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Kryzys ustrojowy w Estonii 57a" 
Przeżywamy obecnie wszelkiego ra 

dzaju kryzysy, jednak najboleśniej 
dotknął wszystkich kryzys gospodar: 
czy. System demokracji parlamentar* 
nej w wielu państwach, zwłaszcza w 
młodych, wykazał niezdolność do opa- 
nowania sytuacji gospodarczej. Dema- 
gogja klasowa, warcholstwo partyjne, 
stawiające interesy własne ponad in- 
teresy państwa, wywołały oburzenie 
narodów. Coraz mocniej tęsknią na 
ródy do silnych rządów, do skoncen- 

trowania w ścisłe ramy ustroju par- 
lamentarnego. Kryzys ten przeżywa ją 
w większym czy mniejszym stopniu 

«wszystkie kraje. zezędził on ró” 
wnież krajów małych. 

      

    

  

   

  

„Walka pomiędzy partjami w К- 
słonji* — czytamy w „Piewaleht* z 
dn. 25. III, najpoczytniejszej gazecie 
estońskiej — „przybrała takie roz- 
miary, że nieufność do parlamentu nie 
zdolnego do reprezentacji prawdziwej 
woli narodu, szerzyła się w kraju co: 

raz bardziej. Naród pragnął widzieć 
na czele państwa prawdziwego gospo- 
darza, który byłby wyrazicielem wo 
li narodu. Parlament, obawiając się 
w wypadku dalszego trwania panują: 

cych stosunków swego zupełnego u- 
sunięcia, musiał zgodzić się na żąda 
nia narodu”. — Czwarty parlament 
estoński wykazał więcej dyscypliny i 
poczucia odpowiedzialności państwo 
wej, niż jego poprzednicy. Pod zew- 
nętrznym przymusem, za wolą i z roz 
kazu prawdziwego majestatu — naro 
du, dokonał parlament wielkiego, hi- 

storycznego dla Estonji dzieła: złącze” 
nia się partyj oraz wyciągnął z pod 
sukna, pogrzebany od wielu lat, pro- 
jekt zmiany konstytucji. 

Wielka iłość, zwalczających się wza 
jemnie partyj politycznych, utrudnia* 
ła w znacznym stopniu rządowi estoń 
skiemu zwalczanie kryzysu. Z radoš- 
cią powitała cała Estonja, gdzie chłop 
i robotnik stoją obecnie na bardzo wy 
sokim poziomie kulturalnym i posia- 
dają zdrowy zmysł polityczny. nieda- 
wne połączenie się całego szeregu par 
tyj. W parłamencie estońskim utw»- 
rzyły się w ten sposób trzy partje, a 
mianowicie: błok rolniczy, partja 
centrum i partja socjalistyczna. Naro 
dowi estońskiemu zdawało się, że 
rząd mający mocne oparcie w parla- 
mencie mógł skutecznie walczyć z kry 
zysem. Naturalnie polityka gospodar- 
cza miałaby wyraźną orjentację rol- 
niczą, co wywołałoby pewną niechęć 
sfer miejskich, lecz nie znaleziono da 
tąd systemów rządzenia odpowiada ją” 
cych wszystkim. 

Niestety, nadzieje zawiodły. Partyj 
nictwo zaprezentowało się w całej 
swojej odrażającej nagości. Niedawno 
połączone, nieżyjące jeszcze w zupeł- 
nej harmonji partje rolnicze, obaliły 
na początku lutego własny rząd, jak 
pisało „Pžiewaleht“ — „dla osiągnię- 
cia celów demagogiczno - partyj: 
nych. W tak krytycznej pod wzglę 
dem gospodarczym chwili, kryzys ga* 
binetowy trwał kilka tygodni. Rozpa* 
noszone partje nie chciały, przed ma- 
jowemi wyborami do parlamentu, 

na siebie odpowiedzialności 7a 
losy państwa, pragnąc przed wybora* 

mi pozostać w wygodniejszej opozy 

cji. Cała opinja publiczna Estonji, bez 
względu na przynależn partyjną i 

ść, została głęboko wstrza- 
Śnięta. Prawie cała prasa, z ,.Piiewa- 
leht“ i „Waba Maa“ na czele, wyrazi- 
ła swoje oburzenie z powodu dema- 
gogji i intryg kierowników partyj po 

litycznych, stawiających interes par: 
tyjny ponad interes państwa i stacza” 
jacych państwo na skraj przepaści. 
Powaga parlamentu została w opinji 
narodu podkopana i trudno będzie 
odz ać stracone zaufanie. Gazeta 
niemiecka „Revalsche Zeitung* pisa- 
ła: „okazało się, że państwo i naród 
potrzebują stanowczo, silnego. stałego 
i celowego kierownictwa*. Według 
„Sónumed'*: „uchwalenie szeregu nie* 

życiowych ustaw przyczyniło się do 
pogłębienia niechęci narodu do obec- 
nego ustroju. 

Dzisiejszy ustrój parlamentarny 
Estonji wymaga zasadniczej reorgani 
zacji. Organ partji rolnic „Kaja“ 
przyznaje się z zadziwiającą szczero“ 
cią „większość krajów energiczni 
zwalcza obecnie kryzys, lecz Eston 
tego uczynić nie może, gdyż zbyt sil- 
mie rozwinięte jest w niej partyjnie- 

two“. 
Reforma ustroju 

wznrocnienie władzy 

  

  

  

    

    
      

  

     

    

  

      

   

    

   
  

państwowego, 
wykonawczej, 
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stało się naglące. W przyśpieszonem 
tempie parlamentarna komisja kon- 

„jna opracowała zmianę kon- 
ytucji i przedłożyła ją 24 marca, t. į. 

w ostatnim dniu posiedzenia czwarte” 
go parlamentu estońskiego, do zat 
wierdzenia. Dzień ten można uważać 
za rekordowy w historji parlamenta- 
ryzmu. W ciągu przeszło 16-godzin- 
nej sesji odbyło się 5 posiedzeń i przy 
jęto poza projektem zmiany konstytu 
cji w 3 czytaniach 33 wnioski. Projekt 
zmiany konstytucji przedstawiony bę- 
dzie referendum narodowemu. Głoso- 
wanie odbędzie się 13, 14 i 15 sierp- 

nia. 

   

Według projektu wprowadza się 
urząd prezydenta państwa, obdarzo- 
nego dużemi atrybutami. Jest to wiec 
wzmocnienie władzy wykonawczej 
kosztem parlamentu. Liczba posłów 

ogranicza się ze 100 do 80. Do sejmu 
nie może być wybrany urzędnik pań: 
stwowy, z wyjątkiem profesorów wyż- 

szych uczelni. 

Prezydent jest przedstawicielem 
narodu, spełnia najwyższą władzę i 

wybierany jest przez naród, drogą po 
wszechnego, równego, bezpośredniego 
i tajnego głosowania na okres 5-letni. 
W razie nieobecności albo choroby 
prezydenta, zastępuje go premjer. Pre 
zydent kieruje wewnętrzną i zagrani- 
czną polityką, dba o nietykalność ze- 
wnętrzną państwa, bezpieczeństwo we 
wnętrzne i spełnienie ustaw. pozatem: 
1) reprezentuje państwo, 2) pilnuje 
spełniania władzy wykonawczej, mo- 
że żądać sprawozdania od rządu, 31 

przedstawia parlamentowi do zatwier 
dzenia budżet państwa. 4) mianuje i 
i zwalnia wojskowych i cywilnych u* 
rzędników, 5) zawiera w imieniu pań- 
stwa umowy z innemi państwami, 6, 

wypowiada wojny i zawiera pokój, 
7) ogłasza stan oblężenia, 8) jest naj- 
wyższym wodzem sił zbrojnych, 9) de 
cyduje o podaniach 0 ułaskawienie, 
10) wydaje dekrety zgodne z ustawą, 
Li) przedstawia parlamentowi projek 
ty ustaw, 12) w razie potrzeby ogła- 
sza dekrety mające siłę ustaw. Mia- 
nuje rząd, przyjmuje jego dymisję. 
może kierować posiedzeniami rządu 
oraz pociąga do odpowiedzialności są 
dowej za działalność przeciw naczeł 
nej władzy państwa, i zdradę państ- 
wa. Mianuje najwyższych sędziów z 
pośród przedstawionych mu przez 
parlament kandydatów. 

    

  

Ponadto ma prawo wyznaczenia 
nowych wyborów, przed upływem 
czteroletniej kadencji parlamentu, o 
ile tego interes państwa wymaga. Jest 
również upoważniony przerwać posie- 
dzenia parlamentu raz w ciągu trwania 
sesyj na okres dwutygodniowy. Prez% 
dent ma prawo nie ogłosić ustaw przy 
iętych przez parlament, oddając je do 
ponownego rozpatrzenia i uchwale- 
nia. Jeżeli parłament powtórnie przyj 
mie niezmienioną ustawę, albo jeżeli 
parlament po powtórnych wyborach 
przyjmie bez zmian tę samą ustawę, 
prezydent jest obowiązany ogłosić u- 
stawę. 

Parlament opracował zmianę kon 
stytucji pod presją opinji publicznej, 
która żądała silnej władzy wykonaw- 
czej, prezydenta, wzorowanego na pre 
zydencie amerykańskim. Parlament 

ynił zadość woli narodu: dał mu 
prezydenta o wielkiej władzy wyko: 
nawczej — lecz ograniczył ją zara: 
zem w wielu dziedzinach bardzo zna- 
cznie, 

Prezydent obowiązany jest przed: 
stawić parłamentowi do zatwierdze- 
nia zawarte przez niego umowy, wy- 
powiedzenie wojny i zawarcie pokoju. 
ogłaszanie stanu oblężenia oraz wyda 
ne przez niego dekrety, które w razie 
odrzucenia przez parlament tracą 
swoją wartość. Prezydent nie może 

dekretem zmienić głosowania naroda 
wego. referendum narodowego, wWyv- 

borów do parlamentu, ustawy o wybo 
rach prezydenta, przyjętego budżetu. 
Postanowienia i akty prezydenta sa 
ważne tylko wtedy o ile jednocześnie 

podpisane są przez premjera i odpo- 
wiedniego ministra, który podpisując 

bierze na siebie odpowiedzialność. W 
razie sprzeczności z prawem akta pre 
zydenta, premjer, albo odpowiedni mi 
nister obowiązany jest odmówić swe- 
go podpisu. Pociągnięcie do odpowie- 
dzialności ministra nastąpić może na 
podstawie uchwały parłamentu, przy” 
jętej przewidzianą w ustawie więk- 
szością. 

  

   

    

NIEZALEŻNY ORGAN BEMOKRATYCZNY 

Punkt-ten jest zemstą parlamentu, 

za chęć ograniczenia jego władzy 
przez naród. Zamiast oczekiwanego 
przez wszystkich radykalnego rozwią: 
zania obecnego kryzysu ustrojowego, 
stwarza się kompromis, który nikogo 
nie zadawalnia. Władza prłzydenta 
może okazać się iluzoryczną. Najpo- 
ważniejsi politycy Estonji, jak Strand 
mann i Pats, żądali zmiany tego pro- 
jektu. Zamiast skoncentrowania wła- 
dzy w jednych rękach, stworzony zo: 
stał dualizm. Czy rząd zależny jest od 
prezydenta, czy prezydent od rządu? 
Odpowiedź wypadnie na niekorzyść 
prezydenta, gdyż ten ostatni kołatać 
musi z każdym dekretem i postano- 
wieniem do premjera i ministra, z pro 
śbą o jego podpis. 

Poseł Strandmann, były premjer 
Estonji. w mowie swojej powiedział: 
„Wszystkie republiki europejskie pa- 
wstały przeważnie po rewolucjach. Mo 
narcha może w państwie zajmować 
jedynie naczelne stanowisko. O ile 
tego stanowiska nie zajmuje, to zre- 
zygnował nie dobrowolnie. W republi 
kach na miejsce monarchy postawia 
no prezydenta. W ręku jego jest po* 
zornie wielka władza, lecz teorja i pra 
ktyka dowiodła, że władza ta jest fik- 
cyjna. Już w roku 1923 prezydent Mi- 
llerand powiedział: należy prezyden: 
towi dać większą władzę, żeby w ra- 
zie kryzysu gabinetowego mógł bez 
zezwolenia senatu rozwiązać parla- 
ment. P. Strandmann dowodzi, że wa 

da obecnego ustroju demokratycznego 
w Europie leży w zbyt słabej władzy 
wykonawczej. Tego należy unikać w 
Estonji. Nie należy popełnić błędu 
niemieckiego, gdzie władza prezyden: 
ta jest wzorowana na konstytucji fran 
cuskiej. Tutaj można przytoczyć sło- 
wa Goethego: „Vom Vater hab“ ich 
die Statur, vom Miitterchen die Froh- 
natur', Estonja mogłaby stworzyć 
własną oryginalną konstytucję. 

Pomimo wszystko parlament przy 
ja! projekt bez zmian. 

Norbert Żaba. 

Pogrzeb $. p. min. Sokala. 
WARSZAWA 6.4. (Pat) — W dn. 

6 kwietnia o godzinie 3 po południu 
z kaplicy Halpertów nastąpiło wypro 
wadzenie na cmentarz ewangelicko - 
augsburski zwłok Ś. p. Franciszka So- 
kala, stałego delegata rządu polskie” 
go w Lidze Narodów. 

W żałobnej uroczystości oprócz naj 
bliższej rodziny zmarłego, wzięli u- 
dział minister spraw zagranicznych 
p. Zaleski, min. przemysłu i handlu. 
gen. Zarzycki, min. pracy i opieki spo 
łecznej Hubicki, marszałkowie Sej- 
mu Świłalski i Senatu Raczkiewicz, 
wice-minister sprawiedliwości Siec7- 
kowski, prezes Prokuratotji General- 
nej Bukowiecki, wyżsi urzędnicy MSZ 
Ministerstwa Pracy i O. Sp. i inn) 
ministerstw oraz liczne grono przyja 
ciół i kolegów zmarłego. 

Nad trumną pierwszy przemówił 
minister Zaleski, który podkreślił 
wysokie zalety charakteru i energję 

zmarłego. podnosząc jego zasługi dla 
państwa polskiego na terenie Genewy. 

Następnie przemawiał dyrektor de 
partamentu Ministerstwa Pracy i O. 
Sp. Brecki, 
zmarłego, które stanowią pomnik jego 
zasłużonego życia. W imieniu kole- 
gów i przyjaciół zmarłego przema- 
wiał m. in. sen. Rogowicz, żegnając 
w serdecznych słowach zmarłego i 
składając hołd jego pamięci. 

Wyjazd min. Zaleskiego 
do Genewy. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Naskutek nawału prac, jakie ma 

obecnie w Warszawie p. min. Zaleski. 
wyjedzie on do Genewy na sesję Rady 
Ligi Narodów. która rozpocznie si 
dnia 11 b. m. najpóźniej w nadcho* 
dzącą sobotę. 

* Delegacja polska na międzyn. 
konferencję pracy. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Dnia 8 b. m. wyjedzie do Genewy 

delegacja polska na 16-tą międzyna* 
rodową konferencję pracy. Na czele 
delegacji — wice-prezes do spraw bez: 
robocia, były min. dr. Jurkiewicz. 

Kronika telegraficzna. 
— Silne wstrząsy podziemne, trwające 

kilka sekund odczuto w Honkou i Nankinie. 

   

        

wskazując na te czyny 

Układ ogłoszeń 6-cie łamiowy, za tekstem 10-ciełamewy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 
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Kontrrewolucjoniści, czy ofiary prowokacji 
sowieckiej? 

MOSKWA. 6.4. (Pat) — W drugim 
dniu procesu przeciwko Sternowi i 
Wasiljewowi na przedpoludniowej 
rozprawie badano świadków oraz od- 
czytano wyjątki z procesu kontrrewo 
lucyjnej organizacji Lubarskich z ro: 
ku 1928. Badanie świadków zmierzało 
do powiązania sprawy Lubarskich z 
obecnym procesem. Po południu od: 
było się tajne posiedzenie, na które 
dopuszczono przedstawicieli ambasa- 
dy niemieckiej i posełstwa polskiego. 
Po wznowieniu posiedzenia już pod 
koniec przewodu sądowego, Stern u: 
siłował odwołać wszystkie zeznania i 
unieważnić swe podpisy, złożene w 
śledztwie wstępnem, powołując się 

kilkakrotnie na nieeuropejskie meto- 
dy badania, których pomimo nalegań 
sądu i prokuratora bliżej nie określił. 

Prokurator Kryłenko w mowie 0” 
skarżyciejskiej zażądał kary Śmierci 
dla obu oskarżonych. Obrońca Wa- 
siłjewa prosił sąd © darowanie ży: 

cia jego klijentowi. Wasiljew w ostat- 
niem słowie oświadczył, że popełnił 
ciężki grzech wobec swej ojczyzny. 
Oskarżony Stern w ostatniej chwili 
stwierdza, że ponieważ adwokat nie 
bronił go, przeto zrzeka się jego obro 
ny i zapowiadanego ostatniego słowa. 

O godz. i-ej w nocy, według czasu 
moskiewskiego, sąd udał się na nara- 
dę. O godz. 5.45, według czasu mos- 
kiewskiego, trybunał wydał wyrok, 
skazujący obu oskarżonych Sterna i 
Wasiłjewa na karę śmierci przez roz 
strzelanie. 

Oskarżeni przyjęłi wyrok spokoj 

nie. 
W motywach wyroku jest m. in. 

powiedziane, że oskarżeni działali z 
ramienia organizacji kontrrewołucyj 
nej, utworzonej w roku 1928 przez 0- 
bywateła polskiego Wsewołoda Lubar 
skiego, który przybył do Moskwy rze- 
komo w charakterze kurjera dyplo- 
matycznego. a 

  

Werdykt Kolegjum Wojskowego Najwyższego 
Trybunału Z.S.R.R. 

MOSKWA, 6. 4. (Pat). Agencja TASS po- 
daje: Werdykt Kolegium Wojskowego Naj- 
wyższego Trybunału ZSSR. w sprawie Sterna 
i Wasiljewa ma brzmienie następujące: 

Śledztwo owe wykazało: 1) że ohywa- 
teł polski Wsewełod Lubarski, przybyły w 
roku 1928 z Warszawy do Moskwy w charak. 
terze polskiego kurjera  dypłomatycznego, 
zorganizował wraz z siostrą Szełkową-Lu- 
barską, Berysem Lubarskim i Leonem Lu- 
barskim oraz innemi osobami kontrrewolu- 
cyjną grupę terrorystyczną; 

2) że członek tej grupy Leon Lubarski 
działając stosownie do instrukcyj wspem- 
nianej grupy zabił w Moskwie dnia 16 sierp. 

    

   
   

nia strzałami z rewołweru naczełnego inspek 
tora. armji rosyjskiej Szaposznikowa; 

3) że w wyniku śledztwa w sprawie za- 
bójstwa Szaposznikowa aresztowano część 
członków grupy, którzy zostali skazani w 
roku 1820 podczas gdy inni członkowie gru- 
py kontynuowali kontrrewołucyjną dzialal- 
ność terorystyczną: 

4) że w przekonaniu, że najskuteczniej- 
szym Środkiem obalenia władzy sowieckiej 

byłaby zbrojna interwencja przeciwko ZSSR. 
ze strony krajów  kapitalis która 
mogłaby nastąpić w następst p 
się sytuacji zagraniczne politycznej w ZSSR. 
grupa terrorystyczna Wsewołoda Luharskiego 

  

WOZEK TESINIO AETNNRINENEIIS 

Rząd będzie regulował produkcję 
i obrót węglem. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Jeszcze w cigu bieżącego tygodnia 
będzie ogłoszony dekret p. Prezydenta 
Rzeezypospolitej, upoważniający rząd 
do regułowania produkcji i obrotu wę 
gla. Dekret ten da Ministerstwu Prze- 
mysłu i Handłu prawe kontroli nad 
wydobyciem i obrotem węgła, zarów” 
no w ekspotcie, jak i sprzedaży na 
rynku wewnętrznym. Minister Prze- 

mysła i Handła będzie upoważniony 
do regułowania dostaw węgla dla lud 
ności oraz poszczególnych ośrodków 
przemysłowych w kraju. Ponadto mi- 

nister Przemysłu i Handlu będzie 
mógł ustanawiać kontyngenty dla ka 
palń, będzie miał prawo normowania 

wywozn węgła zagranicę. 

  

Umorzenie procesu przeciwko 
inż. Ossowieckiemu. 

WARSZAWA, 6. 4. (Pat). „Kurjer Czer- 
wony* donosi, że dochodzenie prokuratorskie 
podjęte przez prokuraturę warszawskiego 
sądu okręgowego przeciw znanemu jasnowi- 

dzowi inż. Ossowieckiemu zostało zakończone 
i nie będzie miało dałszego biegu wobec Бга- 
ka danych ce de zarzutów stawianych inż. 
Ossowieckiemu. 

Szpieg Staniszewski skazany 
na dziesieć lat ciężkiego więzienia. 

WARSZAWA. 6.4. (Pat) — W dniur 
dziesiejszym © godz. 14.20 warszaw” 
ski sąd okręgowy wydał wyrok, ska- 
zujący Antoniego Staniszewskiego na 
10 lat ciężkiego więzienia i Michali- 
nę Grot na 3 łata więzienia, zastępuja- 

cego dom poprawy, za szpiegostwo na 
rzecz jednego z państw ohcych, 

Jednocześnie sąd postanowił zali- 
czyć skazanym areszt prewencyjny об 
dnia 15 lipca 1931 roku. 

  

Zamach samobójczy przez harakiri. 
WARSZAWA, 6. 4. (Pat). Dziś nad ranem 

Emilji w mieszkaniu własnem przy uliey 
Plater usiłował odebrać sobie p 
harakiry 46-letni Ignacy Szyma 
nik urzędu pocztowego Warszawa 
Szymański w czasie snu dzieci zamkni: 

   
    

w przedpokoju i brzytwą poprzecinał sobie 
brzuch. Dzieci usłyszały jęki, wydobywające 
się z przedpekoju i pośpieszyły ojeu z po- 
mocą. Samohbójea ostatnio został zawiesza- 
ny w czynnościach na poczcie w związku z 
kradzieżą znaczków pocztowych. “ 

Z szóstego piętra na bruk. 
WARSZAWA, 6. 4. (Pat). Dziś w południe 

niejaki 22-letni Woli Grossman, uwięziony 
w więzieniu śłledczem przy ulicy Daniłowi- 

ezowskiej, zmyliwszy €zujność dozorców, rzu 
cił się z 6-g6 piętra na bruk, ponosząe 

śmierć na miejscu. 
z 

Znamienna mowa Mołotowa. 
MOSKWA. 6.4. (Pat) — Prasa mos 

kiewska. zamieszcza na naczelnem 
miejscu mowę prezesa Rady Komisa: 
rzy Ludowych Mołotowa, wygłoszo 
ną na obradującym obecnie w. Mosk- 
wie walnym zjeździe towarzystwa Os 
soawiachimu. 

Na wstępie premjer sowiecki żąda 
jak najintensywniejszej pracy w tej 
organizacji, podkreślając pogłębiają- 
cy się kryzys w państwach kapitali- 
stycznych i wskazuje na możliwość, 
że szukać one będą ratunku w wojnie, 
choćby nie wypowiedzianej oficjalnie, 
Dowodem tego, zdaniem mówcy, ma* 
ja być gorączkowe przygotowania w 
tych państwach. 

    

Mołotow oświadczył dalej, że wszy 

stko to ożywia nadzieję emigracji ro- 

syjskiej, która w związku z wydarze- 

nimi na Dalekim Wschodzie. prag 

nie przy pomocy zagranicy oderwać 

od ZSRR. t. zw. Pomorze sowieckie 

nad Oceanem Spokojnym i stworzyć 

tam państwo buforowe. 
W zakończeniu zasługuje na uwa- 

gę ustęp przemówienia premjera so- 

wieckiego, stwierdzający, że wewnęt- 

rzny ruch klasowy jest rozbity, ale je 

szcze bynajmniej nie dobity, co wy” 
maga specjalnej czujności kłasowej 

ze strony mas pracujących i koniecz: 
ności skupienia się dokoła partji. 

RJER WILENSKI 
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zamachu na von Twardowsky'ego 
skazani na karę śmierci. 

postanowiła zgładzić ambasadora niemiec- 
kiego w Moskwie von Dirksera w końcu 
1931 roku i w ten sposób doprowadzić do 
wybitnego pogorszenia się stesunków nie- 
miecko-sowieckich oraz do zerwania stosun- 
ków dyplomatycznych; 

5) że grupa poleciła Sergjuszowi Wasi 
jewowi zorganizowanie tego aktu terrorysty- 
cznego, i że ten ostatni ze swej strony po- 
wierzył bezpośrednie wykonanie aktu terro- 
rystycznego Sternowi osobiście znanemu Wa- 
siljewowi z jego przekonań anty-sowieckieh; 

6) Stern opracował w porozumieniu z 
Wasiljewym plan wykonania aktu terrory- 
stycznego; 

7) że przywłaszczywszy sobie z mieszka- 
nia szwagra rewołwer rozpoczął w lutym r. 
b. systematyczną chbserwację gmachu amha- 
sądy jak również samochodów ambasady 
niemieckiej odbywające przy tem wielokrotne 
spotkania z Wasiljewym, który udzielił Ster 
nowi rad i instrukcyj w sprawie technieczne- 
go wykonania terorystycznego; 

8) że wyczekująe 5 marca 1932 r. przy 
zbiegu ulie Leontjewskiej i Herzena na sa- 
mochód ambasady niemieckiej zaopatrzony 
w chorągiewkę o barwach niemieckich i 

przyjąwszy za ambasadora radcę ambasady 
niemieckiej von Twardowsky'ego, który je- 
mochodu ambasady niemieckiej 5 strzałów, 
raniąc w szyję i rękę radcę ambasady nie- 
mieckiej ven Twardowsky'*ego, którege Stern 
przyjął za ambasadora republiki niemieckiej. 

W ten sposób została stwierdzona wina 
Wasiljewa, który, będąc wrogiem władzy 
sowieckiej i należąc do grupy terrorystycz- 
uej kontrrewelucyjnej, stworzonej przez 
Wsewełoda Lubarskiego, obywatela polskie- 
go. urzędnika jednej z instytueyj państwo- 
wych polskich, zorganizował akt terorystycz- 
ny przeciwko ambasadorowi niemieckiemu 
ven Direksenowi w celu doprowadzenia do 
pogorszenia się sytuacji polityczno-zagrani- 
cznej ZSSR. i powierzył bezpośrednio wyke- 
ranie wspomnianego aktu Sternowi, który 
też akt ten w tym cełu przygotował. Podohb- 
nie też stwierdzona została wina Sterna, któ 
ry, będąc wrogiem władzy sówieckiej, po- 
pełnił w eelu pogorszenia sytuacji polityczno- 
zagranicznej ZSRR z uzdiałem Wasiljewa 
akt terrorystyczny przeciwko ambasadorowi 
republiki niemieckiej, dając w kierunku sa- 
meochodu ambasady niemieckiej von Twar- 
dowsky-ego, którego Stern przyjął za amba- 
sadora republiki niemieckiej. 

Na podstawie wymienionych wyżej fak- 
tów i mająe na uwadże, że akty terrorysty- 
ezne, popełnione w stesunku do przedsta- 
wieieli dyplomatycznych państw, utrzymu- 
jacych normalne stosunki z ZSRR, stanowią 
najcięższą zbrodnię zdrady głównej, pocia- 
gając za sobą najwyższy wymiar kary, Ko- 
legjium Wojskowe Najwyższego Trybunału 
ZSRR skazało chu eskrażonych Wnsiłjewa i 
Sterna na podstawie $ 4 art. 58 K. K. na ka- 
rę Śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok ten 
jest ostateczny i nie podlega apelacji. 

Komentarze prasy niemieckiel 
BERLIN, 6. 4. (Pat). Prasa niemiecka eb- 

szernie komentuje wyrok w procesie prze- 
ciwko Sternowi i Wasiljewowi. Socjalistycz- 
ny „Abend* twierdzi, że jak widać z naz- 
wiska Lubarskiego, nie jest on Połakiem lecz 
Rosjaninem, — emigrantem i jako obywateł 
sowiecki nie mógł być też ani oficerem, ani 
urzędnikiem państwa polskiego. 7 

Powoływanie się Krylenki bez odpowied. 
nich dowodów na Lubarskiego jest więc ma 
newrem Agitpropu. 

„Vossische Ztę.” dochodzi do wniosku, że 
Krylenkce nie udało się udokumentować do- 
statecznie zarzutu co do związku między 
Wasiljewym a rzekomą grupą terrorystów 
antysowieckich w Polsce. 

Jako motyw charakterystyczny w moly- 
wach wyrokų dziennik uwaža podkrešlenie, 
że Lubarski bawił w Moskwie w charakterze 
dyplomatycznego kurjerą polskiego. 

„Boersen Ztg.* pisze: Trzydniowy prze- 
wód nie doprowadził do wyjaśnienia spra- 
wy. Główna osoba procesu kapitan armji poł 

j Lubarskij dotychczas milczy. On ma 
być rzekomo inspiratorem zamachu na am- 
basadora niemieckiego von  Dircksena. 
Twierdzenie to zostało pośrednio wypwiedzia 
ne przez Krylenkę, który jednak nie zdołał 
oświadczenia swego poprzeć żadnemi dowo- 
dami. 

(Lubarskij był w armji Bałachowicza. 
Przyp red. Pat.). 
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Konferencja czterech w Londynie. 
Różne poglądy: Francja — Anglia, 

Włochy — Niemcy. 
LONDYN. 6.4. (Pat.) — Konferen' 

cja 4 mocarstw rozpoczęła się o godzi 
nie 14 min, 30 w gmachu brytyjskiego 
urzędu spraw zagranicznych pod prze 
wodnietwem Mac Donałda, który, za- 
gajając konferencję obszernem prze* 
mówieniem, wyłuszczył powody, jakie 
skłoniły rząd brytyjski do zaproszenia 
delegatów 4 mocarstw, celem zastano 
wienia się nad sytuacją państw nad- 

dunajskich. 
Wywody Mac Donalda były przed- 

stawieniem poglądów, uzgodnionych 

z premjerem Tardieu. 
P o Mae Donaldzie zabrał głos mi- 

nister Grandi, który wyjaśnił stanowis 
ko delegacji włoskiej. 

Następnie przemawiał Flandin, 
podtrzymując poglądy, wyrażone 
przez Mac Donalda. Wreszcie zabrał 
głos delegat niemiecki Buelow, pod: 
trzymując ze swej strony całkowicie 
wystąpienie Grandiego. Cztery te prze 
mówienia zajęły cały czas Środowej 
konferencji, która się skończyła o go- 
dzinie 17 min. 45, 

Stanowcza opozycja włosko-niemiecka 
przeciwko planowi francusko-angielskiemu. 
LONDYN. 6.4. (Pat.) — Między de 

legacją włoską i niemiecką odbywały 
się w dniu 6 b. m. przed południem 
dwugodzinne narady, przyczem dojść 
miało do całkowitego uzgodnienia 
wspólnej taktyki obu delegacyj na 
konferencji 4 mocarstw. 

Jak słychać, zarówno Włochy, jak 

i Niemey zamierzają wystąpić z naj: 
bardziej stanowczą opozycją przeciw- 
ko planowi francusko - brytyjskiemu, 
przyczem wohee niższej rangi von Bii- 
lowa, przewodniczącego delegacji nie- 
mieckiej, rzecznikiem ma być mini- 
ster Grandi, 

Porozumienie francusko-angielske jest 
kompletne. 

Podział ról w opozycji włosko-niemieckiej. 
LONDYN. 6.4. (Pat) — Jak się o- 

kazuje. w ciągu środowych obrad kon 
ferencji 4 mocarstw, minister Fłan- 
din ograniczył się prawie wyłącznie 
do potakiwania temu, co mówił Mac 
Donald i popierał wywody premjera 
angielskiego, przez co wzmocnił prze 
konanie, że porozumienie francusko 

brytyjskie jest kompletne. 

Z drugiej strony Włosi i Niemcy, 
tworząc opozycję, mieli role podzielo- 
ne. Grandi wysuwał przez cały czas 
zastrzeżenia proceduralne, twierdząc, 
że sprawy naddunajskie nie powinny 
być omawiane oddzielnie przez 4 mo 
carstwa i oddzielnie przez 5 państw 
naddunajskich, lecz winny być przed 
miotem konferencji 9, to zn. 4 mo- 
carstw i 5 państw naddunajskich 
wspólnie. 

Porozumienie wydaje się 
LONDYN, 6. 4. (Pat). Po pierwszem po- 

siedzeniu kontereneji 4 mocarstw wydany 
został komunikat oficjalny, który głosi, że 
dzisiejsze posiedzenie poświęcone było wy 
mianie zdań w sprawie sytuacji ekonomicz- 
nej państw naddunajskich oraz w sprawie 
środków, jakie możnaby zastosować cełem 
ulżenia sytuacji. 

WI dniu 7 kwietnia przed południem kon- 
ferencja nie będzie obradowała, natomiast 
ebradować będą szefowie komisyj konferen- 
ей, to zn. Mae Donald, Grandi, Flandin i 

Zozatem konferencja środowa wyłoniła 
nie się o godzinie 14 min. 30. 

Pozaatem konferencja środowa wyłoniła 
mały komitet ekspertów finanasowych, któ- 
rego zadaniem będzie rozważanie zagadnień, 
wysuniętych w raporcie finansowym Ligi 
Narodów i zastanowienie się, w takim stop- 
niu propozycje, zawarte w tym raporcie mo- 
ga być przyjęte przez 4 wielkie mocarstwa 
eelem udzielenia pomocy państwom naddu- 
najskim. 

Przewidziane jest, że konierencja tych 
ekspertów będzie poniekąd niezależną od 

  

Grandi podkreślił, że Włosi uwa- 
żają, że w tym samym stopniu są 
państwem  sukcesyjnem  monarchji 
ausro-węgierskiej. co Jugosławja lub 
Rumunja i dlatego nie mogą uznać 
słuszności zasady ograniczenia kolla- 
boracji naddunajskiej tylko do 5-cin 
państw. 

Niemcy wysuwali objekcje wyłącz 
nie co do planu preferencyj celnych 
dla 5 państw naddunajskich, jako 
zamkniętego w sobie obszaru gospo” 
darczego 'i zapowiedzieli, że jutro na 
posiedzeniu szefów delegacyj złożą 
stosowne dokumenty, które mają udo 
wodnić, że plan taki nie przedstawia 
dla zagrożonych państw  naddunaj: 
skich żadnych korzyści, lecz przeciw* 
nie pewne niebezpieczeństwa. 

nieprawdopodobieństwem. 
konferencji 4 mocarstw, to znaczy że roz- 
ważania i badania tych ekspertów przeciąg- 
ną się może dłużej, mimo że konferencja 
4 mocarstw zakończy swe prace wcześniej. 

Po zakończeniu konferencji premjer Mae 
Donałd udzielił pewnych wyjaśnień prasie. 
Mac Donald sprawiał wrażenie człowieka 
bardzo zakłopotanego i pesymistycznie -na- 
strojonego. Pod tym względem Mac Donald 
stanowił zupełne przeciwieństwo do Mae Do- 
nałda z ubiegłego poniedziałku, po konfe- 
rencji z Tardieu. я 

Na pytania dziennikarzy co do przebiegu 
dzisiejszej konferencji Mac Donald dawał od- 
powiedzi wymijająęe, których ogólny sens 
Szedł w tym kierunku, że konferencja zna- 
lazła się w sytuacji bardzo trudnej i jest 
wątpliwe, aby obecnie w Londynie doszło 
do pozytywnych rezultatów. Odnosi się wra- 
żenie, że stanaowiska z jednej strony Francji 
i Wielkiej Brytanji, z drugiej zaś Włoch i 
Niemiec są tak rozbieżne i wzajemnie wy- 
kluczające się, że porozumienie wydaje się 
nieprawdopodobieństwem. 

CZY WIESZ, że możesz zapisać się na członka Powszechnej Spół- 
dzielni Spożywców w Wilnie. 
Udział wynosi tylko zł. 25 — płatnych ratami, 

CZY WIESZ, 
sklep Nr. | — ul. Kalwaryjska Nr. 2 
sklep Nr. 3 — ul. Kalwaryjska Nr. 62 

   

że jako członek, zakupując 'w sklepach Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców: 

sklep Nr. 2 — uł. Jagiellońska Nr. | 
sklep Nr. 4 — ul. Ostrobramska Nr. 29 

otrzymujesz nietylko towar dobry i tani, ale otrzymujesz przy podziale rocznej 
nadwyżki zwrot procentowy od dokonanych zakupów. 

Spożywcy, łączcie się I zapisujcie się na członków 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wilnie! 

Zapisy przyjmują wszystkie sklepy Spółdzielni. 

    

Stanowisko Niemiec. 
LONDYN, 6. 4. (Pat). Z kół delegacji nie- 

mieckiej korespondent Pat dowiaduje się, że 
Stanowisko Niemiec w sprawach, jakie mają 
być poruszane na konferencji 4 mocarstw, 
jest nsatępujące: 

1) Niemcy gotowe są przystąpić do szero- 
ko zakrojonej unji celnej, która oprócz 5 
państw naddunajskich obejmowałaby Niem- 
ey, Włochy, Połskę i inne państwa, bezpo- 
średnio zainteresowane pod względem go- 
spodarczym w środkowo-europejskim obsza- 
rze ekonomicznym. 

2) Niemey gotowe są także przystąpić 
do planu ceł preferencyjnych, o ile płan ten 
obejmie powyżej wymieniony obszar Europy 
Środkowej. Delegacja niemiecka wychodzi 
z założenia, że wyrównanie wzajemnych in- 
teresów pomiędzy państwami przemysłowe- 
mi a relniczemi być może tylko w obrębie 
większego obszaru gospodarczego. 

3) O ile konferencja nie przyjęłaby ani 
rozwiązania pierwszego, ani rozwiązania 
drugiego, to w takim razie niemiecka dele- 
gacja gotowa jest przyjąć plan prefereneyj- 
ny w zakresie węższym i zgodzić się na po- 
niesienie przezp Niemcy jednostronnych ©- 
tiar, z zastrzeżeniem, że te jednostronne о- 
fiary Niemiec byłyby poczynione tylko na 
rzecz tych państw naddunajskich, które i- 
stotnie są w ciężkiej sytuacji gospodarczej. 
Niemcy gotowe byłyby zgodzić się na plan 
preferencji celnej dla austrjackich produk- 
tów przemysłowych oraz dla węgierskich, 
rumuńskich i jugosłowiańskich produktów 
rolnych. 

4) Niemcy stanowczo odrzucają propo- 
nowany plan preferencyjny angielsko-fran- 

euski w obrębie 5 państw naddunajskich. 

Memorfał rządu austrjackiego 

LONDYN. 6.4. (Pat) — Poseł au- 

strjacki złożył Mac Donaldowi me 

morjał rządu austrjackiego, który do 

maga się przyznania ceł preferencyj- 

nych dla przemysłu austrjackiego. Pa 

nuje tu przekonanie, że ten krok Au 

strji spowodowany został przez Niem- 

cy, które wysuwają konieczność ceł 

preferencyjnych « dla przemysłu aw 

strjackiego, jako warunek obrony Au: 

strji przed konkurencją czeską, Zaró 

wno poseł austrjacki, jak i poseł wę 

gierski odbyli w dniu 6 b. m. rano dłu 

ższą konferencję w von Biiłowem. 

Zgon Ś. p. Feliksa Krzyża- 
nowskiego. 

. 6.4. (Pat) — W dniu 6         

      

nowski, były prezes Komisji Likwida 
Zarządu Cywilnego. Ziem Wołynia i I 
Podolskiego, były prezes T-wa Pomocy Ofia- 
rom Wojny w Kijowie. Zmarły liczył lat 60. 

Koszta ostatniego spisu 
ludności. 

WARSZAWA. 6.4. (Pat) — „Kur 
jer Czerwony* podaje, że koszta rze- 
czowe i personalne powszechnego spi 
su ludności w Warszawie wyniosły 
tylko 20.784 zł. 

Wybory we Francji odbędą 
się 1 i 8 maja. 

PARYŻ. 6.4. (Pat) — Prezydent 
„ Doumer podpisał dekret, wyznaczają” 
cy datę wyborów na dnie 1 i 8 maja 
r. b. Dekret ten ukaże się jutro w 
Dzienniku Urzędowym i zapoczątku- 
je okres wyborczy. 

Poul - Bancour stałym dele- 
gatem Francji przy L. N. 

  

PARYŻ. 6.4. (Pat.) — Prezydent 
Doumer podpisał dekret, mianuiacy 
Paul - Boncoura stałym delegatem 
Francji przy Lidze Narodów na miej- 
sce Brianda. 
Už iau IRC 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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Sytuacja powodziowa w Wilnie 
i na prowincji. 

Groźna sytuacja w Wilnie. 
W godzinach wieczorowych dalszy 

przybór wody na Wilji nie ustawał. 

O godzinie 9-ej poziom wody osiąg- 
nął 5 m, 5 etm., co wynosi 259 ponad 
stan normalny. Woda przybywa w 
dalszym ciągu w stosunkowo szyb” 
kiem tempie. Jeżeli poziom wody pod 
niesie się jeszcze © jeden metr — po- 
wódź będzie nieunikniona. 

W związku z tem są poważnie za- 
grożone domy przy uł. Łukiskiej, Pi- 
jarskiej, Brzeg Antokolski, Tartaki i 
Rybaki. 

Miarodajne czynniki zorganizowały 
już akcję przeciwpowodziową, wzmo- 
ceniony został posterunek rzeczny, któ 
ry pozostaje w stałym kontakcie z sa 
perami. Kompanja saperska i straż 
ogniowa są stale w pogotowiu. 

Wezoraj wieczorem najwięcej za- 
grożone odcinki zlustrował wiee-sta- 
rosta Giżycki w towarzystwie wice'ko- 
mendanta policji, którzy zapoznali 

się na miejscu z faktycznym stanem 
rzeczy. 

Wczoraj wieczorem ustawione ró 
wnież zostały 3 reflektory, przysłane 
z elektrowni miejskiej. Reflektory te 
ustawiono w trzech najbardziej zagro 
żonych możliwym wylewem punk- 
tach, a mianowicie przy ul. Brzeg An- 
tokolski, Piaski oraz na przystani wio 
ślarskiej, rzucając wieczorem rzęsi- 
ste smugi Światła na wzburzoną rze- 
kę. : 

W godzinach wieczorowych na Wi 
Ilji ukazała się znowuż drobna kra, któ 
ra nie przedstawia jednak niebezpie- 
czeństwa utworzenia się zatorów. 

Specjalne posterunki policyjne czu 
wać będą przez całą noc. | 

Wieczorem ogólny widok wzburzo 
nej Wilji przypominał tragiczne dni 
kwietniowe ubiegłego roku. Grupy 
ciekawych gromadziły się na moście 
Zielonym i wzdłuż brzegów. 

Groźba poważnych strat w Oszmianie. 
Sytuacja na Wilji w okolicach Wil 

na nie przedstawia się zbyt groźnie, 
mimo to z rozporządzenia władz ad- 
ministracyjnych, poczynione został 
jak najdalej idące środki ostrożn 
Do południa poziom wody na Wilji 
wynosił 4 mtr. 12 cmt., lecz po godz. 
8 po poł. woda zaczęła znowu się pod 
nosić wskutek deszezów. O godz. 5 
po poł. stan wody na Wilji wynosił 4 
mtr. 20 ctm. i odtąd poziom wody sta* 
le wzrasta. 

Z powiatu oszmiańskiego donoszą, 
iż wczoraj ruszyła rzeka Oszmianka. 
Nagłe podniesienie się wody spowo- 
dowało zalanie kilku budynków miesz 
kalnych przy ul. Franciszkańskiej i 
sąsiednich, Wobec zalewania domów, 
położonymh bliżej rzeki rozpoczęto 
ewakuację mieszkańców. Uliea Fran- 
ciszkańska oraz niektóre domy stoją 
pod wodą. 

Na brzegach Oszmianki ustawiono 
ostre pogotowie ratunkowe i ałarmo 
we. W nocy wystawione zostaną ref” 
lektory i czuwać będzie pluton sape' 

   

  

rów i oddział straży ochotniczej. Wo- 
bec stałego podnoszenia się wody na 
tej rzece zachodzi groźba zalania elek 
trowni w Oszmianie, która już poczę: 
la szwankowač ze względu na wdzie- 
ranie się wody do hali maszyn. 

Również wezbrane fale rzeki po” 
załewały w kilku wsiach, położonych 
w nizinach pola, ogrody i budynki. 

Z powiatu wileńsko-trockiego do- 
noszą, iż ruszyła na całej przestrzeni 
rzeka Mereczanka, Stan wody wynosi 
o 58 emt. ponad poziom normalny. 
Woda w okolicach Olkienik zalała po” 
la i ogrody. We wsi Terniny i Kwasze- 
le woda wdarła się do 9 budynków 
gospodarskich. Włościanie pobudowa 
li tamy ochronne. 

Z Grodna sygnalizują, iż Niemen 
na niektórych odcinkach ruszył. Lód 
spływa powoli. Poziom wody na rze- 
ce podniósł się o 140 cmt. Kolo Miko” 
łajewszczyzny, wpobliżu granicy So- 
wieekiej, Niemen jeszeze stoi i 

  

i rusze: 
nie rzeki spodziewane jest lada dzień. 

EEA“ ES ASS A KSS TT ORATOR ZOZ, 

Z Rosji Sowieckieį. 
NOWE TENDENCJE w Z. S. R. R. 

Praga (Centropress). — Dziennik praski 
„Narcdni Politika“ otrzymał od wybitnego 
ekonomisty francuskiego ciekawe informacje 
o nowych tendencjach w życiu gospodarczem 
Rosji sowieckiej. Informator „Narodni Poli- 
tiki* bawił dłuższy czas w Rosji, gdzie za- 
daniem jego było śledzić międzynarodowe 
tranzakeje finasowe, zawierane w Rosji so- 
wieckiej w formie długoterminowych kredy- 
tów. Są to przeważnie doświadczenia już 
kilkakrotnie potwierdzone, z których najcie- 

kawszy jest fakt, że w Rosji sowieckiej nie 
chodzi o realizację jakiegoś ścisłego planu, 
ale o uskutecznienie najniemożliwszych teo- 
ryj, będących mieszaniną możliwych doktryn 
począwszy od anarchizmu Bakunina, a skoń- 
czywszy na prawowiernym marxizmie, od 
teorji o absolutnej woln: obywatela do 
teorji o jego podporządkowaniu ogółowi. „ 

    

T. zw. zesilone tempo piatiletki stosowa 
ne jest na rozkaz Stalina, która tak skrócić 
chcą okres, będący doniosłym dła rządu so- 
wieckiego w stosunkach międzynarodow: 
Z rozkazu Stalina wycofane zostały również 
ostre przepisy © socjalizacji a na wsi znów 
objawiają się pierwsze oznaki własności pry- 
watnej. To jednak nie znaczy, że rząd 50- 
wiecki nie pragnąłby dokończyć rozbudowy 
przemysłowej. Jest to tylko nowa forma, 
mająca przywabić kapitalistyczne koncerny 
do nowych inwestycyj, potrzebnych dla do- 

    

    

   

kończenia piatiletki, która bez tej pomocy 
ończyłaby się fiaskiem. Obecnie nie moż- 
myśleć o innej pomocy, jak tyłko takiej, 

że do rąk tych zagranicznych koncernów ka- 
pitalistycznych, głównie amerykańskich od- 
da się większą część rosyjskich przedsię- 
biorstw przemysłowych. 

Obeenie rza sowieckiemu głównie cho 
dzi © to, aby jak najprędzej i jak najlepiej- 
zrealizować piatiletkę, chociażby miało się 
pominąć zasadnicze postanowienia planu 
przez wytworzenie nowej pięcioletniej hipo- 
tezy, lub przez „przesunięcie* odpewiedzial- 
ności za jej uskutecznienie na system, któ- 
rego „obowiązkiem jest doprowadzić piati- 

letkę do pomyślnego końca*. 
Wielkim sukcesem rozum 

jest zasada t. zw. „samowy: 
czywistości chodzi © cofnięcie się do kapi- 
talizmu, który to odwrót scharakteryzowany 
może być zdaniem: „rolnicy mogą pozostać 
rołnikami*. Państwo, które na się wzięło 
odpowiedzialność i obowiązek wyżywienia 
całej ludności, nagle dochodzi do wniosku, 
że będzie lepiej jeśli pewna grupa łudzi bę- 
dzie się żywić sama. Stad to „samowyżywie- 
nie* — chłop może mieć krowę, kilka kur, 

kawałek pola i t. p. н 

STRASZLIWY GŁÓD NA SYBERII. 
NOWOGRÓDEK, 6. 4. (Pat). Przejeżdżająey 
w tych dniach przez Stołpce podróżni z Sy- 
berji opowiadają, że w Syberji panuje po- 

  

   

6 ctm. na godzinę. 
O godzinie 10 poziom Wilji osiąg” 

nąl 5 mtr. 10 etm. Przybór wód nie 
ustaje. Średnio Wilja przybiera 5 etm. 
na godzinę. O ile w ciągu nocy dalszy 
przybór nie ustanie, wylew rzeki mo 
że nastąpić już w godzinach poran- 
nych. 

O godz. 11 wiecz. poziom wód wy- 
nosił 5 metrów 15 etm. Woda przy- 
biera w dalszym ciągu. Oddziały sa- 
perów wzmaeniają worami piacha 
przyczółek mostu Ziełonego od ulicy 
Kalwaryjskiej, Woda przedostała się 
do składów drzewa Gordona. 

Most przez Wilenkę zostanie 
rozebrany. 

W, związku z poważnem wezbraniem wo- 
dy na Wilence wybudowany w roku ubie- 
głym most, łączący ogród Bernardyński z gó. 
rą Trzykrzyską jest w niebezpieezeństwie i 
grozi mu zniesienie. Wobec łego w dniu 
wezorajszym przystąpiono do rozbiórki mo- 
stu, Roboty te przeprowadza 3 pułk sape- 
rów. 

Jak było w roku ubiegłym. 
W, eełu dokładniejszego zilastrowania sy- 

tuacji przypominamy dane o stanie Wilji w 
roku ubiegłym. Groźba powodzi powstała 
już w dniu 20 kwietnia, kiedy Wilja, szybko 
przybierając (6—7 cent, na godzinę) osiąg- 
nęła poziom 4 mtr. 65 emt. W nocy z 21 na 
22 poziom wynosił już 5 mtr. 40 emt. i wte- 
dy to zaczęło zalewać położone domy na ul. 
Brzeg Antokolski. Kilka rodzin musiano 
ewakuować, 

   

Na ulicy Zybmuntowską woda wdarła 
się już dnia 22 kwietnia przy stanie 6 mtr. 
80 emt. 

Największe nasiłenie wód nastąpiło w dn. 
26 kwietnia przy stanie Wilji 8 mtr. 35 emt. 
poczem woda zaczęła opadać. 

W! tym roku oczywiście o tem mowy być 
nie może, ale niektóre niskie miejsea moga 
być zalane, szczególnie jeśli padać będzie 
deszez. 

Runięcie mostu ma Ilji i podmycie 
torów kolejowych. 

RÓWNE, 6. 4. (Pat). Dziś w nocy wsku- 
tek naporu wód runął w Ostrogu na rzece 
Ilji most łączący dwie dzielniee miasta. 
Most spłynął do Horynia. W powiecie ró- 
wieńskim woda na Horyniu przybiera usta- 
wieznie mimo że łody jeszcze nie popękały. 
Poziom Horynia podniósł się o 3 mtr. 7% 
ctm. Ludność okoliczną przygotowano de 
ewakuowania domów nadbrzeżnych. Wpo- 
bliżu Klewania rzeka Stubła zniosła kilka 
drobniejszych mostów i uszkodziła most na 
Szosie Równe—Łuck oraz zniosła most w 
Rudzie Krasnej, W Zdołbunowie rzeka Ust- 
ja zerwała tamy na stawie, woda w Rów- 
nem dochedzi do toru kolejowego linji War- 
szawa—Zdołbunow i podmyła most kolejowy 
W Zdołbunowie wody rzeki Ustji załały uli- 
cę wiodącą na stację kolejową. Woda do- 
sięga torów. Dwa mosty drewniane w mieś. 
cie poważnie zagrożone. Woda przelewa się 
przez most. Ruch na mostach zamknięty. 

Kilkaset osób z ulic nadbrzeżnych i przyle- 
gających do zalanych obecnie bagien przy- 
musowo w nocy ewakuowano, Dotyehezas 
ofiar w ludziach nie było. Z powodu częś- 
ciowego zalania elektrowni miejskiej wyłą- 
czono Światło z kilku dzielnie miasta. 

dobno straszny głód, wskutek czego wylud- 
niają się nietylko eałe miasta i osiedla fa- 
bryczne lecz i kołektywy wiejskie. Ludność 
dotknięta klęską głodu wyjeżdża do central- 
nej Rosji, lub przekracza masowo granicę da 
Chin. Pociągi syberyjskie przepełnione są 
niesienie przez Niemcy jednostronnych ©- 
miejsca. 

REIKIA 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

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

    

Wspomnienie 0 Ś. p. 
Dnia 30 ub. m. zostały złożone w 

podziemiach katedry pińskiej na wie- 
czny spoczynek zwłoki ś. p. biskupa 
Zygmunta Łozińskiego. 

Biskup Łoziński jest synem ziemi 
Nowogródzkiej. Urodził się 5 czerwca 
1870 roku w Boracinie, o 2 mile od 
Nowogródka z ojca Władysława i ma* 
tki Ludwiki z Czeczotów (krewnej 
filarety Jana Czeczotaj. Gdy przy- 
szedł czas nauki dzieci, rodzice, nic 
chcąc ich powierzać szkołom na Rusi 
prowadzonym w duchu moskiewskim, 
przenieśli się do Królestwa, nabywa 
jąc majątek pod Warszawą, lokując 
synów Zygmunta i Wacława w V gi' 
mnazjum w Warszawie. Były to cza- 
sy Apuchtina, znanego z tendencyj 
rusyfikatorskich, szpiegostwa i szy- 
kan. Obawiając się trudności przy ma 
turze, rodzice przenieśli dzieci do je: 
dnego z gimnazjów  petersburskich, 
gdzie katechetą był krewny ich ks. 
W. Czeczot (z broszury którego p. t. 
„Djec. Mińska i jej pasterz bp. Łoziń- 
ski*, czerpiemy niektóre daty perso- 
nalne). 

W czasie pobytu braci Łozińskich 
w gimnazjum (1888 r.) zaszedł wypa* 

dek ilustrujący wychowanie wyniesio- 
ne z domu i ich nastroje. Mianowicie 
powstał zatarg na tle zmuszenia bra- 
ci Łozińskich do udziału w „molebie- 
nie“, w czašie którego na wezwanie 
djakona „zegnijmy kolana“, gdy wszy 
scy uklękli, bracia Ł. nie zważając 
na nie pozostali stojący. Na zapytanie 
dyrektora dlaczego tak postąpili — 
odpowiedzieli, że taki jest przepis Ko- 
ścioła. i 

‚ Sprawa nabrała rozgłosu i oparła 
się o ministra oświaty i, tyłko zawdzię 

  

bisk. Z. Łozińskim. 
czając temu, że u władz rosyjskich w 
Petersburgu nienawiść do katolicyz- 
mu i polskości nie była tak silną, jak 
w Warszawie, lub Mińsku — chłopcy 
pozostali w gimnazjum. Zygmunt po 
uzyskaniu matury wstąpił do semi- 
narjum duchownego. Wyświęcony na 
kapłana w r. 1895 pozostaje w semi- 
narjum jako profesor Pisma Św. Nie- 
długo jednak na tem stanowisku po- 
zostawał, bo po ulokowaniu swego 
młodszego brata w szkole handlowej 
miał zatarg z władzami szkolnemi 
(też na tle molebnu), zakończony tem, 
że ks. Ł. aresztowano i osadzono na 
3 lata w klasztorze w Agłonie (30 klm. 
od Dyneburga, miejsce zesłania księ: 
žy „nieprawomyšlnych“), 

Dzięki staraniom rodziców po pėl- 
torarocznym pobycie w klasztorze, | 
odzyskał wolność i zajmował kołejno 
stanowiska wikarjusza w Smoleńsku, 
Tule i Rydze, proboszcza w Kalwarji 
pod Mińskiem, wreszcie przy kated- 
rze mińskiej. 

Z każdej posady zadowolony, na 
każdej umiał sobie wynaleźć odpo” 
wiednią pracę. Np. w Tule, nie mając 
zbyt wiele pracy duszpasterskiej, za: 
jał się losem żołnierzy Polaków, znaj: 
dujących się wśród załogi miejscowej, 
potrzebujących światła i opieki. Sła- 
wa jego gorliwej działalności w Tule, 
tak prędko się rozeszła, że miejscowy 
biskup prawosławny polecił posyłać 
swoich seminarzystów do kościoła, by 
się przypatrzyli, jak u katolików 
„wsio boholepno“. A trzeba dodać, że 
działo się to. wszystko w okresie po- 
powstaniowej reakcji, gdy katolickość 
i polskość niejako uprawniały rosyj: 
ską administrację do szykan. 

Odważny w pracy duszpasterskiej 
zajmował kolejno stanowiska profeso 
ra Akad. Duchownej i inspektora se- 
minarjum. Na tych stanowiskach brał 
udział w wizytacjach kanonicznych 
rozległej archidjecezji mohylewskiej, 
w czasie których zwiedził omal że nie 
całą Rosję. a z Ś. p. bp. Cieplakiem do 
tarł aż do wyspy Sachalinu, miejsca 
zesłania więźniów z katorgi. 

Później gdy wybuchła wojna 1914 
roku w czasie której znaczna ilość 
Polaków i wogóle katolików dostała 
się do niewoli rosyjskiej — zaszła po- 
trzeba zaopiekowania się jeńcami — 
niesienia im otuchy a często i pomocy 
materjalnej. Akcję zapoczątkował bp. 
Cieplak, który delegował ks. Łoziń- 
skiego do zbadania ich stanu .Trzy 
miesiące wizytował rozrzucone na 
przestrzeni Rosji obozy jeńców i iu- 
ternowanych. 

Wśród tych różnorodnych zajęć, 
zaskoczyła ks. Łozińskiego prekoni- 
zacja na biskupa djec. mińskiej (ska- 
sowanej przez rządy carskie, a wzno- 
wionej za czasów Kiereńskiego). Kon- 
sekrowany (w r. 1918) na biskupa w 
Warszawie, 14 sierpnia t. r. odbył 
wjazd do djec. mińskiej. Uroczystość 
wjazdu została sparaliżowana przez 
okupacyjne władze niemieckie (np. 
nie pozwolono udać się do katedry 
procesjonałnie, wieziono biskupa bocz 
nemi ulicami, nie dopuszczano publi- 
czności etc.). 

Praca nad wskrzeszeniem więcej, 
niż od pół wieku zamarlej i osieroco- 
nej djecezji, potrzebowała wyjątkowej 
energji i gorliwości. Nie miała ani ka- 
pituły, ani seminarjum, ani domu 
biskupiego, ani przeznaczonych na to 
funduszów. Djecezja była jedną z naj 
większych na wschodzie, liczyła bo- 
wiem 3 miłjony ludności, z których za 
ledwie 12 część katolicka, reszta to 

  

dawniejsi unici, gwałtem przez Kata: 
rzynę II i Mikołaja I przeciągnięci na 
prawosławje. Prawie wszyskie cerk- 
wie prawosławne były to zagrabione 
kościoły łacińskie lub unickie. Dla 
prowadzenia akcji przywracania do 
życia oddawna straconych placówek, 
dla ożywienia w sercach katolików 
wiary zmartwiałej już przez długie 
zaniedbanie duszpasterstwa (rządy 
rosyjskie dokładały wszelkich starań 

do zrusyfikowania djec. mińskiej i 
dlatego duszpasterstwo katolickie ule 
gało wszelkim ograniczeniom i szy: 
kanom) oraz przez małżeństwa mie- 
szane z prawosławnymi, — potrzeba: 
było młodych i gorliwych kapłanów, 
zdolnych do pracy prawdziwie misyj 
nej. Nasuwała się paląca konieczność 
utworzenia seminarjum, co i zostało 
uskutecznione. Jednocześnie zabrał 
się bp. Łoziński do wizytacji najbar: 
dziej oddalonego dekanatu nad Bere- 

zyną, lecz niedługo trwała wizytacja, 
bo nastąpiło cofanie się Niemców i za 
lanie całej djecezji i Mińska przez bol 
szewików. Biskup trwał na stanowis- 
ku i zachęcał wiernych swym listem 
pasterskim do utrzymania wykładu re 

ligii w gimnazjach, którą bolszewicy 
usunąć starali się. Naturalnie akcja 
biskupa nie była bołszewikom na rę: 
kę i osoba jego była w niebezpieczeń: 
stwie. Dlatego uproszony przez wier- 
nych, opuścił potajemnie Mińsk i 
przez 5 miesięcy ukrywał się u zau 
fanych ludzi, przenosząc się z miejs* 
ca na miejsce. Dopiero nadejście woj 
ska polskiego w sierpniu 1919 r. umo- 
żliwiło biskupowi powrót do Mińska. 
Po przebytej chorobie płuc, mimo na- 
łegań lekarzy i interwencji Nuncju- 
sza nie opuścił Mińska. у 

W maju 1920 roku wojska nasze 
zaczęły się cofać i nadszedł rozkaz e- 

wakuacji Mińska. Panika ogarnęła 

miasto, kto żyw zbierał manatki i uw 
ciekał na zachód. Powszechną zgrozę 
powiększały jeszcze pożary, wybu 
chające w Mińsku, zwłaszcza na sta- 
cji kolejowej, gdzie nagromadzony 
był dobytek tych, którzy od kilku dni 
do wagonów dostać się nie mogli. 

Wśród ogólnego zamętu, jeden bi- 
skup Łoziński został niewzruszonym. 
Przy odejściu ostatniego pociągu wła- 
snoręcznie pomagał publiczności ła* 
dować swe bagaże, pocieszając ich, że 
kiedyś na tem samem miejscu będzie 
ich witać, a gdy pociąg ruszył, przeże- 
gnał i zaintonował „Boże coś Polskę". 
Tym, którzy go na klęczkach błagali, 
by korzystał z ofiarowanego samocho 
du i ratował się ucieczką, bo z pewno* 
ścią będzie aresztowany, odpowiedział 
że pasterz swej owczarni opuszczać 
nie powinien, choćby nietylko miał 
być więziony, lecz i zamordowany: 
czynu tego bezowocnym nazwać nie 
można, bo „kto wie (dodał wkońcu), 
czy P. Jezus nie potrzebuje krwi mo* 
jej, jako ofiary przebłagalnej dla ura” 
towania owczarni*? Nie wymagał ta" 

kiego heroizmu od duchowieństwa, za 

chęcał księży, by trwali na stanowis- 

ku, lecz pozwolił wyjeżdżać tym, któ- 
rzy narazili się już bolszewikom. 

Gdy nawała bolszewicka zaczęła 
zagrażać już Warszawie, rząd wysłał 
delegację dla pertraktacyj pokojo- 
wych do Mińska. Delegacja była trak- 
towana niemal jak więzniowie. Nie 
miełi prawa swobodnego chodzenia 
po mieście, zaledwie ich dopuszczona 
do wysłuchania mszy św. i nauki w 
katedrze, którą miał biskup Łoziński 
(nieustannie strzeżony przy ołtarzu 
przez bolszewików). Po długich zabie 
gach, dozwolono delegacji widzieć się 
z biskupem, lecz w więzieniu, dokąd 
go wsadzono. Rozmowa była prowa: 
dzona przy aniołach stróżach, tak, źe 

ani szczerą, ani długą być nie mogła. 
Przy pożegnaniu, delegaci złożyli na 
ręce biskupa miljon marek dła bied- 
nych, oraz zastrzegli, że będą uważali 
jako „casus belli*, jeżełi włos z jego 
głowy spadnie. Oczywiście, ta groźba 
nie poskutkowała: pieniądze zaraz a- 
debrano. a biskupa wywieziono do Bu 
tyrek. 

Powrót biskupa do kraju nastąpił 
dopiero w ostatnich dniach lipca 1921 
roku. Na dworcu w Warszawie był u- 
roczyście spotykany przez społeczeń- 
stwo, a nieobecny Naczelnik Państwa 
wysłał w swojem imieniu kapelana i 
powóz, który zawiózł biskupa do kar 
tedry. Wtedy też został odznaczony 
wstęgą orderu Orła Białego i Krzy- 
żem Walecznych (z 3 okuciami). 
Na stacji też spotkał biskupa Ś. p. 
Dąbski, chwaląc się, że to on traktat 
ryski podpisał; uczynił to w dobrej 
wierze, lecz wyrządził bolesną przy* 
krość biskupowi. 

Później biskup Łoziński objął rzą 
dy djecezji pińskiej, nowoutworzonej 
na podstawie konkordatu, gdzie poło- 
żył dużo pracy przy jej organizacji 
i rozwoju. 

Przechodząc do charakterystyki 
postaci $. p. biskupa Łozińskiego, trze 
ba przyznać, że ziemie nasze tracą w 
nim jednego z lepszych swych synów 
i gorącego patrjotę Polski. 

Wychowanie w tradycji litewskich 
dworów, która wydała Kościuszkę, Mi 
ckiewicza, Trauguta, Piłsudskiego i 
tylu innych bohaterów i męczen- 
ników, oraz głęboka pobożność mal- 
ki wpłynęły na kształtowanie się du- 
szy dziecka. Z tym duchowym baga- 
żem poszedł do obcej szkoły po wie 
dzę; one też nie dały młodej duszy 
złamać się lub spodlić. 

Jako duszpasterz zapatrzony w po 
stać Ukrzyżowanego, niejako został 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Rudziszki. 

oświaty pozaszkolnej. 
W; ciągu m аса тпагев ©. b. na terenie 

gminy rudziskiej wygłoszono 17 о 
w miejįscowošciach: Obale, A i 

rzecze, Ligojnie W., Mark 
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ki. 
Tematami odczytów były zagadnienia z 

dziedziny nauki o Połsce Współczesnej, jak 

„Organizacja Państw*, „Poczta i Komuni- 

kac 
„Kopalnie w Pols 
© niepodległoś 
z rolnietwa „G 
gjeny: „Chorob 
słych mężczyzn). 

Odczyty wygł: 
je przeźroczami 

paratu projekcyjnego „Ornak*, wy 

. „Flota polska wojenna i handlowa" 
— z historji: „Walki 

złowi 
       

   

  

   

   
    

    

   

    

  weneryczne 

zano w łokalach szkolnych 
filmowemi p. 

   
     

     

   

   
   

  

onego z Referatu Oświ Pozaszkol- 

nej, przy Inspektoracie Szkolnym na powiat 

wileńsko-trocki. Z. odczytó ysta 

1185 osób dorosłych i dzia 
Organizacją całej akcji o 

renie gminy zajął się 2 
Powszechnej w Obs 

Łipko Stanisław, członek Ogniska Zw. 
Polsk. w Ru kach. Oprócz p. Lipki od- 
<zyty wyglaszali inni czionkowie Ogni: 

jak pp. Szmigiel Franciszek, kierownik 
ły powszechnej w Rudziszkach i p. Pok 
na Helena, nauczycielka p. szkoły pow 

nej w Anglenikach oraz p. Antoni umo- 

wicz, urzędnik P. K. P. w Rudziszkach i p. 

      

        
      

    

      

kach. 
dmienić przytem nalėžy, že na terenie 

rudziskiej w bież. roku szkolnym pro- 

y dla dorosłych w Anglenikach, 
ietłicowe w Międzyrze- 

Strzeleckiego w Ru- 
udziałe członków Ogniska, 

W. styczniu r. b. Urząd 

  

gm 
wadzono kurs 
Obałach i zajęcia $ 
czu oraz w Oddz. Z 

  

  

    

dziszkach 
Zw. Naucz. 

przy 
Polsk. 

   

  

gminy rudziskiej zapoczątkował organizację 
publicznej bibljoteki gminnej, która każdo- 
rocznie będzie powiększana aż do zaspoko- 
jenia potrzeb czytelnictwa w samych Ru- 
dziszkach i na terenie gminy. 

Pomyślnie rozw cej się pracy społecz- 
no-oświatowej i jej kierownikom należy ży- 
czyć powodzenia. 

Brasław. 
Ohydna zbrodnia 

   

E. A. 

Z Brasławia donoszą, iż aresztowano tam 
Wincentego Samowicza, który wraz z 7 in- 
nemi podobnemi sobie typkami napadł na 
umysłowo-chorą Janinę  Stankiewiczównę 
lat 20 z Brasławia dopuszczając się na niej 
ohydnego gwałtu. Nieszezęśliwą ofiarę gwał- 
cieieli przewieziono do szpitała. 

Winnych gwałtu przekazano do dyspozy- 
cji władz sądowych. Z uwagi na to, że Stan 

kiewiczówna jest umysłowo-chora winnym 
grozi ciężkie więzienie. (c). 

Orany. 
Awantura w pociągu, 

Z Oran donoszą, iż w dniu wczorajszym 

w pociągu między stacjami Orany a Mare 
kańce wynikła wielka awantura między pi 
nymi rekrutami udającymi się do pułków. 

ni rekruci zdemolowali urządzenia po- 
ciągu, powybijali okna oraz poczęli napa- 
stować pasażerów. W innym pociągu zdą- 
žajacym w kierunku Warszawy również wy- 
nikła bójka między rekrutami, podezas któ- 
rej kilku ciężko poraniono butelkami od 
wódki. Wobec wynikłych zajść wezwano po- 
lieję, żandarmerję K. O. P. która awantury 

rekruckie zlikwidowała. Kilku rekrutów za- 
trzymano. (e). 

      

   

    

   

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

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

DZIŚl 

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Dawno oczekiwany dramat sensacyjno-salonowy p. t. 

DWAJ MALCY (Złodzieje z Paryża) 
W rol. głównych: Leslie Shaw i Jean Forest. 

NASTĘPNY PROGRAM: Z Byrdem do bieguna połudn.   
  

Lida. 
Zaniedbywane źródło dochodu. 

Zagadnienie nadzwyc proste. Zaczerp- 
«iięte bezpośrednio z ży: wsi z Z 

w powiecie lidzkim. Otóż w połowie ubie- 
głego miesiąca odbyło się Doroczne Walne 

Zebranie członków miejscowej Spółdzielni 
Mleczarskiej. Posłuży mi ono do uzasad 
nienia zacytowanego twierdzenia: „Dobrze 
prosperujące Mleczarnie Spółdzielcze, mogą 
wieś wydźwignąć nawet z bardzo j 
sytuacji gospodarczej”. Tak! Bo 
ło przykład niezbity, Zieniewicze, to wieś, 
która w dobie obecnego kr obraca 

ątkami tysięcy y rolnik 
gdzieindziej nie ma 15 groszy na kupienie 
pół kilograma soli, nie o innych po- 

trzebach kulturalnych. To zasadni: 
Nad nią każdy rołnik mus 
ile chce wybrńąć z sytuacji w ja 

duje. 
Mleczarnia Spółdzielcza w Zieniewicza 

Założona przez grupę ludzi dobrej woli, kt 

     

  

    

  

     
   

    

   

  

    

  

    
   

    

   
rzy nie szczędząc sił i czasu postawili ją 

na takim poziomie, iż dziś jest wzorem już 

nie okolicy ale szerokich połaci ziem północ- 

no-wschodnich, zajmując drugie miejsce w 

swem rozwoju na terenie województw wi- 

  leńskiego i nowogródzkiego. Otóż ta Mle- 

czarnia posiadając 208 członków wśród któ- 

rych jest 178 dostawców młeka, posiadają- 

cych 491 krowę dostarczyła w ciągu roku 

1931 niewiele, bo 466.138 litrów mleka z któ 
rego wyprodukowano 22.441 kg. masła. 

Za dostarczony nabiał wypłacono człon- 
Жот 71173 zł. Suma jak na wieś w dz 
szych czasach zaczerpnięta jak z bajki, * 
demdziesiąt jeden tysięcy złotych 178 rolni- 

ków otrzymało za dostarczony nabiał w cią- 

gu roku! To rzecz o której nawet niejedne- 

mu rolnikowi nigdy się nie sniło. Oto krow 

Którą sprzedaje za kilkadziesiąt złotych d 

ła mu dzięki Mleczarni Spółdzielczej ni 

mniej ni więcej a 145 zł. dochodu w ciągu 

roku, nie licząc mleka które zebrał .po od- 

«ciągnięciu tłuszczu. 

A dalej. Za sprzedany uabiał Miecz 

wzięła 80.525 złotych! Mleczarnia po: 

kapitału zapasowege 8.008 złotych, funduszu 

własnego 12.679- złotych. Udziałów 6.684 

złote. Mało tego. Młeczarnia Zieniewicka na 

   

  

  

   

   

  

temże zebraniu powzięła uchwałę pobudow: 
nia własnego lokalu murowanego. przezna- 
czając na ten cel z posiadanego kapitału 
8.000 złotych. To rzecz doniosłej wagi. Or- 
ganizacja Spółdzielcza przystępuje własnemi 
siłami do budowy własnego domu! 

Dla skarbn który dotąd pracował bez 
resownie za okres ubiegły tytułem gr: 

ji uchwała 200 złotych, zaś na rok 

ieżący po 25 zł. miesięcznie. Nie zapomnia- 

no i o prezesie. Dla niego też uchwalono 
pewną sumę, jednakże jej nie przyjął. To 

są rzeczy niecodzienne, budowane jednak 

przez ludzi żyjących jak inni. 
Zieniewicze, to wieś w której rolnik na 

zebraniu pyta: „Wi jaki sposób podnieść mle 
czność u krów zimą”. 

To są fakty których przemilczeć nie wol- 

no, bowiem wieś dzięki dobrze presperują 
cym Mleczarniom Spółdzielczym może wy 
wignąć się z codziennej biedy jaka gniec 

bowiem przeciętny rolnik posiadający 3 kro- 

wy może w ciągu roku otrzymać o oło 500 

złotych dochodu. To rzecz wielkiej wagi 

dła rolnika. To lekarstwo na polepszenie je- 

go ciężkiej doli materjalnej. 
Skoro Mleczarnia  Zieniewicka ma być 

wzorem do naśladowania, niechże będą i jej 

kierownicy wzorem do naśładowania dla in- 
nych Zarządów Młeczarń. Oto ich nazwiska: 

  

    

  

           

        

    

  

   
  

  

  

prezes — Stanisław Skinder, Czapla Józef 

zastępca prezesa i skarbnik — Skawiński 

Kazimierz. 
J. Bożek. 

Zabójstwo piłota z 5 p. lotniczego. 

Wi dniu wczorajszym we wsi Białorozow- 
szezyzna pow. wileńsko-trockiego bawiący 
na urlopie lotnik z 5 p. p. lotniczego Józet 
Karpowicz został napadnięty przez kilku о- 
sobników i ciężko poraniony. Karpowiez po 
odwiezieniu go do szpitała w Lidzie zmarł. 
Na czele morderców stał niejaki Stanisław 
Kulewicz, którego wraz z jego towarzysza- 
mi osadzono w więzieniu. (e) 

EE MES EEB TER 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

przeżarty ideami Chrystusa. Głębo- 

ki asceta, o którym można powiedzieć 

że był w swem życiu świętym, — nie 

<znający kompromisów w sprawach 

obowiązków, wiary i moralności, suro 

wy dla siebie a łagodny i wyrozumi 

ły dła innych, misjonarz z ducha, 

<ichy jałmużnik względem potrzebują 

«cych, łączył to wszystko z gorącem 

umiłowaniem Polski. Patrjotyzm jego 
nie nałeżał do zdawkowych, deklama- 

cyjnych. Jego Polska to Polska 

Chrystusowa, to matka pieczołowicie 

przygarniająca do swego łona swe 

rėžnoplemienne dzieci, to Polska Ja- 

giellonów, Batorych, — niosąca świa- 

tło krzyża i kultury na Wschód, wre- 

'szcie jego Polska, to ta, w granicach 

historycznych w łączności z Litwą i 

Rusią sfederowana w imię wspólnych 

praw i obowiązków braterstwa. (Jest 

w. tem coś z ideologji i Więźnia z 

Megdeburga). Wilnianie pamiętają ka 
zanie zmarłego biskupa, wygłoszone 
w katedrze z okazji 400-łecia kanoni- 

zącji św. Kazimierza (1922), którego 
"wskazał jako wzór administratora, 0- 
raz nawoływał do unji litewsko - pol- 
skiej. 

Traktat ryski wywołał w zmarłym 

*ból, jako w pasterzu i Polaku; wyra” 

zem tego był artykuł (18. III. 1922), 
w którym delegacji zarzucał lekko- 
myślność, zatracenie pracy żołnier 
skiej, nadużycie zaufania narodu. 
Nie będąc szowinistą, nie mógł zrozu- 

mieć koncepcji wyrzucenia, a właści: 
wie rozcięcia przez pół t. zw. wrzodu 
białoruskiego, widząc możność roz 

wiązania kwestji przez uwzględnienie 

praw kulturalnych Białorusinów (stąd 
niechęć do biskupa ze strony ende- 

ków). 
Wróg wszelkiej niemoralności w 

życiu jednostki, ns moralnego 

postępowania w życiu politycznem i 

   

państwowem (list past. z 3 maja 1922] 
jako wynikającego z prawa Bożego. 
(Na tem tle, niezawsze orjentując się 
w sytuacji, a wprowadzony w błąd 
przez osoby, pragnące upiec pieczeń 
polityczną, padł ofiarą swej gorliwoś- 
ci, wywołując swemi wystąpieniami 

zgrzyty; wpływom tychże osób nale- 
ży przypisać powierzenie kiłku poważ 
nych stanowisk w t. zw. Akcji Kato- 

lickiej — endekom). 

Taka ideologja biskupa nie mogła 

podobać się endekom, którzy w 0s0- 
bie swego ministra p. St. Grabskiego, 
postarali się o zabezpieczenie Košcio- 

Jowi roli polonizacyjnej przez wpro- 
wadzenie do Konkordatu artykułów 
o niedopuszczalności w Kościele bez 
zgody episkopatu innego języka op” 
rócz polskiego, oraz przeciwko akcji 
unijnej. 

Nie znalazła też uznania wśród en 
decko nastrojonego episkopatu i bro- 
szura zmarłego p. t. „O miłości Ojczy 
zny*, którą wycofał z półek księgar- 
skich. Akcja unijna, którą rozpoczął 

na terenach djecezji, wynikała z jego 

poglądów na misję Kościoła Katolic- 

kiego na Wschodzie, oraz na rolę w 

niej Polski. 
Ze śmiercią biskupa Łozińskiego 

uszczupla się nieliczne już grono, o” 
wianych szlachetnym idealizmem, — 
Mohikanów kresowych, zdolnych do 
największych poświęcej w imię wy” 
marzonych ideałów, niezawsze zrozu- 
mianych przez obecne, tak zmaterjali- 
zowane pokolenie. 

Cześć Jego pamięci! 
Ostoja. 

nė p 

EURZER ТЕНЕ М ЗН 

Bazylika zostanie zamknięta. 
Onegdaj wieczorem zwołane z0- 

stało nadzwyczajne posiedzenie Ko- 
misji Technicznej Komitetu Ratowa- 
nia Bazyliki. Na posiedzeniu tem za- 
padła uchwała zamknięcia Bazyliki 

dla szerszej publiczności, ponieważ 
woda podczas ewentualnej powodzi 
może podmyć fundamenty Katedry i 

spowodować katastrofę. 
Jak się dowiadujemy, uchwała ta 

została już przedłożona J. E. Arcybi- 
skupowi Metropolicie, który ją w naj 
bliższych dniach zatwierdzi. W zwią: 
zku z tem, ruch pieszy koło Katedry 
zostanie zakazany. Chodnik zaś koła 
katedry zostanie ogrodzony. 

  

Tragiczny wypadek w koszarach 
1p. p. Leg. 

Onegdaj w koszarach 1 p. p. Leg. miał 
miejsce następujący wypadek: 

Szeregowiec tego pułku F. Jadziewicz na 
tle zemsty, którą pałał do pewnego płutono- 
wego za jakąś tam krzywdę, dostał nagle 
ataku furji, podczas której zamknął się w 
świetlicy pułku wiedząc, że wkrótce płuto- 
nowy ten przyjdzie tam z odczytem. 

Kiedy żołnierze zaczęli się gromadzić przy 
wejściu do Świetlicy, Jadziewicz stanał w 
drzwiach i wymierzywszy do żołnierzy z ka- 
rabinu oświadczył, że nikogo nie wpuści, 
zaś śmiałka, który wbrew jego woli będzie 
usiłował przedostać się do Świetlicy zastrzeli 
bez skrupułów. 

Groźna postawa Jadziewicza, znanego zre- 
sztą ze swoich wybryków, wywarła wrażenie. 
Wszyscy cofnęli się. 

Po pewnyin czasie furjat oświadczył, że 
wpuści do świetlicy żołnierzy dopiero wów 
czas gdy wydadzą mu plutonowego. Widząc 
że tfurjat jest niebezpieczny, postanowiono 

  

   

„wykurzyć* go przy pomocy przedostania 
się przez okno i wrzucenia granatu łzawią- 
cego. W| chwili jednak gdy zbliżono się do 
okna Jadziewicz strzelił, lecz na szczęście 
chybił. 

Wówczas jeden z przybyłych na miejsce 
wypadku oficerów naraž: własne życie 
na niebezpieczeūstwo zac: zbližač się do 
furjata, zapewniając go, że prośba jego zo- 
stanie uwzględniona. W pewnej chwili, kie- 
dy oficer był już kilka kroków od furjata 
ten nagle skierował lutę karabinu w własne 
gardło i zanim zdołano mu przeszkodzić na- 
cisnął cyngiel i z przebita głowa padł mart- 
wy na zemię. 

Zwłoki Jadziewicza zabezpieczono na 
jseu do przybycia władz wojskowo-śłed- 

ych. Cała sprawa jest obecnie przedmio- 
tem dochodzeń wojskowych władz sądowych, 

Wyniki  dotychczaso 
trzymane są narazie w tajemnicy. 

  

   
   

      

go dochodzenia 
(©). 

  

Znowu krwawy dramat kochanków. 
Tragedja na tle zazdrości. Strzał przez okno. 

Zabójca usiłował popełnić semobójstwo. 
Nie przebrzmiały jeszcze echa krwawego 

dramatu, który rozegrał się ubiegłej niedzieli 
w restauracji Sarkisjanca przy ulicy Miekie- 
wieza Nr. 22, jak oto w dniu wczorajszym 
władze śledcze zaalarmowane zostały wiado- 
mością © nowej podebnej tragedji, ofiarą 
której padła tym razem 20-łetnia służąca 
p. Turło, Wiktorja Boczkowska zamieszkała 
przy ulicy Kasztanowej nr. 5 m. 10. 

Wczoraj okeło godziny 6 wieczorem p. 
Turło i demowniey posłyszeli nagle z kuchni 
huk wystrzału rewolwerowego i przeraźliwy 
krzyk. 

Gdy domownicy whiegli do kuchni, 0- 
czom ich przedstawił się wstrząsający widok 
Na podłodze tuż przy oknie ze słabemi ozna. 
kami życia leżała z przestrzeloną czaszką 

słażąca Wiktorja Boczkewska. Mały otwór 
w szybie wymownie świadczył, że strzał któ 
rym trafiona została Boczkowska, oddany z0- 

stał przez okno z zewnątrz. 
Przejęty tem morderstwem p. Turło wy- 

biegł na podwórko i zauważył szybko odda- 
lającą się postać męską, w której poznał 26 
letniego Witołda Stanisława Markowicza, by- 
łego narzeczonego Boczkowskiej. 

Markowicz, widząc, że t Ścigany za- 

ezął szybko uciekać, potrząsając groźnie re- 

    

   

   

wołwerem. Pobiegł w kierunku Wilji i tam 
znikł w jednej z ciemnych uliczek. 

W międzyczasie na miejsce wypadku 
przybyło zawezwane pogotowie ratunkowe, 
lekarz którego stwierdził zgon ofiary postrze 

Zwłoki zamordowanej zabezpieczono 
iejscu do decyzji prokuratury. Przyby- 

ła tymczasem policja wszczęła dochodzenie 
oraz przedsięwzięła środki celem zatrzyma- 

   
  

  

Zabójca po udanej ucieczce poszedł na 

ul. Zarzeczną i wstąpił do piwiarni „Eko- 
nomja* mieszezącej się w domu nr. 17 gdzie 

ówił sobie kufel piwa. W. chwili kiedy 
iel restauracji oddalił się ed jego 

stolika, Markowicz ohbył rewolwer rze- 
lit sobie w skroń. Drżąca ręka zabójcy je- 
dnak źle celowała: Kula przeszła zbyt ni- 
sko, zadając mu jedynie ciężkie uszkedzenie 
ciała lecz niegroźne dla Przewieziono 
go w stanie zupełnie przytomnym do Szpi- 
tala. Zeznał on, że zamordował Boczkowską 
z zazdrości. Dotychezasowe dochodzenie wy 
kazało. że Markowicz od 4 lat asystował 
Boczkowskiej i uważał ją za swoją narze- 
czoną, ostatnio jednak porzuciła go dła in- 
nego. Na tem to tle doszło do tragicznej roz- 

prawy. : (e). 

  

      
     

  

  

   
  

Jedna z cichych tragedyj nędzarzy. 
Niezwykłe „mieszkanie” w piwnicy. 

Przedwczoraj z rana w jednym ze skła- 
dzików piwnicy domu Gminy Żydowskiej 
przy uliey Orzeszkowej znalezieno przykry- 
tą łachmanami dwunastolenią dziewczynkę, 
która na widok ludzi pośpieszyła się ukryć 

za zwałonemi w kącie gratami. Na pytanie 
w jaki sposób znałazła się w piwnicy, dziew 
czyka odpowiedziała źe została tu ukryta z 
rzeczami przez swoją matkę, która jednak 
odwiedza ją i przynosi pożywienie. 

O odkryciu powiadomiono 3-ci komisar- 
jat P. P. Policja niezwłocznie wszczęła do- 
chodzenie, które wywłokło na światło dzienne 
jedną z cichych tragedyj życia nędzarzy. 

Oto matka dziecka, Tubinowiezowa była 
służącą w żydowskiem seminarjum nauczy- 
cielskiem. Pe zamknięciu seminarjum utra- 

   

  

ciła pracę ij Środki do życia, głód i. nędza 
zajrzały w oczy, a na dobiikę wszystkiego 

Nieszczęśli- pozostała bez dachu nad głową. 
wa kobieta zniosła wówczas pokryj 
je graty do piwnicy tegoż domu i pozostawi- 
ła je tam pod opieką córki, rozkazując, że- 
by bez jej wiedzy nie opuszezała piwnicy, 
bowiem obawiała się, by nie zauważył ich 
tem rządcą domu, który nie wiadomo jakby 
takich lokatorów potraktował, W, taki spo- 
sób nieszczęśliwa dziewczynka przesiedzia- 
ła w ciemnej piwniey 3 tygodnie. Jedynie 
wieczorami matka wyprowadzała ją na mia- 
sto, zmuszając do żebraniny. 

Nieszczęśliwe dziecko skierowano do 
przytułku, matka nadal wyciąga rękę do 
przechodniów, błagając o wsparcie. (e). 

  

Zamach samobójczy uwiedzionej 
dziewczyny. 

Wezoraj w godzinach porannych kilka 
osób przechodzących przez Cielętnik zauwa- 
żyło wijącą się na ławce w boleściach mło- 
dą dziewczynę zdradzającą oznaki silnego 
zatrucia się. Na miejsce wypadku natych- 
miast zawezwano pogotowie ratunkowe, któ- 
re przewiozło ją do szpitala Sawicz w stanie 
bardzo poważnym. 

Okazało się, że jest to niejaka Marja Bo- 
brykówna lat 18, była służącą, która za- 
truła się eseneją octową w zamiarze samo- 
bójczym. Powody które skłoniły ją do roz- 
paczliwego kroku są następujące: 

Przed kilku tygodniami zapoznała się z 
młodym chłopcem, który obiecał, że się z nią 
ożeni i skłonił do przeniesienia się do jego 
kawalerskiego mieszkania. Naiwna  dziew- 
czyna dała się namówić i oddała „narzeczo- 
nemu* wszystkie zaoszczędzone pieniądze w 
sumie 200 zł. Po upływie 4 tygodni z pienię- 
dzy już nie nie pozostałe „narzeczony* wy- 
rzucił nieszczęśliwą ze swego mieszkania 0- 
świadczając, że głupią była, jeżeli poważnie 
myślała, że się z nią ożeni. Cios był dla Bo- 
brykówny zbyt bołesny. Za ostatnie grosze 
nabyła buteleczkę esencji octowej, którą za- 
żyła na samotnej ławce Cielętnika. (e). 

10-lecie pracy scenicznej 
p. Karola Wyrwicz-Wichrow- 

skiego. 
Z iniejatywy p. prezydenta miasta 

Folejewskiego, zawiązał się Komitet 
uczczenia 10-lecia pracy scenicznej w 
Wilnie, dobrze nam wszystkim znane 
go i wielce zasłużonego p. Karola Wyr 
wicz-Wichrowskiego. 

Szczegóły obchodu jeszcze nie zo- 
stały całkowicie opracowane, narazie 
jest tylko wiadome, że w dniu obeho- 
du 16 kwietnia w teatrze „Lutnia“, 
odbędzie się uroczyste przedstawienie, 
na którem grana będzie z udziałem 
p. Wyrwicz-Wichrowskiego komedja 
Caillavet'a i Fleursa „Miłość czuwa”. 

Pierwszy od 5-clu miesięcy 
spadek bezrobocia. 

Według danych państwowych urzę 
dów pośrednictwa pracy, na dzień 2 
b. m.. liczba bezrobotnych, zarejestro- 
wanych na terenie całej Polski, wyno- 
si 352,754 osób, co w porównaniu ze 
stanem z ubiegłego tygodnia wykazuje 
zmniejszenie się bezrobocia o 3.216 
osób. Jest to pierwszy tygodniowy 
spadek bezrobocia od 31 października 
r. ub. W tym samym okresie czasu w 
roku zeszłym liczba bezrobotnych wy- 
nosiła 379021 osób, przyczem spadek 
wyrażał się liczbą 1.639. 

Spadek bezrobocia dotyczy grupy 
robotniczej, liczba zaś bezrobotnych 
pracowników umysłowych wykazuje 
nadał wzrost o 139 osób w ciągu ty- 
godnia i wynosi obecnie 40.158 osób. 
Liczba bezrobotnych w Warszawie 
wynosi 23.201 osób, co w porównaniu 
z tygodniem ubiegłym stanowi wzrost 
o 102 osoby. : 

Podróż z przeszkodami. 
Dnia 6 kwietnia b. r. o godzinie 7.05 po- 

ciąg mieszany Nr. 9462 zatrzymał się na 244 
klm. szlaku Brześć—Żabinka wskutek wy- 
kolejenia się parowozu, powstałego z powo- 
du pęknięcia bolca. 

Podróżni, jadący tym pociągiem, zostali 
przewiezieni dalej do Brześcia następnym 
pociągiem „ 1016. Innych następstw i u- 
szkodzeń nie było. 

Wzrost wkładów oszczędnoś- 
ciowych w P. K. 0. w m-cu 

marcu 1932 r, 
Miesiąc marzee r. b. przynosi P. K. O. 

dalszy bardzo znaczny wzrost kwoty wkła- 
dów oszczędnościowych oraz liczby oszczę- 
dzających w instytucji. 

W. ciągu miesiąca sprawozdawczego wkła 

  

dy oszczędnościowe wzrosły w P. K. O. o : 
dalszych 12,9 miłjonów zł. i osiągnęły na ko- 

niec miesiąca marca b. r. łącznie z wkłada- 

mi pochodzącemi z waloryzacji ogólny stan 

369.7 miljonów zł. 
Jednocześnie ze wzrostem kapitałów osz- 

czędnościowych miesiąc marzec b. r. przy- 

nosi dalszy przyrost liczby oszczędzających 

w Р. К. О. W ciągu marca r, b. wydała 

P. K. O. 21.176 nowych książeczek oszczęd- 

nościowych, co po uwzględnieniu książeczek 

zlikwidowanych daje czysty przyrost 14.924 

książeczek. Ogólna liczba czynnych książe- 

czek oszczędnościowych P. K. O. łącznie z 

książeczkami pochodzącemi z waloryzacji 

wynosiła w dniu 31 marca 1932 r. 811.409 

sztuk. 
Wi dniu 31 marca 1932 r. P. K. O. posi 

dała około t miljona stałych klijentów, właś- 
cicieli książeczek  oszczędnościowych polis 

ubezpieczeniowych na życie oraz rachunków 

czekowych, na kwotę 725 miljonów zł. 

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 
м domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiege" pod Nr. 87871 

dla W. 5. 
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KRONIKA 

  

: Hermana. 

Jutro: Djonizego. 

  

Wschód słońca — g. 4 m. 40 

Zachód + —g. 18 m.02 

Spsztrzeżecia Zakiadu Keteereiogi! U, 8. Z. 
w Wilais = dela 6 IV — 1932 reka. 
Ciśnienis średnie w milimetrach: 74! 

Kwiecień | 

  

Temperatura środnia —- 40 ©. 

„ majwyfeze: —- 10” C. 

ё majniższa: -- 19 C. 

Opad: 4,9 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

MIEJSKA. 
Uwadze rowerzystów. Z dniem 6 kwietnia 

Magistrat przystąpił do rejestracji rowerów i 
wydawania kart numerowych na rok 1932. 

W. dniu dzisiejszym do rejestracji winni 
zgłosić się rowerzyści posiadający numery 
od 101 do 200-go. 

Rejestracja potrwa do końca kwietnia. 
— Nowy kierownik wydziału opieki spo- 

   

        

łecznej. Nowomianowany kierownik wy 
łu opieki społecznej Magistratu p. Jan Piąt- 
kowski w najbliższych dniach obejmie swe 
stanowisko. 

y zostanie lombard      

    

   

sie załatwić formalnoś- 
ieniem lombardu miej 

ć się będzie w murach 

  

    

WOJSKOWA. 
— Ochotniczy zaciąg do wojska. Jak wy 

jaśniły miarodajne władze wojskowe do 
nej służby wojskowej w roku 1932 mogą 

być przyjmowani ochotnicy urodzeni w la- 
tach 1912 i 1913, o ile posiadają conajmniej 
ukończone cztery oddziały szkoły powszech- 
nej, a z pośród urodzonych w roku 1914 
tylko ci, którzy ukończyli, ogólnokształcącą 
szkołę średnią lub równorzędną i dzięki te- 

mu posiadają warunki do skróconej służby. 
zg y się na ochotników 

  

    

     

    

    
iałów 

ytetów oraz z pośród posiada- 
j y gimnazjow  matematyczno- 
przyrodniczych, do łotnictwa w charakterze 
pilotów przedewszystkiem absolwenci cywil- 

nych szkół pilotów inni ochotnicy z: cenzu- 

sem tylko warunkowo w zależności od wy- 

ników badań lekarskich. 
Ochotnicy z cenzusem nie będą przyjmo- 

wani do czołgów, żandarmerji, samochodów 

graz 
czye 
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pancernych, taborów, samochodów, służb; 
zdrowia, służby intendentury i marynarki 
wojennej. 

— Pobór rocznika 1911-go. Jak się do- 
wiadujemy, władze administracyjne kończą 
już ostatnie przygotowania do poboru rocz- 
nika 1911-go. W najbliższym czasie ukażą 

się na mieście obwieszczenia o poborze ze 

szczegółowym planem zgłaszania się pobo- 

rowych. Pobór rozpocznie się w dniu 2 maja 
w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. 

— Wtielenie do szeregów. W: dniu wczo- 

rajszym zakończone zostało wcielanie do sze- 

regów poborowych rocznika 1910-go, zakwa- 

lifikwanych do piechoty. 

    

Z KOLEI. 
— 2-ga Rewja Kolejowa w Ognisku. Wi 

niedzielę 1. kwietnia o godzinie 20-ej w sali 
Ogniska Kolejowego odbędzie się arcyweso- 
ła rewja kolejowa pióra Świętochowskiego, 
Lwicza i inn. p t. „Na ślepym torze!!!* Na 
czele zespołu wystąpi znana ze sw У 
stępów w Teatrach Miejskich milutka p. 
Wanda Biszewska oraz pp. Tchorzanka, Rym 
kiewiczówna, Świętochowski, - Rewkowski, 

Konstantynowicz, Pawlicz, Lwicz, Radwan 

i inni. 
Wi programie najładniejsze melodje i 

przeboje stolicy, a szereg aktualności kole- 

jowych i. wileńskich bezwątpienia ściągnie 

liczne masy miłych gości, stałych bywałców 
i sympatyków Ogniska. 

Ceny miejsc niskie bo zaledwie od 50 gr. 

bilety nabywać można już w sobotę w kan- 

celarji Ogniska pomiędzy godziną 17—20. 
Do rewji przygrywa orkiestra Jazz!!!. 

GOSPODARCZA. 
— Jakie podatki płatne są w kwietniu. 

Władze skarbowe komunikują, iż w kwiet- 
niu są płatne następujące podatki: 

1) Do końca kwietnia r. b. — I rata 
państw. podatku gruntowego za rok 1932. 

2) Do 15 kwietnia — państwowy pod. 

przemysłowy od obrotu, osiągniętego w mar- 
cu b. r. przez przedsiębiorstwa handlowe I 
i II kat, i przemysłowe od I do V kat. pro- 
wadzące prawidłowo księgi handlowe, oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 

3) Do 15 kwietnia b. r. zryczałtowany po- 

datek przemysłowy od obrotu dla drobnych 

przedsiębiorstw w wysokości kwot, wymie- 

nionych w doręczonych nakazach płatni- 

czych. 
j4 Do 15 kwietnia b. r. — państwowy po- 

datek przemysłowy od obrotu za rok 1931 

przez wszystkie przedsiębiorstwa handlowe 

i przemysłowe, oraz zajęcia przemysłowe i 

samodzielne wolne zajęcia zawodowe, w wy- 

sokości kwot wymienionych w doręczonych 
nakazach płatniczych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej podaje 

do wiadomości, że z dniem 2 kwietnia zo- 

stała uruchomiona gimnastyka plastyczna 
dla dzieci. Wysokość opłaty dla dzeci człon 

kiń — 3 zł. mies., dla dzieci osób cywilnych 

5 zł, mies. Zapisy przyjmuje sekretarjat 
R. W. w poniedziałki i czwartki od godz. 
5—7 wieczór. 

    

  

  

  

ы 

      

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. Wi piątek dnia 8 b. 

m. w lokalu przy ul. Przejazd 12. odbędzie 

się LyXVII zebranie Klubu Włóczęgów Sen- 
jorów. Początek o godz. 19 m. 30. 

Na porządku dziennym dalszy ciąg dys- 

kusji nad wygłoszonym przez p. d-ra St. 
Świaniewicza referatem p. t. „Piatiletka“. 
Wstęp dła członków. Gośc mają prawo 
wstępu wyłącznie za zaproszeniami piśmien- 
nemi. Zaproszenia można uzyskiwać u Kan- 
<clerza Klubu p. Wacława Pac-Pomarnackie- 
go, telefon 16-90. 

— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cy- 
klistów i Motocyklistów niniejszem zawiada- 
mia wszystkich pp. członków, że w niedzielę 
17 kwietnia r. b. o godz. 12-ej w lokalu przy 
uł. Niemieckiej 9 odbędzie się Nadzwyczaj- 
ne Walne Zebranie z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Sprawa budowy toru kolarskiego. 
2) Sprawa mianowania ezłonków hono- 

rowych Towarzystwa. 
3) Sprawa akceptowania uchwały Zarządu 

z dnia 23 marca co do opłat członkowskich 
motocyklistów. 

4) Wolne wnioski. 
Oddzielne zawiadomienia rozsyłane nie 

będą. ‚ i 

    

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obhywatełskiej Kobiet, na którem p. Helena 
Romer-Ochenkowska będzie mówiła o sztu- 
ce Szczepkowskiej p. t. „Sprawa Moniki*, od- 
będzie się dnia 7 kwietnia r. b. o godz. 8-ej 
wieczorem w lokalu Związku (Jagiellońska 
Nr. 3—5 m. 3). 

Wszystkie członkinie są proszone o przy- 
bycie — ze względu na temat żywo obcho- 
dzący ogół kobiecy. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dła nie- 
członkiń 30 groszy. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk szewców rozszerza się. Strajk 

szewców rozszerza się. W| dniu dzisiejszym 
zastrajkowały dalsze partje szewców, które 
dostarczały obuwie sklepom. Do chwili o- 
becnej strajkuje 70 proc. szewców. Wlašci- 
ciele skłepów odbyli wczoraj konferencję, 
na której były poruszane sprawy żądań 
strajkujących oraz jaka może być udziełona 
im podwyżka. Ze względu na sezon wiosen- 
ny przypuszczać należy, iż żądania szewców 
będą przez pracodawców-sklepikarzy uwzględ 
nione. 

  

    

  

    

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Nowy: cennik murarzy i betoniarzy. 

Na ostatniem zebraniu Związku Murarzy i 
Betoniarzy uchwalony został nowy cennik 
na robociznę. Ceny utrzymane zostały na 
poziomie roku ubiegłego. 

     
  

ZABAWY. 
— Dancing u „Ziełonego Sztralła*, uł. 

Mickiewicza 22, odbędzie się w dniu 9-go 
kwietnia b. r. o godz. 22-ej staraniem Ko- 
miłetu Organizacyjnego, w skład którego 
wchod: p. Adolphowa Paulina, p. Dr. Ba- 
rański Władysław, p. Dąbrowska Antonina, 
p. Starosta Kowalski Wacław, pp. Płk. Dr. 

Kiaksztowie Antoniostwo, p. Lebecka Ste- 
fanja, p. Łuczyńska, p. Rajecka Halina, pp. 

Kuratorostwo Szelągowscy. Kazimierzostwo, 
p. Sumorokowa Janina, p. inż. Skawińscy 

Janostwo, p. Szumańska Emma, p. WiL- 

czyńska Alicja. 
Dochód przeznaczony na dożywianie nie- 

zamożnych uczniów Państw. Szkoły Rzem. 

Przemysłowej w Wilnie. 
Cena biletu 2 zł., akademickie 1 zł. 

Zaproszenia można otrzymać w księgarni 

Gebethnera i Wolfa i w cukierni „Zielone- 

go Sztralla 

TEATR I MUZYKA 
— Po raz ostatni „Sprawa Moniki — na 

Pehulance. Dziś, w artek dnia 7 kwiet- 
nia 0 godz. 8-ej wiecz. Zespół Reduty daje nie- 

odwołalnie ostatnie przedstawienie świetnej 

sztuki feministycznej Marji Morozowicz-Szcze 
pkowskiej p. t. „Sprawa Moniki", w której 

autorka pokazuje właściwy cel życia, nowo- 

czesnej kobiety. Sztuka tak w Warszawie, jak 

i w Wilnie osiągnęła niebywały sukces, 
dzięki nieprzeciętnym tematom i żywo toczą- 
cej się akej 

Jutro, w piątek 8 kwietnia o godz, 8-ej w. 

pełen humoru wodewil Labicha p. t. „Słom- 

kowy kapelusz". 

W. Teatrze Miejskim „Lutnia*. Dziś 
w czwartek, 7 kwietnia — próba generalna 
wesołej komedji Vebera p. t. „Bęben*. 

Jutro, w piątek 8 kwietniaro godz. 8-ej w. 
wesoła, o pogodnym humorze komedja Ve- 

bera „Bęben*, W roli malarza Delanoy wy- 
stąpił gościnnie świetny artysta Teatrów War 

szawskich — Antoni Różycki, tworząc z niej 
nieprzeciętną kreację. Próby pod kierunkiem 

Karola Wyrwicz-Wichrowskiego — dobiega- 

ją końca. Piękne dekoracje skomponował art. 

mał, W. Makojnik. 

— Leureaci konkursu im. F. Chopina w 
Wilnie. Wilno będzie miało rzadką sposob- 

ność usłyszenia 4-ch wecitali fortepianowych 
w wykonaniu 9-ciu lauretów П-во Międzyna- 
rodowego Konkursu F. Chopina. Olbrzymie 
zainteresowanie, jakie wywołała zapowiedź 
koncertów, jest niezbitym dowodem wielkie - 

go kultu dla Fryderyka Chopina, najgenjal- 

jszego kompozytora polskiego. Wśród gra- 
1: ureatów, występujących w Wilnie, znaj- 

dują się młodzi artyści, mający już za sobą 

bardzo poważne sukcesy artystyczne. 
W. koncertach wezmą udział. 

W niedziełę 10-go b. m. — 

Kurt Engel i Juljan Karolyi. 

W poniedziałek 11-go b. m. — Imre Unż 

gar i Zuzanna de Meyer. 
We wiorek 12-go b. m. — 

i Leonid Sagałow. 
We środę 13-go b. m. — Teodor Gutman 

i Emanuel Grosman. : 
Wszystkie koncerty odbędą się w gmachu 

Teatru Miejskiego na Pohulance. Bilety ho- 
norowe i ulgowe będą nieważne, Kasa czynna 

codziennie od 11—9 wiecz. w Teatrze „„Lut- 

nia”, 

          

   

  

      

    

  

Lily Herz, 

Abram Lujer 

si 

NOWINKI RADJOWE. 
ODBUDOWA WAWELU. 

O godz. 17.10 odbędzie się w radjo od- 

czyt rektora Adolfa Szyszki Bohusza, kierow- 

nika odbudowy Wawelu. Z prelekcji tej do- 

wiedzą się radjosłuchacze jak wyglądał za- 

mek królewski w Krakowie przed odnowie- 
niem i jak wygłąda dzisiaj po ukończeniu 
najważniejszych prac restauracyjnych, pod- 

czas których dokonano wiełu ciekawych od- 
kryć historycznych. 

СО TO JEST „DUR* I CO TO JEST 
„MOLL*? 

Dla tych, którzy nie rozumieją muzyki 

poważnej mimo swoich szczerych chęci 

przeznaczona jest dzisiejsza pogadanka prof. 

Michała Józefowicza, który o godzinie 19.20 

będzie mówił o nazwach muzycznych i 0 to 

nacjach „dur“ i „moll“ w muzyce. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY 

Wezoraj p. p. pogotowie ratunkowe za- 

wezwano na ul. Poleską Nr. 71 gdzie w za- 

miarze samobójczym otruła się eseneją 0c- 

tową 28-letnia Helena Wołowska. Po udzie- 

leniu pierwszej pomacy pogotowie przewio- 

zło „ją do szpitala. Sawicz. (e). 

Podziękowanie. 

Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobo- 

cia składa niniejszem najgorętsze podziękowa 

nie wszystkim instytucjom i osobom, które 

czynnie poparły imprezy, organizowane przez 

Komitet w „Dniu dla bezrobotnych" 3-ga 

kwietnia b. r. W szczególności Komitet wyra- 

ża swą serdeczną wdzięczność za bezinterė> 

sowną i ofiarną pracę przy organizacji „Dnia“ 

zespołowi Artystów i Dyrekcji Teatrów Miej- 

skich w Wilnie, Bractwu Artystycznemu # 

Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B., zespołowi 

Rewellersów z p. J. Świętochowskim na czele. 

WWP. Wandzie Biszewskiej i Helenie Dal. 

Dyrekcji Polskiego Radja, Dyrekcji Komuni- 

kacji Miejskiej w Wilnie („Arbon“), związko- 

wi właścicieli kinematografów oraz prasie m 

łeńskiej, która bezpłatną ręklamą przyczyni 

się do propagandy „Dnia dla bezrobotnych”. 

Wynik zbiórki i wpływów kasowych w 

tym „Dniu* podanv zostanie do wiadomości 
publicznej w dniach najbliższych,
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Z Izby Przem - Handl. 
w Vilnie. 

Udowodnianie eksportu celem uzyska 

nia ulg w podatku przemysłowym od 

obrotu. 

W myśl postanowień okólnika Minister- 
stwa Skarbu z dnia 30 kwietnia 1931 r. L. 
D. V. 3825/4/31, jednym z nieodzownych wa 
runków przyznania ulg w podatku przemy- 
słowym od obrotu przy eksporcie materja- 
łów drzewnych przez Gdańsk jest. przedłoże- 
nie zaświadczenia kontroli skarbowej w Za- 
jączkowie, względnie granicznej kontroli 
skarbowej w Starej Pile i Skarszewach o 
przejściu przesyłek przez wspomniane punk- 
ty. 

Jednakże, opierając się na rozporządze- 
niu z dnia 7 X. 1929 r. L. Dz. VI. 2511/1/29, 
osoby zainteresowane przedkładały zamiast 
deklaracyj wywozowych, potwierdzone przez 
organa kontroli skarbowej wykazy zbiorowe 
odnośnych przesyłek, obejmujące zazwyczaj 
całość eksportu dokonanego przez firmę w 
ciągu roku. Gdy jednak na początku roku 
bieżącego zainteresowani eksporterzy, za przy 
kładem lat ubiegłych, zwrócili się z pr 
poświadczenia wykazów zbiorowych w 
zionych przez nich w r. 1931 przesyłek, to 
całkiem nieoczekiwanie wyszło najaw, iż 
reskryptem z dnia 26 VI. 31 r. L. D, VI. 
1829/1/31, nigdzie, niestety, nie ogłoszonym 
odwołało Ministerstwo Skarbu prawo po- 
twierdzania wykazów zbiorowych. Wytwo- 
rzona sytuacja naraża eksporterów na po- 
ważne trudności przy uzyskaniu ulg podat- 
kowych, względnie zupełnie nawet pozbawia 
możności uzyskania tych ulg. 

Podając powyższe do wiadomości sfer 
zainteresowanych. Izba zaznacza, celem 
uniknięcia ewentualnych nieporozumień na- 
łeży na przyszłość dołączyć deklaracje do 
kolejowych dokumentów przewozowych w 
sposób trwały, a fakt dołączenia odnotowy- 
wać w kołejowym liście przewozowym. 

Jednocześnie Izba podejmuje niezbędne 
kroki w celu usunięcia powstałych trudności. 

p 

  

    

        

    

  

    
   

    

Popierajele Przemysł Krajowy 

    

Kiw Miejskie | 91555: 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Proces „Słowa" 

КОН лЕВ 

o znieważenie 

w 

przewodniczącego sądu. 
Jak już donosiliśmy, głośna sprawa, do 

kampanji redakcji „Słowa* na sę- 

go sądu okręgowego, p. Stanisława Mi- 
łaszewicza, znalazła się wczoraj na wokan 
dzie IM-go wydziału karnego sądu okręgowe- 
go. 

Na sali skupili się w ilości maksymalnej 

członkowie sądownictwa, prokuratury, pales- 
try i prasy, którzy od począjku do końca śle- 
dzili przebieg procesu z niesłabnącem zain- 
teresowaniem. 

Komplet sądu stanowili pp, sędziowie: 
R. Bobrowski, przewodniczący, A. Orlicki i 
J. Bułha Jako wotanci. 

Z oskarżeniem wystąpił podprokurator p. 
Wincenty Janowie jako obrońca zgło- 
sił się adw. Terlikowski z Grodna, poseł na 
Sejm z grupy B. B. W. R. 

Na ławie podsądnych zasiedli: redaktor 
odpowiedzialny „Słow p. Witold Woydył- 
ło, student, karany więzieniem z zawieszeniem 

wykonania wyroku za inne przestępstwa pra- 
sowe, oraz p. Władysław Studnicki, członek 
redakcji „Słowa”, wykładowca Instytutu Na- 
uk Handlowo - Gospodarczych. 

Po sprawdzeniu personalij podsądnych, 
przewodnicz ytał akt oskarżenia, któ- 
ry inkrymin onym znieważenie p. 
Stanisława Mił , jako przewodniczą- 
cego sądu prze: mieszczenie w kilku nume- 
rach „Słowa* artykułu w formie obraźliwej 
oraz wykorzystanie karykatury sylwetki p. 
Miłaszewicza w wstędze sędziowskiej, jako 
tematu do „Prima Aprilis" i do rubryki p. t. 
„Czy znamy Wilno*? W konkluzji akt oskar- 

a kwalifikuje czyny przestępne z art. 51 
1533-K. R; 

Oskarżeni do winy nie przyznali się, a 
wobec tego sąd zbadał świadków, Ze strony 
oskarżenia zeznawali: p. St. Miłaszewicz i 
Kaz. Luboński, zaś ze strony obrony: p. Wac- 
ław Wyszyński, prezes apelacji, ów: ny pre 
zes sądu okręgowego, Dangiel, karykaturzysta, 
p. W. Tatarzyński, sprawozdawca „Slowa“ 
oraz p. St. Mackiewicz, redaktor naczelny 
„Słowa. 

Prokurator p, Janowicz domagał się ska- 
zania obu podsądnych, natomiast obrońca 
adw. Terlikowski dowodził braku podstaw 

  
    

  

  

   

      

    

  

    
  

  

    

   

    

   

      

Koncertowa orkiestra pod batutą M. 

prawnych do uznania za winnych jego klijen- 
tów. 

Sąd za każdy z czterech artykułów, znie- 
iłaszewicza, jako przewodni- 

ał osk. W. Woydyłłę na 2 
oraz 2000 zi. & 

ROERUAKL MP RASA POST ECB 

SPORT 
AMATORSTWO i ZAWODOWOSC 

W SPORCIE. 

W dzienniku paryskim „L'Intransi- 
geant'* ukazał się dłuższy artykuł, pió 
ra znakomitego pisarza francuskiego, 
Jean Girodoux, omawiający, na przy- 
kładzie dyskwalifikacji słynnego spor- 
towca Ladoumegue'a, bezpodstawność 
zarzutów o uprawianie zawodowości 
w sporcie. 

Zdaniem Girodoux, rozróżnianie 
amatorstwa i profesjonalizmu w spor- 
cie, jest pustym frazesem, gdyż sciśle 
rzecz biorąc, prawdziwi amatorzy wca 
le nie istnieją i każdemu z wielkich 
sportowców możnaby postawić zarzut 

„zawodowości*. Jedynie w niektórych 
uniwersytetach angielskich istnieje po 
zór amatorstwa, a także ludzie bogaci, 

zajmujący się sportem, mogą ubiegać 
się o ten tytuł, który wszelako nie jest 
żadną zasługą, ani pretekstem do ja- 
kiejbądź chluby. 

„Champion jest racją i celem spor- 
tu... Sprot bez championów byłby tem 
samem, co literatura bez autorów... 

Cochet do pewnego stopnia stworzył 
tennis, Gaudin stworzył szermierkę, a 
Ladoumegeu—bieg. Champion wszak 
że jest niejako ofiarą, gdyż najpięk- 

        

   

    

  

    

  

Martena Dietrich » --« CUDZA NARZECZONA 
Salnickiego. 

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

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! Najnowszy 
, przebój polski 

Reż. Ai. Ford, kier. lit. 
Mirska, 

CENY ZNIŻONE: na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Balkon 60 gr, Parter 1 zł. 

Legjon ulicy red T. Monczyc. W rolach główn. Zosła 
$tefan Rogulski, Radzio Fijewski, Jez Kobusz. 

Arcydzieło to jednocz. demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy*. Nad progrem: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz 4, 6, Bi IC'15, w niedzielę o g. 2-ej. WKRÓTCE: Aniołowie Piekła. 
  

źwiękowe Kino | PZ D. 

CASINO 
Wieika 47, tei. 15-41. 

100% cudo-film 
dżwięk. Paramountu p.t. 

Ceny miejsc norn:alne. Pecz źwiękowe. 

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

Anna May Wong i da«no niewidziany bohater filmu „Bitwy pod Czuszima* Sessue Haykawa. 
Nad program: Dodatki 

Niesam. dramat miłości i zemsty. 
Tajemn. p'zep. zagadk. wschodu 

Udział biorą: znakomita chińska gwiazda 

  

atek o gydz. 4, w dnie świąteczne o g. 2-ej 
  

Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚJ 

PAN 
uł. Wielka 42, tel. 5-28 

Najnowszy film dźwiękowy prod. polskiej, który 
wytw. przełom w dotychczae. szablonie filmów polskich 
filmów „Huregan* i „Z dnia na dzień'. Początek o godz. 4ej. Bilety honorowe nieważne. Ze wzgl. na całość 

artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów: 4, 6, 5 i 1015 

Tylko 2 seansył Na żądanie publiczn. dziś gramy jeszcze 

DZIKIE POLA Realizacji genjaln. reżysera 
46zefa Lejtesa, twórcy 

  

KINO KOLEJOWE Obie 
0 6 N ISK 0 jeden ostatni dzień cieszący się niebywałem powodzeniem INDYJSKI GROBOWIEC serje 

Początek seansów o godzinie 5 i 7'/, po pol. 
(ebok dworca kolejow.) Następny program: „W sidłach kłamstwa" z genialnym Emilem Janningsem w roli głównej. 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś najnowsze jubil. orcydz. Salonowo-erotyczny 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. Nad program: 

reżyserji Harry Peeła p. t. 
z cyklu „Białych niewolnie*. 
Król humeru Harołd Lloyd p. t HAROLDEK P 

Sześć tygodni wśród apaszów 
W rol. główn Pad 

dramat w 12 aktach 
Peel i Davy Holm. 
EZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr Dziś 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

najnowsze 100% dźwiękowe 
arcydzieło Eryka Pommerą p. t. 

Nad program: Dźwiękowa rysunkowa ki 

BOMBY NAD MONTE-CARLO 
W rolach głównych: Sary Maritza, Hans Albers i słodka Liljana Heye. 

Czarująca dźwiękowa 
epopea miłosna. 

omedja Flejszera. 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61 

Dziś   rewel. przebój 
dźwickawożśpicwny! RIO RITA Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. 

film świata. Bajeczne widowisko, które kosztowało miljony 
W roli głównej czarująca Bebe Daniels i słynny amant za którym szaleją kobiety John Boles. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

Najwspanialezy 

  

  

nie będzie przyjmować. 

OE. 
WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA” 

Wilno, Hetmańska 1 (róz Wielkiej 53), telefon 722 
podaje do ogólnej wiadomości, że 11, 12 i 18 kwietnia r.b. o g. 4-ej PP 
odbędzie się w łokalu lombardu Hcytacja niewykupionych i nieproion- 
gowanych zastawów od Nr. 50000 do N: 

UWAGA: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 
r. 100000 i od Nr. 1 do Nr. 14000 

      

       

  

         

 Dirzernylokalkiurowy 
(I względnie 2 duże sale) 

natychmiast do wynajęcia. 
Dowiedzieč się: „Philips“ Sp. Akc., Mickie- 

wicza 23, telefon 1125. 

FRODE Ń S RI 

  

niejsze lata swego życia poświęca na 
nieustanne ćwiczenie i doskonalenie 
swych darów wrodzonych. Musi prze- 
to porzucić wszelkie swe zajęcia zarob- 
kowe, by w najlepszym razie przez lat 
kilka być gwiazdą na niebie sportu 
międzynarodowego. Po paru latach, 
jeśli nie miesiącach „gwiazda spada 
na bruk i zdeklasowany champion sta- 
je wobec życia bez żadnych $rodków 
utrzymania, 

FINLANDJA ZASKOCZONA DYSKWALIFI- 

KACJĄ NURMIEGO. 

HELSINGFORS, (Pat). Fiński Związek 
Lekkoatletyczny, który nie był veprezento- 
wany na niedzielnem nadzwyczajnem zebra- 
niu Międz. Zw. Lekkoatletycznego w Berlinie, 
gdzie zapadła uchwała zawiesze! armie- 
go w sprawach amatora, został nie 

   

  

    

  

   

     Jak się okazuje Fiński Związek L. 
tyczny nie był zupełnie uprzedzony, 
wa Nurmiego będzie rozpatryw: 
niu berłińskiem, to też nie miał możności, j. 
ke nieobecny, wypowiedzieć w tej sprawie 
swego zdania. 

Obeenie Związek Fiński zaprotestował go- 
rące przeciwko decyzji Międzynarodowego 
Związku Lekkoatletycznego. 

   

   

PETKIEWICZ OPUŚCIŁ POLSKĘ. 

Niedawna jeszcze chluba bieżni polskich 
Stanisław Petkiewicz, został jak wiadomo 
ostatnie zdyskwalifikowany za uprawianie 
ukrytego zawodostwa. Dyskwalifikacja ta wy 
wołała wiele hałasu na łamach prasy spor- 
towej. Decyzja P. Z. М. A. spotkała sie z 
ostrą krytyką tembardziej. jest tajemnieą 
poliszynela, że większ ych czołowych 
zawodników ciągnie korzyści materjalne ze 
sportu, dlaczegoż więc właśnie Petkiewiez 
musiał paść ofiarą wytworzonych stosunków 
podczas gdy dokoła niego kwitnie ukryte 
zawodostwo. 

Tak jednak czy owak Petkiewicz został 
zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa 
startowania z amatorami. 

Ubiegłej niedzieli, jak się dowiadujemy 
Petkiewicz w towarzystwie żony opuścił 
Warszawę udając się do Buenos Aires (Ar- 
gentyna). Podobno znakomity długodystan- 
sowiec polski nie ma już zamiaru powracać 
do kraju. 

    
    

  

   

  

Ogłoszenie. 

losowane następujące obligacje: 

52 zł. 

1160, 1200, 1240. 

1799. 
Na ogólną sumę zł. 5.304, — 

52 zł. 
260 zł. Nr.Nr. 639, 769, 880, 888. 

Na ogólną sumę zł. 3.380,— 
520 zł. Nr.Nr. 921, 1070, 1140, 1177. 

Splata wylosowanych obligacyj w 
wartości imiennej będzie dokonywana od 
dnia | lipca 1932 r. w Kasie Magistratu. 
"Opłatę kuponów od obligacyj powyż- 
szych pożyczek dokonywa Kasa Miejska. 

(Podpis nieczytelny) 

Szef Sekcji Finansowej 
Ławnik Magistratu 

LEKKOATLETYCZNE WYNIKI 

TEL AVIV, 5. 4. (Pat), — Wielkie upały, 
nie ujemnie wpłynęły na 

biegach lekkoatle 

  

zcą biegu na: 1500 mtr. został Am 
hsmann z wynikiem 4:19,8 sek. 3 

- najlepszy zawodnik Heymann (St. Zjedn). 
H 

  

ce w Pale 

W TEL-AVIVIE. 

   

    

ie w 

  

miał 11,2 sek. 

Wi dysku zwyciężył Amerykanin Schneider 
doskonałym wynikiem 48 mtr. 

Jeszcze jeden film polski 
t dość trudny ze względów obsady. Do- 

nych aktorów nie jest 
nie jednak było sto- 

cią bohatera 
ie znaczy dużo, ale nie jest 

J iejszem w filmie), wykonane- 
słabo i trochę sztucznie przez zna- 

Stefka Rogul- 

  

   

  

(która niew 
czemś 
go do: 
nego z 
skiego, 

  

WATSZAW 

jewskim znanym już z wielu filmów komi- 
kiem, Jeżem Kobuszem i chłopcem w posta- 
ci gazeciarza z „c 
czele. 

Film tema 
dzo ciekawy. Ży 

je wpl 
niespokojne 

takich młodoc. 
ą łatwą. 

na ulicę 

par exellence kinowych. 
Naogół jednak rzecz jest naiwna i po- 

wierzchowna. Forma dość niedbała i banal- 
Początkowe sceny z matką bohatera, 

żkania, bardzo niedołężne 
i szablonowe. Od twórcy świetnej jednoak- 
tówki „Nad ranem", spodziewaliś 
porównanie więc 
iwne, dla młodzieży — za mało s 

na. 

  

Magistrat m. Wilna ogłasza, że na od- 
bytem w dniu | kwietnia 1932 r. losowaniu 
I i Ill-ej obligacyjnych pożyczek miejskich, 
skonwertowanych w roku 1925 zostały wy- 

l-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1901 
Nr.Nr. 13, 40, 67, 113, 213, 235, 250, 
280, 281, 325, 369, 421, 459, 1101, 

260 zt. Nr, Nr. 1339, 1357, 1367, 1421, 1460. 
520 Zl. Nr. Nr. 1529, 1557, 1563, 1745, 1759, 

lil-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1913 
Nr. Nr. 311, 375, 407, 472, 539. 

ich 

  

NASIONA 
z pierwszorzędnych plantacyj 

poleca 

SKŁAD NASION 
LWÓW, RUTOWSKIEGO 3   warzywne, kwiatowe i gospodarskie 

krajowych 
i zagraniczn., o najwyższej sile kiełkowania 

EDMUND RIEDL 

Cenniki szczegółowe wysyłam na żądanie 

  

     

  

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 lokalu Towarzystwa, przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w obecności 
Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 20 maja 1932 roku, a jeżeli pierwsza nie dojdzie 

  do skutku, druga 

pozostałości wydanej poż:    

7 czerwca 1932 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 2) że zgodnie z paragrafem 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej 

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

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

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

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

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

i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 

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

5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadjum, nieumorzonej 
pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone 
w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej, wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opła- 
tę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie 

nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

              

! | 2 3 | 4 5 6 7 86 7| 9 

538 | 74 Balter Ilja | Nowogrėdzka 10 | 618,80 | 9702.— | 4410.— | 76840.68 е 
204/504/605 9493 Berkus-Anolik Sora-Ester |  Sadowa II 844 7819.58 | 3534.04 | 63970.15 | 2158,25 

1. 22,632 3510 Felmanowie Calel i Bejla | Lidzki zaułek 5 | 528,25 | 3958.76 | 1509.73 | 26713.26 486.75 
601 ] 7156 Gružewski Kazimierz „ Wielka 33 2995 19786.64 | 9922.50 j176178.19 - 

1 167 i įnieureg. į Kowner Genia |  Bopławska 27 1275 1099.26 ; 261.83 | 4928.11 437.25 
537 9288 Morgenszteriówa Henia | Tartaki 36/22 13152,50 | 4767.79 | 1653.75 | 28815.25 — 

528 | 874 Załkindowie Anna i Rywka | Wielka róg Miljonowej 13 928,20 | 31756.80 | 11025— |194583.68 

406 | 2692 Zmaczyńska Marja | Jasna 51 1116,44 672.19 154.09 1894.80 198.—   
  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwiska i imię właścicieła nieruchomości, 4) ulica i Nr, domu, 5) Obszar'w mtr. kwadr., 6) Sharma zaleglych 

należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dlužnika, ktėra winna byč uiszczoną przez nabywającego nieruchomošė; suma a z doliczeniem do niej mających piesi: 

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

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

tacji. 9) .Rozterminowana część odsetek za lata 
ы 

i Licytacja rozpocznie się od sumy należności, objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadał na hipotece sprzedawanej nierucho- UWAGI: 

1925, 1926 i 1927. 

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

УООРЧАНЩИННЕНИ 

4 MWydawnictwo- „Kurjer Wileński". S-ka z ogr. odp. Drukarnia, „Znicz”, Wilno, 

   

ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

   TT 

cicielką mies 

  

   

KINA I FILMY 

„LEGJON ULICY* 

(Helios). 

      

Rozwią 

. Poza pos 
    
   

   

    

jwa: 

Janka Muzykanta“ 
tłum     

      

  
  

    

  

w nerwowy rytm 
tętno, us viezn 

  

tył, 

  

P.), 

  

  

Dla st: 

   

    

a nowy łemat. 

nym charakterem* na 

ie jest niewątpliwie bar- 
cie tej gromady, w 

wanych przez ulicę postaci chłopię 
popularnego dla swego sprytu i ży 
Warszawie elementu, ma bardzo dużo cie- 
kawych wielce, momentów. 
p. Ford uchwycił trafnie i efektownie. Umiał 

Tą stolicy, jej 

y, niezmordo- 
wany bieg. Było parę scen (wyjazdy. „maj- 
daniarzy*, wybiegannie chłopców z redakcji 

szczególnie efektownych 

    

Liczne z nich 

my się nie- 

ch zbyt na- 

  

Nr 79 (2321) 

zrobione, choć gdyby nie to, mógłby właś- 
nie „Legjon ulicy" choć częściowo wypełnić 

   

   

śpieszył 

  

    wyzysk: 

    

wnych с 

  

   

Doskonały Kobusz 
2 ów czy gagi 
wykorzystanych należycie jak i bardzo uta- 
lentowany Kobusz którego „brewerj 

częte od zabawnej scenki w sodop 
było opracow: 

  

    

dotkliwą lukę, która w kinematografji nie- 
tylko naszej, ale « światowej daje się w tej 
dziedzinie we znaki. 

Całość robi wrażenie, jakby twórca jej 
ię z jej wykończeniem nadm 

Uderza często połowiczność wykonania. Nie- 
rzadko spotykamy ten i ów dobry 

nie. 

  

pomysł, 

    

moment charakterystyczny, napoczęty,  nie- 
y, choč bylo to tylko kwestją pew 
pewnej ilości prób Cho: taki lu- 

ę naprawdę 
„a jednak nie 

    

* dobrze 
"mi mo 

* daleko staranniej ko- 

  

   

miczniej, Wzorów nie brak. W tyłu filmach 
obu półkul temat ten obrobiono już na wszy 

  tam możli 

sztuczno: 

zjonomją £    

    

dzieniec 

Zosia Mirska 
naogół ma tak, 
sporo sztucznoś 
na, do 

ciętnie ładna, 

    

   

    kę i w 
wytwa 

rannie 

  

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 
poleca 
firma M. DEULL, Vilno, 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

KOMPLETNA 
WYPRZEDAZ 
WYROBÓW KOSZYKARSKICH 

i TOWARÓW WYSORTOWANYCH 

M. Biz, A. Jankowski | t 
ul. Wileńska 23 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
nowe, odremontowa- 
ne, 2-chpokojowe z 
kuchnią i wygodami, 
róg ul. Ludwisarskiej 

i Jezuickiej Nr. 11 

DO WYNAJĘCIA 
lokal nadający się na 

biurohandlowe 
bank, klub lub ognisko 
przy ul. Wileńskiej Nr 20 

Do wynajęcia 
| łub 2 pokoje z kuchnią 

i oddzielnem wejściem 
uł, Wileńska 26—8 

  

  

  

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

Wilkomierska 5-а 
  

Wydam w dzieržawę 
przedsiębiorstwo  wędli- 
niarskie dobrze prospe- 
rujące, sklep i pracownia 
z nowoczesnem urządze- 
niem i elektrycznym na- 
pędem wraz z mieszka- 
niem w centrum miasta 
L. Knapik — Wilno, Wi- 

leńska 27. 

Przyjmę do spółki, 
odstąpię lub wydzierża- 

wię sklep w eentrum 
miasta (obecnie mleczar- 
nia i jadłodajnia). Jako 

wspólnik z got. 2500 ał. 
Zgłoszenia do Administr. 

pod Nr..687. 

Inżynie-Mron0m 
z ukończ. studjami zagra- 
nicą przyjmie posadę w 
majątku za skromne wyna- 
grodzenie. Oferty: Wilno, 
Młynowa 2—39, S. Busieł 

  

  

    

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334, 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

  

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynoweny pe- 

dagog— Bakszta 17, m. 4. 

Zakład Krawiecki 
Dowgiałło, Św. Jańska B 
Poleca ostatnie nowości 
na sezon wiosenny po 

cenach niskich 

Zakłąd Krawiecki 
B. Ławrynowicz 

Śniadeckich I, m. 8. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8452 

  

  

Znany z 

Fryzjer Damski 
BORYS, obecnie pracuje 
jako właściciel przy ulicy 
Bakszta Nr. | (vis a vis 
hotelu Niszkowskiego) 

  

Salon damsko-meski 
I. Bergera, Rudnicka 18, 
poleca wszelkie prace w 
dziedzinie fryzjerskiej na 

40% zniżki. 

Pracownia obuwia 
poleca obuwia męskie 
i damskie. Wykonanie 
sumienne. Ceny niżej 

konkurencji. — Garbarska 

  

  

Potrzebuję 
2—3 tys. zł. na l-ą hipet. 
Zgłasz. się: Tatarska 5—6   Nr. 5, m. 9, Subotkiewicz 

koncert, PIANINO ;©: 
sprzedaje się śpiesznie 

Tatarska 22, m. 2 

stkie strony, Bez powtarzania już zu 
kawałów, można było skorzystać z ukazanych 

    „ Buzia jeszcze niew 
jednostajna, mało wy 

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

„OLLA“ 
to marka wypróbow. w ciągu dziesiątków lat 

Dowiedziońo profilaktycznie. 

  

ych 

  

Niedostatecznie wyreżyserowany był Ro- 
gulski. Nie uniknął p, Ford pospolitego w tak 
młodocianych aktorach, niebezpieczeństwa 

Chłopiec zgrywał się 
często i ruchami całej swo 

staci. Natomiast bardzo charaktery 
bardzo naturalny był Fijewski. Brawo, mło- 

ma zdolności. 

iiała momenty b. dobre ale 

  

    
złe fi- 

po- 

Rogulski (może nie tyle; 
robio- 

, prze-      

Typowym przykładem pospolitego w na- 
h filmach niechłujstwa była „krew“ na 

ręce przejcchanej mamy bohatera Jakieś bru 
dne smugi z licho wie czego 
Efekt, zamiast dramatu — śmiech. Dzięki po- 
dobnym kwiatkom, wraz z pewną prymitywną 
ciągłością fabuły i jej przedstawienia trosz- 

»omnianej sztuczności wykonawców, 
a się u widza przykre wrażenie ja- 

kiejś niepoważnej dyletanckiej roboty. (sk). 

EEDEGEORZ ONE W OE TOTKEOOKES 

ARCHITEKT 

Teodor Smorgoński 
POWRÓCIŁ 

ul. Mickiewicza 42, m. 9, telefon 16-96 
Przyjmuje 5—7 

ale nie krwi. 

      

     

  

    

  

M. Blumawicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—] i 3—%. 
W. Z.P. 29. 

  

LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjuh techniczno 
dentystyczne. 

Koronki porccianodie: 

Akuszerka 

Marja Lakteroma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecu: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z.P. Nr. 69. 8526% 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła słę 

na ul. Garbarską | m. 1% 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
w, ziyalęde Žnarasnakis bro 
lawki, kurzajki i wągry. 

W. Z. P. 48. 832% 

    

Akuszerka 

Marja Areezina 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 2% 
W. Z. Nr. 3093 

Egtanių iojrzałości. 
rzygotowywanie ze 

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

  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

i 
+ 
i 
į 

i 

| Wilno, św. Jańska Br. 1 
Telefon 3.40. 

| Dzieła książkowe, 
i druki, ksiąžki dla 
1 urzędów, bilety wi: 
i zytewe, prospekty, 
į zaproszenia, afisze 
i i wszelkiego rodza- 
| ju roboty drukankie 
i WYKONYWA p 
i  PUNKTUALNIE 

— TANIO — 

i SOLIDNIE 
= zEmz=zzz : 
  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis..


