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Po wyroku w Sprawie 
Sterna. 

W sali Najwyžszego Sądu ZSRR. 

w Moskwie ukończono nakręcanie je- 

dnego z tych filmów, który reżyserja 

procesem'', a który 

inscenizacją 

nazwała „. jest w 

swej najgłębszej istocie 

ą, napoły agitacyjną.    napoły polityczn 

Od czasu do czasu Moskwa daje tąkie 

widowisko ., Jest ono jej 

potrzebne zarówno nawewnątrz pań- 

Nawewnątrz 

procesowe*'. 

stwa jak i nazewnątrz. 

—wobec własnych obywateli, 

im całą zgrozę knowań i za- 

by una- 

ocznić 

machów na ustrój sowiecki, przedsię- 

branych przez szatańskie moce zwo- 

lenników „białego kapitalizmu"; na- 

zewnątrz zagranicy, by 

wykazać Światu, że Sowiety są uoso- 

  

— wobec 

bieniem pacyfizmu, ale muszą się 

zbroić i czuwać wobec ustawicznych 

zakusów zagranicy. 

Szemat tych filmów  „proceso- 

wych”, inscenizowanych co czas ja- 

kiś w Moskwie, j jednaki. 

Nigdy nie występuje w takim filmie 

jeden oskarżony, a conajmniej dwóch 

lub kilku. I rołe między tymi oskarżo- 

nymi są podzielone: jeden mówi, że ani 

mu się śniło o czemkolwiek, wymie- 

rzonem przeciw ustrojowi sowieckie- 

inni biją 

ją pub- 

  

zawsze 

    mu, — natomiast inny, cz 

się w piersi, kajają, odby 

fczną spowiedź — i przyznają, że 

faktycznie knowali zamach. I ci wła- 

śnie ostatni są... prowokatorami. Oni 

to wciągneH w wir:jakąš ofiarę i oni 

potem na swych barkach podtrzymit- 

ją tezy „dowodowe“, ukartowane 

przez generalnego prokuratora i ko- 

misarza „sprawiedliwości. 

Wedle utartego już szematu tych 

„procesów* potoczyła się właśnie w 

Moskwie rozprawa przeciw człowie- 

kowi, który na ulicy strzelił do prze- 

jeżdżającego autem członka moskiew- 

skiej ambasady Niemiec. Jehuda 

Stern strzełał, ałe obok niego na ławie 

oskarżonych siedzi Sergjusz Wasiljew. 

Jehuda Stern na pytanie, czy przy- 

znaje się do winy knowań przeciw 

Sowietom, odpowiada: nie ale 

Sergjusz Wasiljew, który wcze nie 

strzelał, a tylko tę aferę zaaranżował 

—z całą ochotą i niemal radością po- 

  

  

ale 

wtarza: tak! Ale nietylko mówi 

„tak!“. Stara się on odsłonić część 

kulis afery. Oczywiście, nie całe ku- 

Tisy, lecz tylko ich część. Tyle, aku- 

rat, by starczyło na skazanie ofiary, 

upatrzonej przez prokuratora, —i tyle, 

by atmosfera tajemniczych insynua- 

cyj i niedomówień i zagadkowych 

oskarżeń wobec „zagranicy* została 

utrzymana. Już bezpośrednio po strza- 

le Sterna dokoła tego zamachu sta- 

rano się w Moskwie rozsnuć tę właś- 

nie atmosferę daleko idących podej- 

rzeń. Poszły w Świat poduszczenia, 

łączące ten zamach z tajmniczemi oso- 

bami ..polskiemi*. 

Było to wcale przemyślnie wykal- 

kulowane. Stern strzelał w Moskwie 

do niemieckiego dyplomaty. A cóż mo- 

głoby w Berlinie, a dalej na całym 

wywrzeć wrażenie, Świecie większe 

aniżeli insynuacja, że w aferę tę są 

zamieszane jakieś „połskie 

ści. Gdyby Stern był strzelał np. do 

Amerykanina czy Chińczyka—niktby 

w te „polskie ręce, maczające palee 

w sprawie, oczywiście nie wierzył. Ale 

były skierowane do 

osobisto- 

  

skoro strzały 

Niemca, łatwo już było zgalwanizo- 

wać niemiecką opinję publiczną insy- 

„polską*. Mamy tu zatem do 

czynienia Z prowokacją: 

jedną polegającą na 

tem, że Stern spiskował przeciw ust- 

— a drugą na 

nuacją 

podwójną 

nawewnątrz, 

rojowi sowieckiemu, 

zewnątrz, próbującą wbić klin „zama- 

w stosunki polsko-niemieckie, 

szerzyć sugestje, że Polska w Mosk- 

wie zamawia sobie indywiduum. strze- 

chowy“ 

lające akurat do dyplomaty niemiec- 

kiego. 

Te sugestje przedprocesowe oczy- 

„kiedy Jehuda Stern 

wraz z „nadaweą'* zamachu i prowo- 

katorem Wasiljewem zasiedli na ła- 

musiały być w ja- 

  

wiście z chwilą 

  

wie oskarżonych, 

kiś sposób udokumentowane. Krylen- 

ko musiał wskazać na te „polskie rę- 

uprawdopodobnić aby wogóle 

kolportowane 

CEL. 

  

  zagranicą bez- 

tym też 

rsje: 
pośrednio po zamachu. W 

wi 

celu w procesie ujawniono osobę o 

tak rdzennie po polsku brzmiącem 

jak... Wsie imieniu i nazwisku wołod    

Liubarskij, emigrant rosyjski, zamie- 

szkały w Polsce, członek „białych* 

organizacyj, który w roku 1928 był 

wmieszany w jakąś akcję, zlikwido- 

waną zresztą już przed trzema laty 

przez władze sowieckie. 

Wspomniana sprawa z roku 1928 

poruszona została obecnie wyłącznie 

dlatego, Wsiewołod  Liubarskij 

jest obywatelem polskim. Ów Wsie- 
wołod Liubarskij jeździł swego cza- 

su w sprawach rodzinnych do Sowie- 

tów. korzystając ze swego obywatel- 

stwa polskiego, aby załatwić sprawy 

rodzinne. Nie przeszkodziło to zupeł- 

nie, aby gorliwa prasa sowiecka mia- 

ła krępować się w mianowaniu tego 

pana „kurjerem dyplomatycznym Mi- 

że 

nisterstwa Spraw Zagranicznych. 

Szkoda bardzo, że dziennikarze  so- 
wieccy nie postarali się o odpis poda- 

nia p. Liubarskiego, które winno się 

znajdować w dziale paszportowym 

konsułatu sowieckiego w Warszawie. 

Obecnie zaś, kiedy chodziło o wyzy- 

skanie procesu Sterna pod względem 

agitacyjnym, przyczepiono do tej afe- 

ry Liubarskiego, aby w ten sposób 

prokurator Krylenko z gestem ubole- 

vania mógł postawić mnóstwo wielo- 

kropków w akcie oskarżenia. 

Dowiemy się niezadługo, że obaj 

zamachowcy zostali zgodnie z wyro- 

kiem rozstrzelani. Ziemia ruska „jest 

szeroka i obfita, ale jest w niej dziwny 

porządek*. Pozwoliliśmy sobie stra- 

westować słowa posłów kijowskich do 

Ruryka (latopis Nestora), ponieważ— 

kto wie — czy obydwaj zamachowcy 

pod nowemi nazwiskami nie będą peł 

nić, jako „uświadomieni towarzysze 

odpowiedzialnych funkcyj... w innym 

okręgu (gubernji) Z. $. R. R. M. 

Ogłoszenie ustaw. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 bm. 
Nr. 25 ogłoszone zostały dalsze 17 u- 
sław uchwalonych podczas ostatniej 
sesji budżetowej Sejmu. Wśród ogło- 
szonych ustaw znajduje się m. inn. 
kilka ustaw o ratyfikacji konwencyj 
międzynarodowych, ustawa o spła 
zaległości podatkowych, upoważnia- 
jąca ministra Skarbu do czynienia ulg 
w spłacie podatków, o zmianie rozpo- 
rządzeń p. Prezydenta o rzeczowych 
świadczeniach wojskowych oraz a 
zmianie rozporządzenia p. Prezydenta 
o sztucznych środkach słodzących. Ta 
ostatnia ustawa wzmocni kontrole 
władz nad sprzedażą sacharyny. 

W tym samym dzienniku Ustaw 
zostały ogłoszone 2 dekrety p. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Jeden o organizacji przymusowej 
obrotu węglem, drugi o małżeństwach 
wojskowych. 

Zaskarżył i... zrejterował. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wezoraj przed Sądem Grodzkiem w War. 
szawie odbyła się rozprawa przeciwko dyrek 
torowi Biura Sejmu dr Dziadoszowi z oskar 
żenia generała Raszewskiego, jako dalsze 
echa procesu Centrołewu. 

Jak donesiliśmy dr. Dziadosz w wywia- 
dzie prasowym utrzymywał, że syn generała 
Raszewskiego był w swoim czasie oficerem 
Reichsvchry. Na rozprawę wczorajszą przy- 
był jedynie dr. Dziadosz z zamiarem przepro 
wadzenia dowodu prawdy. 

Z powodu niestawienia się oskarżyciela 
generała Raszewskiego, sprawa została umo 

rzona: 

    

  

  

Konferencja czterech w Londynie. 
Trzy propozycie Biilowa. 

PARYŻ. 7.1V. (Pat.) Zdaniem pa- 
ryskich dobrze poinformowanych kół. 
przedstawicieł Rzeszy Niemieckiej na 
kontereneję czterech mocarstw w Lon 
dynie von Biiłow posiada w rezerwie 
trzy propozycje, które zamierza przed- 
stawić kolejno na konferencji. 

W pierwszej propozycji chodzi o 
stworzenie europejskiej unji celnej, 
w skład której weszłyby państwa nad- 
dunajskie, Niemey, Włochy i Polska, 
jak również inne państwa, zaintere- 
sowane w. gospodarczem uregulowa- 
niu kwestji Europy Centralnej. 

Na wypadek odrzucenia tej propo- 
zycji Niemey zaproponują plan taryf 
preferencyjnych dla wymiany krajów, 
podkreślając, że o ile się chee zasto- 

Jednomyślności jak 
LONDYN. 7. IV. (Pat.) , Komitet. 

złożony z przewodniczących delega- 
cyj na konferencję rozważał w ciągu 
całego dnia zagadnienie współpracy 
państw naddunajskich. Obrady ko- 
mitetu zakończono o godzinie 17-ej. 
Pierwsi opuścili gmach Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Mac Donald i 
Grandi. odjeżdżając razem w jednym 
samochodzie. O wiele później opuścił 
Ministerstwo Buelow, po nim zaś 

Flandin. 

  

sować zasady preterencyjne, toe nale: 
ży to uczynić dla terenu, obejmujące- 
go obszerny rynek. 

Wreszcie na wypadek, gdyby rów- 
nież i ten plan został odrzucony. 

Niemey wystąpią z propozycją pomo- 
cy na rzecz tych państw naddunaj- 
skich, których sytuację uważają one 
za krytyczną. 

“ Zgodziłyby się ewentualnie Niem- 
ey na jednostronny traktat taryt pre- 
ferencyjnych, z których korzystałby 
teren, obejmujący Austrję, Węgry, 
Rumunję i Jugosław ję, lecz z których 
hyłaby. wykluczona * Czechosłowacja. 
jako znajdująca się w bardziej pe- 
myślnej sytuacji finansowej, niż 
Niemcy. 

nie było, tak niema. 
Jak się dowiaduje agencja Reute- 

ra, prace komitetu zostały zakończ?- 

ne. Konferencja odbędzie płenarne zo- 

branie w piątek o godzinie ł0. Niema 

jeszcze żadnych informacyj o wyni- 

kach czwartkowych narad. Jak sły- 

chać jednak, po południu rozmowy 

były tak samo mało nacechowane jed- 

nomyślnością, jak i obrady przedpo- 

łudniowe. 

  

  

I czwartek nie przyniósł nic nowego. 
LONDYN, 7. 4. (Pat). — Ogłoszony w 

czwartek wieczorem komunikat zaznacza, że 
mianowany w dniu wczorajszym przez kon 
ferencję 4 mocarstw komitet odbył dziś rano 
i po południu posiedzenie w gmachu mini- 
sterstwa spraw zagranięznych, rozważając 

s bwo złeżone propozycje, wysunięte 
na kenierencji. Sprawozdanie z przeprowa- 
dzonych rozmów będzie jutro rano o godz. 
10 przedstawione konferencji. 

Jak się dowiadujemy agencja Reutera, nie 
osiągnięto dzisiaj żadnego porozumienia. 

  

  

W. toku wyczerpującego roważania szeze- 
gółów wysunęły się zagadnienia, na których 
rozważanie pewne rządy pragną mieć więcej 
czasu, zanim wypowiedzą się ostatecznie. 

W; związku z tem, jak słychać, jest rze- 
czą możliwą, że konferencja będzie jutro od 
roczona i zbierze się ponownie prawdopodeb 
nie-w Genewie Propozycje, omawiane ostat 
niej niedzieli В о® poniedziałek przez Mac 
Denałda i Tardieu nie były rozważane w to 

ku zebrań wczorajszego i dzisiejszego. 

    

Dzięki wystąpieniu Niemiec i Włoch 
zmniejszyły się szanse powodzenia projektu naddunajskiego 

PARYŻ, 7. 4. (Pat). — Wedle informacyj 
„Echo de Paris* przez wystąpienie na scenę 
Niemiec i Włoch zmniejszyły się znacznie 
szanse powodzenia projektu naddunajskiego. 

Czy istnieje front 

"Rządy berliński i rzymski są niezwykle wro 
go usposebione wzgłędem wszystkiego, co 
zostało ułożone między Tardiecu i Mac Do- 
naldem. 

niemiecko-włoski? 

  

ironiczna odpowiedź Grandi' ego, mętna — Billowa. 
PARYŻ, 7, 4. (Pat). — Pertinax telegrafu- 

je z Londynu, że na zapytanie, czy istnieje 
front niemiecko-włoski, min. Grandi miał 
odpowiedzieć w sposób ironiczny: 

Front niemiecko-włoski nie t bardziej 
reałny od frontu angielsko-francuskiego. 

  

Von Biilow któremu postawieno identy- 
czne pytanie, skonstatował, że zarysowuje 
się zejdnej strony błok francusko-angielski 
© charakterze politycznym i bankowym, z 
drugiej zaś strony — front niemiecko-włoski 
© etechach handolwych i gospodarczych. 

Koła niemiecko-narodowe obawiają się 
Locarna Wschodniego. 

WIEDEŃ, 7. 4. (Pat). — „Neues Wiener 
Tageblatt* donesi z Londynu: Wedle krażą- 
cych tutaj wersyj, ze strony niemieckiej nie 
biorą na serjo, jakoby Tardieu getów był 
zgodzić się na Skreślenie wszystkich repa- 
racyj, gdyby Niemey przyjęły jego plan, 

Wiedle tych wersyj, miałyby Niemcy za- 
chować wstrzemięźliwość w kwestjach tery- 
torjalnych traktatu wersalskiego, w szczegół 

ności w kwestjach wschodnich i nie dążą do 
tego, by przy rokowaniach lozańskich cma- 
wiano te sprawy, a zwłaszcza sprawę winy 
za wybuch wojny. 

W kołach niemiecko-narodowych obawia 
ją się, że Tardieu pragnie wznowić dawny 
plan Lokarna Wschodniego i użyć nacisku 
przy rokowaniach reparacyjnych by, ten płan 
urzeczywistnić. 

ETER COWON ONCE EW CCAANA RC NO CTS 

Morderczy wynalazek czy bluff amerykański? 
WASZYNGTON. 7. 4. (Pat). Sena- 

tor Frazier zwrócił się do kongresu z 
żądaniem powołania do życia tajnej 
komisji, któraby zbądała wynalazek 
Amerykanina Barłowa, pozwałający 
na zniszczenie ogniem na odiegło: 
1000 mil. Ę 

Aparat Barlowa ma być obsługiwa- 

      

ny przez kilku ludzi i zniszczyć może 
w przeciągu niezmiernie krótkiego 
czasu położone w promieniu 1000 mił 
miasta, okręty wojenne, wojsko i t.d. 
Borlow dokonał już kilku mniejszych 
wynalazków z tej samej dziedziny. 
Podobno jest gotów ofiarować swój 
wynalazek Ameryce, 

  

Echa procesu moskiewskiego w prasie 
niemieckiej. 

Ostre wystąpienie „Vorvaerts'u" przeciwko sądownictwu 
sowieckiemu. 

BERLIN, 7. 4. (Pat). — Socjalistyczny 
„WVorwaerts* występuje ostro przeciwko są- 
downictwu sowieckiemu, podkreślając, że 
proces moskiewski bynajmniej nie służy do 
wyświetlenia prawdy, lecz ma na celu wywo- 
łanie efektu politycznego. 

Bez względu na stosunek do rządów Mar 

   

szałka Piłsudskiego — oświadcza dziennik 
socjalistyczny — objektywnie stwierdzić na- - 
leży, że w ostanim procesie zamachowców 
moskiewskich nie ujawniono nawet cienia 
poszlak współudziału rządu warszawskiego 
w spisku przeciwko ambasadorowi von Dire. 
ksenowi. 

  

Dalsze szczegóły afery szpiegowskiej 
we Francji. н 

PARYŻ, 7. 4. (Pat). — Odkryta w Mar- 
sylji afera szpięgowska nie przestaje zaj- 
mować szerokiego egółu. 

Według ostatnich informacyj, śledztwo, 
prowadzone z wielką energją, miało wyka- 
zać, że oskarżena © szpiegostwo trójka Wło- 
chów dostała w swe ręce plany przeciwlot- 
niezych dział, skonstruowanych w zakładach 
Schneidera. 

Odbyte niedawno w Tulonie ćwiczenia 
miały wykazać, że donośność tych armat wy- 
nosi 10 klm. w kieruku pionowym, Fakt ten 
wywołał wielkie wrażenie na attaches woj- 
skowych państw zagranicznych, obecnych 
przy przeprowadzaniu doświadczeń . 

Wiedług krążących poglesek, opis kon- 
strukcji tych dział został już dostarczony 
przez szpiegów rządowi obcego państwa. 

U nas zimno, w Jugosławii upały. 
BIAŁOGRÓD, 7. 4. (Pat), — Całą Jugo- 

slawję ogarnęła fala upałów. W Białogrodzie 
temperatura wynosiła -+ 28 stopni w cieniu. 

Prace podkomisji finansowej. 
LONDYN. 71IV. (Pat.) Podkomisja eks- 

pertów finansow: ych, y zostala 

wczoraj przez konferencję 4 mocarstw dla 
rozważenia raportu finansowego Ligi, zbierze 
się najwcześniej dopiero jutro, albowiem de- 
legacja niemiecka oświadczyła, że nikt w ło- 
nie obecnej delegacji nie jest należycie przy 
gotowany do rozważania tego raportu i 
powołaną do tego osobistością niemiecką jest 
dyrektor departamentu ministerstwa finansów 
Rzeszy Krosig, który został bezzwłocznie za- 
wezwany z Berlina i przybędzie do Londyna 
w piątek. 

Odnosi się wrażenie, że prace tej pod- 
komisji ekspertów finansowych potrwają dłuż 
Szy czas i że rezultat ich przedłożony zosta- 
nie w drugiej fazie konferencji 4 mocarstw, 
jaka nastąpi w Genewie. 

Pesymizm prasy angielskiej. 
LONDYN. 7.IV. (Pat) Dzienniki londyń- 

skie podkreślają wielkie trudności i przeci- 
wieństwa, jakie od samego początku z 
wały się na konferencji 4 mocarstw, 

     

  

   

   

  

       

  

     

   

Herald“ pisze, że różnice nie miały c 
teru politycznego, lec śle ekonomiczny. 
Szanse porozumii są minimalne. W spra- 
wie pożyczki dla Austrji i Węgier konflikt 

  

nie był tak ostry, W tej sprawie jednak ra- 
port komitetu finansowego Ligi winien być 
uwzględniony, a ponieważ podkomisja eks- 
pertów finansowych może zebrać się dopiero 
jutro, gdy konferencja właściwie się skończy, 
to w sprawie pożyczki decyzja nie będzie 
mogła być powzięta. Cała dyskusja będzie 
przeto odłożona do Genewy. Należy się dzi- 
wić — pisze dziennik — poco wogóle kon- 
ferencja londyńska była zwoływana, kiedy 
cała praca mogła być dokonana w Genewie. 

es“ również sceptycznie zapatruje się na 
ia konferencji. Dziennik twierdzi, że 
płan niemiec polega na unji celnej, obej- 
mującej wszys kraje obszaru naddunaj- 
skiego oraz Niemcy, Włochy i Polskę, ale 
o ile możliwe z pozostawieniem Polski poza 
nawiasem tej unji. 

Dalsza pomoc bezrobotnym. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj późnym wieczorem  za- 
kończyła się konferencja u p. wice- 
premjera Zawadzkiego w sprawie dal 
szej pomocy dla bezrobotnych. Na kon 
tereneji tej postanowiono przedłużyć 
istnienie komitetów dla spraw Bezro- 
bocia na okres 2-ch miesięcy, na tere- 
nach, przedev stkiem | przemyslo- 
wych, jak wc kie, kieleckie, kra- 
kowskie i poznanskie. 

Wbrew pierwotnym zamiarom do- 
płaty na rzecz bezrobotnych od opłat 
pocztowych nie będą nadal utrzymane 
i z dniem 15 b. m. poczta przestanie 
pobierać te opłaty. 

Polska wycofuje swego 
eksperta z polsko-gdańskiej 

komisji ekspertów. 
WARSZAWA. 7.IV. (Pat.)  Obra- 

dom polsko-gdańskiej komisji eksper- 
tów, jakie miały miejsce w Gdańsku 
w marcu r. b., w sprawie stosunków 
celnych polsko-gdańskich, przy udzia- 
le specjalnie ad hoc powołanego eks- 
perta neutralnego, został nadany nie- 
pożądany kierunek. 

Ponieważ przy rozpatrywaniu je- 
dynie formalnej strony kwestji t. zw. 
biernego obrotu uszlachetniającego, 
stanowiącego tylko fragment cało- 
kształtu spraw celnych, komisja za- 
jęła stanowisko, przesądzające zgóry 
całość sprawy dotąd należycie niezba- 
danej i nieprzestudjowanej, rząd pol- 
ski nie uznał, aby udział eksperta pol- 
skiego w dalszej ekspertyzie spraw 
celnych, jaka rozpoczęła się ponownie 
w dniu 7 kwietnia, był możliwy. 

Aresztowanie komunistów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
Z Lublina donoszą, że władze bezpieczeń- 

stwa przeprowadziły wczoraj aresztowanie 
członków Komunistycznej Partji Zachodniej 
Ukrainy, 

W powiecie hrubieszowskim aresztowano 
60 osób, w powiecie chełmżyńskim areszto- 
wano 43 osoby. 

Wspólna lista państwowa 
mniejszości narod. w Prusach. 

W dniu 2 kwietnia doręczona zo- 
stała komisarzowi wyborczemu na 
Prusy wspólna dla wszystkich mniej- 
szoścj narodowych w meczech pań- 
stwowa lista kandydatów na posłów 
do sejmu pruskiego. Kolejność kandy- 
datów jest następująca: 1) dr. Jan 
Kaczmarek (Polak), 2) ks. dr. Bole- 
sław Domański (Polak), 3) Piotr Bu- 
dach (Duńczyk, 4) Jan Skala (Serbo- 
Łużyczanin), 5) Wilhelm Matschulat 
(Litwin), 6) Jan Oldsen (Fryzyjczyk), 
7) Paweł Ledwolorz (Polak). 

Wspólna lista państwowa mniejszo 
ści narodowych w Niemczech jest je- 
szcze jednym przykładem na istnienie 
wśród mniejszości narodowych Rze- 
szy zdrowej myśli politycznej, każącej 
tym mniejszościom w walce o swe za- 
sadnicze prawa iść w jednym szeregu 
do urny wyborczej. (ZAP). 

  

   

  

    

   

  

   

      

  

  

   

Deficyt Łotwy. 
RYGA. 7.IV. (Pat.) Łotewskie mi- 

nisterstwo finansów podaje do wia- 
domości, że budżet za rok 1931/32 zo- 
stał zamknęty niedoborem w wyso- 
kości 21 miłjonów łatów. Deficyt po- 
kryty został z funduszów  rezerwo- 
wych. 

Nieprawdziwa wiadomość. 
WARSZAWA. 7.IV. (Pat.) „Polska Zhroj- 

na dowiaduje się, że wzmianka, j 
zala sie w jednym z dzienników 

skich o  nadzwyczajnych  przeniesieniach 
1700 oficerów w stan spoczynku, nie odpo- 
wiada prawdzie, gdyż władze wojskowe żad- 
nych specjalnych zwolnień nie przewidują. 
Nastąpią jedynie zwolnienia normalne, jak to 
bywa co roku z powodu wysługi. lat lub ze 
względów zdrowotnych, 

Komitet Żydów polskich 
w Marokku. 

CASABLANCA. 7.1V. (Pat.) Utworzył się 
tu komitet Żydów połskich, którzy dawna 
opuścili Polskę i osiedlili się w Marokku, pod 
nazwą w języku hebrajskim „Olam Katan“. 

Kom. ten ma na cełu opiekowanie się przy- 
jezdnymi Żydami z Polski, okazywanie po- 
mocy w wyszukiwaniu zajęcia, ułatwianie for- 

malności paszportowych u miejscowych władz 
i udzielanie zapomóg. Towarzystwo rozwija 
swą działalność w całem Marokku, ze stałą 
siedzibą w lanca, Prezesem towarzyst- 
wa wybrany został syn emigranta polskiego 
Szulman, miejscowy bogacz, właścicieł fab- 

    
    

   

  

  

  

  

   

  

  

   
    

„rykł mebli. 

Prasa angielska o Kreugerze. 
LONDYN. 7. IV. (Pat.) Prasa angielska 
rierdza, že rewelacje o Kreugerze stanowią 

i cios dla Szwecji. Przytaczając głosy 
ma angielskie stwier- 

a, Że Sz! zCiła Kreugera jako genju- 
Obecnie okazało się, że był: to zwykły 
ępca, cierpiący na megalomanję gospo- 
który podejmował gigantyczne speku- 

adnych skrupułów moralnych. 

    

    

      

    

   la acje bez 

Kronika telegraf czna. 
— Powódź w Jugesławji w okolicach 

Pożarevecu przybiera z każdą godziną coraz 
groźnie rozmiary. W. okołicy „Sremskiej 
Mitrow poziom rzeki Sawy podniósł si 
o 7 metrów ponad normalny stan. 8 wsi z0- 
stało zs ych wodą. 1200 domów ewakuo- 
wano. 

  

   
  

       

    

Zderzyły się dwa samołoty greckie w 
czasie manewrów wojskowych. Trzech ofi- 
cerów poniosło śmierć.. 

— Zawalił się będący na ukończenia jed- 
nopiętrowy budynek żełazno-betonowy fab- 
ryki sukna braci Klein w Brnie, (Czechosło- 

ja), grzel pod gruzami dwóch robot- 
ników. Reszta zatrudnionych tam robotników 
opuściła budynek na krótko przed katastro- 
fc. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej 
dopiero po 4 godzinach zdołano wydobyć 
z pod gruzów zwłoki obu robotników, 

-— Na giełdzie berlińskiej ujawniła się 
dziś silna tendencja zniżkowa. Spadek kursu 
wahał się od 2—7. Na sytuację tę wpłynąć 
miała słaba tendencja na wszystkich giełdach 
światowych 'oraz niepomyślny obrót, jaki 

ybrała ostatnio sprawa koncernu Kreu- 

  

     

    

  

ge 
— Spadł wraz z samołotem znany lotnik 

ński _ Hawks, którego nazywano» 
„ezłowiekiem—kulą* z racji szybkiego doko- 
nywanych przez niego lotów, odnosząc cięż- 
kie rany. Hawks dokonał ubiegłego roku pię 
knego przełotu z Croydon do Rzymu i zpo- 
wrotem w ciągu jednego dnia. 

Kto wygrał? 
WIARSZAWA, 7. 4. (Pat). — WI 22 dniu 

ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsza wygrana 56 
tysieev złotych padła na Nr. 60.430. 

Dr. J. ROMANOWSKI 
CHOROBY KOBIECE 

wznowił przyjęcia 
Wileńska 25, tel. 11-68, od g. 233 i 5—7 

    

Popierajcie Przemysł Krajowy 

Giełda warszawska z dnia 7.IV b.r_ 

WALUTY i DEWiZY: 
dolary . « ° ‚ ‹ 8.90—8,92—8,58 

. . . . . 861,00—361,96—360 10 
. + « ‚ 33,95—34,00—34,14— 33.80 

Nowy York . .. . . — 8,907—8,927- 8,887 
Nowy York kabel . 8.912—8,932—8,892 
Paryż э ‚ . . — „ 35,17—35,26—35.08 
Praga « ж о. - . 26,43—26,49—26,87 
Szwajearja . 173.60 - 174,C3—173,17 
Berlir w obr. prywatn. i - 211,80 
Tendencja na waluty europejskie moeniejsza 

PAPIERY PROCENTOWE 

3% pożyczka budowli . . . . 38,25—38,50 
4% pożyczka inwestycyjna. 90,/5—9110 
Ta sama seryjna . . .. . 96,25 
5% konwersyjna - . . . . . . 39,25— 39,00 
4% dolarowa 241 + 1 49,50—49,85 
7% Btabilizacyjna . .  57,12-62,25—57.25 
10% kolejowa . . ‚ . . . 102,'0 
8% 1.. 2. В. @. К. + В. в.,аывек . 94, — 
Te same TUL э „ы ое н с .. - ° 8825 
7% L. Z. ziemskie dolarowe  . . . . 54,00 
8% ziemskie ..» « « « « * « 2 » » + 52.50 

52.25 5% warszawskie . . - 
80, warszawskie > . 62,90— €4,(0— 62,55 
Tendencja na pożyczki niejednolita, 

na listy przeważnie utrzymana, 

AKCJE: 
B. Polski . . . dż - „ 84,50— 84,75 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dołarowa + «2 1 « 6 » 1 + » „ . 58,142 
Dillonowska . + « »« « . « « « » . . 58,70 
Stabilizacyjna . . -. « « « « » « 155817 
Warszawska . . « « « « » » . » . 41 50 
p O 01, Terese ans ESS
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Jeszcze o zamachu na Pogotowie 
(Z powodu art. p. A. K. w Nr. 74 „Kurjera Wil.“ z 1. IV. r. b.). 

W krytyce mego artykułu „O za- 
imachu na Pogotowie Ratunkowe', 
p. A. K. zaznacza, że projekt mój „jest 
już w swem założeniu zbudowany na 
inylnych przesłankach i niezupełnie 
ścisłych danych rzeczowych — 1) że 
Wilno jest jedynem miastem, utrzy- 
mującem Miejskie Pogotowie i 2) że 
prowadzenie Pogotowia jest moral- 
nym obowiązkiem społeczeństwa. 
Nie wiedziałem istotnie, że samorząd 
łódzki po wojnie prowadzi Pogotowie 
istnieje więc pod tym względem je- 
szcze odrębność Łodzi; nie zmienia 
to jednak istoty sprawy, bo nie owa 
odrębność stanowiła założenie, z któ- 
rego wyszedłem, a ciężka sytuacja fi- 
nansowa naszego Samorządu. 

Twierdziłem i jeszcze raz stwier: 
dzam, że w tych warunkach prowa: 
dzenie Pogotowia staje: się moralnym 
obowiązkiem społeczeństwa. Ale p. 
A. K. wyodrębnia z całego okresu je- 
dno zdanie poboczne, nie przytacza 
natomiast zdania głównego „W 
tym trudnym momencie społeczeńst: 
wo powinno dopomóc Miastu...*. Być 
może nie potrafiłem jasno wyrazić 
myśli, że moralny obowiązek nastaje 
z chwilą załamania się finansowego 
Miasta, ale okresy przedtem i potem 
chyba dość jasno tę myśl uwypukla- 
ją („Wiemy, že.“ i „Odjęcie Mia- 
stu...*). Gdybym był przekonany, że 
dla Miasta niema trudności prowadze 
nia Pogotowia bez uszczerbku dla in- 
nych instytucyj, których prowadzenie 
ustawowo jest zastrzeżone, z pewno* 
ścią nie wyrywałbym się ze swą, jak 
to nazwał p. A. K., „niebezpieczną 
reformą“. 

Zarzuca mi autor jeszcze niedość 
ścisłą ocenę rozwoju współczesnego 
ratownictwa. Trzeba tu jednak 
wpierw umówić się, o jaki rodzaj ra- 
townietwa chodzi, czy o to, które jest 

zadaniem Pogotowia, czy np. o rato: 
wnictwo w przypadkach masowych 
zatruć ludności gazami bojowemi, 
nad którego organizowaniem pracu- 
ją odpowiednie czynniki obrony pań- 
stwowej, społeczne organizacje L. O. 

- P. P. i Czerw. Krzyża? A jeżeli chodzi 
© ratownictwo, którem się zajmuje 
Pogotowie, to, co tu ma „współczes' 
ność* i jaką rolę wyznacza tu autor 
miastu? Czyż nie sprowadza się ta ro 
ła wyłącznie do finansowania? Prezes 
Warsz. Pogotowia dr. J. Zawadzki, 
mówiąc o trudnościach prowadzenia 
Pogotowia przez społeczeństwo i o 
potrzebie przekazania tego rodzaju 
instytucyj samorządom, Kasom Ch. i 
Czerw. Krzyżowi ma na myśli właśnie 
lepsze w ten sposób zapewnienie bytu. 
Jego artykuł, na który powołuje się 
p. A. K. („Zapomniana instytucja), 
to potwierdza. 

Przechodzę do strony finansowej. 
W budżecie Pogotowia z r. 1931-2 po 
stronie wydatków stoi kwota 90 tysię 
-cy (w liczb. okrąg.), po stronie wpły- 
wów (opłaty za wyjazdy i za udziela” 
„nie pomocy) — 18 tys. Gros wydat- 
ku stanowią pensje pracowników — 
738 i pół tys. Preliminarz na r. 1932-3 

widuje wydatki mniej więcej 87 
tysięcy, z czego na pensje przypada 
przeszło 65 tys. 

Personel składa się z 5 lekarzy. 
w tej liczbie jeden kierownik, 8 sani- 

"„tarjuszy, 2 szoferow i 1 woźny. Przy- 
„puśćmy, że instytucję Pogotowia 
„przejmuje Tow. Doraźnej Pomocy i 
że oszczędność w wydatkach (głównie 
z tytułu administrowania) jest nie- 
wielka — sięga mniej więcej 7 tys. — 
„wydatki więc roczne wynoszą mniej 
więcej 80 tys. (preliminarz). Miasto, 
przekazując lokal z urządzeniem i u: 
dzielając zapomogi w kwocie 30 tys.. 
zaoszczędza mniej więcej 57 tysięcy. 
Kasa Ch., likwidując własne Pogoto- 
wie, ryczałtem, jak mię powiadomił 
Naczelny Lekarz Kasy, może wpłacać 
25 tys. Pozostałe 25 tys. trzeba zdo- 
być. т 

Źródłem dochodów są opłaty za 
udzielanie pomocy tym, kto może pła 
cić, przewozy chorych, ofiary, impre- 
zy i składki członkowskie. Go do op* 
łat, Miasto posiada pod względem ich 
ściągania możliwość niewielką; nale: 
ży pamiętać, że psychika ludności, 

  

  

    

udającej się o pomoc do Pogotowia 
Miejskiego jest nastawiona na to, że 
miasto powinno udzielać tej pomocy 
bezpłatnie. Tow. Doraź. Pomocy mia- 
łoby pod tym względem możliwości 
więcej. Oczywiście chodzi tu jedynie 
o tę kategorję ludności, która płacić 
może, a z której i obecnie Miasto sta: 
ra się ściągać opłaty za udzieloną 
pomoc. W zakres zadań Tow. powin- 
no wchodzić prowadzenie energicz- 
nej propagandy przeciwko nawet mo- 
żliwości w tych przypadkach bezpłat- 
nego korzystania z pomocy  Pogoto* 
wia. Obawy p. A. K., że członkowie 
Kasy Ch. mogą nadużywać pomocy ' 
Pogotowia, t.j. wzywać do wypadków 
nieodpowiednich, nie są uzasadnione. 
Trzeba tylko, aby przy zawieraniu u- 
mowy z Kasą Ch. były w takich ra: 
zach zagwarantowane opłaty; Kasa 
Ch. w tego rodzaju przypadkach ścią- 
ga obecnie. odpowiednie opłaty od 
swych członków, ściągałaby je i dla 
Pogotowia. + 

Dalej — ofiary, imprezy 1 skladki 
członkowskie. Niedość jest założyć 
Tow. i wpisać się na członka, trzeba 
to Towarzystwo popierać moralnie i 
tu jest właśnie ów wysiłek społeczeń- 
stwa, polegający nietylko na niepoko- 
jeniu się o byt instytucji. P. A. K., po- 
ważnie mówiąc o zubożeniu społeczeń 
stwa, neguje możliwości, których pa- 
rę przykładów podałem. Czy napraw 
dę uważa, że publiczność, płacąca w 
kinach po 40, 60 i więcej groszy za 
bilet, nie mogłaby 5 groszy opłacić od 
biletu dodatkowo na Pogotowie? W 
r. 1931 sprzedano w Wilnie biletów 
kinowych około 2 miljonów, pięcio- 
groszowy dodatek wynosiłby 100 tys. 
złotych rocznie. Podaję ten przykład 
również jako przykład możliwości. 
Nie mówiłem o wyrzekaniu się pale” 
nia, jak to twierdzi p. A. K., a jedynie 
o zaoszczędzeniu jednego tylko pa- 
pierosa dziennie, znowuż jako możli- 
WOŚCI. 

Co do tworzenia Towarzystwa, to 
chodzi o niewielką grupę ludzi czynu 
i wiary. Nie przeczę, iż są, może na- 
wet i liczni, co „nie chcą chcieć”, są 
niewątpliwie i tacy, o jakich mówił 
niedawno prezes Sławek, wspomina- 
jąc z goryczą o ofiarności na skarb 
wojskowy w r. 1912, kiedy mu po pa- 
rogodzinnem niekiedy przekonywa- 
niu, składano w ofierze aż 1 koronę 
(Nr. 75 „Kurjera Wil.“ z 2 kwietnia 
roku bież.). Nie trzeba też uważać, iż 
Tow. będzie prosperowało dopiero 
przy 6 tysiącach członków, napraw* 
dę wpłacających składki. Wystarczy- 
łoby nawet 200 a może i mniej; ale 
niech znajdą się wśród tych członków 
również i nasze związki, nie wyłącza- 
jąc robotniczych, niech .przedstawicie 
le ich wejdą do Zarządu, czy też Rady 
Towarz., niech szersze rzesze mają 
zadowolenie moralne, że uczestniczą 
w owym wysiłku, niech wśród tych 
związków lęgnie się myśl dbania nie- 
tylko o osobiste interesy zawodowe, 
lub partyjne, ale też i o interes spo- 
łeczny. Materjalny udział związków 
mógłby stać się nawet dużym. Niech- 
by z pośród licznych w Wilnie związ- 
ków i organizacyj tyłko 10 płaciło po 
100 zł. składki rocznej, a inne po 50, 
30 i nawet mniej. Są to znowuż przy- 
kłady możliwości. Pole dla pomysłów 
Zarządu i Rady ewentualnego Towa- 
warzystwa, cełem zdobycia środków 
jest dużo możliwości — też niemało. 

Kończąc swe uwagi, na ten raz po- 
lemiczne, pragnę zaznaczyć, iż nie wy 
kryłem źródła pogłosek, jak to stwier 
dza p. A. K.; moje wystąpienie w spra 
wie Pogotowia na jednem z zebrań 
lekarskich zostało spowodowane wła- 
śnie pogłoskami w prasie o niebezpie- 
czeństwie, zagrażającem instytucji. 
Mam, jak i inni moi koledzy, tylko pe 
wne domysły,. co do źródła. Chce 
wreszcie zaznaczyć, że nad myślą u- 
tworzenia Tow. Popierania Pogotowia 
o czem mówi p. A. K., zastanawiałem 
się i doszedłem do wniosku, že byto- 
by to ,,mdłe* Towarzystwo — bez 
bodźca, jakim jest obowiązek prowa- 
dzenia Pogotowia i związana z tem od 
powiedzialność. 

Być może pokaże się niezadługo, 

  

Listy z Warszawy. 
W niełasce u kołtuna. — Zawziętość w permanencji. — Opozycja bez podstaw. — Nie- 

domówienia 

Mam przed sobą niedzielny doda- 
tek ilustrowany warszawskiego „inse- 
ratblatu* z dn. 13 marca. Stronę tytu- 
łową zajmuje  przedewszystkiem 
Briand. Potem na drugiej widzimy Ka 
rola Huberta Rostworowskiego, lau- 
reata państwowej nagrody literackiej; 
kończy zaś szereg aktualnych portre- 
tów skromnych rozmiarów profil ks. 
bisk. Bandurskiego. Czytelnik dowia- 
duje się z podpisu, że „zmarł w Wil- 
nie“. O jego czynach, zasługach, sta- 
nowisku — ani słóweczka. 

W każdem innem piśmie mogłoby 
to nie zwrócić uwagi; ale'w dzienni- 

ku, który z iście neoficką reklamą 
przed byle sułanną na dwu łapkach 
służy—takie potraktowanie najświet- 
niejszego kaznodziei i dostojnika Koś- 
cioła musi zwrócić uwagę. 

Boć przecież można było nie po- 
dziełać wierzeń i przekonań niebosz- 
czyka, ale niepodobna zaprzeczyć, że 
była to dusza kryształowa, serce po 

  

cenzuralne. — Niewygodne kropki nad „i*. 

brzegi przepełnione miłością ojczyz- 
ny. Musi to przyznać Bandurskiemu 
nawet przeciwnik polityczny, poczy- 
tujący za błędne jego czyny. Tak, w 
najgorszym razie mógł się on mylić 
(przypuśćmy ), ale pobudki były naj- 
czystsze, najszlachetniejsze. 

Więc skąd to manifestacyjne, aro- 
ganckie lekceważenie? 

Zmarły biskup miał na sumieniu 
grzech, którego darować mu nie może 
opinja warszawskiego kołtuna: wypo- 
wiedział walkę, inercji, rezygnacji. 
Podczas gdy ludzie przeciętni, dla mi- 
łej karjery, gotowi byli godzić się z 
losem i korzyć przed każdą — rzeko- 
mo od Boga pochodzącą — władzą, 
Bandurski stawał jej okoniem, lekce- 
ważąc interes własny. 

Już tem samem  kompromitował 
innych, mętnemi frazesami osłaniają- 
cych tchórzostwo i pogoń za osobiste- 
mi korzyściami. To też ci inni wyobco 
wali go, odsunęli... Kiedy w począt- 

  

"możnaby sądzić, 

КО ЛЕН WISE BONO R 

Groźba powodzi wzrasta. 
Poważna sytuacja w Wilnie. 

W Wilnie stan wody na Wilji sta- 
le wzrasta. O godz. 5.30 poziom wody 
na Wilji wynosił 5 mtr. 35 ent. Woda 

powoli wdziera się do tartaków, poło- 
żonych nad brzegami rzeki. Również 
woda zaczyna zagrażać budynkom 
mieszkalnym wpobliżu ul. Brzeg An- 
tokolski. Gdyby woda jeszcze podnio- 
sła się o 50 ent, mieszkańcy tej ulicy 
z zagrożonych domów zostaną ewa- 
kuowani. W dniu wczorajszym na te- 
renie miejsc zagrożonych bawiła spec 
jalna komisja, która wydała na miejs- 
cu zarządzenia. 

Q godz. 9 - ej wiecz. stan wody na 
Wilji wynosił 5 m. 44 cntm, czyli 3 m. 
08 entm. ponad stan normalny. Woda 
stałe chociaż bardzo powoli przybiera. 
Poziom Wilji podnosi się mniejwięcej 
o pół ctm. na godz. Bezpośredniego nie 
bezpieczeństwa powodzi narazie nie- 
ma, chociaż sytuacja jest dość groźna. 
Najbardziej zagrożona jest posesja 
Nr. 4 przy ulicy Brzeg Antokolski, 
gdzie do zalania brakuje jeszcze oko- 
ło 25 etm. W poważnem niebezpieczeń 
stwie znajdują się również domy poło- 
żone przy ulicy Pijarskiej i Tartaki. 

  

  

Władze administracyjne czuwają 
bez przerwy. W pogotowiu znajduje 
się również kompanja saperów. Na 
miejscach najbardziej zagrożonych u- 
stawione zostały reflektory, które sno 
pami światła oświetlają tereny zagro- 
żone przez ewentualny wylew rzeki. 

Wszystkie mosty na Wilji zostały 

W Wilejce woda 
Z Wilejki sygnalizują, iż. poziom 

wody stale na Wilji wzrasta. Woda w 
powiecie pozalewała kilka wsi i zaś- 
cianków, przyczem poczęła wdzierać 
się też i na ulice miasta. 11 domów zo- 
stało zalanych. Dotychczas usunięto 
przeszło 50 mieszkańców z najbliż- 
szych osiedli. Akcję ratunkową pro- 
wadzą oddziały KOP. 

Lody na Wilji ruszyły w górnym 
biegu w nocy w dniu 6 kwietnia mię- 
dzy godz. 1 a 2-gą. 

Most został nieznacznie uszkodzo- 
ny, jednak niebezpieczeństwo po usu- 
nięciu zatoru nie zagraża. Na pozo- 
stałych rzekach płynie kra, tworząc 

zabezpieczone przez oddziały technicz 
ne saperów. z 

W godzinach wieczorowych nad 
brzegami rzeki i na mostach Zieło- 
nym i Zwierzynieckim gromadziły się 
tłumy ciekawych, które z zajęciem 
obserwowały krę, spływająca z gór- 
nego biegu rzeki. Kra porwana wart- 
kim prądem Wilji spływa normalnie 
nie tworząc nigdzie zatorów. 

O godz. 9-ej przybór wody ustał. 
Wobec spływającej wciąż kry nie jest 
wykluczone, że po pewnym czasie wo 
da będzie nadal przybierała. 

Z ostatniej chwili. 
Zanotowany w godzinach wieczor- 

nych poziom wody na Wilji 5.45 u- 
trzymywał się przy bardzo nieznacz- 
nym przyborze do godziny 12-ej, kie- 
dy naskutek padającego deszczu po- 
ziom rzeki znowu zaczął znacznie się 
podnosić. O godzinie 1 w nocy zano- 
towano poziom 5 mtr. 50 entm. t. zn. 
prawie że 3 mtr. 20 entm. ponad stan 
normalny. W godzinach  wieczoro- 
wych został poważnie zagrożony 
brzeg rzeki przy majątku Tuskulany. 
Z jednego z domów majątku najwię- 
cej nad brzegiem rzeki położonego, 
ewakuowano jeszcze w dzień dwie re- 
dziny. Mieszkańcy zagrożonych powo- 
dzią domów zostali uprzedzeni o ©- 
wentualnej potrzebie ewakuacji. W ra 
zie jeżeli deszcz nie przestanie padać 
przez noc, groźba powodzi zacznie 
przybierać realne kształty. 

zalała 11 domów. 
mniejsze łub większe zatory, usuwane 
bezzwłocznie przy pomocy oddziałów 
ratowniczych. Naogół sytuacja koło 
mostów opanowana, chociaż dwa mo- 
Sty na rzece Narocz we wsiach Kraś- 
nicy i Naroczu są zagrożone poważ- 
nie. W akcji usuwania łodu w Kraś- 
niey i około mostu w Wilejce biorą u- 
dział saperzy KOP., a do Narocza wy- 
słano oddział straży ogniowej z Woj. 
stomia. Starosta wyjeżdża do Narocza 
w celu zorjentowania się w sytuacji 
na miejscu wobec możliwości koniecz- 
nego ewakuowania mieszkańców zaś- 
cianka Morgi. W Wilejce usunięto z 
mieszkań 5 rodzin z inwentarzem, 
gdyż budynki zostały zalane wodą. 

    

Sytuacja na Dźwinie. 
2 Dzisny donoszą iż: na terenie powiatu 

ruszyła rzeka Dźwina. W. szeregu wypadkach 
na Dźwinie potworzyły się zatory, które usu 
wane są przez oddziały saperów przy pomo- 
cy środków wybuchowych. Stan wody na 
Dźwinie wynosi 5.60 cetm. Woebee groźby po- 
wodzi zarządzono pogotowie ratunkowe. 

Woda na rzece z każdą godziną podnosi 
się. 

DYNEBURG, 7. 4. (Pat). — Džwina pod 
Dyneburgiem w dniu 7 b. m. rano ruszyła. 
Wioda przybiera w szybkiem tempie. O g. 
6 wieczorem poziom wody wynosił 3 mtr. 
24 ctm. ponad stan normalny. 

Z nisko położonych okołie Dźwiny 
pod Dyneburgiem ludność, pamiętając kata- 
strofalne skutki zeszłorocznej powodzi, za- 
czyna ewakuować na tereny wyższe. 

W pow. dziśnieńskim. 
Stan wody w Szarkowszezyžnie — 3 m. 

84 etm., w Hermanowiczach — 5 mtr. 66 
ctm., w Dziśnie — 5 mtr. 78 etm. Zator w 
Szarkowszczyźnie stoi. Poziom wody w Her 
manowiczach po rozbiciu ostatniego zatoru 
zaezął opadać. © godz, 19 w dniu 6 kwietnia 
Dźwina ruszyła niżej Dzisny. 

Powstał zator koło Powianuszki. 

W pow. mołodeczańskim. 
W] dniu dzisiejszym w godzinach  ran- 

nych wylała rzeka Wilja, zalewając okoliez- 
ne poła i wsie: Słobódka i Płosa gm. le- 
biedziewskiej. Komunikacja z wyżej wymie- 
nionemi wsiami odbywa się zapomocą łódek. 
Woda przybywa o 10 ctm. na godzinę Przewi 
duje się konieczność dożywiania ludności 
tych wsi. Starosta powiatowy udaje się oso- 
biście do miejsc zagrożonych. 

  

Niemen pod Grodnem ruszył. 

Z Grodna donoszą, iż Niemen ru- 

szył na całej przestrzeni. Zatory lodo- 
we zniszczyły kilka przyczółków mo- 
stowych oraz zniosły jeden most w 
pobliżu miejscowości Hancewicze 
Małe. Woda w kilkunastu miejscach 
pozalewała pola i budynki włościań- 
skie. 

Groźna sytuacja w powiecie 
baranowickim. 

BARANOWICZE, 7. 4. (Pat). — Woda na 
rzece pod Domanowem w powiecie barano- 
wickim nadał przybiera. W wiełu miejscach 
potworzyły się ogromne zatory kry lodowej, 
których rozbijaniem zajęci są robotnicy. — 
We czwartek w godzinach rannych został 
zerwany most na rzece Hrywdzie pod napo- 
rem masy lodowej, której nie zdołali rozbić 
robotnicy. Wisie Gnojno i Domanowo w więk 
szej części zalane są wdą. Sytuacja staje się 
coraz groźniejsza. W pozostałych częściach 
powiatu stan od wczoraj nie ułegł znaczniej- 
szym zmianom. Akcja ratunkowa wszędzie 
tewa. 

Nr. 80 (2322; 

W kinie. 
Deszcz leje, Wilja grozi wyłaniem, w ga- 

zetach woda, cóż tedy dziwnego; że ten i ów 

ze śmiertelnych, wierny „duchowi czasu”, ŚSpie 

szy choćby—,kropnąć*. Bo i co masz robić 

biedny człowieku? Na spacerek nie pójdziesz. 

Współobywatele tak ci spodnie błotem zachła- 

pią, że przez kilka dni nie odczyścisz. Pewno, 

kto ma potrzeby intelektualne wyższego rzędu, 

ten, zamiast do knajpy, pójdzie do kina. Ale, 

niestety, dalekie są zapewne czasy, gdy po- 
karm duchowy skutecznie będzie konkurował 

z monopolem... 

  

w 

Poszedłem do kina. Zaiste, jest to epoko- 

wy wynalazek, stwarza „wręcz niezwykłe sy- 

tuacje“, jakby powiedział nasz p. spec od 

„srebrnego ekranu. Bo czy np. możliwe 

gdzie imdziej, że piękna blondyneczka nie pa- 

trzy czule na wysokiego porucznika? A w ki- 

nie możliwe, gdy porucznik zasłoni jej ekran. 

Naturalnie, — w antraktach wszystko wraca 

do normalnego stanu. 

  

Albo to: Ciemno, Wchodzi pareczka. Ona 

— zasłania swą tuszą cały ekran, on — cienia 

prawie nie rzuca, jak wróbelek. Nawet mówi 

cichutko, milutko, jakby ćwierkał. Ona siada. 

on stoi. Nikt nawet z tyłu nie protestujć 
taki maleńki. Ale dama prze 1 

w okazywaniu szacunku nie lubi. „Siadaj!* 

„Kiedy, moja maleńka...* „Siadajy* Siadł Po 
chwili wyczynia ja! dziwne łamańce. To 
się podnosi, to opuszcza, kręci się, wierci, sł 

wem faluje na kreśle. Ki licho, myśę sobie, 

na powódź się zapatrzył, czy go żołądek boli? 

Ale oto światło zabłysło i zagadka została wy- 

jaśniona. Biedaczyna siedział . w powietrzu. 

Nie zorjentował się, że blat krzesła należy @- 
puścić, a że dama życzyła by siedział — sie- 

dział| Tradycje rycerskie nie wyginęły jesz- 
cze! 

  

znać 

  

  

  

  

    

Zadałem sobie pytanie, kim też oni sązż 

kochankami, narzeczonymi? I nie wiem dla- 
czego, ałe natychmiast sobie odpowiedziałem, 

że ani jednymi, ani drugimi. (k) 

Gdzie jest dziecko Lindbergha? 
BERLIN, 7. 4. (Pat). — Z Trenton w 

stanie New Jersey donoszą: Gubernator New 
Jersey Moore oświadczył, że dziecko Lind- 
bergha znajduje się w pełnem zdrowiu i zo- 
stanie zwrócone rodzicom. Mimo usilnych 
prośb gubernator nie cheial udzieliė wyjas- 
nień co do pochodzenia tych informacyj. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
m j Rzeczną!! === 

    

Jak Marszałek Piłsudski jadł rybę 
po japońsku. 

W numerze 11 „Niepodległości: 
wśród materjałów o charakterze pa- 
miętnikarsko - dokumentarnym zwra- 
ca szczególną uwagę zbiór listów Ja- 
mesa Douglasa, pisanych z Japonji w 
latach: 1904—1905 do przyjaciół po- 
litycznych w kraju, w którym autor, 
formalnie korespondent lwowskiego 
„Słowa Połskiego*, faktycznie — e- 
misarjusz ówczesnej P. P. 5., wypo” 
wiada szereg nieznanych szczegółów 
o pobycie Józefa Piłsudskiego w Ja- 
ponji. 

Listy pisane bezpretensjonalnie, 
zawierają poufno-subjektywne zwie- 
rzenia autora, często o charakterze 
anegdotycznym. Wyróżnia się wśród 
nich doskonały, jako anegdota, opis 
przygody, której doznał w Tokjo 
Marszałek Piłsudski. 

Marszałek Piłsudski zapragnął spo- 
żyć prawdziwe Śniadanie japońskie z 
surową rybą, jako zachawalanym 

czy projekt mój był aktualny i czy na- 
leżało myśleć zawczasu o stworzeniu 
Towarzystwa Doraźnej Pomocy w wy* 
padkach nagłych. Dla tych, co oba- 
wiają się pracy odpowiedzialnej, oczy 
wiście wydaje się on niebezpiecz- 
nym. Niestety, przyzwyczajenie z cza 
sów niewoli, że ktoś nami się opieku- 
je, jest jeszcze mocno zakorzenione i 
niewiele mamy wiary we własne siły; 
stwarza to atmosferę bierności na* 
prawdę niebezpieczną, dziś może bar 
dziej niebezpieczną, niż kiedyindziej. 

A. Safarewicz. 

kach wojny zjawił się na terenie Kró- 
lestwa, noclegu znaleźć nie mógł, za- 
mykali przed nim drzwi ludzie, u któ- 
rych miał prawo oczekiwać, a nawet 
wymagać gościny. 

Dużo się od tego czasu zmieniło 
Ówcześni ugodowcy rozplaszczeni 
przed najeźdźcą, zdążyli wyrobić so- 
bie markę nieprzejednanych bojowni- 
ków wolności; z zajmowanych dziś 
stanowisk, ze słów, któremi szafują. 

że stanowisko Ban- 
durskiego było właśnie ich słanowis- 
kiem. Faktycznie więc uznają jego 
zwycięstwo. 

    

A mimo to, dawny rankor nietylko 
pozostał, ale nawet, można powiedzieć 
wzmógł się. 

Zawzięty jest kołtun. Biada temu, 
kto mu przeszkodzi spokojnie trwać 
przy korycie, choćby doń był przywią 
zany łańcuchem. 

Ta sama zawziętość każe dziś koł- 
tunowi uprawiać opozycję prawicową, 
pozbawioną wszelkich argumentów 
rzeczowych. Kryzys — ten jedyny mo- 
tyw narzekań — jest zjawiskiem 
powszechnem. Ze słów p. Wł. Grab- 
skiego, wygłoszonych przed paroma 

przez krajowców przysmakiem. Zor- 
ganizowaniem śniadania zajął się Ja- 
mes Douglas i współlokator jego, Hi- 
rota, dzisiejszy ambasador japoński 
w Moskwie. Oto przebieg uczty: 

„Po przybyciu gości zdjęto z nich 
buty, włożono nocne pantofle i wpro- 
wadzono do pokoju przyjęcia. Cztery 
poduszeczki rozłożono w szeregu i ka* 
zano nam uklęknąć na nich, w poło- 
łowie pokoju, twarzą do wschodu. Z 
prawej str. siedziałem ja, potem dwaj 

„wysocy goście, Ziuk i Karski, na 
końcu mój Hirota. Usługiwały nam 
dwie córki gospodarza i dwie kuzynki, 

wszystkie młode, ładne i bogato ubra- 
ne. Na początku podano rosół z ryby 
podobny do rosyjskiej .uchi*, w du- 

żych filiżankach z laki, podobnych z 
wielkości i formy do tych naczyń, w 
jakich w Galicji dają podśmietanie. 
Noży, widelców i łyżek — niema, płyn 
pije się prosto z „talerza, a rybę trze- 
ba rozdzielać dwoma patyczkami i 
podawać do. ust. W całym ceremonjale 
jedzenia staraliśmy się imitować Hiro- 
tę, który na intencję wystawnego śnia- 
dania pościł od rana do 2-ej po połud- 
niu. Po zupie przyszedł ryż gotowany 
na parze, miękki, a jednak nie rozgo- 
towany i trzymający się kupy. z 
okrasą ze smażonych jarzyn i 
wreszcie — clou de ła reception — 

ryba surowa. Zdziwił mię trochę po- 
śpiech, z jakim po dłuższej przerwie 
tę rybę podano każdemu z nas z osob- 
na, na małych tackach lakowych, na 
kórych usławione były trzy małe spo- 

dniami, wynika, że i on sam na klė- 

skę tę radyby nie znalazł. Pozatem na 
cóż się może skarżyć prawica? Jakież 
jej dzieją się krzywdy ze strony obec- 
nego rządu? 

A jednak ślepa, zastarzała niena- 
wiść szukać ich każe. 

Oto biorę do ręki inny numer te- 
go samego warszawskiego „inseratbła- 
tu i znajduję opis świeżo powstałego 
„Domu rekolekcy jnego'*. Spotykam tu 
między innemi, takie zdanie: „„Obec- 
nie tylko niektóre, wybitnie odważne 
jednostki ryzykują swój współudział 
w katolickich stowarzyszeniach. 

Nieprzygotowany odpowiednią su- 
gestją, czytelnik oczy przeciera. Co u 
licha! Jakiejż to szczególnej odwagi 
wymaga należenie u nas do organiza- 
cyj katolickich?.. Czyżby istniały w 
Polsce stosunki sowieckie? Prześlado- 
wanie Kościoła? 

Zdanie powyższe daje się wytłuma 
czyć tylko perfidną intencją autora, 
który chciałby ogółowi wpoić prze- 
świadczenie, że ucisk religijny nietyl- 
ko w Rosji panuje. 

Choć daremnieby się szukało przy- 
kładów tego ucisku w Polsce — ciągle 
jego stwierdzanie odnosi skutek. Pot- 

  

  

   

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Stosunek Japonji do Mandźurji. 

PARYŻ, 7. 4. (Pat), — „Petit Parisien* 
w dłuższej depeszy publikuje rozmowę, jaką 
miał wysłannik tego pisma z japońskim mi- 
nistrem spraw zagranicznych Yoshizawą. 

Na zapytanie korespondenta. czy Japon- 
ja zamierza uznać oficjalnie nowe państwo 
mandżurskie, minister odpowiedział, że na- 

razie niema o tem mowy i że wszystko zale- 
ży od okoliczności. 

Chiński gen. Czang-Sue-Liang — mówił 
Yoshizawa — wysłał do Mandżurji licznych 
agitatorów, usiłujących wprowadzić zamęt 
do przemysłu i finansów mandżurskich i 
pobudzić naród do gwałtu. 

Yoshizawa przypuszcza, że usiłowania te 
spełzną na niczem. Państwo mandżurskie 
powstało na zasadach somookreślenia, Dopó- 
ki będzie ono szanowało istniejące traktaty, 

Japonja gotowa jest popierać i okazywać 
mu wszelką pomoc. 

Stosunki Japonji z Mandżurją wykazują 

przyznane jej przez Rosję w roku 1905 i pot 
wierdzone przez Chiny w pięciu następują- 
cych po sobie traktatach, ale i ogromną sferę 
zainteresowań: kopalnie, kołeje, przedsię- 
biorstwa metalurgiczne i rolne, przedsiębior- 
stwa hadlowe, przedstawiające wartość — 
1.600 milj. yen. 

Nie porzucimy ich — końezy min. Yes- 
hizawa — tak, jak nie przesłaniemy intere- 
sować się losem, pozostających w Mandżur- 
ji obywateli japońskich w łHezbie 220 tys. 
Japończyków i 8% tys. Koreańczyków. 

Dziki odwet. 
PARYŻ, 7. 4. (Pat). — Jako odwet za 

przyjęcie przez księcia Pu-Y godności regen- 
ta nowego państwa mandżurskiego nieznani 
sprawcy dopuścili się zbezczeszczenia gro- 

  

bowca jego matki Tsaii, pochowanej na 
wschód od Pekinu. Z trumny jej skradzio- 
no bryłanty i perły. 

deczki z trzema gatunkami sosu — 
ostrego, słodkawego, kwaskowatego i 
słonawo-gorzkawego. Ryba, wielkoś- 
ci dużej sielawy lub średniego śledzia, 
o złotawej łusce, miała skórę odwinię- 
tą pod siebie, a mięso pocięte w cienkie 
płatki, ładnie obok siebie ułożone na 
kośćcu, z głową i ogonem nietknięte- 
mi. Zaczęliśmy temi pałeczkami brać 
kawałki jeden po drugim i, umoczyw- 
szy w coraz to innym sosie, próbować 
który lepszy. Ale smak surowizny nie 
mógł być zagłuszony przez żaden. Gdy 
się zabierałem do przełknięcia trzecie- 
go kawałka, patrzę, a moja rybka ru- 
sza pyszezkiem... Przeniosłem wzrok 
na sąsiednią rybkę Ziuka — to samo, 
dwie dalsze także. Smakołyk stanął 
mi w przełyku. Patrzę dalej na swą 

wierdza się tu stara prawda o kalum- 
njach. Byle je wytrwale powtarzać. 
zawsze coś w opinji publicznej osią- 
dzie, chociażby było oczywistą bred- 
nią. Zwłaszcza, gdy podać zręcznie, 
z niedomówieniami, niby ze strachu 
przed groźną cenzurą... 

  

Cenzura! My, ludzie pióra, bez róż 
nicy przekonań, jesteśmy nieprzyja- 
ciółmi cenzury. Ale dopiero wtedy. 
kiedy stajemy po tej samej stronie, co 
i ona, w pełni stwierdzić możemy nie: 

doskonałość, a nawet bezsilność tej 

instytucji. Pisanie i czytanie między 

wierszami, którego ona uczy, daje moż 

ność posługiwania się efektami styli- 

stycznemi, nieosiągalnemi w innych 
warunkach. Każde  niedomówienie 
działa, niczem lekkie uchylenie sukni. 
stokroć bardziej podniecająco od na- 
gości. Nie dziw więc, że prasa opozy- 
cyjna posługuje się niemi nawet wów- 
czas, kiedy ołówka cenzorskiego wca- 
le się nie obawia. 

Dziś zwłaszcza uciekanie się do о- 
wych „wielomównych niedomówień 
jest jej bardzo na rękę. Bo kiedy krań 
cowa prawica z krańcową lewicą 
wspólny marsz odbywa, stawianie 
wszędzie kropek nad „i* nieraz musia- 

rybkę, a ta otwiera i zamyka pyszczek 
cztery czy pięć razy, a potem zaczyna 
bić ogonem — raz, raz, raz... Spojrza- 
łem w bok na Ziuka — oczy mu-wpi- 
ły się w w ruszający się ogon jego ry- 
by i widzę niesamowity grymas ust. 
Ale trudno — wypluć nie można, bo 
zanadto celebracji, twarz gospodarza 
i naszych kelnerek wyraża niebiański 
zachwyt, a połknąć ani rusz. Wtem 
Ziuk syczy przez wąsy — macie wód- 
kę? Skoczyłem do szafki w ścianie, 
wyrwałem butelkę koniaku i nalałem 
pół szklanki. Pierwszy raz widzia- 
łem, że Ziuk potrafi wypić duszkiem 
pół dobrej szklanki koniaku. Napiliś- 
my się wszyscy trzej j — połknęliśmy 
rybę. Oczywiście p. Hirota zjadł wszy- 
stkie cztery ryby”. 

łoby psuć szyki. A tak można jakoś 
stanowiska uzgadniać. 

Ot, chociażby we wspomnianym 
wyżej wypadku. 

Prawica lamentuje: „Rząd gnębi 

Kościół”. Równocześnie lewica woła: 

„Zgroza! rząd idzie na pasku księży! 

Biednemu czytelnikowi — opozy- 
cjoniście — zaczyna się w głowie kieł 
basić. „Więc ostatecznie — pyta — 
jak jest naprawdę: prześladuje, czv 
pieści?* 

Aby uniknąć tego przyparcia do 
muru, zamiast mówić wyraźnie, po- 
prostu, zręczność dziennikarska... da- 
je do myślenia: „„Obecnie tylko odważ 
ne jednostki ryzykują udział w stowa- 
rzyszeniach katolickich...“ 

Chciałoby się na to powiedzieć: 
„Znamy cię, kochasiu, znamy jeszcze 
z czasów przedwojennych. Jeżeli na- 
leżenie do jakiejś instytucji istotnie 
wymagało odwagi, toś ty, Śmiały ry- 
cerzu pióra, wcale o niej wiedzieć nie 
chciał. Pierwszy odżegnywałeś się, 
rączki umywałeś'... 

Widać, że odwaga, o której tu mo- 
wa, mieścić się może doskonałe i w. 
dość lękliwych sercach. 

Benedykt Hertz.
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 

Powszechny Uniwersytet Ludowy. 

Na czoło pracy społeczno-oświatowej wy- 
sunięte być powinny te sprawy, które sł 

'budzeniu aktywności społecznej i rozw 
umiejętność czynnego występowania w życiu 

zbiorowem. 
Zrozumiał to dobrze Zw. Młodzieży Wiej- 

skiej ziemi Wiileńskiej i postanowił swą ь- 
kną myśl twórczą, przyobłec w realną posta 

Jako próbę szukania nowych a właści 
ychowawczej 

      

          

  

wych dła pracy  społeczno-v 
dróg, zorganiozwał w miesiącu sty 

1932 r. Uniwersytet Ludowy w Opsie. 

  

zko niewielkie liczące 
w, jest jednem z pierw 

szych ognisk  kuuluralno-oświatowych na 
terenie powiatu brasławskiego gdzie praca 

społeczno-oświatowa stoi na bardzo wyso- 
kiem 

Opsa to mia 

około 1200 mieszk. 

    

poziomie. 
Czas wdzi i wykaże  użytecznoś 

trwałą wartość życiowa, nowej instytucji 
społeczno-wychowawczej. W! programie swo- 

cy, która jest rozłożona na szereg lat. 
ytet Ludowy zainteresował się spra- 

wą kulturalnego i społecznego uaktywnienia 
naszej kresowej v obudzenia w niej zbio- 
rowej woli i pracy dla pożytku narodowego, 
gdyż bez naszego bezpośredniego wysiłku о- 
sobistego nikt nas nie zbawi, nikt nie jest 
w stanie zastąpić nas w wypełnieniu powoł 
nia ludzkiego i obywatelskiego w państ 

Celem przygotow 
i spraw nowych pionierów przyszłej 
skiej, Uniwersytet Ludowy w Opsi 
wwił sobie za zadanie, wyłowić z 

które 
x zapra się na ludzi 

„ a tkwiących nogami w realnem 
się bojownikami w pracy społeczno- 

towej tut, wsi. 
Słuchacze Uniwersytetu Ludowego w Op- 

ie, których liczba dosięga około 62, rekr 
ię wyłącznie z pośród młodzieży wiej- 

płci. 
1 y odbywają się systematycznie co 

dwa tygodnie w pięknym gmachu Szkoły 
Rolniczej — gdzie uczestnicy z dalszych 

i + mają zapewniony nocleg i о- 

     
    

      

   

  

   

  

  a do wielkich myśli 
wsi pol- 

  

   
   

   
   

              

     

    
   

lów winien opracować samodzi j 
zagadnienie, oraz przeczytać pewną ilość 

%ksiażek poleconych przez prelegentów. 
Finansowaniem tej nowej placówki spo- 

łeczno-wychowawczej zajęło się Kuratorjum 
Okr. Szkołn. Wileńskiego i Sejmik pow. bra- 
slawskiego. 

Kierownikiem Rady pedag. 
Ludowego jest p. Janina W 
której też należą sprawy 

Dział bibłjotekarski t. 

  

Uniwersytetu       

  

   

   
   

<dzi bardzo sprę 
na naucz. Szkoły - 
jęć dnia wypełniają 3 w; y, dyskusje i 
-pogadanki na temat aktualnych zagadnień 
oraz zabawy świetlicowe. 

Do wszystkich wykładów są zastosowane 
przeźrocza i fiłmy, tak że słuchacze nietylko 

słyszą ałe mają możność oglądania naocznie 
tego wszystkiego co zawiera wykład. 

Ten sposób wygłaszania wykładów jest 
prawdziwą skarbnicą wiedzy, z której uczest- 

nicy U. L. tak wiełe korz, ją. 
Prowadzeniem zabaw tlicowych i 

wszelkich rozrywek zajął Się bardzo „gorli- 
wie* instr. Oświaty Pozaszk, p. Michał Stopa, 
"który mieszkając w Rrasławiu, nie żałuje 
swych trudów i stale dojeżdża do ośrodka, 
Wi skład Rady Pedagogicznej wchodzą: pp. 
TWysłouch dyr. Szkoły Rołn., Pomietlak kier. 
Szkoły Powsz., Bucewicz naucz. Szkoły Roln., 
Karawan i Świackiewicz kier. Zw. Młodzieży 
Wiejsk. z. Wileńskiej. 

WI życiu praktycznem Uniwersytet Ludo- 
wy związany jest silnie z młodym ruchem 
wsi skupiającym się w ogniwach Kół Młodz. 
Wiejsk. rozrzucońych na terenie pow. bra- 
sławskiego. 

Wierzymy mocno i mamy nadzieją. że 
łen nowy typ instytucji społeczno-wycho- 
wawczej na ziemi Wńóleńskiej da ojczyźnie 
takiego obywatela, który w polu przy pługu 
w szkole, przy biurku urzędnika, na po- 
sterunku bezpieczeństwa publicznego służyć 
foędzie dobru współnemu i Rzeczypospolitej. 

” „Mir“, 

Jaszuny. 
Kto ma rację? 

Spółdzielnia Stow. Spożywców w Jaszu- 
»ach przysyła nam następujące pismo: 

Niniejszem uprzejmie prosimy Szanowne- 
go Pana Redaktora o łaskawe umieszczenie 
w poczytnem swem piśmie poniższego spro- 
stowania korespondencji z Jaszun zamies. 
<zonej w Nr. 70 „Kurjera Wileńskiego 
«ania 25. II. 1932 r. 

1. Nieprawdą jest, że do burzliwości ze- 
brania przyczyniła się opozycja wzmocnio- 
na nowymi „członkami*, natomiast praw- 
«dą jest, że hałas i awantury podnosili posz 
czegółni starzy członkowie podburzeni i roz- 
agitowani przez członka wykluczonego ze 
Spółdzielni za szkodliwą działalność, który 
przemocą wtargnął na saę i nie był z niej 
usunięty przez przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia pomimo zgłoszenia takiego żą 
«lania przez członków. 

2. Nieprawdą jest, że dzięki taktowi i 
bezstronności przewodniczącego p. Szulca 
udało się doprowadzić zgromadzenie do koń- 
«a, natomiast prawdą jest, że nietakt i ra- 
żąca stronniczość przewodniczącego p. Szul- 
ca doprowadziły do tego, że prawie połowa 
zebranych najpoważniejszych członków na 
<zele z założycielem Spółdzielni. wyraziła 

wodniczącemu votum nieufności 
ąc, że Zebranie uważają jako nieważne i 

zaskarżalne opuściła sałę obrad. 
3 Nieprawdą jest, że Walne Zgromadze- 

nie za pomocą tajnego głosowania wybrało 
nową Radę Nadzorczą — prawdą natomiast 
jest, że pozostali na sali członkowie w licz- 
bie dwudziestu paru osób, wybrali nawą Ra- 

› Nadzorczą za pomocą głosowania kartka- 
‚ # których 18 kartek pisane było dwoma 

charakterami pisma, wówczas gdy na sali 
było zaledwie trzech niepiśmiennych człon- 
ków, z których dwóch nie brało udziału w 
głosowaniu. Przewodniczący Zgromadzenia 
p. Szulc jak również i nowowybrany Prezes 
Rady Nadzorczej p. Kosiłowicz zgórą 2 lata 
nigdy nie byli obecni na żadnych zebraniach 
mie interesując się losami Spółdzielni. 

  

   

  

  

     

      

       

  

      

   

  

4. Nieprawdą jest, że nowowybrana Rada 
Nadzorcza potrafi osłabić lub zlikwidować 
niezdrowe tarcia podsycane przez jednostki 
ambitne w ie na grucie osobistym — 
prawdą jest natomiast: a) że nowowybrana 
Rada N Р 

dzielni nieuznana 
nienia jakichkolwiek funkcyj, b) że 
Rada nadzorcza pełni nadal swe obowiązki 

ne zlecenie Związku Spółdzielni, ©) 
Walnego Zgromadzenia została 

do u Okręgowego, d) że prze- 
cy p. Szule za niezgodne z prawem 

prowadzenie obrad, jak również ośmiu in- 
ych człoknów zostało pociągniętych do odpo. 
wiadzialności sądowej. 

5. Działalność społeczna b. kierownika 
Spółdzielni p. Woronowicza doprowadziła 
do tego, że Rada Nadzorcza po bezowocnych 
i długotrwałych napomnieniach była zmu- 
szona w styczniu rozw z p. Worono- 
wiczem umowę słu 1 1 zwolnić go z zaj- 

mowanego stanowis . Woronowicz opu- 
jąc stanowisko kierowni Spółdzielni 
ymał w swem p ahiu gotówkę Spół- 

odmawiając wydania takowej. Rada 
a nie mogąc w ciągu przeszło pięciu 

trzymanych przez p. Wo. 
dzy, zmuszona była w tej 

sprawie zwr + do p. prokuratora i obec 
nie jest wdrożone dochod karne 
przeciw p. Woronowiczowi za nieprawne zat 
rzymanie przez p. Woronowicza środków 

obrotowych Spółdzielni. 
; Nadzorczej Jan Kaleczye 

R. Nadz. J. Woźniak 

Zarząd Kisłowski. 

  

    
   

  

      

   

  

   

   

  

     

  

     
    
  

  

   

   
   
   

   

  

    

     
     dzie 

Nadzor 
tygodni uzyskać 
ronowicza pien! 

  

     

   
    

    

Przyp. red, Jak więc z powyższego widzi- 

my, wszystko—cokolwiek o tem zebraniu na- 

pisał nasz sprawozdawca — zdaniem człon- 

ków Stow. Spo? »w podpisanych pod po 

  

wyższym listem — jest nieprawdą. Być może 

—lego nie negujemy, ale nie negujemy też 

możliwości i tego, że wszystko, eo po i 

nieścisłe. Tak przyna;- 

informator. 

   

  

  

  

     

ano, leż jes 

twierdzi    nasz poprzedni 

— trudno coś orzec. 

było, z st „drzeć 

Kto więc ma rac 

A czy nie lepiejby 

koty* ze sobą, wspólnie zabrać się do pracy 

  

i czas oraz energję swoją wykorzystać w bar 

dziej pożytecznym kierunku? Niech obie stro- 

ny dobrze nad tem pomyślą .. 

Daugieliszki. 
W dniu 19 marca, 

„Z przyjemnością stwierdzić musimy, 
dzień 19 marca jako dzień imienin Mars 
ka Piłsudskiego pozostawi u nas niczem 
zatarte wspomnienie. 

Inicjatywę obchodu dał Związek Młodzie- 
ży Włiejskiej, którego prezesem, jest p. Że- 
łubowski kierownik szkoły w Daugieliszkach. 

Program szczupły ale wybornie dobrany 
do uroczystości został w zupełności zreali- 
zowany. 

Uroczyste nabożeństwo, pochód, krótkie 
treściwe przemówienie p. Adamowicza wójta 
gminy, akademja wieczorem. Przemówienie 
wyczerpujące wygłosił p. Szapiel nauczyciel 
Zupełnie udanem było przedstawienie p. t. 
„Jak kapral Szczapa śmierć wykiwał*. Ka- 
prala Szczapę mistrzowsko odegrał pomoc- 
nik sekretarza gminnego p. Nowak. 

Miasto całe było iluminowane w czem nie- 
małe zasługi położył przodownik Policji Pań- 
stwowej. 

Z przykrością tylko stwierdzić muszę, że 
miejscowa łudność wyznania mojżeszowego 
zbojkotowała przedstawienie. Jako przyczy- 
nę podała dwuznaczną rolę Żyda w sztuce. 
Rolę tę odegrał wybornie p. Matejko, miej- 
scowy nauczyciel, niczem nie obrażając u- 
czuć narodowościowych i estetycznych obec- 

Troki. 
, 
Zagadkowe zabójstwo. 

We wsi Krukle gm. trockiej dokonano 
zagadkowego zamachu na życie stałej miesz 
kanki wspomnianej wsi Eleonory Kuniejo- 
wej. Strzał oddany został przez okno przez 
jakiegoś osobnika, który po dokonaniu za- 
machu zbiegł. 

Kula karabinowa trafiła Kuniejową w gło 
wę, powodując natychmiastową Śmierć. Za- 
bójcy nie ujęto. (e). 

Krzywicze. 
Tajemnica łaźni w kolonii 

Bobrkowszczyzna. 

    

   

  

   

P. 

Do posterunku P. P. w Krzywiczach do- 
tarła w tych dniach wiademość o niezwyk- 
łem odkryciu dokonanem przez jednego z 
parobków iolwarku Bobrkowszezyzna, ktė- 
ry weszdłszy w tych dniach do łaźni znałazł 
tam w piecu kosz ze zwłokami zamordowa- 
nego dziecka. 

Po otrzymaniu tej wiadomości komen- 
dant posterunku natychmiast wdrożył docho 
dzenie oraz zameldował o wypadku Woje- 
wódzki Urząd Śledczy. х 

Dokonana rewizja potwierdziła: w pew- 
nym tylko stopniu otrzymane przez polieję 
informaeje, bowiem ujawniono tu tylko kosz 
ze Śladami krwi, w którym miały być odna- 
lezione zwłoki dziecka. Ciało zamordowane- 
go zginęło. Dalsze dchodzenie w tej sprawie 
trwa. Jedna osoba została w związku z do- 
chedzeniem zatrzymana. Bliższych szczegó- 
łów narazie brak. (e). 

Postawy. 
Tyfus w Kobylnikach. 

Z Podstaw donoszą, iż w Kobylnikach 
zanotowano kilka wypadków tyfusu brzu- 
sznego. Niezwłocznie po ujawnieniu epidemji 
powiadomiono władze lekarskie, które zor- 
ganizowały akcję zapobiegawezą. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

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

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

Ą Kine -Teatr Dźwięk. 

  

Miejski 
w Nowogródku   

>= | Byrdem do bieguna połodniowego 
NASTĘPNY PROGRAM: Przepiękny film dźwiękowo-śpiewny 

„Pieśniarz gór' z Lawrence Tibett w roli głównej. 
  

Nowogródek. 
Zebranie posłów i senatorów BBWR. 

Rada Pow. BBWR. w Nowogródku ko- 
munikuje, że w dniu 10 kwietnia b. r. o g. 
23 odbędzie się w sali teatru miejskiego zeb- 

ranie sprawozdawcze p. p. Posłów i Senato- 
rów ziemi Nowogródzkiej. Przemawiać bę- 
dą: p. Senator Antoni Bogucki i p. Senator 
Konstanty Rdułtowski, w dniu zaś 11 kwiet- 
nia odbędzie się o godz. 13 posiedzenie Ra- 
dy Wboj. BBWIR. w lokalu Sekretarjatu Woj. 
BBWR. (ulica 3 Maja 1). 

K. UN JAE R WI LENS K I 

Bazylika poważnie zagrożona. 
Prowadzone od kilku tygodni ba- 

dania stanu i kierunku wód podskór- 
nych pod Bazyliką postępują szybko 
naprzód. Wykopane już zostały wszy- 
stkie studzienki potrzebne tdo tych ba- 
dań. Komisja prowadząca badania 
oblicza swe prace jeszcze na przeciąg 
dwóch tygodni. 

Krwawe zajście na 
Wi dniu wczorajszym © godzinie pierwszej 

P- p. policja śledcza zaalarmowana została 
wiadomością o krwawem zajściu, jakie mia- 
ło miejsce przy ulicy Konarskiego Nr. 24. 

Na miejsce wypadku natychmiast udali 
się wywiadowey wydziału śledczego, 
ustalili następujące okoliczności zajśca. 

We wskazanym domu zamieszkuje nie- 
jaki Marjan Flor lat 24, Ostatnio w miesz- 
kaniu jego wynajęła pokój w charakterze 
sublokatorki jakaś młoda niewiasta, do któ- 
rej często przychodził pewien młodzieniec, 
jak później ustałonoe, uczeń szkoły litew- 
skiej. 

Przed kilku dniami sublokatorka zaczęła 
domagać się od Flora, by zgodził się na za- 

  

    

Dziś: Djonizego. 

Jutro: Marji Kleofasowej. 

  

Piątek 

8 Wschód słońca — g. 4 m. 38 

| Kwiecień | Zachėd |, — g. !8m.03 
Spestrzežonis Zakiadu Motosrolog|! Ц. $. В. 

w Wilnie z dnia 7 IV — 1822 reku 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 744 

  

    Temperatura środa — 5° С. 
$ Ši O 
= najniższa: + 2) С. 

Opad: 2.1 
Wiatr: połudn. 

Tendencja: wzrost, potem powolny spadek. 

Uwegi: pochmurno, deszcz. 

OSOBISTA 
— Prezes Wileńskiej Dyr. Poczt i Tel. 

p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał dziś w 
sprawach służbowych do Grodna. 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobec- 
ności p. Prezesa Żuchowicza objął w z 

stwie naczelnik Wydziału p, inż. Now 

ADMINISTRACYJNA. 
— Kary za nieprzestrzeganie święta. Jak 

się dowiadujemy, Starostwo Grodzkie uka- 
rało właścicieli zakładów fryzjerskich za zat 
rudnianie pracowników w niedziele i święta, 

Wszyscy ukarani zostali grzywną. 

MIEJSKA. 
— Kołonje letnie dła dzieci. Wypzoraj wie 

czorem odbyło sie zębranie lekarzy szkolnych 
m. Wilna. Tematem narad była sprawa za- 
kwalifikowania dzieci na kołonje letnie. W 
związku z tem należy zaznaczyć, że w roku 

bieżącym Magistrat preliminował 47.000 zło- 
tych na urządzenie kolinij letnich. Pieniądze 
te wystarczą jedynie na zorganizowanie ko- 
lonij, urządzane zaś dotychczas rok-rocznie 
półkołonje letnie nie odbędą się wcale, gdyż 
krytyczny stan finansów miejskich wykłucza 
w roku bieżącym zorganizowanie tej pomocy 
dla najbiedniejszych dzieci szkół powszech- 
nych. Ogółem na kolonje wysłanych zostanie 
600 dzieci ze szkół powszechnych publicznych 
i 150 dzieci ze szkół atnych żydowskich 

Jest to jednak ilość znacznie mniejsza niż 
w latach poprzednich. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sobótka w Ognisku Akademiekiem. W. 

sobotę dnia 9 kwietnia b. r. odbędzie się w 
salonach Ogniska Akademickiego zabawa ta. 
neczna. Do tańca 'przygrywać będzie doboro 
we trio akademickie. Bufet na miejscu ob- 
ficie zaopatrzony. Początek o godz. 21. Wej- 
ście dła akademików tylko za okazaniem le- 
gitymacji — 1 zł, dla gości za okazaniem 
karty wstępu — 2 zł. 50 gr. 

SPRAWY SZKOL! 
— Przedstawienie Szkolne. W: dniu 9 i 

10 kwietnia rb. w sali gimnastycznej Szk. pow. 
Nr, 15 i 29 Piaski 1 na Antokolu odegrana 
zostanie sztuka w 3 aktach pod tytułem: ,„Po- 
rucznik Pierwszej Brygady 

Ceny od 30 gr. do 1 zł. do nabycia przy 
kasie. Czysty zysk przeznaczony na pomoce 
szkolne i dożywianie niezamożnej dziatwy 
tych szkół. 

Początek o godz. 18 (6 wieczór). 

GOSPODARCZA. 
— Sytuacja w handłu. Podług danych 

urzędu przemysłowego m. Wilna w ciągu bie- 
żącego miesiąca dał się zauważyć pomyślny 
wzrost w handłu. Ilość likwidujących się skle- 
pów znacznie zmałała, W pierwszych dniach 
kwietniu ilość nowootwartych zakałdów prze 
wyższyła nawet sklepy likwidujące się. Nowo- 
otworzone przedsiębiorstwa noszą charakter 

sezonowy, są to przeważnie sodowiarnie, se- 
zonowe restauracje i t, p. 

Ogółem w ciągu miesiąca marca zlikwido- 
wano 23 sklepy, przeważnie w dzielnicy 
dowskiej. 

Na uwagę zasługuje fakt zamierzonego ot- 
warcia w najbliższych dniach fabryki kon- 
serw, która ma zatrudnić kilkadziesiąt bezro- 
botnych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. za- 

wiadamia swych członków, że dnia 24 kwiet- 
nia r. b. o godz. 19-tej odbędzie się w lokalu 
Koła ul. Wileńska 33 zwyczajem lat ubieg- 
łych uroczyste „Święcone* — połączone z pro 

dukcjami i tańcami, 
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje Sekre- 

tarjat Koła codzień w godz. 18—20. Składka 
wynosi 3 (trzy) złote od osoby. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Zw. Zaw. P. H. P. i B. Za- 

rząd Związku Zaw. Pracowników Handlo- 
wych, Przemysłowych i Biurowych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Oddział w Wilnie, ogła- 
sza iż dnia 10 kwietnia r. b. o godz. 11 m. 
30 w lokalu własnym przy ulicy Mickiewi- 
cza 19 m. 12 (wejście z ogródka) odbędzie 
się Doroczne Walne Zebranie. — Ze wzglę- 
du na ważność spraw, obecność wszystkich 
członków jest konieczna, — Porządek obrad 
do przejrzenia w lokalu Związku. 

— Prezes P. T-wa Eugenicznego podaje 
do wiadomości, iż 9 kwietnia w lokalu Wy- 
działu Zdrowia (Wielka 51) odbędzie się do- 
roczne walne zgromadzenie członków T-wa 
o godz. 8 w. w pierwszym terminie i przy 
braku quorum o godz. 8 min. 30 w. w dru- 
gim terminie niezależnie od ilości członków. 

Goście będą mile widziani. 
— Klub Włóezęgów. W piątek dnia 8 b. 
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Podkreślić tu należy, że stan fun- 
damentów Bazyliki jest dość poważ- 
nie zagrożony. W wypadku ewentuai- 
nego połączenia się wód podskórnych 
z przybranemi wodami Wilji, sączące- 
mi się pod ziemią, zachodzi obawa ru- 
nięcia fundamentów naskutek podmy- 
CIA. 

ulicy Konarskiego. 
mieszkanie w jej pokoju „narzeczonego*, 
Flor jednak stanowezo odmówił. Na tem tle 
doszło pomiędzy Florem i „narzeezonym“ 
sublokaterki do ostrego zatargu. Wezoraj 
narzeczony zgłosił się ponownie do Flora 
oświadczając, że przemocą sprowadzi się do 
jego mieszkania i zaczął się odgrażać. Gdy 
Flor oświadczył, że zwróci się po interwen- 
cję do komisarjatu, napastujący rzucił się na 
niego i zadał jakiemś ostrem narzędziem 
dwie ciężkie rany w głowę przecinając przy- 
tem arterje. Ciężko rannego Flera przewie- 
ziomo w stanie bardzo groźnym do szpitala 
św. Jakóba, Napastnika którym się okazał 
Franciszek Turbaniee (Lwowska 52) areszto- 
wano i osadzono w areszcie. Dalsze docho- 
dzenie w toku. (e). 

  

m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie 
się LXXVII zebranie Klubu Włóczęgów A 
jorów. Początek o godz. 19 m, 30. Na po- 
rządku dziennym dals ciąg dyskusji nad 
wygłoszonym przez d-ra St. Świaniewicza re- 
feratem p. t. „Piatiletka“. 

Wstęp dla członków. Coście mają prawo 
wstępu wyłącznie za zaproszeniami piśmien- 
nemi. Zaproszenia można uzyskać u kancłe- 
rza Klubu p. Wacława Pac-Pomarnackiego. 
telefon 16-90. 

— Doroczne zebranie cechu piekarzy. Dn. 
10 kwietnia 1932 roku odbędzie się 

doroczne zebranie cechu piekarzy w Wilnie 
w lokalu przy ulicy Bakszta o godz. 12 i w 
następnym terminie tegoż dnia o godz. 13, 

Obecność członków obowiązuje. 

— Z Tow. Popierania Przemysłu Ludo- 
wego w Wilnie. Doroczne Walne Zgromadze 
nie Członków Towarzystwa Tow, PPL. w Wil- 
nie odbędzie sie w piątek, dnia 22 kwietnia 

o godz. 6 popołudniu w lokalu Zakładu Etno- 
logji (ul. Zamkowa 11) z następującym po- 
rządkiem obrad: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego, 
2) sprawozdanie Zarządu, 
3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
4) wybory uzupełniające, 
5) Wolne wnioski. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk szewców rozszerza się. Prok- 

lamowany przez szewców chałupników strajk, 
w dniu wczorajszym jeszcze bardziej się za- 
ostrzył. Do akcji strajkowej przystąpili wszys 
cy ci którzy dotychczas od strajku powstrzy- 
mali się. 

Odbyła w dniu wczorajszym konferencja 
między delegacjami szewców-chałupników i 
pracodawców nie doprowadziła do porozu- 
mienia. 

  

      

  

   

     

      

  

   

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Dr. Wygodzki interwenjuje. Wi dniu 

wczorajszym Kurator Okregu Szkolnego pan 
Szelągowski odbył dłuższą rozmowę z d-rem 
Wygodzkim, który interwenjował w sprawie 
upaństwowienia gimnazjum hebrajskiego w 
Wilnie. 

ZABAWY. 
— Wielka Zabawa Taneczna w Związku 

Drukarzy (Bakszta 8). — W sobotę dnia 9 
b. m. o 'godz. 9 wiecz. w Związku Drukarzy 
odbędzie się Wfielka Zabawa Taneczna. 

Do tańca przygrywa doskonały jazz-band. 
Bufet obficie zaopatrzony na_ miejscu. 

— Zabawa w Ognisku Podoficerów. W 
sobotę dnia 9 b. m. Ognisko Podoficerów 
Garn. Wiil. urządza zabawę łaneczną w lo- 
kalu przy ulicy Tatarskiej. 

Organizatorzy przygotowali moc niespo- 
dzianek i atrakcyj. 

TEATR I MUZYKA 
— „Słomkowy kapelusz* — na Pohulan- 

ce. Dziś w piątek dnia 8 kwietnia b. r. o 
godz. 8 w. arcywesoła farsa — wodewil E. 
Labiche'a p t. „Slomkowy kapelusz*. Jest 
to pełna humoru opowieść o zdarzeniach i 
przygodach weselnej pary, spowodowanych 
zagubieniem damskiego kapelusza. 

Jutro w sobotę dnia 9 b. m. o godz. 8 
w. po raz ostatni „Słomkowy kapelusz". 

— Premjera „Bębna* — w Lutni z udzia 
łem Antoniego Różyckiego. — Dziś, w pią- 
tek dnia 8 kwietnia o godz. 8 w. premjera 
uroczej i wesołej komedji Vebera p. t. „Bę- 
ben“. w której ujrzymy świetnego artystę 
Teatrów Warszawskich Antoniego Różyckie- 
go, niezrównanego odtwórcę roli malarza 
Delanoy, w otoczeniu artystów Teatrów Miej 
skich w osobach p. p.: Brenoczy, Kamińskiej, 
Jasińskiej — Detkowskiej, Zastrzeżyńskiej, 
Malinowskiej, Lubowskiej, Molskiej, Loedla, 
Domańskiego, Budzyń. go, Zielińskiej, Cie 
cierskiego, Moranowicza, Detkowskiego, iin- 
nych. Osoba niezrównanego Antoniego Ró- 
życkiego oraz wesoła i beztroska treść ko- 
medji, w której bierze udział — wzbudziły 
w Wilnie duże zainteresowanie. 

Sztukę wyreżyserował Karol Wyrwicz — 
Wichrowski. 

Jutro w sobotę dnia 9 b. m. o godz. 8 
w. po raz drugi „Będen* z Antonim Różyc- 
kim w roli Maurycego Delanoy. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „Mam lat 26% — na Pohulance. W 
niedzielę dnia 10 kwietnia o godz. 4 p. p. 
odbędzie się przedstawienie popołudniowe 
interesującej sztuki węgierskiej „Mam lat 
26*. Ceny miejsc popołudniowe. 

— „Ich synowa* — w Lutni. — W nie- 

dzielę dnia 10 kwielnia o godz. 4 p. p. da- 

na będzie pełna humoru i dowcipu komedja 

Grzymały-Siedleckiego p. t. „Ich synowa”. 

Ceny miejsc popołudniowe. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 8 KWIETNIA 1932 ROKU. 

11,58: Sygnał czasu. 14,10: Program dzien 
ny. 14, Utwory Wagnera (płyty). W dru- 
giej części koncertu występ Ordonki i Lop- 
ka. 15,15: Kom. 15,25: Odczyty dla maturzy- 
stów. 16,10: „Czarodziejska podróż małej 
Jasi' — słuchowisko. 16,40: Codzienny od- 
cinek powieściowy. 16,35: Lekcja angielskie- 
go. 17,10: „Najnowsze pojęcia o budowie 
Wszechświata” — odczyt. 17,35: Koncert. 
18,50: Kom. LOPP-u. 19,00: Polakom na Ko- 
wieńszczyźnie. 19,15: „Przegląd rolniczej 
prasy krajowej i zagranicznej”. V: 

ym ekranie“ — premjery 
Program na sobotę i rozm. 19,45: Mu- 

zyka z płyt. 20,00: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20,15: Pogadanka muz. 20,30: Koncert 
europejski z Filharm. 22,15: „Artur Górski* 
— felj. 22,30: Kom. i muzyka taneczna. 

    

  

     

    

   

  

       

  

   

  

   
    
            

oda jest darem zbyt cennym, 

poddawać ją cksperymentom. 

  

ufnością 

owoców oliwnych. palm i orzechów koko= 

sowych — nie zawiera pozatem żądnych 

innych uuszczów. Już Kleopatra - 

się łagodnymi olejkami pałm i oliw 

pielęgnowania urody. Oleje 

naszych specjalnych recept 

olejem orzechów kokosowych. 

Mydło Palmolive oczy 

  

by 

Mydła 
Palmolive jednak może Pani używać z całą 

Sporządzane bowiem z olejów 

legen- 

darnie piękna krółowa Nilu — posługiwała 

  

  
te zawiera 

właśnie mydło Palmolive, genjalnie według 

zmieszane z 

czą idealnie skórę. 

Gł cerę 

tyłka. mydłem, 

o kiosk 201053, 

Z czego się składa 

Gęsta jego piana usuwa kurz i brud, puder 

i róż, uwalnia najdrobniejsze pory od wszel- 

kich nieczystości. To samo już nadaje cerze 

młodzieńczą urodę — i yrodę tę zachowuje. 

PALMOLIVE 
WYRABLIANE 

AB 

  

SOBOTA, dnia 9 KWIETNIA 1932. ROKU. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Poranek szkol- 
ny ze Lwowa. 14,10: Program dzienny. 14,15: 
Koncert popularny (płyty). 16,16: Kom. 15,25; 
„Mała skrzyneczka” * 5,50: Audycja dla 
chorych. 16,10: Odczyt dla maturzystów. 
16,30: Koncert A ( y). 16,40: Codzien 
ny odcinek po wy. 16, Koncert ży- 
czeń (płyty). 17,10: Odezyt. 17,35: Pogad. mu 
zyczna. 18,0. udycja i koncert dla dzieci. 
18,50: Kom, Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 19,00 
Tygodnik litewski. 19,15: „Z życia naszej 
prowincji* — pogad. 19,25: Program na nie 

ielę* 19,30: „Fantazja naszej młodzieży* — 
19,45: Prasowy dziennik radj. 20.00: 

a widnokręgu". 20,15: Koncert chóru „Wil 
gó. 21,15: Koncert życzeń (płyty). 21,55: 
eljeton z Warszawy, o wystawie pamiątek 
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po Chopinie w Muzeum Narod. 22.10: Kon- 
cert chopinowski z Warszawy w wyk. Alek- 
sandra Unińskiego, zdobywcy I nagrody na 
międzynarodowym konkursie. Recital będzie 
wykonany na ostatnim fortepianie Chopina. 
(Transmisja z Muzeum Narod). 22,40: Kom. 
23,00: „Akuku* — odcinek z docinkami. — 

23,30: Muzyka taneczna (płyty). 

KINA I FILMY 

„KLĄTWA RODU MANDARYNÓW* 

(Casino) 

Kraj w którym dzieją się najfantastycz- 
niejsze awantury, klasyczny dla całego šwia- 
ta, raj wszelkich przestępców i zbrodn 
których już dawno zapomniano w starej 
ropie, jeśli chodzi o jakąkolwiek sensacyji 
kryminalną „twórczość, może przodować 
w tem reszcie globu. To co dła nas jest 
fantazyjką A la Leblanc czy Wallace, w lep- 
szych wypadkach Conan Doyle czy Filip 

Mae Donald, — tam jest samem życiem. Każ 

dy dziennik, niemal codzień przynosi emoc- 

jujący, a nawet wstrząsający scenarjusz fil- 
mowy. 

Film amerykański, który artystycznie po 
swojem udźwiękowieniu zrobił z b. nielicz- 

nemi wyjątkami, kompletną klapę, w tych 

właśnie wypadkach, jest jakby w swoim ży- 
wiole. „Wielkomiejskie ulice“, „24 godzin”, 
czy nawet „Klątwa rodu mandarynów*, są 
tego wymownemi przykładami. 

Literalnie, ten ostatni może się najmniej 

nadaje do tej grupy. Pozornie tak jest. Nie- 

ma bandytów, bootlegerów, gangsterów etc. 

Jest natomiast dość okazały, egzotyczny szta 

faž, niewątpliwie mono, po amerykańsku na- 
ciągnięty i zafałszowany. 

To są jednak szczegóły. Nastrój, tempo, 

środki ekspresji, cały styl roboty wraz z pew 

nemi typowemi śmiesznostkami — wszystko 

jest w tonie i charakterze bardzo made in 

Hollywood. Wiszystko razem dosyć efektow- 
ne i wytarczające, jak na chwiłowe zgalwa- 

nizowanie tego trupa, którym jest dla nas, 

dziś, film amerykański, w porównaniu z fran 

cuskim zwłaszcza. 
Wykonanie aktorskie miało pewnego ro- 

dzaju sensację, t. j. powrót na ekran słynne- 

go japońskiego tragika, Sesue Hayakawy, 

po wieloletniej tam nieobecności. Jest to 

ewenement bardzo dla filmu korzystny. Pię- 

kna, skupiona jego fizjonomja ma wysokie 

walory kinowe. To samo się tyczy zresztą 

całej jego postaci. Anna May Wong „godnie 

mu partnerowała, choć jej zadanie nie było 

zupełnie odpowiednie dla rodzaju jej talentu 

Zwracały niekiedy uwagę napisy licz- 

nemi błędami gramatycznemi, stylistyczne- 

mi, a nawet ortorgraficznemi. 
Nad program, wspaniały, wręcz imponu- 

jacy, jednoaktowy dźwiękowiec. nakręcany 

w wielkiej hucie żelaznej. Wrażenie — kolo- 

sałne. Efekty świetlne i dźwiękowe, zwł 

cza pierwsze — fascynujące. Tytuł „Sta 

Treścią filmu są też narodziny stali. 
(sk). 

Р. $. Należałoby ukrócić - nareszcie to 

wprowadzanie przybyłych do kina w czasię 

wyświetlania filmu, depczących po nogach, 

potrącających tych którzy już siedzą i w in- 

ny sposób przeszkadzających patrzącym. Od 

tego przecież są przerwy, których jest dosyć 

i żadne przyzwoite kino do tego nie dopu- 

"SPORT 
POLSKA NA PIERWSZEM MIEJSCU. 

TEL AWIW, 7. 4. (Pat). — W ogólnej 

klasyfikacji państw, biorących udział w Mak 

kabiadzie pierwsze miejsce zajęła Polska, 

zdobywające 377 punktów, na drugiem miej- 

eu Stany Zjednoczone — 285 punktów. Trze- 

cie miejsce zajęła Austrja — 254 punkty. 

Ani jednego punktu nie zdobyli zawodniey: 

Litwy, Łotwy, Bułgarji, Szwajcarji Syrji i 

w. m. Gdańska. Jako zwycięzca Makkabiady 

w klasyfikacji państw drużyna z Polski ot- 

rzymała puhar Makkabiady. Ponadto za naj 

lepsze wyniki w boksie zawodnicy polscy 
zdobyli również puhar bokserski. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SKARGA OSZUKANYCH KUPCÓW 

WILEŃSKICH. 

Do polieji wpłynęła w tych dniach skarga 
przeciwko niejaklemu Bondarowiezowi, któ 
ry pobrał od szeregu kupców towary sukien 
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ne i bławatne na ogólną sumę około 20.008 
zł. Wydane przez niego weksie miały być 
wykupione w Wilnie, Tymczasem kupey do- 
wiedzieli się, że wspomniany B. ulotnił się 
z Wilna j pię ma zamiaru wykupienia wek- 
sli. Ofiarą jego padło szereg kupeów, a mia- 
nowicie: Jankielewiez, Bużański, firma „Pro 
gres* i szereg innych. Poszkodowani oskar- 
żają go © oszustwo. 

Prowadzi się dochodzenie. (e). 

EPIDEMJA SAMOBÓJSTW W. WILNIE. 
W ciągu ostatnich dni znacznie wzrosła 

na terenie miasta ilość samobó) i zama- 
chów samobójczych. Również dzień wezoraj- 
szy powiększył o dwie osoby ilość bank- 
rutów życiowych usiłujących pozbawić się 
życia przy pomocy trucizny. 

Na ulicy Wiłkomierskiej Nr. 48 usiłowała 
popełnić samobójstwo przez zatrucie się esen 
cją octową niejaka Marja Rudak. Pogotowie 
ratunkowe, po udzieleniu pierwszej pomocy, 
przewiozło ją do szpitała Sawicz. 

Drugi zamach samobójezy zanotowano w 
dniu wezorajszym przy ulicy Kałwaryjskiej 
Nr. 8, gdzie w cełu samobójczym zażyła ar- 
szeniku żona urzędnika pocztowego Helena 

Przewieziono ją de szpitala Sawiez. (e). 

PORZUCONE DZIECKO. 

W klatce schodowej domu Nr, 2 przy ul. 
Tyzenhauzowskiej został znaleziony podrzu- 
tek, płci męskiej, w wieku około 1 miesiąca, 
którego umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Do sklepu Mowszy Kopelmana (Zarzcze 
3) dostali się nieznani sprawcy i skradli róż 
ną gałanterję oraz 70 zł. gotówką, łącznej 
wartości 800 zł: 

— Wacławowi Jackarskiemu (Chocimska 
19) z niezamkniętego mieszkania został skra- 
dziony zegarek kieszonkowy wartości 39 zł. 
Ustalono, iż kradzieży tej dokonał Jan Kowa- 
lewski, zam, tamże, którego narazie nie za- 
trzymano. 

— Władysławie Grabowskiej (Zarzecze 28: 
w mieszkaniu Wincentyny Sawickiej (Wer- 
kowska 5) skradziono 25 zł. gotówką. Usta- 
lono, iż kradzieży tej dokonała Sawicka, któ- 
rą zatrzymano. Skradzionej gotówki nie od- 
naleziono. 

RASAU SEE TOOZIONCU 

Wycieczka studentów 
Zakł. Geograficznego. 

Po sześciodniowym pobycie na Pomorzu 
wróciła do Wiilna wycieczka studentów Zakł. 
Geograficznego i Geologicznego Uniw. Ste- 
fana Batorego. Wymieniona wycieczka pod 
kierunkiem prof. M. Limanowskiego zwie- 
dziła ziemię Chełmińską, zapoznając się z 
morfologją i geologją terenu, oraz prowa- 
dząc studja antropogeograficzne w maistach. 
Następnie wycieczka kilka dni bawiła w Gdy 
ni, zwiedzając dokładnie port oraz zapozna- 
jąc się z charakterem wybrzeża. Znakomita 
pogoda ogromnie ułatwiała pracę. Imponują- 
cy wygląd naszego portu na Bałtyku i ser- 
deczne przyjęcie zgotowane wilnianom w 
Gdyni pozostawiło w uczestnikach wycieczki 
niezatarte wrażenie. 

  

STN ZY 

Polska ekspedycja filmowa 
do Egiptu. 

Do Egiptu, Palestyny i Syrji wyjechała z 
Warszawy polska ekspedycja filmowa. 

„Na czele jej stanął p. Władysław Narkie 
wiez, kierownik produkcji wielu filmów pol- 
skich. 

Film osnuty na tle ciekawego scenarju- 
sza realizować będzie twórca „Legjon ulicy”, 
Aleksander Ford, kierownikiem artystyc 
nym jest inż. J. Weinreich, zaś zdjęć doko- 
nają operatorzy: Weymayćr i Vlassak. 

W, filmie tym szeroko uwzględnione bę- 
dzie życie palestyńskie, a w szczegółności 
zawody reprezentacyj wszystkich towarzystw 
sportowych całego Świata, czyli tak zwana 
„Makabiada“. 

Warto zaznaczyć, że p. Markiewicz uzy- 
skał wyłączne prawo filmowania tej świato- 
wej imprezy sportowej, o co daremnie ubie- 
gały się wytwórnie europejskie, a nawet 
amerykańskie. 

Popierajele Przemysł Krałowy 
ROR MEETA AIRA OAK 

Humor. | 
NIEPOROZUMIENIE. 

W: symfonji Haydna, t. zw. pożegnalnej, 
genjalny kompozytor zastosował żart muzy- 
czny, polegający na tem, iż pod koniec uf- 
woru jeden muzyk po drugim odkłada in- 
strument i wymyka się z orkiestry. 

Podczas wykonywania tej symfonji w 
Karlsbadzie, któryś ze stałych bywalców 
zdrojowiska szepce z pewną dumą sąsiadowi 
do ucha: 

— Tak, tak nasza woda jest niezrównana 
w. działaniu. 

(Lustige Biūtter). 
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Wrażenia z IX Zjazdu Międzynarodowego 
Towarzystwa Chirurgów. 

(Korespondencja własna). 

Madryt, w marcu. 
Odbyty w Madrycie w końcu ub. 

m. IXty Zjazd Międzynarodowego To- 
warzystwa Chirurgów, z udziałem 
przedstawicieli 45 państw, stanowi 
etap, odźwierciadlający postępy chi 
rurgji. Poprzedni VIH Zjazd odbył się 
w roku 1929 w Warszawie i pozosta- 
wił uczestnikom najlepsze wspomnie- 
nie, Na tym też zjeździe powzięto uch- 
wałę, nadającą językowi polskiemu 
prawa języka oficjalnego, narówni z 
innemi językami. I oto w Madrycie po 
raz pierwszy mowa polska rozbrzmie- 
wała z mównicy narówni z innem'. 
Kto zna historję zjazdów międzyna- 
rodowych, kto zna wysiłki naszych 
przedstawicieli w kierunku zdobycia 
dła języka polskiego praw. ten potrafi 
ten sukces należycie ocenić. 

Po raz pierwszy po przerwie prawie 
dwudziestoletniej, wywołanej wojną. 
przybyli na ten zjazd przedstawiciele 
państw centralnych. Należy tu stwier 
dzić, że chęć rzetelnej z nami współ- 
pracy była przez przedstawicieli 

państw centralnych wielokrotnie pod- 
kreślana. Jeden z referatów niemiec 

kich został na ich prośbę przez nasze- 
go delegata, prof. Jurasza, wygłoszony 
po angielsku, w zastępstwie autora. 

  

który z powodu choroby na zjazd 
przybyć nie mógł. 

Chirurdzy hiszpańscy  dokłada!i 
weszełkich starań, aby uprzyjemnić 
pobyt i usprawnić przebieg obrad. 
Zjazd odbył się pod protektoratem pre 
zydenta Hiszpanji, Eksec. Niceto Alaca - 
ła Zamora, który na posiedzeniu uro- 
czystem otwarcia zjazdu wygłosił z 
niezwykłą swadą i talentem  kraso- 
mówczym przemówienie, podkreś 
jąc między innemi dążenie Hiszpanii 

  

Od wtorku 
5 kwietnia Kin Miejskie 

° SALA. MIEJSKA 
=Неа Ostrobramska 5 

„. Kino - Teatr Dźwięk. 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziśl Najnowszy 
przebój połski 

Początek o godz. 4. 

Legjon ulicy 
Arcydzieło to jednocz. demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy”. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Boczątek'o' godz 4, 6, 8:i I(*15, w niedzielę o g.2-ej. — 

do polepszenia stosunków międzyna- 
rodowych i do współpracy cywilizacyj 
nej w ogólnym zespole narodów. Mia- 
sto Madryt w osobie Ekse. Pedro Rico, 
Aakalda Marytu, również brało czyn- 
ny udział w organizacji zjazdu. Eksc. 
Pedro Rico, oraz minister oświecenia 
publicznego, Eksc. Fernando de los 
Rios, wygłosili dłuższe przemówienia 
na końcowym bankiecie. 

Grupa polska składała się z 11 
członków. Przewodniczącym delega- 
cji polskiej był prof. Jurasz z Pozna- 
nia. Delegację stanowili: dr. Winter 
(Poznań), dr. Kowalski (Katowice, 
dr. Dengel i dr. Kumant (Łódź), prof. 
Radliński, dr. Stankiewiez, dr. Mazu- 
rek, dr. Goldman, dr. Goldstein i dr. 
Wojciechowski (Warszawa). Dłuższe 
referaty wygło: prof. Jurasz. dr. 
Goldstein j dr. Kumant, pozatem wie- 
lu członków zabierało głos: w dysku- 
sji. 

      

Pod względem naukowym zjazd 
zademonstrował poważny dorobek i 
stanowił wierne odbicie postępów chi- 
rurgji. Nie wkraczając w szczegóły 
mniej interesujące dla szerszego ogó- 
łu, wystarczy powiedzieć, że jednym 
z tematów była sprawa znieczulenia, 
a więc sprawa podstawowa dla pracy 
operacyjnej. Obrady zjazdy wykazały 
nietylko znaczne postępy i nowe spo- 
soby operowania bez bólu, lecz rów- 
nież znaczne ulepszenia w dawniej- 
szych sposobach znieczulania, tak с 
gólnego, jak i częściowego. Wystawa 
narzędzi i środków leczniczych, moż- 

ność zobaczenia operacyj, wykonywa- 
nych przez koryfeuszy chirurgji mad- 
ryckiej, znacznie powiększyły znacze- 
nie zjazdu. 

W Madrycie pokazano nam zwol- 

KU BR <BR W 

ną wyrastające z fundamentów mia- 
steczko uniwersyteckie, w którem 
mają się mieścić nietylko wszystkie 
zakłady uniwersyteckie, domy profe- 
sorskie, domy akademickie, ale i sta- 

djon obliczony na kilkadziesiąt ty- 

  

„sięcy wdzów. Rzecz cała pomyślana 
z niesłychanym rozmachem i uplano- 
wana bardzo celowo. Patrząc na ten 
obszar 25 km. kwadr., pięknie na 
wzgórzach położony, pełny powietrza 
i słońca, ześrodkowujący w sobie całe 
życie akademickie, mimowoli nasu- 
nęły nam się porównania z warun- 
kami studjów u nas, gdzie, zwłaszcza 
w Warszawie, student Iwią część swe- 
go czasu poświęcać musi na rozjazdy 
po mieście. 

Delegacja polska była podejmowa- 
na herbatką przez posła Rzeczypospo 
litej, min. Jana Perłowskiego. Z. po 
selstwa udaliśmy się na uroczystość 
chopinowską, urządzoną staraniem 
Towarzystwa hiszpańsko-słowiańskie- 
go. W pięknie dekorowanej sztanda 
rami hiszpańskiemi i polskiemi- sali, 
szczelnie wypełnionej doborową pu- 
bliecznością, radca poselstwa, p. Ta- 
deusz Nieduszyński, w krótkiem prze- 
mówieniu przypomniał nam  dziejc 
pobytu Chopina na Majorce. Następ- 
nie b. uzdolniona pianistka, p. Pura 
Lago, odegrała szereg mazurków i 
preladjów. oraz polonez. 

Zjazd madrycki przyniósł nam dal- 
sze umocnienie naszego stanowiska 
międzynarodowego w świecie nauko- 
wym. Następny zjazd w roku 1935 

ma się odbyć w Kairze pod przewod- 
nictwem prof. Eiselsberga z Wiednia. 

Z. 

   
  

    

   

  

  

Bos) SE 

Co to jest spółdzielnia? 
Miarą kultury każdego narodu jest dziś 

liczba istniejących w nim zeń ludzkich, 
tak jak kiedyś była nią ilość zużytego mydła, 
papieru, a nawet Światła. 

Ogólnie istnieją jednak dwa typy takich 

       

        

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
6. 8 i 10 wiecz. 

Mirska, 

Ceny miejsc: bzlksn 30 gr., parter 60 gr. Kasa czvans od 3.30 do 10 wiecz. 

CENY ZNIŻONE: na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Balkon 60 gr, Parter 1 zł. 
Reż. Ai. Ford, kier. lit. red T. Konczyc. 

Stefan Rogulski, 
W rolech główn. Zosła 

Radzio Fijewski, Jez Kobusz. 

— WKRÓTCE: Aniołowie Piekła. 

Lala NS. Ras 

  

Spółdzielnia jako zj 
o celu i gospodarczym i s 
ściwi niem dobrowolnem i 

  

wisko gospodarcze, 
ółecznym jest wła 

to jest 
Jest zrzeszeniem, któ- 

adomość o dobroci i po 
ych dodat- 

  

    

  

   sadnii 
re powstaje przez Św 
żytku pewnych cełów, przynos: 
nie wyniki nietylko dła zrzesz 
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W przeciwstawieniu do zrz 

sowych, oraz opierając si 
dobrowolności i ś 
osiąga zawsze leq 
nań, a 

eń przymu- 
nie na tej 

Spółdzielnia 
i swoieh poc      
    

    
   

   
     

  

   

Ś naj 
formą ustroju gospodarczego ca- 

Bo * A ь 2 \ R 
Stojąc na gruncie współdziałania — Spół 

dzielnia nie ma Ściśle ogran nego tere- 

  

a wszędzie i obejmuje wszystko i 
od podstaw aż 7 
wyżej nazwę swych 

rolnik pod ą 
ólnego zbytu nabiału, wspólne 

mn, pod n 
szania gruntów i t. d. i t. d 
robotnik pod nazwą Spółdzielni pracy. 
łada ją urzędnik, rzemieślnik, ogólnie 
dy spożywca, pod nazwą spółdzielni mie 
kaniow) budowlanych, wspėlnėj użytecz- 

ywców i t. p. 
że orga j 

   

   

     

    

   

  

Spółd: 
ego zakupu 
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spółdziel- 
stkich kierun a wy: 

niki tej pracy zależne tylko i jedynie od 
samych członków, od tego jak ci członkowie 
będą razem dla wspólnych celów pracowali, 
od tego jak będą z tą spółdzielnią związani. 

Wi jedności siła. Gromada światem włada. 
Nie można osobno traktować spółdzielni, 

a osobno członka. Tylko członkowie tworzą 
Spółdzielnię i bez ich współdziałania nie mo 

ona istnieć, a tem bardziej nie może da- 
ać pożądanych rezultatów. 
Celem Spółdzielni jest dostateczne zaspo 

kojenie potrzeb członka, lub powiększenie 
dochodu. z jego pracy. Dbać jednak o urze- 
czywistnienie tych r y mu sami człon. 
kowie, bo „swoje sprawy należy brać w swo- 

je ręce* 
Dłac więc chcemy 
do Spółdzielni? 

Dłatego, że tam znajdujemy poprawę 
szego bytu, dlatego że ona zasp: 
tecznie nasze potrzeby, powię wartość 
dochodu z pracy, dłatego że tylko łam w 
Spółdzielni dujemy ochornę przed y. 
zyskiem dziesiejszego ustroju i uczym 

dzić sami sobą i nowe życie twor 
Stefan Matuszkiewicz. 

  

      

    

  

   

  

    

  

   
    

    

   należać i naležy- 

  

my 
na- 

    

  

      

  

     
EBRRPWE ORANY OD TUBOOOOOR NEA CKOROOWBIK LC ÓÓZOBBE 

Marlena Dietrich » »--« CUDZA NARZECZONA 

   Zawiadomienie. 
ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

        

    
   

Nr 80 (2322 

Sytuacja powodziowa w całej Polsce. 
W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ. 

TARNOPOL, 7. 4. (Pat). — Stan wody na 
Złotej Lipie wynesił 85 ctm. ponad normal- 
ny. Okoliczne go. ce i drogi są załane. — 
Wie wsiach Żaderów i Krasiejów 30 domów 
znajduje się pod wodą. Woda na Bugu pod 
Kamienką opada w dalszym ciągu. Mosty 
uratowano, Wody Styru załał, owo dro 
gę w Łopatynie i Stanisławezyku. Komuni- 
kacja przerwana. Stan wody na Dniestrze w 
pewiecie Borszezów oraz na Serecie i Zbru- 
czu oki, jednak niehezpieczeństwa 
niema. Powódź zniszczyła mosty na Serecie 
W Roziedzianach w pow. Trambowla oraz 
na Strypie w Żurawińcach. 

CZORTKÓW, 7. 4. (Pat). — Pod Ułasz 
kewcami wylała rzeka Seret, zalewając niżej 
położone domy. Wskutek nagromadzenia 
na której stan wody w okcelicy Husiatyna 
się zwałów lodowych mosty zostały uszko- 
dzne. Wyłała również rzeka graniczna Zbrucz 
podniósł się © 3 metry. Niżej połcżone domy 
oraz dwa młyny są zalane. Niebezpieczeńst- 
wo jednak większej powodzi minęło. 

PRZEMYŚL, 7. 4. (Pat). — O godzinie 
11 w neey stan wody na Sanie wynosił 5 
mtr. 12 etm. ponad normalny. Stan ten ut- 
rzymał się do godziny i po północy, poczem 
weda zaczęła powcli opadać tak, że w godzi 
nach rannych pziom wynosił 3 mtr. 45 etm. 
ponad normalny. Według wiadomości, nad- 
chodzących z górnego brzegu rzeki, woda 

e opada. 
SLAWOW, 7. 4. (Pat). — Stan wo- 

strze w pow stanisławowskim pod 
wynosi w Pobereżu 3 m. 90 ейт. 

asto Halicz jest prawie 
^ n otoczone wodą. W sa- 

mym Haliczu w niektórych miejscach woda 
dosięga wysokości 40 ctm., obok rzeźni zaś 

      
   

  

     

  

     

     

  

      

     

  

doi metra. Droga Halicz—Tustań na przest- 
rzeni 1 i pėl klm, zalana jest do wysokości: 
70 etm. Drogi Hałiez—Bursztyn i Hałicz— 
Żałukiew na niektórych odcinkach zalane- 
są do wysokości 40 etm., w Dubowcach 27 
domów jest zalanych. 

Wi pow. tłumackim stan wody na Dnie- 
strze podniósł się de 4 metrów 12 ctm. po-- 
nad stan normalny. Wody zalały tam około 
120 morgów łąk i okełe 80 morgów poła or- 
nego. 

WISŁA ZAGRAŻA WYLANIEM. 

WARSZAWA, 7. 4. (Pat). — Ostatni stamm 
wcdy na Wiśle wynosi 4 metry 8 ctm. Sto-- 
sunkowo mały przybór pod Warszawa tłu- 
maczy się tem, że w Narwi i Bugu spłynęły” 
już lody. Wody na tych dwóch rzekach pod 

z szybkością 2—3 etm. 
bw tem tempie woda będzi 

rała nadal, niebezpieczeństwo powodz 
groźne. 

W. POWIECIE SARNEŃS 
SARNY, 7. 4. (Pat). — Powódź w pow.- 

sarneńskim przybrała duże rozmiary. 
brane wedy Styru Heorynia i Słuczy wy 
piły w dniu dzisiejszym z brzegów, załe 
jąc nadbrzeżne i pola. Mieszkańców 
ewakuowano. 

Płynąca kra poza wiela małemi mostkami 
zerwała również mosty w Horodcu na Ho- 
ryniu, w Strzełsku i Berezkach nad Słuczą 
oraz wielki most na Heryniu w Maduniczach 
na drodze Sarny—Czartorysk. Zerwany 705 
tał również most kalei wąskotorowej na Słu- 
czy Chinocze—Dąbrowiea. 

Bardzo poważnie zostały uszkodzone mo- 
sty na drogach państwowych w Głuszcy i 
Dąbrowicy nad Słuczą craz mos 
w Antonówce na Hoeryniu, na ir 
Kowel. 
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RAMAN AAAA RA KARA RAA AA RAAF 

BAKSZTA 8 
ZWIĄZEK DRUKARZY MIASTA WILNA 

Ч 

BAKSZTA 8 
  

R
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Wydam 
w dzierżawę 
plac (400 sąż.) 

O warunkach dowie 
dzieć się: ui. Tusku- 

lańska 6—2. 
  

W socotę dnia 9-go kwietnia r.b. o godz. 9-ej wiecz. odbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
PRZY DŽWIAKACH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu —— 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych drukarzy. 

RRRRRRARARARA RAR 
  

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

Poczta Confetti 

A
R
R
R
R
R
A
A
H
 

Pracownia dętych in- 
strumentów muzycznyche 
Stachowskieg0, Wielka 15 
Uskutecznia obstalunki 5 
rep., posiada wielki wy-- 

bór skór do bębnów. 

Inytalacje elektryczne: 
dzwonki sygnalizacy|-- 

  

na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. 
POSIADA MEBLE WŁASNEGO WYROBU 

TRWAŁE i TANIE, I POLECA SIĘ ŁAS- 

KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELI. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziśl Król 
komików 

he, ustawienie aparatówz 
radjowych i telefonów" 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter     
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wileńsk.* 

pod Nr. 6334, 

BUSTER KFATON — BUSTER SIĘ ŻENI 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10-15. 

Sprzedam plac 
b. tanio (150 sążni) przy 
ulicy Filareckiej. Dowie- Na |-szy seans ceny zniżone. 
dzieć się: Krzywe Koło 

    

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

| Dziś! 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

100% cudo-film 
dźwięk. Paramowvniu p.t. 

Nieodwołalnie ostatnie 2 dni. 

Ceny miejsc normalne. 

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

Anna May Won! 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Najnowszy film dźwiękowy produkcji 
polskiej, który wytw. przełom w dotychczas. szablonie filmów” polskich 

Realizacji genjalnego reżysera Józefa Lejtesa, twórcy filmów „Huragan* i „Z dnia na dzień”. 
Ze wzgł. na całość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktuslnie na początki seansów: 4, 6, B i 10'15 
Dyrekcja kina „Pan* — pragnąc, w dobie ob. przeż. kryzysu, udostępnić najszersz. masom odwiedzić największy 
dźwięk. polski „DZIKIE POLA” — postenow. ceny biletów obniżyć: Dzienne — Balkon 50 gr., parter 80 gr., 
wojskowe i dziecinne 40 gr. Wieczorowe — Balkon 60 gr., III m. 80 gr. II m. 1 zł., | m. 1 zł. 20 gr., ulg. 1 zł. 

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

Udział biorą: znakomita chińska gwiazda 
g i dawno niewidziany bohater filmu „Bitwy pod Czuszima* Sessue Haykawa. 

Peczątek o gydz. 4, w dnie świąteczne o g. Ż-ej 

DZIKIE POLA 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(sbok dworca kolejow.) 

Dziśl Najsłyn. 
tragik świata 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9.   

SYDNEY HORLER. 

Emil Janning 
górskiego małego miasteczka. 

Dziś najnowsze jubil. arcydz. 
reżyserji Harry Peela p. t. 

z cyklu „Białych niewolnic* 
Nad progiam: Król humoru Harold Lloyd p. t. HAROLDEK P 

Dziś najnowsze 100% dźwiękowe 
arcydzieło Eryka Pommera p. t. 

w dramacie 
10-aktowym 

Sześć tygodni wśród apaszów 
W rol. główn Harr 

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

W SIDŁACH KŁAMSTWA 
W pozost. rol gł. Ester Ralson i Gary Cooper. Film ten przedstawia tragedję zdradzonego męża na tle życia 

Początek o g. 5'ej, w święta o g. 4-ej. — Następny program: Triumf miłości. 

Salonowo-erotyczny 
dramat w 12 aktach 

Peel i Davy Holm. 
EZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

Czarująca dźwiękowa 
epopea miłosna. 

Nad program: Dźwiękowa rysunkowa komedja Fiejszera. 

5) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Postradawszy rewolwer, rzezimie- 
szek walczył jak-lew, albo raczej jak 
paryski apasz. Nie została pominięta 
żadna z podstępnych sztuczek, jakich 
się można nauczyć tylko w podziem- 
nym świecie wiełkich stolic. 

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

Niby para rozwścieczonych psów 
tarzali się po podłodze. 

Holiday był wyczerpany; wiedział 
że koniec jest bliski: że zabije albo 
będzie zabity! 

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

Znaleźli się przy oknie, sięgającem 
od sufitu aż do podłogi. Holiday doz- 
mał nagłego natchnienia: skupiwszy 
resztki energji, odprężył się, porwał 
człowieka za ramiona i cisnął nim 
wtył. Skąd wziął tyle siły, sam nie wie 
dział — ale po chwili usłyszał dźwięk 
rozbitego szkła i ciężki upadek ciała. 

Po paru sekundach rozległ się no- 
wy trzask: drzwi wreszcie wysadzono 
i do pokoju weszło kilka osób. 

W najwyższym stopniu podnieco- 
Odcinek к Szpalta 5 

ny właściciel hotelu, bełkotał coś bez 
związku, co najmniej przez całą minu 
tę. Holiday tymczasem starał się zła- 
pać oddech. Wkońcu mógł już odpo- 
wiadać. 

— Jakiś człowiek, który jest zbrod 
miczym desperatem i mordercą, wtar- 

  

  

    
   

  „22 к 

  

   
4 Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

gnął do pokoju. Pasowałem się z nim 
i wyrzuciłem go przez okno. Leży ie- 
raz na podwórku. Sprowadźcie poli- 
cję i przytrzymajcie go. 

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

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

razem, jaki Francuzi mają dła tych 
obłąkańców Anglików. 

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

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

A ta myśl nie dała się zaliczyć do 
rzędu najprzyjemniejszych. 

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

  

  

S-ka z ogr. odp. 

    

Ale nic się już nie wydarzyło. Pod 
świadomie wszelakoż miał wrażenie, 
że to jeno chwilowa cisza przed nową 
nawałnicą. 

NOWOŻYTNY FALSTAFF. 

Po tak długiem rozkoszowaniu się 
wypracowaną francuską kuchnią, 
przyjemnie było zakosztować prostej 
strawy angielskiej. Kazawszy kelnero 
wi podać kawę i likiery, Holiday odet 
chnął z zadowoleniem. 

— Cieszysz się, żeś już wrócił? —- 
spytał Piotr Traill. 

— Synu mój — emfatycznie od- 
parł niedawny podróżnik — jestem 
piekielnie rad, żem wrócił. Nic mię 
nie odwiedzie od zamiaru spędzenia 
w Anglji conajmnie sześciu miesięcy. 
Rzekłem. 

Towarzysz jego przybrał minę oj- 
cowską. 

— (Cała bieda, mój Holiday, to że 
nie masz właściwego celu w życiu. 
Och, wiem dobrze, iż uchodzisz za je- 
dnego z najlepszych w świecie graczy 
w polo i wogóle sportsmenów; ale cóż 
stąd? Są sprawy donioślejsze, aniżeli 
walić w niewinną kulę przedłużonym 
młotem krokietowym. Dlaczego nie 
idziesz za.moim chwalebnym przykła- 
dem i nie imasz się czego pożyteczne- 
go? 

— Exemplum? 

Exemplum: mógłbyś mi pozwolić 
bym zaangażował część twej karygod 
nie zdobytej fortuny w jedno z obie- 
cujących przedsiębiorstw o jakich ©- 
becnie myśli moja firma. 

—- Pomiędzy djabłem a giełdzia- 
rzem jaka jest właściwie różnica? — 
zapytał Holiday. — Gdybyś się zna- 
lazł w opałach, finansowych trudnoś- 
ciach, zawsze gotów jestem cię wes- 
przeć — o tem chyba nie wątpisz; ale 
raczej dam się powiesić, niżbym ci 
pozwolił przespekulować owe niezli- 

    

  

  

Konkurs. 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

ogłasza niniejszem konkurs na stanowisko Kwestora 
lub Skarbnika Uaiwersytetu (Il kategorja, VIII st. sł.), 
do objęcia od dnia | czerwca 1932 r. 

: Podania, adresowane do Rektoratu Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, złożyć należy do dn 27 
kwietnia b. r. włącznie. 

14/V1 

12/VI 

Licytacja. 
W dniu 14.IV. 1932 r. o godz. 10-ej przy maga- 

zynie Komendy Wojewódzkiej P. P. w Wilnie, ul Św. 
Jańska 3, odbędzie się sprzedaż w drodze ustnego 
przetargu publicznego 32 sztuk siodeł, zbędnych dla 
Policji Państwowej. 

Siodła powyższe można oglądać w dniu licytacji. 

czone złotówki, które mnie chronią 
od przytułku dla bezdomnych star- 
ców. Swoją drogą — dorzucił już po- 
ważnie — czasami rzeczywiście mam 
dosyć tego wszystkiego. 

-—— Można się ożenić poddał 
Trail, zapalając papierosa. — Z two- 
im majątkiem, z twojemi stosunkami 
i tutaj w Anglji i Stanach :Zjednoczo- 
nych, jesteś taką „partją”, że setki 
dziewcząt przybiegłyby na lada kiw- 
nięcie palcem. Sprawa to, oczywiście, 
hazardowniejsza, niż polo, ale przy- 
najmniej byłbyś zajęty i nie miałbyś 
czasu na nudę, 

Holiday zmarszczył czoło. 

— (Chodzi właśnie o to kiwniecie 
palcem, Piotrze. Kobiety jak ci do- 
brze wiadomo, nigdy nie grały poważ- 
niejszej roli w mem życiu, gdybym je- 
dnakowóż miał być kiedyś ko—cha— 
nym, chcę, by mię kochano za mnie 
samego. 

— Niedojdo! — oświadczył Traill, 
choć czuł w gruncie, że pod żartobli- 
wym tonem przyjaciela kryje się myśl 
poważna. Oddawna już plotkowano 
i snuto wielorakie domysły na temat, 
dlaczego Gerald Holiday nie wstąpił 
dotychczas w związki małżeńskie. 
Amerykanin po kądzieli, Anglik po 

  

mieczu, dobrze urodzony, przystojny, 
bardzo zamożny, Holiday istotnie sta- 
nowił partję, której i najwynioślejsza 
hrabina nie odrzuciłaby dla swej la- 
torośli. Aliści -— kobiety mało jakoś 
nęciły tego ulubieńca bogów. Całko- 
wicie poświęcił się sportowi, którego 
uroki zdawały mu się wystarczać. 

Aż do ostatnich czasów. Teraz je- 
dnak, siedząc w sali Berkeleya, śle- 
dząc strojne towarzystwo przy stoli- 
kach, Holiday odczuwał jakiś osobliw- 
szy niedosyt. Było to miejsce, które 
chyba najbardziej lubił w całym świe- 
cie, miejsce do którego często i szcze- 
rze tęskił z zagranicy. Może właśnie 

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

  

Do podania trzeba dołączyć 
oryginały lub uwierzytelnione odpisy metryki, dowo- 
du obywatelstwa polskiego, świadectwa dojrzałości 
szkoły średniej ogólno-kształcącej, świadectwa stwier- 
dzającego wykształcenie fachowe rachunkowo-kaso- 
we, świadectw z ewentualnie odbytej dotychczasowej 
służby państwowej, samorządowej lub prywatnej. 

A. Januszkiewicz 
REKTOR 

Nr. 17. m. I: 

  

Do wynajęcia 
I lub 2 pokoje z kuchnią 

i oddzielnem wejściem 
ul. W»leńska 26—8 

Dr. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 95—! i 5—8 wiecz. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

nią 

  

  

Akuszerka 

Marja Liknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520     

myśl o niem przyśpieszyła przed tygo- 
dniem jego wyjazd z Monte Carlo. I 
oto nie czuł się wcale zadowolonym. 
Przez ostatnie dwie doby rozważał 
tylko jedną rzecz i tylko ta go zaprzą- 
tała: czy i kiedy zobaczy raz jeszcz 
tamtą dziewczynę? 

— Obawiam się, że niebardzo dziś 
ze mnie wesoły towarzysz, Piotrze, — 
wyznał. — Dla odmiany pomówmy 
o tobie. Co słychać? 

— O, nic ciekawszego. Cóż może 
być słychać u tak pospolitej osoby jak 
ja. Zmuszony przez okrutny i nielitoś. 
ciwy los udawać się codziennie na ze- 
brania Giełdy... 

— Aha, czytałem w Morning Moon 
o waszej niegodziwej spekulacji ostat- 
niej soboty! — uśmiechnął się Holiday 
zmyślając to wszystko na poczekaniu. 

Oczekiwał zdziwienia, gorącego 
protestu — ale nadarmo. Spojrzał na 
Trailla. Prawie niedostrzegalnie wy- 
raz twarzy tamtego się zmienił. Z po- 
przedniej niedbałości przeszedł w ja- 
kąś natężoną uwagę, która Holidayo- 
wi nasunęła porównanie z węszącym 
zwierzynę chartem. Przejście to było 

   

  

tak niespodziewane, że trudno było 
uwierzyć, iż to istotnie Traill siedzi 

przed nim. 

Ciekawe, co to może oznaczać. Tu 

w zwykłej londyńskiej restauracji?... 
I to kto: poczciwy giełdziarz! Poszedł 
za wzrokiem Trailla: 

W kierunku drzwi szedł jakiś pan 
z panią. Oboje rzucali się w oczy. ale 
tylko mężczyzna przykuł do siebie u- 
wagę Holiday'a. 

Małego stosunkowo wzrostu, czło- 
wiek ten był tak potężnej tuszy, że 
musiał chyba ważyć ze sto kilkanaście 
kilogramów. Sunął raczej niż szedł. 
Nad tłustą szyją połyskiwała okrągła, 
pucułowata, gładko wygolona twarz, 
na której igrał uśmiech tak obszerny, 
że swą dobrotliwością objąłby całą 

    

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ 

szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, 
ciuszki 14—8, Hsmberg. 

Iniyniej- Agronom 
z ukończ. studjami zagra- 
nicą przyjmie posadę w | * 
majątku za skromne wyna- | 
grodzenie. Oferty: Wilno, 

  

  

le gwarantow. 
M. Melamed, Wilno, ul. 
Nowogrėdzka 7, tel. 7-34. 

ST. PIOREWICZ 
uł. Ofiarna Nr. 4, m. 9 

šred- 

KURJEK WILEŃSKI fk 
Spółka z ogr. cūpow. 

| DRUKARNIA t 
[5 

i Iš 

INTROLIGATORNIA Ę 

„ZNICZ* Ę 
Wilno, św. Jańska dr. 1 I 

Telefon 3-40. : 

Dzieła książkowe, |“ 
druki, książki dia р 
urzędów, bilety wi- e 
zytewe, prospekty, 

jak również 

Koż- 

13 

Młynowa 2-39, 8. Busieł zaproszenia, afisze HE 
i wszelkiego rodza- IP 
ju roboty drukarsxi Baczność! | ""wzowwa | 

watermistrzostwa i Spol- Ga 2 

dzielnie Wojskowe. Wy- Žo h 
rabiam specjalne nici cha- че p 
ki dla wojska, czarne i bia- SOŁIDNIE     1000 jard.   

  

ludzkość. Mając jakie czterdzieści 
pięć lub piędziesiąt lat, był prawie ły- 
sy; tylko dokoła czaszki biegł wianu- 
szek piaskowego koloru włosów. Skó- 
ra była lekko zaróżowiona, zdradza- 
jąc, że szlachcie nieźle sobie dogodzik 
przy obiedzie. 

Na kobietę, towarzysząca temu 
ludzkiemu €uriosum, Holiday nie zwró: 
cił uwagi, aczkołwiek musiał uznać, że 
jest weale urodziwa. Zainteresował go 
tylko mężcżyzna. 

Usłyszał ze strony Traila jakiś 0- 
krzyk, którego treści jednak nie po-- 
chwycił. 

Człowiek obrócił głowę. Może by- 
ło to spowodowane jakiemś słówkiene 
czy znakiem jego towarzyszki. Hoili- 
day ujrzał parę małych jak paciorkż 
oczek, patrzących ciekawie z wąziut- 
kiej szpary powiek. I te oczy zdradzi- 
ły tłuściocha: podczas gdy reszta twa- 
rzy aż tryskała tłustą dobrodusznoś- 
cią, oczy były zimne, ostre, wyracho- 

wane. 

Te oględziny trwały bardzo krót- 
ko, parę sekund załedwie; aliście kie- 
dy księżycowe oblicze się odwróciło. 

Holiday wyczuł, że nieznajomy star:z 
się przeniknąć w sam głąb jego duszy: 
Wrażenie było niekoniecznie przyjem- 
ne. Mrowie obiegło Holidaya wzdłuż 
kręgosłupa. Obcy człowiek, mimo ca- 
łą swą śmieszność, zrobił na nim wra- 
żenie. 

Przypuszczając, że i wykrzyk Tra- 
illa był wywołany przez tąż osobistość 
zapragnął się poinformować. 

— Kim jest ten Falstaff w nowo- 
czesnym stroju, mój Piotrze? — zapy- 
tał. 

Traill nie odrazu odpowiedział. 
Przyglądał się opuszczającej restau- 
rację parze, 

  

  

    

(D. €.. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkis. 
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