzkim stanowiska pasto 
rów obsadzono nie pastorami z Niemiec, jak 
to się praktykowało dotąd, lecz osobami, 
które ukoń y wydział teologji ewangelic- 
kiej Uniwersystetu litewskiego. 

ZJAZD KOMUNISTÓW, LITEWSKICH 
W. MIŃSKU. 

Jak podają pisma, 1 kwietnia w Mińsku 
został otwarty zjazd „pracujących Litwinów* 

republiki. Na zjad 
ów. Oprócz Litwinów, 

  

   

  

   

    

    

   

   
     

    

     

      

   

  

jeździe odczytano 
i białorusk 

„d. Oczyw    
   

   

  

   
sprawoz; 
liki, 0 
pozatem rozw 
ności agitz 
nicami Białor 

Do opozycji. 
RYGA. 5.IV. (Pat.) Na kongresie 

letgalskim postępoweów, po przedsta- 
wieniu obecnej sytuacji politycznej i 
gospodarczej kraju oraz całokształtu 
działalności rządu p. Skujenieksa, zx- 
padła uchwała wycofania przedstawi- 
ciela Letgalczyków ministra opieki 
społecznej Rubulsa z rządu i przejścia 
do opozycji. O przejściu letgalskich 
postępowców do opozycji premjer 
Skujenieks zostanie oficjalnie zawia- 
domiony w dniu jutrzejszym. Powyż- 
szą decyzja Letgalczyków w znacz- 
nym stopniu osłabia sytuację obecne- 
go rządu i przy teraźniejszym ukła- 
dzie sił w sejmie rząd p. Skujenieksa 
z łatwością może być obalony. 

“ Kronika telegraficzna. 
— Grožny pożar nawiedził wieś Świeca 

    
wśród Litwinów poza gra- 

   

  

   
   
   

w pow. odolanowskim. Pożar *objął niemal 
całą wieś. o energicznej akcji ratowni- 
czej 9 st. pożarnych z okolicy, ogień zdo 
łano ugasić dopiero o 5 rano. Pastwą pło- 
mieni padły 24 stodoły, jeden dom mieszkał 
ny i 5 obór, a w nich dużo inwentarza. 7 
osób odniosło cięższe i lżejsze rany wskutek 
poparzeń. Jak donosi prasa, zachodzi podej 
rzenie, że przyczyną pożaru było podpalenie. 

Popierajoie Przemysł Krajowy 

Dr. J. ROMANOWSKI 
CHOROBY KOBIECE 

wznowił przyjęcia 
i5 Wileńska 25, tel. 11-68, od g. 2—3 7 

Giełda warszawska z dnia 5.IV b.r. 

WALUTY I DEWizy 
Belary . . .. . . 8.59'/,—8,917/,—8,87:/ą 
Belgja э .  „ „.144,60—125,11 124,49 
Holandja . . . . . 360,90—361,56—360 60 
Londyn . . . . 33,75—33,70—33,89—33,57 

8,914—8,984 - 8,894 
. 8,919—8,939—8,899 
. 35,14—35,23—35.05 

. 173,30 — 173,73—172,87 
. . 46,15— 46,58—45 92 

- 212,0 

Nowy York . . 
Nowy York kabel 
Paryż ROR 
Szwajearja . .. 
Włochy . . 
Berlin w obr. prywatn. e A 
Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowl. . . .. .. 38,35 
Inwestycyjna + + + « „ » 89,00—659,75 
6% dolarowa —. + 61,00 
Ta sama 4% . « . » - 49,75 - 49,90 - 49,75 
7% Stabilizacyjna . . . . —. 57,62— 58,50 
8% L. Z. B. G. K. 1 B. R., obl.B. G. K. .94,— 
To šamo:195 s 4 «0.7.0 0/0), «088,25 
8% obl. budowlane В. С. К. . . . . . 93,00 
8% obl. Polsk. B. Kom. III em. « . . . 93.00 
41/,% L. Z. ziemskie . . 41,75—42,00—41,75 
5%; warszawskie . . . . . . 62.50—62.75 
S% Łodaó e. „00 5.18DG 
10% Słedlec - - « - « s « + + © © - 59,05 
Tendencja przeważnie mocniejsza. 

AKCJE: 

В. КОНЕ ao e keis BB 
ТИрор . 24... 15,80—15,25 
Ostrowiec serja B. . . . . « . . . . 30,50 
Tendencja utrzymana, 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

  

DolerowA >+ 296475 « « =.» + + 57,58). 
Dillonowska . + « + « « « « »« » . - 59,50 
Stabilizacyjna . . . « « « « « . . 56,577/+ 
Warszawska . . «. « « « « » » » . 40,50 
SMB. - „ CS w R A NOO
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Denikin o stanowisku emigracji 
rosyjskiej 

wobec ewentualnego konfliktu japońsko-sowieckiego. 

Denikin prezmówił. Po dwunasto- 
letniem milczeniu i całkowitem odsu- 
nięciu się od wszelkich spraw żywo ob 
chodzących emigrację rosyjską skon- 
centrowaną w Paryżu, były dowódca 
armji ochotniczej z okresu wojny do- 
mowej w Rosji A. J. Denikin po raz 
pierwszy zabrał głos, by wypowie- 
dzieć swoje zdanie o ewentualnem sta 
nowisku emigracji rosyjskiej w razie 
wybuchu wojny japońsko-sowieckiej. 

Dyskusja wśród emigracji rosyj- 
skiej toczy się obecnie dookoła ostat- 
niego wystąpienia Milukowa, który 0- 
powiedział się przeciwko  popiraniu 
Japończyków wrazie ich  zatargu 
zbrojnego z bolszewikami, bowiem ta- 
ka interwencja Japonji miałaby na ce- 
łu li tylko oderwanie od Rosji mand- 
żursko-syberyjskich obszarów rosyj- 
skich. 

Sala Pleyel'a w Paryżu w dniu od- 
czytu Denikina zapełniła się po brze- 
gi najwybitniejszemi osobistościami 
emigracji, przyczem Wśród obec- 
nych byli również A. Baszmakow, A. 
Kiereńskij, metropolita Eulogjusz, A. 
Guczkow, leader monarchistów—łegi- 
tymistów P. Krupienskij i P. Milukow. 

„Wojsko rosyjskie—oświadczył o- 
drazu Denikin — nie może stanąć w 
jednym szeregu z tymi, którzy dążą 
do rozczłonkowania Rosji. 

Przeludniona Japonja całą siłą dą- 
ży do ulokowania się na kontynencie, 
bowiem jest to dla niej kwestją życia 
lub śmierci. Polityka zagraniczna Ja- 
ponji już od 1905 roku w tym wyłącz- 
nie kierunku podąża. Po zajęciu Korei 
w 1905 r. do 1930 r. Japonja uloko- 
wała w Chinach 2,5 miljarda jen i do 
września 1931 r. szło do Chin 46 proc. 
japońskiego eksportu, lecz gdy w tym 
miesiącu eksport japoński wskutek 
bojkotu został zatamowany, Japonja 
nie cofnęła się przed niczem nawet 
przed zbrojną interwencją wgłąb tery- 
torjum chińskiego. Japończycy wtarg- 
nęli do północnej Mandżurjj i stąd już 
ni eustąpią—nie mogą ustąpić! 

— Jaką rolę zamierza odegrać Ja- 
ponja wlosie naszej ojczyzny? zapy- 
tuje dalej Denikin. — Czy Japonja 
uważa Sowiety za groźnego przeciwni- 
ka i postara się skaptować ich neutral- 
ność, czy też zdecyduje się na zbroj- 
ny konflikt? : 

Dając na te pytania odpowiedzi, 
Denikin przypomina po kolei stosunki 
japońsko-rosyjskie po wojnie 1904 ro- 
ku: Mimo zawartego pokoju, stosunki 
wzajemne nie były nawet poprawne, 
a w 1910 roku do tego stopnia się za- 
ostrzyły, że Izwolskij posła japońskie. 
go wręcz zapytał: „Góż to chcecie no- 
wej wojny? 

Po rewolucji październikowej, w 
1920 r. Japończycy zajęli cały Pry- 
amurski kraj t północny Sachalin, w 
dwa łata zaś później Joffe zapropono- 
wał Japonji sprzedaż Sachalinu za 
miljard jen. Japończycy dawali tylko 
150 miljonów i tranzakcja nie doszła 
do skutku. s 

Sytuacja obecnie jest również bar- 
dzo groźna, ale — zdaniem Deniki- 
na — armja czerwona nie zdoła do- 
trzymać placu dobrze uzbrojonej i wy 
ćwiczonej armji japońskiej, która mo- 
że powołać pod broń 5 mljonów żoł- 
nierza i ma świetnie zorganizowane 
środki lokomocji. Wrazie wojny, Ja- 
ponja może skierować swój atak odra- 
zu w trzech kierunkach: na Czytę, Bła 
gowieszczensk i Władywostok. Jest ta- 
jemnicą poliszynela, że Sowiety skon- 
<centrowały wszystkie swe siły w Czy- 
<ie, w Błagowieszczensku zostały tyl- 
ko nieznaczne oddziały, natomiast w 
kraju Pryamurskim zostały tylko pla- 
cėwki G. P. U. co zdaje się jasno do- 
wodzič, že tych najbogatszych tere- 
now rosyjskich na Dalekim Wscho- 
dzie bolszewicy wcale nie mają zamia- 
ru bronič, wobec czego Japonja može 
ten kraj latwo podbič przy pierwszej 
nadarzającej się okazji. 

— Nie wierzę — konkluduje dalej 
Denikin, aby władze Sowieckie zdoby- 
ły się na obronę kresów rosyjskich. 
One sprzedadzą i zdradzą wszystko i 
wszystkich, aby tylko ocalić rządzącą 

swą klikę, która, wrazie powołania 
wszystkich pod broń, może szybko za 
kończyć swe rządy. 

Zkolej Denikin ostro zaatakował 
zwołenników japońskiej interwencji i 
tych, którzy gotowi są poświęcić część 
terytorjum rosyjskiego, byle przy po- 
mocy państwa obcego obalić w Rosji 
rządy sowieckie. 

Za żadną cenę, nawet za cenę 
wyzwolenia ojczyzny z pod jarzma 
bolszewickiego nie można oddać ko- 
mukolwiek chociażby piędzi ziemi ro- 
syjskie. 

Również stanowczo wypowiedział 
się Denikin i przeciwko idei stworze- 
nia „państwa buforowego*. Japonja 
—jak wynika ze słów mówcy — już 
niejednokrotnie prowadziła odnośne 
pertraktacje. W 1926 r. wielki ksią- 
że Mikołaj Mikołajewicz otrzymawszy 
taką propozycję zwołał zebranie naj- 
wybitniejszych osobistości z pośród 
emigracji, na którem postanowiono na 
żadne takie kombinacje się nie zgo- 
dzić. 

Nieco później podobna propozycja 
została złożona gen: Gurko, ten jed- 
nak zażądał gwarancyj całkowitej nie 
zależności takiego „buforu*,  Roko- 
wania spełzły na niczem. 

— Żadnych „buforów * panowie —- 
nad rosyjskiem całem. terytorjum 
może być tylko jeden sztandar — ro- 
syjski. Moglibyśmy stanąć w jednym 
szeregu z wojskami tylko takiego pań 
stwa, które zechciałoby interwenjo- 
wać wyłącznie dła interesów rosyj- 
skich. R 

Takiemi słowy zakończył swe 
przemówienie były wódz naczelny 
armji rosyjskiej A, J. Denikin. : 

Stanowisko jego, jak widzimy, ni- 
czem się nie różni od stanowiska za- 
jętego w tej sprawie przez Miłukowa, 
i trzeba przyznać, jest on zupełnie 
konsekwentny. Kiedy w 1918-19 roku 
bolszewicy opanowali prawie całą już 
Rosję, Denikin utworzył silną arm ję 
ochotniczą na Ukrainie i w 1919 roku 
rozpoczął ofenzywę przeciwko rządo- 
wi moskiewskiemu. Entuzjazm — jak 
opowiadają naoczni świadkowie tych 
wypadków — zarówno w armji jego, 
jak i wśród ludności był olbrzymi, a 
wobec chaosu i dezorganizacji po stro 
nie sowieckiej, odnosił zwycięstwo za 
zwycięstwem, szybko zajmując coraz 
nowe tereny. Zachęcony chwilowem 
powodzeniem, ogłasza wówczas Deni- 
kin, że Rosja musi być „Jedinaja, nie- 
dielimaja“ i... to zgubiło. Ukraiń- 
cy, którzy dążyli do wyzwolenia się 
z pod rządów rosyjskich i marzyli © 
stworzeniu niepodległego państwa u- 
kraińskiego, porzucają szeregi Deniki 
na, stosunek ludności radykalnie się 
zmienia, tyły się załamują j wkrótce 
pobity przez bolszewików na łeb na 
szyję, musi Denikin uchodzić. 

Nie mniej charakterystyczny jest 
też ustęp poświęcony obcej interwen- 
cji. Ciekawi jesteśmy jakieby to pań- 
stwo zechciało nadstawiać karku i 
przelewać krew swoich żołnierzy „wy 
łącznie dla sprawy rosyjskiej”? Czy 
nie zbyt długo będzie na to czekał 
niefortunny wódz i głosiciel „Jedinoj 
niedielimoj“, 5 
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Przyjažnie, ale stanowczo, 
DUBLIN. 5.IV. (Pat.) Odpowiedź 

irlandzka na notę angielską została 
jednomyślnie przyjęta przez radę mi- 
nistrów i w dniu dzisiejszym będzie 
wysłana do Londynu. Nota jest utrzy- 
mana w tonie stanowczym, ale przy- 
jaznym. 

DUBLIN. 5.IV. (Pat.) Odpowiedź 
rządu Wolnego Państwa Irlandji na 
notę angielską zaznacza, że wedłu; 
poglądu Wolnego Państwa postano- 
wienie, dotyczące przysięgi, powinno 
być usunięte z konstytucji, gdyż jest 
to sprawa czysto wewnętrzna, intere- 
sująca jedynie Wolne Państwo. Co do 
sprawy rat dzierżawnych, to mogą 
one być przedmiotem rokowań i de 
Valera gotów jest udać się do Londy- 
nu w celu omówienia tej sprawy. 

0 jugosłowiańskim teatrze. 
Ignorancja Francuzów w sprawach 

„zagranicy“ stala się utartą prawdą, 
Ale czy tylko Francuzów? Czy lepiej 

jest pod tym względem w krajach na- 

rzekających na to? Jest-że inaczej u 

nas w stosunku do krajów nie będą- 

cych Anglją, Francją, Rzeszą i Wło- 

chami?! 

Jeżeli chodzi o Jugosław ję to nasza 

ignorancja w stosunku do tego pięk- 

nego i tak wysoce serdecznego dla nas 

kraju jest tem bardziej przykra, iż za- 
równo beletrystyka, jak i pozostałe 
gałęzie literatury naszej cieszą się w 

Jugosławji wielką / popularnością. 
Sienkiewicz zawędrował tak samo pod 
strzechy serbskie i chorwackie, jak i 

polsko-litewskie. Zapolska jest grana 

niemał rokrocznie, nawet w tych la- 

tach kiedy nie była graną w Polsce. 

Ogromne zwłaszcza zasługi w tym 

kierunku położył pr. J. Benesie, któ- 

rego jubileusz obchodzono w tym ro- 

ku w Warszawie i Krakowie. Pr. Be- 

nesic przetłumaczył około 38 samych 

tylko utworów dramatycznych, mię- 

dzy innemi pochlebnie wyróżniony 

przez prasę zagrzebską „Dzień jego 
powrotu* Z. Nałkowskiej. 

Cóż w tym czasie uczyniono w Pol- 
sce, ażeby zapoznać publiczność pol- 
ską z bogatą i ciekawą literaturą 
serbsko-chorwacką?! Absolutnie nic! 
Podczas kiedy każde sztuczydło, każ- 
da pornografja, byłeby tylko nosiły 
„made in Zachód, trafiały odrazu 
do Polski, utwory dramatyczne 
serbsko-chorwackie tak kasowe jak 
Nusica, tak artystyczne i współczesne, 
jak Krlerzy, Kuluńcica i wielu innych 
(Agonja Krlerzy ma być dopiero w 
tym roku grana) nie mogły znałeźć w 
Polsce dyrektora i reżysera. 

Możnaby tu dodać na słabe uspra- 
wiedliwienie, że nasz repertuar teaf- 
ralny jest wogóle jednostronny i szab- 
lonowy. Niema w nim sztuk łotew- 
skich, litewskich, estońskich, finlandz- 
kich, rumuńskich i bułgarskich. Bar- 
dzo rzadko zawita do nas sztuka 

szwedzka czy duńska. A przecież o ile 

bardziej wskazane jest grać arcydzieła 
narodów, niż szmiry dostawców te- 

atralnych. 
Wracajmy jednak do tematu. Na 

К ВнЕ В ТРОЕ EoNŃęS R 

Stern i Wasiljew przed sądem. 
Dalszy ciąg procesu. 

MOSKWA, 5. 4. (Pat). — Na wczorajszej 
rozprawie na posiedzeniu przedpołudniowem 
po odczytaniu aktu oskarżenia Wasiljew na 
zapytanie, czy przyznaje się do winy odpo- 
wiedział twierdząco. Natomiast Stern, przy- 

_znająe się do zamachu na radcę von Twar- 
'dowsky*ego kategorycznie stwierdza, że za 
machu dokonał bez udziału osób trzecich i 
Wasiljewa. Ponadto odwołuje zeznania, zło- 
žone na šledztwie pierwiastkowem, a sta- 
nowiące podstawę aktu oskarżenia, Twierdzi, 
że powstały one wskutek stosowania nieeu- 
ropejskich metod podczas badania, Po tem 
oświadczeniu zarządzono krótką przerwę, po 
której komisarz Krylenko zaproponował po- 
rządek rozpraw, odsuwający badanie moty- 
wów zamachu na jeden z końcowych punk- 
tów. 

W dalszym ciągu przed sądem przewinę- 
ło się kilku świadków. którzy odtwarzali fak 
tyczny przebieg zamachu, różniąc się naogół 
w zeznaniach. Część świadków twierdzy: że 
padło 4 strzały, rewołwer zaś ma 7 wystrze- 
łonych nabejów. Wobec tego prokurator usi- 
łował dowieść, że Stern poza strzałami do 
dyplomaty niemieckiego, strzelał również do 
ludzi, którzy go zatrzymali, Jeden ze świad- 
ków wojskowy Korytow twierdzi, że Stern 
dwukrotnie doń strzelił. Jest to jednak czło- 
wiek bardzo niskiego wzrostu, natomiast zez 
nania ofiary zamachu radcy von Twardow- 
sky'ego mówią, że Sterna zatrzymał wojsko- 
wy wysokiego wzrostu. Stern twierdził, że 
nie miał zamiaru zabijać ani posła, ani wo- 
góle żadnego dypłomaty niemieckiego, miał 
gn na celu jedynie demonstrację terotysty- 

zachowuje się nadzwyczajnie 
spokojnie. Na jedyne podczas przedpołudnio 
wej rozprawy pytanie prokuratora, odpowie. 
dział, dezawuując zeznania Sterna, Obrońcy 
oskarżonych przez całe przedpołudnie upor- 
czywie miłezeli, nawte jeden z obrońców słyn 
ny adwokat sowiecki Braude, który wy- 
stępował z reguły we wszystkich wogółe pro- 
cesach w Z. Ś. R. R. 

Sąd zapowiedział, że część posiedzenia, 
poświęcona zbadaniu rzekomego kontaktu 
oskarżonych z czynnikami  zagranicznemi, 
będzie uznana za tajną. 

© godz. 15 ogłoszono 3 godz. przerwę. 
Na rozprawie popołudniowej w dalszym cią- 
gu badano Sterna. Komisarz Krylenko za- 
daje oskarżonemu szereg pytań w sprawie 
stosunku Sterna do zagadnień polityki zagra 
nicznej, Stern oświadcza, że jest lojalnym 
obywatelem sowieckim, czemu zaprzecza Wa 
słljew, twierdząc, że w rozmowach z nim 
Stern wypowiedział zdanie, iż wypadki na 

  

Dalekim Wschodzie mogą zadecydować ne- 
gatywnie o losach reżimu sowieckiego. Zda- 
niem Wasiljewa raczej zadeeydowałaby © 
tem interwencja Zachodu. Komisarz Krylen- 
ko imputuje Sternowi sympatje projapońskie 
eo potwierdza Wasiljew. Stern oświadcza, 
że strzał jego był czynem patrjoty i zapo- 
wiada, że wypowie się w ostatniem Słowie. 

Komisarz Krylenko przystępuje do bada- 
nia Wasiljewa. Wasiljew poznał Sterna w r. 
1931. Charakteryzuje go, jako kontrrewołu- 
ejonistę. Włowczas Wasiljew miał otrzymać 
od osób trzecich polecenie wykonania za- 
machu na ambasadora Direksena i wybrał 
Sterna, jako narzędzie. Stern sam miał Oš- 
wiadczyć Wasiljewowi, że gotów jest wyko- 
nać każdy zamach, nawet na pewne osobisto- 
ści sowieckie, Zeznania Wasiljewa są w całej 
rozciągłości potwierdzeniem aktu oskarżenia 
Zeznaje on m. in. że od osób trzecich ot- 
rzymał polecenie wystarania się broni, ko- 
niecznie systemu rosyjskiego. 

Następnie skonfrontowano Sterna z Wa- 
siljewem. Stern odmawia wszełńikch zaznań, 
Wasiljew zaś potwierdza pierwiastkowe zez- 
nania Sterna, które ten odwołał na rozpra- 

wie przedpołudniowej. 

Siostra Sterna, wezwana jako Świadek, 
wyjaśnia, że oskarżony zabrał pokryjomu re 
wołwer systemu „Nagan* jej mężowi. Nastę- 
pnie charakteryzuje brata. Był on wydalo- 
ny ze szkoły już w 12 roku życia, — W cza 
sie wojny domowej był kolejno we wszyst- 
kich walczących na terenie Rosji armjach. 
— Dwukrotnie wydalony z wyższych uczeł- 
ni. Typ wiecznego malkontenta. Stale usuwa- 
ny z łabryb. w których pracował. Marzył © 
wyjeździe zagranicę. — Żywił poglądy anty- 
sowieckie. Lekceważył pracę społeczną, ro- 
dzinę i obowiązki zawodowe. Stern odpowia 
da, że nie żywi antyspołecznych nastrojów, 
lubi pracę, studja zaś przerwał wskutek trud 
ności materjalnych. Wówczas adwokat, któ- 
ry po raz pierwszy w 12-godz. procesie zab- 
rał głos, prosi siostrę Sterna o wyjaśnienie 
tych ujemnych cech charakteru. Siostra okre 
šia Sterna mianem pechowca i odchodzi pła. 
czące. 

Następny świadek prof. Archangielski, 
nauczyciel Wasiljewa i kolego rozstrzelanego 
w roku 1928 Szaposznikowa, charakteryzu- 
je nastroje wśród nauczycielstwa i młodzieży 
rosyjskiej w latach przełomowych, kreśli 
przytem obraz stosunków z rodziną Szołko- 
wa, którą prokurator określa jako wybitnie 
kontrrewolucyjną. 

Na tem rozprawę przerwano do dnia dzi- 
siejszego. 

    

    

Drugi dzień rozpraw. 
MOSKWA, 5. 4. (Pat). — Agencja TASS 

podaje: Koniec poniedziałkowego posiedze- 
nia Trybunału oraz wtorkowe poranne po- 
siedzenie poświęcone było badaniu środowi 
ska, w jakiem obracał się oskarżony Wasll- 
ew. 

! Trybunał wysłuchał zeznań świadków — 
protesorów szkoły technicznej i nauk prze- 
mysłowych i gospodarczych Archangielskie- 

go, Deichmana, jak również Pomiełewa, ko 
legi ze szkoły technicznej Wasiljewa, Szel- 
kow był dyr. szkoły technicznej. Żona jego, 
z domu Lubarska, pochodzenia polskiego 
urodzona w Warszawie, uczyła w tej samej 
szkole. 

Świadkowie zeznali, iż do roku 1924 sil- 
nie akcentowane idee antysowieckie pano- 
wały wśród pedagogów i uczniów szkoły, z 

Kampanja przedwyborcza w Niemczech. 
Znamienne oświadczenie Brueninga. 

BERLIN. 5. IV. (Pat) Kanclerz 
Bruening wygłosił wczoraj w Karls- 
ruhe znamienną mowę polityczną, w 
której dowodzi, że w interesie Niemiec 
leży, ażeby feldmarszałek Hindenburg 
otrzymał w drugiem głosowaniu więk-. 
szą jeszcze liczbę głosów, niż poprzed- 
nio. 

  

Niemcy — oświadczył kanclerz 
Bruening — znajdują się w obliczu 
decydujących rozstrzygnięć na terenie 
polityki międzynarodowej. Od wydo- 
bycia maximum wysiłku zależy, czy 
rząd Rzeszy będzie miał możność u- 
kończenia programu rozpoczętych 
prze. i ' 

Owacje na cześć Hitlera w Gdańsku. 
BERLIN. 5. 4, (Pat). — W dniu 5 b, m. 

przybył samołotem do Gdańska w przelocie 
Prus Wschodnich Hitler. 

Według donisień biura Conti, na powita- 
nie Hitlera zebrał się na lotnisku 20-tysięcz- 

ny tłum. Hitłer po wyjściu z samolotu ode- 
brał na lotnisku defiladę miejscowych od- 
działów szturmowych w pełnem umunduro- 
waniu, poczem odleciał w dalszą drogę do 
Elbląga. 

Zamieszki głodowe w Z. S. R. R. 
Z Berlina dnoszą. że M. S. Z, otrzymało 

telegraficzne doniesienie od konsułów, że 
w Charkowie doszło do bardzo poważnych 
zajść ma tle głodowem. Wiele jest rannych 
i zabitych. 

Pozatem w Berlinie otrzymano wiadomo- 
ści o zamieszkach na tle głodowem w Pe-- 

tersburgu, Wozniesieńsku, Niżnim Nowgoro- 
dzie i Kazaniu. Takież wiadomości nadcho- 
dzą i z Urału. Wszędzie tłumy głodnych ro- 
botników i kobiet napadają na składy żyw- 
nościowe rozbijając je i grabiąc, mimo sil- 
nych ochron policyjnych. 

  

Proces o szpiegostwo. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj od rana w dalszym ciągu w Są- 
dzie Okręgowym Warszawskim odbywało się 
przesłuchanie świadków przy drzwiach zam- 

kniętych, w procesie Staniszewskiego i jego 

przyjaciółki Michaliny Grot, oskarżonych 0 
szpiegostwo na rzecz ościennego mocarstwa. 
Wyrok spodziewany jest późnym wieczorem. 

  

Sytuacja powodziowa w Małopolsce 
Wschodniej. 

LWÓW, 5. 4. (Pat). — Na Dniestrze w 

pow. rudeckim lody spłynęły 4 b. m. wieczo- 

rem. Wi Zaleźcach w pow. Bóbrka po przej- 

ściu lodów stwierdzono uszkodzenie mostu 

na drodze gminnej Ostrów—Ruda przez pod 

mycie filaru, wskutek czego Środkowe przę 

sło mostu obniżyło się o pół metra. Komu- 

nikacja jednak nie została przerwana. 

początek kilka słów o samej organiza- 

cji teatru. Teatry jugosłowiańskie sa 

upaństwowione, Ma to swoje dobre 

i złe strony. Dobre — bo teatr moż 

utrzymać wysoki repertuar, nie dbać 

w tym stopniu co prywatne o kasę, 

zabezpieczyć ciągłość pracy artystycz- 

nej. Ujemne strony tego systemu 

tkwią w jednem słowie „biurokraty: 

zacja”, zbyt dobrze znanem, ażeby się 

trzeba było nad niem rozwodzić. Jed- 

nak w państwie młodem, o nierównym 

poziomie kultury, teatr jest nietylko 

rozrywką, ale i misją. W dziele du- 

chowego zjednoczenia Serbów, Chor 

wałów i Słoweńców, o wiele bardziej 

różniących się od siebie, niż nasi „ga- 

licjoki z Kongresówy* od innych, te- 

atr odegrywa pierwszorzędną rolę. 

    

  

Materjał reżyserski i aktorski w 
teatrach jugosłowiańskich jest bardzo 

dobry, a co najważniejsza, nie zaskle- 

pia się w sobie, zamurowany przez 

brak rozmachu i paszporty, ale pełną 

garścią czerpie ze skarbnicy Berlina 
i Wiednia. Osobiście wołałbym ażeby 
do tej pary pedagogicznej dołączył się 
i trzeci Paryż, ale lepszy rydz, niż nic. 

Dobrze jest jeżeli młody reżyser nie 

tylko modli się do swoich bogów, 

а1е 1 jedzie obejrzeć teatry Rejn- 

   

W pow. zamborskim stan wody na Dnie- 
strze podniósł się, osiągając dziś rano 4 mtr. 
86 ctm. ponad stan normalny. Celem obniże- 
nia fali powodziowej państwowy zarząd wod 
ny w Samborze otworzył śluzy nawadniają- 
ce w Dołobowie dla wypełnienia zbiornika. 
W. Rozwadowie stan wody na Dniestrze jest 
o 94 etm. niższy od stanu kałastrofalnego i 

% 

hardta. Teatry jugosłowiańskie są wo- 
góle w b. bliskim kontakcie z Zacho- 

dem (prawdziwym) i co do sztuk i co 

do teatralnego postępu. Materjał ak- 

torski, jeszcze może nieco surowy. ale 
wdzięczny i zdolny. Publiczność?! 

No, publiczność (na którą zresztą 
łyszałem wiele narzekań albowiem 

nikt nie jest prorokiem w swoim kra- 
ju) jest taka, o jakiej się w Polsre 
nie śniło, Dla ilustracji wystz 
przytoczyć fakt następujący. 
miasto Split (37.000 mieszkańców) po- 
siada teatr... na 1.200 osób, przyten 

na śpiewne przedstawienia, grane po 

10 i 12 razy, uczęszcza in plus jesz- 
cze 200—300-osób, Czy to nie wygląda 
jak bajka w naszych warunkach? 

Teatry znajdują się w Belgradzie 
(opera, operetka, dramat, komedjaj, 
Zagrzebiu (tosamo), Splicie (dramai, 
komedja, operetka), Sarajewie, Skop- 
lje, Osieku, Nowym Sadzie, Cetynje, 

Dubrowniku (prywatny). Oprócz tego 

goszczą teatry niemieckie, angielskie, 

francuskie, czeskie i t. d. niestety, jak 

zwykłe, brak tu inicjatywy polskiej 

Tymczasem wymiana teatrów i arty- 

stów w znacznym stopniu przyczyniła- 

by się zarówno do spotęgowania życia 

teatralnego w obu krajach, jak i wza- 
jemnego poznania, Należy jeszcze za- 

  

  

   
  

      

których większość były to dzieci rodzieów, 
należących do warstw niegdyś uprzywilejo- 
wanych. Szelkow i jego żona byli właściwie 
wyrazicielami tych idei i posługiwali się 
Whsiljewym w celu propagowania ich wśród 
studentów. 

Wasiljew, przesłuchiwany po zeznaniach 
Świadków, zauważył, iż pozostawał w šeis- 
łych stosunkach towarzyskich z Szelkową 
i odwiedzał ją często u niej w domu. gdzie 
prowadzili rozmowy o charakterze kontrre- 
wolucyjnym. Szelkowa powtarzała mu nieje- 
dnokrotnie, że same słowa nie wystarczają 
i wzywała go do czynnej wałki przeciwko 
władzy sowieckiej. Szelkowa mówiła mu, iż 
w tej walce nie będą oni odosobnieni wobec 
tego, iż zachodni sąsiedzi Sowietów udzielą 
swego poparcia, przyczem Szełkowa liczyła 
przedewszystkiem na Połskę, która — jej 
zdaniem — była nieprzejednanym wrogiem 
władzy sowieckiej. 

Zkołei prokurator odczytał szereg doku- 
mentów, załączonych do sprawy obecnego 
zamachu, a pochodzących z dossier Leona 
Lubarskiego i Szelkowej, który zorgan. za- 
mach morderczy na naczelnego inspektora 
armji czerwonej Szaposznikowa, dokonany 16 
sierpnia 1928 roku. Dokumenty wskazują 
na to, iż morderstwo było przygotowane 
przez Wsewolada Lubarskiego, przy czynnym 
udziale jego siostry Szełkowej. Przybyli oni 
specjalnie z Warszawy, aktu zaś zbrodni do- 
konał kuzyn Szelkowej Leon Lubarski, 

Po odczytaniu tych dokumentów przez 
prokuratora Wasiljew potwierdził, iż Szel- 
kowa zapoznała go z Wsewołodem Lubar- 
skim i oświadczył, że w drugiej połowie sier 
pnia 1928 roku, natychmiach po dokonaniu 
zamachu, Szelkowa zabroniła mu przycho- 
dzić do siebie. 

Podając treść powyższych zeznań, agen- 
cja TASS zaznacza, iż ta część przewodu 
sądowego wskazuje zupełnie wyraźnie na 
ścisłe węzły, jakie łączyły Wasiljewa z gru- 

  

pa terrotystyczną Lubarski — Szelkowa. 

Żądanie poselstwa pol- 
skiego. 

WARSZAWA, 5. 4. (Pat). — Poseł Rze- 
czypespolitej Polskiej w Moskwie p. Patek 
dnia 3 b. m. zgłosił u komisarza spraw zagra 
nieznych p. Litwinowa w związku z proce- 
sem Sterna © zamach na radcę von Twar- 
dowsky'ego dwa postulaty: 1) aby na rozpra- 
wie sądowej był przedstawiciel poselstwa pol 
skiego w Moskwie, 2) aby sprawa toczyła się 
przy drzwiach otwartych. 

wynosił 5 mtr. 96 ctm. ponad stan normal- 
ny. 

Na Strwiążu, na którym lody ruszyły 
wczoraj, woda przybiera z powodu wysokie. 
go stanu na Dniestrze, 

Stan wody na Bugu w pow. sokalskim 
wynosił przy wodowskazie w Sokalu 3 mtr. 
18 ctm. ponad normalny. Lody powoli spły 
wają. Zagrożone są kładki dla pieszych w 
Sokalu i most dla pieszych w Bełzie. W Kry 
stynopołu lody wyrządziły nieznaczne Szko- 
dy przy moście. Dziś rano stan wody na Bu- 
gu w Krystynopolu wynosił 4 mtr. 08 ctm. 
przy tendencji ebniżania się poziomu wody. 
Kulminacyjna fala przeszła w Sokalu o go- 
dzinie 4 rano. 

Stan wody na Wisłoce w pow. Krosno wy 
nosił 2 mtr. 79 ctm. ponad normalny. Kulmi 
nacja przeszła dziś o godzinie 3 rano, przy 
stanie 3 m. 11 ctm. ponad normalny, W: Rze 
szowie fala kulminacyjna przeszła ubiegłej 
nocy przy stanie 2 mtr. 60 etm. ponad nor- 
małny. Obecnie woda powoli opada. 

STANISŁAWÓW, 5. 4. (Pat). — Stan wo- 
dy na Dniestrze podniósł się i doszedł do 
3 mtr. 98 etm. ponad poziom normalny. W 
Brzezinie wpow. żydaczowskim i w innych 
gminach tego powiatu woda zalała łąki i po- 
łał Ludność posługuje się dla komunikacji 
czółnami. Przedmieścia Halicza są zalane. 
Wioda na Stryju również się podniosła i w 
pow. żydaczowskim doszła do 8 i pół mfr. 
ponad stan normalny. 

_W dorzeczu Popradu. 
KRAKÓW, 5. 4. (Pat). — Z powodu nag- 

łego ocieplenia i spłynięcia wody z potoków 
górskich ku Popradowi utworzył się wpoh- 
łiżu Muszyny zator, który ruszył w kierunku 
Żegiestowa. Pod Żegiestowem utworzył się 
zator na przestrzeni około 5 kim, Wpobliżu 
Piwnicznej wody na znacznej przestrzeni 
uszkodziły brzegi oraz kilka domów nad- 
brzeżnych. Między Żegiestowem a Piwniczną 
w Wierzchowli woda zabrała 300 metrów 
sześc. drzewa materjałowego. Lody na prze- 
strzeni między 118 a 120,6 kim, uszkodziły 
poważnie drogi, które zawalone są krą gru- 
bości półtora metra. Również najbliższe pola 
rolne na znacznej przestrzeni pokryła kra. 
Między 122 a 123 klm. kra zatarasewała dro 
gę i poła wałami lodowemi nie do przeby- 
cia. Koło Targowicy woda zalała kilka do- 
mów. Wszelka komunikacja między Piwni- 
czną Łomnieą, Zdrojem, Wierzehowlą i Że- 
giestowem została przerwana. Zator posu- 
nął się od Żegiestowa do Rytra, niszcząc dwa 
mosły. W! dalszym ciągu woda zniosła most 
na drodze Popowicze—Stary Sącz oraz most 
na drodze Nowy Sącz—Stary Sącz—Szeza- 
wnica, Wieszcie na drodze gminnej Barci- 
ce Wola Rogalewska łody zerwały most, a 
przedostawszy się na szerokie koryto Dunaj- 
ca uległy rozbiciu i spłynęły z wodą. Wezo- 
raj wieczorem ruszył zator na Dunajcu koło 
Kościanek i przepłynął szeroko wezbranem 
korytem rzeki przez Nowy Sącz. Obecnie po 

odpłynięciu kry niebezpieczeństwo wylewu 

już minęło. 

  

Nr. 78 (2320) 

Dlaczego? 
Czemu, gdy czytamy wiadomość, że ma- 

gistrat wyasfaltuje ulice, uśmiech sceptyczny 

wykrzywia nam usta? 

Czemu, gdy zadajemy sakramentalne py- 

tanie „Co sychać?* zgóry jesteśmy pewni od- 

powiedzi: „Żle — kryzys!“? 

Czemu, gdy ktoś wchodzi do naszego mie- 

szkania ciarki nam po skórze przebiegają: 

„sekwestrator, czy rachunek z elektrowni"? 

Czemu wogóle śmiechu, piosenki tak mało, 

a dużo smutnych min? 

  

Trochę rozważań ekonomicznych. 

Zaszedłem raz do przyjacieła. Zażywał ja 

kiegoś medykamentu. „Co to?* „Kokaina!* 

„Dajže i mnie“. Wstrzyknął mi pipetką da 

nosa. Odrazu poczułem, jak krew żywiej kra- 

й zaczęła, jak mi sił i humoru w dziesię- 

cioro przybyło, jak się świat rozszerzył, wv- 

piękniał. A mój przyjacieł się śmiał. Czuję. 

jak się wyprostowałem, jak mi oczy roz- 

błysły, policzki się zaróżowiły... A mój przy- 

    

jaciel się śmiał! „Czego*? — pytam. — 

„Wstrzyknąłem ci boromentol, — środek oć 

kataru". 

Czy ma pow 

      

ższa, najzupełniej prawdzi- 

iś związek ze sprawami eko- 

nomicznemi, kr: m?  Bezwzgłędnie, ma! 

Trzeba mu, temu kryzysowi, tej depresji za- 

aplikować niewinny  boromeniol w pos 

większego optymizmu, otuchy i uwierzyć, 22 

to jest radykalny środek. Trzeba nie za—, 

lecz kontrsugestjonować kryzys, w który ja- 

kiś piekielny wróg ludzkości kazał nam moc- 

no uwierzyć. 

Zrzućmy więc 

okulary, a za dew 

frazę 

wa, historyjka 

   

  

z nosów brzydkie czarne 

„ę sobie postawiwszy para- 

„Optymizm z pustyni ogród rozkoszy 

uczyni* — (Dla zakochanych oryginalne 

brzmienie wiersza ma większe znaczenie, ate 

nie dla tych szczęśliwców to piszę, ci, rzecz 

      

   

  

  

  

jasna, gazet nie czytają, a może nawet i a 

kryzysie nie słyszeli) — uwierzmy, że ma- 

gistrat wszystko załatwi ku naszej wygodzie, 

że do domu naszego częściej niż sekwestrałor 

zajrzy przyjacieł i wogóle wszystko będzie 

dobrze. 

A gdy nas kto zagadnie „Co słychać? — 

my mu zróbmy siurpryzę: „To nie wiesz 

człowieku? Wiosna w całej pełni, wszystkie 

kobiety są miłe i piękne a kryzys djabłi 

wzięli! Ty teź wypogódź oblicze! (k) 
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X.Uasileauwski 544: 

Cenne dokumenty z XVII w 
KRÓLEWIEC, 5. 4. (Patį. — Znany ba- 

dacz gwary warmińskiej Augustyn Steffen 
drukuje w „Gazecie Olsztyńskiej* dwa wil- 
kierze, pochodzące z roku 1639 1 1679. Są 
to rękopisy polskie, mające niepospolitą war 
tość. Rękopis z roku 1639 zawiera wiełe wy- 
razów gwarowych, Dokumenty stanowią pra 
wdziwy skarb dla poznania języka polskiego 
z XVII wieku. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Ks. Arcyb. J. Teodorowiez. Od Bet- 

leem do Nazaretu. Str. 338. Cena zł. 9—Na- 
kład Księgarni św. Wojciecha. Poznań — 
Wiarszawa—Wiilno—Lublin. 

W: piśmiennictwie polskiem zjawia się 
pierwsza na wiełką skalę zakreślona mona- 
grafja Chrystusa. Autor przygotowywał ją 
od lat, studjując na miejscu działalności 
ziemskiej Chrystusa, jak i wertując olbrzy- 
mią literaturę nowoczesną. Oowcem tych 
studjów niemal całego życia jest dwunasta- 
tomowa rzecz, której tom — pierwszy w ko- 
lei czasu — ukazał się świeżo, pisany z ta- 
lentem literackim. 

Przedsięwzięcie było niezmiernie trudne, 
i to raczej ze względu na konstrukcję dzie- 
ła. Autor ukazał postać Jezusa tak, jak się 
ona przedstawia w Ewangeljach i jak na nią 
patrzy współczesna nauka chrześcijańska. 

  

znaczyć, że przy teatrach jugosłowiań- 
skich pracuje kilku Polaków. Utalen- 
towany tenor Opery Poznańskiej p. 
Stanisław Drabik jest pierwszym te- 
norem Opery w Belgradzie, a dr. Pa- 
pierkowski, lektor języka i literatury 
polskiej przy Uniwersytecie Belgradz- 
kim jest recenzentem sztuk polskich. 
A że tłumaczą jeszcze sztuki jugosłe- 
wiańskie oprócz dr. Papierkowskiego 

dr. Rospond, stypendysta Rządu Pol- 

skiego. oraz znany w Wilnie p. Sta- 

niszewski, więc na brak sztuk jugo- 

słowiańskich w tłomaczeniu polskiem 

można się nie uskarżać. 

Ze sztuk serbsko-chorwackich, ma- 
jących obecnie największe powodze- 
nie w Jugosławji wymienić należy 
Bracia Glembajewy, W agonji Leda, 
Krlerzy, Misterjozny Kamic Kuluńci- 
ca, Pani Ministerka, Put' około świe- 
ta, najpopularniejszego w Jugosławji 
autora Nusica i t. d. Wszystkie te 
utwory cieszyłyby się napewno powo- 
dzeniem i na scenach polskich. Z tu- 
maczonych widziałem w teatrze dyr. 
Koniowica w Splicie „Przedmiešcie“ 
Lagnera (reżyserja Tanhoffera), oraz 
w Belgradzie Roxy, nawiasem mó- 
wiąc, lepiej graną, niż u nas. 

Jest jeszcze jeden rys sympatyczny 
w stosunku publiczności serbsko-chor- 

wąckiej do teatru jugosłowiańskiego. 
Oto wszystkie sztuki serbsko-chorwac 
kie cieszą się o wiele większą frek- 
wencją, niż zagraniczne. W wielu kra- 
jach o starej kulturze wartoby ten do- 
bry przykład naśladować. 

Na zakończenie możnaby jeszcze 
wspomnieć o stosunku teatru jugo- 
słowiańskiego do teatru polskiego. 
O ile polska literatura dramatyczna, 
jak już wspominałem cieszy się w Ju- 
gosławji zasłużonem uznaniem  (ota 
spis autorów polskich granych w Ia- 
tach 1921—1931: Żeromski, Wyśpiań- 
ski, Słowacki, Zapolska, Rittner, Nał- 
kowska, Krzywoszewski, Perzyński, 
Kiedrzyński i inni) o tyle transfuzja 
obu teatrów pozostawia wiele do ż! 
czenia. Nietylko wymiana kwiazd reży 
serskich i aktorskich obu scen, ale i wi 
zyty na widowni nie są niestety prak- 
tykowane. Jakkolwiek niewątpliwie u- 
trudniają kontakt jednocześnie rozpo- 
czynającesię wakacje, no i kryzys, od- 
wiedziny wzajemne byłyby rzeczą nad 
wyraz wskazaną. Oba teatry, zarówno 
jugosłowiański, jak i polski mogą tyl- 
ko na tem skorzystać. 

K. Leczycki. 

„8 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Niebezpieczeństwo powodzi na prowincji. 
W. dniu wezorajszym woda na Wilji pod 

miosła się na dałsze kiikanaście ctm. Około 
godz. 4 p. p. ruszyły lody w górnym biegu 
Wiłji. Cała Wilja momentalnie pokryła się 
%rą, kłóra spływała przez kilka godzin. 

Wpobłiżu Michaliszek kra utworzyła za- 
tory wpobliżu mostu koło miasteczka, Wo- 
bee groźby zerwania mostu oddziały saper- 
skie użyły środków wybuchowych rozbijając 
zatory. Mime to łód w dałszym eiągu się 
-gpomadził zagrażając poważnie mostowi, któ 
ry częściowo został uszkodzony, 

    

Ruszyły również wody na rzece Wace. 
Wiezbrane wody tej rzeki zalaly tereny po- 
łożene pod majątkiem Grzegorzewem, zagra- 

żając pośrednio zakładom przemysłowym p. 
Kureca. Zarządzone zostały najdalej idące 
Środki w celu niedopuszczenia wody do osie 
dli ludzkich. 

Naegół, jeśli chodzi o prowineję, sytu- 

acja powodziowa jest dość poważna, nie 
mniej jednak nie jest tak groźną jak np. w 

roku ubiegłym. 

Giejstuny. 
Kazanie. 

W pierwszym dniu Wielkiej Nocy ksiądz 
kościoła Boruńskiego Nurkowski wygłosił 

kazanie, które można nazwać raczej mową 
    

  

Zamiast powiedzieć coś zebranej łudno- 

ści w tak uroczystym dniu o Zmartwych- 

wstaniu Chrystusa, odrazu wprost bez wstę- 

pu wjechał na Zw. Strzelec w _Giejstu- 

mach i Starych Bórunach. Nie mówię tutaj 

„о tem, że ksiądz podczas objazdu swej pa- 

rafji nie żdżał do mieszkań strzelców, nie 

-mówięo tem, że nie dał tymże kartek do 

spowiedzi, nie mówię o tem, że posłał strzel 

«ów do spowiedzi do wójta, a członków 

zyjających ludzi starszych do rabina. Nie 

> to jest fakt i niejedno nazwisko 

żądanie mogę przytoczyć. 

Powiem lepiej o tem, co ksiądz mówił 

na kazaniu, a więc zaczął od tego, że pr 

jeżdżają osobnicy nieznani i pod płas 

%iem strzelca uprawiają praktyki antyre 

ne (major Klein na inspekcji oddziału), że 

strzelcy okoliczni z Giejstun i St. Borun to 

są złodzieje, bandyci, żydowskie parobki, że 

poznaje ich po łbach, że gotowi są do wszy 

stkiego do rozkrzyżowania Chrystusa ponow- 

mie, że przychodzą do kościoła tylko tak 

sobie, żeby napisać potem w gazecie co 

ksiądz mówił. Tak proszę księdza takie rze- 

<zy trzeba pisać. Tak chce ksiądz Nurkow- 

wego, dotrzymać przyrzeczenia, 
fiqązek strze- 

  

   

    

  

  

  

   

  

   

   

  

      

     
   

    

  

decki w Giej i 

że zginie lub przepadnie bo swemi wystąpie- 

iami i zgoła nieludzkiem traktowaniem 

«złonków strzełca nie zni -hęci, autorytetu 

Związku nie poderwie, najwyżej wzbudzi li- 

łość i modfitwę „Panie przebacz mu, gdyż 

nie wie co czyni”. 

    

Nie Strzelec. | 
# 

Turgiele. 
Sekwestrator—defraudantem. ` 

Sekwestrator gminy turgielskiej Jozei 

Wineełowicz w czasie pełnienia obowiązków 

służbowych przywłaszczył przeszło 2.000 zł., 

pobranych od płatników tytułem składek og- 

niowych. Pieniądze te Wincełowiez roztrwo- 

nił i nie mógł się z nich wyliczyć, wobec te- 

go z połecenia władz zawieszono go w czyn- 

nościach słażbowych i wytoczono mu Sprawę 

Karna, 

W: wyniku wstępnego dochodzenia oraz 
zbadania ksiąg zdołano ustalić brakującą 

sumę w kwocie zł. 2.083 zł. 70 gr. Zdeirau- 

dowana suma zostanie pokryta gwarancyj 

nemi weksłami złożonemi przed wstąpieniem 

na służbę przez Józefa Wincełowieza. Komi- 

sja rewizyjno-śledcza prowadzi dalsze do- 

chodzenie. (c). 

Porzecze. 
Nieudane włamanie do lokalu urzędu 

gminnego. 

W nocy z dnia 3 na 4 b. m. do urzędu 

gminnego w Porzeczu włamało się trzech oso 

bników, którzy rozbili wsz kie szuflady 

rów wartościewych. Podczas „gospodarki* 

biurek i stołów poszukująe gotówki i papie- 

włamywaczy do lokału urzędu wszedł stróż 

nocny Zygmunt Wiśniewski, który jednego z 

włamywaczy zdołał zatrzymać i odebrać mu 

nóż, którym zamierzał ugodzić Wiśniewskie- 

go. 
Aresztowanym okazał się Piotr Szewrow 

mieszkaniec wsi Usowicze gm. porzeckiej. 

Dwaj jego tewarzysze zdołali zbiec, (e). 

Z pogranicza. 
Ożywienie handlu z Rosją sowiecką. 

    

  

  

W ciągu ostatniego miesiąca przez 

graniczną stację Stołpcee przewieziono 

do Z. S. R. R. kilkadziesiąt wagonów 

wyrobów polskich zakupionych u nas 

przez sowiecką misję handlową. W 

stosunku do miesiąca poprzedniego 

daje się zauważyć nieznaczne ożywie- 

nie w handlu z Z. S. R. R. 

32 włościan sowieckich zbiegło 

z Z. S. R. R. na nasz teren. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z dnia 

2 na 3 b. m. w rejonie Dołhinowa, Rakowa 

i Iwieńca na teren polski przedostało się kil- 

ka grup włościan, którzy zbiegli z obozu in- 

ternowanych w Kamieniu Koszyrskim. Ogó- 

łem przeszło granicę 32 włościan. W dwóch 

wypadkach zbiegowie zauważeni zostali przez 

posterunki sowieckiej straży granicznej, któ- 

re ostrzeliwały ich, na szczęście nie wyrzą- 

dzając nikomu szwanku. 

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

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

  

| Dawno oczekiwany dramat sensacyjno-salonowy p. t. 

Miejski! pwAJ MALCY Złodzieje z Paryża) 
Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Nowogródek. 
Zebranie starostów. 

W dniu 5 b. m. odbyło się w Nowogród- 

Xu w Urzędzie Woj. pod przewodnictwem p. 
wojewody Biernackiego, zebranie starostów 

ogowiatowych woj. nowogródzkiego. Przedmio 

żem obrad były sprawy samorządowe. 

Zmiany personalne. 

Dotychczasowy dyrektor robót publicz- 

mych Nowogródzkiego Urzędu Woj. p. inż. 

Aleksander Zubelewicz przechodzi na takież 

stanowisko do Wileńskiego Urzędu Woj. Do 

Nowogródka na stanowisko dyr. robót pu- 

licznych przechdzi z Łucka inż. Gordział- 

kowski. 

Lida. 
Niebywała powódź w Lidzie. 

Raptowne topnienie śniegu, jakie spowodo 

wał deszez w nocy z dnia 2 na 3 kwietnia 

zaskoczyło w wiełu wypadkach nawet naj- 

bardziej przygotowanych do powodzi, bo- 

-wiem zarówno strumyki, jak i rzeczułki za- 

«częły wzbierać raptownie. 

Raptowne topnienie śniegu Lida odczuła 

«% bardzo dużym stopniu. Oto w dniu wczo- 

rajszym około godziny 8 rano poziom wody 

ma Lidziejee podniósł się na około 2 mtr. 

Woda wystąpiła z koryta. Około godziny 10 

ze względu na zatkanie kanału na ulicy 

Szkołnej woda załała część ulicy Szkołnej. 

Do kilku mieszkań dostała się woda. Około 

godz. 14 domy: Lamparta, Grodzieńskie- 

go, Szmidta i Abramowicza woda objęła w 

swoje posiadanie. Mieszkańcy musieli się e- 

-wakuować. Coś podobnego miało miejsce 

przed 20 laty. Około godziny 20 poziom wo- 

aly dosięgał zenitu. Woda załała nawet część 

ulicy Zawalnej. Kilku domów jest poważnie 

zagrożonych, Na ulicy Zawałnej został znie- 

<«iony mały mostek. W tem miejscu Lida 

przedstawia jakby małe jezioro. 

Na przedmieściu Lidy Słobódka 11 woda 

wdarła słę do 4 mieszkań. To samo dzieje 

-się na Zakasance. Na Słobódce straż ognio- 

wa brała czynny udział przy ratowaniu za- 

grożonego mienia. Straż pracowała około 5 

godzin. 

Mieszkańców Lidy nie to jednak nie przej 

muje, bowiem powodzi nikt się nie lęka. 

(Wypadki jakie mają miejsce wpływają na 

dodatni humor. Lidziejka pomimo wystąpie- 

"nia w wielu miejscach z koryta żadnych 

szkód nie przyniesie. Przy załanych domach 

gremadzą się grupy ciekawyć którzy dy- 
skutują na różne tematy a naj ięcej na te- 

mat snu Rady Miejskiej, która nigdy nie śni- 
ła © podobnym wypadku, Oto woda zalewa 
niemal domy w śródmieściu, Atrakcja nie- 
Mada. Napewno Rada Miejska pobuduje ka- 
nały pod załanemi domoini po których bę- 
<dą pływać białe gondole. Ho, co to za mia- 

sto będzie wówczas z Łidy. Miast poobija- 

mych „chabet*, ciągnących jeszcze gorzej 
wyglądające „dryndyć w Lidzie zjawią się 
piękne łodzie motorowe. Napewno wówczas 

3 straż ogniowa na Słobódce zostanie zmoto- 

ryzowana a bezrobotni znajdą zajęcie jako 

przewoźniey. Nawet bu miejski z tego 
łeż względu hędzie podwyższony. Na co się 
teraz nie zanosi w Lidzie! Bardzo miła per- 
spektywa dła kieszeni i fantazji. Napewno 

będą jeszcze większe dyskusje jak dotych- 
czas. Zobaczymy, bo „Ardał widocznie sen 
Rady Miejskiej t powódź już zgóry przewi- 

„dział 3 zwołńił powyżej 69 robotników, a 
Żydowskie Związki Zawodowe utworzyły roz 

  

  

W rol. głównych: Leslie Shaw i Jean Forest. 

NASTĘPNY PROGRAM: Z Byrdem do bieguna połudn. 

łam i prowadzą teraz wielką wojnę. Zoba- 

czymy kto wygra, bo „Gandhi“ nie umial 

przewidzieč tego, bo p. Konopko jest milczą 

cy a p. redaktor Pupko, wiele pisze w „Mo- 

mencie*, a może i ja coś napiszę. B. 

Sekcja BBWR kolejarzy. 

W; tych dniach powstała sekcja miejska 
kom. BBWIR. kolejarzy węzła lidzkiego. Za- 

rząd sekcji stanowią: prezes Zdanowicz Jó- 

zef, wiceprezes Bagiński Leonard, sekretarze 
Rybicki Piotr i Zaleski Eustachy oraz skar- 
bnik Marcinkiewicz Leon. 

Baranowicze. 
Sytuacja powodziowa. 

Woda na rzecze Szczarze przybiera. Do- 

tychczas poziom wody podniósł się o 2 met- 

ry 55 ctm. Most i grobla obok Pietuchow- 

szczyzny zostały zalane. Również rzeka Wiie- 

dźma wystąpiła z koryta i czyni spustosze- 

nia. Mosty w Lachowiczach i pod Hołdo- 

wicami zalane. Na wszystkich zagrożonych 
miejscach czuwa pogotowie. 

Stołpce. 
Włamanie do agencji pocztowej. 

Ze Stołpeów donoszą, iż onegdaj w nocy 
w agencji pocztowej w Połoniecznie zrabo- 
wana została kasetka podręczna z gotówką 
i znaczkami pocztowemi. Włamania dokonali 
dwaj przyjezdni włamywacze z Wilna, któ- 
rzy w wyniku dochodzenia zostali ujęci. Przy 

aresztowanych nie znaleziono zrabowanej go 

tówki ani znaczków. (e). 

> g 
Posiedzenie grupy regjo- 

nalnej BBWR. 
Dziś, we środę, dnia 6 kwietnia, 

o godzinie 10 rano w lokalu Sekretar- 
jatu Wojewódzkiego B. B. W. R. przy 
ul. Zawalnej 1 odbędzie się posiedze- 
nie Regjonalnej Grupy Posłów i Sena- 
torów B. B. W. R. Na porządku 
dziennym sprawy organizacyjne i ak- 
tualne sprawy gospodarcze. 

Uczczenie ś. p. biskupa 
Bandurskiego. 

Przeszło oto kilka tygodni od šmier- 

ci naszego Pasterza, a mimo dopytywań ze 

strony publiczności, oraz zainteresowanych 

osób, Komitet, który wziął na siebie obowiąz 

ki obchodu 25-lecia Sakry Biskupiej a potem 

w całości prawie wszedł do Komitetu pog- 

rzebowego, nie daje o sobie znaku życia, a 
przecież wiele jest do zrobienia w kierun- 

ku utrwalania w pamięci ludzkiej zasług i 

cnót Zmarłego. Kuratorjum dało dobry po- 

czątek, polecając do czytania w szkołach ut- 

wory Ś. p. Biskupa. Wartoby zająć się wyda 

niem popularnej, taniej książeczki o Jego 

życiu i śmierci, postarać się o wprowadzenie 

życiorysu do czytanek szkolnych, zrobić wy- 

ciąg z Jego dzieł. 

O tych rzeczach powinien pomyśleć Ko- 

mitet i dać znak życia. 
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Sytuacja na Willi. 
W godzinach wieczorowych dal się zau- 

ważyć na Wilji nagły przybór wód. O godz. 
8 wieczorem poziom wezbranej rzeki osiąg- 
nął 4 mtr. 66 etm. e o wynosi 2 mtr. 30 ctm, 
ponad stan normalny. Przybór wód trwa w 
dalszym ciągu. Kra, która spływała 0 godz. 

Zabójstwo czy 

4 p. p. przeszła, co dowodzi, że w górnym 
swcim biegu Wilja okryta jest jeszcze pow- 
łoką lodową. Wobee znacznego podniesienia 
poziomu wód sytuacja w nisko położonych 
miejscowościach staje się poważną. 

  

samobójstwo? 
Echa krwawego dramatu w restauracji Sarkisjanca. 

We wczorajszym nnmerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donieśliśmy o krawym dramacie, 
który rozegrał się ubiegłej niedzieli w godzi- 
nach wieczorowych w jednym z zacisznych 
gabinecików restauracji Sarkisjanca przy ul. 
Mickiewicza Nr. 22, 

Pozostaly przy žyciu Piotr Sokolowski 
twierdzi nadal, że nie strzelał do Gresówny, 
lecz, że popełniła ona samobójstwo. Badany 
po raz drugi, Sekołowski nadal pozostał przy 
swojem twierdzeniu, oświadczając kategory- 
cznie, że Gresówna sama odebrała sobie ży- 

    

cie. Wobec takiego stanu rzeczy zarządzona 
została ekspertyza lekarska. W dniu wezo- 

rajszym p. prof. Singałewicz w obecności wi- 
ee-prokurałora dokonał sekcji zwłok tragi- 
cznie zmarłej, Wyniki ekspertyzy wiadome 
będą w dniu dzisiejszym. Dzisiaj również za 

kończone zostanie badanie świadków, tak 

że prawdopodobnie w dniu dzisiejszym osta- 

tecznie wyświetlona zostanie tajemniea krwa 

wego dramatu. Przy łóżku Sokołowskiego dy 

żuruje stale policjant. łe). 

  

„6wardja złodziejska” pod kluczem. 
W dniu ubiegłym policja śledcza zlikwi- 

dewała niebezpieczną szajkę złodziejską, rek 
rutujaca się z samych „znakomitości* zło- 
dziejskich, które dały się dobrze we znaki 
policji wileńskiej. Członkowie tej szajki od- 
siadywali w rozmaitych więzieniach Polski 

długoletnie kary za popełnione kradzieże 

i napady, lecz w końcu ubiegłego roku zno- 

wu odzyskali swobodę i powrócili do Wilna, 

gdzie utworzyli nową szajkę złodziejską, na 

karb której należy zaliczyć niejedną popeł- 
nioną w ostatnich miesiącach na terenie na- 

szego miasta kradzież. Policja wiłeńska dok- 

ładała wszyłkich starań, by przyłapać tych 

niebezpiecznych złodziei na gorącym uczyn- 

ku. Nie było to jednak zadanie łatwe, gdyż 

złodzieje wiedząc, że agenci policyjni mają 

KRO 
[==] Dziś: Celestyny. 

Jutro: Hermana. 
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MIEJSKA. 

— Budżet miasta. W najbliższych dniach 

Magistrat skończy cykl budżetowych posie- 

dzeń, które miały na celu doprowadzenie do 

względnej równowagi preliminarza budżeto: 

wego, W wyniku tych posiedzeń nowy budżet 

został zredukowany o blisko 600.000 złotych, 

mimo to zachodzi dalsza potrzeba redukcyj, 

które należeć już jednak będą do kompetencji 

Komisji Finansowej i Rady Miejskiej. - 

LITERACKA. 

— Dzisiejsza Środa Literacka. Wobec 

tego, że zapowiedziany przyjazd gości jugo- 

słowiańskich uległ zwłoce, dzisiejszą Środę 

literacką wypełni pogadanka p. Kazimierza 

Leczyckiego, który po dłuższym pobycie za- 

granicą wrócił do Wilna. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy 

Stow. Brat. Pom, PMAUSB. podaje do wia- 

domości, że wpłynęły zgłoszenia firm, poszu 

kujących chętnych i energiczńych pracowni- 

ków. O szczegółach dowiedzieć się można w 

godzinach urzędowania (13—15) w ponie- 

działki, środy i piątki. 

WOJSKOWA. 
— Podatek wojskowy. Jak się dowiadu- 

jemy, prace nad sporządzaniem list płatników 

podatku wojskowego dobiegają końca. Podług 

prowizorycznych obliczeń na terenie Wilna 

znajdujesię blisko 5000 osób obowiązanych 

do opłacenia tego podatku. 

Z KOLEL 
— Kurs obrony przeciwgazowej dła ko- 

biet. Staraniem Woj. Kom. Kol. LOPP. w 

dniu 7 b. m. o godz. 19 w lokalu „Ogniska 

Kolejowego” ulica Kolejowa 19, rozpocznie 

się pierwszy kurs poświęcony zagadnieniom 

obrony przeciwgazowej. Zadaniem kursu jest 

odpowiednie wyszkolenie kobiet — instruk 

torek obrony przeciwgazowej z pośród człon 

ków rodzin pracowników kolejowych. 

Zapisy przyjmowane SĄ w iurze komi- 

tetu LOPP. (gmach dyr. kol. parter pokój 

Nr. 1, telef. dyr. 102), w godzinach biuro- 

wych, lub w dniu wykładów w Ognisku Kol. 

Pożądany jest jak najliczniejszy udział pań 

(rodzin pracowników kolepowych). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—. Zebranie absolwentów kursów Obrony 

Przeciwgazowej. W'e środę dnia 6 kwietnia 

1932 roku o godzinie 18 w lokalu Stowarzy- 

szenia Techników ulica Wileńska 38, odbę- 

dzie się Zebranie absolwentów kursów O. 

P. Gaz. kategorji 1, II, III orazkursów przy 

3 р. а. ©. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— śŚwięcone w Zrzeszeniu Mł. Rzemieśl- 

niczej. Dnia 29 marca r. b. w lokalu włas- 

nym przy ulicy Mickiewicza 11—9, zwycza- 

jem tradycyjnym, Oddział Zrzeszenia Mło- 

dzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej im. 

Szymona Konarskiego — urządził ęcone 

(dzielenie się jajkiem święconem) — na któ 

rem zgromadzili się w liczbie 50 członkowie 

na czele z Zarządem Oddziału. 
Z ramienia Zarządu Centralnego Z. M. 

R. i P. przybył p. Jan Łazarewicz prezes 
Zarządu Centralnego, oraz p. Stanisław Czar 
nous instruktor Korporacyj Przemysłowych 
Oddziały ZMR. i P. Wilna reprezentował p. 
Cz. Olesza, Prezes Oddziału im. „Filaretów. 

W” czasie święconego nastrój wśród mło- 
dzieży był bardzo miły. 

Na zakończenie odbyła się zabawa towa- 
ka. na której bawiono się do późnej no- 

  

   

   
— Kursa Blacharskie, Z inicjatywy Sp. 

z ogr. odp. „Blacha Cynkowa* w Katowicach 
pod protektoratem Wileńskiej Tzby Rzemieśl- 
niczej, otwarte zostały w Wilnie od dnia 5 
kwietnia 1932 roku specjalne kursa blachar 
skie dla wszystkich blacharzy, interesują- 

cych się nowemi sposobami krycia dachów 

blachą cynkową, oraz wyrabianiem z tego 
materjału wszlkiej gałanterji blacharskiej. 
Kursa te mają dla rzemiosła wileńskiego spe 
cjalne znaczenie, gdyż większość rzemieślni- 
ków — blacharzy nie zna nowoczesnych spo- 
sobów stosowanych przy użyciu blachy cyn- 
ai tak rozpowszechnionych na Zacho- 
dzie. 

Bliższe informacje o rozpoczętych Kur- 

ich na oku byli bardzo ostrożni. Dopiero w 

tych dniach wysiłki policji uwieńczone zosta. 

ły sukcesem i złodziejaszkowie zatrzymani 

zostali w związku z pepełnioną przez nich 

kradzieżą. Do szajki tej nałeżeli między in- 

nemi niebezpieczny i nieuchwytny złodziej 

Dreko, który niejednokrotnie uciekał z pod 

eskorty policyjnej, zawodowy złodziej Cie- 

reszko, który przed kilku miesiącami powró- 

cił z więzienia św. Krzyskiego i inni. Mię- 

dzy innemi zatrzymana została paserka (ha- 

na Szufian, która utrzymywała ze złodzieja- 

mi ścisły kontakt. Złodzieje byli tak ostroż. 

ni, że nigdy nie nosili ze sobą kradzionych 

rzeczy wynajmując dia tego celu nieletniego 

chłopaka. Całą „gwardję* złodziejską osa- 

dzono pod kluczem. (e). 

  

   

  

  

NIKA 
sach udziela Wileńska Izba Rzemieślnicza 
— ulica Mickiewicza 23 — 5, tel. 359,w godz. 

10—14. 
— Rzemiosło, a reforma ubezpieczeń społ. 

W związku z ustawą świadczeń socjalnych, 
Rada Izb Rzemieślniczych ustosunkowa ię 

negatywnie do formy redakcji projektu usta- 
wy, w której nie dość wyczerpująco ujęto i 

uwypuklono interesy rzemio: Uznając od- 

dawna konieczność komasacji świadczeń, Ra- 

da Izb powołała specjalną komisję, której 

zadaniem jest omówienie i uzgodnienie sprze 

czności jakie na tem tle powstały. Rzemieśl- 

nicy bowiem, a głównie rzen iczy samo- 

istni, zatrudniający w pół miljonie warszta- 

tów półtora miljonów pracowników stano- 

wią specjalną grupę socjalno-gospodarczą, 
która ze względu na swą struktorę wymaga 

właściwego sobie ujęcia w zakresie świadczeń 

socjalnych. 
W trakcie prac Komisji nie wykluczone 

jest, iż utrawali sie pogląd, że problem sca- 

lenia będzie wymagał wprowadzenia spec- 

jalnych norm ustawodawczych a zrealizo- 

wana w ten sposób idea komasacji w dziedzi 

nie rzemiosła będzie w ustawodawstwie wy- 

razem słusznych dezyderatów  rzemiešlni- 

ków, których interesy są różne aniżeli ro- 

potników i wielkiego przemysłu. 

— Strajk szewców — chałupników. W 

dniu wczorajszym szewcy — chałupnicy po- 

stanowili proklamować strajk, Strajk ma 

podłoże ekonimiczne. 

  

       
  

    

KOMUNIKATY. 

— Nowy przystanek autobusowy. Na lin. 

ji autobusowej Nr. I przy moście Zwierzy- 

nieckiem, naprzeciwko domu Nr. 62 przy ul. 

Mickiewicza, został ustawiony przez Tow. 

Miejskich i Międzymiastowych Kom. Auto- 

busowych Sp. Akc. Oddział w Wilnie, nowy 
przystanek warunkowy. 

Dla uniknięcia nieporozumień wyjaśnia- 

my, że autobusy na przystankach warunko- 

wych zasadniczo nie zatrzymują się, li tyl- 

ko na żądanie publiczności Pasażer pragnący 

wysiąść na przystanku warunkowym, winien 

zawczasu uprzdzić o tem konduktora, celem 

zatrzymania autobusu. 

Jeżeli natomiast pasażer oczekuje na przy 

stanku, widząc zbliżający się autobus, powi- 

nien w odległości mniej — więcej 40— 0 

mtr. dać znać ręką celem jego zatrzymania. 

Wi swoim własnym dobrze zrozumianym 

interesie, publiczność powinna stosować się 

do niniejszego. 

RÓŻNE. 
— Koło Krajoznawcze przy Państw. Gimn. 

im, E. Orzeszkowej w celu zwiększenia fun- 

duszu — dn. 6. ŁV r. b. wyświetla film p. t. 

„Indyjski Grobowiec* w 2-ch częściach w 

Kinie Kolejowem „Ognisko“.. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia sztuki „Spra- 

wa Moniki* — na Pohulance. Dziś w środę 

dnia 6 b. m. o godz. 8 w. „Sprawa Moniki“ 

— Marji Morozowicz-Szczepkowskiej. Sztuka 

ta wywołała duże wrażenie i poruszenie pub- 

liczności, dzięki śmiało zarysowanym poglą- 

dom na sprawę miłości oraz zagadnieniu us- 

tosunkowania się nowoczesnej kobiety do 

spraw społecznych. Wi sztuce udział biorą: 

„Monika“ — Irėna Grywiūska, „Anna“ — 70 

fja Małyniczówna, „Antosia* — Zofja My- 

słakowska. Ceny miejsc zwyczajne. 

Jutro w czwartek dnia 7 b. m. o godz. 

Sw. po raz ostatni „Sprawa Moniki". 

Ostatnie przedstawienia „Naszych 
dziadów* w Lutni. Dziś w środę dnia 6 b. 

m. o godz. R w. przezabawna rewia, pełna 

aktualności regjonalnych p. t. „Nasze dzia- 

dy”. Przezabawna część l-sza p. t. „Żywy 
dziennik nocny* oraz część П-да — „Wi- 

wisekcja głów wileńskich* została wyreży- 

„serowana przez Karola Wyrwicza-Wichrow- 

skiego. W? części Ill-ciej — która jest histor- 

ją Wiilna od roku 1348 do r. 2348 — biorą 

udział: „Gedyminiuk* — Wołłejko. „Prof. 

So-Li-Man* — Karpiński, „Prof. Fruszczyc- 

ki* — Detkowski, „Vice Tschisch* — Cie- 

cierski, „Pani Romen-Omen* — Jasińska-Det 

kowska i inni. 
Jutro w czwartek dnia 7 b. m. 

8 w. po raz ostatni „Nasze dziady”. 

— Premjera „Bębna* — w Lutni. Już w 

piątek dnia 8 kwietnia o godz. 8 w. w Teat- 

rze Lutnia ujrzymy po raz pierwszy przemi- 

łą i wesołą komedję Vebera i H. De Gros- 

se p. t. „Bęben*, z udziałem świetnego arty 

sty Teatrów Warszawskich Antoniego 

Różyckiego, który w postaci malarza Dela- 

noy stwarza kapitalną kreację pełną czaru 
i wdzięku męskiego. Rolę „Bębna” gra H. 
Kamińska. Ceny miejsc zwykłe. 

NOWINKI RADJGWE. 
DLA MIŁOŚNIKÓW GOTOWIZNY. 

Niezmiernie aktualny odczyt nadany z0- 
stanie dzisiaj o godz. 17,10 z Warszawy: mia 
nowicie p. Z. Kacprowski opowie radjosłu- 
chaczom, jak powstają monety i banknoty. 
W. okresie ogólnego braku gotówki sprawa 
wytwarzania pieniędzy. oczywiście prawdzi- 
wych, staje się kwestją, która musi zaintere- 
sować każdego miłośnika t. zw. wałuty czyli 
„środków obiegowych. 

    

o godz. 

  

  

SPORT. 
Nurmi zdyskwalifikowany! 

Elta donosi z Berlina: Na wezorąaj- 
szem posiedzeniu Komitetu Wykona- 
wczego Międzynarodowego Związku 
Lekkoatłetycznego uchwalono skreś- 
lić z listy lekkoatletów amatorów 
znakomitego szybkobiegacza Nurmi*- 

ego. 
Powodem dyskwalifikacji Nurmi*- 

ego jest to, że jak ustałono, w wielu 
wypadkach żądał on wynagrodzenia 
pieniężnego za udział w zawodach. 

Ostateczną decyzję w tej sprawie 

Międzynar. Zw. Lekkoatletyczny po- 
zostawia Związkowi Finłandzkiemu, 
lecz zastrzega, że jeżeli Związek z de- 
cyzją ogłoszenia Nurmiego zawodow- 
cem będzie zwiekać — uczyni to sam. 

Pozatem Komitet Wykonawczy M. 
Z. L. postanowił wysłać do Łos Ange- 
los swego pełnomoenika, który pod- 
czas ołimpjady będzie dyskwalifiko- 
wać każdego zawodnika, co do któ- 
rego będą jakiekolwiek wątpliwości, 

iż jest amatorem. 
  

PRASA BELGIJSKA WOBEC INSPIROWA- 
NIA WIADOMOŚCI O DYSKWALIFIKACJI 

KUSOCIŃSKIEGO. 

pisma belgijskie zamieściły 
ć o majcej nastąpić dyskwalifikacji 

Kusocińskiego za zawodowstwo. 
W. związku z ogromną popularnością Ku- 

socińskiego w Belgji i zapowiedzianym już 

biegiem 3000 m. w Antwerpji w dniu 19 

czerwca, gdzie biegacz nasz będzie usiłował 

pobić rekord światowy, pisma belgijski 

rażają przekonanie, że wiadomości o dys- 

kwalifikacji Kusocińskiego muszą być nie- 

ścisłe, zawodnik ten bowiem startując w 

Belgji kilkakrotnie nie dał najmniejszego po 

wodu do podejrzawania go o zawodowstwo. 

SEZON PIŁKARSKI ROZPOCZYNA SIĘ 

Drużyny piłkarskie Wilna obudziły się 

już z martwej śpiączki zimowej i czynią 

ostatnie gorączkowe przygotowania do zbli- 

żających się rozgrywek mistrzostw. O ile 

pogoda dopisze, w najbliższą sobotę ujrzy- 

my już pierwszy w tym roku mecz. Sezon 

zainaugurują odwiec: rywale 1 p. p. Leg. 

i Makabi.. Te same drużyny sprowadzają na 

spółkę ligowy zespół Warszawianki, która 

w dniach 23 i 24 b. m. rozegra dwa mecze 

na boisku Makabi. Nawiasem mówiąc, jest 

to obecnie jedyne w Wilnie boisko, gdyż 

6 p. p. Leg. swoje.zaorał i nie tak prędko 

doprowadzone one zostanie do stanu užy- 

walności. 
Wie wszystkich innych ośrodkach piłkar- 

skich sezon jest już w całej pełni. Niedzieli 

  

      

    

ubiegłej rozpoczęła się „młócka ligowa”, któ 
ra trwać będzie do późnej jesieni. Na star- 
cie stanęło 6 drużyn. Wyniki nie przyniosły 
sensacyj. Leader ligi Garbarnia gładko zwy- 
ciężyła marudera — Wiarszawiankę w sto- 
sunku 4:2. Legja z trudem pokonała Ruch 
zdobywając dwa cenne punkty. Pewną nie- 
spodzianką było jedynie zwycięstwo „Warty 

nad „Cracovią*”, która ostatnio pokonała 511 

ną drużynę czechosłowacką .Bratisłavię* i 
w spotkaniu uchodziła za faworyta. 

SUKCESY POLSKICH PIŁKARZY 
I PŁYWAKÓW. W PALESTYNIE. 

TEL AVIV, 5. 4. (Pat). — Po remisowym 
wyniku meczu Polska—Palestyna (2:2), ro- 
zegranym w pierwszym dniu Makkabjady w 

niedzielę zarządzono rozgrywkę ponowną 
pomiędzy temi drużynami. 

Mecz zakończył się zwycięstwem Polaków 

w stosunku 3:2. Wobec tego, że Palestyna 

uważana była za faworyta piłkarskiego tur- 

nieju na Makkabjadzie, Polska po zwycięst- 

wie nad nią ma szanse zdobycia piewrszega 

miejsca. 
HAIFA, 5. 4. (Pat). — W: niedzielę roz- 

poczęły się się w Haifie zawody pływackie 

pierwszej Makkabjady. 
W. piłce wodnej drużyna Polska pokonała 

kombinowany team Austrji i Czechosłowacji 
2:0. 

Wi punktacji rozrywek pływackich pre- 

wadzi Austrja (138 pkt). przed Czechosłowa- 

cją (136 pkt.), Polską (79 pkt.) i Ameryką 

78 pkt. 

  

  

  

B. redaktor i administrator akademickiego 

rocznika „Alma Mater Vilnensis“ . 
oskarżony o przywłaszczenie. 

Akademickie Zrzeszenie Kół Naukowych 

Uniw. St. Batorego, wydające rocznik p. i. 

„Alma Mater Vilnensis“ w czerwcu 1926 r 

delegowało do Komitetu redakcyjnego tego 

wydawnictwa p. Tomasza Ratkowskiego, stu- 

denta 0. 5. В. 2 

P. R. energicznie przystąpił do pracy, ©- 

bejmując całokształt spraw związanych z wy- 

dawnictwem; sprawował funkcję redaktora 

oraz prowadził administrację rocznika. 

W początkach 1928 r. Zrzeszenie Kół Na- 

ukowych wyłoniło Komisję rewizyjną dla zba- 

dania działalności p. R. 
Rewizja ujawniła nadużycia. Jak się oka- 

zało p. Ratkowski okazał szereg kwitów, 

stwierdzających, że pewna ilość egzemplarzy 

rocznika „A. M. V.* znajduje się w komisie 

d poszczególnych kołporterów, jednakże, po 

sprawdzeniu, ustałono, iż wykaz ten nie od- 

powiada rzeczywistości, ponieważ część wy- 

kazanych egzemplarzy bądź już została zwró- 

cona, jako nie rozsprzedana, za inne zaś 

egzemplerze wpłacona została przez kolpor- 

lerów gotówka. Poza tem stwierdzono wadli 

we prowadzenie ksiąg i brak dowodów kaso- 

wych. i 
Sprawę przekazano -kwesturze U. 1 

a indagowany p. R. wyraził gotowość po- 

krycia braków kasowych. 

"Ponieważ w następstwie p. R. uchylał się 

od zlikwidowania sprawy, przeto wszczęto 

przeciwko niemu postępowanie dyscyplinar- 

ne. które wykazało nadużycia pieniężne ® 

kwocie 3000 zł, 
W wyniku R. zawieszony został w spra- 

wach studenta, a sprawę przekazano proku- 

ratorowi, ы 

Przeprowadzone śledztwo sądowe ustalilo, 

że Ratkowski nie zwrócił 1013 egz. „Al. M. 

Vil.*, wartości 2.408 zł. 30 gr. oraz nie za- 
przychodował wpływów za Ogłoszenia w kwo- 
cie 103 zł. Prócz tego stwierdzono, że z księgi: 
kasowej wyrwane są 2 karty oraz że pod- 
skrobano i przerobiono szereg cyfr. 

Ekspertyza buchalteryjna ustaliła, naduży- 
cia w łącznej sumie 3.441 zł, 30 gr. O przy- 

właszczenie tej kwoty urząd prokuratorski 

pociągnął do odpowiędzialności red. i adm. 

Ratkowskiego. 
Sprawa ta onegdaj znalazła się przed 

Hl-im wydziałem karnym Sądu Okręgowego 

w składzie wiceprezesa p. D. Brzozowskiego 

i pp. sędziów St. Miłaszewicza i M. Szpakow- 

skiego. 
Na ławie zasiadł osk. Ratkowski. 
Oskarżenie wnosił podprokurator p. Jano- 

wWicz. 

Oskarżony nie przyznał się do winy, wy 

paśniając, że brak egzemplarzy „Al M. Vil“ 

powstał wskutek niezwrócenia ich przez kol- 

porterów, a poprawki w księgach poczynił 

celem sprostowania błędnych zapisów. 

Sąd przystąpił do badania szeregu świad- 

ków, a oskarżony na tle tych zeznań daje 

obszerne wyjaśnienia. 

W tych warunkach sprawa przeciągnęła się 

do godz. 4 pp. poczem Sąd zarządził przerwę 

obiadową. 

Następnie zbadano eksperta-buchaltera p. 

Gecewicza, który podtrzymując swe uprzed- 

nie orzeczenie, zmniejszył nieco, w związku 

z nowemi danemi, wysokość nadużyć. 

Po zamknięciu przewodu sądowego, prok. 

p. Janowicz, podkreślając duże napięcie złej 

woli oskarżenie dowodził, iż oskarżenie zo 

stało w zupełności udowodnione, a wobec 

tego domagał się surowego ukarania oskar- 

żonego. 

Zkołei zabrał głos osk. Ratkowski. Nie 

przyznał się on do winy, twierdząc, iż ob- 

liczenia są niesłuszne. Zdaniem jego śledztwo 

jest nie kompletne, gdyż wielu kolporterėw 

których on wskazał, nie zostało zbadanych, 

przeto nie ustalono iłe egzemplarzy znajduje 

się u nich. Kwestjonuje też zestawienie bu- 

chalteryjne i twierdzi, że zaginęły niektóre 

rachunki, które on przedłożył. Wnost o odro- 

czenie sprawy na 2 tygodnie, zobowiązując 

się dostarczyć duplikaty zaginionych rachun- 

ków. 

Podprokurator gorąco zaoponował pirze- 

ciwko wnioskowi, upatrując w tem grę na 

zwłokę i wreszcie uzasadniał hezcelowość 

samego wniosku. 

Sąd zbadał dodatkowo biegłego oraz jed 

nego ze świadków i następnie uznając, fż 

osk, miał możność dostarczenia sądowi doku 

mentów, o których mówi, wniosek oskarżo- 

nego uchylił. 

Kontynuując obronę, oskarżony powoływał 
Się na swą pracę społeczną i zasługi poło- 
żone w czagie działań wojennych, a wobec 
tego prosił 6 zastosowanie do niego daleka 
idących okoliczności łagodzących. 

Po naradzie, sąd uznał iż osk. Ratkowski 

jest winien przywłaszczenia 655 zł. 70 gr. 

i na zasadzie art. 53 i 574 K. K. oraz art. 

19 i 20 przep. przech. do K. K. skazal go na 

_6 miesięcy więzienia z zawieszeniem wyko- 

nania kary na 3 łata. 

Skazany zapowiedział apelację i prosił 
o sporządzenie umotywowanego wyroku. 

Ka-er. 

TWÓRCZOŚĆ ROSYJSKA. 
Godzina muzyki i poezji rosyjskiej wypel 

niona zostanie wykonaniem świetnej suity 
baletowej Igora Strawinskiego „Żar Ptica“ 
(Ptak ognisty), którą poprzedzi słowo wstę- 
pne St. Więsławskiego. Następnie artystka 
„Reduty* p. Z. Małyniczówna odczyta frag- 
menty klechd ruskich ((,bylin*) w przekła- 
dzie Tadeusza Łopalewskiego. 

ASY FORTEPIANU. 

O godz. 21;45 ze studja rozgłośni war 
szawskiej nadany będzie - recital fortepiano- 
wy w wykonaniu laureatów II Międzynaro- 
dowego Konkursu Chopinowskiego. Trzeci 
z kolei koncert laureatów usłyszymy jutro 
dnia7 kwietnia o godz. 20.15 w transmisji 
z Konserwatorjum Warszawskiego, 

List do Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Niniejszem uprzejmie prosimy 0 umiesz- 
czenie następującego: 

Wi dniu 5 b. m. w szanownem piśmie uka- 
zała się wzmianka podająca w niewlašciweihn 
oświetleniu grę w Klubie Emerytów Kolejo- 
wych, w której podano jakoby w naszym 
Klubie uprawiane były gry hazardowe nie- 
dozwolone, co nie jest zgodne z rzeczywisto 

ścią. < > я 

W; dniu 2 b. m., grano w winta i pokiera 
przy trzech stolikach, a przy jednym z tych 
w pokiera grało 5 osób, które miały zamiar 
rozszerzyć tę na 6 osób i w celu dobrania 
kart „piątek* poproszono gospodarza Klubu 
o zbrakowane karty wintowe, z których wy- 
bierano potrzebne karty. W tym momencie 
do Klubu wkroczyli przedstawiciele władz 
bezpieczeństwa zastając przy rzeczonym sto- 
Tiku 9 osób, lecz z tych 3 nie brały udziału 
w grze. Wymienieni przedstawiciele stwier- 
dzili przy tym stole 2 talje kart pokiero- 
wych oraz w ręku jednego z obecnych karty 
wintowe, z których dobierał wskazane piąt- 
ki, jednak jakiejkolwiek gry hazardowej nie 
stwierdzono protokularnie. Pozatem na stole 
ustalono, iż sztonów pokierowych oraz go- 
tówki znajdowało się na sumę dwudziestu 
kilku zł. zatem ogólna ta suma stwierdza. 

  

że nie może być mowy o grze hazardowej, 
które w Klubie nie są uprawiane. 

Protokół sporządzony przez przedstawi- 
cieli władz bezpieczeństwa nie ustalił, by gra 

czy zastano przy uprawianiu gry hazardo- 
wej. z # 

Za Zarząd KŁ Emerytów Kol. 

Z. Stankiewicz. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWO. 

Jenta Kryńska, lat 26, zamieszkała przy 
ul. Antokolskiej 21 pozbawiła się życia przez 
powieszenie się. Przyczynd*samobójstwa—na- 
razie nie ustalona. Zwłoki zabezpieczono do 
decyzji władz prokuratorskich. 

PODRZUTEK. 

W klatce schodowej domu Nr. 38 przy 
ul. Rozbrat, znaleziono podrzutka plci męskiej 
w wieku około 1 tygodnia, przy którym była 
kartka „nieochrzczony*. Podrzutka umiesz- 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Na szkodę Piotra Lewkowicza i jego suble 
katora Jana Kwiatkowskiego zam. przy ul 
Raduńskiej 35, została dokonana kradzież gra- 
mofonu, 50 płyt, oraz różnej garderoby mę- 
skiej łącznej wartości 450 zł. 

— Z niezamkniętego mieszkania domu Nr. 
3 Lotoczek, na szkodę Weroniki Grygorowi 
czówuy dokonano kradzieży garderoby dam- 
skiej wartości 15 zł. Ustalono, iż kradzieży tej 
dokonała Czesława Łukaszewiczówna, bez 
stałego miejsca zamieszkania, za którą wszczę- 
to poszukiwania. 

Humor. 
NASZE DZIECI. 

Mały Piotruś otrzymał mechanicznego 
kotka w prezencie. Przygląda się mu, obra- 
ca gę, przysłuchuje się i słyszy mruczenie. 
Biegnie do matki z kotem i woła: 
. — Mamusiu, mój kot ma auto w brzusz- 

u! 
BIE (Candine)



4 K URJIER 

KINA I FILMY 
„DZIKIE POLA* 

(Pan). 

Tak się nastraszyłem tem co p. Zahorska 
napisała o tym filmie w „Wiadomościach Li- 
terackich", że szedłem nań z wielką „rezer- 
wą”. A tymczasem —— miłe rozczarowanie. 
Sprawdza się tu powiedzenie Ś. p. 

WSKOĘE BUSE I Nr 78 (2320) 

nym polskim filmie, a i wielu, wiełu obcych. 
Nie wiem, może ale (oczywiście 
poza pracą operatora, p. Wehlmaycra) b. wie 
le ciekawych momentów montażowych oraz 
efektów obrazowych, przypisuję w przeważ- 
nej części młodemu zastępcy reżysera, b. zdol 
nemu filmowcowi, wielce obiecującemu ta- 
lentowi reżyserskiemu, p. St. Urbanowiczowi, 
wilnianinowi, którego znamy tu z dwóch bar 

Oskarżenie wnosi podprokurator p. Jano- 
wicz 

łość, odrzucając niektóre cząstki — błędy. 
Najbliższy przykład „Rok 1914", odrzucamy 

„, wybieraiac z tego jakieś drobiazgi 
„Dzikie Poła*, to sytuacja zupełnie od 
Nareszcie po film, o którym moż- 
nie wym jąc. Nareszcie przep: 
nami, a zagranicą jest jako tako 

Niezbyt to jeszcze moeny most, 
po nim można. Znać bardzo 

Dysonansem okropnym są djalogi w 
źwiękowej. Rekord niezdarności i 

sztuczności. Tyczy się to tylko t. zw. inteli- 
gentnej polszczyzny. Djalogi poleszuków by- 
ły bardzo miłe. Jedyny aktor wśród nich p. 
Kowalewicz, jako rybak My doskonały! 
Bolszewicy przedstawieni z dużym umiarem 

WŚRÓD PISM. 
Ze strony oskarżenia w charakterze świad- Nr. „Świata Kobiecego* rozpoczyna cie- 

ków powołano p. st. Miłaszewicza kawy i pożyteczny artykuł Kazimiery Ałber- 
i K. Luboūskiego na ast jako świadkowie ti: „Piękno w žyciu codziennem“, nawołu- 
odwodowi wezwani na rozprawę zostali pp. jący kobiety do kultury wnętrz i wszystkich: 
W. Wyszyński — prezes Sądu Apelacyjnego, przedmiotów użytku osobistego. — Ta sama 
M. Szydłowski prezes Syndykatu Dzienni- autorka omawia twórczość Adama Bunscha: 

F. Danged — karykaturzysta, W. Ta- w artykule zukanie cudu w sercu współ- 

      
         

   
   

   

   

   

     
        

  

  
     

    
   

   

    

  

     

  

a naweł    

    

więcej? Sporo zadowolenia, 
    

   
    

            
   

   

    

                      

    

  

  

  

         
  

           

      

     

   

           
  
   

        

   

    

                  

  

    
        

   
          

na, znakomitego ornitologa i podróżnika Poł dzo interesujących  „dodatków** jednoakto- inteligentnie zastoso ą szkołę, przedew- radości, wobec tego nowego wyłomu w za- i czesność 4 I Ch: przedstawia s skiego po Peru: w podróży, jak i wych: „Z notatnika reportera" i „Powó tkiem sowiecką, jest teź i odrobina z fran straszającym murze szablonu, niedbalstwa,  nisław Mackiewicz — redaktor . du dla etnich w Warszawie w należy zawsze jak najmniej się Był tam coprawda jeszcze jeden tęgi ego filmu (niektóre przejścia), dużo in-  nieuctwa i tępoty panujących jeszcze, nieste- W. obronie oskarżonych wystąpi adw. „Rozmo z Wandą Kamińską*. — Helena: Jest to i i artysta w i własnej. Za — jakże błogą — moż- ty, zasadniczo w naszej kinematogr. (sk.).  Trzeiński z Warszaw Ka-er.  Mańkow opowiadą zajmująco o karje- nigdy prawie, nie doznamy rozczarowania — wie i on tu wpłynął znacznie. ność pisania, jeśli nie pochlebnie to, jako tako Sy EC słynnego Gene Tunneya w artykule: pisze on, opisując swój, pewien zawód, na było jeszcze filmu polskiego, w którym dodatnio o filmie naszej produkcji radbym POPCIWEZROERZEYAOREPKORERCZE , Oświadczenie „Prawdzi wa a romanłyczna historja bokse widok Rio de Janeiro. tło byłoby tak doskonale w skane, jak w w podzięce uścisnąć dłoń p.p. Lejtesowi i Ur- i: ° га ir telektuaksty". Następnie mamy Wyznaję, że tymczasem zawiodłem tym. Pierwszy raz mamy charakterystycz  banowiczowi (nie wiem, któremu więceji Ciekawy proces. , Doszło do naszej wiadomości, że na tere- dalszy ciąg świetnej impresji D. du Maurier: wcale przy jemnie. Tak się już, niestety, ny i prawdziwy folklor. Świetnie uchwyceni  darowując pierwszemu nawet niektóre fatal- ‚ 2 nie Wilna nie, ki p. Orwicz-Orłowski Wła- Ak psodja na PAPIERZE , oraz początek fas ło, że na filmie polskim tyko przyjemnie się i foto i fonograficznie poleszucy. Pyszne ty. ne „pascudeusy* w „Z dnia na dzień”, Na dzień dzis wyznaczono do Os4- dysław, podając się za przedsta 2 Boa pow ЕЫ "“-_ Au losiężnz można za Np. na „Rok 1914* szedłem. py obojga płci i różnego wieku. Wieś poles- Aktorsko było naogół-poprawnie. dzenia przez III-i w L ; - w ojewódzkiej Zw „ku Osadnikó W: ARS o ais owskiego. jak na pewniaka. Mogłem jak w to atorze przyroda poleska, są tutaj świetnie wyre- mi odrobina H gowego sprawę z oskarżenie publicznego prze-  gitymując się  jakiemiś, - a = z PSM artykuł kosme 
postawić nie wiadomo ile, że będzie znów  żyserowanemi, znakomitemi aktorami. (stanowczo, pozatem ciwko p. Witoldowi Wc le, redaktorowi nas gokimentacyi, AW wl S mio, я mau okropnie szaro i przerażająco  smosarsko. Temat? Fabula? Pierwszy — ciekawy. go pułkownika), troszkę p. „ (gry.  odpowiedzialnemu „Słow: p. Władysławo- - ._‘;:“1')&?]\‹\/‘:‘‹;?П‘а;:ъ;;!‹:ь; anas R.      

    

        

Ucieczka kilku, dawnych jeńców zatrzyma mas ust w gniewie), z bardzo ładnemi zresz- _ wi Studnickiemu członkowi tejże redak 

  

       
   

  

              

Ciężki jest w takich chwilach los uczciwego, a Ё 
S na. Pozatem łatwe do wykonania rot polskiego recenzenta niech wierzą ci wszyscy nych w Sowdepj granicą polską, na e tą warunkami, szłachetną męską urodą. Da- Oskarżenie powstało ws ay za śwój  Zęczne kurs irykakirstwa SR odka A (a zwłaszcza te wszystkie), którzy mi zazdro-  lesiu rozgrywa sie cała, doś też i p. Kańskiemu jakąś małą łat-  dziego Sądu Okręgowego p. Stanisława Mił Bow, interes Wwa- į As Ё     

    

     

  

znym ubrania dła chłopców. Kroje i wzo- 
arów ż ry naturalnej wielkości. 

szezą wolnego wstępu do kina. W fabule jest trochę niekonsekwencyj, szewicza, który poczuł się zniev      
   

ić. Bardzo dobrą epizodyczną Po. 

        
   

  

     

    

        

      

   

    

      

      

ale tym razem zadanie było nierów-  darowujemy tego. Ten Zbig wysłany na war- Szelechow, jako podofi regiem artykutow, zamieszczonyc! oszustem, nei nie upgwiai 
nie lżejsze. Przedewszystkiem wspaniałe zd cie wroga, "cos zbyt naiwnie  miecki stali, jak wy. lutego, marca i kwietnia ub. w „S łatwian а az 
cia i ich piękny montaż. Doskonale wyzy: a ski pułkownik, Radko nych kich zarzutów, dużo Obu os gnięto do odpowie Osadnikó osadnicze są 
ny krajobraz, bardzo ciekawe pomysły fote-  zgwałci mu ukochaną. Podobnych defektów dzialności z art. K. K. załatwi za Sa skład- y ych i prawdy w ich 

wska, De °       
# POPRAWIE, przewodnie Popierajcie Przemysł Kea OZ asa 

obrowski przy udz 
Orlickiego i J. Bułhaka. 

dna i 80 

  

znalazłoby się ej, ale je pomijamy. Jest 
to jeden, z może dwóch, może czterech, na- 
szych filmów, który można przyjąć jako ca- 

         
Zygmuntowskiej Nr. 16. ciemniania, przeeksponow ania obrazów). 

P d Za Prezydjum Rady: kich pięknych zdjęć jeszcze nie było w żań- Kamiński Wł. 

  

Kim Miejskie | 91553: 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5. 

Marlena Dietrich » »--« CUDZA NARZECZONA 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

PRZETARG. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie nin 

na oczyszczanie i dezynfekcję wagonów osobowych na stacji V 
1-g0 czerwca 1932 roku do dnia 31 marca 1933 r. Reflektanci winni zło do specjał- 
nej skrzynki w Prezydjum PYrEKCJ (Wilno, ul. ackiego 2) nie niej 26-go 
kwietnia 1932 roku do godziny 12. 5 w południe Gie / w zapieczętowanych i za 
kowanych kopertach z napisem „Na przetarg na oczyszczanie wagonów osobowych 
w Wilnie z dołączeniem 

1. pokwitowanie K kk
. Zawiadomienie. 

ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. 

   

  

   
   

przetarg 

od dnia 

  

    
  

CENY ZNIŻONE: na ! seans Balkon 50 gr., ŚR 80 gr., na NOS seanse Balkon 60 gr, Pzrter 1 Zi 
Dziśl Najnowszy Reż. Ai. Ford, kier. lit. red. T. Konczyc. W rolach główn. Zosia 

przebój polski Legjcn ulicy Mirska, Stefan Rogułski, Radzio Fijewski, Jez Kobusz. 
Arcydzieło to jednocz. demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy”. Nad program: Dodatki dź więkowe. 

Początek o godz 4, 6. 8 i 1U'15, w niedzielę o g. 2-ej. WKRÓTCE: Aniołowie Piekła. 

BUSTER KEATON — BUJSTER SIĘ ŻENI w srcywesołej komedji dźwiękowej p. t. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

        

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

    

y Dyrekcyjnej D, O. 
w wysokości 3"/» wartości oferowanej roboty, 

2. piśmiennej deklaracji o tem, że warunki ogólne wykonania robót i przepisy 
techniczne są ubiegającemu się o roboty znane. 

W ofertach należy wskazać ceny za niżej zamieszczone rodzaje robót, 
nowicie: 

K. P. Wilno na wpłacone wadjum   

  

Dziś! Król 
komików 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

POSIADA MEBLE WŁASNEGO WYROBU 
1 POLECA SIĘ LAS- 

KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELI. 

TRWAŁE i TANIE, a mia- 
  

  Dziś! 100% cudo-hlm Niesam. dramat miłości i zemsty. 

  

    

      

       

     

  

  

    

  

  

  

že : BEE" ® 
Dźwiękowe Kino dźwięk. Paramoun'u p.t. Kiątwa rodu mandarynów Tajemn. p'zep. zagsdk. wschodu iž š 3 = е BSE c A Ss Į N 0 na tle Manienych ojęporozamień i potwornej zemsty Chińczyka. Udział biorą: znskomita chińska gwiazda BG = 5 ż ® RS Anna May Wong i dawno niewidziany bohater filmu „Bitwy pod Czuszima“ Sessue Haykawa. BK "33 Biz $ Rs Wielka 47, tel. 15-41. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Ceny miejsc normalne. Początek o gydz. 4, w dnie świąteczne o g. 2-ej BĘ: Elas SE 5 & R RS B u d 0 w a ŚEEWZE|SS NSE | „ 3 | & > : 2% » : KA z Poza A 2»s5e$šlėss:Z Eg КЕ A Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚ! Najnowszy film dźwiękowy prod. polskiej, który Realizacji genjaln. reżysera " ^ Žekgšalsės4S 050 E g E 2 PAN wytw. przełom w dotychczas. szablonie filmów polskich DZIKIE POLA 5: Lejtesa, twórcy |  ODZAJ WAGONÓW |Lyapos] "333 | 5 3 AES: filmów „Huragan” i „Z dnia na dzień*. Początek o godz. 4.ej. Bilety honorowe nieważne Że wzgl. na całość NP a "nea ž б е af: 3 е i ы EAS SBŠ|s „5922 s © ® ul. Wielka 42, tel. 5-28 artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów: 4, 6, 5 i 1015 k žėšlį Šš $ ;= a BĘ х 0 4-ch pok z kuchnią, 

KINO KOLEJOWE Dziś! Największy film świata! Wznowieniel Nowe kopjal Wielka epopea р werandą, piwnicą, murowanego z pokr. blachą OGNISKO| Nov: es! Niešmienelne asieto Joe May'a pi. Indyjski grobowiec 5,7: © NI > ZA. ryczałtową opłatą 14.000 Zł. 
W rolach gł.: Mia May, Conrad Veldt, Lia de Putti, P. Richter, B. Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. Zł |gr.| ZŁ |gr.| Zł. jgr.| ZŁ [gr | ZŁ gr. 

  (włącznie z planami i nadzorem technicznym). 
febok dworca kolejow.) Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. 

mżyseuj Harry Peela „ . SZEŚĆ tygodni wśród apaszów 
z cyklu A ae niewolnic". W rol. główn Harry Peel i Davy Holm. 
Król humoru Harołd Lloyd p.t. HAROLDEK PREZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

Dziś najnowsze 100% dźwiękowe Czarująca dźwiękowa 
arcydzieło Eryka Pommera p. t. BOMBY NAD MONTE-CARLO epopea miłosna. 

W rolach głównych: Sary Maritza, Kans Albers i słodk» Liljana Heye. 
Nad program: Dźwiękowa rysunkowa komedja Fiejszera. 

a) 4-osiowy wyściełany .   Szczegóły tylko dla poważnych reflektantów — 

pod Nr. 
Dźwięk. Kino - Teatr 

w Administracji „Kurjera Wileńsk.* 612. 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

Dziś najnowsze jubil. NIE Salonowo-erotyczny | b) 4-osiowy twardy. . . . 
dramat w 12 aktach 2 + 

c) 2—3.osiowy wyściełany . 

  

  Nad progiam: 
FVVVYVYYYYVYVYYVYYYY! 

  

d) 2—3-osiowy twardy. . . МА. { 
  

Dźwięk. Kino-Teatr e) pocztowy. 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Poszukuję posady 

rządcy domu 
f) bagażowy.   &) pocztowo-bagażowy. . . 

  

  

h) pocztowo-bagażowy (ze-      

  

  

  

[SRR | 
= -mieszkania 
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| © E Й Ogłoszenie i IN | Kore 14 | tylko za mieszkanie « Or spen en wnątrz tylko przedział | d I 
Zarząd wiezienia na „Łukiszkach* w Wilnie ogla- EE PANOW 0 = > AA wowstaych, ада przetarg ofertowy na dzień | 2-g0 kwietnia 1932 r. ЕЕЕ A i a ter i) wagony wszystkich rodza- | | d szk posiadam _dODrE świa- na dostawę niżej wyszczególnionych artykułów żyw- | KURJER WILEŃSKI 3 jėw taboru osobowego | | ectwa. askawe oferty proszę nad- mościowych, około: 12000 kg. żyta, 2.500 kg. maki | ЕЕЕ Spółka z ogranicz. odpowiedz. rutynowany handlo- z wyjątkiem wagonów | sylaė do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 An połowe. 30 Eaccebuie 10 ką. Piegizųų ka, = > wiec, władający pol- sypialnych Międzynaro- | | 2 

awy, 1. g. słoniny, g ziemniakow,| EE d. ja to- į | (AAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAKALAŠAAAAAAAAAAA AAA AAA 7 beczek śledzi, 2.500 kg. mąki pszennej. 500 kg. ЕЕЕ внимииш„н[нпыйдТПЯН!д => skim, niemieckim i S UA rem pe: | i | ze BAR szmalcu wieprzowego białego, 1000 kg. kaszy gry- ŽŽ |= żydowskim z 25-cio- cztowo-bagażowych . PK A Sua Sales oł Eis) = D czanej. 1000 kg. kaszy jeglanej, 10000 kg. jęcz- EE] letnią praktyką za: | | S A | | | Т. GINSBERG mienia, 25 kg. octu, 20 kg. oliwy jadalnej. › " < E|., i) sypialny Międzynar. T-wa | i Artykuły żywnościowe winny być nejlepszej ja- | EE wodową, obeznany wagonów sypialnych. . | | | choroby skórne, wene kości z dostawą loco więzienie. Oferty należy skła- WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 EE] ze sprawami sądo- Bie] = | Z" 0 a ó-pokojowe ryszne | moczopłciowe dać najpóźniej do dnia I2- -go kwietnia 1932 roku do sa , m EĘ| wem, podatkowemi W. rubrykach przekreślonych linjami poziomemi niekropkowanemi cen po- Wileńska 3 ze Aaa Pane z imię Zarządu wiazanie Dzieła książkowe: dru- Žž 1 świadczeniami so- | dawać nie należy. | z werandą i ogród- od godz. 8—1 1 4—8, Žebėdė + kepiau SU GE” iafiiry" protidEóów ki, książki dla urzędów == cjalnemi „poszukuje Warunki przetargu można przejrzeć w Wydziale Mechanicznym Dyrekcji. | kiem, z umeblowa- tel. 567. 6677 żywnościowych*. w którym to dniu i godzinie nastąpi a A Roza” zajęcia wieczorowe- W razie cofnięcia złożonej oferty jak również w wypadku odmowy stawi». niem lub bez, z uży- L otwarcie nadesłanych oferi w obecności oferentów. Kówych, Bilet ab go w Wilnie, ewent. | nia się do podpisania umowy po przy jęciu przez Dyrekcję złożonej ofert przed- walnością kuchni. ekarz-Dentysta Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Skar- Rei BRoGpAY, Spanrg: zmieni posadę. Łask. | siębiorca traci wadjum, które przelewa się na dobro Kolei. Termin ważności oferty | Makowa 9—1, oglą- 1 Reches bowej w Wilnie o wpłaceniu na rachunek bieżący Adasia i žali EE zgłoszenia sub „Lidą* | określa się 6 tygodniami. Jeżeli ubiegający się o roboty nie może akceptować tego dać można 6d 3—5. Tracka B { Nr. 15-B wiezienia na „Eukiszkach“ w Wilnie wadjum Kisz el Paa E do Ad k terminu, to winien sam ustalić termin ważności swej oferty. Przetarg może być Polec. Bi a L й 2 
w wysokošci 1005 wartošci oferowanych produktėw EE ё o. min. „ urjera unieważniony bez podania powodów i Dyrekcji przysługuje prawo wyboru przed- as a żywnościowych. Oferty bez złoże djum nie bę- | EE w ssakiesię "drukarstwa я Wileńskiego" . 2] siębiorcy niezależnie od cen. Poszukuję Brzyinuje:g8,924,5—7 ślą rozpatrywane. Zarząd więzienia zastrzega sobie > оан Е Nieuwzgłędnione oferty pozostają bez odpowiedzi. Oferty nieodpowadające а а Akuszerka prawo myboru oferenta i podziału dostawy, oraz pra- = PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE | CUKIERNIĄ jednemu z wyżej wymienionych warunków przetargu uwzględnione nie będą. mieszk ania unieważnienia w & wj 3 ” S G. FRYDINA W razie nieutrzymania się na przetargu wadjum zostanie zwrócone. Man ОНЕ 3 („= | Mickiewicza Nr. 33-a Wydział Mechaniczny. słonecznego o 2-3 po- па „Łukiszkach*. т poleca > Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 2222/V1 kojach kuch rzyjmuje od 9 do 7 Wilno, dnia 5 kwietnia 1932 r. 2220/V1 codziennie świeże ciastka ю w Wilnie. J + Kačinų |-Aarimai TE 

  

  

Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towar 

do skutku, druga — 7 czerwca 1932 roku. Li 

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 łokalu Towarzystwa, przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wiłnie, w obecności 
tw     

    

ytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 

licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 20 maja 1932 roku, a jeżeli pierwsza nie dojdzie 
2) że zgodnie z paragrafem 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej 

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

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne I ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warnatach 

wprost od gospoda- 
rza, najchętniej w o- 
kolicy Mostowej, Zy- 
gmuntowskiej, w. 
Anny lub okolicy. 
Łask. zgłoszenia do 
„Kurjera Wileńskie. 
go“ pod „Sloneczne“, 

Do wynajecia 
od zaraz 

1) MIESZKANIE 6-ciopo- 
kojowe ze wszystkiemi 
wygodami, wejście front. 
2) MIESZKANIE 5-ciopo- 
kojowe w oficynie, z wy- 
godami, na użytek miesz- 
kalny lub instytucję przy 

  

ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 

Poszukuję 
7000 dolarów 
pod |-szą hipotekę domu 
murowanego. Bez pośżede 
ników. Oferty pod 613. 

Młoda panna 
© miłej powierzchownościi 
sumienna i b. pracowita 

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

pod „Młoda pan: 

852 

          

kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę INA RATY. ulicy Tatarskiej Ńr. 20. 
nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji po- fe Dowiedzieć się u właści- MASZYNISTKA 
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 go- NADESZŁY aa ciela na miejscu. poszukuje posady 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 załegłości (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 

25, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone 
pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 19: 
w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie 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: 

  

    

      

  

          

ERP 
UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 

  

Do wynajęcia 
I lub 2 pokoje z kuchnią 

i oddaielnem wejściem 
ul. Wileńska 26—8 

umebio- POKÓJ "zs: 
duży z oświetl. elektrycz, 

    

  

  

jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę. 
bez zobowiązania & 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 

  

| & do wynajęcia przy ulicy > 2 3 4 5 6 7 aj 9 włącznie, mogę być | Kazimierzowskiej 1 m. | | Łaskawe oferty pro- 
= AAA ŚR = > GZAKŁAD szę kierować do Adm. 538 74 Balter Ilja |  Nowogródzka 10 | 618,80 | 9702-- | 4410.— | 76840.68 za minimalną cenę, | Eiektro-Techniczny | "Kuriera Wileńsk.” 204/504/605 | 9493 Berkus-Anolik Sora-Ester | Sadowa 11 | 844 7819.53 | 8534.04 | 63970.15 | 2153.25 Zgłoszenia proszę ESC RI NAD" S io 22/532 7 3510 Felmanowie Calel i Bejla |  Lidzki zaułek 5 | 528,25 | 3958.76 1509.73 | 26713.26 486.75 kierować do Admin, FOBONE a 7156 | Grużewski Kazimierz | Wielka 33 | 2205 | 1978664 | 902250 17617819 | — „Kuriera Wileńek:” die ian oszukuję 

1 167. | [nieureg. | Kowner Genia | Popławska 27 1275 1099.26 | 261.83 | 4928,11 437.25 pod Nr. . akumulatorėw dzieržawy 
537 { 9288 |  Morgenszternowa Henia | Tartaki 36/22 13152,50 | 4767.79 | 1653.75 | 28815.25 — NOWOOTWORZONA | Zaklad Fryzjerski ё 523 | 874 Załkindowie Anna i Rywka | Wielka róg Miljonowej 13 928,20 | 31756.80 | 11025.— |[94583.68 POLSKA 3. Rachkowicza | fOlWarKU 406 2692 Zmaczyńska Marja Jasna 51 1116,44 | 672.19 | 154,09 | 1894,80 | 198.— MLECZARNIA | sx ześć: ago>: | 40—60 ha od zaraz 

- przy ul. Wielkiej 29 higjenicznie. w pow, postawskim. 
WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właścicieła nieruchomości, 4) ulica i Nr, domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma zaległych PAR codz. świeże | Ceny zniżone. 8411 Powiadomić: Józef Santos M Ę i Gudai: аана Žali f EA ającego ni ść; t loli i do niej mających pierw- mleko, masło, sery, jaja, należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta z doliczeniem do niej mających p mleko zsiadłe, wędliny, | Pierwszorzędaapracownia Ciakałło, Kobylnik. szeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, 

zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji, 

skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatkó 

7) Rata bieżąca z odsetkami od niej za zwłokę , 8) Nieumorzona pozostałość poż; 

które ujawnion2 

ki na dzień licy- 

    

  i inne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraa   ubiorów damskich pro- 

wadzona przez b. pracow-     PIANINO tacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. obiady domowe nika firm zagranicznych 
UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności, objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzedawanej nierucho аеа Е zdrowe S.Zakrzewskiego do sprzedania 

mości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. od 70 gr. Wilno, ulica Wileńska 37 ! Jagiellońska 3—27 8492 

gears 
Ł Wydawnictwo „Kurjer Wileński” S-ka z ogr, odp. 

° 

TE KATILIN SM A LAS I KE DSS IIS 
Redakto: odpowiedzialny Witakd Kiszkis. Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 

 


