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Koniec sielanki 
litewsko - niemieckiej. 

Zatarg o Kłajpedę zaczął się i roz- 

pala obecnie coraz bardziej niezależ- 

nie od życzeń interesowanych stron. 

charakterystyczną jest 

właśnie okoliczność, że ster historji 

al- 

Cechą jego 

  

wysuwa się tutaj z rąk odpowied 

nych polityków a coraz bardziej kie- 

ruje nim konieczność. 

Niemey nie darmo dźwignęli Kłaj- 

pedę w 1253 r., jako swe zamczysko 

obronne. Utrzymanie tego punktu w 

ręku było równoznacznem z dzierże- 

niem za gardło całego zlewiska nie- 

meńskiego przez siedem wieków bli- 

sko. Kto włada ujściem rzeki — ten 

jest faktycznym gospodarzem ziem, 

iążących ku wylotowi morskiemu. 

  

W myśł tej prawdy odwiecznej 

Rzesza Niemiecka 

Kłajpedzie od 1923 r. uważała za pro- 

władzę Litwy w 

wizorjum, wygodniejsze, być może, 

od każdego innego dla siebie; no i 

przygotowywała się do powrotu na 

dawne stanowisko. 

Od kilku już lat w sądownictwie, 

klerze, administracji samorządowej, 

nauczycielstwie kłajpedzkiem i t. d. 

szereg jednostek kierowniczych pozo- 

stawał na żołdzie Berlina i działał 

zgodnie z jego wolą. 

Do Litwy należały w Kłajpedzie 

zewnętrzne znamiona władzy — do 

Niemiee jej istotny kierunek. Taki 

stan rzeczy, jak trudno lepiej. doga- 

dzał Niemcom. Do czasu Litwa była 

zawsze jeszcze wygodnym pomostem 

ku Rosji w stosunkach handlowych 

Rzeszy z tym krajem ponad głowami 

polskiej Wileńszczyzny. 

Była przytem — i to najważniej- 

sze — skuteczną  asekuracją Prus 

Wschodnich. Przychylna Niemcom, 

czy też zniewolona przez nie Litwa 

uchyla obawę osaczenia politycznego. 

a w pewnym momencie i wojskowego, 

wnęki wschodnio-pruskiej przez po- 

łączone siły polskie i litewskie. 

Okoliczność ostatnia, bardziej niż 

pierwsza może, kazała Niemcom dbać 

a przyj 

  

źń Kowna i cieszyć się z nie- 

  

porozumień polsko-litewskich. 

Miało to trwać do czasu, nim doj- 

rzeje w przekonaniu Rze 

odwetu na Wschodzie. Wów 

‚ moment 

as Kłaj- 

na łono 

    

    

peda winna była powrócić 

dawnej „Ojczyzny”, 

likwidację Traktatu Wersalskiego, ja- 

ko najsłabszy jego punkt, niebronio- 

zapoczątkować 

ny przez silniejsze zainteresowania 

potęg światowych. 

  U podłoża powyższego planu nie- 

mieckiego leżał jednak błąd. Wola do 

istolnie niezawisłego życia Republiki 

Litewskiej nie była poważnie braną 

rachubę przez Niemcy. Trzeba u- 

  

  

v 

  

znać, że zachowanie się Litwy w po- 

flityce międzynarodowej, a szczególnie 

przy stawieniu sprawy „korytarza 

polskiego przez Niemcy — mogło ułu- 

dę taką umocnić w Berlinie. Przy tej 

okazji bowiem prasa i polityka litew- 

ska manifestowały bezwzględną soli- 

darność swych sympatyj z Niemcami 

aźnie. 

  

bardzo wy 

Takie (i inne podobne) posunięcia 

ze strony Litwy musiały utwierdzić 
wśród Niemców mniemanie, że Re- 
publika Litewska nie stanowi rzec; 
wisi 

      

50 podmiotu w 
iarodowych. 

zapasach mię- 
dz) 

To też coraz zuchwalej rozgospo- 

darowywali się Prusacy w Kłajpedzic. 
opierając swe plany rewindykacji a 

Sejmik tamtejszy z jego większością 

niemiecką. 
Z drugiej zaś strony Litwa zwią- 

    

zaną była i jest bardzo mocno z Rze- 

szą Niemiecką. Nie leżało i nie leży 

w jej interesie doprowadzać przed 

czasem do zatargów politycznych ze 

swym potężnym zachodnim sąsiadem. 

Rynek niemiecki jest bowiem dla Li- 

twy narazie niezastąpionym. 

W r. 1923 Litwa umieściła w Niem- 

czech swych produktów rolnych i leś- 

nych na 63 miljony litów; w 1925— 

na 123 miljony; w 1928—na 148 milj.; 

w 1930—na 200 miljonów litów, co 

stanowiło 59,9'/, ogółu eksportu litew- 

skiego w tym roku. Dopiero kryzys 

spowodował załamanie się tego pro- 

cesu i wywóz litewski do Niemiec 

w r. 1931 spadł do poziomu r. 1925-go 

a mianowicie 125 milj. litów, stano 

   

wiąe przecież jeszcze 45.9 proc. ogółu 

wywozu krajowego. 

Takich więzów nie da się zerwać 

z dziś na jutro bez podważenia pod- 

sław gospodarki państwa. Nie da sie 

dla Litwy. Dla Rzeszy bowiem sto- 

sunki handlowe z Litwą mierzą się 

na ułamki odsetka jej obrotów mię- 

dzynarodowych i są bez żadnej donio- 

słości życiowej. 

Oprócz spraw handlowych i kwe- 

stja wileńska poważnie braną była w 

rachubę przy układaniu przez Litwę 

jej stosunków dotychczasowych z Rze- 

szą. Opierano się w Kownie na twier- 

dzeniu, że rozszerzenie się Litwy na 

Wilno i uzyskanie przez nią granicy 

bezpośredniej z Rosją leży w intere- 

sie Niemiec. Że Niemcy przeto do- 

pomogą w ein. Jest to prawdą, ale 

pod warunkiem. Taki układ terytor- 

jalny dogadzałby Niemcom tylko w 

wypadku, o iłe Litwę uważać, jako 

bezwolne narzędzie w ich ręku, jako 

pomost do Rosji. Ale w żadnym in- 

nym. * 
ani Niemcy ani Li- 

  

Bądź co bądź, 

twa nie miały interesu w zadrażnianiu 

swych stosunków dotychczasowych w 

momencie dzisiejszym. 

Stało się jednak inaczej. Niespo- 

dziewanie dla wielu wola życia nie- 

zawisłego ujawniła się w Kownie wy- 

raźnie. Gdy przejrzano tam grę Niem- 

ców w Kłajpedzie. pośpieszono rato- 

wać jedyny port litewski. .Kłajpeda 

staje się nadzieją niezastąpioną na 

wydostanie się z jednostronnej zależ- 

ności od Niemiec przez rozwój han- 

dłu na drogach morskich z Belgją. 

Francją. Skandynawją, W. Brytanją: 

szczególnie z tą ostatnią. 

Przystąpiono tedy do likwidacji 

szajki agentów niemieckich na tery- 

torjum Kłajpedy. 

Zapewne Kowno nie spodziewało 

się, rozpoczynając obronę swych praw 

suwerennych w Kłajpedzie, tak ener- 

gieznego przeciwdziałania Niemieć ja- 

kie przyszło. 

Ale stało się. Odwrót dla Litwy jest 

dziś niemożliwy. Zrozumiano tam, że 

chodzi tu o zagadnienie: „być, albo 

nie być*, 

Stolerowanie dotychczasowego s 

  

nu rzeczy w Kłajpedzie jest dla Kow- 

na równoznacznem z przekreśleniem 

na dzień jutrzejszy niezawisłości; po- 
  

godzeniem się z rolą wiecznego wa- 

sala Prus. 

Kłajpeda jest bowiem nietylko 

symbolem niepodległości Litwy, ale i 

istotnym jej atrybutem. 

Pozostaje odpowiedź na pytanie, 

dlaczego Niemcy uznały chwilę za 

stosowną do podjęcia rzuconej przez 

Litwę rękawicy i obrony swych inte- 

Kłajpedzie w formie gwał- 

j już na 

resów w 

townej, jakgdyby nie licz: 

kompromisu 

  

ice   

możność z przeciwni- 

kiem. 

Być może, że przeszłość rozgrzesza 

je nieco z tej praktyki. Spodziewały 

się zastraszyć dużo od siebie słabsze- 

  

go wroga, tem bardziej, że niebardzo 

wierzyły w istotnie głębokie rozu- 

mienie przez Litwę jej konieczności 

życiowych i w wolę ich obrony. Do 

takich przypuszczeń były uprawnione 

dotychczasowem zachowywaniem się 

Litwy: i to powielokroć. 

Ale i inne względy sprzyjały przy- 

jęciu przez Niemcy bezwzględnej, bo- 

jowej taktyki wobec Litwy. 

ła tu może ros- 

nąca fala „hitleryzmu. Rozdmuchi- 

faszystów niemieckich 

nacjonalizm wymaga żeru. Karjera 

polityczna Hitlera, dalszy wzrost jego 

wpływów w masach, uzależnia się od 

jakichś widocznych powodzeń. 

To też Hitler, bijący na alarm z 

powodu Kłajpedy. zmusił i rząd dzi- 

siejszy do nieprzejednanego stanowi- 

ska wobec Litwy, Kanclerz. Briining 

w wigilję wyborów nie mógł się oka- 

zać gorszym obrońcą interesów Rze- 

szy na wschodzie, niż współzawodnik 

jego, uderzający z furją na krnąbrną 

  

Najbardziej zaważ 

  

  

wany przez 

Litwę. 

Kłajpeda stała się tedy objektem 

gry politycznej w Niemczech. Pod tym 

kątem widzenia rozumieć należy i 

ostrą notę państw — sygnałarjuszy 

do Litwy o pogwałeenie statutu kłaj- 

pedzkiego. Jest to prezent wyborczy, 

złożony przez mocarstwa Zachodu de- 

mokratycznemu rządowi Niemiec w 

jego walce przeciw faszyzmowi. 

Być może, że po zakończonych 

wyborach w Rzeszy wróci większy 

spokój do zmagań się niemieckich o 

Kłajpedę. 

Ale sielanka stosunków 

„litewsko-niemieckich należy do prze- 

szłości. Ostatnie wypadki spowodo- 

wały, że strony przejrzały siebie na- 

wzajem. Dla Niemiec stało się jas- 

nem, że Litwa pozorami niezawisłości 

się nie zadowolni i Kłajpedy nie odda, 

dla Litwy zaś — że „Memelland* w 

planach zdobywczych Niemiec idzie 

na pierwszy ogień. A. G. 

Projekt robót publicznych 
w Polsce. 

WARSZAWA, 11. 4. (Pat). — W 
dniach od 30 marca do 2 kwietnia ob- 
radował w Paryżu w biurze Ligi Na- 
rodów komitet robót publicznych, po- 
wołany w celu zbadania możności 
zwalczania kryzysu ekonomicznego i 
bezrobocia w różnych państwach 
przez uruchomienie wielkich robót pu 
blieznychż Nasze Ministerstwo Robót 
Publicznych w porozumieniu z zainte 
resowanemi ministerstwami przedsta- 
wiło Lidze Narodów wiele projektów, 
obejmujących roboty kolejowe, drogo- 
we, wodne oraz sprawy elektryfikacji- 
ne. Projekty zostały przez sėkretarjat 
generalny Ligi Narodów przesłane do 

zbadania rzeczoznawcom. Komitet roz 

ważał wnioski rzeczoznawców, odno- 
szące się projektów robót w Buigarji. 
Grecji, Łotwie, Polsce i Jugosławii. 
Po szczegółowej dyskusji postanowio- 
no zaproponować komitetowi finanso 

wemu Ligi Narodów następujące pol- 
skie projekty: 

A. Kolejowe: 1) przyśpieszenie wy 
kończenia węzłów kolejowych w War 
szawie i Krakowie, 2) linji kolejowej 
Warszawa—Radom i Kraków—Mie- 
chów, 3) elektryfikacji warszawskich 
kolei dojazdowych. 

B. Projekty wodne: 1) dokończe- 
nie regulacji rzeki Rawki pod Katowi- 
cami, 2) wykończenie wodociągów pań 
stwowych na Górnym Śląsku, 3) prze 
budowa kanału Krółewskiego, 4) wo- 
dociągów i kanalizacji miejskiej Rze- 
szowa, Łowicza i Łomży, 5) wodocią- 
gów miasta Łodzi, rozszerzenie wodo- 
ciągów w Warszawie, Poznaniu. Kra- 
kowie i kilku innych większych mia- 
stach Polski. 

(. Projekty drogowe, Komitet uwa 
ża, że zalecałoby się długość dróg. na 

  

dawna 

  

  

  

   

  

     

    

   

      
których ma być nawierzehnia wzmoc- 
niona. ograniczyć narazie z 5 tysięcy 
do 2 tysięcy klm., gdy delegat rządu 
polskiego wypowiedział się co do pot 
rzeby ulepszenia już obecnie szłaków, 
biegnących wzdłuż linij kolejowych. 

  

Hindenburg ponownie prezydentem Rzeszy 
Tymczasowe oficjalne wyniki drugiego 

głosowania. 
BERLNN, 11. 4. (Pat). Biuro Woli- 

fa ogłasza nastepające tymezasowe 0- 
ficjalne wyniki drugiego głosowania 
na prezydenta Rzeszy. Oddano głosów 

36.491.694, Hinrenhurg otrzymał 19 
milj. 359.642, Hitler 13.417.430, 
Thaelmann — 3.706.388. 

Jak się procentowo przedstawiają wyniki drugiego 
głosowania. 

BERLIN, ti. 4. (Pat). — Z ogólnych re- 
zułtałów wezorajszych wyborów wynika, że 
kandydatura Hindenburga uzyskała w dru- 
giem głosowaniu 53 proc. ogółnej liezby od- 
danych głesów, czyli o 3,4 proe. więcej, niż 
w poprzedniem głosowaniu. Hitler zdohył 

Wyniki wyborów w 
KRÓLEWIIEC, 11. 4. (Pat). — Wyniki 

wyhórów w Prusach Wschodnich są nastę- 
pujące: na Hindenburga padło głosów we 
wczorajszem głosowaniu 546.391 (w poprzed. 
njem — 502.480), Hitler otrzymał 493.176 
(poprzednio — 383.528), Theełmann otrzymał 
84.928 (poprzednie 112.445). 

W drugiem głosowaniu Hindenburg uzy- 

agółem 36,8 proe., czyli o 6,7 proe. więcej. 
Kandydat komunistów Thaelmann stracił 3 
pree., osiągając tylko 10,2 proce. ogólnej li- 
ezby oddanych głosów. Podczas wczorajszych 
wybrów frekweneja wynosiła 83 proce., czyl 
byla 0 3 proc, mniejsza niż w marcu r. b. 

Prusach Wschodnich. 
- 

skał w Prueach Wschodnich o 44 tys więcej 
niż w pierwszem głosowaniu, natomiast Hit 
ler otrzymał przeszło 100 tys. więcej. Niemje 
cko-narodowi oddali swe głosy za Hitlerem. 
Komuniści stracili 28 tys. głosów. Wyniki 
drugiego głosowania w Prusach Wsehodnjch 
należy uważać za ogromne zwycięstwo Hit- 
lera. 

  

Proklamacja Hindenburga do narodu. 

BERLIN, 11. 4. (Pat). Prezydent 
Hindenburg ogłosił dziś proklamację 
do całego narodu niemieckiego, w któ- 
rej stwierdza, że wierny swej przysię- 
dze urząd swój będzie piastował z mo- 
ceną wolą, że przyczyni się do utrzyma- 

nia wolności i równouprawnienia na- 
wewnątrz oraz jedności i rozwoju na- 
zewnątrz. 

Proklamacja 

  

nawołuje następnie 

wszystkich wyborców, niezalżenie od 
tego, czy oddali głosy na jego kandy- 
daturę, czy nie, do stworzenia jednoli- 
tego frontu i apeluje do współpracy 
całego narodu. Zespolenie wszystkich 
sił narodu jest niezbędne, aby opano- 
wać obecną sytuację. Jedynie pewnie 
stojące w zwartym szeregu Niemcy bę- 
dą dość silne na to, aby być panami 
swego losu. 

PTA RD ROSE TL 

Szykanowanie Polaków gdańskich. 
Aresztowanie kilku członków Zjednoczenia Narodowego 

Polskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W ostatnich dniach aresztowano na tere- 
nie Gdańska kilku Polaków ezłonków Zjed- 
noczenia Narodowego Połskiego. 

W| niedziełę zaszedł ponownie wypadek 
aresztowania członka Narodowego Zjednocze 
nja p. Bukowskiego. Polieja gdańska zgóry 

zaznacza, że aresztowanym grozi kara do 
2 lat więzienia. za rzekeme przygotowania 
do opanowania Gdańska przez żywioły pol- 
skie. Akeja władz gdańskich nosi wybitnie 
charakter szykan w stosunku do Polaków 
mieszkających w Gdańsku. 

    

Na Dalekim Wschodzie. 
Japonja wycofuje strzelców 

TOKIO, 11. 4. (Pat). Wobec polep- 
szenia się sytuacji w Szanghaju, mini- 
ster marynarki postanowił wycofać 

  

  

  

morskich z pod Szanghaju. 
słamtąd oddziały strzelców morskich. 
Pierwszy z oddziałów opuścił Szang- 
haj dziś. 

    

Bezterminowe odłożenie konferencji chińsko-japońskiej. 

SZANGHAJ, 11. 4. (Pat). Konteren- 
cja ehińsko-japońska została odłożona 
bezterminowo. 

Agencja Reutera dowiaduje się, że 
z inicjatywą przerwania obrad wystą- 
piła delegacja chińska, która miała o- 

  

Świadczyć, że rokowania prowadzone 
w ten sposób należy uważać za zbyt 
błahe. 

Delegaci chińscy oświadczyli, że 
pragną przedewszystkiem przedstawić 
sprawę raz jeszeze Lidze Narodów. 

Komentarze prasy. 
BERLIN, 11. 4. (Pat). — Z kcmentarzy 

prasy prorządówej widzą zwolennicy Hin- 
denburga odwrócenie się większości narodu 
niemieckiego od eksperymentalnego rady- 
kalizmu. W tym duchu wypowiada się „Koeł 
nisehe Ztg.* i centrowa „Koelnische Volksti- 
me*, wskazuj przytem na to, iż wzrost 
głosów Hitler zawdzięcza w dnżej mierze ko 
munistom. Fakt ten uwypukłają równieź in- 
ne dzienniki obozu republikańskiego. 

„Vorwaerts* zestawia wyniki wczorajsze 
go głosowania z głosowaniem przez 7 laty, 
przyczem stwierdza, że obecny kandydat 
środka i secjal. demokracji Hindenburg ot- 
rzymał aż 6 miljonów głosów więcej, niż 
przed 7 laty otrzymał Marx. Obecny kandy- 
dat prawiey Hitler otrzymał półtora miljo- 
na głcsów więcej, niż uprzedni jej kandydat 
Hindenburg. Pismo wnosi z tego, że pra- 
wiea zrchiła zły interes na zastępieniu Hin- 
denburga Hjtlerem, gdy natomiast socjal- 
demokraci i ystali na tem. 

    

  

    i cetrum sk 

FOR PES NORS TASTE 
WIADOMOŚCI z KOWNĄ 

DOKOŁA SPRAWY BECKERA. 

Kowieński „Di Idysze Sztyme* z -dnia 4 
kwietnia przynosi dalsze szczegóły w sprawie 
działalności a ztowanego w Kłajpedzie o- 
bywat niemieckiego Beckera, który — 
jak twierdzono — był emisarjuszem hitle- 

im. Ustalono, iż Becker spotykał się 
jpedzie z przywódcami partji rolni- 

j: Konradem i Mayerem. Przy aresztowa- 
nym znaleziono prócz dokumentów, które 
kompromitują go, jako szpiega, również 
mapę obszaru kłajpedzkiego i dokładny plan 
miasta Kłajpedy. Niemiecki konsul general- 
ny prosił, aby Beckera przewieziono z w. 
ziemia do hotelu lub do szpitala, poniew 
jest chory. Prośba ta narazie sie została 
uwzględniona. 

Kowieński 

  

    

   

      

Folksblat* z dnia 4 kwietnia 
donosi, iż sę śledczy dła spraw szcze- 
gólnej wagi Novickas kończy obecnie do- 
chodzenie w sprawie afery szpiegowskiej, 
aresztowanego w Kłajpedzie hitlerowca Вес- 
kera. Jest prawie pewne, że Becker przekaza- 
ny zostanie sądowi wojskowemu. Grozi mu 
kara Śmierci. 

    

(W. I. P.) 

JEDNOLITA LISTA LITEWSKA W KŁAJ- 
PEDZIE. 

Podług informacji „Di Idysze Sztyme““ 
na zjeździe ugrupowań litewskich w Kłajpe- 

tawić jedną li: za- 
nazwiska 22 kandydatów. Na 

zem miejscu fuguruje szef szaułlisów 
tis, na drugiem — dyrektor banku 

litewskiego — Statkus. (W.I.P.) 

ETAPAI 

Kronika telegraficzna. 
— Obniżył stopę dyskentową z 6 na 5 

proc., lombardową z 7 na 6 i pół proc, Cze- 
skosłowacki Bank Narodowy. Zniżka obowią 
zuje od dnia 12 b. m. 

W! sensacyjnym procesie politycznym 
przeciwko oficerowi Reichswehry komuniś- 
cie Scheringerowi o zdradę główną Trybunał 

y w Lipsku wydał wczoraj wyrok, ska 
y oskarżonego na 2 lata i 6 miesięcy 

twierdzy. < 

— Punkt kulminacyjny przyboru Wisty 
(pod Warszawą) nastąpił przy pozjomie # 
metry 47 ctm. Pod wieczór rozpoczął się spa 
dek wody, który trwa w dalszym ciągu. — 
Sytuacja oceniana jest spokojnie. 

    

   

   

     

  

      

   

  

Konferencja rozbrojeniowa w Genewie. 
Podjęcie nanowo obrad. Min. Zaleski wyjechał 

do Genewy. 
WARSZAWA, 11. 4. (Pat). Wczo- 

raj o godz. 11.30 wiecz. wyjechał do 
Berlina i Genewy p. min. Zaleski. 

Wyjazd min. Schaetzia. 
(Teł. ad własn. koresp. z Warszawa). 

Dowiadujemy się, że związku z 
obradami międzynarodowemi, wyje- 
chał do Genewy naczelnik Wydziału 
Wschodniego w Ministerstwie Spraw 
"AEraniezhyEo p. min. Tadeusz Schaet 
zel, 

Przybyli do Genewy. 
GENEWA, 11. 4. (Pat). — W dniu 

11 kwietnia przybyli do Genewy prem 
jer Tardieu i Paul Boncour. Również 
przybyli komisarz Litwinow i szef 
delegacji niemieckiej na konferencję 

rozrojeniową Nadołny. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 11. 4. (Pat). W dniu 

25-m ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej 
Państwowej Lołerji Klasowej głów- 

niejsze wygrane padły na numery na- 
stępując 

5 tysięcy złotych 122.348, zła- 
tych 500 i premja 5 tysięcy zł 
58.943, złotych 250 i premja 5 tysięcy 
złotych — 719, 38.432,, 57.873 i na Nr. 
138.697. 

EURES RKS TY ESM 

Dr. C. Szabad 
wyjechat zagranicę 

i wróci 10-go maja b. r 

  

      

  

   

GENEWA, 11. 4. (Pat). — Między- 
narodowa konferencja rozbrojeniowa 
podjęła nanowo obrady pod przewod- 

  

nictwem Artura Hendersona. Po po- 
łudniu odbędzie się posiedzenie komi- 
sji ogólnej. 

  

Katastrofa powodzi w Jugosławii. 
  BIAŁOGRÓD, 11. 4. (Pat). W, dorzeczu 

Sawy powódź przybiera katastrofalne rozmia 
ry. Wojsko zostało pociągnięte de udziału 

w akeji ratunkowej. W Białogrodzie dzjelni- 
ce, położone niżej, są zalane. Sytuacja przed- 
stawia się groźnie. 

Dokoła afery porwania dziecka Lindbergha. 
LONDYN, 11 4. (Pat). — Wobec ujawnie- 

nia przez Lindbergha wszystkich numerów 
banknotów, jakiemi wpłacił 50 tys dol. za 
dzieceko i wobee obwieszczenia policyjnego 
co do informowania władz o csobach, zmie- 
niających te banknoty — uprowadziciele dzie 
ei eświadezyli, że gotowi są zwrócić dziecko, 
jeżeli Lindhergh zamieni wpłacone bankno- 
ty na nowe. 

NOWY YORK, 11. 4. (Pat). — Lindbergh 
zgodził się na podanie do publicznej wiado- 
mości numerów banknotów, które wpłacił 
jako okup za dziecko osobom, przez które 
zestał oszukany, dziecko bowiem dotychczas 
nie zostało mu zwrócone. Ujawnienie nume- 
rów tych banknotów ułatwi niewątpliwie wy 
śledzenie przestępeów. 

NOWY YORK, 11. 4. (Pat). — Dzienniki 
nowojorskie z „Daily New* na czele wyzna- 
czyły nagrodę pieniężną za jnformację, dzię- 
ki której Lindbergh odzyskałby swe dziecko 
de dnia 10 maja. Nagroda wynosi 50 tys. 
dolarów. 

Wartość monet skonfisko- 
wanych u sekretarki Kwinty. 

WARSZAWIA, 11. 4. (Pat). — Dokonana 
ogólnikowo ekspertyza monet, skonfiskowa- 
nych u sekretarki bankiera Kwinto Gudlero- 
wej ustaliła wartość tych monet na 80 tysię- 
ey zł. Wśród skonfiskowanych monet znajdu 
ja się okazy o dużej wartości numizmatycz- 
nej. 

        

  
   

  

  

  

HOPEWIELL, 11. 4. (Pat). — Lindbergh 
pragnie wznowić rokowania ze spraweami 
porwania jego dziecka, jest bowiem słkon- 
ny wymienić na złoto bilety bankewe, w któ 
rych wypłacił bandytom żądany okup. Spraw 
cy porwania sądzą, że nie mogliby mieć żad 
nego zysku z wypłaeonego im okupu wobec 
ujawnienia numerów biletów bankowych. 

Giełda warszawska z dnia 11.IV b.r. 

WALQTY I DEWIZY: 

polary - - . . ° . - - 8.90—8,92—8,88 

  

Belgja . . . .. . [34,85—125,16—124.54 
Gdańsk . . . „ . » . 17435 174,78=—173,92 
Holandfa . . . . . 361,15—362,05—360,25 
Londyn + « « „ „ . 33,90—34,07—3373 
Nowy York . . . . . . 8.007—8,923— 8,88% 
Nowy York kabel . . . 8.908—8,928—8,688 
Paryż za ME . 35,15—35,24—35.06 

Praga .. . .26,37—26,36—26,48—26,41 
Szwajezrja . 173,60 — 174,03—173,3 7 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211.85 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyczka inwestye, « . . - « ® * 89,50 

Ta sama seryjna . . . . )- - к - 93,00 
595 konwersyjna +++ - + > + > „8825 
6% dolarowa „ » - - + 60,25—59.00—0,00 
4% dolarowa „ - + + 49,00—48,75— 49(0 
89, L. Z. B. G. K. 1 B. R, obl.B. G.K. .94— 
Te same 7% „ - - - + - . - - 83.25 
8% obl. Polsk. B. Kom. III em. « . . . 93.00 

 



Grožny stan i zabezpieczenie 
Bazyliki Wileńskiej. 

Zamknięcie katedry wileńskiej ot- 
warło dostatecznie oczy szerszej pu- 
bliczności na to, jak dalece sprawa jest 
poważna. Ratunek byłby możliwy, ale 
tego celu nie osiągniemy, jeśli społe- 
czeństwo i wszelkie czynniki, jakie 
tylko mogą tu w grę wchodzić nie do- 
pomogą energicznie Komitetowi rato- 
wania bazyliki, który pod egidą ks. 
biskupa K. Michalkiewicza a w ści- 
słem porozumieniu z władzami, wal- 
czy oddawna o los tej drogocennej re- 
likwji przeszłości. 

Teraz dopiero mogą i niewtajem- 
niczeni laicy zrozumieć w całej pełni 
jak trafnem było postawienie prac 
w tej mierze od samego początku. Po- 
stanowiono bowiem rzecz prowadzić 
jak najbardziej planowo, od podstaw, 
szukając w fundamentach źródła zła. 
Stoją one na fatalnym gruncie zagro- 
żonym od wieków przez stały nadmier 
ny napór wód gruntowych, kótre w 

dodatku w czasie corocznych wiosen- 
nych wylewów wzmagają swą niszczy- 
cielską akcję. Ratować Katedrę „od 
góry', — naprawiając n. p. tylko po- 
pękane sklepienia równałoby się za- 
pomnieniu o tem, że sklepienia przez 
filary i ściany wspierają się na funda- 
mentach a jeśli te się okażą zagrożone 
runięciem to żadna praca prowadzo- 
na ponad niemi na nie się nie przyda 
Z zawaleniem się fundamentów po- 
szłoby w ruinę wszystko. Dlatego tak 
uporczywie ryto się przez cały ubiegły 
rok w podziemiach świątyni, pomimo 
że wskutek zasypania ich ziemią i gru 
zem w XVIII w. była to praca bardzo 
mozolna. 

Jednomyślność co do konieczności 
zwrócenia największej uwagi na ta- 
kie pojmowanie zadania, panowała i 
panuje zarówno w Zarządzie Komite- 
tu i w jego najważniejszej potemu Sek 
cji technicznej jak i ze strony tych, 
którzy najbardziej bezpośrednio czu- 
wają nad praktycznem obmyśleniem i 
wykonywaniem planu robót t. j. ich 
kierownika prof. J. Kłosa i p. Konser- 
watora Dr. Lorentza. Dzięki temu też 
po wielomiesięcznem borykaniu się z 
tajemnicami nieznanych doniedawna 
a obecnie, odkrytych murów podziem 
nych udało się odnaleźć gdzie znajdu- 
ją się wszelakie mniej i bardziej groź- 
ne szczeliny i pęknięcia, — gdzie fun- 
damenty stoją na najbardziej wątłym 
lub groźnie przedstawiającym się pod- 
kładzie. Okazało się, że pale na któ- 
rych wspierają się ściany zewnętrzne 
bazyliki, w swych „główkach t.j. tam 
gdzie właśnie bezpośrednio z murem 
się stykają, nadgniły mocno, że muszą 
być w części swej zniszczałej ucięte i 
betonem zastąpione. Już to samo sta- 
nowi pracę bardzo trdną i kosztowną. 
Filary zaś w części są zagrożone przez 
fundamenty, stojące wprost w ziemi 
którą napór wód rozluźnia od wie- 
ków. Wskutek tego zjawiły się i tam 
także pęknięcia, więlką troską napeł- 
niające. Najgorsze z nich odkryto, do. 
kopawszy się do podstaw drugiego fi- 

- Зага па prawo od wielkiego ołtarza. 

Wypytując o wszystkie te szczegó- 
ły p. prof. J. Kłosa miałem możność 
oglądać u niego między innemi rysu- 
nek pomiarowy podstawy tego właś- 
nie filaru. Jest to widok mogący silnie 
poruszyć każdym komu ta Katedra, 
uroczysta pamiątka wieków jest dro- 
gą. Pęknięcia idą tu w paru kierun 
kach, jedna ze szpar już dzisiaj ma c. 
sześć centymetrów szerokości, co jest 
bardzo wiele i bardzo źle. 

Zapobiegnąć nieszczęściu można tą 
drogą, aby fundamenty pod filarami 
połączyć płytami żelazo-betonowemi. 
Na to wszystko trzeba jednak środ- 

ków pieniężnych, środków i jeszcze 
raz środków, Rząd i kościół ma zbyt 
wiele trudności w tej mierze, trzeba 
bić na alarm, społeczeństwo powinno 
pośpieszyć w całej Polsce z pomocą 
drogą składek. : 

A przeciež w dodatku na tych pra- 
cach rzecz się nie może skończyć. Rów 
nocześnie trzeba jak najprędzej przy- 
stąpić do zabezpieczenia sklepień bez- 
pośrednio. Rysunki jakie u prof. Kło- 
sa oglądałem wskazują, że pęknięcia 
sklepień, wężykowatą linją idą wdłuż 
wszystkich bodaj filarów. Po uzgodnie 
niu planu ratowania z Ministerstwem 
Robót Publicznych które zatwierdza 
projekty, nastąpić ma jako praca pil- 
na związanie sklepień ankrami żelaz- 
nemi idącemi górą lub też poniżej ka- 
piletów. Recz wymaga tem więcej po- 
śpiechu, że pęknięcia na przestrze- 
niach nad organami i w górnej części 
partyku są szczególniej poważne. 

Jeśli prowadzone systematycznie 
badania ruchu wód podziemnych wy- 
każą, iż jest on szczególniej silnym, 
trzeba będzie ponadto uchronić Kate- 
drę od niego za pomocą szczelnej ścia- 
ny podziemnej otaczającej Katedrę na 
zewnątrz wokoło, w odległości od niej 
o c. 6—8 metrów. 

Już z tego krótkiego konspektu wi 
dać, że stoimy nadal przed robotami 
ogromnemi, które mogą pochłonąć do 
miljona złotych. Najbliższe, najszyb- 
ciej, natychmiast potrzebne wymagają 
około stu tysięcy. Śpieszmy wszyscy 
z ofiarą, jaką kto dać może, byle żeby 
składający się stanowili wielkie rze- 
sze. 

Dr. Marjan Morelowski. 
  

P. wojewoda w bazylice. 
W dniu 11 b. m. p. Wojewoda Be- 

czkowicz zwiedził Bazylikę, oglądając 
dokładnie stan świątyni w najbardziej 
zagrożonych miejscach. Pan Wojewo- 
da informował się szczegółowo o pla- 

nach robót, mających na celu zabez- 
pieczenie budynku i przyrzekł uży- 
czyć wszelkiego poparcia zamierze- 
niom komitetu ratowania Bazyliki. W 
Bazylice oprowadzali p. Wojewodę re- 
ktor Bazyliki ks. kanonik Cichoński, 
konserwator dr. Lorentz i architekt 
Jan Pekszo. 

OOOO НН 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

EE IAE 

WŠROD PisM. 
6-stronicowy Nr. 15 „Wiadomości Lite- 

rackjch* przynosi artykuł wstępny Skiwskie. 
go „Moje powiastki kanoniczne” (w sprawie 
nowego prawa małżeńskiego), wrażenia Boya 
Zeleńskiego „Przygody Franciszka Villona 
w kraju okupowanym, uwagi Wasowskie- 
go o „Człowieku niepracującym* nieznany 
wiersz Zapolskiej p. t. „Ulicznica*, wstęp 
Błeszyńskiego do przekładu książki Hesse- 
go „Siddhartha*, sprawozdanie M. R. Fran- 
kla z książki o Jezusie i Kleinowej z tomu 
szkiców Annotto Kolb, recenzje teatralne Sło 
nimskiego i fjlmowe Zahorskiej, refleksje 
Stromengera na temat konkursu chopinows- 
kiego, głos Włallisa w sprawie stosunku spo- 
łeczeństwa do rzeźb Dunikowskiego, obfitą 
korespondencję, biografję. 

    

P-p'er-jeie Przemysł Krałnwy 

POLSKO-BIAŁORUSKI POETA. 
Wincenty Dunin-Marcinkiewicz—przez Józefa Gołąbka. 

Wyd. Tow. Pom. Naukowej im. E. i E. Wróbiewskich. Wiino. 

Wyczerpująca monografja zapom 
nianego autora, łączącego w osobie 
polsko-białoruskie pierwiastki, zazna- 
jamia nas z dziedziną, mało odwie- 
dzaną przez naszych literatów i hi- 
storyków. Nie są jeszcze dostatecznie 
zbadane i ustałone związki kultural- 
no-językowe pomiędzy przodującą w 
kraju szlachtą a ludem białoruskim, 
oraz pośredniem, łączącem obie sfery 
ogniwem, ową szlachtą  zagrodową, 
ciemną, pieniacką i pyszną swym klej 
notem, ale niewiele różniącą się od 
poddanego kmiotka, gdyż i mowy uży- 
wała dowolnie polsko-białoruskiej. 

Dziwne losy pod względem języko- 
wem przechodziła Litwa, w swej 
wschodniej zwłaszcza części. Pod wpły 
wem prądów cywilizacji, wyznania i 
ksiąg świętych, idących od Kijowa, 
język białoruski, był używany na dwo- 
rach książęcych, był urzędowym ję- 
zykiem stosunków prawnych i dyplo- 
matycznych, był językiem książek i 
dekretów od XIV do XVII wieku. 
Potem wpływy Polski i rzymskiego 
wyznania przeważały, zapanowała ła- 
cina i polszczyzna, a do jakiego stop- 
nia została gorąco umiłowaną j jakie 
wydała owoce w tem przeszczepieniu, 
© tem mówi nam literatura i historja 
z Kościuszką i Mickiewiczem na cze- 
le. 

W 1772, a potem w 1798 r. Biało- 
ruś ostatecznie dostała się w ręce ro- 
syjskie. Od tej chwili zaczęło się wy- 
plenianie polskości w każdej dziedzi- 
nie i robota ta trwała wiek cały. Jaki 

wydała rezultat, niech znów świadczą 
bohaterzy wyrośli z tych ziem: Pił- 
sudski i Żeligowski nieudolne pod- 
pisy rąk chłopów białoruskich na de- 
klaracjach łączności z tą Polską, od 
której ją przez sto lat odgradzali. Rze- 
czą ciekawą jest fakt obudzenia się od 
nowa piśmiennictwa białoruskiego na 
początku XIX w. pod niewątpliwym 
wpływem ruchu umysłowego Uniwer- 
sytetu Wileńskiego, i zainteresowań 
się ludem, oświatą j propagandą de- 
mokratyczną wśród szerszych warstw, 
która była jednem z zadań jakie so- 
bie Filareci postawili do spełnienia. 
P. Gołąbek przebiega prace i-charakte- 
ryzuje zasłużonych na tem połu ludzi, 
wspomina o podłożu twórczości Mic- 
kiewicza, tak rdzennie białoruskiem 
(Dziady, obchodzone dotąd, ballady 
o temacie ludowym), potem wylicza 
Zorjana Dołęgę Chodakowskiego, (Ada 

ma Czarnockiego) jako „ojca“ poszu- 
kiwan etnograficznych na Bialej Ru- 
si. Marja Czarnowska, Ignacy Szyd- 
łowski, Ł. Gołębiowski, T. Narbutt, 
to nazwiska zbieraczy obyczajów, pieś 
ni, obrzędów ludowych u nas, ciekawą 
propagandę prowadził na emigracji 
powstaniec z 31 roku, Aleksander Ry- 
piński, który w Paryżu opowiadał i 
wykadał o ludzie białoruskim i w 
1840 r. książkę o Białorusi wydał. 
Jan Barszczewski opisywał w wydaw- 
nictwie R. Podbereskiego obyczaje 
północnej Białorusi, Jan ze Śliwina 
okolice naddźwińskie, Eustachy Tysz- 
kiewicz powiat borysowski, a Pińsz- 
czyznę, (obyczaje i pieśni), Romuald 
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Kongres pracowników umysłowych. 
Zadania pracowników 

umysłowych. 
Przemówienie p. min. prof. Za- 
wadzkiego, wygłoszone na Kon- 
gresie Pracown. Umysłowych. 

Doniosły akt połączenia obu orga- 
nizacyj Pracowników Umysłowych 
odbywa się w chwili, kiedy świat cały 
znajduje się pod ciężarem niesłycha- 
nych trudności gospodarczych, sta- 
wiających rządy i społeczeństwa wo- 
bec obowiązków i zadań, nieznanych 
dotychczas w tych przynajmniej roz- 
miarach i w tej ostrości, co obecnie. 
Stosunek panów do tych zadań i obo- 
wiązków jest, zdaje mi się, dostatecz- 
nie określony przez samą waszą na- 
zwę: Pracownicy Umysłowi. Pracow- 
nicy — a więc ci, dla których praca 
nie jest tylko treścią życia, ale też 
źródłem zarobku i podstawą utrzyma- 
nia. Umysłowi — a więc ci, u których 
ześrodkowuje się praca mózgu społe- 
czeństwa, którzy przechowują zapas 
jego wiedzy i są niejako odpowiedzial- 
ni za naszą kulturę. Połączenie tych 
dwóch pierwiastków czyni pracowni- 
ków umysłowych bardziej niż inną 
warstwę społeczną zdolnymi do zro- 
zumienia podwójnego charakteru cią- 
żących dziś na społeczeństwie zadań: 
materjalnego i moralnego. 

Zadania i obowiązki materjalne 
mogą się wydawać proste: ze strony 
obywatela, to obowiązek do poniesie- 
nia ofiar na rzecz utrzymania odpor- 
ności państwa wobec kryzysu; ze 
strony państwa — obowiązek ochro- 
ny możności istnienia obywateli i 
sprawiedliwego rozkładu tych ofiar i 
ciężarów. Ale obok, a może ponad te 
zadania materjalne ciąży na nas obo- 
wiązek moralny — stworzenia w. so- 
bie siły przetrwania. Powiedziano w 
czasie wojny światowej, że wojnę wy- 
gra ten, czyje nerwy są silniejsze i 
dłużej wytrzymają. Walkę z kryzysem 
wygra ten, kto potrafi zachować rów- 
nowagę i objektywny sąd, kto nie da 
się w swej działalności powodować 
chwiłowym nastrojem i interesem 
chwili, a zdobędzie się na spokojne 
rozważanie wszystkich bliższych i dal- 
szych konsekwencyj posunięć, kto ro- 
zumie ich znaczenie dła całości i wza- 
jemną zależność tej całości i jej pier. 
wiastków. I to dopiero pozwala na na- 
leżyte rozwiązanie i wypełnienie za- 
dań i obowiązków materjalnych. 

Zrozumienie to i objektywność sa- 
du są zawsze łatwiejsze w zespole, 
grupującym liczniejsze jednostki o ró- 
żnych nieco interesach i charakterze, 
niż dla jednostki poszczególnej, która 
z konieczności przyjmuje najczęściej 
za punkt wyjścia swoje własne poło- 
żenie, wówczas gdy jej działalność 
jest uwarunkowana nietyłko indywi- 
duałnemi zadaniami; łatwiejsze dla 
zespołu szerszego, niż węższego. I łat- 
wiejszem jest, a właściwie dopiero 
wtedy możliwem staje się oddziaływa- 
nie w pożądanym kierunku. I stąd 
m. in. jest to ogromne znaczenie, któ- 
rego w miarę komplikowania się za- 
gadnień życia społecznego nabierają 
związki. Stąd tendencja współczesna 
do zrzeszania się, a dalej porozumie- 
wania się i łączenia zrzeszeń. I dla- 
tego też doniosłym aktem nazwałem 
przypieczętowanie dzisiejszą uroczy- 
stością połączenia waszych dwóch or- 
ganizacyj. . 

Przekonany jestem, že w tym szer- 
szym jeszcze zespole uczynicie pano- 
wie wszystkie wysiłki, aby ze swej 
strony dopomóc do rozwiązania tych 
zagadnień, o których mówiłem, i że 

Zienkiewicz. Pieśniami zajmuje się też 
i Antoni Abramowicz. : 

Cały ten ruch przez Polaków za- 
częty i mający cechy naukowe, to ra- 
czej materjały niż literatura do czy- 
tania dla szerszych warstw. Na tę epo 
kę przypadają nieliczne utwory roz- 
powszechnione ogólnie, jako to „Ta- 
ras na Parnasie“, i przeróbka ukraiń- 
skiej Eneidy Kotlarewskiego, oba po- 
ematy napisane niewiadomo przez ko- 
go, były bardzo popularne, wśród 
szlachty zaściankowej, gdyż odtwarza- 
ły życie chłopów, z którymi mieli wie- 
le wspólnego. Pierwszym poetą biało- 
ruskim w ścisłem znaczeniu tego sło- 
wa był wieśniak ze Głuszczyzny, Piotr 
Bahrym, który się nauczył czytać i 
pisać dzięki ks. Magnuszewskiemu, i 
układał wdzięczne, w duchu roman- 
tycznym piosenki, a wmięszany do 
śledztwa prowadzonego przez Nowo- 
silcowa i Pelikana, skatowany, zała- 
mał się i nie rozwinął dalej. Natomiast 
zyskali dużą popularność Jan Onosz- 
ko, Franciszek Osiński i Tadeusz Ła- 
da-Zabłocki, oraz trzech braci Grzy- 
małowskich: utwory tych poetów, po- 
zostających w wyraźnej zależności od 
szkoły romantycznej wileńskiej, ce- 
chuje rzewność i sielankowość, oraz 
humor i pewna rubasznošė. Nie 
wszystkie wyszły w druku, krążyły po 
domach i dworkach w odpisach, prze- 
kazywane z pokolenia na pokolenie. 
umiane na pamięć, wygłaszane przy 
uroczystościach i okolicznościach ro- 
dzinnych. 

Od roku 1840 do 1865, t. j, do 
chwili gdy bezwzględny zakaz druko- 
wania po białorusku zatamował wszel 
ki ruch tego rodzaju, przypada roz- 
kwit tej, domorosłej literatury. Prócz 
utowrów przeznaczonych dla ludu, 

niezależnie od mogących zachodzić 
różnie zdań na metody postępowania 
i konsekwencje tych czy innych kro- 
ków, dążyć będziecie do rozwiązania 
ich w duchu potrzeb całości społe- 

czeństwa i wielkości i potęgi Państwa. 
W tem głębokiem przekonaniu, wita- 
jąc zjazd w imieniu Rządu, życzę po- 
wstającej unji najpomyślniejszego ro- 
zwoju. 

Obrady. 
W niedzielę o godz. 1i-ej w sali 

związku zawodowego pracowników 
handlowych, przemysłowych i biuro- 
wych w Warszawie odbył się wspólny 
kongres delegatów związków: — Сеп- 

-tralnej Organizacji Związków Zawo- 
dowych Pracowników Umysłowych i 
Polskiej Konfederacji Pracowników 
Umysłowych. Kongres zaszczycili swą 

obecnością: p. wicepremjer Zawadzki, 
p. minister Pracy i Opieki Społecznej 
Hubicki, szef bura prasowego Prezy- 
djum Rady Ministrów Święcicki, dy- 
rektor departamentu Ulaniecki oraz 
przedstawiciele szeregu pokrewnych 
organizacyj. Kongres otworzył prezes 
Anatol Minkowski, który po omówie- 
niu historji powstania związków pra- 
cowników umysłowych w Polsce za- 
znaczył, iż jak najściślej nawiązana 
łączność między C. O. i P. K. P.U.. 
szereg wspólnych prac i wystąpień 
nazewnątrz, usuwa wszelkie różniące 
momenty i naczelne zadanie organiza. 
cyjne doprowadzenia do jednej repre- 
zentacji wszystkich pracowników u- 
mysłowych najemnych, pracujących 
na zasadzie umów prywatno-praw 
nych zostanie w dniu dzisiejszym urze 
czywistnione. Poza nową centralą po- 
zostanie zaledwie, kilka związków 
które chcielibyśmy jak najprędzej wi. 
dzieć w naszych szeregach. 

Następnie p. prezes P. K. P. U. 
Minkowski zaznaczył, iż zadaniem 
centrali, czyli związku związków, jest 
w pierwszym rzędzie praca nad roz- 
wojem ustawodawstwa socjalnego i 
norm prawnych, regulujących życie 
świata pracy zarówno w jego linjach 
zasadniczych, jak i w szeregu prze- 
pisów szczegółowych, normujących 
codziennie jego warunki bytu, czas 
pracy, ubezpieczenia chorobowe, wy- 
padkowe, na wypadek inwalidztwa 
lub na starość, na wypadek bezrobo- 
cia i t. d. Łącznie ze scaleniem musi 
postępować na szeroką miarę zakro- 
jony plan organizacyjny spółdzielni 
oszczędnościowo-kredytowych, spół. 
dzielni spożywczych, domów wypo- 
czynkowych, klubów towarzyskich, 
wielkiego dziennika i szeregu pism 
fachowych. 

Po omówieniu sytuacji ekonomicz- 
nej na terenie międzynarodowym p. 
prezes Minkowski stwierdził, iż na- 
czelnem wskazaniem dla wszystkich 
ludzi dobrej woli jest ześrodkowanie 
wysiłków nad osiągnięciem—w zma- 
ganiach dzisiejszych — takiego zwy- 
cięstwa, któreby zapewniło Polsce siłę 
i niezależność finansową i gospodar- 
czą: 

Następnie wygłosił przemówienie 
P. wicepremjer Zawadzki. (Przemó- 
wienie to podajemy obok). 

Zkolei przemówienia powitalne 
wygłosili dyr. depart. Min. P. i O. S. 
Ulanowski oraz delegaci poszczegól- 
nych zrzeszeń pracowników umysło- 
wych. Po odczytaniu szeregu depesz 
powitalnych, zabrał głos p. prezes 
Minkowski, zaznaczając, że nastąpi 
uroczysta chwiła odczytania aktu po- 
łączeniowego, na mocy którego Cen- 
tralna Organizacja Związków Zawo- 
dowych Pracowników Umysłowych i 
Polska Konfederacja Pracowników 
Umysłowych z. dniem dzisiejszym 
przestanie istnieć, łącząc się w jedną 
wspólną organizację, a mianowicie 
Uniję Związków Zawodowych Praco- 
wników Umysłowych. 

czerpali z motywów białoruskich za 
przykładem Mickiewicza Aleksander 
Grott-Spasowski, Aleksander Groza, 
Wincenty Gozdawa Reutt, Wincenty 
Czajkowski, Hieronim Marcinkiewicz, 
Juljan Laskowski, którego „Białoru- 
ski Bandurzysta* posiada duże war- 
tości w opisach ziemi rodzinnej, ser- 
decznego ujęcia uczuć do niej i pięk- 
nych obrazów natury. Wszyscy ci 
poeci uprawiali wszystkie rodzaje po- 
ezji, sięgając przeważnie do podań i 
bajek ludowych. Wszyscy oni pisy- 
wali po polsku. Używającym obu ję- 
zyków w wierszach był Jan Czeczot, 

pierwszy pionier białoruszczyzny w 
mowie rymowanej, piosnki jego śpie- 
wali jak wiadomo Filareci i Maryla. 
Jego Piosnki wieśniacze z nad Niem- 
na i Dwiny mają też i etnograficzną 
wartość. Położył on podwaliny pod 
ustalenie naukowe prawideł języka 
białoruskiego. Dużą sławą cieszył się 
Jan Barszczewski, ur. 1790 r., wycho- 
wanek akademji połockiej, znajomy 
Mickiewicza, jego Almanach, Nieza- 
butka, opowiadania prozą Rabunki 
Mużykou (odnośne do 1812 roku) i 
fantastyczny Szłacheie Zawalnia, zna- 
ne były ogólnie. Przygodnie pisali po 
białorusku wierszyki liryczne i opo- 
wieści, bajędy i ody niemal wszyscy 
poeci W. Ks. Litewskiego, Pisywał i 
Konstanty Kalinowski, bohater 63 ro- 
ku, by przemówić do ludu jego mową. 
w piśmie Mužyckaja Prauda, jako 

Janka haspadar. 
Potem już zapadło milczenie, wal 

czące o swój byt narodowy społeczeń- 
stwo polskie zajęło się przedewszyst- 
kiem swoją mową rodzinną, a Biało- 
rusini nie byli jeszcze dość uświado- 
mieni, żeby o swoje prawa językowe 
walczyć. Literatura szlachecko-ludo- 

  

UCHWAŁA POŁĄCZENIOWA 
I DEKLARACJA IDEOWA. 

„Pierwszy kongres Unjj Związków Za- 
wodowych Pracowników Umysłowych po 
wszechstronnej dyskusji przyjmuje następu- 
jące naczelne zasady: Ruch zawodowy pra- 
cowników umysłowych jest rzecznikiem spo- 
łecznego i duchowego postępu w Połsce, Ce- lem jego jest uspołecznione państwo polskie, jako realizacja ideału i potrzeb Polski pra- cującej. Środkiem działania organizacja za- 
wodowa, niezależna politycznie, zdołna do 
podjęcia samodzielnych zadań w gospodar- 
ее narodowej. Ruch pracowniczy stawia so- 
bie za zadanie zorganizowanie swojej war- 
stwy, celem zapewnienia jej sił produkcyj- 
nych dla państwa, widząc jednocześnie we 
współdziałaniu narodów rękojmię postępu 
społecznego i rozwoju ekonomicznego. Na- 
stępnie rezolueje mówi, iż rozwojowi nowych 
form gospodarczych towarzyszyć musi anato 
giczna przemiana ustroju połjtycznego. Do 
decydowania o losach państwa obok repre- 
zentacji bezpośredniej powołana być winna 
również reprezentacja społeczeństwa zorga- 
nizowanego, związki zawodowe oraz insty- 
tucje samorządu gospodarczego. Ruch zawo- 
dowy pracowników umysłowych powołany 
jest do reprezentowania i obrony odrębnych 
potrzeb pracowników umysłowych. Walezy 
0 podniesienie poziomu życiowego pracowni 
ków umysłowych, dąży do zapewnienia pra- 
©у umysłowej, szczególnej opieki prawa dro- 
gą rozbudowy ustawodawstwa socjalnego i 
zabezpieczenia jej przed wypadkami losowe- 
mi drogą rozbudowy odrębnych ubezpieczeń 
społecznych. Ruch pracowników umysłowych 
poczuwa się do jedności z całą klasą pra- 
eującą a w szezególności uznaje koniecz- 
ność współdzjałania z zawodowym ruchem 
robotniczym, opartym na tych samych za- 
sadach. Wreszcie deklaracja mówi, iż ruch 
pracowników umysłowych uznaje zasadę 
klasowości, która oznacza stwierdzenie bez- 
spornego faktu, że między klasami istnieją 
w obecnym układzie społecznym różnice in- 
teresów, wywołujące konflikty społeczne. 
Deklaracja uznaje walkę klasową jako jed- 
ną z dróg, prowadzącą do wyrównania róż- 
nie społecznych, do których stałego regulo- 
wania powołane są przedewszystkiem związ. 
ki zawodowe*. 
STIKLAS, 

Golgota robotnika. 
Smutne, lecz prawdziwe zdarzenie 

Zdarzało się to już zresztą nieraz, iż księża 
katoliccy odmawiali udziału w kondukcie po- 
grzebowym, w którym niesiono robotnicze, 
czerwone sztandary. kt się nawet temu bar- 
dzo nie dziwił, jeśli ksiądz odmawiał oddania 
ostatniej posługi zmarłemu socjaliście, który 
aktywnie walczył z religją i nawet w obliczu 
śmierci trwał przy swych przekonaniach. 
Lecz oto mamy do zanotowania wypadek 
wręcz nieparwdopodobny, który zdarzył się 
przed kilku dniami tu w Wilnie, 

Zmarł 62-letni robotnik, Jan Zielenkiewicz, 
do ostatnich chwil swego życia praktykujący 
katolik, człowiek uczciwy i ceniony w swem 
środowisku. Należał do związku cegielników, 

organizacji opartej o bezpartyjną centralę 
zawodową „Zjednoczenia*. 

    

"Towarzysze pracy i zrzeszenie zawodowe 

uczynili wszystko, by urządzić mu pogrzeb 

chrześcijański, na który sobie zasłużył. Na 

pogrzeb przybył z parafji św. Rafała wikary, 

tłumy przyjaciół i znajomych oraz liczne 

zastępy robotnicze ze sztandarami związko- 

wemi na czele. 

_„ Ksiądz zobaczywszy w kondukcie robot- 

nicze sztandary uważał za stosowne odwołać 
się do interwencji policjanta, czy czasem nie 
są to sztandary bolszewickie. Policjant od- 
parł kategorycznie, że nie. Odpowiedź ta jed- 
nak nie zadowoliła księdza i zażądał usu- 
nięcia sztandarów, a gdy się robotnicy temu 
oparli zdjął komżę i wycofał się z konduktu. 

Kondukt ruszył w stronę cmentarza i zda- 

wało się, iż powaga jego nie zostanie zakłó- 

cona już żadnym więcej incydentem. 

Stało się jednak inaczej. 

Przed kościołem parafjalnym św. Rafała, 

którędy biegła trasa na cmentarz, na czele 

Nr. 83 12325) 

Zgon gen. Stefina Mokrzeckiego. 
Po parudniowej ciężkiej chorobie 

zmarł w dniu 9 b. m. w łecznicy św. 
Józefa w Wilnie generał Stefan Mo- 
krzecki, 

Ś. p. generał Stefan Mokrzecki urodził się 
w r. 1864 w maj. Dzitryki pow. lidzkiego. Po 
ukończeniu korpusu kadetów w Połocku, i szkoły junkierskiej w Petersburgu,. przybywa 
jako tak zwany „portupiej junkier* do Grod 
na, w którem upływa z małemi przerwami 
jego słażba wojskowa aż do wybuchu wojny 
światowej. Na front wyruszył już jako puł 
kownik, zastępca dowódcy pułku, a jako do- wódca pułku bierze udział w marszu armji generała Renenkampfa pod Królewiec. 

W. czasie odwrotu z Prus Wschodnich 
w Jesieni 1914 r. zostaje ranny i wzięty do niewoli. W: niewoli pozostaje przeszło rok u w zimie 1915 r. powraca do Rosji wymie- niony przez Czerwony Krzyż. я 

Po rocznej kuracjį w Jałcie na początku 
1917 r. powraca po raz drugi na front i 
wkrótce zostaje mianowany generałem. 

Z chwiłą powstania Państwa Polskiego 
usiłuje powrócić do kraju, co mu się wresz- 
cie udaje w 1919 r. drogą okrężną via Kon- 
stantynopolMarsylja—Paryż—Wiedeń. Pa 
przybyciu do Warszawy w czerwcu 1919 r. 
otrzym jako generał brygady dowództwo 
8 ywizji, z którą wyrusza na front. Jako 
dowódca grupy zdobywa Lepel i dochodzi 
pod Połock „szlakiem Batorego". W. 
1920 r. obejmuje 
gu Etapwego w Mi 

   
  

  

zimie 
owisko dowódcy Okrę- 
ku następnie zastępey 

dowódcy O. G. w Grudziądzu, później zaś w 
chwili zbliżenia się bolszewików do Wisły 

y tegoż O. G. i odcinka Grudziądz- 

    

  

     

  

Mianowany dowódcą Obozu Warownego 
w Grodnie niedługo tam pozostaje, gdyż obej- 
muje dowództwo Korpusu Łitwy Środkowej, 
a następnie stanowisko Prezesa T. K. R. Lit- 
wy Środkowej, 

Po przyłączeniu Litwy Środkowej do Pol- 
ski zostaje mianowany członkiem Oficerskiega 
Trybunału w Warszawie. Z końcem 1926 r. 
przechodzi w stan spoczynku, a w 1928 r. 
obejmuje notarjat przy Wydziale Hipotecz- 
nym Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Kondolencje. 
Z powodu zgonu Ś. p. gen. Mokrzec- 

kiego nadesłał p. minister spraw wew- 
nętrznych Pieracki w imieniu rządu 
kondolencję rodzinie zmarłego. Pam 
Wojewoda Beczkowicz wystosował 
pismo kondolecyjne do rodziny ś. p. 
gen. Mokrzeckiego i uczestniczył w ek- 
sportacji zwłok do kościoła św. Igna- 
cego. 
DUETPSMK ISSN СЕНЕНЕ 

kilku kościelnych onże sam ksiądz wikary 
przy pomocy policji(?!) zatrzymał pochód, 
żądając oddania chorągwi żałobnej, krzyża 
i latarni. Robotnicy znowu się oparli, lecz. 
nie chcąc zaognić incydentu, wysłali delega- 
cję do proboszcza, Proboszcz nawymyślał im 
od bolszewików, aprobując całkowicie sta- 
nowisko swego wikarjusza, Wślad za tem na 
oczach przeszło tysiąca osób słudzy kościełni 
zaczęli wydzierać z rąk robotników krzyż 
i inne rekwizyta. Zawdzięczać tyłko należy 

godnej postawie prezydjum związku cegiełni- 
ków, że nie doszło do jakiej większej na tem 
tle awantury. Zwycięzcami tedy na placu 
przed kościołem zostali wojujący księża, kon- 
dukt zaś ruszył w swą drogę. Otwierał go 
robotnik z drewnianym mogilnym krzyżem 
na ramieniu, przed którym chyliły się z na- 

ležną czcią robotnicze głowy. 

   

  

Właściwie komentarze do tego zdarzenia 
są zbyteczne. Zacietrzewieni w swej nienawi- 
ści księża, dopuścili się wyraźnie gwałtu pu- 
blicznego; naruszyli powagę pochodu pogrze- 

bowego, na oczach mas zaprzeczyli przyka- 

zaniu kościelnemu, o grzebaniu umarłych. 

Pozostaje zatem tylko pytanie pod adresem 

władzy arcybiskupiej: Czy nie nałeżałoby 
wreszcie wyaźnie się wypowiedzieć, że w oh- 

rzędach religinjych nie wołno uczestniczyć 

świeckim sztandarom? Bo daczegóź to sztan- 
dary robotnicze, mają być gorsze od wszel- 
kich innych świeckich? Dłaczegóż inna miara 
ma być stosowana przy oddaniu należnej ze 
strony kościoła ostatniej posługi robotnikowi 
katolickiemu, niż zmarłemu np. rzemieślni- 
kowi i dlaczegóż to wreszcie sztandary związ- 
ków zawodowych mogą uczestniczyć np w 
procesji Bożego Ciała, a w pogrzebie człon- 
ków tych związków nie? bos. 

XT TINKA ЦОЕ POR 
wa polsko-białoruska, skryła się w pa- 
mięci przyziemnych obywateli i krąży 
ła w opisach. A etnografją kraju zajęli 
się przeważnie uczeni rosyjscy i wzięli 
w swoje ręce badania nad Białorusią. 
Dopiero w 1905 r. wzbudził się ten 
ruch na nowo, ale już przeszedł wy- 
raźnie w środowiska demokratyczne 
i odseparował się od Polski. SE 

Na tle tego obrazu twórczości bia- 
łoruskiej, postawił autor postać Win- 
centego Dunin-Marcinkiewicza, który 
się stał jakby uosobieniem tego kie- 
runku i tej typowej literatury, przed- 
stawiającej życie chłopa, poleskiego 
przeważnie, w świetle wiernem pod 
względem obyczajów, charakterów, 
ale idylicznie pod względem uczuć i 
stosunków ze dworem. 

Marcinkiewicz pochodził z Mińsz- 
czyzny (ur. 1807 r.), ze środowiska nie 
zamożnej szlachty, szkoły przeszedł 
w Bobrujsku a przebywał potem w 
wileńskim konwikcie bazyljańskim, 

chodząc do szkoły świeckiej. Poczem, 
niedokończywszy studjów  medycz- 
nych, osiadł w Mińsku, ale przy wzma 
gającem się prześladowaniu przez 
rząd rosyjski wszystkiego co polskie, 
kupił pod Mińskiem nieduży mająte- 
czek, Lucynkę, i tam osiadł do 
końca życia, ożeniwszy się przedtem. 
Do śmierci, która nastąpiła w 1884 r.. 
spełniał swe zadanie obywatelskie, 
szerząc swoiście pojętą oświatę, nau- 
czając ludność okoliczną w tajnych 
szkółkach, urządzając z córkami 
przedstawienia, a nadewszystko  pi- 

sząc po polsku i po białorusku liczne 
utwory, mające duże powodzenie 
wśród czytelników. Największem dzie 
łem. jego życia było przetłumaczenie 
Pana Tadeusza na białoruski język, 
którego przekład mu skonfiskowała 

cenzura. Działalność jego przypadła 
na czas, kiedy rząd rosyjski wrogo się 
odnosił do wszelkiej łączności szlach- 
ty polskiej z ludem białoruskim, Tem 
większa zasługa Marcinkiewicza, że 
tę łączność chciał utrzymać i o ludzie, 
wśród którego żył, pisać. Pisał wier- 
szem i prozą, opowiadania i obrazki 
sceniczne, grywane z zapałem przez 
amatorów, np. komedje: Pinskaja 
Szlachta, Zaloty. Ale najważniejszym 
dla badaczy jest Hapon Powieść bia- 
łoruska z prawdziwego zdarzenia w 
języku białoruskim napisana. Mińsk 
1855 r. Wydany był ten poemat dwa 
razy, gdyż żywy, bezpośredni obraz 
życia ludu, miłość wiernego Hapona 
do wiernej Kacierynki, zły ekonom i 
dobra Pani, swaty i weselisko, wszyst- 
ko to pisane łatwym, płynnym wier- 
szem, było w duchu epoki i pozosta- 
wiało każdemu czytającemu odblask 
wspomnień życia w zagrodach szla- 
checkich i dworach polskich na Bia- 
łejrusi, od których do chaty chłop- 
skiej było tak blisko! 

Twórczość Marcinkiewicza, aczkoł 
wiek z punktu widzenia wartości lite- 
rackiej nie może się zaliczać do czo- 
łowych pozostaje jednak tak ważnym 
przyczynkiem do objawów złożonej 
kultury miejscowej, tyle zawiera cie- 
kawych pierwiastków wspólnych ca- 
łej literaturze polskiej z Litwy rodem, 
że zasługuje na poznanie, chociażby 
tylko poprzez zajmującą książkę p. 
Gołąbka, którą powinni przeczytać 
wszyscy, którzy się naszym krajem. 
jego przeszłością i rozwojem intere- 
sują. Heł. Romer. 

, I “r a
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Samobójstwo niedoszłej dzieciobójczyni. 
ŠWIĘCIANY, 11. <. (Pat). — Mieszkanka 

«si Drowosieki gminy Żukoj Helena Tum 

kiewiczowa w dniu 8 b. m. popełniła samo- 
bójstwo przez utonięcie w rzece Sereczance. 
Przyczyną samobójstwa był strach przed od- 
powiedzialnością za fałszywe zeznanie przed 
władzami bezpieczeństwa o rzekomym napa- 

Wykrycie fabryczki 
We wsi Paciuny gm. jaźwińskiej w 

<owaniach gospodarskich Jana Kozło 
ujawniono warsztat fał wych 50-gro: 

  

   
    

   

dzie i otruciu jej syna. Jak ustaliło docho- 
dzenie, denatka przed śmiercią przyznała się 
członkom rodziny, że sama chciała otruć 
dziecko, czego też dokonała, a chąe zmylić 
ślady, symulowała napad. — Trup Tumkie- 
wiezowej wydobyto z wody tegoż dnia po u- 
pływie kilku godzin. 

fałszywych monet. 
W? dochodzeniu wyjaśniło się, że Kozłowski 
trudnił się fałszowaniem pieniędzy już od 
trzech miesię Kozłowskiego aresztowano. 

  

      

   

wek. Podczas rewizjj w piwnicy domu Koz- Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

sRowskiego ujawniono 120 fałszywych monet. 
——— 

Smor onie czycić, że w ciągu ostatnich 3-ch łat nie 

g . doznało straszliwych skutków odwiedzin 
„czerwonego ku Tak. Trzy lata zrzędu 

Refleksje smorgońskie. Smorgonie nie miały pożarów”. LD; 

    

   

   

Gdy w prasi 
«qorzeczności jak 
„jest to 
się, dzi ignorancji 4 

powiedzieć 'o takich informatorach swojskich, 
którzy w czasopiśmie perjodycznem  pol- 
skiem, wychodzącem tu w kraju, podają ta- 
kiego rodzaju sprawdzone wiadomości i to 

jeszcze z powołaniem się na Główny Urząd 

Statystyczny jak to, że: „Najmniejszem mia. 

stem w Polsce są Smorgonie, liczące 160 

mieszkańców” (Rycerz niepow., marzec 32). 

*Wiięc Smorgonie posiadające obecnie około 

5000 mieszkańców, a przed wojną przeszło 

30,000 jednym zamachem pióra zostały 

gradowane do poziomu małej wioseczki. 

Ludność smorgońska czytając te brednie 
dobrotliwie się uśmiecha, kiwa zgodnie gło- 

wą i zauw: że skądinąd to Smorgonie i są 

raczej dziurą zapadłą, niż ośrodkiem kul- 
turalnym szeregu ginin. Co p eda, trudno 

      

   

  

   

   

  

sobie wyobrazić taki stan rzecz, eby mia- 
sto, położone w odległości 2 godzin jazdy 
od Wilna, otrzymywało dzienniki i kore- 

spondencję z Wilna aż na trzeci dzień. Po- 

mieważ jednak Smorgonie łączą z Wilnem ty- 
siące wspólnych interesów, ten stan rzeczy 

«dał się bardzo we znaki. 

Względny oszczędnościowe wymagały po- 

-dobno skasowania jedr pociągu na odcin 

ku Wiłno—Olechnowi Wileńska Dyrek- 

)а Kolei Państw. taki pociąg skasowała. 

zrobiła to dosyć nieogłędnie: zamiast zlik- 

«widować dzienny pociąg o małej frekwencji, 

«skasowany został pociąg poranny uzgodnio- 

my z pociągami porannemi, przychodzące- 

mi do Wilna z Warszawy i innych miast. 

Stąd znaczna luka i w komunikacji i w 

otrzymywaniu korespondencji. 

Stało się tak, że w epoce, kiedy zatraco- 

mo pojęcie przestrzeni i odiegłości, dzienni- 

ki i korespondencję wysłane z Wólna na- 

przykład w sobotę otrzymujemy w poniedzia 

Tek. 
Niespodzianką jednak, o wiele dotkliw- 

<szą miż spóźniona korespondencja, była. 

dla smorgończyków wiadomość, że z dniem 1 
kwietnia r. b. likwiduje się znajdujący się 
w Smorgoniach cieszący się dużą frekwen- 

«cją szpiłal sejmikowy. 

Kto zna panującą w Smorgoniach nędzę— 
ślady zniszczenia powojennego, ten zrozu- 

«mie jaki to jest cios dła biednej ludności 
-smorgonskiej. 

Z usług szpitała korzystała w stopniu 

jeszcze większym, niż łudność smorgońska, 

wiejska ludność trzech sąsiadujących sta- 

wostw — wilejskiego, mołodeczańskiego i o- 
szmiańskiego. Więc czyż nie udałoby się 
-wspólnym wysiłkiem 3 zainteresowanych sta 
rostw utrzymać przy życiu tak niezbędną 
placówkę? Pamiętajmy, że zburzyć jest zna- 

-cznie łatwiej, niż zbudować. 

A teraz trochę i pocieszającego. 
Zacytuję ustęp ze sprawozdania roczne- 

«go Zarządu Straży Pożarnej w Smorgoniach 
za rok 1931-32: 

„Do rzadkości należą miasta, na terenie 
*tórych nie wydarzył się w ciągu roku po- 
żar mniejszy lub większy. Smorgonie są tem 
=szczęśliwem miastem, które może się posz- 

   
    

  

Troki. 
Zjazd Stowarzyszenia b. wych. 
Seminarjum Nauczycielskiego. 

Zarząd Stowarzyszenia b. wychowanek 

państw. sem. naucz. w Trokach zawiada- 

mja wszystkie członkinie, że Zjazd Stowa- 

rzyszenia odbędzie się w dniach 14 — 15 i 

16 maja br. w Trokach, že trzeci numer 

„Ogni wyjdzie w ciągu kwi że 

projektowana jest na lipiee wyprawa wę- 

drowna w Tatry i Pieniny. 

Za Zarząd Stowarzyszenia 

Ks. Wjktor Potrzebski. 

Postawy. 
Zbrodnicze podpalenie. 

We wsi Statki gm. postawskiej podpalo- 
no dom mieszkałny Moisieja Łokcjka. Po 
dłuższym wysiłku pożar ugaszono. 

Pod strzechą domu znaleziono worki z 

pakułami obłane naftą. 

Policja poszukuje podpałacza. (e) 

Woropajewo. 
Strajk w zakładach przemysłowych 

Braci Zinger w Woropajewie. 

W] dniu wczorajszym w Woropajewie w 
tartaku braci Zinger wybuchł strajk. Zas- 
trajkowało 30 robotników. Przyczyną strajku 
jest niewypłacenie zarobków za ostatnie 2 
tygodnie. Przebieg strajku spokojny. 

Mołodeczno. 
Zagadkowe morderstwo. 

We wsi Osowiec gm. kraśnieńskiej po- 
pełniono zagadkowe morderstwo. Ofiarą 
mordu padł Jan Moszowiec, W wyniku prze- 
prowadzonego dochodzenia zdołano ustalić, 
iż sprawcą morderstwa jest 20 letni Jan Gry- 
sel mieszkaniec wsi Osowiec. Sprawca mor- 

derstwa odmawia narazie zeznań. Dochodze- 
nie prowadzj policja. (0) 

Z pogranicza. 
Ujęcie agitatorów komunistycznych. 

Z pogranicza sowieckiego donoszą, że w 
rejonie odcinka granjcznego Kuzdrowszezyz- 
na placówki K. O. P.u ujęły 2 agitatorów ko- 
munistycznych, którzy prowadzili wśród lud- 
ności okolicznej i żołnierzy agitację wywro- 
tową namawiając do ucieczki i dezercji do 
Z. S. R. R. 

Jak ustaliło pierwiastkowe dochodzenie, 
agitatorami okazali się wysłannicy Komin- 
ternu, którzy przybyli wprost z Mińska, 
gdzje przeszli specjalny kurs. Obu komuni- 
stów aresztowano i przekazano do dyspozy- 
cji władz sądowo-śledczych. 

        

   

Gra: 

*WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskieg o* mieści się 

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

Dziś! 

całkowicie w natu- 

ralnych kolorach 
Miejski 

Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku 

Nowogródek. 
Ofiary. 

Na obóz letni 3-ciej Now. Druż. Harc. 
szamiast życzeń Świątecznych p. poseł Sta- 
enisław Poźniak złożył zł. 20. 

Lida. 
Pan Fiener intryguje. 

_ Wiadomo,e że przy każdej gminie tak 
wiejskiej jak i miejskiej istnieją Gminne 
-Komitety do Spraw Bezrbocia, które prowa- 
<dząc akcję pomocy bezrobotnym, jednocześ- 
mie przyjmują datki i ofiary dla bezrobot- 
mych. Kompetencje jch działalności są dosyć 
rozległe i to niejednemu z malkontentów 
pozwala siać plotki i intrygi na dobre imię 
tychże Komitetów. Tak też było i w gminie 
*idzkiej. Oto niejaki p. Stanjsław Ficner, by- 
sły dróżnik, w rozmowie z p. Konstantym Bo- 
binem pozwolił sobie na taką rzecz. Czy p. 
«ie że sekretarz gminy łidzkiej karmi świ- 

nie ziemnjakami i zbożem, zebranem na 
rzecz wałki z bezrobociem. Pana Bobina za- 

intrygowała taka płotka, bowiem nigdy nie 

przypuszczał, ażeby coś podobnego miało 
smiejsce, natychmiast zgłosił się do Po- 

Przepiękny superfilm z życia rosyjskiego, wykonany 

Pieśniarz gór 
W roli głównej Lawrence Tibett 

wiatowego Komitetu do Spraw Bezrobocja i 
zameldował o powyższem, Powiatowy zaś 
Komitet do Spraw Bezrobocia nie zwlekając 
dokonał rewizji działalności Gminnego Ko- 
mitetu do Spraw Bezrobocia gminy lidzkiej 
i żadnych nadużyć anj też wypadku karmie- 
nia inwentarza zebranemi produktami nie 
stwierdził, okazało się jedynie, że była to 
tylko niecna intryga p. Ficnera za którą 20- 
stanie pociągnięty do odpowiedzjalności są- 
dowej. Sprawę przekazano do dyspozycji p. 
prokuratora w Lidzie. Pan Fiener zostanie 
pociągnięty do odpowiedzialności za sianie 
fałszywych pogłosek. 

Co dały wpływy z zaległych podatków 

wpłacanych w naturze na eele bez- 

pośredniej pomocy bezrobotnym. 

Jak się dowjadujemy, wpływy z zaleg- 

łych podatków wpłacanych w naturze na cel 

bezpośredniej pomocy bezrobotnym przedsta- 
wiają się następująco: żyta dostarczono na 
ogólną kwotę 1607 zł. 46 gr., jęczmienia na 
400 zł. 50 gr., krup na 309 zł. 50 gr., drzewa 
na 275 zł, gryki na 135 zł. 87 gr., ziemnia- 
ków na 46 zł. 38 gr. i grochu na 24 zł. 50 gr. 
razem wpłacono podatkami w naturze do 
dnia 16 marca 1932 r. 2799 zł. 46 groszy. 
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© Pałacyk Tuskulański to jeden z ciekawszych zabytków świec- 

kich w Wilnie, od szeregu lat czeka on na remont i konserwację. 

| ESTETINIO INIT ANNO TTT 

Umowa graniczna 
sk Od trzech miesięcy na pograniczu pol- 
= o-sowieckiem odbywały się narady przed- 
Stawicieki władz polskich i sowieckich w 
sprawa unormowania panujących stosunków 
na granicy. Przeprowadzone konferencje 
graniczne w rejonie Stołpców, Radoszkowicz 
i Dzisny z udziałem władz granicznych i de- 
iegatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
ze strony polskiej oraz komisji z Komisar- 
jatu Ludowego Spraw Zagranicznych ze stro 
ny, sowieckiej doprowadziły do podpisania 
dnia 10 b. m. w Moskwie umowy polsko- 

sowieckiej. Podpisana umowa normuje sto- 
sunki na pograniczu w jak najszerszem zna- 
czeniu a mianowicie: 1) Komendanci danych 
odcinków granicznych strony polskiej i so- 
wieckjej w razie potrzeby (koniecznej) będą 
wydawali tymczasowe przepustki graniczne 
<dla mieszkańców zamieszkałych w t. zw. 

pasie granicznym. Osoby te będą mogły 
przekraczać granicę i przebywać do trzech 

'a więcej dni na terytorjum obcem. 

polsko - sowiecka. 
2) Rybacy zamieszkali przy granicznych 

rzekach obu państw będą mogli trudnić się 
rybołówstwem na wodach granicznych za 

specjalnem zezwoleniem komendantów 0d- 

cinków. * 
3) Uregulowano również sprawę wodną 

w pasie granicznym. Mieszkańcy granicznych 
osiedli będą mogłi budować wodne tamy, 

osuszać błota oraz przeprowadzać prace mel 
joracy jne. 

4) Dalej umowa nornuje sprawę ewent. 
zatargów między strażnikami sowieckimi a 
żołnierzami KOP-u. Wszelkie zajścia granicz 
ne wywołane czy to ze strony sowieckiej 
czy też polskiej będą regulowane przez mie- 
szaną komisję polsko-sowiecką. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane przez strony na 

granicy naprz. zniszczenie słupów granicz- 
nych, linji i t. p. będą naprawiane przez 
strony winne. 

Umowa ta wchodzi w życie z dniem 15 
kwietnia r. b. 

K. UR I E: R 

Teatr Lutnia. 
„Beben“. Komedja J. Verneuilla 

w trzech aktach. 

Ten miły „bęben*, (La Gamine,, 
już jest dobrze pełnoletni, nawet zbli- 
ża się do niebezpiecznego wieku 30- 
stki. Patrzeć nań więc trzeba okiem 
przedwojennem, a to dużo tłumaczy 
z naiwności i... prawie zaściankowo- 
ści tego dziewczęcia, zresztą faktycz- 
nie przybywającego z zapadłej pro- 
wincji do atelier znanego w Paryżu 
artysty Delanoy. Biedny sławny czło- 
wiek, biedny słynny zdobywca serc! 
Ten mały brzdąc, któremu miał nie- 
ostrożność wmówić talent, owinął 50 

koło paluszka, napsuł mu jego wy- 

godne, ułożone jak w futerale życie, 

przepędził kochaną kobietę, prawem 

kaduka młodości. a potem jak psute 

przez zbyt pobłożliwego papę dziecko, 

zażądał znów co innego, a miawi-' 

cie młodszego pajaca. 
Jak się tak zastanowić, to „Bęben* 

jest egoistycznem zwierzątkiem. Cóż 
kiedy jest też młoda i ładna, oraz nie- 
zbyt mądra, ot prostolinijne stworze- 

nie... bęben, zabawny, nieznośny pry- 
mityw życia. A takiej mężczyzna 
wszystko przebaczy, na wszystko się 
w stosunku do niej zgodzi, bo jest mu 
uprzyjemnieniem życia nawet ze swe- 
mi kaprysami, samowolą i zachłanno: 
ścią. Mężczyzna bowiem nie może za- 

pomnieć o czasach jaskiniowych, kie- 

dy przynosił do czekającej samiczki 

łup z puszczy, i to mu dotąd najmil- 

sze, stąd klęska Monik, meblujących 
swoją pracą mieszkania dla Jurecz- 
ków, a zwycięstwo kobieciątek wyma- 
gających wszystkiego dla siebie. A 
pamiętajmy, że mamy do czynienia 

z panienką przedwojenną, z prowin- 
cji francuskiej, więc równie zapadłej 
jak nasza, bogobojnie chowanej przez 
dwie ciotki, i musztrowanej przez ich 

przyjaciółki. W pierwszym akcie ta 
mała prowincjałka przypomina, w pa- 
stelowo różowem odbiciu, naszą sza- 
loną Julkę Kisielewskiego. Ale jakże 
u małej, praktycznej Francuzki spra- 
wy się rozwiązują łatwo i gładko. 
Nikt z niczego nie robi dramatu. Każ- 
dy stara się przystosować do drugie- 
go i do okoliczności, by jak najmniej 
było guzów i sińców. U nas odruchem 
„naturalnym (czy narodowym) jest 
nabijanie jak największej ilości guzów 
na ciele bliźniego, z jak największym 
krzykiem. 

Jednak czasy się zmieniły od woj- 
ny. Obecnie już i mała Francuzka, za- 
miast uciekać od ciotek, oświadczyła- 
by poprostu, że jedzie się kształcić, 
a jeśliby się zabrała do sławnego ma- 
larza, toby została jego żoną dla kar- 
jery, niewiele sobie robiąc kłopotu z 
inklinacji do młodszego mężczyzny. 

Tak więc sztuka, nie taka znów 
stara, ma zapaszek naiwnego wdzięku 
i typy kobiet tak dalekie od dzisiej- 
szych, jak heroiny Moliera. Cały urok 
tych sztuk to osobisty wdzięk arty- 
stów, który każe wierzyć w miłą hi- 
storyjkę o dziewuszce prowincjonal- 
nej, która za nos wodzi znanych arty- 
stów i każdego zresztą. 

Pan A. Różycki, gość z Warszawy, 
grał malarza ze stołeczną wytworno- 
ścią i odpowiednią dozą humoru. Pp. 
Brenczy i Kamińska rywalizowały w 
jego sercu wszystkiemi zasobami 

   

  

«swych wdzięków i talentu. Inni wy- 
konawcy spełniali swe zadanie po- 
prawnie. Hro. 

SPORT 
OGNISKO — MAKABI 2:1 (2:0). 

Przy słonecznej i ładnej pogodzie rozeg- 
rany został ubiegłej niedziełi mecz rewan- 
żowy między drużynami Ogniska į Makabi. 

Po sobotniej porażce Ognisko z miejsca 
rusza z furją do ataku, zdobywając bezape- 
lacyjną przewagę. Atak za atakiem sunął na 
bramkę makabistów, którzy w pierwszej po- 
łowie ograniczyli się jedynie do obrony, 
zrzadka niepokojąc tyłowe formacje Ogni- 
ska. Owocem tej ofenzywy były dwie ciężko 
wypracowane bramki, strzelone przez God- 
lewskiego i „Czeslawskiego“. 

Po przerwie obraz gry zmienił się całko- 
wicie, teraz stroną atakującą jest Makabi, 
dążąca nieustępłiwie do odwetu. Obrona jed 
nak Ogniska jest zawsze na miejscu, zwłasz 
cza zaś osłatnia instancja kolejowców — 
bramkarz jest przeszkodą do nieprzybycia. 
Po udanem pociągnięciu ataku drużyny ży- 

dowskiej udaje się wreszcie Szwarcowi ost- 
rym przyziemnym strzałem w róg zdobyć aż 
nadto zasłużony punkt honorowy. Na tem 
kończy się sukces Makabi, która mimo wy- 
siłków nie może już zmienić wyniku. 

Na obu drużynach znać długą przerwę 
i brak racjonalnej zaprawy zimowej. Poziom 
meczu nie mógł zachwycić nawet mało wy- 
magających widzów. Akcję prowadzono bez- 
planowo i jedynie od czasu do czasu tu lub 
ówdzie można było wyłowić jakieś spora- 
dyczne przebłyski myśli, które jeszcze szyb- 
ciej gasły niż powstawały. 

Wynik meczu mógł być z powodzeniem 
odwrotny. 

Sędziował p. Sznajder, zdradzając rów 
nież niedwuznacznie, że to jest dopiera począ 
tek sezonu. (es). 

KINA I FILMY 

„ANIOŁOWIE ULICY*, 

(Heijos). 

Typowy amerykański produkt „seryjny”, 
„standartowy“, czy t. p. Tym razem z serji 
lotniczej. A więc studenci, wojna, narzeczona 
(niewierna), brat, przyjaciel Niemiec, samo- 
loty, karabiny maszynowe, bomby, zepelli- 
ny, wybuchy składów z amunicją, walka w 
powietrzu, 15 katastrof, bohaterowie zdro- 
wi i cali, na łeb na szyję „lądują* w płoną- 
cym samolocie prosto w ramiona „, boszów*, 
poczem straszliwy dramat miłości braterskiej 
i miłości ojczyzny — bez happy end. 

Poza efektownemi zdjęciami lotniczemi mi 
łym Jamesem Hall'em, efektowną (ach co za 
dekolty j fryzura!) Jean Harlow, nową, stan- 
dartowo wyprodukowaną z Hollywood, gwia- 
zdą, — właściwie nic. Nudne bełkotanie i 
takież beztreś e, okropnie szablonowe dja- 
logi — to chyba wszystko. Przyciemnione 
zdjęcia sprawiają że na sałi panują egipskie 
cjemności, co ogromnie ułatwia sytuację za- 
kochanym parkom. 

      

W>L LE ŃoS_Ę>F 

Niebezpieczeństwo powodzi mija. 
Sytuacja 

W noey z soboty na niedzielę po- 
ziom Wilji osiągnął punkt kulmina- 
cyjny. Stan wody wynosił wówczas 
6 m, 43 etm. Ochłodzenie się tempe- 
ratury i spłynięcie kry z górnego bie- 
gu rzeki, zażegnały na szczęście tra- 
gicznie zarysowujące się perspektywy 
nowej groźnej powodzi. W niedzielę 
Wilja zaczęła powoli opadać, odsła- 
niając jednocześnie obraz zniszczenia. 
Miastoponiosło stosunkowo nieznacz- 

ne straty. Jak już wzmiankowaliśmy, 
rozmyta została ul. Werkowska i zauł. 
Głęboki na Pośpieszee. Na ul. Zygmun 
towskiej wezbrane wody Wilji roz- 
myły brzeg, który skutkiem tego osu- 
nął się, tworząc olbrzymią wyrwę. 
Oczywiście z usypanego na brzegu 
piasku pozostało bardzo niewiele, al- 
bo prawie nie. Nie wystawia to zbyt 
chlubnego Świadectwa pracy naszego 
Magistratu, gdyż umacnianie brzegów 
Wiłji nie na wiele się zdało. Na Za- 
krecie wartki prąd Wilji wyrwał kil- 
kanaście drzew, unoszące je wdół rzeki. 

Najgorzej jednak ucierpiała Bazy-   

  

na Willi. 
lika, która może najdotkliwiej odczuła 
skutki podniesienia się wód, bowiem 
jak już donosiliśmy w numerze nie- 
dzielnym „Kurjera* w krypcie kró- 

lewskiej oraz kilku innych ukazała się 
woda. Ponieważ podmycie fundamen- 
tów grozi poważnem niebezpieczeń- 
stwem, niezwłocznie Komitet Opieki 
nad Bazyliką przedsięwziął energiez- 
ną akeję ratunkową, wydając. jedno- 
cześnie szereg zarządzeń ochronnych. 

Ze szkód wyrządzonych przez Wil 
ję wymienić jeszcze należy załanie sze 
regu domów, położonych w niższych 
punktach, są to przeważnie drobne 
domki rybackie. Mówiąc ogólnie sy- 
tuacja była bardzo groźna i jedynie 
dzięki warunkom atmosferycznym te- 
goroczna powódź nie przyjęła rozmia- 
rów katastrofalnych. 

Obecnie, gdy to piszemy, godz. 9-ta 
wiecz, stan wody na Wilji wynosi 5,93 
etm. Woda stale chociaż bardzo ро- 
woli opada, przeciętnie poziom rzeki 
zmniejsza się o 2 ctm. na godzinę. 

  

RONIKA 
Dziś: Wiktora M. 

Wtorek Jutro: Hermenegildy. 
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Ssostrzożonia Zakiadu Hotoersiogii U. $, B. 
w Wilnie z dnia 11 IV — 1932 roku. ; 

Cišnienio šrednio w milimetrach: 756 

Temperatura šradaia - 10° С. 
= najwytazsi Ą- 15° С. 

> najniższa - 4 C. 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: stan stały, spadek potem wzrost. 

Uwagi: pogodnie, wietrzno. 

> OSOBISTA 
— Pan Wojewoda Wileūski Zygmunt Be- 

czkowicz powrócił w dniu 11 b. m. z urlopu 

zdrowotnego i objął urzędowanie. 
— Komendant P. K. U. Wilno—Miasto 

p. mjr. Ossowski w dniu 11 b. m. wyjechał 

na trzydniowy pobyt do D. O. K. Grodno w 

związku z tegorocznym głównym poborem 

wiosennym. Na czas nieobecności p. majora 

obowiązki komendanta P. K. U. pełni w za- 

stępstwie p. kpt. Berent Mikołaj. 

MIEJSKA. 
— Magistrat śpieszy z pomocą osadom 

rybackim na Helu. Osady rybackie na Helu 
zwróciły się pisemnie do Magistratu m. Wil- 
na z prośbą ofiarowania krzewów, kwiatów 

i drzewek do sadzenia. Panująca wśród ry- 

baków nędza nje pozwala im uskutecznić 
tych zakupów. Sprawa ta omawiana była 
na dzisiejszem posiedzeniu Magistratu, któ- 
ry postanowił przyjść im pod tym względem 
z wydatną pomocą. 

— Walka z tajnym ubojem bydła. Prze- 
prowadzone przez władze miejskie dochodze- 
nie wykazuje, że ostatnio zwiększył się 
znacznie na terenie miasta tajny ubój byd- 
ła. W celu skutecznej walkj z tem zjawis- 
kiem między Magistratem, a Starostwem 
Grodzkiem nastąpiło porozumienie, na mocy 
którego powzięto uchwałę, by w wypadkach 
stwierdzenia w sprzedaży mięsa nieostem- 
plowanego, względnie pochodzącego z tajne- 
go uboju niezwłocznie je konfiskować co do 
tychczas w praktyce nie było stosowane, 
gdyż zazwyczaj w takjch wypadkach ogra- 
czano się jedynie do kar grzywny, względnie 
aresztu. 

Konfiskowane mięso będzie sprzedawane 
z licytacji, a uzyskane ze sprzedaży sumy 

przekazywane będą do dyspozycji skarbu 
państwa. 

— Opłaty za korzystanie w rzeźni mjej- 
skiej mają być zmniejszone. Onegdaj w Urzę 
dzie Wojewódzkim odbyła się konferencja 

zainteresowanych czynników, na której oma 
wiana była sprawa zniżki opłat za korzysta- 
nie z rzeźni miejskiej. Obecne opłaty pobie- 
rane przez Magjstrat są zbyt wygórowane. 
W związku z tem, jak się dowiadujemy, op- 
łaty mają być obniżone z 9 złotych na 4 zł. 
50 gr. od sztuki. O powyższem powiadomiony 
zostanie Magistrat. 

LITERACKA. 
— 156 Środa Literacka odbędzje się pod 

hasłem „Kryzys śmiechu”. Na podstawie ak- 
tualnych wypadków zaatakowania odwiecz- 
nych praw sztuki do satyry i karykatury, co 
odbiło się nawet na pewnym procesie sądo- 
wym, rozwinie się dyskusja nad istotą hu- 
moru, nad dozwoloną i niedozwoloną pa- 
rodją, nad sztuką śmianja się i nad brakiem 
poczucia dowcipu w naszem społeczeństwie. 
Do dyskusji zgłosił się szereg mówców. 

, Początek jutro o godz. 8.30 wiecz. w Zw. 
Literatów, Ostrobramska 9. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Klęska Wszechpołaków na W. S. H. 

w Warszawie. W wyniku dalszego cjągu Wy- 
borów do Bratniej Pomocy Wyższej Szko- 
ły Handlowej w Warszawie, Młodzież 
Wszechpolska poniosła klęskę i świeżo 0- 
brany Zarząd składa się z kandydatów mło- 
dzieży państwowej, głównie Legjonu Mło- 
dych. Wobec tego należy przypuszczać, że 
poprzednio wybrany prezes — kandydat 
Młodzieży Wszechpolskiej ustąpi ze swego 
stanowiska. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Stan zdrowotno-sanitarny w szkołach 

powszechnych. Podług danych opieki higje- 
niczno-lekarskiej w ciągu ubiegłego miesią- 
ca w powszechnych szkołach publicznych 
na ogólną ilość 15.097 djzeci stwierdzono 
2.796 brudnych i 2.831 zawszawionych. W 
związku z tem 4.064 dzieci przymusowo od- 
prowadzono do kąpieli. 

Z chorób zanotowano następujące: świerz 
ba 11, inne choroby skórne 192, gruźlica 
płuc podejrzana 36, gruźlica płue stwierdzo- 
na 1, wady mowy 10, gruźlica gruczołów 
chłonnych 106, gruźlica innych narządów 3, 
choroby mosa 75, choroby uszu 52, jaglica 
2, jnne choroby oczu 163, wady wzroku 70. 

W! omawianym czasie na choroby zakaž- 
ne chorowało ogółem 124 dzieci, w tej licz- 
bie na odrę 98, na grypę 18, na świnkę 2, 
płonicę 3 i na ospówkę 2. 

Wysiłki ze strony opieki higjeniczno-le- 
karskiej w celu podniesjenia w szkołach 
powszechnych stanu sanitarnego i zdrowot- 
nego napotykają na. duże trudności ze wzglę 
du na ogólne zubożenie ludności i nędzę, 
panującą wśród dzieci, które na skutek tego 

   

    

Wschód słońca — g. 4 m.27 

nie przestrzegają najelementarniejszych za- 
sad higjeny, co utrudnia wałkę z chorobami 
zakaźnemi, 

WOJSKOWA. 
— Ostatnie posiedzenie Komisji Poboro- 

wej. Ostatnie posiedzenie Komisji Poboro- 
wej wyznaczone zostało nieodwołalnie na 
dzień 20-go kwietnia r. b. 

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 
ul. Bazyljańskiej Nr. 2 od godz. 8 rano. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z wałnego zgromadzenia L. M. i K. 

W: dniu 10 kwietnia b. r. o godz, 12 w lokalu 
Izby Rzemieślniczej, odbyło się Doroczne 
Wialne Zgromadzenie Ligi Morskiej i Ko- 
lonjalnej. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu 
zebrani — jednogłośnie powzięli uchwałę wy 
rażającą wdzięczność p. Wł. Szumańskiemu 

za inicjatywę, pracę i energję położoną przy 
budowie Schroniska Ligi w Trokach. 

Ciekawe było sprawozdanie ze zbiórki na 
łódź podwodną „Odpowiedź Trewiranusovi“, 

przedłożone przez dr. Cz. Czarnowskiego, 

który z wielką energją tę zbiórkę przepro- 

wadził. Dowiedzieliśmy sję z tego sprawoz- 

dania, że Wileńszczyzna dała złotych 

34.392.83, oprócz kwot zebranych przez Ko- 

mitet Kolejowy zbiórki na terenie Dyr. Wi- 

leńskiej, które wyniosły kilkanaście tysię- 

cy złotych. 
Na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwało 

no jednogłośnie zatwierdzić preliminarz bud 

żetowy zamykający się kwotą 11.000 zł. i 

udzielić ustępującemu Zarządowi  absolu- 

torjum. 
Wybrano następnie nowy Zarząd w skła 

dzie: 
„ Admira! Michał Borowski, Komdr. 

Blinstrub, Dyr. Kazimierz Falkowski, Miko- 

łaj Gołubjew, Edward Kopeć, Dyr. Roman 

Miłkowski, Jam Rochowicz, Kurator Kazi- 

mierz Szelągowski, Prez. Wł.Szumański, D-r 

Leon Sułkowski, Prezes Karol Žuchowicz, 

na zastępców: 1. Gliński, Ludwik Kohutek, 

Mjr. Lankau, Dr. Witold Sylwanowicz, Mir. 

* Zaborowski. 
Komisja Rewizyjna: prezes Malecki, pre- 

zes Pietraszewski, prezes Łączyński, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy) 14 kwietnja w lokalu Po- 

radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. 

Morawski wygłosi ódczył na temat „Choro- 

by weneryczne w przezroczach“. 

Początek o 5 i pół wiecz. 
Wstęp wolny. 

— Doroczne Zebranie Tow. Naucz, Szk. 

Śred. i Wyż. odbędzie się we środę, dnia 13 

b. m. o godz. 19 min. 15 w gim. A. Mickie- 

wicza, Na porządku dziennym są wybory do 

Zarządu Koła Wileńskiego oraz sprawozda- 

nie z działałności ustępującego Zarządu i ze 

Zjazdu Włalnego w Warszawie. szyscy 

członkowie Koła winni stawić się na zebra- 
nie. 

_—— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. XII 

Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środę 

dnia 13 kwietnia 1932 r. o godz. 20-ej w 

sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

— Wiileńskie T-wo Nowoczesnego Wy- 

chowania zawiadamia, że we środę dnia 13 

b. m. o godz. 6 po poł. (18) odbędzie się 

Zebranie Ogólne w sali Kuratorjum OŚW. 

(Wolana 10). Na porządku dziennym: „Mię- 

dzynarodowa Liga Nowoczesnego Wychowa- 

nia w związku z zapowiedzianym Kongre- 

sem w Nicei“ — referat informacyjny. 

Wstep wony. Goście miłe widziani. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

— Niezatwierdzenie Statutu organizacji 

młodzieży białoruskiej. W! roku 1930 grupa 

młodzieży białoruskiej w Wilnie przystąpi 

ła do organizowania Towarzystwa Młodzieży 

Białoruskiej „Buduczynia” i w tym celu roz- 

poczęła starania © zatwierdzenie Statutu. 

Gry urząd wojewódzki w Wiłnie stałutu nie 

zatwierdził, zwrócono się z rekursem do Mi- 

nisterstwa Spraw Wiewnętrznych w Wiarsza- 

wie. Jak się dowiadujemy w ostatnich dniach 

nadeszła odpowiedź z Ministerstwa, jednak i 

tym razem odmowna. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Szewey obstalunkowi tworzą własny 

związek. W dniu wczorajszym odbyło się or- 

ganizacyjne zebranie szewców obstalunko- 

wych. Na zebraniu tem zapadła uchwała za- 

łożenia własnego zwjązku. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Reorganizacja Rady Głównej „Zjed- 

noczenia*, W piątek 8 kwietnia r. b. odbyła, 

się posiedzenie plenarne Rady Głównej Zjed 

noczenia Robotniczych Związków  Zawodo- 

wych Ziem Północno-Wschodnich. С 

Na wniosek prezesa Rady K. Walukie- 

wieza przez aklamację powołano na przewod- 

niczącego zebrania kierownika sekretarjatu 

wojewódzkiego BBWR posta Stanisława Do- 

bosza. 
Objąwszy przewodnictwo obrad poseł Do- 

bosz scharakteryzował sytuacje na terenie 

robotniczego ruchu zawodowego w Wilnie 

i wytyczne zadania, jakie leżą przed Radą 

Zjednoczenia, reprezentująca faktycznie i 

niepodzielnie caloksztalt interesów robotni- 

czych na terenie Wilna i Ziem Północno - 

Wischodnich. 
Stwierdziwszy, że dotychczasowe, prezy- 

djum nie umiało całkowicie sprostać zadaniu 

poseł Dobosz poddał pod głosowanie wnio- 

sek, domagający się reorganjzacji Rady i us- 

P. wojewoda zwiedza 
pobrzeže Wilji. 

Pan Wojewoda Beczkowicz po po- 
wrocie w dniu 11 b. m. o godzinie R 
do Wilna wprost z dworca udał się w 
towarzystwie p. wicewojewody Jan- 
kowskiego i p. starosty grodzkiego Ко- 
walskiego do dzielnic miasta, położo- 
nych nad brzegiem rzek, aby obejrzeć 
stan wód. Pan Wojewoda interesował 
się szczegółowo szkodami, wyrządzo- 
nemi przez wylew, zwiedzając między 
innemi Brzeg Antokolski, który był 
najwięcej zagrożony, ulicę Zygmun- 
towską, Sołtaniszki i Zwierzynięc i 

oglądając domy, z których ewakuowa- 
no mieszkańców. Przytem stwierdził 
p. Wojewoda z zadowoleniem celo- 
wość zarządzeń, wydanych przez wła- 
dze. 

Dźwina ruszyła. 
Z Dzisny donoszą, iż w dniu wczoraj- 

szym na całej przestrzeni ruszyła rzeka Dźwi 
na. Kra lodowa w. kjlku miejscach potwo- 
rzyła zatory, usunięte wkrótce przy pomocy 
śridków wybuchowych przez sape- 
rów. Wobec znacznego ocieplenia jom 
wody wzrósł w ciągu dwóch dni do 7 mtr. 
i 70 etm. Nagłe podniesienie się wody spo- 
wodowało zalanie granicznej wsi Oczerkj i 
osady rybackiej Rybiszki. 190 osób niez- 
włocznie ewakuowano. Wobee znacznego 
podnoszenia się poziomu wody zachodzi gro. 
źba powodzi w m. Dziśnie. 4 

Niemen grozi. 
Sytuacja powodziowa na Niemnie staje 

się z dnia na dzień coraz groźniejsza. Pod- 
ług otrzymanych przez nas informacyj koło 
Druskienjk wezmrane wody Niemna wystą- 
piły z brzegów, zalewając pola oraz dwie 
okoliczne wsie. 

Znaczne usługi w akcji przeciwpowodzio- 
wej oddają miejscowe oddziały K. O. P-u. 

Popierajcie Ligę Morską 
TREZEEE CRO OPR OCZ КОН 

tąpienia dotychczasowego prezydjum. Wnio- 
sek ten w wyniku krótkiej dyskusji uchwa- 
lony został jednomyślnie. Wśład zatem u- 
chwalono powierzenie kierownictwa Rady 
nowemu tymzczasowemu prezydjum, które 
ma w ciągu najbliższych miesięcy przepro- 
wadzić reorganizację związków, usprawnić 
ich działałność i zwołać kongres. 

Do nowego - prezydjum jednomyślnie u- 
chwalono powołać: przewodniczącego sekcji 
pracowniczej Rady Wojewódzkiej BBWR. 

nieobecnego na zebraniu posła d-ra Stefana 

Brokowskiego, -wice-prezesów: Antoniego 

Łazarewicza (prezes Zw. Rob. Garbarzy), Ja- 

na  Bohdziewiąza (prezesa Zw. Pracown. 

Samochodowych); sekretarza generalnego 

Edwarda Kopcia; skarbnika Konstantego Wą- 

lukiewicza (b. prezesa Rady) orąz na człon- 
ków: red. „Przeglądu Robętniczego" B. W. 
Święcickiego, inž. J. Kozłowskiego (prezesa 
Zarządu Główn. Zw. Budowlanego( i Wacła- 
wa Junuszewskiego (Prezesa Rob. Zw. Prze- 
mysłu Szklanego). 

Na temże posiedzeniu zdecydowano ob- 
chodzić uroczyścje dzień 1 maja, jako świę- 
to robołnicze, przyczem wybrano Komisję z 
red. Święcickim na czele, której powierzono 
zorganizowanie obchodu. 

Wi końcu poruszona została przez Preze- 
sa Zw. cegielników Wronę sprawa incyden 
tu, wywołanego przez księży z parafji św. 
Rafała na pogrzebie zasłużonego robotnika 
ś. p. Jana Zielenkjewicza w dniu 4 b. m., 
gdzie ku zgorczeniu tłumów wiernych księ- 
ża wycofali z konduktu krzyż, chorągwie i 
latarnie, motywując to jednoczesnym udzia- 
łem w kondukcie sztandarów związków rę- 
botniczych. 

W| związku z tem uchwalono wyrazić 
pod adresem sprawców zajścia wikarego i 
proboszcza z parafji św. Rafała protest i 
podać go do publicznej wiadomości. : 

Zamykając obrady poseł Dobosz z 
nowemu prezydjum w imieniu władz BBWR. 
życzenia owocnej pracy dła dobra mas ro- 
botniczych i państwa. v. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie dwa recitale laureatów Cho- 

pinowskich na Pohulanee. Dziś we wtorek 
12-go kwietnja o godz. 8-ej wiecz 3-ci reci- 
tał fortepianowy z cyklu koncertów II-go 
Międzynarodowego Konkursu Laureatów im. 
F. Chopina. W dniu tym usłyszymy: Teo- 
dora Gutmana (Z. S. R. R.) i Leonida Saga- 
łowa (Z. S. R. R.). 

Jutro w środę dnia 13-go kwietnia o £. 
8-ej wiecz. 4-ty i zarazem ostatni koncert 
z udziałem: Abrama Lufera (Z.S.R.R.) i Ema- 
nuela Grosmana (Z.S.R.R.). 

Pozostałe bilety do nabycja w kasie Te- 
atru „Lutnia* od godz. 11—9 wiecz. Bilety 
honorowe i ulgowe nieważne. 

— Antoni Różycki w „Bębnie* — Teatr 

„Latnia*. Dziś, we wtorek dnia 12-go kwiet- 
nia o godz. 8 wiecz, wesoła pełna słone- 
cznej pogody kamedja Vebera p. t. „Bęben* 

w której zasłużone oklaski zbiera njezrów- 

nany odtwórca roli malarza Delanoy — An- 
toni Różycki. — Komedja ta pełna 
wdzięku i uroku budzi na widowni huragany 
śmiechu i pogodę. „Bęben* grany będzie 
jeszcze tylko trzy razy. 

Jutro, w środę dnia 13-go b. m. „Be- 
ben“. 

— Sztuka „Pod falami* — na Pohułance. 
W. nadchodzący piątek, 15-go kwietnja na 
scenie Teatru Pohulanka odbędzie się pre- 
mjera interesującej sztuki Adolfa Hertza 
„Pod falami". 

— Uroczyste przedstawienie w Teatrze 
„Lutnla*. W! sobotę dnia 16-go kwietnia o 
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się z inicjatywy 

Pana Prezydenta m. Wilna Józefa Folejew- 

skiego — uroczyste przedstawienie „ku ucz- 

czeniu 10-letniej pracy artystycznej na te- 

renie m. Wilna Karola Wyrwicz-Wichrow- 
skiego. 

Odegrana będzie pogodna komedja Cail- 

lavet'a i Fleurs'a „Miłość czuwa”, z udzia- 

łem i w reżyserji Karola Wyrwicz-Wichrow 
skiego, w otoczeniu czołowych sił zespołu. 

Bilety już do nabycia w kasie Teatru 
„Lutnia*. Ceny miejsc od 50 gr. 

RADJO 
WTOREK, DNIA 12 KWIETNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien= 

ny. 16.11: Muzyka romantyczna i poroman* 

tyczna (płyty). 15.15: Komunikaty. 15.25: 
Odczyt dla maturzystów i audycja dla dzieci 

16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16 50: 
Muzyka z płyt. C. Debussy — Nocturny. 

17.10: „Czy sztuka umarła"? — odczyt. 17.50 

Popularny koncert symfoniczny. 18.30: Kom. 

Aerokłubu Wileńskiego. 19.00: Przegląd 1i- 

tewski. 19.20: Pogad. o współczesnej kultu- 

rze polskiej. 19.40: Program na środę. 19.45: 

Prasowy dzienik radjowy. 20.20: „Wiosna 
idzie” — feljeton. 22.45: Komunikaty. 23.00: 
Koncert symfoniczny (płyty). 
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XII Plenarne Zebranie Izby 
Przemyst.-Handl. w Wilnie. 

W dniu 10 b. m. o godz. 17 po poł. od- 
było się w sali Konserwatorjum Muzycznego 
przy ulicy Końskiej XII-te Plenarne Zebra- 
nie Izby P.-H. w Wilnie pod przewodnict- 
wem prezesa Izby p. R. Rucińskiego. 

Po zagajeniu zebrania Prezes Izby w krót 
kich słowach wspomniał o bolesnej stracie, 
jaką Izba poniosła wskutek śmierci dwóch 
wybitnych jej członków: wice-prezsa Adolfa 
Gordona i radcy Saula Rozentala, których 
pamięć obecni uczcili przez powstanie. — 
Na miejsce zmarłych weszli w skład. Izby 
nowi radcowie p. p. Naum Wajnsztejn i Moj 
żesz Baranawski. 

astępnie prezes Ruciński powiadomił o 
zlikwidowaniu w sposób zadawalający obie 
strony incydentu między ugrupowanjami rad 
ców, który uniemożliwił dojście do skutku 
X i XI Plenarnego Zebrani 

Zkolei zebrani przyjęli do wiadomości 
sprawozdanie z działalności Izby za czas od 
15 października do dnia 31 grudnia roku ub. 
oraz sprawozdanie o sytuacji gospodarczej 
w 3 i 4 kwartale tegoż roku, poczem dyrek- 
tor Barański zobrazował prace Izby w okre- 
sie od 1 stycznia 1932 roku do dnia obecnego 
zebrania. Na wstępie Dyrektor Izby poinfor- 
mował o wprowadzonych zmianach w niek- 
tórych postanowieniach rozporządzenia Pre. 

    

  

  

zydenta Rzeczypospolitej o jzbach przemy- 
słowo-handlowych, między innemi naskutek 
tych zmian kadencja obecnych radców za- 
rządu i prezesa Izby przedłuża się do końca 
1934 r. W dalszym ciągu swego przemówie- 
nia dyrektor Barański zakomunikował, że 
wobec spadku wpływów Izby przedsięwzię- 
to szereg oszczędności, równocześnie zaś za- 
rząd przedkłada szereg wniosków, które do- 
pomogą w zrealizowaniu budżetu na r. 1932 
— Nstępnie p. Barański scharakteryzował ob- 
fitą i różnorodną działalność Izby w poszcze 
gólnych dziedzinach, a więc w dziedzinie 
obrotu towarowego, ze szczególnem uwzględ 
nieniem spraw drzewnych. w dziedzinie opin 
jowania ustaw i rozporządzeń, gdz 
miejsce zajmowały w tym okres 
rozporządzenia podatkowe, w dz 
munikacyjno-taryfowej, oświaty zawodowej 
i innych. Obfit w om vianym 

* interwencyjna Iz- 

  

   

  

        
    

    

    

        

    

    

by, stale mająca na w 
specjalnego tratokwan 
w okręgu Izby ze względu na wyjątkowo 
ciężkie warunki, w jakich się ono znajduje. 

Zkolei prezes Ruciński scharakteryzował 
pokrótce główne momenty sytuacji gospodar 
czej na terenie Izby w r. 1931 oraz w chwili 
obecnej na tle ogólnej sytuacji gospodarczej. 
Mówca podkreślił dalsze znaczne pogorszenie 
się położenia handlu i pr słu naszego 
okręgu, mające swe źródło nietylko w przy- 
czynach ogólno-państwowych i międzynaro- 

  

ycia gospodarczego 
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dowych, ale w znacznej mierze również lo- 
kanlnych, co Izba wielokrotnie podnosiła w* 
swoich wystąpieniach. — Dzięki jednak wy- 
siłkom sfer gospodarczych, a w szczególno- 
Ści samorządu gospodarczego — udało się 
w szeregu wypadków — w jednych dziedzi- 
nach uchronić przemysł i handel przed no- 
wemi trudnościami, w innych utrzymać zdo 
byte pozycje. Ze spraw mających znaczenie 
lokalne dla terenu Izby wymienić należy w 
dziedzinie podatkowej zwolnie! od pew- 
nych obciążeń na lat 10 więks części te- 
renu Izby, co idzie po linji wysuwanego 
przez nas stale postulatu o potrzebie odbręb 
nego traktowania tego terytorjum. — Na za- 
kończenie Prezes Ruciński zwrócił 8 
lem do radców Izby, 
pracach Komisyj Izby pi 
najwydatniej do wysiłków, jakie czyni 
samorząd gospodarczy w obronie interesów 
życia gospodarczego w tym tak ciężkim dl: 
niego okresie. 

Radca Kabacznik złożył sprawozdanie Ko 
misji Rewizyjnej Izby, poczem zebranie przy 
jęło zamknięcie rachunkowe Izl r. 1931 

W] dalszym ciągu zebrania odbyło się za- 
przysiężenie księgowych 
poczem dyrektor Barańs wygłos 
o rządowym projekcie, dotyczącym uprosz- 
czonej księgowości dla celów podatku prze- 
mysłowego od obrotu, który to projekt po- 
siada szczególne znaczenie dla naszego ok- 
ręgu. 
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Po przyjęciu szeregu uchwał co do norm 
opłat manipulacyjnych pobieranych przez 
Izbę, zebranie powzięło postanowienie co do 
powołania do życia Komisji do Spraw Biało- 
stockich oraz uchwaliło regulamin dla Ek- 
spozytury Biura Izby w Białymstoku. — Kie 
rownictwu Ekpozytury przekazano jak naj- 
szersze uprawnienia z uwzględnieniem jedno 
litości działania Izby. 

Następnie odbyły się wybory wice-preze- 
sa Izby (na miejsce b. p. Adolfa Gordona), 
na stanowisko to został wybrany radca Saul 
Trocki — oraz wybory nowego członka Za- 
rządu na miejsce radcy L. Chomińskiego, 
który z Zarządu ustąpił, wybrany został rad 
ca Witold Wbjewódzki. 

Pozatem przeprowadzono wybory da Ko- 
misji Rewizyj r. 1932 oraz dokonano 
uzupełnien wyborów do  Komisyj 
Stałych Izby. Odbyły się również wybory do 
Sądu Arbitrów przy ie P.-H. w Wilnie. 

Wśród wolnych wniosków r: Ko- 
walski prosił władze Izby o v ąpienie do 
Magistratu m. W dpowiednie 
go zabezpieczenia brzegów Walji przed po- 
wodzją, która znów do »ku po- 
łożone nad rzeką wa y pr . Roboty 
nad umocnieniem brzegów pozwoliłyby zat- 

  

    

   

  

   
  

    

   

  

       
    

   
niłyby się do złagodzenia klęski bezrobocia. 

— Prezes Izby obiecał w Imieniu 
poczynić odpowiednie kroki u władz miej- 
skich. 

     

  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
UPARTA SAMOBÓJCZYNI. 

W jednym z poprzednich numerów „Kur. 
jera Wileńskiego* donosiliśmy o zamachu 
semcbójczym niejakiej Aleksandry Batorów- 
ny z Nowogródka, która usiłowała powiesić 
się na drzewie wpobliżu domu Nr. 11 przy 
ul. Beliny. 

Uratowana denatka nic wyrzekla się įed- 
nak zamiaru . popelnienia. samobójstwa, w 
dnju wezorajszym powtórnie targnęła się na 
życie zażywając trucizny. W. stanie groź- 
nym przewieziono ją de szpitala Sawicz. 

(e) 
TRAGICZNY WYPADEK NA BRZEGU. 

WILJI NA ZWIERZYŃCU. 

Przygodni widzowie, którzy przyszli w 
   

  

niedzjelę wieczorem nad brzeg Wilji na 
Zwierzyńcu przyjrzeć się wodem wzburzo- 
nej wiosennemi roztopami rzeki, stali się 
Świadkami następującego tragicznego wy- 
padku. 

T. Lenezewski, zamieszkały przy ul. Wi- 
toldowej Nr. 21 przyszedł z małżonką rów- 
nież zobaczyć jak wygląda Wilja. 

W) pewnej chwjli z nieustalonych narazie 
pewodów pomiędzy małżonkami wynikła 
kłótnia, która wkrótce zamieniła się w praw- 
dziwą bójkę. 

№ 83 (2325) 

Nagle, kiedy bójka przyjęła groźny oh- 
rót, brzeg Wilji, na którym „dramat mał- 
żeński* się rozegrał, naskutek podmyeia go 
przez wodę osanął się i rozgorączkowani 
małżonkowie wpadli de zimnych fal wez- 
braneį Wilji. Porwani przez prąd malžonko- 
wie zaczęli tonąć i cały wypadek skończył- 
by się tragieznie, gdyby nie przypadkowa o. 
beeność wpobłiżu sapera z łódką Strzelczyka, 
który pe dłuższych wysiłkach zdołał obu ura- 

tować. (e) 

UCIECZKA PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO. 

Wi wileńskich sferach kupieekieh wywo- 
120 wielkie wrażenie nagłe zniknięcie przed 
stawiciela handlowego Izaaka Rudeńskiego. 
Rudeński przed ucieczką nzbrał na kredyt 
znaczną ilość towarów szezególnie w Łodzi. 
Ogólna suma jege zadłużeń, według prowi- 
zorycznych obliczeń sięga ponad 100 tys. zł. 
Zachodzi przypuszezenie, że zbiegł on do 
Litwy. (e) 

    

SAMOBÓJSTWO. 

Kuźniecowa Nadzieja, lat 34, bez stałego 
i nieszka w cełu pozbawienia 

zuciła się z mostu Zarzecznego do 
Zwłok Kuźniecowej n: i 

Przyczyna samobóń 

  

   

  

    

  

WA 

nie odnaleziono. 
nieznana. 
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Km Miejskie 
Od poniedział- 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 Początek o godz. 4. 6, Bi 10 wiecz. 

M Recew „PIEŚŃ O ATAMANIE* » 
Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. Sałnickiego. 

Ceny miejsc: balkon 30gr., parter 60gr. Kaca-czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

% Wroli Atama- 
Fumnego H. A. Schlettow. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 CENY ZNIŻONE: 

Dziś! Film rewelacja! 4.000.000 dol. 
koszt. realiz tego filmu-arcydzieła. 

To epokowe dzieło genjusza ludzkiego! 
Film ten został zrealiz. przez słyn. miljardera amer. 

ANIOŁOWIE PIEKŁA Najgłośniejszy film doby obecnej! 
Film, który wstrząsnął światem! 

To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych! 

Howardą Hughesa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 
na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Balkon 60 gr, Parter od 1 zł. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś najnowszy sukces światowy. 

Betty Amann 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

w wielkim filmie 
dźwiękowym p. t. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

Dawno niewidziana ulubienica publiczności 

MIŁOSTKI JAŚNIE PANI 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dziś! Dwie największe światowe 
gwiazdy filmowe, niedościgniona 
rywalizują w jednym programie w swoich 
największych kreacjach w 

Ceny normalne 
filmach p. t. 

Początek o godz. 3.30, 

Marlena Dietrich ==. Greta Garbo 
X-27 (Szpieg) IANNA CHRISTIE 

i 1030, Dodatki dzwiękowe. 
  

Dziś! Najpopul. 
aktorzy świata 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dziś! Najsłyn. 
tragik świata 

Pat i Patacho 
Nad program: Konkursowe dźwiękowe dodatki Paramountu i Pata oraz dodatek rysunkowy. 

Dla młodzieży dozwolone. Ceny miejsc zniżone od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 81 10 15 

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

Początek o g. 5.ej, w święta o g. 4-ej. — 

Emil Janning 
górskiego małego miasteczka. 

w najnow. swym pierw- 
szym dźwiękowcu p. t. 

w dramacie 
10-aktowym 

W KONKURACH 

Następny program: Triumf miłości. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   Dziś najnowsze jubil. arcydz. 

reżyserji Harry Peela p. t. 
z cyklu „Białych niewolnice”. 

Nad progiam: Król humoru Harold Lloyd p. + HAROLDEK P 

Sześć tygodni wśród apaszów 
W rol. główn ah Peel i Davy Holm. 

EZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

Salonowo-erotyczny 
dramat w 12 aktach 

  

Džwiekowe Kino Dziś! 

LUX 
Miekiew. 11, tel. 15-61 

Najpotężniejszy wszech- 
światowy przebój "dźwiękowy 

Režyserja Aleksandra Wotkowa. 
HADŻY MURAT (Biały Szatan) 

Lil Dagower i prześliczna Batty Amann. 

w-g słyn. arcydzieła 
Lwa Hr. Tołstoja. 

W rolach głównych: niezrównany król ekranu Iwan Możżuchin, czarująca 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. 1-ej. Ceny od 40 gr 
  

  

1 zł. 20 gr — Potrawy jarskie.   

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka : ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNIA INTROLIGATORNIA 

"ZNICZ: 
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

ŠU E 

    
  

  

SYDNEY HORLER. 

Nowootwarta Kawiarnia-Mieczarnia 

„ŚWITEZIANKA" 
Wiino, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Ziemiańska*) 

OBIADY na maśle z 2-ch dań | zł., z 3-ch dań 

    

  

  

Truskawiec—otwarty!| 
Kąpiele truskawieckie i „Naftusia” 

wrócą Ci siły i zdrowiel 
Jedź do Truskawca na tani sezon wiosenny 

kwiecień — maj! 
Informacyj żądać — mieszkania zamawiać 

przez Zarząd Zdrojowy — Truskawiec. 
tylko 

  

Korespondent- 
buchalter 

rutynowany handlo- 
wiec, władający pol- 
skim, niemieckim i 
żydowskim z 25 cio- 
letnią praktyką za- 
wodową, obeznany 
ze sprawami sądo- 
wemi, podatkowemi 
i świadczeniami so- 
cjalnemi poszukuje 
zajęcia wieczorowe- 
go.w Wilnie, ewent. 
zmieni posadę. Łask. 
zgłoszenia sub „Lida“ 
do Admin. „Kurjera 
Wilenskiego“. 2 

Okazyjnie 
sprzedam pokój jadalny 
(Stylowy). Zaułek Krup- 

niczy 5 — 34.   

Notarjalny 
pracownik z wielo- 
letnią praktyką no- 
tarjalno - hipoteczną, 
zložonym egzaminem 
notarjalnym i pierw- 
szorzędnemi referen- 
cjami zmieni posadę. 
Wymagania skromne 
Oferty do Administr. 

pod „Not-Hip“ 

Inżynier-Agr00m 
z ukończ, studjami zagra- 
nicą przyjmie posadę w 
majątku za skromne wyna- 
grodzenie. Oferty: Wilno, 
Młynowa 2—39, S. Busieł 

Zakład Fryzjerski 
mesk! i damski „MAX“ 

Kalwaryjska 11, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

    

  

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

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334, 

  

  

Od roku 18:3 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

Meble 
jadalne, sypialne i fa- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
ia dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 
      

Poszukuję 

mieszkania 
słonecznego o 2-3 po- 
kojach z kuchnią 
wprost od gospoda- 
rza, najchętniej w o- 
kolicy Mostowej, Zy- 
gmuntowskiej, Św. 
Anny lub okolicy. 
Łask. zgłoszenia do 
„Kurjera Wilenskie. 
go“ pod „Sloneczne“. 

Dowynajecia 
1) Letniska i Mieszka- 
nia w suchym sosnowym 
lesie nad Wilją, 5 minut 
od przystanku autobuso- 

wego — niedrogo. 
2) Sklep w centrum mi 
sta przy ul. Mickiewicza, 
nadający się również na 
biuro handlowe. Dowie- 
dzieć się: Mickiewicza 22 

m. 3. 

  

    

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

Wiłkomierska 5-a 

  

DO WYNAJĘCIA 
lokal nadający się na 

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

  

Molochron wo:ki 
spec. do przechow. futer 
i wsżelkiej odzieży od 
moli. Skład główny: 

J. Prużan Si. Apt. 
Mickiewicza 15, vis-4-vis 

Hotelu Georges. 
w, 

Studen US BSPG 
kuje lekcyj za 

skromnem _wynagrodze- 
niem. Specjalność nie- 
miecki. Wiadomość: Do- 
minikańska Nr. 17, m. 5 
między godz. 11—1 pp.,   

Dr. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. weńerycz- 
ne, narządów moczowych. 
ой& I2-2i 4-—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Lt Kenigsberg 
Cboraby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłutowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

Dr. Wolfson 
Choroby skėrne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Marja Laknorona 
przyjmuje od 9 40 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

  

      

Akuszerka 

Marją Brzezia 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 
przeprowadziła się 

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

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I6 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz' 
ny, usuwa zmarszczki, bro: 
dawki, kurzajki i wągry, 

  

W. Z. P. 48. 8323 

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

Instalacie elektryczne 
dzwonk! sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ui. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 

    

    

Ogloszenie jednorazowe! Wstęp wolny! petorzenis iednorszows) Wston wolny! 

CUD TECHNIKI 
przedstawia nasz mosiężny =E E M P 0 46 
aparat do prania 

PANIE DOMU I MĘŻOWIE! 
Nasi najbardziej wykwalifikowani specjaliści, którzy mó- 

wili po swej podróży okrężnej przez wszystkie większe miasta 
Europy do miljonów gospodyń (ostatnio w Poznaniu do 17880 
zwiedzających), przyjechali obecnie do Wilna by urządzić tu 
poraz pierwszy nasze 

POKAZY PRANIA 
Temat otwarty do dyskusji opiewać będzie: 

DZIEŃ PRANIA DAWNIEJ A DZIŚ 
Obowiązek do oszczędności równa się dla každej 

gospodyni z obowiązkiem zwiedzania naszych wykła- 
dów, na których dowiemy się o 

DZISIEJSZYM SPOSOBIE PRANIA 
Połączone z każdym wykładem jest nasze Sensacyjne 

PRÓBNE PRANIE 
za pomocą mosiężaego aparatu „TEMPO najtańszą na 
świecie maszyną ludową do prania po cenie reklamo- 
wej za 50.— zł. 

Proszę przynieść ze sobą brudną bieliznę, także 
krochmaloną, którą dostanie się po 5-ciu minutach zupełnie 
czystą z powrotem. 

Nasz aparat wypierze 100 kołnierzy lub 
40 ręczników lub 

20 koszul w 5-u minutach śnieżnie biało! 
  

  
    

Nasz całkowicie w kraju wyrabiany aparat powinien zna- 
leźć się w każdem gospodarstwie domowem! 

Polecamy specjalnej uwadze, że 
ww |. Aparat „Tempo* nie może być porównany z żad- 

nym aparatem lub maszyną do prania, przed nami 
go bo wiem jeszcze nikt nie demonstrował. 

J 2. Aparat „Tempo“ jest 9-krotnie opatentowany i przez Ź ZE i я 2 to uwydatnia się jego nienaganne działanie. 
3. Aparat „Tempo” jest w posiadaniu Cedry nr. 13 

„Instytutu Gospodarstwa Domowego” w Warszawie. 
Pokazy odbędą się tylko 5 dni: 

od wtorku dnia 12 kwietnia r. b. 
do soboty dnia 16 kwietnia r. b. wł. 

przy ulicy WIELKIEJ Nr. 50 
(były skład mebli) 

dziennie w zwartych seansach. Prosimy o punktualne przy- 
bycie o godzinie 11-ej przed poł., o godz. 2-ej i 4-ej po poł. 
i o godz. 6-ej wieczorem. 

„'Walbo'* sp. z o. por., Katowice, oddz. eksploat. patent. 
Przyjmujemy generalnych zastępców. 

  

  
Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiem! 

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

„OLLA“ 
to marka wypróbow. w Ciągu dziesiątków lat 

Dowiedziono profilaktycznie. 

  

7) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

— Sły sz pan, czy nie?—wrzesz- 
czał. — Skończono z żarcikami. Rzecz 
jest poważna. Jeśli choć trochę cenisz 
życie, przyjacielu, dawaj mi tamto. 

-—- Raczej poślę cię na szubienicę. 
—odparł Holiday. Wiedział, że jest 
bliski śmierci, lecz nie pozwolił gło- 
sowi swemu drgnąć. Dać się zastra- 
szyć takiej pokrace.. nie, to zbyt 

śmieszne. Z mieczem tuż nad głową, 
trzeba | ze grać na zwłokę. 

mi pan czarno na bia- 
łem, że jesteś Bishopem. 

— Do licha, juź dziesięć razy po- 
wiedziałem panu, że nim jestem. 

Rozległ się hałas. Drzwiczki duże- 
go schowku, znajdującego się na- 
wprost kominka, rozwarły się gwał- 
townie. Ciało mężczyzny ze skrępo- 
wanemi nogami i rękoma, wytoczyło 
się zeń i spoczęło niemal tuż u stów 
Holidaya. 

Zwłoki? 
— Proszę powiedzieć tej świni, że 

| — ozwał się głos. 

6. PRÓBA PRZEKUPSTWA. 

Być wszechświatowej sławy sports- 
menem. znaczy to posiadać, między 
innemi. zdolność momentalnej orjen- 
tacji. 

  

  

  

   

    

     

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Dramatyczne pojawienie się zwia- 
zanej postaci było dla Holidaya naj- 
zupełniejszą niespodzianką. Lecz tenże 
instynkt, który go nieraz wyciągał + 
opresji podczas zawodów sportowych, 
przyszedł mu i teraz z pomocą. Zmiar- 
kował, że Standefeld musi być rów- 
nie zaskoczony jak i on sam i skorzy- 

stał z tego, by skoczyć jak tygrys. 

Padł strzał, ale widocznie kula go 

nie ugodziła, gdyż czuł się doskonale 
i zabrał się do dzieła z ochotą, której 
pobudkę stanowił poprzedni jego 
gniew. Olbrzymi brzuch był przesz- 
kodą, wszełakoż Holiday. pochyliw- 
szy się, potrafił wymierzyć potężny 
cios w otyły podbródek, a reszta po- 
szła już łatwo. Leżąc bez przytomno- 
ści na podłodze, Stadenfeld wyglądał 
równie nieponętnie jak i w pozycji 
stojącej, ale był znacznie bezpieczniej- 
Szy. 

Obróciwszy się, Holiday zobaczył, 
iż nowoprzybyły usilnie stara się wy- 
swobodzić ręce z pęt. 

— Mógłby mi pan pomóc, drogi 
panie—nadmienił sympatycznym gło- 
sem. 

— Nie wiem, kim pan jesteś, ale 
bądź co bądź winienem panu wielką 
wdzięczność — dodał w parę minut 

              

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

później. — Przypadkowo ukołysałeś 
pan oto do snu jednego z najwięk- 
szych nicponi Londynu. — Tu wska- 
zał na bezprzytomnego wciąż Standen 
felda. ` 

Holiday wykrzywił twarz w uś- 
miechu: 

— Dzięki panu. Gdyby nie pańskie 
nadzwyczajne przybycie via spiżarka, 
prawdopodobnie w tej chwili z wiel- 
kim realizmem imitowałbym trupa. 
Nawiasem mówiąc, pan jest auten- 
tycznym Bishopem, czyż nie prawda? 
Tylko mi pan nie mów, że jest was 
trzech! 

— Tak, jestem autentycznym Bi- 
shopem. Ten szubrawiec podszywał 
się tylko. 

— Tak też sądziłem. Holiday je- 
stem. Niewiele to panu mówi, ale 
mam tu coś — przy tych słowach do- 

był z kieszeni portfelik — czego bar- 
dzo będę rad się pozbyć. Dała mi to 
przed paru dniami jakaś młoda ko- 
bieta w idącym z Riwiery expressie. 
Kazała mi doręczyć to panu pod tym 
adresem. 

— Jakie bliższe szezegóły? 
Żadnych — chyba ten, że kloś 

usiłował dobrać się do dziewczyny 
i przez pomyłkę zamordował inn 
Obrzydliwa sprawa. Ale z pewnością 
pan już wie o tem. 

— Owszem 
wiem o tem. 

Podszedł do safesu w Ścianie, ol- 

worzył go i schował łam paczuszkę, 
— Dlaczego pan odrazu uwierzył. 

  

   

  

   

   

przyznał tamten 

   

że jestem rzeczywiście Bishopem?— 
zagadnął. 

— Wszystkie świadectwa były na 
pańską korzyść, Przytem wygląda pan 
na prawdomównego. 

— A ten tutaj ptaszek nie? 
— Nie. I dziwnym zbiegiem oko- 

liczności, byłem już przeciw niemu 
uprzedzony. Stało się to dziś po po- 
łudniu w restauracji Berkeleya. 

— Bishop, szczupły, sprężysty 
człowiek w średnim wieku, obrócił 
na pięcie: 

— Czy byłoby z mej strony niedy- 
skrecją zapytać pana o nazwisko jego 
informatora? 

— Bynajmniej. Był nim mój przy- 
jaciel Piotr Traill. Giełdziarz. Nie py- 
taj się pan, skąd on ma znajomości 
ze sławnymi zbrodniarzami, bo mi o 
tem nic niewiadomo: Do rzeczy! Czy 
pan nie ma nie przeciw temu, bym 
sobie przywłaszczył rewolwer tego 
kwiatuszka? Zbieram rzeczy tego ro- 
dzaju, przyklejając do nich nalepki 
„Broń, z której chciano mię zabić”. 
Kiedyś może napiszę o nich broszur- 
kę. bogato ilustrowaną. 

— Broń? 
próba? 

— O. nie. Przed dwoma dniami. 
w avignońskim hotelu „St. Joseph“ 
zbudziłem się w nocy w sam Czas, 

by nie dać jakiemuś płaszkowi, co 
wlazł przez okno, w przyśpieszonytn 
trybie postępowania odprawić się na 
tamten świat. 

          

Czyż to nie pierwsza 

  

    

    

— To ciekawe, panie Holiday. 
I któż to był tem narzędziem losów? 

— Ten sam człowiek, który po 
pełnił zabójstwo w expressie; przynaj- 
mniej tak sądzę. Pragnął tej paczusz- 
ki — ogromnie jej pragnął. Odmówi- 

łem, więc się uniósł. Wyrzuciłem go 

przez okno, w nadziei, że oczywiście 
złamie sobie kark, ale: jakimś cudem 
umknął, nie odniósłszy snadź żadnego 
szwanku. To się nazywa szczęście. 
Ale oto nasz przyjaciel Stadenfeld da 
je znaki powrotu do życia. Możebyś- 
my nie pozwolili mu podzielić szczę- 
ścia avignońskiego kolegi? 

. — O to niech się pan nie troszczy, 
zaraz zatelefonuję do znajomych w 
policji. Narazie jednak przedsięwez- 
mę elementarne ostrożności. 

Podszedłszy do szuflady w biurku, 
wyjął z niej kajdanki. Te włożył na 

Stadenfelda, który stęknął z obu- 

  

    

  

     

— Zapłacisz mi za to, Bishop — 

rzekł. 
—- Lecz nawet ani w drobnej czę 

ści nie tyle, ile ty — brzmiała swo- 
bodna odpowiedź. 

- Muszę przypomnieć, panie Bi- 
shop — wtrącił Holiday że po do- 

mu kręci się jeszcze jeden typ, prze- 
brany za służącego. To on mię in 
wprowadził. 

— Proszę tu chwilę zaczekać, a ja 

pójdę się przenocować czy nie drapnął 

Chętniebym pogawędził z tym lubym 
żartownisiem. On to bowiem zdzielił 

mię po łbie i związał. W przyjemnej 
rozmowie z panem, wywietrzał mi om 
z głowy. 

I uśmiechnąwszy się z sympatycz- 
ną ironją, Bishop ruszył ku drzwiom. 

— Klamka jest naelektryzowana— 
przestrzegł go Holiday. 

Ów się zatrzymał. 

— Ano, muszę ci oddać sprawie- 
dliwość, Stadenfeld — zwrócił się do» 

jeńca — że masz bystrą orjentację. 
To ci się chwali. Dziękuję panu. — 
lekko skłonił się Holidayowi. 

Nasz bohater, nieco oszołomiony 
tylu tajemnicami zobaczył, jak Bishop 
idzie do Ściany i naciska jakiś kon- 
takt. 

— Bardo to dogodne. jak pan %i- 
dzi, na wypadek mniej pożądanych 
gości. Stadenfeld spenetrował to urzą- 
dzenie prędzej, niżbym się spodzie- 
wał. Obecnie prąd jest wyłączony. 

Na dowód tego Bishop podszedł 
do drzwi i ujął za klamkę. 

— (zy naprawdę nie będzie panu 

nijako sam na sam z naszym gościem? 
—-zapylal. : 

— Niech pan będzie  spokojny. 
I proszę wziąć rewolwer — rzekł Ho- 
liday, czując instynktowną sympatję 
do gospodarza. 

— Dziękuję panu, mam własny. 
Nie długo zabawię. 

    
  

  

    

(D. e. n.) 

Redaktos odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


