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Rek IX. Mr. 8i (2323). Wiime, Sobota 9 Kwietnia 1832 r. 

£ułezność pocztowe Opłacona ryczałtem 

Cena 20 aroszy. 

  

KURJER WILENSKI 
    

       
NIEZALEŻNY GRGAN DEMOKRATYCZNY 
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Uxłed ogłoszeń 6-cie lamowy, zu tekstem 10-cisłamowy. 

Wytwórczość wileńska na tle 
światowego kryzysu. 

Do ogólnej epidemji światowego 

przesilenia gospodarczego narówni z 

innemi krajami została wciągnięta i 

Polska. Należy jednak pamiętać, że 

rekonwalescencja chorego jest prze- 

jawem wyłącznie indywidualnym, to 

też indywidualnie potraktowana być 

powinna. 

Zbyt teoretyczne ujmowanie przez 

niektórych ekonomistów środków po- 

prawy konjunktury gospodarczej u- 

trudnia w wielkiej mierze szukanie i 

ia w real- 
   

znalezienie punktu wyj 

  

nych kwestjach najbliżej nas dotyczą” 

cych. Bezwzgłędną prawdą jest, że za” 

mieszki europejskie natury politycz- 

ne - psychołogicznej w związku ze 

zmiknięciem kapitałów obrotowych 

wywierają nader ujemny wpływ na 

zdezorganizowaną gospodarkę Świato- 

wą. ale powrót do normalnej gospo- 

darki powinien być oparty przedew- 

szystkiem o zdrową kalkulację, wyni- 

kającą z działalności ekonomicznej 

kraju i każdej z jego. poszczególnych 

ziem. 

Ziemia wileńska znajduje się o- 

hecnie w Polsce bodaj w najgorszych 

warunkach. Wilno — dawniej ośro- 

dek gospodarczy północno - wschod- 

  

nięgo kraju, utraciło jeszcze w dobie 

przedkryzysowej prawie zupełnie swo 

je znaczenie. Spowodowało to złe pos 

łożenie geograficzne naszego miasta, 

pozbawionego po wojnie pobliskich 

miast konkurencyjnych. 

Jednak i w tej powojennej sytua- 

cji wyłoniły się poważne i konieczne 

możliwości stworzenia z Wilna fak- 

tycznego centrum naszych 

wschodnich. Dotychczas jednak moż: 

liwości te wykorzystane nie zostały, 

jakkolwiek wytwórczość wileńska mo 

głaby się w najwyższym stopniu do 

tego przyczynić, stając się jednym z 

decydujących czynników rozwoju zie- 

mi wileńskiej. 

Mimo, że Wilno nie zaliczało się 

nigdy do miast specjalnie przemysło- 

wych, kwitły jednak i prosperowały 

tutaj przed wojną niektóre gałęzie 

przemysłu, przeważnie w formie wy- 

twórczości rzemieślniczej, lub. drobno 

fabrycznej. Wytwórczość drobno fa: 

bryczna podzieliła obecnie łosy prze 

mysłu ogółno - krajowego, rzemiosło 

zaś zamarło w czasie „wybuchu kry- 

zysu, zaskoczone i niezorganizowane 

do walki. 

Uogólniające kwestję wytwórczości, 

stwierdzamy fakt, że rzemiosło jest 

po dziś dzień jedną z najbardziej roz- 
powszechnionych form produkcji, wy 

stępującej zdawiendawna jako pier- 

wołny i zasadniczy proces działalno- 

ści gospodarczej danego narodu. Roz- 

wijając się korzystnie w wiekach śred- 

nich, rziemiosło utraciło swe pierwot- 

ne znaczenie z udoskonaleniem tech- 

powiększeniem zna- 

ziem 

  

niki produkcji, 

czenia pieniężnych kapitałów, wzmoc 

nieqiem handlowych obrotów i roz 

wojem produkcji eksportowej. 

Przemysł fabryczny wypiera sto 

Pniowo 

  

wytwórczość  rzemieślniczą 
Prawie zupełnie z niektórych gałęzi, 
niektóre jędnak, po dziś spoczywające 

w ręku rzemieślników, przeżyły swój 

upadek i po wojnie odzyskują na no* 

WARE bytu. Przejawem tego może 

służyć Francja, która swój powojen- 
ny dobrobyt zawdzięcza w wielkiej 

mierze drobnemų przemysłowi i war- 
sztatom rzemieślniczym, nie zaś ban: 

krutującym na wielką skalę trustom 

į syndykatom. 

Pomimo niesprzyjających warun- 

ków, kilka przytoczonych danych sta- 

tystycznych świadczy o ciągłej jeszcze 

przewadze znaczenia wileńskiej wy 

  

wórczości rzemieślniczej nad fabrycz- 

ną. 

  

W roku 1902 znajdowało się w Wil 

nie na 154.532 mieszkańców( Spis lud- 

ności z 1897 r.) 357 fabryk, zatrudnia- 

jących przeszło 4.000 robotników. o- 

raz około 4.000 warsztatów rzemieśl- 

niczych, zatrudniających 15.000 ro- 

botników. Ówczesna produkcja rze- 

mieślnicza nie była wzorem technicz- 

nej dokładności, odpowiadała jednak 

w zupełności wymaganiom odbiorców 

i, ze względu na konkurencyjne ceny. 

zdobywała rozległe rynki zbytu. 

Rzemiosło ziemi wileńskiej, podle- 

ce usławom dawnej carskiej Ro- 

  

sji, było upośledzone ze względu na 

niebezpieczną konkurencję z samem 

cesarstwem. Rozwijająca się od XVI 

wieku w Polsce wytwórczość rzemieśl 

nicza, przy poparciu króla Stefana 

Batorego, a później Władysława i Ja- 

na Kazimierza, rozkwitła w drugiej 

połowie XVII stułecia i w Wilnie, 

lecz od roku 1870, dzięki rozwijają* 

cej się komunikacji kolejowej, zosta- 

ła podważona przez ustawicznie wzra- 

stający przemysł fabryczny. Traktat 

handlowy rosyjsko - niemiecki z ro- 

ku 1885, zezwalający na wywóz od 

nas surowców bez cła, ogołocił kraj 

z surowca, umożliwiając w ten' spo- 

  

sób zagranicy zarzucenie naszego ryn- 

ku tanią tandetą, wyrabianą nota be 

ne-z naszych surowców. 

  

W dobie powojennej, wytwórcz 

warsztatowa, korzystając z wielkiej 

ilości surowca oraz tanizny rąk robo- 

czych, podniosła się, nie zahaczając 

jednak prawie zupełnie o zaniedbaną 

w czasie wojny, a tak ważną i roku 

jącą wiełką przyszłość naszej ziemi, 

wytwórczość włókienniczą. 

Po wojnie w Wilnie prosperowało 

szezególnie browarnietwo,  garbarst- 

wo, przedewszystkiem zaś białoskór- 

nictwo oraz wyrób rękawiczek, znaj- 

dujących swój zbyt w całym kraju i 

częściowo zagranicą. Obecne warun- 

ki, w których zmuszony jest pracować 

nasz przemysł ,są bardzo uciążliwe, 

to też ciągłe unieruchomianie warsz* 

tatów jest przejawem: niemal codzien- 

nym. W niemniejszym jednak stopniu 

przyczynili się do upadku produkcji 

sami wytwórcy. Gdy większość drob- 

nych wytwórców posiadała własne 

sklepy i sprzedawała swoje wyroby 

bezpośrednio z wytwórni nietylko kon 

sumentowi, ale także hurtownikowi, 

  

otrzymując odpowiedni ra- 

interesów 

ostatni, 

bat, nie mógł niweczyć 

przemysłowca, ani też całej wytwór: 

lokalnej. Wytwórcy jednak 

żądni większych i szybszych zarob: 

ków, zaniechali drobniejszego zbytu, 

wobec czego zmusili konsumenta do 

czości 

zwracania się po towar do kupca, któ 

ry mu zbywał taki towar, na którym 

najwięcej mógł zarobić. Jeszcze gor- 

szem zjawiskiem było oddawanie ca- 

łej produkcji w określone ręce. Mono- 

polista taki, dbający wyłącznie o gru- 
bszy zysk, sprzedawał nieraz mnóst- 

wo marnego towaru pod firmą wytwó 

rni, przez co podkopywał w zupełno- 

ści jej powagę, i tem samem przyczy- 

niał się do masowego importu obcej 

produkcji. Należy 

szych wytwórców i rzemieślników o 

konieczności państwowego stanowis- 

uświadomić na- 

ka, wynikającego z nieubłaganej wal 

ki o byt i koniecznego ratowania lo- 

kalnego przemysłu, jako składnika 

całej gospodarki narodowej. 

Wielkie zadanie przypada w ш- 

dziale zorganizowanym cechom rze 

mieślniczym, które powinny podjąć 

się propagandy w kierunku umożli 

wienia rozwoju i szerzenia się produk- 

cyjnej pracy na ziemi wileńskiej. 

Należałoby założyć w Wilnie szereg 

fachowych szkół, dostarczających 

nam  wykwalifikowanych  specjali- 

stów, których brak dotkliwie odczuwa 

my. Szkoły te, narówni z nauczaniem 

rzemiosła, powinny zająć się ogólnem 

kształceniem ucznia, zaznajamiając 

go z zasadami handlu, buchalterją wy 

twórczą i kupiecką „oraz uświadamiać 

przyszłego fachowca o konieczności 

kulturalnego traktowania sprawy wy* 

twórczości rzemieślniczej. Do ważnych 

celowo zorganizowanych ce- 

chów powinno również należeć zakła- 

oraz 

zadań 

danie spółdzielczych wytwórni 

składów fabrykatów i surowca. Sto- 

sunkowo mało ryzykowne kredyto- 

wanie takich spółdzielni w formie bo- 

daj lombardowania i zastawiania to- 

warów, dałoby możliwość uzdrowot- 

nienia stosunków handlowych, zde- 

moralizowanych z powodu nieposia* 

dania w obecnym czasie przez weksel 

zabezpieczonej wartości. Inwestycje 

renowacyjne w celach odnawiania lub 

naprawy zużytych warsztatów pracy 

przyczyniłyby się w wielkim stopniu 

do uruchomienia nieczynnych już od 

kilku lat warsztatów, których solidna 

produkcja powinna obecnie znaleźć 

zbyt. Należy zdać sobie sprawę z tego 

że minęły już czasy nadprodukcji, 

gdyż rezerwy produktów wyczerpały 

się, a głód towarowy daje się mocjo 

odczuwać. Specyficzna zaś „kryzyso 

wa* psychołogja obywatela, wypływa: 

jąca w znacznej mierze z sugestywnej 

obawy © przyszłość, zaczyna rozwie- 

wać się w miarę powstawania koniecz 

zaspakajania swych potrzeb, 

Stworzenie więc sprawnie działają” 

cych spółdzielni miałoby za. zadanie 

dostateczne zaspakajanie potrzeb od- 

biorcy przy racjonalnych zarobkach, 

opartych o uczciwą kalkulację. Powim 

niśmy się tylko liczyć z faktem, że 

obecny konsument ma teraz bardziej 

kulturalne wymagania, więc przy za” 

kładaniu spółdzielni musimy mieć na 

wzgłędzie nietylko jakość produktów, 

lecz i sprawność obsługi, jak również 

umiejętność obehodzenia się z klijen- 

telą, co jest ważnym faktorem współ 

czesnej reklamy cywilizowanego świa 

ta. To pomoże nam do zwalczania ob- 

cej tandety, zalewającej nasz rynek, a 

ustępującej pod każdym względem lo- 

kalnej produkcji. 

Zgłaszając pozatem swój udział na 

perjodycznych wystawach krajowych 

i organizując takowe na prowincjach, 

będziemy mogli godnie reprezentować 

Tokalną produkcję rzemieślniczą i zdo 

bywać dła niej szersze rynki, uświada 

miając przytem społeczeństwo o ko- 

nieczności podtrzymywania krajowej, 

   

ności 

a przedewszystkiem lokalnej wytwór 

czości. 
Inż. R. Zarchin. 

Marszałek Raczkiewicz 
na Zamku. 

WARSZAWA. 8.4. (Pat) — Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 

8 b. m. w południe p. marszałka Sena 

tu Władysława Raczkiewicza, który 

w związku z 25-leciem Polskiego То- 

warzystwa Krajoznawczego, jako pre” 

zes tego Towarzystwa, informował Pa 

na Prezydenta o dotychczasowej pra* 
cy oraz zaprosił Go na uroczystości 

jubileuszowe. 

  

Dopłaty na rzecz 
bezrobotnych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z przedłużeniem akcji Naczel- 

nego Komitetu dla Spraw Bezrobocia, mini- 
ster komunikacji postanowił utrzymać w dal- 

szym ciągu dopłaty na rzecz bezrobotnych 

od biletów kolejowych i od przesyłek towa- 

rowych. Dopłaty na rzecz bezrobotnych, któ- 
re obowiązywały do dnia 15 kwietnia, prze 
dłużone zostały do 15 października b. r. Na- 
tomiast dopłaty pobierane na rzecz bezrobot- 
nych od przesyłek pocztowych oraz rozmów 
telefonicznych, z dniem 15 b, m. zostają znie 
sione. 

   

Administracja zasirzega sobie prawo zmieny terminu druku cgłoszeń. 

Marszałek Piłsudski wraca z Egiptu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj nadeszła do Warszawy oficjalna wiadomość, że Mar- 

szałek Piłsudski w dniu wczorajszym opuścił Kair, 

w powrotną drogę do Bukaresztu. 
udając się 

Niepotwierdzona wiadomość. 
WARSZAWA, 8. 4. (Pat). Jak się dowia- 

duje Polska Ageneja Telegraficzna, wiado- 
meść podana przez jedną z agencyj zagra- 

nieznych, © wyjeździe Marszałka Piłsudskie- 
go z Heluanu do Lońdynu nie potwierdza 
się, 

  

Orzeczenie komitetu prawników w sprawie 
portu gdańskiego. 

GENEWIA, 8. 4. (Pat). Kemitet prawni- 
ków w składzie następującym: Raestad т 
wegja, przewodniezący, Hostie (Beigja), prof. 
Brierly (Wielka Brytanja) zbadał zagadnienia 
prawne wykorzystywania portu gdańskiego 
przez Polskę i pe tygodniewyeh obradach 
zakończył swe prace. Opinja kómitetu zo- 
stała ogłoszona dzisiaj. Tak samo jak po- 
przednio, prawni nie wydali opinji je- 
dnolitej. Hestie i ierty zaopinjowali, po- 
dobnie jak większość poprzedniego komitetu 
prawników, że wyzyskanie portu gdańskie- 
ge w znaczeniu szerokiem jest dla Polski 
obowiązkiem prawnym. Przewodniczący 
Raostad ograniczył w swej opinji ten obo- 
wiązek do spraw kolejowych, - 

Według opinji większości, wyzyskanie 
portu obejmuje także ruch osohowy i nie wy- 

      

klucza tranzytowego. Jednakże uznano, 
wbrew tezie gdańskiej, że Polska nie ma obo 
wiązku wydawania zarządzeń, któreby kie- 
rowały eały ruch przez Gdańsk, ani też za- 
rządzeń, któreby przerzuciły na nią ryzyko 
zmniejszenia się obrotów portowych. 

Pozatem komitet jednomyślnie  załecił 
Radzie Ligi odesłanie sprawy ponownie de 
wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdań 
sku eełem rozpoznania w porezimieniu ze 
stronami, czy Polska istotnie nie wyzysku- 
je w pełni portu gdańskiego. Jak wynika z 
powyższego, teza gdańska, zmierzająca do 
zapewnienia portowi gdańskiemu monopolu 
lub pierwszeństwa w handlu zamorskim 
Polski, zestała odrzućona. Opinja komitetu 
prawników rozpatrzona zostanie przez Radę 
Ligi na sesji majowej. Н 

   

   

Reorganizacja 
Min. Komunikacji. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawn). 

Dowiadujemy się, że przyszłe Mi- 

nisterstwo Komunikacji będzie posia- 

dać agendy komunikacji kolejowej, 

lotnictwa cywilnego, budowy dróg, ru 

chu samochodowego, żeglugi śródlądo 

wej. Inne dziedziny, które należą ©- 

becnie do Ministerstwa Robót Publicz 

nych, przejdą bądź to do właściwych 

sfer, bądź też włączone zostaną do Mi- 

nisterstwa Komunikacji. Nad podzia- 

łem tych agend pracuje obecnie, jak 

już donosiliśmy, specjalna komisja, 

powołana przez p. min. Kiihna. Cho- 

dzi tu przedewszystkiem o takie dzia: 

ły, jak elektryfikacja, miernictwo bu 

downictwo. gospodarka wodna i tu- 

rystyka. 

Ulgi podatkowe. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Ministerstwo Skarbu przygotowu* 
je- rozporządzenie wykonawcze w 
sprawie ulg w spłacie zaległości po- 

datkowych. 

  

Fiasko konferencji czterech w Londynie. 
Narady Flandina z Mac Donaldem. 

LONDYN, 8.4. (Pat) — Flandin od 
był wczoraj wieczorem dłuższą nara: 
dę z Mac Donaldem. Narada dotyczy* 

ła wielu spraw, z wyjątkiem trudno- 
ści, jakie wyłoniły się na konferencji 
czterech mocarstw. 

Urzędowy komunikat. 
ŁONDYN. 8.4. (Pat) — Konteren= 

Gja 4 mocarstw odroczyła się hezter 
minówo. Po skończoneni pos 
ogłoszono komunikat treści następ 

jacej: 
Rządy, veprezentowane na konie: 

rencji, zgodnie uznaly, že sytunėja Li- 
wa i gospodarcza krajow nad- 
kich wymaga szybkiej i zgod 

  

   
nej akcji. Akcja taka leży w inieresie 

całej Europy i jest, być może, pierw- 
szym krokiem do jej ćdbudaewy pod 
względem gospodarczym. W wyniku 
obrad -konfereneji wyłonił się szereg 
spraw gospodarczych, wymagających 
rozpatrzenia oraz bliższych informa 
eyj. W-każdym razić konferencja ge- 
newska w pszyszłym : tygodniu unie- 
możliwia kontynuowanie obecnych 

obrad, 

Znamienne oświadczenie min. Flandin'a. 
LONDYN. 8.4. (Pat) — Minister 

Flandin wraz z delegacją francuska 
odjechał stąd o godzinie 15-ej. Przed 
adjazdem eświadczył / przedstawieie- 

   
lom prasy: „Trzeba hędzie coś uczy- 
nić w najbliższym czasie w sprawie 
zagadnienia naddunajskiego. Nie jest 

czas obecnie przekomarzać się co do 
proeednry. O ile nie zostaną przedsię” 
wzięte w najbliższym czasie odpowie 
dnie kroki, nastąpi niebxiwem w Euro 
pie Środkowej i Południowo-Wschod 
niej katastrofa gospodareza*. 

I unla monetarna. 
WIEDEŃ. 8.4. (Pat) — „Neue Fre 

ie Presse* donosi z Londynu: Słychać 
że istotnie ze strony Francji została 
zaproponowana, oprócz preferencji 
między 5+eiu państwami sukcesyjne- 
mi, także i unja monetarna. Do tej 
unji miałyby wstąpić Jugosławja, Au: 

  

  

    

strja, Rumunja i Węgry. W wiedeń- 
skich kołach finansowych wskazują 
na to, że projekt unji monetarnej na- 
połkałby na duże trudności. Miarodaj 
ne koła rządowe Czechosłowacji wy- 
stąpiły już stanowczo przeciwko teg: 
rodzaju planom. 

  

  

W przededniu ponownych wyborów 
prezydenta Rzeszy. 

Ostre pogotowie. 
BERLIN, 8. 4. (Pat). Policja berlińska, 

począwszy od 10-ej rano $ kwietnia znajdo- 
wać się ma w nieustannem pogotowiu aż do 
godz. 8-ej wieezór w poniedziałek. Wszyst- 
kie posterunki będą znacznie wzmocnione. 
Po ulicach krążyć mają nieustannie patrole 

piesze, paterle na rowerach, konne i na sa- 
moechodach. Wi dniu wybrów wyszynk na- 
pejów wyskokowych zostaje zabroniony. Nie 
wołnoe również ogłaszać wyników wyborów 
na ulieach przy pomocy głośników, transpa- 
rentów, plakatów wszelkiego rodzaju. 

Agitacja. 
BERLIN. 8. 4. (Pat). Wałka wyborcza 

wzrosła ostatnio de olbrzymiego napiecia. 
Poza zgromadzeniami, których odbywa się 
tysiące, ulieami większych miast prze 

: pochody propagandewe ze sztandarami i       

arkiestrami. Zarówno na prowineji, jak i w 
samym Berlinie dochadzi de nieustannych 
starć między zwelennikami Hitlera a komu- 
nistami. 

  

Trocki prosięjo pozwolenie pobytu w Estonii. 
BERLIN, 8. 4. (Pat). Prasa miejscowa 

podaje, że Trocki, któremu rząd czechosło- 
waeki odmówił prawa wzjazdu do Czecho- 
słowacji, zwrócił się ebeenie do rządu estoń- 
skiego z prośhą o udzielenie mu zezwolenia 
na trzymiesięczny pohyt w miejscowości ku- 
racyjneį Parnawie dła przeprowadzenia ku- 

racji. Podczas swego pobytu w Parnawie 
Trocki obiecuje wstrzymać się od wszelkiej 
działałności politycznej. Te same źródła po 
dają, że dła rozpatrzenia pewyższej sprawy 
ma być zwołane nadzwyczajne posiedzenie 
rządu estońskiego. 

Walka z biurokracją w Z. S. R. R. 
MOSKWA, 8, 4. (Pat). W Z. S. R. R. 

odbywa się 5-dniowy okres walki z biuro 
kracją. Na naczelnych miejscach dzienników 
ukazały się odezwy Stalina, Mołetowa i Ka- 
linina, nawołujące do usprawnienia pracy 
t zw. biura skarg, przyjmującego zażalenia 

Olbrzymi pożar 
PARYŻ, 8. 4. (Pat). Wi dawnych halach 

targowych w Monachjum wybuchł nocą oi- 
brzymi pożar, który z błyskawiezną szyb- 
keścią ogarnął cały budynek. Ogień prze- 
rzucił się następnie na okoliczne domy. Do 
wałki z ogniem stanęły wszystkie miejscowe 
oddziały straży ogniowej. W: ciągu dwóch 
godzin całe hale uległy zupełnemu zniszcze- 
niu wraz ze znajdującemi się w nich skła- 

  

na funkejonowanie aparatu państwowego. 

Wszystkie odezwy wskazują na przerost biu- 

rcekratyzmu. Mołotow stwierdza fakty bez- 

dusznego urzędniczego stosunku aparatu pań 

stwowego do warstw pracujących, nawet 

partyjnych. 

w Monachjum. 
dami. Ogień strawił pozatem kilka dachów 

siednich domów. Akcja ratunkowa byla 
niezwykle utrudniona przez silny wiatr i 0- 
gromne chmury gryzącego dymu. Zatruciu 

dymem i poparzeniu uległo 75 strażaków. 
Pogotowie ratunkowe opatrzyło ogółem 88 
osób. Dopiero o godzinie 10 udało się po- 
żar ostatecznie zlokalizować. 
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Zarzuty pod adresem 
Mac Donaida. 

ŁONDYN, 8. 4. (Pat). Fiasko konferen- 
cji 4 mocarstw wywołało w kołach politycz- 
nych przygnębiające wrażenie. 

Pod adresem premjera Mae Denalda wy- 
powiadane są zarzuty, że wybrał dla konfe- 
rencji czas bardzo niestosowny, bowiem moż- 
na się było spodziewać, że wchec wyborów 
niedzielnych Niemey nie zechcą poczynić 
żadnych ustępstw, które mogłyby kyć wy- 
kerzystane przeciwko rządowi przez Hitlera. 

Co prawda. premjer Mae Donald, udzie- 
lająe dziś prasie wyjaśnień dowiódł całko- 
witej narazie harmonji poglądów franceusko- 
angielskieh. Stanowisko przez niego okre- 
śłone pokrywa się całkowicie ze stanowi- 
skiem francuskiem. Podobnie jak wezoraj 
Flandin, minister Mac Donald podkreślił 
dziś, że depóki 4 mocarstwa nie uzgodnia 
swych peglądów co do pomocy, jakiej nale- 

ży udziełić, to tem bardziej niema się czego 

spodziewać, aby państwa naddunajskie do- 

szły do jednego wspólnego mianownika. 

Mae Donald podkreślił, że 4 mecarstwa 

mogłyby uzgodnić swe stanowisko co da 

metod pomocy tylko wówczas, gdyby nie- 

które, a zwłaszcza jedno z mocarstw wyrze- 

klo sie na pewien czas — na rok lub dwa 

lata — korzyści klauzuli największego u- 

przywilejowania. Jasnem było dla każdega 

że Mae Donald miał na myśli Niemey, któ- 

re w jego mniemaniu ponoszą główną odpo- 

wiedzialność za ujemny, rezultat konierencji. 

Naturalnie. 

LONDYN. 8.4. (Pat) — Podkomisja 

ekspertów finansowych, której zebra” 

nie wyznaczone było na 8 b. m. ce 

lem rozpatrzenia zaleceń raportu ko- 

mitetu finasowego Ligi Narodów, wo 

góle się nie zebrała i wcale się nara- 

zie nię zbierze, uznano bowiem, że w 

obecnych warunkach prace jej były” 

® by zbyteczne. Istnienie podkomisji zo- 

stało formalnie zachowane dla ewen- 

tualnego zwołania w stosownej chwiki 

Możliwość dojścia 
do porozumienia? 

LONDYN, 8. 4. (Pat). Minister Flandin 

przed odjazdem do Paryża odbył dłuższą 
rozmowę z Grandim, z którym na jego za- 
proszenie spożył Śniadanie. W, związku z 
tem mówią o możliwości dojścia do poro- 
zumienia Wielkiej Brytanji, Francji i Włoch 
z pozostawieniem narazie Niemiec na ubo- 
czu, 

Austrja zaprzecza. 
WIEDEŃ. 8.4. (Pat) — Urzędowy 

komunikat austrjacki zaprzecza donie 

- sieniom, jakoby Austrja w memorjale 

swoim, przedłożonym rządowi angiel- 

skiemu, przyłączyła się do planu fran- 

cusko - angielskiego. Wiadomość ta 

jest niezgodna z prawdą. 

Opinia prasy francuskiej 
PARYŻ. 8. 4. (Pat). Ze strony francuskiej 

stwierdzają bez żadnego skrępowania, że 
konfereneja czterech mocarstw rozbiła się. 
Jeśli nawet w obeenej chwili znajdzie się 
jakaś nowa formułka, nie wprowadzi ona ni 
koge w błąd, Takie są wnioski korespondenta 
londyūskiego „La Matin*, które wyciągnął 
on z wezerajszych obrad konferencji. Dodz 
je jeszeze, że roczniki dyplomatyczne nie 
stwierdziły być może dotychczas tak jasne- 
go przyznania się do niepowodzenia. 

Inne pisma mówią również © niepowodze- 
niu konferencji i zupełnym impasie. Nie ży 
wią one nawet żadnej nadziei, aby w Gene- 

wie doszło do jakiegoś porozumienia w tym 
względzie, gdyż rozbieżności poglądów są 
zbyt estro zaznaczone. 54 

„Echo de Paris“ stwierdza, iž w Berlinie 
bronią idei pangermanizmu, Wlochy zaš 0- 
bawiają się wpływów Francji w Europie 

Środkowej i że jedyną możliwością wyjścia 
z impasu jest, aby Francja i Anglja zaprze- 
stały poszukiwania jednomyślnego rozwiąza- 
nia zagadnienia.



TRZY ENUNCJACJE. 
Zaprzestanie działań wojennych na 

odcinku szanghajskim bynajmniej nie 
oznacza końca konfliktu japońsko- 
chińskiego, a tem bardziej rezygnacji 
Japonji z dalekosiężnych planów po- 
lityczno-gospodarczych na kontynen- 
cie azjatyckim. Wszystko wskazuje 
na to, że stoimy w przeddzień nowych 
wypadków i nowych posunięć. W naj- 
lepszym razie mogą to być posunięcia 
pokojowe, stabilizacja obecnego japoń 
skiego stanu posiadania; w najgor- 
szym zaś — niewykluczona jest możli- 
wość wojny japońsko-sowieckiej. O 
tej ostatniej alternatywie pisze się o- 
becnie dosyć dużo, niezależnie od skon 
statowanego niemal powszechnie fak- 
tu nieprzygotowania Sowietów i wy- 
nikającej stąd ich ustępliwości. 

W chórze niezliczonych głosów z 
całego świata na powyższy frapujący 
powszechną opinję publiczną temat 
wyróżniają się trzy głosy, trzy enun- 
cjacje ludzi, powołanych w większym 
niewątpliwie niż ktokolwiek inny stop- 
niu do opinjowania w sprawie zbroj- 
nego starcia dwóch Światów: czerwo- 
nego i żółtego. Ci ludzie — to Trocki, 

„Denikin i Mołotow. B. generalissimus 
czerwonej armji, b. wódz naczelnej 
rosyjskiej Armji Ochotniczej, operują- 
cej przeciwko rządowi sowieckiemu w 

  

1920 r. i prezes Rady Komisarzy Lu- 
dowych. 

Trocki wyraził — w rozmowie z 
konstantynopolskim korespondentem 
„United Press'* — następujący pogłąd 
na możliwość wojny PP 
kiej: 

„Do czego dąży Japonja w Chi- 
nach? Operacje wojenne Japonji roz- 
wijają się według systemu spirali, o 
wzrastającym z miesiąca na miesiąc 
rozmachu. Japonja realizuje cele po- 
lityczno-dyplomatyczne, wciągając sto 
pniowo naród własny i ludność kraju 
nieprzyjacielskiego, w wir wojny. 
Świat staje w obliczu faktów dokona- 
nych. Po pierwszej fazie działań wo- 
jennych winna nastąpić wojna właś- 
ciwa. Japonja dąży obecnie do celu 
politycznego, jakim jest kolonizacja 
Chin. Zaiste imponujący plan koloni- 
zacyjny! Jednak Japonja przeliczyła 
się z siłami i przystąpiła do dzieła 
zbyt późno. Obecnie gdy nawet Wiel- 
kobrytanja liczyć się winna z możli- 
wością utraty Indyj, Japonja nigdy nie 
zdoła uczynić Indyj z kolosa Chiń- 
skiego. 

Niepodobna wykluczać — ciągnął 
dalej Trocki — istnienia planów ja- 
pońskich, skierowanych przeciwko So 
wietom. Nie na tem jednak polegają 
główne zadania Japonji. Dopiero po 
zajęciu Mandżurji mogłaby się na- 
prawdę wyłonić kwestja uderzenia ja- 
pońskiego na ZSRR. Recz prosta, woj- 
na z Sowietami wymagałaby całkiem 
innej skali. Japonja, bez silnych sprzy 
mierzeńców i bez częściowej przynaj- 
mniej pomocy finansowej, nie odważy 
się maturalnie przekroczyć granicy 
mandżursko-sowieckiej. 

Co się tyczy Sowietów, mowy na- 
weł być nie może o ich agresywności 
Wojna z Japonją byłaby ciężkim cio- 
sem dla planu gospodarczego, na któ- 
rym opiera się cała przyszłość Rosji. 
Fabryka gotowa tylko w 99-ciu pro- 
centach nie 
Rosja Sowiecka takich budujących się 
fabryk liczy tysiące. W wypadku woj 
ny wszystkie te fabryki stanowiłyby 
na długi szereg lat martwy kapitał. 

Zresztą, gdyby nawet do wojny z 
Japonją doszło, Sowiety nie będą — 
zdaniem Trockiego — odosobnione. 
Chiny się już przebudziły i są gotowe 

  

jest jeszcze fabryką, a. 

do walki o swe istnienie. Wojna na 
Dalekim Wschodzie mogłaby się prze- 
ciągnąć. Można przypuścić nawet, że 
zaistniałaby „wojenna  piatiłetka*. 
Inaczej zresztą być nie może, gdyż o 
ile wojna istotnie stanie się nieuniknio 
na — należałoby wojować „gruntow- 
nie* i długo. Sowiety do wojny z Ja- 
ponją użyją również armji chińskiej. 
Udział ZSRR. w wojnie otworzy przed 
narodem chińskim zgoła nowe hory- 
zonty i wywoła w Chinach potężną 
falę ruchu narodowego. Chiny rozpo- 
rządzają materjałem ludzkim w ilości 
dostatecznej. Na ochocie do wojaczki 
również Chińczykom nie zbywa. Chiń 
ska czerwona armja oddać może nieo- 
cenione usługi. Nie należy bowiem za 
pominać, że już obecnie najcenniejsze 
pod względem bojowym jednostki ar- 
mji szanghajskiej zostały zorganizo- 
wane i wyszkolone przez instruktorów 
rosyjskich. 

Zdaniem b. generalissimusa czerwo- 
nej armji, Sowiety mogłyby w ciągu 
12—18 miesięcy z łatwością zmobili- 
zować miljon żołnierzy chińskich, u- 
brać ich, przeszkolić i pchnąć na front 
Armja tego rodzaju nie ustępowałaby 
dobrze wyszkolonym wojskom japoń- 
skim, ani pod wzgłędem wojennego 
przygotowania, ani też pod względem 
bojowego ducha. Drugi miljon Chiń- 
czyków możnaby uzbroić i przeszkolić 
już w ciągu 6 miesięcy. 

O ile — mimo powyższych, sprzy- 
jających okoliczności — Sowiety sta- 
rają się za wszelką cenę uniknąć woj- 
ny, tłumaczy się to — według Troc- 
kiego — z jednej strony chyleniem 
się aja elaci japońskiego ku u- 
padkowi, z drugiej zaś — groźbą doj: 
ścia do władzy Hitlera, który jest dla 
Sowietów o wiele niebezpieczniejszy, 
niż wszystkie plany „tokijskiej kliki* 
militarystów. 

  

Tyle Trocki. O iłe słuszną jest — 
znana zresztą powszechnie — powyż- 
sza diagnoza powściągliwości Sowie 
tów w stosunku do imperjalistycz- 
nych planów japońskich, o tyle twier 
dzenie, jakoby imperjalizm japoński 
miał przejść już swój punkt kulmina- 
cyjny i chylić się ku upadkowi, zdaje 
się nie posiadać uzasadnienia. Prze* 
ciwnie, właśnie teraz jesteśmy świad: 
kami żywiołowego imperjalizmu i za- 
mierzonej -na bardzo szeroką skalę 
ekspansji żółtych wyspiarzy. Teraz 
wyzyskują oni moment słabości świa- 
ta, pogrążonego w depresji gospodar- 

< 
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czej. Teraz od imperjalizmu ideowe- 
go. przechodzą do imperjalizmu czyn- 
nego, realnego. Swe teorje o konty- 
nentalnem  imperjum - japońskie 
wprowadzają w czyn. Jakże więc moż 

na w takich warunkach mówić o kry: 
zysie japońskiego militaryzmu? 

Trocki— może przez sentyment 
do armji, którą niegdyś dowodził —- 
przypisuje sowieckiej sile zbrojnej, 
zwłaszcza opartej o wyszkolony przez 
instruktorów sowieckich chiński ma: 
terjał ludzki. duże znaczenie bojowe 
i ani na chwilę nie przypuszcza, by 
Sowiety miały ulec militarnie przeciw 
nikowi. Odmienną opinję co do bojo* 
wej wartości czerwonej armji wyraża 
gen. Denikin. Opinję jego podaliśmy 
w numerze z dn. 6 b. m. 

Nie wchodząc w śŚcisłość informa- 
cyj gen. Denikina, dotyczących dvz- 
lokacji wojsk sowieckich na Dalekim 
Wschodzie, należy zaznaczyć, że gen. 
Denikin ma słuszność, powątpiewając 
w skuteczność oporu czerwonej ar- 
mji, w wypadku zbrojnego starcia. 
Nie mówiąc już o wybitnej przewadze 
japońskiej pod względem środków 
transportowych i oddalenia ewentu- 
alnego frontu od baz operacy jnych, 
rozkład moralny armji niepr 
skiej, na którą Sowiety w wypadku 
starcia, z jakimkolwiek wrogiem zew- 
nętrznym, najwięcej bodaj liczą, nie 
miałby — w odniesieniu do karnej. 
ożywionej znakomitym duchem pat: 
rjotyzmu armji japońskiej — żadnego 
zastosowania. Go się zaś tyczy stwo- 
rzenia miłjonowej, czerwonej armji 
chińskiej — o czem mówi Trocki —- 
rachuby również mogą okazać się za 
wodne. Przed kilku laty, narodowy 

rząd chiński, rozprawiając się z iście 
wschodnią bezwzględnością z powsta- 
łemi, dzięki wysiłkom Borodina i Ка- 
rachana, „jaczejkami* na gruncie 
chińskim, wykazał obrazowo słabą 
owocność komunistycznej propagan* 
dy w Chinach. 

Pozostaje wreszcie opinja prezesa 
sownarkomu, Mołotowa. Już kilka 
tygodni temu, na XVIl-tej konferen- 
cji komunistycznej, położył Mołotow 
w swem przemówieniu specjalny na- 
cisk na działalność emigracji rosyj: 
skiej. Mołotow powtarza teraz — na 
zebraniu plenarnem Osoawiachimu z 
3 b. m. — te same poglądy: 

W związku z wypadkami na Dale- 
kim Wschodzie, białogwardziści snu- 
ja plany oderwania od Z. S. R. R. stre- 
fy nadmorskiej i stworzenia z niej 
białogwardyjskiego państwa buforo- 
wego dla walki z Z. S. R. R., przy po- 
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Znowu poważna groźba powodzi 
w Wilnie. 

Pierwsze zalane domy. 
Woda wdziera się naul.Zygmuntowską 

Stan wody na rzece Wilji dnia 8 
b. m. o godzinie 5.30 po południu wy- 
nosił 5 mtr. 83 cetm. Woda w dalszym 
ciągu przybiera. Wobec groźnej sytu: 
аей, w dniu wczorajszym  najbar- 
dziej zagrożone tereny przy ul. Anto- 
kolskiej, Tartaki i na Zwierzyńcu 
zwiedziła komisja, która wydała na 
miejseu zarządzenia. 

O godzinie 11 w południe, miesz- 
kańcy domów Nr. 3, 5, 7 i 9, przy ul. 
Brzeg Antokolski, zostali ewakuowa” 
ni, gdyż woda poczęła wdzierać się 
do mieszkań. 

Na ul. Arsenalskiej, przy zbiegu z 
ulicą Zygmuntowską, woda wdziera 
się już stopniowo na jezdnię. Na moś- 
cie Zielonym i na balkonie b. pałacu 
po Tyszkiewiczowskiego ustawiono 

silne reflektory, które będą oświetla: 
ły w nocy powierzchnię rzeki. 

Wzdłuż wybrzeża przebiegają pat: 
role policyjne, każdej chwili gotowe 
nieść pomoc powodzianom; szczegól: 
nie baczną uwagę zwraca się na niżej 
położone tereny przy ul. Tartaki, św. 
Jakóbskiej, Flisowej, Podgórnej it.d. 

Koło Zakretu prąd Wilji uszkodził 
przybrzeżne nasypy, a koło majątku 
Zakret woda zalała pobliskie łąki i 
pola. 

Szczególna uwaga władz zwrócona 
jest na podmywane przyczółki mosto 
we. Uszkodzenia Są zabezpieczane 
workami, przedewszystkiem w cela 
niedopuszczenia do podmycia nasad 
mostu Zielonego i Zwierzynieckiego. 

Sytuacja wieczorem. 
Sytuacja powodziowa z każdą go- 

dziną staje się coraz groźniejsza. O go: 
dzinie 9-ej wieczorem stan wody osią 
gnął poziom 6 metrów. Woda przyby 
wa średnio od 1 do 2 cmt, na godzi- 
nę. Domy położone w niższych punk- 
tach stoją już pod wodą. Na ul. Zyg- 
muntowskiej woda, o ile przybór nie 
ustanie, osiągnie wkrótce poziom jeź- 
dni. Groźba wylewu jest tu bardzo po' 
ważna. Na brzegach gromadzą się tłu 
my ciekawych, żywo i namiętnie dy- 
skutująe na temat przypuszczalnej i 
bliskiej powodzi. Przeważa zdanie, że 
powódź jest nieunikniona, Nieustan- 
ny przybór wody zdaje się przypusz- 
czenia te potwierdzać. Wezbrane wo” 

dy Wilji osiągnęły już 364 ctm. ponad 
stan normalny. 

Ulice: Pijarską, Tartaki, Brzeg An- 
tokolski i inne, najbardziej zagrożo- 
ne, nieustannie lustrują władze admi 
nistracyjne, zaznajamiając się z Sy“ 
tuacją i grożącem  niebezpieczeńst 
wem wylewu. Mieszkańcom posesyj 
zagrożonych wydane zostały polece- 
nia przygotowania się do ewakuacji. 

Ulica Werkowska została rozmyta 
przez wody podziemne i nie jest zdat- 
na do ruchu kołowego. To samo stało 
się na zaułku Głębokim (Pośpieszka), 
gdzie spływająca z okolicznych 
wzgórz woda poczyniła olbrzymie wy 
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parciu obcych imperjalistów. Awan- 
turnicy z pośród białogwardyjskiej 
emigracji dzielą się na dwie grupy. 
Pierwsza z nich jest gotowa otwarcie 
służyć każdemu obcemu kapitałowi, 

byleby tylko rozwiązać sobie ręce w 
sprawie napadów na Z. S. R. R. Gru- 

pa ta w każdych okolicznościach jest 
gotowa wdać się w wojenną awantur 
rę przeciwko Z. S. R. R. 

Druga grupa białogwardzistów już 
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Groźne chmury nad Szanghajem. 
Możliwość wznowienia walk. 

Gwałtowne przegrupowywanie wojsk 
MOSKWA. 8.4. (Pat) — Agencja 

Tass donosi z Szanghaju, iż oczeku- 
ją tam zerwania rokowań chińsko - 
japońskich. Możliwe jest wznowienie 
walk. Obie armje dokonywują ożywio 
nych przegrupowań. Chińczycy odmó 
УЙ dalszych ustępstw. Trudność w 
osiągnięciu porozumienia stanowi nie- 
określenie przez Japonję terminu ©- 
wakuacji zajętych przez jej wojska 

terenów. 10-ciotysięczny oddział 

wojsk chińskich przybył do Hankou, 
MOSKWA. 8.4. (Pat) — Według 

doniesień z Nankinu, artylerja chiń: 
ska zajęła dominujące wzgórza oko- 
liczne w celu przygotowania skutecz- 
nej obrony przeciwko ewentualnemu 
bombardowaniu miasta z japońskich 
okrętów wojennych. 

Stanowcza postawa Chin 
na konferencji rozjemczej. 

PARYŻ, 8. 4. (Pat). Chińsko-japońska 
konferencja rozejmowa odłożona  zosta- 
ła do soboty ze względu na to, że zasadnicza 

sprawa wycofania się wejsk chińskich nie 
posunęła się ani o krok naprzód. Minister 
japoński Shigiemitsu ma zreferować dziś 

sytuację wobec swego rządu, Chiński mini- 
ster spraw zagranicznych Kuo-Pa-Chi eświad 
czył na wezorajszem posiedzeniu, że ani je- 
den delegat chiński nie podpisze umowy, 
która nie ustali Ściśle określonego terminu 
NA wojsk japońskich de obrębu kon- 
eesji. 

Przedstawiciele Francji, W. Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych i Włoch oświadczyli, 
że © ile do soboty rokowania nie posuną się 

  

, naprzód, Sprawa Szanghajska odesłana z0- 
stanie do Ligi Narodów, ponieważ sama kon- 
ferencja rozejmowa zwołana została na mo- 
cy decyzji Ligi Narodów z dnia 4 marca b. r. 

Reprezentaneji Japonji i Chin zaznaczają. 
że ewentualne zerwanie rokowań nie pociag- 
nie za sobą wrogich działań wojennych. 

Giełda reaguje. 
MOSKWA, 8. 4. (Pat). Agencja Tass do- 

nosi z Szanghaju © nagłym spadku bankno- 
tów kantonskich © 75 proc. nominalnej war- 
tošei. 1 kwietnia zamknięto wiele banków, 
wstrzymując wypłatę wkładów. 

  

dzisiaj uświadamia sobie całą bezna- 
dziejność awantury wojennej. Nauczo- 
ny przez gorzkie doświadczenia Milu- 
kow otwarcie się wypowiada co do 
beznadziejności awatury, planowanej 
przez białogwardzistów z obozu by- 
łych fabrykantów i bankierów, grupę 
„Odrodzenie* i in. Ostatnio nawet 
Denikin był zmuszony otwarcie przy- 
znać, że wpłątywanie się w awanturę 
t zw. buforowego państwa na Dale- 
kim Wschodzie jest niepożądane. Jed- 
nak obóz Milukowa chętnieby poparł 
projekt interwencji, o ile stosunek 
mocarstw uległby zmianie. Emigran- 
ci rosyjscy znaleźli się ślepym zaułku 
i dlatego są gotowi na wszelkie awan- 
tury. 

Jak widzimy, enuncjacja Mołotowa 
jest właściwie kolejną ostrą dygresją 
pod adresem emigrantów. Iustruje 
ona, jak nie można lepiej, oddawna i 
systematycznie kultywowaną w Sowie- 
tach obawę przed zbrojnym zama- 
chem zewnętrznym na integralność 
ziem i całość ustroju sowieckiego czy. 
li t. zw. interwencją obcą. 

Nie wdając się w przedwczesne 
proroctwa, wypada stwierdzić, że 
wszystkie trzy enuncjacje trzech głoś- 
nych sobistości kryją w sobie sporo 
ciekawego materjału i stanowią cen- 
ny przyczynek do poglądów Rosjan 
na żywotną dla Rosji sprawę. 

T. J—ski. 
NASZE OBORERSEHORZEZRZÓWEOREZRE 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

rwy. Zaułek został zamknięty dła ru- 
chu kołowego. 

W szeregu punktach zanotowano 
masowe usuwanie się skarp, m. in. 
wezbrane i wartkie wody Wilji unio- 

sły piasek na ul. Zygmuntowskiej, 
który miał służyć dla umocnienia 
brzegu. 

Sytuacja na mostach jest również 
bardzo poważna. Oddziały technicz- 
ne saperów są w nieustannem pogo- 
towiu, by w razie konieczności dodat 
kowo wzmocnić przyczółki mostowe. 

Dyrekcja elektrowni miejskiej, li- 
cząc się z ewentualnym wylewem:, 
wydała szereg zarządzeń ochronnych. 
Bezpośredniego niebezpieczeństwa w 
chwili, gdy to piszemy (godz. 11 wie 
czór) narazie niema. Mimo to stan 
jest bardzo groźny. 

Godz. 12 w nocy. 
Poziom wody na Wilji w obecnej 

chwili wynosi 6 metrów 15 ctm. Woda 
t na poziomie ulicy Zygmuntows- 

kiej i grozi lada chwiła wtargnię- 
ciem na jeźdnię, co jest bahdzo możli 
we, ponieważ Wiłja stale przybiera. 

Wobee groźnej sytuacji, sztab ak- 
cji ratunkowej stale urzęduje w pa 
łacu po-Tyszkiewiczowskim. 

Z Michaliszek donoszą, że przybór 
wody na Wilji wieczorem tam ustał. 

  

Na pierwszą pomoc 
dla powodzian. 

WARSZAWA, 8.4. (Pat) — W zwią 
zku z powodzią w niektórych okrę- 
gach państwa p. minister pracy i o- 
pieki społecznej przekazuje tymcza- 
sowo 24 tysiące zł. na pierwszą pomoc 
dla powodzian, podejmując jednocześ- 
nie starania o uzyskanie większych na 
ten cel kredytów, z których uzupełni 
swą pomoc dla ośrodków, najbardziej 
przez powódź poszkodowanych, 

Wyświęcenie arch. Sikorskie- 
go na biskupa łódzkiego. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w sobotę w Warszawie w 
prawosławnej cerkwi metropolitalnej 
odbędzie się uroczystość wyświęcenia 
nowego biskupa prawosławnego, Ar- 
chimandryty Sikorskiego z tytułem bi- 
skupa łódzkiego. 

Nacjonalistyczna prasa rosyjska 

podjęła gwałtowną kampanję przeci- 
wko wyświęceniu archimandryty Si- 
korskiego na biskupa łódzkiego. Roz* 
siewano fałszywe pogłoski i oszczer” 
stwa. Przyczyną tej kampanii jest to, 
że Cerkiew Prawosławna w Polsce u- 

ważana była przez mniejszość rosyj” 
ską za domenę ich wpływów. Tym- 
czasem. wyświęcenie archimandryty 
Sikorskiego, który jest Ukraińcem, u- 
ważane jest przez nacjonalistów ro- 
syjskich za zachwianie ich stanu po- 
siadania w Polsce.  Charakterystycz” 
nem jest, że do kampanji przeciwko 
arch. Sikorskiemu przyłączyła się 
„Gazeta Warszawska' organ narodo- 
wej demokracji. Natomiast ludność 
prawosławna wołyńska wita z radoš- 
ak akt wyświęcenia arch. Sikorskie- 

Odwróćmy kartę! 
Prawda o chłopie białoruskim. 

Na charakterystykę białoruskiego 
chłopa wszechstronną i nie powierz- 
chowną, zdobyć się tak samo trudno, 
a nawet znacznie trudniej, niż innego 
jakiegokolwiek środowiska, bardziej 
dostępnego i mniej odosobnionego; 
"chcę jednak spróbować zająć się zba- 
daniem tego naszego współrodaka i 
sąsiada, z którym większość styka się 
na wsi, a i w mieście i miasteczku co- 
dziennie i ma tysiączne nieuzasadnio- 
ne uprzedzenie do jego osoby. 

Jakież są te zarzuty, stawiane po- 
spolicie chłopu białoruskiemu? Oto: 
lenistwo bezgraniczne, ciemnota, pi- 
jaństwo i niechlujstwo, brak silnego 
poczucia własności i wypływająca 
stąd skłonność do kradzieży, chytrość 
i podejrzliwość; wiązanka niebardzo 
zachęcających przywar. 

Postaramy się wykazać ich niesłu 
sznošė. 

Leniwym wydać się może kmieč 
białoruski tylko dla powierzchownego 
obserwatora — jednakże bynajmniej 
nie jest takim — jest powolnym i roz- 
ważnym w działaniu, — a przecież 
łacińskie przysłowie mówi słusznie: 
„festina lente'; nie ma zgoła tempe 
ramentu i wogóle maluje się w nim 
pewne znieczulenie na ciężkie swe ży” 

cie. Przyczyną tego jest zapewne wro 
dzony typ rasowy, następnie surowy 
klimat, który zmusza go do pozosta” 
wania w izbach w czasie długich zi- 
mowych nocy w przymusowej bez: 
czynności. — gdy niema źródeł zaro- 
bku, — a także nędzne pożywienie. 
które składa się przeważnie (mówię 
naturalnie o biedniejszych) z karto 
flii kaszy rzadko okraszonej, kapu- 
sty oraz chleba czarnego, gdzie często 
było więcej dyrsy, niż mąki żytniej — 

  

dyrsy, którą jeden z wybitnych zie: 
mian wołyńskiej i wileńskiej gub., 
$. p. Adolf Jełowicki uważał słusznie 
za ziele opychające i ogłupiające, coś 
jak blekot. 

Kilka razy do roku, na święta ja- 
da nasz chłop mięso i to tylko, gdy 
był rok urodzajny. Cukier kupowany 
jest jako lekarstwo dla dzieci „aby 
nie krzyczały*. Gdzież mogą więc być 
wielkie siły do pracy? Haruje i pracu 
je pomaleńku, często przerywając ro- 
botę, bo sił mu nie starcza do ekspan 
sywnej pracy — sytego Łotysza, lub 
chwackiego mazura. Stąd najniesłu- 
szniejsze pomawianie go o lenistwo. 

Ciemnota chłopa była 
wojną rzeczywiście straszna, szcze” 
gólnie w b. zapadłych kątach 
zdala od wielkich rzek, kolei żelaz- 
nych i miast. Była ona jednak wszę- 
dzie ówcześnie i napewno tereny b. 
Wielkiego Księstwa Litewskiego stały 
wyżej pod tym względem, niż rdzen- 

przed 

„na Rosja. Zresztą ze smutkiem trzeba 
przyznać, że specyficzne warunki po' 
lityczne naszego kraju, utrudniały 
nadzwyczajnie pracę oświatową. Do 
1863 r. były jeszcze szkółki parafjal- 
ne i po dworach i dworkach, lecz po 
zdławieniu powstania, społeczeństwo 
steroryzowane, długi czas nic nie 
zdziałało na tem polu, — pracowały 
jednostki i to nie ze środowiska zie- 
miańskiego. lecz sami chłopi inteli- 
gentniejsi i piśmienni uczyli innych 
elementarnych początków; ziemianie 
b. nikły udział brali w tej ważnej 
sprawie. Rosyjskich szkółek nie chcie 
li, ze zrozumiałych powodów, zakła- 
dać — i to im wyrzucał wielki nasz 
rodak Domejko, profesor uniwersyte 
tu w Chili, który przybywszy w la- 

tach osiemdziesiątych do kraju, ze 
zgrozą przyglądał się ciemnocie i 
twierdził, że lepsza wszelka oświata, 
nawet rosyjska, od takiej ciemno- 
ty. Nie mnie sądzić, czy miał słusz- 
ność — lecz w każdym razie stwier- 
dzić należy, że właściciełe ziemscy, 
posiadający stosunki i w innych spra 
wach posługujący się wszechwładnym 
środkiem — łapówką — tu nie potra- 
fili, lub się łenili — zająć tą ważną 
sprawą i tworzyć tajne szkolnictwo. 
Dopiero po 1905 roku, zaczęto two- 
rzyć szkółki, lecz musimy tu ze smut- 
kiem powiedzieć, że można było zdzia 
łać znacznie więcej na tem polu — 
wyjątki organizowały szkolnictwo — 
większość, niestety, zachowała się 
biernie. Muszę dodać, że o tworzeniu 
białoruskich szkółek, nie mogło być 
mowy, nawet po 1905 r. Jako przy- 
kład przytaczam następujące: Gdy 
złożyłem podanie 0 zezwolenie 
na szyld towarzystwa spożyw cze- 
go „Jedność* w Leonpolu w 2 języ 
4 oprócz obowi iązującego rosy 

skiego — a mianowicie: polskim i bia 
łoruskim, zezwolono na polski tylko, 
i pomimo moich ponownych starań, 
nie zmieniono decyzji; zresztą później 
mieliśmy duże przykrości i z szyldem 
polskim — pomimo zezwolenia. 

Та więc ciemnota chłopa była skut 
kiem politycznych warunków nasze- 
go kraju — i winą przedstawicieli in- 
teligencji, która zbyt biernie się za- 
chowywała. 

A pęd do oświaty był wielki, — 
przykładem niech posłuży szkółka pol 
ska w dworze Leonpolu, założona w 
1906 roku jesienią, która potrafiła 
przyciągnąć do siebie kilkadziesiąt 
dzieci, w tem trochę Żydów, gdy w 
miasteczku Leonpolu — bezpośrednio 
sąsiadującem z dworem, były równo- 

        

"cześnie 2 szkoły — cerkiewno-para* 
fjalna i ministerjalna. Był więc głód 
oświaty i chęć zaspokojenia takowego 

Pijaństwo naszego chłopa leży na 
sumieniu tych, co go przez stulecie ta 
wódeczką poili. W przeciętnym ma* 
jątku, mającym przestrzeni 1000 dzie 
sięcin — było 4—5 karczem, które 
dawały pokaźne zyski, szczególnie, 
gdy się znajdowały w miasteczkach, 
wpobliżu świątyń, łub młynów, albo 
przy większych traktach. Do skasowa 
nia pańszczyzny przestrzegano, aby 
chłop nie kupował wódki w karcz- 
mach innych właścicieli ziemskich. a 
tylko w karczmie swego pana; kontro- 
lerem, który donosił natychmiast pa- 
nu lub jego administracji o tem „kary- 
godnem przestępstwie był miejscowy 
zainteresowany Żyd karczmarz. Jed- 
nak do skasowania pańszczyzny nie 
zezwalano, by chłop rozpijał się, bo 
to groziło stratą dla dworu, ale aby 
w miarę pijał; atoli po uwłaszczeniu 
— gdy dwór to nic nie obchodziło — 
pan ciągnął wielkie zyski. a karcz 
marz rozpajał chłopów i pożyczał pie- 
niądze na lichwę. Po wprowadzeniu 
monopolu. pijaństwo jeszcze się 
wzmogło. Najciekawszem było to, że 
rząd jedną ręką otwierał — zresztą 
skąpo — herbaciarnie i towarzystwa 
trzeźwości, drugą zaś opierał swój 

budżet na pi 

    

    

  

    

ństwie wieśniaków. _ 

To oczywiście zwiększało ilość de- 
generatów. histeryków. których pro” 
cent na wsi podług świadectwa znajo- 
mych lekarzy, był bardzo znaczny. 

   

  

  

I tu należy znowu zapytać: czy 
można z lekkiem sercem obwiniać 
chłopa białoruskiego o pijaństwo, gdy 
się wie, kto nietylko go rozpajał, lecz 
i ciągnął z tego znaczne dochody. A 
kto bardziej, niż przedstawiciele na- 
szej ziemiańskiej sfery napadali na 
pijaństwo i inne przywary chłopa: 
Przykładem może być nawet najzac: 
niejszy Ś. p. Czesław Jankowski, w 
zaciekle czarnych barwach opisujący 
chłopa. Czy nie lepiej byłoby uderzyć 
się w piersi i — milczeć?!.. 

    

Co do niechłujstwa naszego chłopa 
10 i tu muszę go wziąć kategorycznie 
w obronę. Naturalnie, że człowiek cię 
żkiej pracy, wciąż grzebiący w ziemi 
—- bez względu na pogodę, nie może 
być wyczyszczony i zawsze nieskazi: 
telnie czysty, jak przeciętny bruko* 
zbij miejski, lub, jak Orzeszkowa pi 
sywala w „Nad Niemnem“ — szlach- 
ta wożąca nawóz w śnieżno białych 
koszułach. Jednak chłop nasz jest 
znacznie czystszym, niż mazur, lub 
nawet kielecczanin, których obserwo- 
wałem. We wsi każdej znajduje się ła- 
źnia, — czasem nawet poszczególni 
gospodarze mają własne łaźnie. w któ 
rej prawie co tydzień myją się całe 
rodziny; w b. Królestwie jest to nie” 
znane zupełnie i brudy o całe niebo 
są większe. 

Brak poczucia własności wypływa 
u naszego wieśniaka z prymitywnego 
ustosunkowania się do wszelkich zja- 
wisk: „Pan lesu nie raściu, ani sie- 
jau*! To samo przekonanie miał on 
o rzekach, stawach, — nie uważał za 
kradzież łapanie ryb w cudzych wo* 
dach; spasywał też łąki, nie bardzo 
zdając sobie sprawę z karygodności 
czynu. Natomiast kradzież narzędzi 
konia lub krowy, przygotowanego ma- 
terjału drzewnego, lub spasanie koni 
czyny — uważał za kradzież i wystrze 
gał się tego, jak ognia „koniczynu 
spasać griech, tut ludskaja rabota“! 

Tak samo rozumował co do gotowego 
materjału. Sam rząd zresztą popierał 
takie zapatrywanie się: wyrąbanie 
drzewa w cudzym lesie podług prawo 
dawstwa rosyjskiego, nie było kradzie 
żą, a tylko samowolą — kara była 
tylko pieniężna. Cóż dziwić się chło- 
powi, gdy rząd obszernego reakcy jno” 
policyjnego państwa, stał na tak li- 
beralnem stanowisku. 

Chytrość chłopa i podejrzliwość, 
wypływa z jego ćiemnoły, a także z 
powodu tego, że niejednokrotnie padł 

    

  

ofiarą swej nieświadomości, czy to ze 
strony administracji majątkowej, czy 

Żyda karczmarza, czy nawet niesu- 
miennego ziemianina. Oparzył się — 
więc dmucha nawet na zimne. Czyż 
można mu to brać za złe? Ta nieuf- 
ność była i jest jego samoobroną; zre 
Sszłą znacznie rezolutniejsza szlachta, 
była o wiele podejrzliwsza. 

Wykazawszy źródło i przyczynę 
ważniejszych zarzutów, które spaść 
powinny ciężkiem brzemieniem na 
tych, co byli przyczynowymi ich spra” 
wcami, przejdźmy do wykazania pew” 

nych dodatnich cech białoruskiego 
chłopa. Oto one: cierpliwość, łagod- 
ność, brak zawziętości, nikły procent 
zbrodniczości, zdolności wrodzone. 

Cierpliwość bezgraniczna naszeg” 
wieśniaka — jest rzeczywistą cechą 

— jest jego siłą w odparciu ciosów złe 
go losu, który go prześladuje. Žalos- 
ne, pełne melancholji piosnki ludu 
białoruskiego, są symbolem tej cierp* 
liwości, tej skupionej chęci przetrwa” 
nia cierpienia; są one monotonne, i 
czasem męczące, jak codzienne jego 
harowanie nad skąpym zagonem W 
obliczu surowej przyrody. Cierpli- 
wość ta, w związku z wrodzoną łago” 
dnością, prawie nigdy nie pozwoliła 
mu na czyny gwałtu. A pańszczyzna 
wszak nie była lekka — obszerne la” 
tyfundja sprzyjały nadużyciom ze 
strony komisarzy pańskich, ekono- 
mów i innych funkcjonarjuszy dwor 
skich, rekrutujących się, jak i dzier“ 
żawcy z szlachty drobniejszej. Wszy” 
scy oni, nie zważając na instrukeje 
pięknie pisane, zakazujące i grożące 
karami gnębicielom i wyzyskiwa” 
czom chłopów, — prawie bez wyjąt 
ku, korzystając z nieobecności dziedzi 
ców — gnębili w niesłychany sposób 
chłopów wraz z dzierżawcami | 
karczmarzami nakładali dodatkowe 

pobory i nie dopuszczali, aby te eksce 

sy dochodziły do właściciela, zamiesz- 
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Burza z piorunami 
nad pow. baranowickim i lidzkim. 

BARANOWICZE, 8. 4. (Pat). W dniu 8 
©». m. nad powiatem baranowiekim przeszła 
ulewna burza z piorunami, wskutek czego 
wody w rzekach Szczarze, Wiedźmie, Issie i 
Hrywdzie w dalszym ciągu wzbierają. Za- 
grożene objekty strzeżcne są przez specjal- 
nie najętych robotników. Zatory kry lodo- 
wej są już częściowo zlikwidowane. Most 

   

  

  

i młyn na Issie w majątku Gorzelnia są po- 
ważnie zagrożone i do tej pory nie zostały 
zerwane tylko dzięki nadludzkim wysiłkom 
ze strony policji i wartowników. 

LIDA, 8. 4. (Pat). Pomiędzy godz. 13 a 
14 przeszła nad Lidą i powiatem pierwsza 
burza senna z grzmotami i błyskawieami. 
Większych szkód burza nie wyrządziła. 

  

Komaje. 
„Stryjek Fonsio*. 

W. niedzielę przewodnią mieliśr 

«nożność oglądania owocnej, spoko 
«hej pracy tut. nauczycielstwa, a mianowicie 
młodzież Świetlicowa pod przewodnictwem 

Szymańskiego Edmunda na . tut. szkoły 
grała farsę operetkową p. t. „Stryjek Fon 

sio”. 

Role bardzo trafnie dobrane i świetnie 
opracowane, szczególnie ubawił nas swą g 

=wcykomiczną w roli tytułowej p. Szymańs 
któremu dzielnie sekundowała ciocia Filcia 

J. Kosterkėwna). 

ześć i podziękowanie nauczycielstwu za 
«ch pracę społeczną. A. L. 

Widze. 
Krwawa bójka. 

Z Brasławia donoszą iż w dniu wezo- 

wajszym w piekarni Chaima Maunika, doszło 
do krwawej bójki pomiędzy właścicielem 
piekarni a robotnikami. Robotnicy zażądali 
podwyższenia wynagrodzenia, grożąc w 
przeciwnym razie strajkiem. Gospodarz 

  

   
     

    

      

    

zgodził się podnieść płacę tylko cz 
Na tem też tle doszłe do krwaw 

  

turbowano. Bójkę zlikwidowała polieja. (e) 

Z pogranicza. 
Ucieczka włościan sowieckich do Pol 

ski. 
W. dniu wczorajszym w rejonie Wilejki 

na teren polski czterema łodziami zbiegło 17 
włościan sowieckich, którzy byli przymuso- 
wo zatrudnieni przez władze sowieckie przy 
usypywaniu i wzmacnianiu tam rzeki, 

Tragiczna śmierć przemytnika w nur- 
tach Mereczanki. 

Wczoraj patrol K. O. P. na rzece Mere- 
czance zauważył kilku esobników, usiłuja 
cych łodzią przedostać się na teren polski. 
Na wezwanie patorlu K. O. P. łódź poczęła 
szybko oddalać się. W pewnym momencie 
łódź została porwana przez silny prąd rzeki 
i przewróciła się. Jeden z osobników uto- 
nął. Dwaj zdołali się wyratować przy pomo- 
cy żołnierzy K. O. P. Zatrzymanymi okazali 
się przemytnicy. Jeden z nich niejaki Jan 
Pietrunas jest peszukiwany przez władze. 

   

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

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

  

Miejski 
Kine -Teatr Dźwięk. 

4 w Nowogródku 
   

  
>= T Byron, do biegną południowego NASTEPNY PROGRAM: Przepiekny film džwiękowo-špiewny 

„„Plešniarz g6r“ z Lawrence Tibett w roli głównej.     

Nowogródek. 
Akeja odczytowa Bezpart. Bloku. 

Dnia Ł0 b. m. o godz. 13 odbędzie się w 
"dali Teatru Miejskiego w Nowogródku Ze- 
branie sprawozdawcze p. p. posłów i sena- 
torów ziemi nowogródzkiej. Przemawiać bę. 
«lą p. p. senator Antoni Bogucki i Konst. 
Rdułtowski. Wstęp bezpłatny. 

Zebranie Rady Wojew. B. B. W. R. 

W poniedziałek dnia 11 b. m. odbędzie 
się w lokału Sekr. Wbj. В. В. W, R. zebra- 
uie nowogródzkiej Rady Wojewódzkiej, W 
zebraniu tem wezmą udział p. p. posłowie 

: senatorowie ziemi nowogródzkiej, oraz pre 
zesi i sekretarze Rad Tow. BBWR. Woj. 
Now. Zapowiedział swój udział również w 
Zebraniu p. Wojewoda Biernacki, oraz 
ku Starostów. 

  

  

  

Z życia robotniczego. 

W związku Robotników Niefachowych, 
prowadzonym pod egidą: Sekr. Woj. BBWR. 
panuje duże ożywienie, utworzone zostało 
Koło amatorskie, które obrało sobie za pro- 
tektorkę p. starościnę Hryniewską. Koło v 
stawi w dniu 5 maja b. r. w Teatrze M. 
skim dramat w 5 akatach na tle walk o Poł 
skę pod tyt.: „Legjoniści z wiejskiej zagro- 
dy'. Próby odbywają się w lokalu Sekr. 
Woj..BBWR. R. 

  

  

   

Słonim. 
Akeja odczytowa Bezpart. Bloku. 

W niedzielę dnia 10 b. m. odbędzie się 
w lokalu Domu Ludowego o godz. 16 od- 

czyt który wygłosi referent kult.-ośw. Sekr. 
Woj. BBWR. przybywający specjalnie w tym 
celu z Nowogródka, Tematem odczytu będzie 
zagadnienie form życia kulturalnego, oraz 
zagadnienie walki z defetyzmem. R. 

Lida. 
Akcja odezytowa Bezpart. Bloku. 

W! sobotę t. j. dziś (9 b. m.) odbędzie się 
zebranie kolejarzy, na którem przemawiać 
będzie przedstawiciel Sekr. Woj. Bezpartyj- 
nego Bloku Współpracy z Rządem. 

    

  

Ze związku Oficerów Rezerwy Koła 
Lidzkiego. 

Dalszy ciąg cyklu odczytów p. kpt. dypl 
Dunin Borkowskiego, jaki miał być wysta 
szony w dniu 9.i 10 kwietnia b. r. w Związ- 
ku Oficerów Rezerwy Koła Lidzkiego został 

odłożony. O terminie członkowie zostaną po 
wiadomieni za pośrednictwem prasy. | 

Rekrueka fantazja. 
. Że poborowi a właściwie jak ich pospoli- 

cie zowią rekruci, gdy idą do szeregów, przy 

kałego w drugim majątku. To też dzię 
ki przewrotności rządców, nigdy te ża- 
lie i skargi nie miały skutku. Natural 
nie, że przyczyną tego była obszer- 
ność majątków i brak kontroli, oraz 
zbytnia ufność właścicieli w uezci: 
wość rządców. Na gruzach tych for- 
tun, osiadła ogromna ilość rządeów 
i ekonomów, których potomkowie 
dziś noszą się bardzo wysoko, nie 
<«hcąc pamiętać, że ich fortuny pow: 
słały z podwójnego oszustwa i nieucz- 
ciwości. 

Za te wszystkie nadużycia chłop 
nie odpłacał gwałtami, a cierpiał. W: 
Jątkowe tyłko były jakieś ruchy i p: 
udo-bunty, powstałe na tłe zbyt ju 
krzyczących niesprawiedliwości i bez 
prawia. Pewne poruszenia wynikły 
po uwłaszczeniu, gdy chłopi czasowo 
jeszcze musieli pełnić pewne prace 
pańszczyźniane. Zostały one jednak 
zdławione w zarodku, przyczem mało 

chlubną rolę odegrał hr. Józef Tysz* 
kiewicz z Landwarowa, dymisjonowa:* 
hy rotmistrz wojsk ros., który zgłosił 
się Na wolontarjusza z oddziałkiem 
konnej słążby do usług władz rosyj- 
skich i dał takie ujście swemu tempe- 
ramentowi w postaci drakońskich re- 
presyj, że wywołały one zgorszenie 
nawet u ówczesnego žandarmskiego 
oficera Rutkowskiego, który o tem 
z oburzeniem donosi szefowi żandar- 
mów w Petersburgu. (Archiwum Żan- 
<darmerji). 

O zabójstwach, nawet notorycz- 
"nych i zażartych gnębicieli chłopów, 
nie słyszano, bo ich nie było. 

W 1905 roku gwałty dokonywano 
na mieniu, głównie rąbano drzewo w 
lasach masowo, lecz nawet podpaleń 
prawie nigdzie nie było, zamachów 
na życie ziemian nie dokonywano. 
Gdy zaś wybuchła rewolucja i bolsze” 
wieki potem przewrót, były groźby w 
niektórych miejscowościach, łecz nic 
mie dokonano. Wyjątek stanowił tvl- 

      

   

    

ko pas przyfrontowy, lecz tam lud- 
ność była zdemoralizowana przez 
wojnę i wojsko, a dokończyli agitato- 
rzy; tam też spłonęło sporo dworów 
po ich rozgrabieniu. 

W początkach bolszewickiego prze 
wrotu nie zabito prawie żadnych zie- 
mian; wprawdzie w b. wileńskiej gu- 
bernji zamordowany został w dziś- 
nieńskim powiecie, zimą 1917 roku 
hr. Marjan Brzostowski w swoim 
majątku po rozpaczliwej obronie, lecz 
bandą dowodził szlachcic Polak i ka- 
tolik, niejaki Biesiekierski; w lepel- 
skim powiecie zostali zabici i niektó- 
rzy poranieni — członkowie rodziny 
Jai ewiczów; wreszcie w czasie nie- 
mieckiego „„vormarschu“ po Brzeskim 
pokoju, zostali zabici w tymże lepel- 
skim powiecie, gub. witebskiej, 2 zie 
mianie, bracia Sielawowie, lecz w po: 
równaniu z tem, co się działo na Ukra 
inie, Wołyniu, a jeszcze bardziej w 
Liflandji i Estonji oraz rdzennej Ro- 
sji — było to naturalnie niczem. 

Podziwiać należy łagodność i brak 
zaciętości i mściwości u tego ludu. 
Nie przemawia przeze mnie ani czu: 
łostkowość, ani chęć idealizowania, 
ani tem mniej tendencja demagogicz- 
nego przypochlebienia się — lecz rze- 
czywistość dostatecznie jaskrawa. 
: O zdolności białoruskiego chłopa 
i wyższości jego pod tym względem 
nad chłopem z Wielkopolski i Pomo- 
rza — słyszałem zawsze od nauczycie 
li, pochodzących z Małopolski i Kon: 
gresówki, a nawet samego Pomorza. 

Te skromne uwagi moje o chłopie 
naszym, nie wyczerpują bynajmniej 
obszernego tematu — sądzę, jednak, 
że mogą posłużyć, jako materjały do 
pewnej syntezy. 

   

E. Łopaciński. 

JI 

KAU R JE B 

  

ANIOLOWIE PIEKLA 
IOBRAZKIZKRAJU. 
  

oblekają się w szaty bohaterow, nikt temu 
nie zaprzeczy, bowiem pod ich naporem ła- 
mią się stragany na rynkach, padają żydow- 
skie sklepiki i podrzędne knajpki nie mó- 
wiąe o „mordobiciu wzajemnem*, To są rze. 

czy eodzienne. Tym razem jednak stało się 
coś innego. Oto mieniący się wielkim wo 
jem niejaki Jan Marcinkiewicz ze wsi Ko- 
rostowo gminy Horodeczno pow. nowogródz- 
kiego, jadąc w rekruty d 63 pułku piechty 
w Toruniu eśmielił się wypróbować swoją si 
łę na hamuleu pociągu zdążającego z Bara- 
nowiez do Lidy. Było to akurat na moście 
kolejowym na rzece Niemnie. Wydało mu się 
że nieprzyjaciel na niego napada, nabrał 
fantazji, i z eałą furją rzucił swoim kufer- 
kiem w hamulec. Skutek był natychmiasto- 
wy. Pociąg stanął. Pasażerowie oniemieli. 
Sprawą zajęła się polieja i władze kołejowe. 
Podobno zdarzyło m usię to wypadkowo, gdy 
zakładał kuierek na półkę. A może? 

Po wioskach kradną kartofle. 

Wi ostatnim czasie złodzi kowie roz- 
poczęli ofenzywę na produkty spożywcze, 
zmienili dotychczasową metodę — co się da. 
Kradną teraz kartofle. Oto we wsi Tkacze 
gminy lipniskiej Kuźmie Janowi skradziono 
30 pudów, a Szybutowiczowi Janowi w An- 

ach gminy lipni j około 100 pu- 
Mało tego. Antoniemu Mikszy w Daj- 

nowie lipniskiem skradziono nawet sieczkę 
narzniętą dla krów i konia. 

    

   

   
   

Kwesta uliczna. 

W dniu 3 kwietnia na ulicach Lidy odby- 
ła się kwesta uliczna, urządzona przez In- 
stytut Oświaty i Kultury im. Żeromskiego w 
Lidzie która dała 121 zł. 12 gr. ku. Poło- 
wę z tego przeznaczono na m Komitet 
do Spraw Bezrobocia. 

  

   

  

  

  

Sekwestratorzy defrau:lu ją... 

Wójt gminy bieliekiej zameldował na 
pesterunku policji, iż były sekwestrator u- 
rzędu gminnego Konstanty Lidzki pobrał w 
roku ubiegłym od mieszkańców wsi Dzitryki 
tytułem zwrotu kredytu Państwowego Ban- 
ku Rolnego 152 zł. 62 gr., których dotąd 
nie wniósł do Kasy gminnej. Również Soł- 
tys wsi Posolez gm. ejszyskiej Jazulewicz An. 
miał przywłaszczyć 741 zł. 50 gr. ściągnięte 
od mieszkańców wsi na podatki. Badany w 
tej sprawie, Jazulewicz eświadczył, że sumę 
tę zgubił i że wpłaci ją do kasy gminnej w 
ciągu tygodnia. 

WE RAGZO GRANO NE WZORZE OWCAWSE 

Popierajele Przemysł Krajowy 
LiL iii S A 

RADJO 
SOBOTA, dnia 9 KWIETNIA 1932 ROKU. 

11,58: Sygnał czasu. 12,10: Poranek szkol- 
ny ze Lwowa. 14,10: Program dzienny. 14,1 
Koncert popułarny (płyty). 15: Kom. 15,25: 
„Mala skrzyneczka“ — 15,50: Audycja dla 
chorych. 16,10: Odczyt dla maturzystów. 

16,30: Koncert życzeń (płyty). 16,40: Codzien 
ny odcinek powieściowy. 16,50: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17,10: Odczyt. 17,35: Pogad. mu 
zyczna. 18,05: Audycja i koncert dla dzieci. 
18,50: Kom, Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 19,00 
Tygodnik litewski. 19,15: „Z życia naszej 
prowineji“ — pogad. 19,25: Program na nie 
dzielę. 19,30: „Fantazja naszej mtodziežy“ — 
felj. 19,45: Prasowy dziennik radj. 20.0 
„Na widnokręgu”. 20,15: Koncert chóru „Wil 
big. 21,15: Koncert życzeń (płyty). 21,55: 

   

   

    

Feljeton z Warszawy, o wystawie pamiątek - 
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 Narodj. 22,40: Kom. 
23,00: „Akuku“ — odcinek z docinkami. — 
23,30: Muzyka łaneczna (płyty). 

NIEDZIELA, DNIA 10 KWIETNIA B. R. 

: Sy- 

  

  

   

  

10.00: Nabożeństwo ze Lwowa. 11. 
gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.1 Po- 
ranek symfoniczny z Filharmonji. 14.60: 
Audycje rolnicze. 15.55: Audycja dla dzieci. 
16.20: Audycja dła wszystkich. 17.15: Zaba- 
wa i sztuka bawienia się — odczyt. 17.30: 
Pogadanka prawnicza z cyklu „Kobieta ma 
głos”. 17.45: Koncert. 19.00: Pieśni litewskie. 
19.20: „Co się dzieje w Wilnie“? — poga- 
danka. 19.40: Program na poniedziałek. 
19.45: Słuchowisko.- 20.15: Koncert w wyk. 
Abrama Lufera i Leonida Sagałowa, laurea- 
tów konkursu Chopina. 22.00: Koncert. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
CHÓR ŻYDOWSKI Wi RADJO. 

„O godzinie 20,15 wystąpi przed mikrofo- 
nem wileńskim chór Żydowskiego Stowarzy- 
szenia Oświatowego, który: wykona m. in. u- 
twory Noskowskiego, Moniuszki, Niewiadom- 
skiego, Naprawnika, Gelbarta i Haendla. W 
przerwie koncertu H. Hohendlingerówna od- 
czyta przekłady z poezji hebrajskiej. 

WYOBRAŻENIA MŁODZIEŻY 

Naszych pedagogów zainteresuje niewąt- 
pliwie zapowiedziany na godz. 19.30 feljeton 
inż Porębskiego p. t. „Fantazja naszej mło 

dzi Prelegent zapozna radjosłuchaczy z 
wynikami ankiety szkolnej na temat możli- 
wości przyszłych wynalazków zorganizowanej 
pośród młodzieży naszych gimnazjów. 

TRANSMISJA Z MUZEUM NARODOWEGO. 

Ciekawa transmisja odbędzie się dziś o 
g. 21.55 Mikrofon zostanie umieszczony w Muz. 
Nar. w Włarszawie, gdzie obecnie 
wystawa pamiątek po Chopinie. O tej 
wie opowie nam ceniony krytyk i historyk 
muzyki dr. Binental. Po feljetonie zaś do for- 

tepja nu szopenowskiego, znajdującego się na 
wysławie, zasiądzie laureat I nagrody kon- 
kursu szopenowskiego, p. Aleksander Unin- 
skij i odegra szereg najcelniejszych utworów 
Mistrza. 

Dopłaty pocztowe na rzecz 
bezrobotnych zostają 

zniesione. | 
Wbrew pierwotnym zamierzeniom, do. 

płaty na rzecz bezrobotnych do opłat pocz- 
towych, które wprowadzone zostały na prze- 
ciąg 6-ciu miesięcy t. zn. do 14 b. m, nie 
będą nadal utrzymane i z dniem 15 b. m. 
poczta przestanie pobierać te dopłaty. 

    

   

    

  

Zniesione więc zostają dodatkowe opłaty * 
w wysokości 5-ciu groszy od listów, kart 
druków prywatnych, opłaty dodatkowe 5 gr. 
za polecenie i doręczenie paczek, od 5 do 50 
gr. za doręczenie listów wartościowych i 
przekazów pocztowych, oraz od 5 do 20 gr. 
opłaty dodatkowe od paczek. 

    

WE LE LN S KI 

Na ten film czekają miljony! 

Ten film kosztował miljony! 
Ten film porwie miljony! 
  

Posiedzenie Wil. Grupy Regjon. BBWR. 
Onegdaj odbyło się posiedzenie 

Wileńskiej Grupy Regjonalnej Posłów 
i Senatorów pod przewodnictwem pre 
zesa sen. Witolda Abramowicza. W 
toku obrad ,trwających kilka godzin, 
omówiono szczegółowo aktuałne spra 
wy gospodarcze i prace organizacyjne 
w terenie. Postanowiono -odbyć cały 
szereg zebrań sekcji samorządowej 
Rady Wojewódzkiej BBWR., tematem 

których będą referaty posłów i sena- 
torów o nowej ustawie samorządowej. 
Przyjęto do wiadomości ukonstytno- 
wanie się sekcji do spraw narodowo* 
ściowych Rady Wojewódzkiej pod 
przewodnictwem p. Tadeusza Młod- 
kowskiego i powierzono tej sekcji cały 
szereg aktualnych zagadnień do prze 
pracowania, 

  

Fortuna kołem się toczy... 
Biedak spadkobiercą 

Jeden z adwokatów warszawskich poszu- 
kuje obecnie w Wilnie szezęśliwea, który 
jeszcze sam nie wie, że stał się nagle bega 
czem, bowiem oczekuje go spadek w wysó- 
k 40 tysięcy dolarów. Szezęśliwcem tym 
jest niejaki Jakób Wajner stały mieszkaniec 
Wilna. 

Jakób Wajner ogłosił w sweim czasie w 
amerykańskiej gazecie obszerny list, w któ- 
rym poszukiwał swego ojca nazwiskiem 
Mojżesz Szmidt, Szmidt przed laty porzucił 
matkę Wajnera wraz z dziećmi na pastwę 
losu i wyemigrował do Ameryki gdzie praw- 
dopodobnie dorobił się fortuny i ożenił się 

7е świata 
Ciekawy obrazek z życia 

Tak się już praktykuje w Światku zło- 
dziejskim, że najczęściej do swoich prywat- 
nych eałkiem porachunków wsiąga i policję 
do której przychodzą mieszkańcy spelunek 
ze skargami najrozmaitrzej formy i treści. 
Jaskrawy dowód tego dał w swoim czasie 
poszukiwany obecnie przez policję organiza- 
tor porwania S-letniego Lejbowicza, Zelik 
Lewinson vel „Chana-Bobkes“ oraz jego 
„najserdeczniejszy przyjaciel* prawa ongiś 
ręka Orka-Setka. 

W tych dniach wywiadowcy Wydziału 
Śledczego „gościli* innego swego „degrebo 
znajemego* — zawodowego złodzieja Gier- 
szanowa, który prawie stale przebywa w 
więzieniu Łukiskiem, edzyskując wolność 
najwyżej na trzy miesiące, by później zno- 
wu „wpaść* podezas kolejnego występu. 

Tym razem (po raz pierwszy chyba w 
swojem życiu) znalazł się Gierszanow w Wy 
dziale Śledczym nie w charakterze oskarżo- 
nego lecz jako — oskarżyciel. 

Ote Gierszasow oskarżył swoją „żonę* R. 
Kemechmanównę o okradzenie go na znacz- 
ną sumę i ucieczkę z domu z kochankiem 
znanym policji pod przewiskiem „Zamka 

Kroja“,. 
Z Kemechmanównaą, Gierszanow ożenił 

się przed 4 miesiącami, podczas chwilowego 
odzyskania wolności. Policja śledcza otrzy- 
mała wówczas nformacje, że w domu scha- 
dzek przy ul. Sofjanej ma się odbyć „ślub 
złodziejski* Gierszanowa z jedną z byłych 
„cór Korynłu* Kemechmanówną.  Wiesele 
cbchodzono niezwykle „uroczyście*, a ja- 
ko gości zaproszono elitę złodziejską, wszyst- 
kich właścicieli domów publicznych i inne 
indywidua tego samego pokroju. Zbiórka 
tylu podejrzanych osób w jednem miejscu 
nasunęła policji zrozumiałe obawy, wobec 
czego „uczta weselna* młodej pary odhyła 
się pod ścisłą kontrolą i obserwacją wywia- 
doweów służby śledczej. 

KRO 
Dziś: Marji Kleofasowej. 
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9 Wschód słońca — g. 4 m. 36 

Kwiecień | zonda оь оа, 18 в0 
Spostrzožonin Zakladu Metearsiogj! U, S. B. 

w Wilnie z dnia 8 IV — 1932 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 744 
Temperatura środaia  -|- 4° С. 

= majwyżers: -j- 7* C. 

. majaižszai | 37 C. 

Opad: 3,6 

Wiatr: połudn.-zach. 
Tendencja: spadek, potem wzrost. 
Uwegi: półpochmurno, przelotne deszcze. 

OSOBISTA 
— Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskie- 

go w Wilnie Stanisław Łączyński wyjechał 
dziś w sprawach służbowych do Warszawy. 

Nieobecnego prezesa będzie zastępował 
naczelnik wydziału p. Tadeusz Żemoytel. 

— Nowomianowany Dyrektor Robót Pu- 
blicznych w Wiileńskim Urzędzie Wojewódz- 
kim inż. Aleksander Zubelewicz objął dnia 
7 b. m. urzędowanie i przedstawił się urzę- 
dującemu w czasie nieobecności Wojewody 

p. Wicewojewodzie Jankowskiemu. 

Jutro: Ezechjela Pr. 

    

  

MIEJSKA. 

— Poranków muzycznych w roku bieża- 

cym nie będzie. Na mocy uchwały Magi- 

stratu ogród Bernar: ki nie będzie w ro- 

ku bieżącym wydzierżawiany na żadne płat- 
ne imprezy, jak to miało miejsce w latach 

poprzednich, dzięki czemu mieszkańcy, szu- 

kający odpoczynku volens-nolens skazywani 

byli na opłacanie haraczu. W roku bieżą- 

cym jednak Magistrat wzorem lat ubiegłych 

projektował urządzać w niedziele i święta 

bezpłatne poranki orkiestr wojskowych. 

względów jednak oszczędnościowych projekt 

ten upadł i w związku z tem poranków mu- 

zycznych w sezonie łetnim również nie bę- 

  

   
że 

dzie. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy z rysunku. Państwowa Ko- 

a egzaminacyjna przy Wydziale Sztuk 
Pięknych U. S. B. dla egzaminów z rysunku 
jako przedmiotu nauczania w szkołach śred- 
nich ogólnokształcących i seminarjach nau- 

h podaje do wiadomości kandyda- 
cych przystąpić do egzaminów w 

wiosennym, że podania o dopusz- 
czenie do egzaminów wraz z załącznikami 
należy składać na imię Przewodniczącego 
Komisji w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięk 
nych U. S. B. (ul. Uniwersytecka 3) do dnia 
18-go kwietnia r. b. włącznie w godzinach 
od 14-ej do 15 -ej codzień. 

  

     

  

40 tysięcy dolarów. 
po raz wtóry. 2 

Jakób Wajner wskazał w swym liście, że 
znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji i pro 
si ojca © naprawienie wyrządzonej krzyw- 
dy. Traf chciał. że list w „Forvardzie* prze- 
czytał Szmidt leżąc już na łożu śmierci. Prze 
jęty treścią listu Szmidt — bogaty przemy- 
słowiee bestoński, natychmiast wezwał do 
siebie notarjusza i zapisał w sporządzonym 
przez siebie testamencie 40 tysięcy dołarów 
dla swego syna Jakóba Włajnera. Wkrótce 
Szmidt zmarł i obecnie szczęśliwego Jakóba 
oczekuje spadek w wysokości 40 tysięcy do- 
larów, (e). 

ae э 

podziemi. 
mieszkańców spelunek. 

Po specyficznym dla tych ster obrządku 
zw. „ślubem złodziejskim* młoda para za- 
mieszkała przy ulicy Bakszta Nr. 5 zarabia- 
jąc naraze z udzielenia swego pokeju „za- 
kochanym рагот“, 

Aż oto po pewnym czasie wyszedł z wię- 
zienia były kochanek Kemechmanówny Zam- 
ka Kroja i Gierszanow powziął podejrzenie, 
że „żona* go zdradza. Jakoż rzeczywiście, 
gdy przed paru dniami powrócił do domu 
nie zastał już w nim swej kochanki, a wraz 
z nią ulotnił się szereg cenniejszych rzeczy. 
Nieeo później dowiedział się on, że kochanka 
zbiegła do Zamki Kreji i mieszka z nim przy 
ul. Archanielskiej Nr. 52. Wówczas pałająe 
zemstą Gierszanow zgłosił się do policji i 
złożył wyżej przytoczone zameldowanie. 

Aczkolwiek Gierszanow cieszy się u po- 
lieji taką opinją, że raczej powinien stale 
siedzieć w więzieniu, jednakże zameldowanie 
zostało zaprotokółowane i w dniu wezoraj- 
szym Gierszanowa, zbiegłą jego „małżonkę* 
oraz kilku świadków, zawezwane do Wy- 
działu Śłedczego celem zbadania. 

Podczas badania Kemechmanówna о- 
świadczyła, że Ślub złodziejski jest nieważ- 
ny i dlatego nie uważa siebie za prawną 
żoną Gierszanowa, zaś odchodząc od niego 
zabrała jedynie te rzeczy, które należały do 
niej, Pozatem Kemechmanówna zaczęła zdra. 
dzać pewne tajemnice porzuconego „malžon. 
ka*. Obecny przy tem Gierszanow szybkim 
ruchem wydobył wówczas nóż i rzucił się 
z nim na Kemechmanównę usiłując ją zabić. 
Wywiadowcy, aczkolwiek nie oczekiwali ze 
strony G. tak daleko posuniętej bezczelności 
obezwładnili go i nóż odebrali. Gierszanow 
zdążył jedynie przebić swej kochance toko 
we palto, nie zadając zresztą żadnego usz- 
kodzenia ciała. Zakutego w kajdanki prze- 
wieziono G. do aresztu centralnego i prze- 
kazano de dyspozycji prokuratury. (e). 
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SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Sobótka W. „Ognisku Akademickiem*. 
W, dniu dzisiejszym w salonach „Ogniska 
Akademickiego'* odbędzie się zabawa tanecz- 
na. Do tańca przygrywać będzie jazz-band. 
Początek o godzinie 21. Wejście dla akade- 
mików tylko za okazaniem legitymacji 1 zł. 
dla gości za okazaniem karty wstępu — 2 
zł. 50 gr. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Opera komiczna w gimn. Leleweła, W. 

sobotę dnia 9 kwietnia staraniem Opieki Ro 
dzicielskiej przy Gimnazjum J. Lelewela od- 
będzie się w sali Gimnazjum opera komiczna 
„Zaręczyny przy latarniach* muz. Offenba- 
cha w 3 aktach — w wykonaniu zespołu 
uczniów i uczenie p. Elizy Załuskiej. Całko- 
wity dochód przeznacza się na rzecz wpiso- 
wego dla niezamożnych uczniów tegoż 
Gimnazjum. 

Audycja muzyczna dla młodzieży szkol- 
nej w Konserwatorjaum. W. sobotę dnia 9 
b. m. odbędzie się III-cia uadycja muzyczna 
dla młodzieży szkół średnich, organizowana 
przez Bratnią Pomoc Konserwatorjum w po- 
rozumieniu z Kuratorjum Szkolnem. W? pro 
gramie formy instrumentalno-liryczne (pre- 
ludja, pieśni bez słów, ballada, barkarolla, 
rapsodja i inn.). 

Wykonawcy: soliści-słuchacze wyższych 
kursów Konserwatorjum oraz orkiestra 1 
P. p. Leg. pod dyrekcją prof. Feliksa Kosec- 
kiego. Początek o godz. 4 po poł. 

Bilety w cenie 30 gr. 

GOSPODARCZA. 
— Zjazd plantatorów soi ster rolni- 

niczych dowiadujemy się, iż w najbliższy 
poniedziałek dnia 11 b. m. o godzinie 12 w 
południe z inicjatywy grona producentów soi 
z Wilna zbierze się w Warszawie na narady 

zjazd plantatorów soi z terenu całej Rzeczy. 
pospolitej. Zebranie odbędzie się w sali Cen- 
tranego Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, a celem zjazdu będzie zorgani- 
zowanie Związku Plantatorów Soi w Polsce. 
Nowy związek będzie miał na celu propago- 
wanie uprawy, soi, ażeby zastąpić importowa- 
ną do kraju soję własną produkcją. Na zjazd 
przybędą reprezentanci Ministerstwa Roln 

twa, delegaci: z Wilna, Lwowa, Poznania, Kra 
kowa, Z Wołynia i innych stron Polski. 

— Kiedy jest płatny podatek przemysło- 
wy. Władze skarbowe wyjaśniły, że zryczał- 
towany podatek przemysłowy płatny jesl w 
następujących czterech ratach: 15 kwietnia, 
15 lipca, 15 października i 15 grudnia. 

WOJSKOWA. 
— Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

Kursu Podoticerów Zawodowych 6 P. P. L. 
Dnia 3 kwietnia b. r. w Kasynie Oficerskiem 
6 p. p. Leg. nastąpiło uroczyste zakończenie 
roku szkolnego. 

Uroczystość ta odbyła się w obecności p: 
Biestka Stefana, dowódcy pułku, p. Zaborow 
skiego Konstantego, dyplomowanego majo- 
ra, p. Kralczyńskiego, oficera oświatowego, 
p. Stubiedy Edwarda naczelnika oświaty po- 

  

   
  

    

  

  

      

  

Już wkrótce      
   

w kinie 

HELIOS 
zaszkolnej K. O. W., p. Kossarskiego Marja- 
na, kierownika Szkoły dła Dorosłych, całego 
zespołu grona nauczycielskiego i szeregu ofi- 
cerów. 

Uroczystość otworzył p. Kossarski Mar- 
jan, kierownik kursów, a który w serdecz- 
nych słowach podziękował p. Biestkowi Do- 
wódcy pułku za to, iż swoją opieką i miłoś- 
cią żołnierską podniósł oświatę podofice- 

      

rów 6 p. p. Leg., zaś p. Kralczyńskiemu Łu- 
kaszowi za pracę niezmordowaną przez trzy 

kursów i opiekę nad lata nad organizacją 
podoficerami na wyk 

Następnie przema 
dowódca pułku, dziękując p. Kossarskiemu 
i prelegentom za ich owocną pracę i pod- 
niesienie oświaty podoficerów 6 p. p. Leg.. 
p. Zaborowski Konstanty major. p. Kuchar- 
czyk, starszy sierżant p. Kondratowicz i wie, 

łu innych. 
Po przemówieniach p. Kossarski rozdał 

42 absolwentom świadectwa z ukończenia 
kursu w zakresie 7 klas szkoły powszech- 
nej. 

Na zakończenie wśród podniosłego nastro 
ju odbyła się wspól: fotografja. 

Należy nadmienić, że prelegentami na 
Kursach byli: Ks. Dobrowolski Stefan, Dąb- 
kowski Stani y, Kondratowicz Józef, Ku- 
tyłło Stanisław, Wójcik Władysław i Jure- 
wicz Ignacy. 

Na Kurs ten uczęszczało 76 podoficerów 
6 p. p. Leg., z których do egzaminu przed 
Państwową Komisją przystąpiło 49, egza- 
min zdało 42 podoficerów, w tem 7 z oce- 
ną bardzo dobrą, 12 dobrą i 23 z dostatecz- 
ną, 

  

    

          

, 
— Kary grzywny i aresztu za nieprze- 

strzeganie obowiązku meldunkowego. Wo- 
bec zbliżającego się terminu powołania na 
ćwiczenia wojskowe oficerów i szeregowych 
rezerwy w r, b., jak również ujawnionej nie- 
świadomości osób, pociąganych do odpowie- 

dzialności karnej za nieprzestrzeganie przepi- 

sów ustawowych, Komendant P. K. U. Wilno- 
Miasto przypomina ciążące na poszczególnych 
kategorjach osób stanu urlopowanych, obo 
wiązki meldunkowe, a w szczególności: 

Zgodnie z postanowieniami art. 94 rozp. 
wyk. do ustawy o pow. obow. służby wojsk. 
(Dz. U. R. P. Nr. 46/28, poz. 458)  oso- 
by podlegające powszechnemu obowiązkowi 

jskowemu, od 1 września tego roku, w 
ym kończą 18 lat życia, aż do chwili sta- 

wienia się do poboru, oraz poborowi (ochotni 
cy), od chwili ogłoszenia im orzeczenia właści 

jącego ich za zdolnych łub 
ych do czynnej służby woj- 

, jak również oficerowie i szeregowi 
rezerwy i pospolitego ruszenia, obowiązani 
są zawiadomić właściwe urzędy dla spraw meż 
dunkowych o każdorazowej zmianie miejsca 
zamieszkania. 

Temu samemu obowiązkowi podlegają sze 
regowi urlopowani w myśl art. 72 oraz urlo- 
powani na Ścisłe określony termin, wskutek 
czasowej niezdolności do czynnej służby woj- 
skowej, jak również osoby, wykluczone w 
myśl art. 9 ustawy o powsz, obow. od służby 
wojskowej. 

Winni niedopełnienia powyższego obowią 
zku meldunkowego, ulegną karze grzywny 
do 500 złotych lub aresziu do 6 tygodni, albo 
obu tym karom łącznie. 

Ponadto, art. 98 ustawy o powsz. obow. 
wojsk. nakłada na wyszczególnione wyżej 0- 
soby stanu urlopowych, obowiązek posiada- 
nia i utrzymywania w należytym stanie, wła- 
$ciwych dla nich dokumentów wojskowych. 

Winny nieposiadania z własnej winy woj 
skowego dokumentu legitymacyjnego, stwier- 
dzającego stosunek do służby wojskowej, lub 
określającego przeznaczenie na wypadek mo- 
bilizacji, a wydanego przez Komisję Poboro- 
wą, lub przez władzę wojskową, oraz winny 
umyślnego zniszczenia tych dokumentów, ule- 
gnie karze grzywny do 150 zł, lub aresztu 
do dni 14, albo obu tym karom łącznie. 

Zarówno powyższe zarządzenia ustawowe, 
jak również wszelkie pozostałe przepisy i 
wskazówki, obejmujące szczegóły służby w 
rezerwie i pospolitem ruszeniu, zawarte są 
w tekście nowych pouczeń do książeczek i za 
świadczeń wojskowych, wydanych w roku 
1932. ° 

Pouczenia te, rezerwišci i pospolitacy, mo- 

gą otrzymač bezplalnie w P. K. U, Wilno— 
Miasto codziennie w godzinach przyjęć in- 
teresantów od godz. 11—13. k 

ZE ZWIĄZKOW I STOWARZYSZEN. 
— Loterja Fantowa. Uprasza się osoby 

mające wygrane z losowania odbytego 6-g0 
marca b. r. o niezwłoczny odbiór fantów, 
które wydawane są przy ul, Mickiewicza 12 
m. 2 od godz. 11 do 2-ej ppoł. do 15 kwiet- 
nia włąeznie, poczem ostatni dzień wydania 
6 maja b. r. w tych samych godzinach, a po 
wymienionym terminie żadne rekłamacje 
nie będą uwzględnione. 

Zarz. T-wa Pom. Żołn. Polsk. 
— Wieczorek w Z. R. i b. W. Związek 

Rezerwistów i b. Wojskowych w Wilnie u- 
rządza w lokalu własnym przy ulicy Żeli= 
gowskiego 4, drugie podwórze na pierw- 
szem piętrze, w sobotę dnia 9 kwietnia r. b. 
© godzinie 20 wieczorem, na program które- 
go składają się: odczyt pod tyt. „Obrona 
Wiilna* po odczycie zabawa taneczna. Wejś- 
cie 25 gr. 

— 7е Zw. Prac. Inst. Użyt. Publicznej. 
Dnia 3 kwietnia 1932 r. odbyło się ogólne 
doroczne zebranie członków Związku Pra- 
cowników Komunalnych i Instytucyj Uży 
teczności Publicznej w Polsce oddział w Wil 
nie na którem został wybrany nowy Zarząd 
i Komisja Rewizyjna. 

W. skład Zarządu weszli: p. p. Suchocki 
Feliks, Rozłucki Stani „ Korybski Hen- 
ryk, Skabas Stnislaw, Druto Maciej, Urba- 
nowicz Aleksander, Moczul Helena, Szpa- 
kowski Stanisław i Łaz: z Wincenty. do 
Komisji Rewizyjnej zaś weszli p. p. Milew- 
ski Sta aw, Rogacz Jóezf i Ostrowski 
Franciszek. 

Między innemi była poruszona sprawa fun 
duszu emerytalnego, którym dotychczas dy- 
sponuje Magistrat. 
Ogólne zebranie jednogłośnie uchwaliło zwró 

ci się do Magist. aby fundusze emeryt. były 

złożone w którymkolwiek z banków wiłeń- 
skich gdzieby takowy procentował. O ile Ma- 
gistrat nie przychyli się do uchwały ogółne- 
go zebrania, wówczas postanowiono zwró- 

się z prośbą o interwencję do władz wyż. 
szych. 

Jednocześnie ogólne zebranie postanowiło 
zwrócić się do Magistratu z protestem prze- 
ciwko potrąceniu 50 proc. poborów wyda- 

ch przed trzema laty tytułem gratyfikacji 
świątecznej, która była zaakceptowana przez 
Radę Miejską i uzyskała. zezwolenie Władz 
Nadzorczych. : : 

    

    

   

        

   

  

    
   

   
   

  

    Związek Drukarzy 
Bakszta 8 Bakszta 8 

Dziś, o g. 9 wiecz., odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jazzbandu. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

       

       



ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zebranie „Laudy*. W, dniu 13 

kwietnia b. r. o godzinie 19 w lokalu świet- 
licy pocztowej w Wilnie odbędzie się ogólne 
zebranie członków Pocztowego Klubu Spor 
towego „Laud: Stawiennictwo wszystkich 
członków obowiązkowe. 

—Odezyt o spółdzielczości. Dziś w so- 
botę 9 kwietnia o godzinie 18.30 w Kole 
Pol. Mac. Szkolnej im. T. Kościuszki przy ul. 
Turgielskiej Nr. 2 odbędzie się odczyt p. 
Stefana Matuszkiewicza p. t. „Społeczne za- 
sądy spółdzielczości*. Wstęp bezpłatny. 

— Zarząd Koła Senjorów „Legjonu Mło- 
dych* podaje do wiadomości, że w niedzielę 
dnia 10 kwietnia 1932 r., w lokalu L. Mł. 
przy ułicy Królewskiej 5 m. 10 odbędzie się 
Zebranie Walne Koła Senjorów L. Mł. Po- 
czątek w 1-szym terminie o godzinie 12-ej 
w 2-im o godzinie 12 m. 30. 

Zarząd prosi wszystkich członków Koła 
© przybycie. 

— Odczyt dla podoficerów garnizonu wi- 
leńskiego. arząd Ogniska Podoficerów Za- 
wod. Garn. Wił. zawiadamia, iż w dniu 10 
kwietnia b. r. o godz. i12ej w lokału Ogni- 
ska zostanie wygłoszony dla członków i ich 
rodzin odcźyt przez p. Donata Szpakiewicza 
(„Duncio“) na temat „Jak adamy w 
krzywem žwierciadle“. 

Wstęp wolny. 
— Pienarne Zebranie Izby P.-H. w Wilnie. 

W dniu 10 kwietnia o godz, 17-ej w sali Wi- 
leńskiego Konserwatorjum Muzycznego ul. 
Wielka 47 (wejście od ul. Końskiej Nr. 1) 
odbędzie się XII Plenarne Zebranie Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie. 

Na porządku dziennym (iguruje miedzy 
innemi: sprawozdanie z działalności Izby 
za: czas od 15. X. do 31 XII r. ub. ovaz 
informacje o działalności Izby za czas od 
4 stycznia r. b. — sprawozdanie o nie go 
spodarczym okręgu Izby w IIl-cim i IV-ym 
kwartale 1931 r., zamknięcie rachunkowe 
Izby za r. 1931 oraz sprawozdanie Komi 
Rewizyjnej, wybór Komisji Rewizyjnej na 
r. 1932, uzupełniające wybory do Komisji 
Stałych, wybór członków Sądu Arbitrów na 
r. 1932, uzupełniające wybory do Sądu Ho- 
norowego Izby, omówione będą sprawy 
związane z utworzeniem i ustaleniem zakre- 
su działania Ekspozytury Biura Izby w Bia- 
łymstoku oraz sprawa utworzenia Komisji 
do Spraw Białostockich, sprawa zorganizo- 

‚ Biura Reklamacyj Kolejowych, za- 
żenie księgowych oraz szereg innyc 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk szewców zaostrza się. Wczoraj 

w czwarłym dniu strajku szewców nie za- 

  

  

  

      

      
  

        

   

      

     

  

     

Pracodawcy „nie - odpo- 
„ na memorjał pracowni.    

W] godzinach południowych lotne komi- 
sje z ramienia strajkujących zwiedzały po- 
szczególne warsztaty szewieckie celem spraw- 
dzenia czy wszyscy szewcy przyłąc. się 
do strajku, przyczem pracujących wzywano 
do poparcia akcji strajkowej. 

W południe odbyło s walne zebranie 
szewców na którem ze złożonego na wstę- 
p prawozdania wypašnilo się, iż w chwili 
obecnej strajkuje zgórą 1000 szewców. 

Na zebraniu tem zapadła uchwała zao- 
strzenia strajku oraz założenia związku pra- 
cowników szewcękich. 

  

      
  

     

      

  

   

RÓŻNE. 
— Miesiąc klęski bezdomnych psów. Ra- 

karnia miejska w ciągu ubiegłego mies 
wyłapała 125 bezdomnych psów, z tego 112 
uśmiercono. 

— Reemigracja z Francji. W ostatnich 
ziału opieki społecznej Magi- 

u zgłasza się stosunkowo dużo reemi- 

ntów z Francji, którzy w swoim czasie 
wyemigrowali do ancji w poszukiwania 
pracy. Obecnie zgłaszają się do opieki z 
prośbą o dach nad głową, opowiadając o wy 
jatkowej nędzy, panującej wśród reemigran- 
tów francuskich. 

— Sprostowanie. W” zwi 
iesze. we wczoraj 

  

      ąca 

   
    

  

    
  

ku z nołatką, 
żym numerze 

     

   

  

     

   
e z 
domu rzy ulicy Konarskiego, 
iujemy się, że Turbaniec jest uczniem 

nie szkoły litewskiej, lecz kursów technicz- 
nych. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienie „Słomkowego 

kapelusza* na Pehulanee. Dziś 
tę dnia 9 kwietnia o godzinie 8 wiecz. po raz 
statni ujrzymy młodyjne i barwne widowis 

ko „Słomkowy kapelusz”. Sztuka ta jest kla 
sycznem dziełem mądrego w swojej naiwno- 
ści gallijskiego humoru, jest żartobliwem i po- 

godnem spojrzeniem na stary Pary i 
sto naszych marzeń. Wszyscy, którzy jeszcze 
nie widzieli „Słomkowego kapelusza” — 
niech korzystają z okazji i nie pozbawiają się 
miłego złudzenia, jakie da wieczór, spędzo- 
ny na Pohułance. 

Jutro, w niedzielę 10 b. m. o godz. 8-ej 
wiecz. — pierwszy koncert laureatów konkur 
su Chopinowskiego. 

— Występy Antoniego Różyckiego w ko- 

   

  

    

  

  

       

      

       

    

KOUCĘRCJ ESR Ww 

medji „Bęben* w Łutni. Dziś w sobotę dn. 
9 kwietnia o godzinie 8 wiecz, po raz drugi uj 
rzymy świetnego artystę Antoniego Różyckie 

ntoni     go w wesołej komedji p. t. „Bęben'*. 
Różycki z roli „Maurycego Dełanoy'* stwarza 

  

   postać, która obok nieprzepariegóo wdzięku, 
posiada cechy sprężystości i rozsądku, które 
nawet w obliczu miłości potrafią nałożyć pe- 
wne tamy szalonemu sercu. 

Jutro, w niedzielę 10 b. m. o godz. 8 w. 

  

„Bęben* z Antonim Różyckim. 
— „Mam lat 26% — na Pohulance. Po- 

czątek o godzinie 4 po południu. Ceny miejsc 
popołudniowe. 

— „leh synowa* — w Lutni, początek 

    

o godz. 1-ej po południu, Ceny miejsc popo- 
łudniowe. 

— Wielki festival 
Chepina, na Pohulance 
kwietnia rozpoc ją 
reatów Konkur: 
lę dnia 10 kwietr 1 

gry), Kurt Engel (Austrja 
(Węgry). 

W poniedziałek 11 kwietnia wezmą udziaf: 
Imre Ungar (Węgry) i Zuzanna de Meyer 
(Bełgja). ч 

Trzeci koncert we wtorek 12 kwietnia wy- 
i ibram Lufer (ZSRR) i Leonid Saga- 

RR). 
czwart 

laureatów konkursu 
W” niedzielę 10-go 

rty 9-ciu lau- 
a. W niedzie- 
iy Herz (We- 

i Juljan Karoliji 

      
          

   
   

   

  

ie 13 viet 
SRR) i Ema 

m, ostatnim koncc 
eodor Gutinan | 

    

Występy ymienionych laureatów 
budzą w Wilnie coraz większe zainteresowa- 
nie muzykalnych sfer Pozostałe bilety naby- 
wać można w kasie Teatru „Lutnia* od go- 

dziny 11—9 wiecz Bilety honorowe i ulgowe 

   
    

   

   
nieważn ) 

W stkie koncerty odbędą się w gmachu 

Teatru Miejskiego na Pohulance. Początek 
o godzinie 8-ej wiecz. 

SPORT 
PIERWSZY MECZ PIŁKARSKI z0 

Dziś na boisku Makabi o godzinie 3 
nastąpi inauguracja sezonu piłkarskiego. 
„Do boju* ru drużyna Ogniska i M bi. 
Miłośnicy piłki okrągłej będą mogli naocz- 
nie przekonać się o formie drużyn i o ich 
szansach w zbliżających się rozgrywkach 
mistrzowskich 

W. niedz 
mecz rewanzow 

 BERZESZEZET SZW LITS SS 
Popierzjele Przemysł Kraiowy 

   

       

    

    

  

te same drużyny rozegrają 

  

IL“ EN. SK 

Przeniesienie 
Departamentu Zdrowia. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że w łonie czynników 
rządowy powstała definitywnie decyzja 

iesienia departamentu Zdrowia z Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerst- 
wa Pracy i Opieki Społecznej 

Samobójstwo kupca. 

(Tel. od własn. koresp. z 

Dziś rano popełnił samebójstwo znany 
kupiec i przemysłowiec warszawski Wacław 
Pakulski. Wyskoczył on z czwartego piętra 
damu, w któ mieszkał, na bruk uliey 
Śmierć nastąpiła momentalnie. Przyczyną 
śmierci był zły stan finansowy jego przed- 
siębiorstw. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ROZPACZ Z NĘDZY PCHNĘŁA JĄ DO 

SAMOBÓJSTWA. 

Wczoraj wieczorem przechednie na ulicy 
Beliny zauważyli wpobliżu domu nr. 19 ja- 
kąś młodą dziewczynę, która przymocowaw- 
szy szsurek do drzewa usiłowała powiesić 

Przechodnie natychmiast zdjęli ja ze 
stryczka i oddali w ręce policji. 

Jak się okazało była to 2i-letnia Alek- 
sandra Batorówna bez stałego miejsca za- 
mieszkania. 

Batorówna pochodzi z Newogródka skąd 
przybyła niedawno do Wilna w nadziei zna- 
lezienia jak uczciwej pracy. Srodze się 
jednak zawiodła. Cierpiąc głód i chłód do- 
prowadzona do ostatecznej rozpaczy, — po- 
stanowiła odebrać życie. 

Batorówna przesłana zostanie pod eskor- 

tą do Nowogródka ped opiekę najbliższej 

rodziny. (e). 

KRADZIEŻE. 

D omieszkania Jenty Kacew (Stefańska 
7), za pomocą dobranego klucza. do- 

i się złodzieje i wynieśli garderobę mę- 
ską, damską oraz inne przedmioty na sumę 

1000 zł. 

Zapomocą wyrwania zamku, nieznani 
sprawcy dostali się na strych Leji Politac- 
kiej (Sadowa 4 i skradli bieliznę męską i 

damską oraz pościelową łącznej watoś 

złotych. 

  
  

    

Warszawy). 

    

   
  

        

  

  

    

  

    

Ne 81. (2323) 

Sytuacia powodziowa na prowincji. 
3 dni > 

Wieści z Wileńszczyzny. 
Powiat dziśnieński. 

Stan wody w Szarkowszczyźnie — 4 m. 
19 em. W: Hermanowiczach — 6 m. Dzisna 
6 m. 12 em. Rzeka Dzisienka wolna jest od 
zatorów lodewych na terenie całego powiatu. 
Zator na rzece Dźwinie w okolicach Dre- 
husz nadał trwa. W. okolicy Hryhorowiez 
na Dźwinie utwerzył się drugi zator. Dźwi- 
na powyżej Dzisny stoi. 

    

Powiat wilejski. 

Wilja na wysokości gm. żodziskiej ruszy- 
ła © godzinie 18 w dniu 6 b, m. Wzrost po- 
zi mu wody w okolicach Żodziszek wynosi 
3 m. 30 em. ponad poziom normalny. W 

zku z tem dwa osiedła na terenie gmi- 
ny żodziskiej Danusowo i Wojnigienięta 
zagrożone powodzią. Zarządzono przygoto- 
wania do ewakuacji, uruchomiono pogoto 
wie ratunkowe, a z kilku zagród usunięto 
nabytek mieszkańców. 

Zarówno na Wilji, jak it na innych rze- 
kach w powiecie grubsze tatle kry lodowej 

      

› 
Ё szj w nocy z dnia 6 na 7 

b. m. zanetowano bki spadek wody, któ- 
ry przy moście, położonym wpobliżu mia- 
sta Wilejki o godz. 15 dnia 7 b. m. wynosił 
19 em. Zjawisko te tłumaczy się spadkiem 
temperatury i brakiem opadów atmosferycz- 
nych. Pomimo notowanego spadku wody w 

ie słonecznej pogody, lub deszezu w naj- 
ch dniaeh możliwy jest nowy przy- 

bór wody, bowiem zło: nieżne w lasach 
na terenie powiatu są dość znacznej gruboś- 
ci. Mosty w Kaśnicy i w Nareczu uratowano 

zezenia. Mieszkańcom zaścianku Mor 
gi powódź w obecnej sytuacji nie zagraża. 
W kilku miejscowościach na terenie powiatu 
zestały uszkodzone mosty i urządzenia 0- 
chronne. Straty powstałe z tego tytułu do- 
tychczas ustalone jeszcze nie zostały. Komu- 

nikacja na odcinkach uszkodzonych została 
przywrócona, 

    

   

  

     

  

Powiat oszmiański. 
Stan wody na rzeee Oszmianee w Oszmia 

nie w dniu wczorajszym w godzinach przed- 

południowych wynosił 1 m. 30 em. ponad 

poziom normalnż: Elektrownia w Oszmianie 

czynna. Na rzece Wilji w powiecie dziś ra- 

ne płynęła kra lodowa. Stan wody na rzece 

Wilji wynosi 3 m. ponad stan normalny. 

Km Miejskie | 915: 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

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

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balksn 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Deiši Naidowsžy 
przebój polski 

CENY ZNIŻONE : 

Legion ulicy 
Arcydzieło to jednocz. demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy*. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz 4, 6, 8 i 11'15, w niedzielę o g. 2-ej. — 0 

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

Mirska, 
Reż. Ai. Ford, kier. lit. red T. Konczyc. 

Stefan Rogulski, 

— WKROTCE: Aniołowie 

W rolsch główn. Zosia 
Radzio Fijewski, Jez Kobusz. 

iekła. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Król 
komików BUSTER KEATON — 

w arcywesołej komedji dźwiękowej p. t. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

BUSTER SIĘ ŻENI 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15. Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwiękowe Kino | Dzi“! 

CASINO 
wielka 47, tel. 15-41. 

100% cudo-fiłm 
dźwięk. Paramountu p.t. 

Ceny miejsc normalne. 

Klątwa rodu mandarynów 
na tle tregicznych nieporozumień i potwornej zemsty Chińczyka. 

е Anna May Wong 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

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

Udział biorą: znakomita chińska gwiazda 

i dawno niewidziany bohater filmu „Bitwy pod Czuszima* Sessue Haykawa. 
Peczątek o gydz. 4, w dnie Świąteczne o g. Żrej 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE Dziś! Najsłyn. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. Najnowszy film dźwięk. produkcji 
polskiej, który wytw. przełom w dotychczas, szablonie filmów polskich 

Realizacji genjalnego reżysera Józefa Lejtesa, twórcy filmów .Huragan" i „Z dnia na dzień". 
Ze wzgl. na całość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów: 4, 6, 8 i 1015 
Dyrekcja kina „Pan* — pragnąc, w dobie ob przeż. kryzysu, udostępnić najszersz. 
dźwięk. polski „DZIKIE POLA* — postenow. ceny biletów obniżyć: Dzienre — Balkon 50 gr., parter 80 gr.. 
wojskowe i dziecinne 40 gr. Włeczorowe — Balkon 60 gr., III m. 80 er.. !! m. 1 zł., | m. 1 zł. 20 gr., ulg. 1 zł. 

w dramacie 

DZIKIE POLA 

masom odwiedzić największy 

Ogłoszenie. 
Zarząd więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie ogła- 

sza przetarg ofertowy na dzień 12-go kwietnia 1932 r. 

na dostawę niżej wyszczególnionych artykułów żyw- 

nościowych, około: 12000 kg. żyta, 2.500 kg. mąki 

żytniej pytlowej, 350 kg. cebuli, 10 kg. pieprzu, 100 kg. 
ziemniaków, 150.000 kg kawy, 1.500 kg. słoniny, 5 z > 

Kal śledzi, 2.500 kę. makiypszennej, 500 kę. | skim». niemięckim, i 
szmaleu wieprzowego białego, 1000 kg. kaszy gry- żydowskim z 25 cio- 

czanej. 1000 kg. kaszy jaglanej, 10.000 kg. jęcz- letnią praktyką za: 

mienia, 25 kg. octu, 20 kg. oliwy jadalnej. 

Artykuly žywnošciowe winny byč neįlepszeį ja- 
Oferty należy skła- 

dać najpóźniej do dnia 12-go kwietnia 1932 roku do 1 

godz. 12-ej w południe, na imię Zarządu więzienia | i 

w Wilnie na „Łukiszkach* w zapieczętowanej lakiem 

kopescie z napisem „Oferta na dostawę produktów 

żywnościowych”. w którym to dniu i godzinie nastąpi 

otwarcie nadesłanych ofert w obecności oferentów. 

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Skar- 

bowej w Wilnie o wpłaceniu na rachunek bieżący 

Nr. 15-B więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie wadjum 

w wysokości 10% wartości oferowanych produktów 

żywnościowych. Oferty bez złożenia wadjum nie bę- 
rzega sobie 

prawo wyboru oferenta i podziału dostawy, oraz pra- 

kości z dostawą loco więzienie. 

  

dą rozpatrywane. Zarząd więzienia za: 

wo unieważnienia przetargu. 

Zarząd więzienia w Wilnie 

Korespondent- 
buchalter: 

rutynowany handlo- 
wiec, władający: pol- 

wodową, obeznany 
ze sprawami sądo- 
wemi, podatkowemi 

świadczeniami s0- 
cjalnemi poszukuje 
zajęcia wieczorowe- 

Anny 

Wileńskiego". 2 

  

KUPUJEMY 

   

Poszukuję 

mieszkania 
słonecznego o 2-3 po- 
kojach 
wprost od gospoda- 

rza, najchętniej w o- 

Łask. zgłoszenia do 
„Kurjera Wileńskie. 
go“ pod „Sloneczne“, 

Do wynajęcia 

wania telefonu. Na żąda- 

nie z pełnem utrzymaniem 
Teatralna 4, m. 8 

Kry lodowe od strony Wilejki nie było. Po- 
sterunek powodziowy, przydzielony do prze- 
wozu materjałów wybachowych, został zdjęty 
Niebezpieczeństwa powodzi na terenie powi= 
tu narazie niema. 

Powiat wileńsko-trocki. 

We czwartek na rzece Wilji w okoliey 
Sautoki okołe godz. 12 zerwał się prom, na 
leżący do Piotra Stabrowskiego, mieszkań- 
ca miasteczka Prużan. Prom ten do Wilna 
nie dopłynął. Poziom wody na Wiłji o godz. 
13 dnia 8 b. m. w Miehaliszkach — 5 m. 
20 em., w Niemenczynie — 4 m. 20 em. Lo- 
dy na rzece Wfiji spływają normalnie i za- 
torów niema. Na pozostałych rzekach w po- 
wiecie sytuacja pomyślna. . 

Lody na Niemnie ruszyły. 
LIDA. 8. 4. (Pat). Dziś w necy ruszyły 

lody na Niemnie. © godzinie 6 rano płynęła 
już tylko drabna kra, Poziom wody w dal- 
szym ciągu wzrasta. Keło Bielicy wynosi 8 
m. 80 cm. Zator przy moście w Bielicy Z0- 
stał rozbity, dzięki ezemu uniknięto katastro- 
fy zerwania mostu przez krę. 

W ostatniej ehwifi sygnalizują ze Stołp” 
ców i Zbójska 6 raptownym przypływie wód 
na Niemnie, co wskazuje, iż poziom wody 
będzie w dalszym ciągu wzrastał. 

Uratowani przez kopistów: 
Z Wilejki donoszą, iż żołnierze K. O. P- 

wyratowali wpobližu wsi Marciūce dwóch 
chłopców, których wzburzone fałe Wilji por” 
wały z łodzią, Żołnierze niepirzytomnych 

chłopców Jana Mikucia i Bołesława Sze- 
lestowa ze zniszezonej łodzi przewi zezę 
śliwie na brzeg. а, 

Również koła Kamienia na rzece Wiljć 
żołnierz K. O. P. uratewał z topieli 65-let- 
niego Stanisława Piotrowskiego, który pra” 
dem rzeki porwany został wraz z łodzią. 

ASA TT DI ATEITIS ESA 

Kto wygrał? 
WARSZAWA 8.4. (Pat) — W 23-im dnitz 

ciągnięnia 5-ej klasy 24 Polskiej Państwowe 

Loterji Klasowej, główniejsze wygrane padły 

na numery tępujące: 

15 tysięcy złotych — 121.900, po 5 tysie= 
cy — 79.516 i 103.516, 

  

   

      

   

    

) 

Dr. Woifson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

z kuchnią 

  

   kolicy Mostowej, Ży- ° ALMA lub okolicy. : 
Priyjmuje od 9 do 7 wiecz+ 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69, 6520 

Akuszerka 

  

go w Wilnie, ewent. B = Śmiałowska 

zmieni posadę. Łask. 2 luksus. pokoje przeprowadziła się 
zgłoszenia sub „Lida* | umeblowane ze wszyst- | na ul. Garbarską | m.I© 
do Admin. „Kurjera kiemi nowoczesnemi wy- róg Mickiewicza 

godami z prawem uży- | tamże gabinet kosmetycz” 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

  

każdą ilość 

na „Lukiszkach“. 
Wilno, dnia 5 kwietnia 1932 r. 2220/V1 
  

suszonych 
grzybów, 

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

Sprzedam plac 
b. tanio (150 sążni) przy” 

ulicy Filareckiej. Dowie= 
dzieć się: Krzywe Koło 

Nr. 17. m. |: Emil Janning W SIDŁACH KŁAMSTWA Zagraniczne przedsiębiorstwo państwowe tragik świata I0:sktowym Wiłkomierska 

    

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

W pozost. rol gł. Ester Ralson i Gary Cooper. / po: 5 Film ten przedstawia tragedję zdradzonego męża na tle życia 
górskiego małego miasteczka, Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. — Następny program: Triumf miłości. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr Dziś najnowsze jubil. arcydz. Salonowo-erotyczny 

poszakuie jntęligeningch zastępców wszędzie 

Zgłoszenia pod „RAD“ do 

zarówno w 
większych 

miastach, jak i najmniejszych osadach, celem sprze- 

daży dobrze wprowadzonego artykułu monopolowego. 
Biura Ogłoszeń PAP, 

( zdrowych i dobrze 
oczyszczonych. 

Oferty z ceną i po- 
daniem iłości należy 

UDZIELAM |U 

  

ważniam książeczkę: 
wojskową, wydanę: 

przez P. KU. Lida nm 

  

reżyserji Harry Peela p. t. Sześć tygodni wśród apaszów 
z cyklu „Białych niewolniec*. W rol. główn Harry Peel i Davy Holm. STYLOWY 

dramat w 12 aktach 

ul. Wielka 36. 

Warszawe, Marszałkowska 95 

BEST IRAPTRSS SIS ETUI SORNEEKSSAO 
  

Nad prog:am: Król humoru Harold Lloyd p. t HAROLDEK PREZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

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

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

Dziś rewel. przebój Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. Najwspanialszy 
dżwiękuwo-śpiewny! R I 0 R l T A film świata. Bajeczne widowisko, które kosztowało miljony 

W roli głównej czarująca Bebe Daniels i słynny amant za którym szaleją kobiety John Boles. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX   

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWINSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.       060000 

nadsyłać do redakcji 
Kurjera Wileńskiego. 
(Korespondeńcja w 
języku niemieckim). 
  

Najtańsze i najlepsze 

szczotki i pędzie 
tylko w firmie 

B. SYMONOWICZ 
Wilno, Ś-to Jańska Nr, 7 
(vis a vis Uniwersytetu). 

L E K CYJ imię Kłukiewicza Albina 
zašc. Ostrowka,. st. Nie- 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“   pod Nr. 6334,   men, pow. Lida, 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności. 
sumienna i b. pracowitm. 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać: 
do Adm. „Kuzjera Wil.” 

pod „Młoda panna" 

EJ IE JEJ" IEJEJET 

    

  Mickiew. Il, tel. 15-61 

  

SYDNEY HORLER. 

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

5) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

— Falstaff? jaki Falstaff — oz- 
wał się wreszcie, gdy się drzwi za tam- 

tymi zamknęły. 
— Nie bądź osłem — ofuknął Holi- 

day, bliski zniecierpliwienia. — Mó- 
wię o tym jegomościu, który wyszedł 
przed chwilą. Wygląda dosyć nadzwy- 
czajnie, aby się wszyscy na niego za- 
gapili. A i ty sam mruknąłeś coś, cze- 

go nie dosłyszałem. 
— Mój kochany druhu, wyobra- 

żasz sobie rzeczy nieistniejące! No pa 
wiedz sam: czemu miałbym kląć w 
brodę dlatego tylko, że przez restau- 
rację przesunął jakiś typ, ważący przy 
najmniej o pięćdziesiąt kilo za dużo? 

— Jeżeli nie chcesz mi powiedzieć, 
no to oczywiście nie mów, — brzmia- 
ła odpowiedź. — Już i tak zbyt wiele 
swłasnych okrutnych tajemnic, ażeby 
mieć ochotę podzielić twoje. 

— (o mianowicie chiałbyś 
dzieć o tym ciekawym panu? — zapv- 
tał Trail innym już głosem. 

— Masz tedy zaszczyt znać 
dżentelmena? 

Piotr wahał się chwiłeczkę. 
— Przypadkowo słyszałem o nim 

  

  

wie- 

tego 

- odparł nareszcie. — Podobno ma 
to być rzezimieszek. 

— Rzezimieszek? — Holiday nie 
mógł się powstrzymać od śmiechu. — 
Rzezimieszek z takim brzuchem! A- 
leż on nie zdołałby przebiec trzech 
metrów! 

— Posiłkuje się nie swem ciałem, 
tylko mózgiem. A ten, o ile mi mówio- 

(A TT TE RASTI TTT 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

no, jest aż nadto zwinny. — Powie- 
dziawszy to tonem serjo, Traill zda- 
wał się pragnąć zmiany tematu. —- 
A gdybyśmy dzisiaj poszli do jakiego 
teatru? — zaproponował. 

Holiday potrząsnął głową. 
— Dziś nie mogę. Przepraszam cię. 

ale jestem zajęty. Jeżeli nie zanadto 
się śpieszysz, posiedźmy tu sobie z 
pięć minut jeszcze: pojęcia nie masz, 
jak bardzo interesującym jesteś roz- 
mówcą. 

— Ślicznie dziękuję za komple- 
ment. A teraz jazda, wywnętrzaj się: 

co masz na sercu? 
Przez okamgnienie Holiday doz- 

nawał pokusy, ażeby opowiedzieć 
przyjacielowi — któremu mógł ufać 
najzupełniej — osobliwą przygodę, 
jaka mu się przytrafiła w drodze pow- 
rotnej z Monte Carlo. Atoli dla jakichś 
przyczyn, których sam nie potrafiłby 
Ściślej określić, powściągnął tę chętkę 
i przeszedł do spraw aktualniejszych. 

— Radbym otrzymać trochę dodat- 
kowych informacyj o przyjacielu Fal- 
staffie — nawiązał. — Może to wie- 
rutne urojenie, jednak gotów jestem 
pójść o zakład, że wiesz o nim więcej, 
niżeś mi wyznał. Słuszny domysł czy 
błędny? 

— Ale skądże ja mam o nim wie- 
dzieć ? 

— Nie pytaj mnie, panie Tajem- 
nicki. Jakem już zaznaczył, nie mami 
ochoty szperać w tej zbrodniczej prze- 
szłości. ŻZapytuje wyłącznie dlatego, 

  

    

  

  

4 Wydawnictwo -„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

Ceny od 40 gr. 

iż ten... krzeczy: jak się nazywa? 
— Podobno Stadenfeld. 

— Imię? 
— Aubrey. 

— Istotnie wygląda na Aubreya: 
tłusty i obleśny. Otóż jak mówiłent. 
imć Aubrey Stadenfeld rzucił na mnie 
wcale obrzydliwe spojrzenie, mijając 
nasz stolik. Jestem dość ludzką istotą. 
ażeby pragnąć dowiedzieć się przy- 
czyny tego. 

— Niestety nie będę mógł zaspo- 

koić twej ciekawości — odparł Trail!, 
wstając. — Jedno tylko mogę ci dora- 
dzić w związku z tym panem: trzymaj 
się możliwie najdalej od niego. Jest 
niebezpieczny, i gdyby tylko nawinę- 
ła mi się sposobność, rozdusiłbym go 
jak jadowitego owada. Jest oszustem, 
a kto wie, czy towarzysząca mu kobie- 
ta nie zna ciebie... lub twych rachun- 
ków w bankach, co jest równie ważne 

z jej punktu widzenia. I tak dzisiaj 
rozpętało się w Londynie mnóstwo a- 
fer, osnutych na tle szantażu, więc 
miej się, młody mój przyjacielu, na 
baczności i nie dawaj się skusić choć- 
by i najponętniejszym twarzyczkom. 

— Pleciesz — orzekł Holiday do- 
syć cierpko. 

— Bardzo pięknie — niewzrusze- 
nie powiedział Piotr Traill. 

Aliści i najzatwardzialsi z nas mie 
wają chwile słabości; nie zapominaj 
o tem. A każdy bogaty człowiek łat- 
wo może się dzisiaj stać przynętą dla 
rekinów londyńskiego podglebia. Chy- 
ba nie potrzebuję ci mówić, że gdybyś 
wpadł w jakie niemiłe okoliczności, 
zawsze rad będę służyć ci pomocą. 

— Ty? 
— Tak się składa, że dosyć dobrze 

znam Nadkomisarza Scotland Yardu 
— rzekł Traill niedbale. 

  

  

  
  

5. CIEMNY DOM. 
Po raz drugi w przeciągu niewielu 

godzin, stanął Holiday przed tym do- 
mem. Pociemku wydawał się On 
mniej jeszcze zachęcającym niż przed- 
tem. 

  

38 przy ulicy Taviton niezbyt 

mile się przedstawiał jego oczom, gdy 

tu po raz pierwszy przyszedł dziś po: 

południu. Ulica przecinała jedną z naj 

mniej szanowanych dzielnie Blooms- 
bury i miała jakiś dosyć dwuznaczny 

wygląd. 

Dom stał mniej więcej w środku 
tego zaułka, po prawej stronie. Był to 
budynek duży, mroczny, Odrapany. 

Kiedyś służył być może za pomieszka- 

nie mniej zamożnym kupcom z City. 

Teraz oddawano go na czynsz piętra- 

mi — i ten jakiś Bischop, któremu 

miał doręczyć portfelik, mieścił się 

prawdopodobnie gdzieś wysoko. 

Nacisnął dzwonek i oczekiwał. 

Miał dosyć przykre uczucie. Ani rusz 

nie mógł odpędzić myśli, że jeden za- 

mach morderczy (mianowicie na nie- 

go samego) i jedno zabójstwo zostało 

już dokonane z powodu małej płaskiej 

paczuszki, którą miał w tej chwili w 

kieszonce. Trudno przewidzieć, jakie 

nowe niebezpieczeństwa mogą mu nie- 

bawem zagrozić. Holiday postara się, 
by interwiew trwało możliwie najkró - 
cej: jak tylko zobaczy Bischopa — ka 

że mu napisać pokwitowanie i cała 
sprawa będzie skończona. 

iąż czekał i czekał. Nikt nie od- 
powiedział na. dzwonek. A jeżeli ten 

jegomość nie jest obecny, trzebaż be- 

dzie przychodzić tu znowu i znowu, aż 

się go wreszcie zastanie? Zresztą mo- 

że wyjechał zagranicę, albo umarł, 

djabli go wiedzą. Może jaki krewnia- 

czek awionońskiego siepacza sprząt- 

  

    

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

  

Wyroby własne. 

nął go z takąż obojętnością, z jaką 

„skasował* bezbronną i niewinną 
dziewczynę w pociągu. 

Podniecony niemiłemi temi myś- 
lami, Holiday powtórnie nacisnął 
dzwonek: tym razem długo nie odej- 
mował palca. 

Po kilku sekundach usłyszał zbli: | 
żające się kroki. Rozległ się hałas ot: 
wieranych rygli i drzwi zostały ostroż 
nie uchylone. 

— No? — spytał głos. 
W przedsionku nie zapałono świał 

ła, tak, że Holiday, nie mógł zoba 

czyć twarzy mówiącego. 
* — Qzy pan Bishop jest w domu? 

Pauza. 
Pan ma interes do p. Bishopa? 
Mam, i to ważny. 

— Pańskie nazwisko? 
— Moje nazwisko nie ma znacze- 

nia; choćbym je panu podał, nic ono 
p. Bishopowi nie powie, gdyż mię nie 
zna. Proszę natychmiast powiedzieć. 
że moja sprawa nie zajmie mu więcej 
nad dwie minuty, ale że jest niezmier- 
nie doniosła. 

-— Dobrze. Proszę wejść. 

Ciemny przedpokój niebardzo się 
Holidayowi podobał. 

— Nie zapali pan lampy? — spy 
tał zrzędnie. — Nie mam szczególniej 

szej chęci skręcić sobie karku. 

W odpowiedzi mruknięto jakieś 
przeprosiny. : 

— Dobrze, zaraz zapalę — usly- 
szał Holiday. Szczęknął wyłącznik. 

Światło, płynące z matowej żarów 

ki, było dość nędzne, w każdym jed- 
nak razie pozwoliło gościowi  rozej- 

rzeć się w otoczeniu. Stał w obszer- 

nym hollu, ubogo umeblowanym, a z 

którego szerokie schody wiodły na gó- 
rę. 

   

  

  

  

    

— Zechce pan za mną — rzek£ 
człowiek. 

Wyglądał na źle opłacanego loka- 
ja i wciąż odwracał twarz. Pierwszy 
ruszył na schody. 

— Chwileczkę. Pan Bishop jest w 

domu, co? 
— Owszem... jest — odparł prze- 

wodnik, nie obróciwszy głowy. z 

Holiday o niec już nie pytał, ale 
trzymał myśl w natężeniu: 

Służący przeszedł trzy kondy- 
gnacje schodów, wkońcu zaś zatrzy- 
mał się przed nowemi drzwiami, któ- 
re otworzył kluczykiem od zatrzasku. 

— Zamelduję p. Bishopowi, jeżeli 
pan łaskawie zaczeka tu momencik 

oświadczył. 

Holidaya swędził język, by rzucić 
jakąś sarkastyczną uwagę, wszelakoż: 

zreflektował się, iż być może te wszy— 
stkie wstępy i ostrożności są koniecz- 
ne. Widocznie człowiek, do ktėrego 
przyszedł z polecenia dziewczyny, jest 
nader oględny. Niewątpliwie ma racje” 

po temu. 

— Proszę tędy- 

Nawet i teraz nie mógł dobrze się: 
przyjrzeć rysom mówiącego. Ale w- 

mig zapomniał o słudze, gdy go wpro- 
wadzano do dużej, kwadratowej izby. 
Zainteresował go chlebobdawca laka-- 
ja. 

— Pan cheiał mnie widzieć? 
Przy kominku stał jakiś człowiek. 
Holiday drgnął. Zdziwienie go © 

niemiło. 
Albowiem mówiącym był imć Sta- 

denfeld, tenże, co tak pilnie mu się: 

przyjrzał w restauracji Berkeleys- 
przed godziną niespełna. Przyjaciek. 

Falstaff we własnej osobie. 

(D. c. n.) 

Redakto: odpowiedzialny Witold Kiszkis. |


