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Ukłed ogiesze! 

    

Wątpliwe zwyciestwo 
  

Fakt wyboru feldmarszałka Hin- 
denburga, przedłuża „ okres jego 
urzędowania na stanowisku prezyden- 
ta Rzeszy o dalszych siedem łat, był 
faktem, którego można się było zgóry 
spodziewać. Wobec tego w ocenie te- 
go ponownego wyboru na pierwszy 
płan muszą się wysunąć szczegóły 
bardzo charakterystyczne i ważne dla 
dalszego rozwoju napiętej sytuacji po- 
litycznej w Niemczech. н 

W przededniu ponownego głoso- 
wania obóz, popierający Hindenburga, 
a zwłaszcza jego skrzydło lewe, repu- 
blikańskie, najbardziej aktywne i naj- 
bardziej bezinteresowne, rzuciło hasło: 
„Więcej głosów dla Hindenburga, niż 
przy pierwszem głosowaniu!'* Wielkie 
organy demokratyczne, popierające 

gorąco wybór feldmarszałka, zapowie- 

działy spadek głosów hitlerowskich, 

jako rezultat zawodu przy pierwszem 
głosowaniu, kokietowały usilnie Stahl- 

helm, a nawet niemiecko-narodowych, 
wzywały ich do przyłączenia się do 
zwycięskiego obozu, a wreszcie w spo- 
sóh bardzo znamienny ostrzegały ko- 
munistów, by nie oddawałi swych 

    

   

  

   
     

głosów na beznadziejnego kandydata 
Thilmanna i wyborem dotychczaso- 

  

wego prezydenta zagrodzili drogę tri- 

umfowi faszyzmu i represjom, które w 
tym wypadku spadłyby na wszystkie 
partje robotnicze. 

Oczekiwania te naogół nie spełniły 
się, a wezwania nie odniosły skutku. 
Głosy Diisterberga w znacznej więk- 
szości poszły do Hitlera. Co więcej w 
obozie komunistycznym, opartym na 

zasadzie ślepego posłuszeństwa i dys- 

cypłiny, zaszedł fakt zbiorowego od- 

stępstwa. Z pośród jednej trzeciej bli- 
sko części głosów,która ubyła Thal- 
mannowi przy drugiem głosowaniu, 
pokaźna ił poparła śmiertelnego, 
zdawałoby się, wroga komunistów — 

Hitlera. Widać, że granice między o- 

boma skrajnemi obozami są nieusta- 
lone i płynne, a liczni dezerterzy raz 
po raz przechodzą przez zieloną gra- 
nicę. 

Rezultat głosowania można sformu 
łować w następujący sposób: Hinden- 
burg w ostatecznem; głosowaniu od- 
niósł zwycięstwo mniej imponujące, 
miż się tego można było spodziewać 
po głosowaniu pierwszem. Obóz hitle- 
rowski okazał nadzwyczajną energję i 
sprawność i zdołał zdobyć dwa miljo- 
my nowych jeżeli nie zwolenników, to 
sprzymierzeńców posiłkowych.  Hin- 
denburg, wstrzymując się od zajęcia 
zdecydowanego stanowiska przy dru- 
giem głosowaniu, odniósł nową dot- 
kłiwą porażkę. Dziś Hitler zdobył so- 
bie monopol reprezentowania strony 
prawej społeczeństwa niemieckiego, 
komendy nad wszystkimi niezadowo- 
łonymi z obecnego ustroju i dążącymi 
do zmiany. Partja jego, podwoiwszy 
ilość swoich głosów z 6 miljonów przy 
ostatnich wyborach Reichstagu na 13, 

wysunęła się daleko przed wszystkich 

swoich partyjnych współzawodników. 
Ale hitlerowcy nie są stronnietwem, 
które mogłoby prosperować w okresie 
pokoju czy zawieszenia broni. Trzeba 
im walki i żeru agitacyjnego. Przywód 

ey muszą im dostarczać rewolucyjnej 
strawy, chociażby słownej, o ile chcą 

utrzymać zwolenników przy sobie. 

Ustawiczne balansowanie na niebez- 

piecznej granicy między czynem a sło- 
wem, jest rzeczą niesłychaine ryzyko- 

wną į na dalszą metę bardzo trudną. 

Na szczęście dla przywódców na- 
rodowo - socjalistycznych zbliża się 
dzień 24 kwietnia, termin nowej wał- 
ki wyborczej o sejm pruski, o władzę 

w najwiekszem państwie niemiec- 
kiem, które stanowiło najsilniejszą 0s- 
toję republiki w Rzeszy. 

Ku temu celowi sztab hitlerowski 
może skierować energję swego apara- 
iu j ducha ofenzywy swoich zwolen- 
ników. Może ich zagrzać do wałki, 
wskazując na to, że zdobycie twierdzy 
pruskiej pozwoli owładnąć rządem 
Rzeszy, į że wielki sukces wyborczy, 

wyrażający się w ilości głosów hitle- 
rowskich przy wyborze prezydenta, 
ułatwi dalsze działania wyborcze. 

Obóz hitlerowski, krępowany т 

tąd w swobodzie działania przez rząd 
pruski Brauna i Seweringa, ma ten 

brak zasadniczy, że nie sprecyzował 

swoich celów politycznych, a nawet 

nie określił dróg wiodących ku nie- 
mu, wahając się ustawicznie między 
próbami przewrotu, a walką na tere- 
nie dotychczasowych przepisów praw- 

nych, Obóz przeciwny, który przepro- 
wadził wybór Hindenburga, ma inny 
zasadniczy mankament: mimo realiz- 

  

     

  

   

  

   

    
  

    

mu wszystkich swoich przywódców, 
choruje na kompletny brak solidarno- 
ści i po przeprowadzeniu jedynego 
swego wspólnego zadania w dniu 10 
kwielnia, niewątpliwie już 24 b. m. 
rozbije się na swoje tak różnolite czę- 

Ści składowe. A okazało się, że nawet 
siła wszystkich niehitlerowskich stron- 
niectw. zmobilizowanych do ostatniego 
człowieka i popartych wpływem apa- 
ratu państwowego, ledwo wystarczy, 
aby odeprzeć ataki żądnych łupu i 
władzy oddziałów narodowo-socjalis- 
tycznych. 

Co będzie, jeżeli poszczególne gru- 
py, zjednoczone dotąd w armji Hin- 
denburga, pójdą na rękę hitlerowcom? 
Czy nie będzie wtedy słusznem twier- 
dzenie, że wybór Hindenburga, prze- 
prowadzony w znacznej mierze wysił- 
kami i głosami socjalistów, gotów 
zwrócić się przeciw nim i że taktyka 
wyboru „mniejszego zła'* może na dal- 
szą metę nie okazać się zbyt skute- 
czną? A 

Oczywiście, na dalszym rozwoju 
walk politycznych zaciąży przed wszy 
stkiem sytuacja ekonomiczna. Bezro- 
bocie i ńędza dmą w żagle hitlerow- 
skie, ewentualna zaś poprawa położe- 
nia wzmoeniłaby podstawy dotych- 
czasowego ustroju. W. J. 

Audjencje na Zamku. 
WARSZAWA. 12. IV. (Pat.j Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 12 b. m. dyrektora Instytutu Ge- 
ologicznego prof. Morozowicza, a na- 
stępnie posła polskiego w Moskwie 

p. ministra Pałka. 

Powrót p. premjera Prystora 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawu). 

Powrót p. premjera z urlopu wy- 
poczynkowego z Krynicy do Warsza- 
wy spódziewany jest we czwartek lub 
w piątek bieżącego tygodnia. 

Prezes Walery Sławek 
w Krynicy. 

KRYNICA. 12.IV. (Pat.) W dniu 11 
b. m. przybył do Krynicy były prem- 
jer Walery Sławek na kiłkunastodnio- 
wy urlop wypoczynkowy. 

Akademja żałobna ku czci 
ś. p. Brianda w Warszawie. 

WARSZAWA, 12. 4. (Pat). — W 
poniedziałek po południu w sałi Rady 
Miejskiej odbyła się akademja ku czci 
Arystydesa Brianda., urządzona stara 
niem szeregu organizacyj społecznych. 

Na akademję przybyli przedstawi- 
ciele rządu z ministrem Zawadzkim 
na le, korpus dyplomatyczny z nun 
cjuszem Marmaggim i ambasadorem 
Laroche i liczni reprezentaici światła 

politycznego i naukowego. Pierwszy 

zabrał głos wice-minister spraw zagra- 
nicznych Beck, który podkreślił, że Ś. 
p. Briand był jednym z twórców so- 
juszu polsko-francuskiego. 

Następni mówcy scharakteryzowa 
i Brianda jako szermierza idei poko- 
ju i wybitnego dyplomatę. Na zakoń- 
czenie akademji przewodniczący pre- 

s Lednicki odczytał depeszę do pre- 
a Rady Ministrów frane. Tardieu, 

„razami. hołdu pośmiertnego dla 
wielkiego męża stanu Francji, poczem 
orkiestra odegrała marsza żałobnego 
Chopina. Sała w milczeniu powstała, 
oddając hołd pamięci Brianda. 
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Ambasador Filipowicz otrzy- 
mał odznakę Zakonu Rycerzy 

Cyncynata. 
NOWY YORK, 12. 4. (Pat). — Na šnia- 

daniu, ez Zakon Rycerzy Cyn- 
nata Filipowicza, 
ibasadorowi w ono odznakę Zakonu, 

jako wyraz wdzięczności i pamięci o roli; 
którą Polska ode a € ów rewolucji 

amerykańskiej. Należy e podobne 

odznaki otrzymali uprzednio Prezydent Mo- 

ścieki i Marszałek Piłsudski. 

Weyssenhoff otrzymał na- 
grodę literacką Warszawy. 

WARSZAWA, 12. 4. (Pat). — Ju- 
ry nagrody literackiej m. st. Warsza- 
wy na posiedzeniu w dniu 1t kwiet- 
nia r. b. pod przewodnictwem wice- 
prezesa Rady Miejskiej Wilczyńskiego, 
przyznano nagrodę literacką w wyso 
kości 10 tys. zł. na rok 1982 Józefowi 
Weyssenhoffowi. Urzędowe ogłosze- 
nie nazwiska laureata oraz motywów 
orzeczenia jury nastąpi w dniu 3 ma- 
Ja, wręczenie zaś nagrody i dyplomu 
na jednem z posiedzeń Rady Miejskiej 

   

   
    

       

      
     

czne 50%, z zas 

  

  

Marszałek Piłsudski wraca 
w końcu kwietnia. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Data powrotu Marszałka Piłsud- 
skiego do Warszawy nie jest dokład- 
nie znana. Na ten temat w Warszawie 
krąży szereg niesprawdzonych pogło- 

sek, wedle których Marszałek ma przy 
być do stolicy w końcu bieżącego mie- 
siąca: 

  

Straszne trzęsienie ziemi w Argentynie. 
BUENOS AYRES, 12. 4. (Pat). — W! pro- 

wineji Mendoza odczuto trzy wstrząsy pod- 
ziemne, jednocześnie zaś okolice zasypane 
zostały popiołem, którego warstwa w niek- 

  

tórych miejscach dochodzi do 35 etm. Bue- 
nos Ayres tonie w ciemnościach Poczyniono 
przygotowania do ewakuowania 80-tysięcznej 
łudności z prewineji Mendoza. 
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W sobotę dnia 16 b. m. jako w pierwszą rocznicę śmierci 

eb: 
Konstantego Markiewicza 

długoletniego woźnego szatni Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 

© godz. 6.30 rano w kościele Św. Anny odbędzie się uroczyste nabożeń- 
stwo żałobne za spokój Jego duszy, na które krewnych, przyjaciół i zna- 
jomych Zmarłego zaprasza stroskana 

ŻONA 

  

  

$prawa Kłajpedy. 
Sześć pytań w sprawie Kłajpedy 

ma rozstrzygnąć Trybunał w Hadze. 

LONDYN. 12.IV. (Pat.) W związku 
z proeedurą, wszezętą przez rządy 
Wiełkiej Brytanji, Franeji oraz Włoch 
i Japonji przeciwko Litwie w Między- 
narodowym Trybunałe w Hadze, ko- 
respondent PAT dowiaduje się, że pe- 
tycja mocarstw zawiera następują- 
cych 6 pytań z prośbą o rozstrzygnię- 
cie przez Trybunał: 

1) Czy rząd, sprawujący władzę 
na terytorjam Kłajpedy, posiada pra- 
wo usunięcia prezyd. Durektorjatu? 

2) Q ile tak, czy prawo to może 
być wykonywane tylko warunkowo, 
dla pewnych okoliczności i jakiego ro- 
dzaju są te warunki i okoliczności? 

3) O ile prawo usunięcia prezyden- 
ta Dyrektorjatu przysługuje, to czy 
dymisja ta pociąga za sobą dymisję 

mianowanych członków Dyrektorja- 
tu? 

4) O iłe prawo usunięcia prezyden- 
ta Dyrektorjatu istnieje tylko warun- 
kowo i w pewnych okolicznościach, 
to czy usunięcie p. Boettchera х 6 а- 
tego 1932 r. w tych okołicznościach, 
w jakich ono nastąpiło, było wykona- 
ne w sposób właściwy? 

5) Czy w tych okolicznościach za- 
mianowanie Dyrektorjatu pod prze- 
wodnictwem p. Simajtisa odbyło się 
w sposób właściwy? 

6) Czy rozwiązanie Sejmu, doko- 

uane przez gubernatora  terytorjum 

kłajpedzkiego w dniu 22 marca r. b. 
gdy dyrektorjat pod przewodnietwem 
Simajtisa nie uzyskał votum zaufania 
Sejmu, było właściwe? 

30 list wyborczych. 
Elta podaje, że w ostatnich cza- 

sach stronnictwa kraju Kłajpedzkie- 
go jęły czynić energiczne przygoto- 
wania do wyborów. Volkspartei u- 
tworzyła jedną listę dła całego kraju. 
Litwini robotnicy i rzemieślnicy wy- 
stawili 3 listy: jedną w samej Kłajpe- 
dzie (Pranajtis), drugą w powiatach 
kłajpedzkim i  szyłokareczmieńskim 
(Kurszajtis), trzecią zaś w pow. po- 
gegeńskim (Szernas). Socjaldemokra- 

ci zamierzali przystąpić do wyborów 
z trzema listami, lecz obecnie poprze- 
stali na jednej liście, gdzie na pierw- 
szem miejscu figuruje kandydatura 

Paunarsa. 
Według przewidywań, w zbliżają- 

cych się wyborach do Sejmiku Kłaj- 
pedzkiego zostanie zgłoszonych ogó- 
łem 30 list wyborczych, co jest liczha 

rekordową. 

Kanclerz Briining o Kżajpedzie. 
Rząd Rzeszy uczyni dla większości niemieckiej 

w Kłajpedzie wszystko, co będzie mógł. 
W rozmowie z korespondentem „Kocnięs- 

berger Hartungsche Zeitung* kanelerz Brii- 
ning, który w związku z wyhorami prezy- 
denta Rzeszy bawił w sobotę w Królewcu, 
oświadczył, że rząd niemiecki uczyni dla 
większości niemieekiej w Kłajpedzie wszyst- 
ko, co tyłko będzie mógł. Kanclerz wie, że 

sytuacja w kraju Kłajpedzkim bardzo nie- 
pokoi łudmość Prus Wschodnich. Ałe nie- 

tylko Prusy Wschodnie, lecz cała Rzesza 
uważnie śledzi wypadki na wschodnich gra- 
nicach Niemiec. 

Rozmowa Brininga była nawiązana de 

wyborów. 

  

Niezadowolenie Litwy z powodu naruszenia 
przez Niemcy traktatu handlowego. 

Nota protestacyjna Litwy. 
RYGA. 12.IV. (Pat.) Donoszą z Ko- 

wna © niezadowoleniu, które zapano- 
wało na Litwie z powodu naruszenia 
przez Niemey  litewsko-niemieckiego 
traktatu handlowego. 
traktatu obywatele litewscy, zamiesz- 
kałi w Niemczech i obywatele nie- 
mieccy, zamieszkali na Litwie, korzy- 
stają z równych praw przy otrzymy- 
waniu pracy. 

W ostatnich dniach w Kownie о- 

W myśl tego - 

trzymano szereg skarg obywateli Ii- 
tewskieh, zamieszkałych w  Niem- 
czech, którym urzędy niemieckie od- 

mówiły kart praey, 
W tej sprawie rząd litewski wy- 

stosował notę z protestem do Berlina. 
Należy zaznaczyć, że w chwili obeenej 
zamieszkuje na Litwie około 500 oby- 
wateli niemieckich, którzy korzystają 
z pełni praw, wypływających z trak- 
tatu handlowego. 

Hitlerowcy projektowali zamach stanu 
i dążyli do zdrady kraju. 
Rewelacje premiera pruskiego Brauna. 

BERLIN, 12. 4, (Pat). — Z rewelacyjnemi 
deklaracjami wystąpił premjer pruski Braun 
na meetingu w pałacu Sportowym. Nawiązu- 
jąc do rewizji u przywódców hitlerowskich 
Braun oświadczył: 

Skonfiskowane przy rewizji dokumenty 
świadezą, że hitlerowcy nietylko projekto- 
wali zamach stanu, ale przedewszystkiem z 
wiedzą swego szefa zmierzali do wyraźnej 
zdrady kraju. Oddziały szturmowe narodo- 
wo-socjalistyczne projektowały w razie kon- 
fliktu z Polską wycofać swe siły z nad gra- 
niey, aby wykorzystać moment dła zdobycia 

władzy w Rzeszy. Dnia 6 kwietnia na zgro- 
madzeniu w Lenborku Hitler oświadczył, że 
bronić będzie granic dopiero wtedy, gdy z0- 

„Statek potępieńców" 
PARYŻ, 12. 4. (Pat). — Statek argentyń- 

ski „Chaeo*, na pokładzie którego deporto- 
wani byli w ostatnich czasach z Argentyny 

przestępcy polityezni rozmaitych narodów, 
przybył dziś do Barcelony. Według krążą- 

stanie usunięty z powierzchni życia politycz 
nego przedstawiciel dzisiejszego systemu. 

Ciekaw jestem — mówił Braun — czy 
Polacy będą czekać na uporanie się Hitlera 
z dzisiejszym rządem. 

Wrażenie mowy premjera pruskiego, je- 
żeli wierzyć ofiejalnej relacji, było piorunu- 
jące. Stopień napięcia wzrósł, gdy Braun о4- 
wiadezyt: 

Rząd pruski posiada dokumenty, które 
ponad wszelką wątpliwość stwierdzają, że 
Hitler i jego oddziały pragnęły wykorzystać 
ewentualny atak z zewnątrz dla dokonania za 
machu stanu. Prawdziwość dokumentów nie 
ulega wątpliwości, gdyż potwierdził je Hitler 
na zebraniach przedwyborczych w zasadni- 
czej treści. 

w drodze do Francji. 
cych pogłosek, na statku znajduje się jesz- 
eze 40 więźniów. Przypuszczałnie „Chaco*, 
uda się teraz do Francji, a następnie do 
Angłji. 

Lista wyborcza kandydatów 
Volkspartei. 

Zestała ogłoszona lista kandydatów do 

Sejmiku stronnietwa Volkspartei. 
Na liśmie figuruje 29 kandydatów. Pier- 

wsi trzej czołowi kandydaci są kupiec kłaj 

pedzki Józef Kraus, syndyk kłajpedzki izby 

handłowo-przemysłowej dr. Schrei i radea 
szkolny Ryszard Meyer. 

Pułk. Sztencelis w Kłajpedzie 
Wi tych dniach Generalny Sekretarz Min. 

Spraw Włewnętrznych / pułk. Sztenceńs w 

sprawach służbowych wyjechał na kilka dni 
do Kłajpedy. 

Manifestacja antylitewska 
w Monachjum. 

Organizowane staraniem władz niemiec- 
kich, żywiołowe manifestacje społeczeństwa 

niemieckiego przeciwko gwałtom litewskim 

w Kłajpedzie jeszcze ciągle odbywają się w 

poszczególnych nalastach Rzeszy. Ostatnio w 

Monachjum została urządzona przez  stu- 

deęntów uniwersytetu i politechniki wiełka 

manifestacja antylitewska, podczas której 

szereg mówców wykazywał rzekome gwałty 

w Kłajpedzie oraz niebezpieczeństwo jakie 

grozi Prusom Wschodnim ze strony Litwy i 

Polski. 

Monopo! zbożowy w Łotwie. 

RYGA, 12. 4. (Pat). — Na nadz- 

yczajnem posiedzeniu rady minist- 

rów wydany został dekret, wprowa- 

<zający w Łotwie z dniem 1 czerwca 

monopol zbożowy. Monopol obejmuje 

4 gatunki zboża: żyto, psezncię, jęcz- 

mień i kakurydzę. Wyłączne prawo 

sprowadzania z zagranicy powyższych 
4 gatunków zboża przysługiwać bę- 

«dzie ministerstwu rolnictwa. Ceny 

sprzedaży będzie ustalał gabinet mti- 
nistrów. Spodziewane dóchody ma- 

ją być przeznaczone na dopłaty do be 
konów i eksportowanego masła. 

   

Pienarne posiedzenie Rady 

Rzeszy. 
BERLIN. 12.IV. (Pat.) Rada Pań- 

stwa Rzeszy. zbierze się na plenarne 
posiedzenie we czwartek. Na porządku 
dziennym jest między innemi sprawa 
przedłużenia między Niemcami a Ro- 
sją Sowiecka traktatu w Rapallo. 

Węgry obniżają pobory 
posłów, urzędników 

i emerytów. 
BUDAPESZT, 12. 4. (Pat). — Ce- 

lem utrzymania równowagi budżeto- 
wej rząd postanowił obniżyć od 1 lip- 
ca r. b. pobory do parlamentu o 5,7 
proc., zaś pobory urzędników państ- 
wowych i emerytów o 3 proc. — Prze- 
widziany jest również dla celów utrzy 
mania równowagi budżetowej 25 pro- 
towy dodatek do podatku majątkowe- 

go. 

Nie kijem go to—pałką... 
MOSKWA. 12.IV. (Pat.) Rząd Sa- 

wiecki określił podatek dochodowy od 
500 rubli zarobku -na 3 i pół proc. Na 
zarabiających powyżej 400 rubli mie- 
sięcznie nałożono jednorazową dani- 
nę w wysokości 25 proc. miesięcznego 
zarobku. Danina ta będzie przezna- 
czona na cele budowłane. 

Kronika telegraliczna. 
— Poziem wody na Dźwinie pod Dyne- 

burgiem podniósł się i wynosił 7 m. 15 cim. 
ponad stan normalny. — Kra już spłynęła. 
Na przedmieściu Dyneburga — Grzywa wzno 
wionńo komunikację łodziami i parostatkami. 

— Wybuchł pożar w znanem z zabytków 
historycznych francuskiem mieście Beau: 
Ogień ogarnął jeden z najbardziej staroży 
nych domów miasta. Wobec silnego wiatru 
zachodzi obawa, że pożar ogarnie całą dziel. 
nicę miasta Wkzwano wobec tego prócz miej 
scowej także paryską straż ogniową. Straty 

cze dokładnie obliczone, w 
e przewyższają miljona fran 

  

  

    

  

  

    

Min. Zaleski o federacji naddunajskiej 
i innych aktualnych sprawach. 

Korespondent „Kurį. Warsz.* te- 
Iegraiuje z Berlina do swego pisma: 

Bawiący tu w poniedziałek prze- 
jazdem do Genewy minister August 
Załeski przyjął przedstawicieli prasy 
połskiej. Minister Zaleski oświadczył, 
że Polska z wielkiem zainteresowa- 
niem śłedzi rozwój całej sprawy i ро- 
wita przychylnie uregulowanie sto- 
sunków gospodarczych państw naddu 
najskieh, wiedząe, że upadek gospo- 
darczy tych państw odbiłby się fatal- 
nie na sytuacji gospodarczej w całej 
Europie. Jeśli Polska aktywnego u- 
działu dotychezas w sprawie tej nie 
brała, to z następujących przyczyn: 

Problem ten dotyczy bezpośrednio 
dwóch grup państw: pierwsza grupa 
—to państwa, które znajdują się w 
sytuacji tak krytycznej, że zmuszone 
są szukać pomocy u państw innych, 
druga grupa — to te państwa, które 
są w możności przyjść państwom tym 
z pomocą finansową. Polska nie na- 
leży ani do jednej, ani do drugiej gru- 
py państw. Polska zgłosi natomiast 
swe dezyderaty na konferencji w tej 
sprawie, a to w dziedzinie celnej i 
handlowej. 

Na zapytanie korespondenta „Kurj. 
Warsz.* ezy prawdą jest, że Niemey 
zgłosić miały rzekomo własny projekt 
federacji, do której przyciągnąćhy 
miały również i Polskę, odparł min. 
Zaleski, że o projekcie takim rządowi 
polskiemu nie nie jest wiadome, że 
jest to niewątpliwie tylko bałon pró- 
bny, puszczony przez prasę niemiec- 
ką. Lansowane również w ostatnich 
czasach przez niemiecką prasę wiado- 
mości © rzekomem osłabieniu się do- 

hrych stosunków między Polską a 
Francją są czystym wymysłem. Nie- 
ma žadnego rozdžwieku między Pol- 
ską a Franeją. Franeja działa w peł- 

nem porozamieniu z rządem polskint, 
a premjer Tardieu jak najłojalniej in- 
formuje Polskę we wszystkich posu- 
nięciach Francji zarówno w Sprawie 
federacji naddunajskiej jak i we 
wszystkich innych kwestjach. Sprawa 
drugiej transzy pożyczki dła Polski 
załatwiona jest pomyślnie. Chwiłowe 
opóźnienie się nie jest dowodem ocią- 
gania się. Przyczyną tego był tylko 
powszechny brak zaufania kapital 
stów franeuskich do lokowania kapi- 
tałów jakichkolwiek zagranicą, a to 
ze względu na ogólną niepewną sytu- 
ację finansową i gospodarczą w Euro- 
pie. 

„Pat* ponadto donosi, że w spra- 
wie Gdańska minister Zaleski stwier- 
dził, że sprawa obrotu uszłachetniają- 
cego, która toczy się od dłuższego 
czasu, znajdzie niewątpliwie rozwiąza 
nie zgodnie z istotnemi interesami 

Polski, jak również z wymogami Ligi 
Narodów, a to bez względu na zakwa- 
lifikowanie ostatnich zarządzeń pol- 
skich władz skarbowych przez wyso- 
kiego komisarza Ligi Narodów. jako 
action directe, pod względem mery- 
torycznym bowiem nie może być wąt- 
pliwości, że stanowisko Polski w 

sprawie obrotu uszlachetniającego 
jest słuszne. 

O godzinie 14 min. 40 p. minister 
Zaleski odjechał z Berlina w dałszą 
drogę do Genewy, żegnany na dworcu 
przez posła Wysockiego i urzędników 
poselstwa. 

  

Stine lotnictwo to potęga Państwal
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Konferencja rozbrojeniowa w Genewie. 
Ameryka przeciwko ciężkiej artylerji, 

tankom i gazom. 
GENEWA. 12.IV. (Pat.) Konieren- 

cja rozbrojeniowa wznowiła w ponie- 
działek po południu swe prace, Hen- 
derson otworzył dyskusję nad art. 1 
projektu konwencji. 

Pierwszy przemawiał delegat Sta- 
nów Zjednoczonych amb. Gibson, któ- 
ry podkreślił na wstępie znaczenie 
problemu bezpieczeństwa. Konieczne 
jest — oświadczył Gibson — zmniej- 
szenie zbrojeń bez stworzenia ryzyka 
dla bezpieczeństwa państw. Zdaniem 
mówcy, poczucie niebezpieczeństwa 
wywołane jest obawą przed inwazją, 
a obawa ta wywołana jest istnieniem 
pewnych rodzajów broni, które dają 
napastnikowi przewagę nad stroną 
broniącą się. Zniesienie tych rodzajów 
broni przywróci obronie przewagę 
nad napaścią, którą posiadała daw- 
niej. Gibson prosi przewodniczącego 
6 wyznaczenie rychłej daty dła prze- 
dyskutowania i głosowania nad tą 
propozycją, którą zgłasza w formie 
rezolucji, wzywającej konferencję do 
opracowania szczegółowego planu 
zniesienia tanków i armat o kalibrze 
ponad 150 mm. oraz zniesienia wojny 
gazowej, zaś komisję polityczną — do 

  

opracowania tekstów, formułujących 
zobowiązania państw do nieużywania 
tych rodzajów broni w czasie wojny. 

W dałszym ciągu dyskusji delegat 
szwajcarski Motta i sir Simon poparli 
gorąco delegata amerykańskiego Gib- 
sona. Dełegat niemiecki Nadolny za- 
powiada, że delegacja niemiecka za- 
żąda zmiany tekstu art. 1 konwencji 
w tym duchu, by proklamował on nie- 
tylko ograniczenie lecz redukcję zbro- 
jeń. Propozycję amerykańską delega- 
cja niemiecka popiera, ałe uważa ją 
za niewystarczającą. Premjer Tardieu 
przypomniał, że Francja jest za umię- 
dzynarodowieniem ofenzywnych ro- 
dzajów broni. Propozycja amerykań- 
ska, która dotyczy tylko zbrojeń lądo- 
wych, z pominięciem morskich i po- 
wietrznych, jest sprzeczna z tezą fran- 
cuską i niedostateczna, tem bardziej, 
że nie przewiduje ona ani kontroli, 
ani sankcyj 

Po dłuższej wymianie zdań prze- 
wodniczący oświadczył, że propozycja 
francuska zostaje odesłana do prezy- 
djum wraz z uwagami, sformułowa- 

nemi przez Tardieu. 

Litwinow proponuje daleko idące 
ograniczenie zbrojeń. 

GENEWA. 12.IV. (Pat.) W dal- 
szym ciągu dyskusji nad artykułem 
1-szym konwencji w komisji głównej 
konferencji rozbrojeniowej zabrał 
głos jako pierwszy w dniu dzisiejszym 
komisarz Litwinow, który wygłosił 
godzinne przemówienie. 

Dążeniem delegacji sowieckiej jest 
doprowadzenie do poważnej redukcji 
zbrojeń. Delegacja sowiecka domaga 
się, by zasada ograniczenia zbrojeń 
była usunięta z art. 1, formułującego 
cele konwencji, a pozostała tylko za- 
sada redukcji. Co się tyczy tej reduk- 
cji, to delegacja sowiecka pragnie 
by była tak znaczna, aby pomieszała 
Szyki w sztabach głównych, zmusiła 
do rewizji całej strategji wojennej i 
utrudniła w ten sposób przygotowania 
do wojny. Redukcja ta powinna obej- 
mować cyfrowo wielkość armji, wy- 
szkolenie rezerw, materjał wojenny i 
t. d. Co się tyczy metody, to Litwinow 
odrzuca metodę, polegającą na indy- 
widualnej ocenie potrzeb poszczegól- 

nych państw, mimo iż jego zdaniem 
zastosowanie tej metody wyszłoby na 
korzyść Z. S. R. R., gdyż uwzględnie- 
nie długości granic, cyfry ludności, 
braku sojuszu i t. d. pozwoliłoby Zwią 
zkowi Sowieckiemu rzekomo doma- 
gać się zwiększenia zbrojeń. Szczegól- 
nie — zdaniem Litwinowa — jeśli się 
weźmie pod uwagę olbrzymie niebez- 
pieczeństwo, które może wyniknąć z 
rozwoju wypadków na Dalekim 
Wschodzie. Litwinow wypowiada się 
natomiast za redukcją proporcjonal- 
ną i progresywną, proponując nastę- 
pujące brzmienie art. 1 konwencji: 

Wysokie układające się strony z0- 
bowiązują się przeprowadzić istotną 
redukcję swoich istniejących zbrojeń, 
według zasady progresywnej i pro- 
porcjonalnej, jak to jest przewidziane 
w niniejszej konwencji. Co się tyczy 
propozycji amerykańskiej, Litwinow 
uważa, że jest ona niekompletna i 
niewystarczająca. 
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Silna kontrofenzywa Tardieu przeciwko 
projektowi amerykańskiemu. 

GENEWA, 12. 4, (Pat). — W dalszym cią. 
gu dyskusji w kmisji głównej konferencji 
rozbrojeniowej przemawiał premjer Tardieu, 

Mówca, który wczoraj zgłosił jaż pewne 
zastrzeżenia pod adresem propozycji amery 
kańskiej, dzisiaj wystąpił z silną kontrofen- 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów. 
GENEWA. 12.IV. (Pat.) W dn. 12 

kwietnia odbyło się pod przewodnic- 
twem premjera Tardieu posiedzenie 
Rady Ligi Narodów. Na początku pre- 
m.jer Tardieu przypomniał żałobę, ja- 
ką okryła Ligę śmierć ministra So- 
kała i szwajcarskiego pułkownika Rey 
nier. Mówca przypomniał doniosłą 
rolę, odegraną przez ministra Sokała 
w różnych komisjach Ligi Narodów 
i złożył kondolencję rządowi polskie- 
mau. Imieniem rządu polskiego podzię- 
kował minister Zaleski. 

Zkolei rozpoczęła się dyskusja nad 
ogólną częścią raportu finansowego. 
Raport ten zawiera trzy zasady: 
1) Trudności państw Europy Środko- 
wej wynikają z ogólnego kryzysu go- 
spodarczego. 2) Komitet Finansowy 
projektuje pomoc w postaci kredytu 
krótkoterminowego dla tych krajów. 
3) Komitet finansowy zwraca uwagę 

na znaczenie zacieśnienia stosunków 
gospodarczych zainteresowanych kra- 
jów. 

Rada przyjęła rezolucję, w której 
przyjmuje do wiadomości raport ko- 
mitetu, podkreśla znaczenie dyskusji 
nad zagadnieniem zbliżenia gospodar- 
czego państw naddunajskich i innych, 
przyjmuje do wiadomości życzenie 
Wielkiej Brytanji, Francji, Włoch i 
Niemiec, ażeby raport komitetu był 
badany przez ich rzeczoznawców, u- 
poważnia komitet finansowy do współ 
pracy w tem stadjum i przewiduje 
ponowne zajęcie się Rady tą sprawą 
podczas sesji majowej. 

W czwartek zapewne Rada wysłu- 
cha exposes delegatów zainteresowa- 
nych państw, co jednak nie zmieni w 
niczem dzisiejszej decyzji, odraczają- 
cej całą sprawę do maja. 

zywą, zmierzającą do wykazania, że propo- 
zycja amerykańska nie prowadzi do właści- 
wego celu i że jedynie realizacja planu fran 
euskiego może zapewnić istotne bezpieczeń- 
stwo. 

Premjer Tardieu przypomniał, że komi- 
sja przygotowawcza proklamowała zasadę, 
że z wyjątkiem fortyfikacyj wszystkie rodza. 
je broni mogą służyć nazrówno do ataku, 
jak i obrony. Nie nałeży mieszać napaści z 
otenzywą, gdyż są to rzeczy różne. Państwo 
napadnięte może być w pewnych wypadkach 
zmuszone do kontroienzywy. Zniesienie pew 
nych rodzajów broni zarówno dla napastni- 
ka, jak i dla napadniętego może wyjść na 
dobre napastnikowi, podczas gdy trzeba się 
starać 0 to, by wzmocnić siły broniące go 

się przed napaścią państwa. 

Tardiu przypomniał następnie konferen- 
cje w Hadze przed rokiem 1914. Na tych kon 
terencjach usiłowane reglamentować wojnę. 
Doświadczenie z czasów wojny wykazuje, 
że zakazy używania pewnych rodzajów bro- 
ni są bezskuteczne. Dziś trudniej jest spo- 
dziewać się ich poszanowania, jeśli się weź- 
mie pod uwagę, że państwo, uciekające się 
do wojny, łamie projekt paryski, a w takim 
razie trudno przypuszczać, że nie pogwałei 
także dodatkowych zobowiązań, 

Tardieu wskazuje dalej, że istnieje możli 
wość potajemnego fabrykowania zakazanych 
rodzajów broni. Wi każdym razie zniesienie 
pewnych kategoryj breni nie będzie stano- 
wiło wielkiego postępu. Były czasy np. w 
1905 roku, kiedy nie istniały ani tanki, ani 
ciężka artylerja, a jadnek nie było żadnego 
uczucia bezpieczeństwa. 

Przypominając bojowy niemiecki „pan- 
cernik kieszonkowy“, Tardieu oświadczy 
lej, że w razie zmnieiszenia kalibru cięż| 
artyleria i tonażu, technicy potrafią odpo- 
wiednice przystosować się do nowych warun- 
ków. Tak samo w dziedzinie ograniczenia 
stanu liczebności armii można oczekiwać 
tworzenia formaeyj, zorganizowanych woj- 
skowo, związków sportowych i t. p. SPo0S0- 
bów obchodzenia redukcii zbrojeń. Trakto- 
ry relne moga być z łatwością zamienione 
na tanki i t. d. 

Z tego wszystkiego mówca wyciaga wnio- 
sek, že nie należy znosić pewnych kategoryj 
broni, lecz oddać je na usłusi Ligi Narodów. 
W ten sposób nie bedzie niemoralnej nie- 

równości miedzy napastnikiem a napadnię- 
tym. Określenie zzóry. czy tanki. łodzie pod 
wodne i ciężka artyleria sa bronia akresyw- 
ną, nie jest możliwe. Wszystko zależy od ce- 
łu, do iakieso maia służyć. To też tylko na- 
pastnika należy pozbawić tvch rodzaiów bro 
ni i eddać je do dvspozvcii władz miedzyna- 
rodowych, które w razie notrzebv udzielą 
pomacy nanadnietemi. Trzeba onierać się 
na paktach i na dotychczasowych projektach 
Lisi Narodów — zakończył Tardien — a 
nle imnrowizować nowych metod osranicze- 
nia zbrojeń. Dalszy ciąg dyskusji odroczono 
do jutra. 

          

Min. Zaleski i naczelnik Wydz. 
Wschodn. M S. Z. Schaetzel 

w Genewie. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z Genewy donosi „„Iskra*, że wczo- 
raj w południe przybył tam minister 
Zaleski, który nie jechał przez Paryż, 
lecz przez Berlin i Bazyleę. 

W poniedziałek wieczorem przy- 
był do Genewy naczelnik Wydziału 
Wschodniego w Minsterstwie Spraw 
Zagranicznych p. Tadeusz Schaetzel. 

Kiedy przybędą do Genewy 
Bruening I Tardieu. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Agencja „Iskra“ donosi z Genewy, 
że kanclerz Bruening przyjedzie tam 
14 b. m. i pozostanie około tygodnia. 

W piątek p. Tardieu ma się spot- 
kać z amerykańskim minstrem Stim- 
sonem w Paryżu, wobec tego premjer 
francuski nie spotka się z Bruenin- 
giem. Tardieu wróci do Genewy do- 
piero wtedy gdy przyjedzie do Gene- 
wy premjer angielski Mac Donald. 

Mac Donald przybędzie do Gene- 
wy po uchwaleniu przez Izbę Gmin 
"budżetu, t. j. około 21 kwietnia. 

WARSZAWIAA,12. 4. (Pat), — Według da- 
nych Państwowego Urzędu Pośrednictwa 
Pracy ilość bezrobotnych na terenie całego 
państwa w dniu 9 kwietnia 1932 r. wynio- 
sła 348.749 osób. W stosunku do poprzednie 
go tygodnia sprawozdawczego — na dzień 
2 kwietnia — stanowi to spadek bezrobocia 
o 4.005 osób. 
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Na Dalekim Wschodzie. 
Nowe powikłania. 

Konflikt między Mandżurją a przewodniczącym komisji 
ankietowej L. N. 

GENEWA, 12.IV. (Pat.) Przewod- 
niczący komisji ankietowej Ligi Naro- 
dów lord Layton zawiadomił sekre- 
tarjat generalny Ligi Narodów, że ko- 
misja ankietowa rozpatrzyła informa- 
cje, w/g których chiński asesor komi- 
sji Wellington Koo nie jest rzekomo 
upoważniony do wjazdu do Mundżu- 
rji. 

Komisja uznała, że gdyby wiado- 

mość ta potwierdziła się, wytworzyła- 
by się poważna sytuacja, gdyż komi- 
sia nie może pozwolić, by skład jej był 
postawiony pod znakiem zapytania. 

Wszelkie utrudnienia, czynione jej 
asesorowi chińskiemu uważane będą 
przez komisję jako skierowane prze- 
ciwko niej samej i poinformuje się o 
nich natychmiast Ligę Narodów. 

Białogwardziści, czy nowa prowokacja sowiecka? 
MOSKWA, 12. 4. (Pat), — Tass donosi, 

że w Charbinie kursowały pogłoski o wykry- 
ciu terorystycznej grupy białogwardzistów, 
którzy rzekomo przeszli z terytorjaum ZSRR. 

Grupa ta usiłowała zniszczyć most na rze 
ce Sungari oraz szereg objęktów kolejowych. 
Istotnie straż kolei wschodnio-chińskiej zna. 
lazła na moście minę dynamitową z zapal- 

nikiem elektrycznym. Jeden ze strażników 
kolejowych został zabity przez zamachow- 
ców, drugi ocalał. Sprawey zamachu zbiegli 
Komunikacja kolejowa została przywrócona. 

Śledztwo, prowadzone przez władze chiń- 
skie, idzie w kierunku stwierdzenia, że za- 
machu dokonali obywatele sowieccy. 

  

Japonia pragnie zaciągnąć pożyczkę 
we Francji? 

MOSKWA. 12.IV. (Pat.) Wedle do- 
niesień agencji TASS, Japonja prowa- 
dzi pertraktacje o zaciągnięcie we 

Francji pożyczki państwowej. Inicja- 
tywa w tej mierze pochodzi jakoby z 
kół francuskich. 

„Ster“ i Pan Charkiewicz. 
Od pewnego czasu dostąpiłem niemałego 

jak na Wilno zaszczytu, że skromną moją 

osobą zainteresował się „sam Charkiewicz. 

Stało się to z racji, miłego zresztą obowiąz- 

ku, współpracownictwa w pisemku dla mło- 

dzieży p. t. „Ster, a powodem całego ha- 

łasu i zainteresowania p. Charkiewicza — 

mój niewinny artykulik pod tytułem: „Mand 

żurja i my. Fatalna omyłka drukarska, 

która spowodowała pod artykułem tym u- 

mieszczenie nazwiska mego kolegi zamiast 

wcześniejsze zajęcie się niezgłębioną umy- 

słowością szlachetnego krytyka z pod znaku 

mego własnego, uniemożliwiła mi niestety 

„Słowa. Prócz tego niełatwo mi też przysz- 

ło dowiedzieć się, o co właściwie Panu Char 

kiewiczowi chodziło przy omawianiu nie- 

szczęsnej „Mandżurji*. Sądziłem z początku 

że chodzi tu o tytuł i wstęp artykułu niez 

byt może szczęśliwie związany z jego treś 

cią. Przypuszczałem więc, że wystarczy pro- 

sta informacja z mej strony, iż tak tytuł 

jak i wstęp nie pochodzi odemnie ale od 

Redakcji „Steru”, która zastosowała go w 

tym jedynie celu, aby zagadnienie odległe i 

stąd może mało młodzież interesuje możliwie 

zbliżyć do nas i zaktualizować. Ciągle bowiem 

nie chciało mi się w głowie pomieścić, 

aby treść samego artykułu, będącego prostem 

sprawozdaniem o zaszłych na Wschodzie wy 

padkach, mogła być przez kogokolwiek ata- 

kowana. Miło mi też stwierdzić na tem miejs 

cu, że rzeczowość tegr sprawozdania gotów 

jestem każdej chwili udowodnić. 

Niestety ton Pana Charkiewicza w omó- 

wieniu obu pierwszych numerów  „Steru“ 

przekonał mię, że nie chodzi tu bynajmniej 

o rzeczową krytykę, lecz o. nowy a jaskra- 

wy wypadek rozzuchwalonej  napastliwości, 

która zresztą stała się już tak charaktery- 

styczną dla omawianego źródła krytyki, że 

łagodne Wilno zżyło się już zupełnie z tym 

anormalnym objawem. 

Przyznać się jednak muszę, że wina jest 

po stronie mojej i innych współpracowni- 

ków „Steru*, Podejmując tak poważną i od- 

powiedzialną pracę informowania i poucza- 

nia młodzieży, należało przecież wciągnąć 

do współpracy palladium kultury wileńskiej, 

palladium wyniosłe i powagą namaszczone 

wielką — poprostu mówiąc — p. Charkie- 

wicza. Uchsoniłoby to z pewnością redakcję 
od wiełu niepotrzebnych trudności i wygła- 

dziło drogi krytyki w „Slowie“, 

To też kiedy tego nie uczyniono, prze- 

czuwałem burzę i rozmyšlalem nad tem, jak 

możnaby ustrzec skromne pisemko dla mło- 

dzieży od groźnego gniewu wielkiego umysłu. 

Przeczucia się sprawdziły. i teraz dopiero, 

po niewczasie, zrozumiałem, jakim to arty- 

kułem nałeżałoby ozdobić pierwsze strony 

„Steru*, aby ów gniew ułagodzić. Przycho- 

dziły mi na myśl zamiast „Mandżurja i my* 

tematy tak wspaniałe jak: „Mandžurja i 

Charkiewicz* — „Charkiewicz i Wilno*, 
„O czem nie ma pojęcia p. Charkiewicz“. 
Przy pomocy takich artykułów wprowadzi- 
łoby się wcześnie naszą młodzież w kon- 
takt z „wielkim człowiekiem”, wyrobiłoby 

się w niej cześć dla genjusza i wiedzy. Jed- 
nakże temat pierwszy, to jest „Mandżurja i 
Charkiewicz“, wydał mi się dlatego niemoż- 

liwy, że Mandżurja prawdopodobnie nic nie 

wie o Charkiewiczu, a Charkiewicz o Mand- 

żurji napewno równie mało. Temat drugi 

„Charkiewicz i Wjlno* z podobnych powo- 

dów równieżby się nie nadawał, tutaj bo- 
wiem stosunek jest wysoce jednostronny, 

bo znowu „gada dziad do Wilna obrazu“ a 
„Wilno do niego ani razu*. (Chociaż moim 

zamiarem nie jest właśnie nic innego jak 

wyrównanie tego nieco jednostronnego sto- 
sunku). Temat trzeci „O czem nie ma poję- 

cia p. Charkiewicz* nie mógł być niestety 
również uwzględniony, gdyż ogrom odnoś- 
nego materjału, przekraczającego wielkość 
najpiękniejszej encyklopedji, przerasta moje 

słabe siły i skromną wiedzę. Myślałem też 
o temacie „Wielki autochton“, ale opraco- 

wanie go uczyniłoby człowieka po raz pierw 
szy w dziejach prorokiem we własnym kra- 

ju, co jest podobno niemożliwe. 

Prócz tych wszystkich trudności, naj- 

większa polegała na tem, że poprostu czu- 

łem się zbyt małym do podejmowania tak 

trudnych i wiełkich zadań. Nigdy nie by- 

łem „Głosem opinji publicznej”, nie repre- 

zentowałem „szerokich kół rodzicieskich Wił- 

na” ani też nigdy nie zarzucono mi w szko- 
le nadmiaru kwalifikacyj. Dopiero zainte- 
resowanie pana Charkiewicza dało mi od- 
wagę tłumaczenia się przed tak wysokim są 
dem. 

Ponieważ dziwił się Pan Charkiewicz, że 
„profesór i doktór* może pisać „takie rze- 
czy”, więc przygnębiony tem zdziwieniem 
skromnego tego tłumaczenia się nie podpi- 
suję „dr”, ponieważ odczuwam w pełni ni- 

cość mego doktoratu wobec doktoratu pana 
Charkiewicza. 

Wiadome jest bowiem oddawna wszyst. 

kim, że w świecie ducha tylko to wielkie, 

co zdobyte zostało ofiarą, trudem i mozo- 

łem wielkim i heroiczną odwagą. 

Miehał Kapp. 

Lord Layton ma odwiedzić 
Czang-Sue-Lianga. 

PARYŻ, 12. 4. (Pat). — Lord Layton istot 
nie miał oświadczyć wczoraj bez ogródek, 
że jeżeli rząd mandżurski odmówi przy ję- 
cia Wellingtona Koo, wówczas komisja ankie 
towa w pełnym składzie zrzeknie się przy- 
jazdu do Mandžurji. 

Za specjalną sensację uważany jest fakt, 
że łord Layton. udając się do Pekinu, ma 
zamiar odwiedzić Czang-Sue-Lianga i jego 
sztab generalny, to przyjęte zostało przez Ja- 
pończyków jako zachęta do oporu, z dru- 
giej strony wzmogło uczucie niechęci nowych 
władz mandżurskich i Japończyków przeciw 
ko Wellingtonowi Koo, który jak wiadomo, 
był od roku 1928—1931 doradcą Czasg-Sue- 
Lianga. 

Konflikt jest nieunikniony. 
PARYŻ, 12. 4. (Pat). — Dzisiejsze depe- 

sze z Dalekiego Wschodu nadchodzące ze 
źródeł japońskich w związku z postawą 
zajętą przez łorda Laytona w stosunku do 
nowego rządu mandżurskiego, donoszą, że 

konflikt między rządem mandżurskim a Lay 
tonem jest nieunikniony. 

W: tym wypadku byłyby możliwe dwa 
sposoby rozwiązania sprawy: 1) Komisja Lay 
tona może uprzedzić Ligę Narodów o nie- 

      

  

    

   
    

  

możliwości zbadania na miejscu sprawy 
mandżurskiej. 2) Komisja złoży raport, wy 
korzystywujący jedynie wiadomości, - 
ne przez nią w rozmaitych miejscowoś h, 
w których się będzie zatrzymywać 
nątrz Mandžurji. 

Oświadczenie przedstawiciele 
Jasońskiego M. S. Z. 

TOKIO, 12. 4. (Pat). — Przedsta- 
wiciel min. spraw zagranicznych oś- 
wiadczył, że rząd japoński nie może 
żądać od rządu mandżurskiego, ażeby 
zmienił swoją decyzję co do nieudzie- 
lenia Wellingtonowi Kogo zezwolenia 
na wjazd do Mandżurji z innymi 
członkami Ligi Narodów. Natomiast 
rząd mandżurski zrobi wszystko, co 
będzie w jego mocy, ażeby zapewnić 
bezpieczeństwo Wellingtonowi Koo w 
razie, jeżeli będzie on towarzyszył ko- 
misji Ligi Narodów. 

Zwołanie Komitetu 19-tu. 
GENEWA. 12.IV. (Pat.) Komitet 

19-tu, wyłoniony przez nadzwyczajne 
Zgromadzenie Ligi dla spraw zatargu 
japońsko-chińskiego, zwołany został 
na sobotę, dnia 16 b. m. Zwołanie 
komitetu nastąpiło naskutek inter- 
wencji delegacji chińskiej, 

Poszukiwania dziecka Londbergha 
trwają. 

NOWY YORK, 12. 4. (Pat). — Wiašei- 
cielka piekarni w Greenwich w stanie Соп- 
secticut poznała na banknocie, wręczonym 
jej przez klijentkę, kupującą pieczywo, nu- 
mer jednego z banknotów, wpłaconych przez 
Lindbergha, jako okup za dziecko. Kupują- 
ca zdołała wyrwać banknot i uciec autem, 
które na nią czekało przed sklepem. 

Curtis, jeden z trzech pośredników po- 
między Lindberghiem a bandytami, w dal- 
Szym ciągu podróżuje w związku ze sprawą 
poszukiwań. Peacock, który również poszu- 
kuje dziecko Lindbergha, oświadczył, że od- 
nosi się do sprawy z większym optymizmem 
niż kiedykolwiek od czasu rozpoczęcia po- 
szukiwań. 

RISE 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

nazew- 

— Skala inteligencji Bineta-Termana 
(Stanford revision and extension of the Bi- 
net-Simon inteligence scale). Tłumaczyli u- 
czestnicy seminarjum psychologji  wycho- 
wawczej U. W. pod kierownictwem prof. 
Stefana Baleya. Książnica—Atlas, Lwów— 
Whrszawa 1932. Część I. Tekst str. 87, część 
II — 28 tablic. 

Zwłaszcza ze względu na komplet tablic, 
wydawnictwo stanie się niezbędne przy ba- 
daniu inteligencji dzieci, znajdującem co- 
raz szersze zastosowanie w pedagogji. Prze- 
kład zawarty w części pierwszej zdąża do 
najwierniejszego odtworzenia oryginału an- 
gielskiego. 

Bsorr guli; american bussines i film. 
Wspaniały, rzec można, renesans 

filmu francuskiego, który z ciągle ros- 
nącym zachwytem obserwujemy od 
niedawna, na ekranach także i wileń- 
skich, po dłuższym jeśli nie upadku, 
to w każdym razie, pewnem osłabie- 
niu twórczości filmowej nad Sekwa- 
ną, nagły olśniewający wzrost i roz- 
kwit po latach prawie że milczenia 
(z rzadka przerywanego) — jest zja- 
wiskiem tak ciekawem i charaktery- 
stycznem, że nietylko warto ale i trze- 
ba sięgnąć głębiej do jego osobliwych. 
bardziej niżby się zdawało, skompli- 
kowanych przyczyn, do zupełnie ogól- 
nego podłoża kulturalnego. Zagadnie- 
nie to przy nieco bliższem wniknię- 
ciu w nie, jest kopalnią najrozmait- 
szych wniosków z mnóstwa faktów 
oraz zestawień ich i porównań, nasu- 
wających się daleko szybciej niż od- 
powiednie (lub nie...) rozwiązania. 

Pamiętam, mniej więcej, dziesięć 
lat temu jak w Warszawie biegałem 
na wieloseryjny film francuski wytw. 

Gaumont, p. t. „Judex*, z pięknym, 
szlachetnej postaci artystą Renć Cre- 
stć. Później emocjowałem się niemniej 
„Hrabią Monte-Christo*, wedle Du- 
nasa, także w wielu serjach, w tejże 
wytwórni zrobionym, tak doskonale, 
zarówno co do tempa akcji, jak i sty- 
łowości całego widowiska, a zwłasz- 
cza wręcz znakomitego doboru obsa- 
dy, że nawet dzisiaj trudno byłoby 
stworzyć coś lepszego. W osiem lat, 
czy nawet więcej, potem, druga wer- 

sja na ten sam temat nakręcona nie 
umywała się nawet do tamtej, ani sty- 
lem, ani obsadą. Widzieliśmy ją i w 
Wilnie ze dwa łata temu z Jean'em 
Angelo i Lil Dagower. 

Ale ,„Hr. Monte-Christo*, czy „„Ju- 
dex*, to t. zw. „drobiazgi*, choć jakże 
wymownie świadczące o kulturze ich 
twórców. Wzruszają one estetycznie 
tylko amatorów, swego rodzaju spec- 
jalistów. Epatujący na wielką skalę 
był tragiczny film „J'accuse*, reży- 
serji Abła Gance'a, pierwszy wielki 
film wojenny, który wstrząsnął swoją 
dynamiką dramatyczną miljonami wi- 
dzów. Był on nieco, o ile sobie przy- 
pominam, wcześniejszy niż tamte, 
dwa. 

Ale „J'accuse* i jeszcze parę mu 
podobnych, to były efektowne, nagłe 
i sporadyczne wykwity talentu, W da- 
nym wypadku ważniejsze są dla nas 
dzieła bardziej powszednie, najlicz- 
niejsze, decydujące o zasadniczym po- 
ziomie całości. Do nich zaliczam dwa 
wymienione wcześniej i cały szereg 
im podobnych, wytwarzające na dłu- 
go wśród interesujących się (zwłasz- 
cza nieco poważniej) kinem, opinję 
o filmie francuskim, jako pełnej u- 
miaru subtelnej, wysoko stojącej za- 
równo literacko jak i czysto filmowo. 
twórczości. „Pathe* czy „Gaumont*, 
przedewszystkiem zaś ta druga, na 
plakacie, bywały gwarancją, że czas 
spędzony w kinie przejdzie nietyłko 

bez częstego w tym przybytku nie- 
smaku w wrażeniach, przeciwnie, z 
dużą satysfakcją widza. 

Niebawem wszakże o tych wało- 
rach francuskiej twórczości kinowej 
zachowywali pamięć tylko bardziej 
wyrafinowani bywalcy kin. Z drugiej 
strony oceanu nadpłynęła szeroka 
bujna fala produkcji, zakrojonej na 
skalę w Europie prawie nieosiągalną, 
pełnej niefrasobliwego, mocnego tem- 
peramentu, barwnej, błyskotliwej, a 
zaopatrzonej w najhałaśliwszą rekla- 
mę. Przepych wystawy, t. zw. monu- 
mentalność filmów, dobór najefekto- 
wniejszego materjału ludzkiego, wy- 
zyskiwanie najbardziej frapujących 
motywów, jak wszelka egzotyka, hi- 
storyczna stylowość (mniej-więcej)— 
wszystko zrazu olśniło nawet zblazo- 
waną Europę, Amerykańska produk- 
cja filmowa zalała rynki „starego 
świata*, przytłaczając wszelkie inne. 
Jeszcze najlepiej trzymała się produk- 
cja niemiecka, jako najmocniej zorga- 
nizowana, na najsilniejszych finanso- 
wo, oparta podstawach. SŚładem Ame- 
ryki siliła się także na filmy „monu- 
mentalne* z dość nierównym sukce- 
sem. Okazałość wystawy sprowoko- 
wała i Francję, która także zaczęła 
jej hołdować w takich filmach jak 
„Napoleon“ Gance'a, „Dziewica Orle- 
ańska, czy ostatni „Koniec świata” 

(już dźwiękowy) zupełnie chybiony 
mimo niektórych kapitalnych scen. 
Były to wszakże manowce, w porów= 
naniu z właściwościami zdolności fran 
cuskich. Spotykały tam produkcję pa- 
ryską, nie mogącą konkurować w 
tym rodzaju z „Bussines landem“ licz- 

ne klęski. Nie tu leżały jej istotne 
walory, 

Lecz wkrótce zaczęło się coś psuć 
w państwie dolarowem. Efektowna 
płycizna przetarłszy się tu i owdzie 
odsłoniła nieprzyjemne łysiny banału, 
a nawet wulgarności. Zaczęło braknąć 
yankiesowym filmiarzom konceptu i 
nawet mało wybredne dzieci uncle'a 
Sama znudzone, nie darzyły już do- 
statecznie liczną frekwencją, coraz 
bardziej luxusowych lokali „rucho- 
mych obrazów* (movie pictures). Za- 
częły zawieszać prace, a nawet ban- 
krutować wielkie wytwórnie, a wła- 
ściciele pozostałych, coraz nerwowsi, 
chwytali się najrozmaitszych šrod- 
ków, zatrzymania uciekającej szybko 
„prosperity, Przy całym swoim spry- 
cie pogrążali się coraz bardziej. Ni- 
gdzie bowiem trafniej nie można za- 
stosować świetnego powiedzenia Ka- 
rola Irzykowskiego o filmie, że jest 
to „wątła roślinka, przygnieciona 
przez dwa potężne głazy: przemysł 
i handel* — niż w Ameryce, gdzie 
prymitywny gust publiczności kino- 
wej jest pomnożony przez takiż gust 
właścicieli wytwórni filmowych, wy- 
dawałby nie utwory, ale w całem tego 
słowa znaczeniu potwory, gdyby nie 
reżyserzy, pomiędzy którymi zdarzają 
się czasem prawdziwi artyści. 

Tych wszakże najlepszych, przy- 
byłych zresztą z Europy, jak Chaplin, 
Murnau, Fejos, Sternberg, Stroheim, 
Feuder i jeszcze jeden, czy dwóch, no- 

tabene, skrępowanych płaskiemi po- 
mysłami i wymaganiami pp. fabry- 
kantów, było zamało dla podniesienia 
całej powodzi fabrykowanych coraz 

szybciej, filmów, dła uratowania po- 
wodzenia, utrzymania tempa rozwo- 
jowego produkcji różnych Paramoun- 
tów, Metro-Goldwynów, Foxów, War- 
nerów ete. Najwcześniej zrobiła klapę 
ostatnia i jak wiadomo — aby z po- 
wrotem wypłynąć na powierzchnię, 
chwyciła się tak ryzykownego, że aż 
heroicznego środka, mianowicie pro- 
dukowania filmów dźwiękowych. 

Wydarzenie epokowe, o skutkach 
nieobliczalnych, podcięło tem nietyl- 
ko byt „niemej muzy, ale i osłabiło 
znacznie amerykańską wytwórczość, 
przez odcięcie jej rynków Europy i 
wszystkich z nią związanych, nawet 
angielskich, dla których także chi- 
cagoski, bootlegerski, czy tylko bussi- 
nesmański „slang”, nietylko jest przy- 
kry, ale i niezrozumiały. 

I oto jak wynalazek dźwiękowców 
wskrzesił firmę braci Warnerów, tak 
w Paryżu jedna po drugiej zaczęły 
odžywač dawne „Pathe“ i „Gaumont“, 

ba, nawet kwitnąč. Rozpoczął się pra- 
wdziwy renesans filmu przedewszyst- 
kiem francuskiego, który w lot chwy- 
ciwszy pomyślną konjunkturę, zaczął 
tworzyć prawdziwe perełki. Nie wy- 
trzymały tej konkurencji niezdarne 
produkty made in U. S. A., których 
niska kultura artystyczna i wogóle 
duchowa, odsłoniła się w całem swo- 
jem ubóstwie. Nie pomogły podkła- 
dania, różnojęzyczne wersje, których 
wynikiem, m. in. były zresztą takie 
ohydy, jak polska wersja conradowe- 
go „Zwycięstwa”, spoczwarzonego z 
udziałem Samborskiego. Brodzisza, 
Malickiej etc., przez Paramount. 

Ale bo też, czyż możesię mierzyć 

swoją prymitywną psyche młody do- 
robkiewicz umysłowy, którym jest 
Yankes, z rasowym dwoma tysiącami 
lat intensywnego kształcenia, esprit 
gaulois? Kiedy szło o pokazanie czegoś 
efektownego i okazałego, wystarczyła 
pewna doza zdolności i umiejętności 
w dziedzinie sztuk plastycznych pierw 
szych w estetycznych  zainteresowa- 
niach każdego jaskiniowca nawet. 
Ale, gdy przyszło otworzyć usta, ci 
więcej nouveaux niż riches, zdradzili 
się jak niewiele mają tu do powiedze- 
nia. Kino jest dość bliskie teatru, kino 

dźwiękowe jeszcze bliższe. Teatr ame- 
rykański, to niemowlę, teatr francu- 
ski... 

Jest rzeczą niezmiernie interesu- 
jacą jak wielkiego, głębokiego przy- 
gotowania, jak solidnego fundamentu 
wymagają zjawiska, czy przedmioty, 
nie budzące na pierwszy rzut oka żad- 
nych co do tego podejrzeń. Owo tak 
pogardzone niestety, u nas kino, praw 
dziwa quantite negligeable, łup i el- 
dorado wszelkich wypędków, kiep- 
skich handlarzy, sprytnych nieuków 
i innego rodzaju hultajów z warszaw- 
skiego asfaltu, jest instrumentem nie- 
opisanie czułym na wszelkie wahania 
poziomów kulturalnych. Bardzo nie- 
mile dla nas stąd płyną wnioski... 

Wspaniała kultura francuska tak- 
że i w tej dziedzinie Święci triumfy, 
z jej wspaniałości wynika jące. Od 
Molićre'a do Claire'a jest bliżej niżby 
się to wielu zdawać mogło. 

Ale o tem w następnym feljetonie. 

S. Z, Kl.
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WIESCIl! OBRAZKIZKRAJU. 
Jezioro zerwało tamy i zalało 

dwa folwarki. 
11 domów pod wodą wraz z dobytkiem. Tragiczna śmierć 

13-toletniego chłopca. 
Onegdaj po pełudniu wskutek zerwania 

tamy wylało nagle jezioro Bohuszki położone 
Olbrzymie fałe zalały 

ą położone wpobliżu 
i Krynki Zalanych zo- 

stało 11 domów wraz z dobytkiem. Mieszkań 
cy w wielkim popłochu opuścili mieszkania 
nie zdążywszy nie uratować, 

W. czasie wyłewu woda porwała stojącego 

w 

      

   

wpobliżu ,tamy 13-let. elfłopca, uderzając 
go z całej siły o mur. Skutkiem uderzenia 
nieszczęśliwy chłopiec stracił przytomneść i 
utonął. 

O wylaniu jeziora powiadomiono władze, 
które przy pomocy wojska zdołały w szyb- 
kim ezasie tamę naprawić. Straty są zna- 
czne. . (c) 

   

Znowu Krwawy dramat na tle 
erotycznem. 

W dnia wczorajszym do szpitala Św. Ja- 
kóba w Wiilnie przywieziono mieszkankę 
pobliskiej wsi Chałacie, gminy rzeszańskiej 
20-letnią Zofię Kamińska, która padła ofia- 
rą kolejnej tragedji na tle miłosnem. 

Były narzeczony Kamińskiej 20-kilkułet- 
ni Adamowicz, zamieszkały w Zameczku 
wdarł się w dniu wczorajszym do jej miesz 
kania i oddał w jej kierunku kilka strzałó 
rewelwerowych. Po pierwszym strzale Ka- 
mińska, zlekka traiiona w rękę, usiłowała 
ukryć się za plecami znajdującej się w tym 
samym pokoju swejej koleżaski Nansówny 

  

     

Lecz to nie powstrzymałjo Adamowicza, i w 
dalszym ciągu strzelał on w stronę dziew- 
czyny raniąc jednocześnie i Nansównę. 

Po dokonaniu zamachu, kiedy na odgłos 
strzałów zbiegli się domownicy, Adamowicz 
usiłował popełnić samobójstwo, lecz ponie- 
waż Adamowicz wystrzelał wszystkie naboje 

w rewolwerze nie było już dła niego kuli. 

   

Niedoszłego zabójcę zatrzymano i oddano 
w ręce władz śledczych. Osadzono go w wię- 
zieniu na Łukiszkach. Ranne zaś dziewczyny 
przewiezione do szpitala Św. Jakóba. (e) 

  

Nowy Dwór (k. Postaw). 
Apel. 

Nawiązując do artykułu p. . ,, 
Mł. Wiejskiej w Nowym Dworze umies 
nego w Nr. 68 „Kur. Wileńsk.* z dnia 2: 
marca 1932 r. muszę podziękować autorowi 
wspomnianego artykułu za uznanie, wyra- 
żając nadzieję ze swej strony, że praca, 
wszczęta przezemnie a poparta chęcią w 
«alszym ciągu co zdołałem zauważyć, nie 
pójdzie na marne, wydając należyty płon. 

Zachęcam tych wszystkich, którzy są 
wciągnięci do tej pracy nad polepszeniem 
swego wałsnego bytu do dalszej wytrwałej 
pracy a mam nadzieję, że wyjdziemy zwy- 
«ięsko w a kryzysem gospodarczym. 

Wzywam więc do wytrwałej i owocnej 
pracy miejscowe Kólko Rolnicze, Koło Go- 
spod. Wiejsk. i Koło Mł. Wiiejsk., które to 
ostatnie dotychczas wykazało się najwięcej 
«©wocną pracą, zdobywając sobie uznanie 
nietylko u miejscowej łudności, ale i u oko- 
licznej, 

Wi tem miejscu muszę wyjaśnić p. kol. 
kierown. Zw. Mł. Wiej. W. że artykuł 
umieszczony w Nr. 68 „Kur. W$l nie był pi- 
sany przezemnie ani w porozumieniu ze 
mną. 

  

    

  

      

   
     

  

      

  

Wojciech Lipiee 
naucz. w Nowym Dworze. 

Miadzioł. 
Smutna uroczystość w Jaszkiewiczach 

Strzelec oddziału w Juszkiewiczach gm. 
miadziolskiej, podczas rąbania gałęzi na drze 
wie w parku maj. Wereczała tamt. gminy 

spadł z drzewa, ponosząc śmierć na miejscu 
© powyższym wypadku dnia 27 — III po- 

wiadomiono natychmast Zarząd Oddziału 

Związku Strzeleckiego w Miadziole, który 
wydelegował Połozowa Leonidasa  sekreta- 
rza zarządu jako przedstawiciela na mają- 
<y się odbyć w tym dniu pogrzeb. P. Poło- 
zow z prob. w Miadziole ks. Bujwisem Da- 
nielem, oraz orkiestrą przybył do Juszkie- 
wicz, celem wzięcia udziału w pogrzebie tra- 
gicznie zmarłego Duczyńskiego. Prócz orkie. 
stry brał udział w pogrzebie pluton strzel- 
«ów pod bronią, ordaz chór strzelecki. 

Nad otwartą mogiłą krótko przemawiał 
Połozow Leonidas, poczem oddano trzy sal- 
wy. Zaznaczyć należy, że ks. prob. przychyl- 
nie jest ustosunkowany do strzelców, co za- 
wdzięczać należy taktownemu postępowaniu 
Zarządu Zw. Strzeleckiego w Miadziole i ek- 
sportował zwłoki bezinteresownie, nie zwa- 
žając na to, że Juszkiewicze położone są w 
odległości 8 klm. od Miadzioła. Wszystko 
to Świadczy o tem, że organizacja strzelecka 
zdobywa coraz większe uznanie w całem spo 
łeczeństwie, nawet wśród czynników naogół 
jej dotąd niechętnych i jest przez to orga- 
nizacją przyczyniającą się do harmonijne- 
go współdziałania najrozmaitszych i naj- 
szerszych warstw społeczeństwa w służbie 

«dla Ojczyzny. W dobie zaś obecnej, dobie tak 
silnych antagonizmów i wzajemnych niechę- 

ci, działalność i wpływ tego rodzaju są szcze- 
gólnie cenne i pożądane. 

Podbrodzie. 
Pomoc bezrobotnym. 

Marr. 

W dniu Wielkiej Soboty w sałi gimnasty- 
cznej przy szkole powszechnej przez Komitet 
do Whlki z Bezrobociem zostało rozdane 
święcone dla bezrobotnych i najbiedniejszej 
ludności m. Podbrodzia. Święcone składało 
się: z jednego kgr. kiełbasy, jednego kgr. 
cielęciny, jednej bułki, 6-ciu sztuk jaj i bo- 
chenka chleba. Święcone zostało ustawione 

na przygotowanych stołach, które poświęcił 
ks. prefekt Bielawski w obecności pułkow- 
nikowej Świerczyńskiej, majora Święcickie- 
go prezesa Komitetu i innych przedstawicie- 
li miasta Podbrodzia. Poczem zostało roz- 
dane przez panie bezrobotnym i biednym. 
Komitet Podbrodzki Niesienia Pomocy bez- 
robotnym dzięki złożonemu hojnemu daro- 
wi przez Hańkę Ordonównę (hr. Michałową 
Tyszkiewiczową) będzie mógł jeszcze konty- 
nuować swoją akcję cały miesiąc kwiecień 
w pełnym zakresie ustałonej działalności, w 
przeciwnym razie zmuszony byłby wstrzy- 
mać wydawanie obiadów bezrobotnym od 1 
kwietnia r. b. 

Dowiadujemy się jednocześnie, że grono 
oficerów 23 pułku ułanów Grodzieńskich z 
żonami ma dać przedstawienie pod tytułem 
„Damy i Huzary* w dniu 16 kwietnia r. b. 
na cel Komitetu niesienia pomocy bezrobot- 
nym. Miejmy nadzieję, że miejscowe społe- 
czeństwo doceniając tak doniosłą akcję Ko- 
mitetu niesienia pomocy bezrobotnym szczel 
nie zapełni sałę w dniu przedstawienia, a 
tem samem zwiększy dochód Komitetu. 

Miejscowy. 

Z pogranicza. 
Otwarcie małego ruchu granicznego 

na pograniczu polsko-litewskiem. 

Dowiadujemy się, iż naskutek  porozu- 
mienia polsko-litewskiego w drugiej poło- 
wie kwietnia r. b. otwarty zostanie t. zw. 
mały ruch graniczny na całem pograniczu 
polsko-litewskiem. 

Woda na Dźwinie stopniowo 
opada. 

Z Dzisny donoszą, iż kra lodowa po Dźwi 

nie spływa w dalszym ciągu, mimo to po- 
ziem wody na rzece w okolicach Dzisny pe- 
ezął wolno opadać, W dniu 12 b. m. stan 
wody wynosił 7,40 est. Na Dźwinie w ciągu 
dnia wczorajszego zanotowano dwa wypadki 
utonięcia. Koło wsi Malinówki utonął gtraż- 
nik sowiecki, który z łodzią został porwany 
przez krę lodową i poniósł śmierć w nurtach 
wzburzonej rzeki. Również koło wsi Surlaki 
utonął włościanin Bolesław Poźniak, który 
spadł z nasypu do Dźwiny. 

  

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

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

Dziś! Przepiękny 

całkowicie w natu- 
ralnych kolorach 

iMiejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku   

superfilm z życia rosyjskiego, wykonany 

Pieśniarz gór 
W roli głównej Lawrence Tibett 

  

Nowogródek. 
Rada Wojewódzka BBWR. 

W] dniu 11 b. m. pod przewodnistwem 
prezesa sen. Ignacego Rdułtowskiego, odbyło 
się w Nowogródku zebranie Rady Wojewó- 
dzkiej BBWR. przy udziale p. wojewody 
Biernackiego oraz wszystkich posłów i sena- 
torów Ziemi Nowogródzkiej. Prezes Rdułtow 
ski scharakteryzował dokonane w ostatnim 
okresie prace Sejmu w dziedzinie ustawodaw 
stwa oraz rządu w dziedzinie zwalczania kry 
zysu i pomocy rolnictwu. Po przemówieniu 
prezesa p. wojewoda Biernacki przedsta- 
wił zebranym program na terenie wojwódz- 
twa na najbliższy okres. 

Zebranie sprawozdawcze posłów 
i senatorów BBWR. 

W! dniu 10 b. m. w sali Teatru Miejskie- 
go w Nowogródku odbyło się zebranie spra- 
wozdawcze posłów i senatorów BBWiR., na 
którem obszerny referat o bieżących pracach 
rządu i Bloku w dziedzinie rolnictwa wygło- 
sił sen. Rdułtowski. Następnie przemawiał 

| „Genadjusz Szymanowski, charakteryzu- 
mia Ct paūstwa na okres bieżący oraz 
УЕ 5 i usiłowania rządu w bieżącym kry 
a s bież) Juljan Małynicz omówił dokona- 
Rafy wywo gee BBWR. w Sejmie. Refe- 
„been gali ały bardzo duże zainteresowanie. 

Obecnych było przeszło 300 osób 

Pożar, 
Wzzoraj w zaścianku Kuści у 

gródzkiego wybuchł pożar S ESĖ zapalę. 
nia się sadzy. Spaliło się 6 zagród. Na niej. 
ce pożaru przybyła straż ogniowa z Kadare: 
lewa, poczem gdy pożar się rozszerzył, wez- 
wano również straż z Nwogródka. Dzięki 
wspólnym wysiłkom obu straży ogień umiej- 
*cowiono. 

Bezrobocie. 
W. miesiącu marcu liczba zarej у a zarejestrowa- 

Ko bezrobotnych w P. U. P. P. na terenie 
Jewództwa nowogródzkiego wynosiła 1817 

ннн 

bezrobotnych, co stanowi zmniejszenie w po- 
równaniu z poprzednim miesiącem o 634 o- 
soby. 

Lida. 
Pożoga. 

Karygodna nieostrożność obchodzenia się 
z ogniem spowodowała, że z dwóch zagród 
gospodarskich pozostały jeno zgliszcza. Oto 
w okolicy Hancewicze gminy żyrmuńskiej 
Wybuchł nagle pożar w zabudowaniach Bień- 
ki Stefana. Czerwona pożoga ogarnęła w oka 
mgnieniu całe zabudowania a podsycana wia- 
trem sięgnęła swemi straszliwemi mackami 

sąsiedniego zabudowania. Przerażenie miesz- 
kańców dosięgło zenitu bowiem mażar wy- 
buchł późnym wieczorem i niektórzy pogrą- 
żeni już bli w głębokim śnie, to też do akcji 
ratunkowej dość późno przystąpiono. W; re- 
zultacie pastwą tej pożogi padły zagrody 
Bieńki Stefana i Hancewicza Władysława 
wraz z urządzeniami i sprzętami. Straty się- 
gają 9000 złotych. Jak wynika z dochodze- 
nia policyjnego pożar powstał wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem przez 
Bieńkę. 

Bilans prac złodziejskich. 
Bilans prac złodziejskich za ostatnie dwa 

dni przedstawia się następująco w Lidzie: 
Pporucznikowi 5 p. lotniczego Giejsztow- 

towi z wozu na rynku skradziono walizkę 
fibrową z rzeczami wartości 100 zł. Sprawcy 
nieznani, 

Mizgalskiemu Stefanowi (uł. Kolejowa 3) 
po wyłamaniu deski na strychu zabrano pa- 
rę rasowych gołębi wartości kilkunastu zło- 
tych. Sprawcy nieznani. 

Korenowi Racaienowi (ul. Rynek 25) w 
czasie jego nieobecności skradziono paczkę 
płótna. Jako podejrzaną zatrzymano Maka- 
rewiczową Anastazję ze wsi Nowoprudsy, 
gm. lidzkiej. 

Wandzie Stempniewskiej w czasie lado- 
wania rzeczy na wóz ściągnął jakiś złodziej 
krzesło wartości 13 złotych. 

W; powiecie: 

WI Bieniakoniach niejaki Kuklis Aleksan- 
der wyciągnął z kieszeni Mozolowej Józefy 
ze wsi Bieniakonie 95 zł. Kuklisa zatrzymano, 

We wsi Urciszki gminy Iwje nieznani 
sprawcy zapomocą uchylenia strzechy skra- 
dli ze strychu domu Emilji Buturli słoninę. 

szynki i schaby 
Ogólne saldo strat — około pół tysiąca 

złotych. 

Zanik artyzmu czy brak gotówki. 

lie wiem właśnie czemu to przypisać — 
nikowi poczucia artystycznego u zaz- 

publiczności lidzkiej у 
wki, że na gościnnych wystę- 

  

    

  

    
   

   

         

    
   ów wileńsńich z 7. A. 

j kilka osób mimo že“ 
instytu- 
kredyt, 

sta 

S. P. było... trzydz 
impresarjo chodził po urzędach i 
cjach osobiście i dawał bilety 

które, notabene, pobrano. lecz pó 

łano. Na sztuce „Sprawa Moniki ь 

nej przez zespół Reduty było wprawdzie tro 

chę więcej, bo około 170 osób — lecz w po- 

równaniu do roku ubiegłego jest bardzo zni- 

komy proc. Co najgorsze, że na tych przed- 

stawieniach nie widziało się osób z tej wyż- 

szej i niewątpliwie lepiej sytuow nej publi- 

czności, a oficera nawet na lekarstwo. Do- 
że arty zniechęceni temi nie, 

mi zaprzestaną przyjeżdżać do 

rezultacie dziemy musieli cho- 

zi ydowskie rew ylko przedtem bę- 

dziemy brać kurs języka ydowskiego. 

   
   

    

    

  

   

    

   

     

      Dziwnym się również wydaje zupełny 

brak dowskiego społeczeństwa na przed- 
  

staw 
atrów, bo o braku, 
czego dowodem są rewje 

rych bywa osób ponad ty 

niach. Wygląda na bojkot polskich te 

i tu niema mowy 
dowskie, na któ- 

eli zawo- 

    

  

     

    

dowe zespoły nie mają po odzenia, to co 

mówić o zespołach amatorskich!!? Przecież 
M-ur. 

to droga do kultury i oświaty. 

Pogrzeb Ś. p. ger. Stefana 
Mokrzeckiego. 

Wczoraj o godz. 9-ej rano w WY- 

pełnionym po brzegi kościele garnizo- 

nowym św. Ignacego odprawione z0- 

stało nabożeństwo żałobne za spokój 

duszy zmarłego przed kilku dniami 

b. prezesa Tymcz. Komisji Rządzącej 

Litwy Środkowej Ś. p. gen. Stefana 

Mokrzeckiego. Po nabożeństwie przy 

dźwiękach marsza żałobnego ruszył 

kondukt żałobny kierując się na cmen 

tarz Bernardyński. Za orkiestrą otwie- 

rającą pochód jechała baterja arty- 

lerji lekkiej, wślad za nią postępowała 

kompanja honorowa oraz niesiono 

liczne wieńce i odznaczenia zmarłego. 

M. in. zwracały powszechną uwagę 

wspaniałe wieńce ofiarowane przez p. 

wojewodę, marszałka Senatu Raczkie- 

wicza i garnizon m. Wilna. Ogółem 

niesiono kilkanaście wieńców. 

Za trumną zmarłego wiezioną na 

przybranej zielenią lawecie postępo- 

wała najbliższa rodzina, następnie wo 

jewoda Beczkowicz, prezydent. Fole- 

jewski, dowódca 1-ej dywizji gen. 

Skwarczyński, rektor U. S. B. prof. 

Januszkiewicz, prezes Sądu Apelacyj- 

nego Wyszyński, prokurator 'Przyłu- 

ski, prezes Sądu Okręgowego Kadusz- 

kiewicz, kurator Szelągowski, prezes 

Izby Skarbowej Ratyński, oraz inni 

szefowie urzędów i władz niezespoło- 

nych, dalej liczne grono znajomych 

i współpracowników zmarłego. 

Przy grzmocie salwy honorowej 

zwłóki ś. p. gen. Mokrzeckiego zło- 

żone zostały na wieczny spoczynek. 

Kondolencja woj. Beczko 
wicza. | ' 

Wojewoda Wileński przesłał ro- 

dzinie š. p. gen. Stefana Mokrzeckie- 
go, na ręce pani Romany Mokrzeckiej, 
następujące pismo kondolencyjne: 

Wielce Szanowna Pani! 

Poruszony do głębi nagłym zgo- 

nem Ś. p. ojca Pani Generała Stefana 

Mokrzeckiego, b. prezesa Tymczaso- 

wej Komisji Rządzącej Litwy Środ- 
kowej, zasłużonego w dziejach wy- 
zwolenia Ziemi Wileńskiej, przesyłam 
Pani oraz na Jej ręce całej Rodzinie 

wyrazy najszczerszego współczucia i 

żalu. 

(—) Zygmunt Beczkowicz, wojewoda, 
WYPRZ YTY NET" 

Jesteśmy za biedni, by kupować 
bawełnę — kupujmy samodzia- 

łowe wyroby z własnego Inu. 

CO SŁYCHAĆ W| SPORCIE? 

Po walkach ligowych ostatniej niedzieli 
dzięki zwycięstwu nad Czarnymi, na czoło 
tabeli wysunęła się warszawska Legja Po- 
zatem Polonja niespodziewanie pokonała 
poznańską Wartę zwyciężając w stosnuku 
2:1 Ł. K. S. rozgromił benjaminka Ligi 22 
p. p., strzelacją aż 4 brami i tracąc jedną. 
Wi identycznym stosunku górnośląski Ruch 
pokonał ambitną, lecz bez -głowy grającą 
Warszawiankę, Cracovia zaś zasłużenie zwy, 
ciężyła swego odwiecznego rywala lwowską 
Pogoń — wynik 2:1. 

W Wilnie w najbliższą sobotę i niedzielę 
1 P. P. Leg rozegra dwa towarzyskie spot- 
kania z Makabi. Forma i zaszłe w mistrzow- 
skiej drużynie zmiany personalne są przed- 
miotem zainteresowań miłośników piłki no- 
żnej. 

W] dniu 23 b. m. do Wilna zjeżdża ligo- 
wy zespół Warszawianki, który rozegra dwa 
towarzyskie spotkania z 1 p. p. Leg. i Ma- 
kabi 

Ognisko prowadzi pertraktacje z mistrzem 
ligi Garbarnią. Ewentualny przyjazd tej dru 
żyny byłby nielada ewenementem dla entu- 
zjastów piłki nożnej. 

Wi dniach od 27 kwietnia do 27 maja 
jeden z czołowych klubów bokserskich Poł- 
ski łódzki I.K.P. odbędzie łournne na szłaku 
Wilno—Ryga—Rewel-—-Dorpat — Helsingfors 
w Wilnie łodzianie walczą 1 maja. Ze wzglę- 
du na cały szereg renomowanych i doskona- 
uałych bokserów, jakich w swych szeregach 
posiada I. K. P. zawody te wzbudzą niewąt- 
pliwie ogromne zainteresowanie (es). 

  

WW KSE._N=S; KSI 

Prezydent Folejewski podaje się 
do dymisji. 

Kto będzie nowym prezydentem miasta? 
Przed kilku dniami prezydent 

miasta Folejewski zwołał nadzwyczaj- 
ne posiedzenie Konwentu Senjorów 
Rady Miejskiej, na którem zakomu- 
nikował o swym nieodwołalnym za- 
miarze zrezygnowania z zajmowanego 
w Magistracie stanowiska i przejścia 
do służby w sądownictwie. Jako ter- 
min swego ustąpienia p. Folejewski 
wysunął podobno dzień 1 maja r. b. 
W związku z tem stała się aktualna 
kwestja wybrania nowego  prezy- 

denta. 
Ze sfer samorządowych dowiadu- 

jemy się, iż ugrupowania prorządowe 
(10 i 12-tka) jako kandydata na pre- 
zydenta miasta mają zamiar wysunąć 
dotychczasowego szefa sekcji zdrowia 
ławnika dra Maleszewskiego, P. P. S. 
zaš podobno lansuje kandydaturę rad- 

cy prawnego Magistratu mec. Bagin- 
skiego. Z ramienia endecji wysunięty 
zostanie prawdopodobnie radny prof. 
Komarnicki. Zaznaczyć zresztą nale- 
ży, że kwestja kandydatów nie została 
jeszcze przez poszczególne ugrupowa- 
nia zdecydowana i że w sprawie tej 
ma się odbyć w najbliższym czasie po- 
nowne posiedzenie Konwentu Senjo- 
rów, przedtem sprawa ta zostanie 
szczegółowo omówiona i zdecydowa- 
na na posiedzeniach poszczególnych 
ugrupowań radzieckich. 

W kołach samorządowych liczą się 
z tem, że stanowisko prezydenta mia- 
sta obsadzone zostanie przez kandy- 
data radzieckich ugrupowań prorzą- 
dowych, gdyż posiada on najwięcej 
szans powodzenia przy wyborach. 

Aresztowania wśród działaczy 
komunistycznych w Wilnie. 

Przeszło 160 rewizyj w ciągu nocy. 40 „działaczy 
pod kluczem. 

W. nocy z poniedziałku na wtorek policja 
z polecenia prekuratury przeprowadziła w 
mieście szereg rewizyj i aresztowań wśród 
elementów wywrotowych. 

Rewizje, których przeprowadzono ogółem 
w ciągu nocy ponad 16. trwały od wieczora 
do godziny 4-ej nad ranem. W wyniku re- 
wizyj aresztowano przeszło 40 osób, które 
osadzone narazie w areszcie centralnym. 

Rewizje i aresztowania zostały dokonane 
wobec ustalenia drogą obserwacyj, iż czyn- 
niejsi czfonkowie kemunistycznej partji Za- 
chodniej Białorusi, w związku ze zbliżają- 
cym się obchodem 1-majowym prowadzą e- 
nergiczne przygotowania do wystąpień. 

Podczas rewizyj w mieszkaniach osób 
podejrzanych ujawniono większą ilość kom- 
promitującege materjału w postaci okólni- 
ków, instrukeyj partyjnych i t p. 

Sytuacja 
Woda na Wilji w dniu wczorajszym w 

dalszym ciągu wykazywała tendeneję zniż- 
kową dochodząc do 5 mtr. 20 ent. Mieszkań- 
cy domów ewakuowanych zainstałowali się 
zpowrotem w swych mieszkaniach. Wszyst- 
kie dotychczas wydane zarządzenia dotyczą- 
ce akeji władz na wypadek powodzi zosta- 
ły odwołane. Również zostały wycofane od- 

  

Podczas rewizji w jednem z mieszkań 
przy ul. Miłosiernej ujawniono wielki skład 
literatury  wywrotowej. — Skonfiskowano 
tu przeszło 220 kilogramów. Ponadto ujaw- 
niecne 2 powielacze dła odbijania ulotek. 
Stwierdzono też, że ujawniona bibuła do- 
starczona została do Wilna z poza granie 
Rzeczypospolitej. Pezatem w poszczególnych 
mieszkaniach ujawniono kilkanaście traspa- 
rentów i sztandarów komunistycznych z na- 
pisami antypaństwowemi i „pierwszomajo- 
wemi*. 

Między zatrzymanymi znajduje się paru 
uezniów hebrajskiego seminarjum nanuczy- 
cielskiego i kilku studentów. 

mo- Nazwisk aresztowanych narazie nie 
; (e) żemy ujawnić. 

na Wilji. 
działy saperskie pełniące ochronę miejse za- 
grożonych tak w mieście jak i na prowincji. 
Obliczenia strat jakie wynikły wskutek czę- 
ściowego wyłania Wilji w miejscach niżej 
położonych nie zostały jeszcze dokonane. W. 
każdym razie już obecnie można stwierdzić, 
iż sięgają one, jeśli chodzi wyłącznie o teren 
miasta, kiłkunastu tysięcy złotych. 

Badanie strat wyrządzonych przez Wiiję. 

Wi dniu dzisiejszym specjalna Komisja 
miejska dokona lustracji brzegu Wilji na ul. 
Zygmuntowskiej, który, jak wiadomo, pod- 
myty przez wezbrane wody Wilji osunął się 
tworząc olbrzymią wyrwę. Pozatem zlustro- 

waniu ulegną wszystkie tereny. które w okre. 
sie powodzi uległy zalaniu . 

Celem tych lustraeyj jest stwierdzenie 
rozmiaru strat wyrządzonych w roku bie- 
žącym przez Wiilję. 

KRONIKA 
Dziś: Hermenegildy. 

Jutro: Walerjana. Środa 
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Wschód słońca — g. 4 m. 26 

Zachód „ — & 18 . 14 

Spostrzeżonie Zakładu Metooroiegi U. 5. B. 
w Wilnie z dnia 12 IV — 1932 reku 
Ciśnienie średnie w milimetrach; 758 
Temperatura środais — — 12° С. 

3 najwy$szi: )- 15° С 

    

. najniższa + 5° С 
Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

OSOBISTA 
— Dyrektor Kolei Państwowych inż. p. 

Kazimierz Falkowski wyjechał dnia 12 b. m. 
na inspekcję linji i powróci do Włłna w so- 
botę dnia 16 b. m. póc. 707 o godz. 8 rano. . 

ADMINISTRACYJNA. 

— Trzykrotne polewanie ulie. W| związ- 
ku z potrzebą stałego zwilżania jezdni i w 

niknięcia przez to kurzu, policja nakaże w 

tych dniach dozorcom domowym trzykrotne 

w ciągu dnia polewanie ulic. 

  

s 

: = MIEJSKA. 
— Kiedyż nareszcie! Na dzień 20 b. m. 

Magistrat postanowił zwołać posiedzenie miej 

skiej Komisji Technicznej. Przedmiotem ob. 

rad będzie sprawa wyboru typu nowoczesnej 

jeźdni. Za podstawę posłużą zgromadzone 

przez Magistrat opinje wszystkich większych 

miast i stolic europejskich. Po wypowiedze- 

niu się Komisji Technicznej odpowiedni 

wniosek skierowany zostasie do Magistratu 

i Rady Miejskiej, która w tej sprawie będzie 

miała głos decydujący. 

Brak decyzji w tym względzie naszego 

Magistratu, kto wie czy znowu nie zaprze- 

paści całej sprawy i nie odroczy jej na czas 

dłuższy. A czas nagli, na jeźdnie czeka ogół 

obywateli, na pracę — kadry bezfobotnych, 

=. 6000 płatników podatku wojskowego. 
W. pierwszych dniach przyszłego tygodnia 
wydział podatkowy Magistratu przystępuje 

do rozsyłania nakazów płatniczych na poda- 
tek wojskowy. Podatek płatny będzie wstecz 
i za lata ubiegłe. 

Podług sporządzonego spisu Wiłuo liczy 
ponad 6000 płatników tego podatku. 

SPRAWY PRASOWE 
= Konfiskata „Dziennika Wileńskiego* 

Wczorajsze wydanie „Dziennika Wileńskie- 
go' uległo konfiskacie, Po południu ukazał 
się drugi nakład gazety. 

— Skazanie redaktorów dwóch pism ży- 
dowskich. Redaktorzy „Cajtu* i „Das Wort* 
zostali skazani na karę po 200 zł. grzywny 
za zamieszczenie artykułów w związku z zaj- 
ściami listopadowemi w Wilnie. 

LITERACKA. 
— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie dyskusji p. t. „Kryzys śmiechu*. Wy- 
miana zdań toczyć się będzie dokoła aktu- 
alnych pytań: Czy umiemy się śmiać? Gra- 
nice parodji i karykatury. Satyra czy profa- 
nacja? Co lepsze: śmiech czy uśmiech? Hu- 
mor a popularność, Uśmiech Walnianina. 
Czy należy się obrażać? 

Początek o godz. 6.30 wiecz. Wstęp dla 

  

członków, sympatyków bezpłatny, dla gości 
1 zł, dla młodzieży akademickiej 50 gr. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Wiileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 

niniejszem zawiadamia. iż na mocy dokona- 
nych wyborów Zarząd Towarzystwa poczy 
nając od 1 kwietnia b. r. ukonstytuował stę 
w sposób następujący: prezes — prof. Jan 
Wilczyński, wiceprezes — dyrektor Roman 
Kraus, skarbnik — Jan Moczulak, sekretarz— 
Janina Malewska oraz członkowie: pp. Gu- 
staw Frejdenberg, Stanisław Kwiatkowski i 

Hryniewska. 
Pierwsze miesięczne Zebranie Towarzyst- 

wa odbędzie się dnia 15 kwietnia w lokalu 
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej o godz. 7 
wiecz. Wstęp wolny, goście miłe widziani, 

Na porządku dziennym referat p. dyr. R. 
Krausa p. t. „Nawozy sztuczne w warzywnic. 

twie“. 
Ponadto w ciągu tygodnia od 18—23 kwie- 

tnia Towarzystwo urządza bezpłatne kursy: 
1) dla praktykantów i pomocników ogrodni- 
czych — 15 godzin wykładów, oraz 2) dla 
amatorów — 1 5godzin wykładów, które od- 
będą się w godzinach wieczorowych w lokalu 
Szkolnej Pracowni Przyrodniczej, ul. Zawal- 
na 5. Zapisy na powyższe kursy przyjmuje 
Sekretarz T-wa p. Janina Malewska w Syndy- 
kacie Rolniczym, ul. Zawalna 9, od godz. 10 
do 16 codziennie. Szczegółowy program kur- 
sów zostanie podany dodatkowo, 
"24 

©. ° ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Chóru „Hasło*. Zarząd T-wa 

Śpiewaczego „Hasło* w Wilnie podaje do 
wiadomości członków, iż w niedzielę dnia 
17-go b. m. o godzinie 17.15 odbędzie się do- 
roczne Walne Zebranie. 

—Komunikat Zw. Pań Domu. W piątek 
dnia 15 kwietnia o godz. 7 wiecz. w sali Gi- 
mnazjum Lelewela odbędzie się zebranie Zw. 
Pań Domu, na którem prof. Jan Muszyński 
wygłosi odczyt p. t. „Zioła lecznicze i kura- 
cje ziołowe”. 

Wistep dla członkiń bezpłatny, goście zaś 
płacą 50 gr. 

Goście mile widziani. 
— Odezyt prof. Br. Rydzewskiego W, so- 

botę dnia 16 kwietnia r. b. o godz. 18-ej, 
staraniem Koła Lokałnego Organizacji Przy 
sposobienia Kobiet do Obrony Kraju, odbę- 
dzie się w sali Śniadeckich U. S. B odczyt 
prof. Br. Rydzewskiego pod tytułera ,.Zdo- 
bycie oceanów*. Bilety do nabycia przy wej. 
ściu na salę w cenie od 30 gr. do 1 zł. 50 gr. 

— Ze Stowarzyszenia Kupeów i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie W! niedzielę 
dnia 24 kwietnia b. r. o godz. 4 po poł. w ło- 
kalu Stowarzyszenia (Bakszta Nr. 11) odbę- 

dzie się Doroczne Walne Zgromadzenie Spra- 
wozdawcze. Porządek dzienny obejmuje spra- 
wy następujące: 1) Zagajenie i wybór prze- 
wodniczącego. 2) Odczytanie protokółu z po- 
przedniego Zgromadzenia Sprawozdawczego. 
3) Odczytanie protokółu Nodzwyczajnego Wał 
nego Zgromadzenia. 4) Sprawozdanie Zarządu. 
5) Sprawozdanie Sekcji _winno-spożywczej. 
6) Sprawozdanie rachunkowe, 7) Sprawozda- 

nie Komisji Rewizyjnej. 8) Uchwalenie pre- 
liminarza budżetowego na rok 1932. 9) Pełno- 
mocenictwo dla Zarządu w sprawie obniżenia 
składek oraz umarzania należności. 10) Wy- 
bory: a) Zarządu, b) Członków Komisji Re- 
wizyjnej, ce) Członków Sądu Rozjemczego. 
11) Program doraźnej pomocy dła handlu. 
12) Referat radcy prawnego. 13) Wolne wnio- 
ski. O ile Zgromadzenie z braku quorum 
w powyższym terminie nie dojdzie do skutku 
odbędzie się w drugim terminie tegoż dnia 

o godz. 5 po poł. bez względu na ilość obec- 
nych. 

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Strajk szewców trwa. W dniu wczo- 

rajszym odbyła się pierwsza próba porozu- 

3 

mienia między strajkującymi szewcami-cha- 
łupnikami i pracodawcami Próba ta nieste- 
ty nie doprowadziła do pozytywnego rezul- 
tatu. 

Po mieście nieustannie kursują łotne ko- 
  

    

    

misje wyłonione przez strajk ych szew- 
ców. Komisje te szłaty sze- 
wieckie, sprawdzając, czy strajk jest w 

owane w okre- 

  

dzie przestrzegany. Wfyprodu 
     

  

   

sie strajku obuwie natychr jest przez 
tę komisję konfiskowane ywane do 
decyzji Wiojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia. Dotychczas skonfiskowano 13 
obuwia. 

— Komuniści chcą wyzyskać strajk. W 
związku z rozszerzającą się akcją strajkową 
szewców w Wilnie elementy wywrotowe czy 
niły usilne starania skierowania strajkują- 
cych do akcji terorystycznej w stosunku do 
L zw. łamistrajków. W' związku z tem orga- 
ny słu bezpieczeństwa dokonały areszto- 
wań wśród prowodyrów komunistycznych 
wiodących rej wśród części strajkujących. 
Między innymi został aresztowany przewodni 
czący komisji strajkowej szewców Sztolis 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Pierwsze zebranie nowego prezydjum 

Rady Głównej „Zjednoczenia* Rob. Związ- 
ków Zawodowych, W) poniedziałek dnia 11 
b. m. odbyło się przy ul. Zawalnej pierwsze 
zebranie nowego tymczasowego prezydjuin 
Rady Głównej Zjednoczenia Robotniczych 
Związków Zawodowych Ziem  Północno- 
Wschodnich pod przewodnictwem prezesa 
posła d-ra Brokowskiego. W zebraniu jako 
gość uczestniczył poseł Stanisław Dobosz. 

Na wstępie poseł Brokowski nakreślił w 
dłuższem przemówieniu swój stosunek do ro- 
botniczego ruchu zawodowego, które zakoń- 
czył oświadczeniem, że wybór zaoczny na 
prezesa Rady Głównej przyjmuje, licząc, iz 
prace Rady i zarządów poszczególnych, wcho- 
dzących w jej skład związków pójdą po linji 
inter: mas robotniczych i jednocześnie 
nigdy kolidować nieb ędą z wytycznemi pracy 
dla dobra ogółu i państwa. Nad przemówie- 
niem swem oraz przedłożonym porządkiem 
dziennym, zawierającym w u pierwszych 
punktach zagadnienia organizacyjne prezes 
dr. B. otworzył dyskusję. W wyniku dyskusji 
zdecydowano opracować regulamin prac Rady 
i zarządów związków, regulamin lokalu związ- 

kowego oraz poddać gruntownej rewizji do- 
tychczasowe wyniki pracy wewnątrz „Zjedno- 

czenia”. 
Znamiennem jest, iż yscy mówcy wy- 

powiadali się jednomyślnie za jakością (pod 
względem doboru członków), a nie liczebno- 
ścią związków. 

Prezydjum Rady mając ną względzie ko- 
nieczność zwołania w najbliższych miesiącach 
Kongresu „,Zjednocze: zdecydowało odbyć 
szereg zebrań poszczególnych związków, szcze 
gólnie zaś tych, w których praca organiza- 
cyjna nie stoi na należytym poziomie. 

Również dłuższą dyskusję wywołała spra- 
wa obchodu Święta Robotniczego 1 Maja. 
W wyniku tej dyskusji prezydjum przyjęło 
wniosek odbycia obchodu zgodnie z tradycją 
t. j, jak najbardziej uroczyście. (v; 

RÓŻNE. 
— (Choroby zakaźne. Podług ostatnich 

danych w Wilnie w ciągu ubiegłego tygo- 
dnia chorowało ogółem 59 osób, przyczem na 
tyfus brzuszny 4, tyfus plamisty 1, płonicęń. 
błonicę 5, odrę 20 (w item 2 zgony), różę 3, 
grypę 1, na gruźlicę 13 (10 zgonów), jaglicę 
5, świnkę 1 i na drętwicę karku 1. 

W| stosunku do tygodnia poprzedniego 
ilość zasłabnięć na choroby zakaźne zmniej- 
szyła się o 10 proc. 

— Lustracja koncesyj tytoniowych. Wła- 
dze skarbowe przystąpiły do lotnej lustracji 

koncesyj tytoniowych. Celem tych lustracyj 
jest stwierdzenie czy koncesje nie są ustę- 
powane osobom trzecim,o co podług nowej 
ustawy jest wzbronione 

TEATR | MUZYKA 
—- Ostatni recital laureatów lm. Е. Cho- 

pina na Pohulance. Dziś, w środę dnia 13 
kwietnia o godz. 8 wiecz. odbędzie się ostatni 
koncert fortepianowy łaureatów konkursu im. 
F. Chopina, w którym wezmą udział: Abram 
Lufer (Z. S. R. R.) i Emauel Grosman (Z. S. 
R. R.) Koncert ten będzie ostatnią sjestą arty- 
styczną dla miłośników muzyki Chopina. Pa- 
zostałe bilety do nabycia w kasie Teatru 
Lutnia od godz. 11 do 9 w. Bilety honorowe 
i ulgowe nieważne. 

Jutro, w czwartek 14 b. m. próba gene- 
ralna sztuki Adolfa Ieriza „Pod falami". 

— Dwa osiainie przedstawienia „Bębńa” 
z Antonim Różyckim w Lutni. Dziś, w środę 
13 kwietnia o godz. 8-ej w. urocza i wesoła 
komedja Vebera „Bęben* z udziałem świet- 

nego artysty Antoniego Różyckiego. W naj- 
bliższym czasie, bo już w czwartek 14 b. m. 
„Bęben* schodzi z repertuaru, ze względu na 
krótki pobyt w Wilnie Antoniego Różyckiego. 

Jutro, w czwartek 14 kwietnia o godz. 

8 w. po raz ostatni ujrzymy Antoniego Ró- 
życkiego w wesołej komedji „Bęben*. 

NAJBLIŻSZE PREMJERY W. TEATRACE 
MIEJSKICH. 

— „Pod falami* Jana Adolfa Hertza. Już 
w piątek 15 kwietnia o godz. 8 w. ujrzymy 
po raz pierwszy niezwykle ciekawą sztukę 
Adolfa Hertza „Pod fałami*. W sztuce tej 
po raz ostatni przed wyjazdem weźmie udział 
Antoni Różycki. W roli „Marji* wystąpi nowo 
zaangażowana artystka Teatru Polskiego w 
Rydze Janina Skrobecka. Sztuka „Pod fala- 
mi'-w roku ub. cieszyła się wielkiem powo- 
dzeniem w wielu miastach Polski, a w War- 
szawie osiągnęła zgórą 100 przedstawień. 
Premjera odbędzie się w Teatrze na Pohu- 

lance. 
— Uroczyste przedstawienie w Teatrze 

Lutnia W sobotę dnia 16-go kwietnia o g. 
8 w odbędzie się uroczyste przedstawienie ku 
*uczczeniu 10-letniej pracy scenicznej na te- 
renie Wilna Karola Wyrwicz-Wichrowskiego 
Przedstawienie to odbędzie się .z iniejatywy 
P. Prezydenta m. Wilna Józefa Folejewskiego. 
Odegrana zostanie pogodna komedja Caill4- 
veta i Fleursa „Miłość czuwa* z udziałem 

i w reżyserji Karola Wyrwicz: 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Dymitr Trofimon, lat 45, zamieszkały przy 

ul. Szkaplernej 6, podczas pracy przy budo- 
wie drogi w majątku Tupaciszki (teren II 
komisarjatu) wskutek osunięcia się ziemi i 
przysypania, doznał złamania lewej ręki oraz 
ogólnego potłuczenia ciała. Lekarz Pogoto- 
wia Ratunkowego po udzieleniu pomocy od- 
wiózł wymieninego do Szpitala Św. Jakóba. 

,  PODRZUTEK. 
W bramie Nr. 2 przy zaułku Oszmiań- 

skim znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około 2 tygodni. Umieszczono go w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻ. 
W. dniu 11 b. m. Stanisławie Płażewi- 

czównie. nieznani sprawcy skradli z miesz- 
kania kufer z gotówką 500 zł. 

  

       

   
     

  

  

  

   

        

   

        

      

  

  

   

      

Humor. 
FLEGMA. 

— Jimmy — proszę cię, zrób mi ustęp- 
stwo, skoro już cały dzień siedzisz na bu- 
jaku z rękami w kieszeniach, 

— A_ mianowicie? 
— Wyjmij cygaro z ust, gdy mnie ca- 

łujesz. 

(Judge)
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Z Izby Przem - Handl. 
w Wilnie. 

Konferencja w sprawie polityki 

tłuszczowej. 

W dniach 4—7 kwietnia b, r. odbyły się 

w Ministerstwie Rolnictwa 4 konfe j 
święcone uregulowaniu sprawy pol 
czowej, między innemi w sprawie żywo ob- 
chodzącej Ž gospodarcze okręgu Izbv 

Р.-Н. w Wilnie kwestji olejów roślinnych 
jadalnych oraz siemienia i oleju Inianego. 

Na powyższe tematy przeprowadziła Izba 
Przem.-Handl. w Wilnie szereg pertraktacyj 
z miejscowemi organizacjami przemysłowemi 
i rolniczemi, dążąc do znalezienia rozwiąza- 

nia zadawalającego postulaty obu stron. 
W wyniku tych pertraktacyj osiągnięte zo- 
stało uzgodnienie pogłądów na te bardzo 
dotychczas sporne problemy. 

W zakresie produkcji roślinnych olejów 
jadalnych przemysł olejarski zgodził się na 
przyznanie całkowitej preferencji surowcom 
krajowym, przedewszystkiem rzepakowi. Z 
drugiej strony skonstatowano, że samowy- 
starczalność Połski pod względem produkcji 
nasion ołeistych nie jest jeszcze osiągnięta, 
wskutek czego rolnictwo zgodziło się na sy- 
stem niskocłowych kontyngentów przywozo- 
wych nasion oleistych zagranicznych, przede- 
wszystkiem przerabianego w po nych ilo- 
ściach przez olejarnie wileńskie słonecznika, 
w wysokości, pokrywającej niedobory pro- 
dukcji krajowej. 

Analogicznie potraktowano sprawę impor- 
łu zagranicznego (argentyńskiego) siemienia 
Imianego. Przemysł zaakceptował bez zastrze- 
żeń preferencję wewnętrzną dla siemienia kra- 
jowego, zarówno z uwagi na znaczenie tej 
sprawy dla ogólnych interesów gospod: ch 
kraju, jak i na doskonałą jakość si 

krajowego, znacznie prze! jącego zagra- 
niezne. Rolnicy natomiast w. i zgodę na 
dopuszczenie do uzupełnienia niedoborów pro 
dukcji krajowej niskocłowym kontyngentowa- 
nym importem siemienia zagranicznego aż do 
chwili osiągnięcia pełnej samowystarczalno- 
ści. 

Obie te kwestje zostały uchwalone przez 
konferencję w Ministerstwie Rolnictwa zgod 
nie z powyższemi tezami Izby P.-H. w Wilnie. 

    

    

  

  

   

   
     
  

    

     

Z innych spraw konferencja podkreśliła do- 
niosłość sprawy zorganizowania podaży rze- 
paku oraz uporządkowania handłu siemieniem 
Inianem, przekazując do rozpatrzenia te kwe- 
stje wraz z niektóremi innemi organizacjom, 
bądź wyłonionej ad hoc podkomisji, mającej 
ostatecznie sformułować i uzupełnić ustalone 
tezy polityki tłuszczowej. 

  

T 

RADJO 
ŠRODA, dnia 13 kwietnia 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny, 
14.15: 1) Muzyka symfoniczna, 2) Piosnki 
lekkie i kuplety. 15.15: Kom. 15.25: Odezyty 
dła maturzystów. 16.15: Kom. sportowy. 16.25: 
„Co i jak sadzić przy drogach i na placach 
publicznych odczyt. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego. 
17.10: „Las a społeczeństwo odczyt. 17.35: 
Koncert. 18. Kom. Zw. Młodz. Polskie 
19.00: „Opowiadanie z przed stu lat“. 19.15: 
Muzyka z płyt. 19.20: „Przechadzki po mie 
$ 19.30: Wiad. sportowe. 19.35: Program 

artek i rozm. 19.45: Pras. dziennik 
. 20.00: Feljeton muzyczny. 20.15: Muzyka 

lekka. 20.45: Transm. fragmentu dyskusji na 
Środzie Literackiej poświęconej humorowi w 
Polsce. 21.45: Recital skrzypcowy Stefana 
Frenkla. 22.30: Kom, 22.45: Kwadrans mu- 

zyki współczesnej (płyty. 23.00: Muzyka 
taneczna. 

  

       

   

  

   

  

   

   

      

CZWARTEK, dsia 14 kwietnia 1932 r. 

11.58: Sygnał cz. 12.10: Komunikat 
meteorologiczny. 12.15:Odczyt leśny. 12.35: 
Poranek szkolny. 15.00: Program dzienny. 

Odczyt dla matu- 
dla dzieci. 16.20: 

0: Codzienny odci- 
Koncert dla mło- 

Ginąca Afryka* odczyt 
> Kom. Tow. Gimn. „S 

kėl“. 19.00: „Skrzynka poczto Nr. 197“. 
19.20: Nowości teatralne. 1% rogram na 
piątek i rozmaitości. 19.45: Prasowy dzien- 
nik radjowy. 20.00: „Chiny proszą o głos* 
feljeton. 20.15: Mu a lekka. 20.45: Słucho- 
wisko „Peer Gynt* — Ibsena. 22.15: Komu- 
nikaty. 22.20: Koncert chopinowski. 22.50: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

  

   

    

   

  

       

   

      

Koncert. 18.5 

      

  

    

  

  

KU R VBR W + BE N=S"R_FE 

Zdemaskowani szpiedzy 
zasilali wywiad sowiecki 

W listopadzie ub. roku władze bezpie- 
czeństwa zdemaskowały zbrodniczą działal- 
ność Augustyna Chodanionka i Wacława Ru- 
bnikowicza, mieszkańców i Stolna, gm. 
hermanowickiej, pow. dziśnieńskiego, któ- 
rzy uprawiali szpiegostwo na r ji 

Wymienieni dostarczali p 50- 
wieckiego wiadomość o dyzlokacji, stanie 
liczebnym 85 p. p. oddziału K. O. P. o 

    

   

wiadomościami z Polski. 

stanie mostów i dróg na terenie pow. dzi- 
śniewskiego. 

j oskarżeni zasiedli wczoraj przed III 
wydziałem karnym sądu okręgowego. Roz 
prawa toczyła się przy drzwiach zamknię- 
tych. W wyniku przewodniczący sądu wice 
prezes, p. Wacław Brzozowski ogłosił wy- 
rok skazujący k. Chodanionka na 6 
ciężkiego więzi .a osk. Rubnikowicza na 

Ka-er. 

  

   

   

  

      

  

Wywrotowcy dokszyccy przed sądem 
okręgowym. 

W* wyniku długotrwałej obserwacji wła- 
dze bezpieczeństwa w końcu kwietnia ub. r. 
przystąpiły do likwidacji rejonowego komi- 
tetu K. P. Z. B. w Dokszyc którego og- 
nisko znajdowało się w pobliskiej wsi Tar- 
guny. 

Działaczami na tym terenie byli: Bazyli 

DREAD NTA TT ITK ISI 

NOWINKI RADIOWE. 
OGRODNICTWO DLA WSZYS KICH. 

Dzisiaj o godz. 16.20 przed mikrofonem 
radja wileńskiego zabierze głos p. inż. Ed- 
ward Kubok, który wygłosi odczyt p. t. 
i jak sadzić należy przy drogach i na pl 
cach publieznych“ Ta aktualna prelekcj 
przeznaczona jest przedews iem dla tych 
instytucyj społecznych, na któ! у 
ska 0 estetyczny ląd nas 

     E 

  

   

  

   

  

   

  

      
    

      

MIKROFON NA „ŚRODZIE LITERACKIEJ*. 

O godz. 20.45 wszędobylski mikrofon wi 
leński ulokuje się na murach pobazyljań 
kich, w siedzibie Związku Literatów Pol- 
skich i będzie przekazywał rodjosłuchaczom 
fragmenty z dyskusji, jaka rozwinie się tego 
wieczora na kolejnej Środzie Literackiej”. 
Tematem dyskusji jest kryzys śmiechu. To 
znaczy — brak poczucia humoru w naszem 
społeczeństwie. Posłuchajmy, co o tem mó- 
wią wileńscy literaci i arty 

      

  

  

   

Runicz, Teodor i Piotr Daniłowiczowie, ro- 
dzina Małżeńców, Grzegorz Moskalonok i in 

Pod auspicjami Okr. Kom. K. P. Z. B. 
w Wilnie wymienieni agi 1 $ 
kańców gm. dokszyckiej i porpli 
opłacaniem podatków, organizowali obchody 
komunistyczne, rozwieszali transparenty, 
rozrzucali odezwy, ulotki i inne wydawnict- 
wa antypaństwowe. 

W, nocy z 22 na 23 kwietnia 1931 r. poli- 
cja dokonała rewizyj w miesz ach „dzia- 
łaczy” przyczem znaleziono wiele komprom'- 
tującego materjału. 

W! związku z tą akcją aresztowani zos 
li Bazyli i Mikołaj Ruńcowie, Jan Bur 
wicz, Dymitr Wasiukowicz-Dzienidow 
Teodor Daniłowicz oraz Włodzimierz, Piotr 
i Teodor Małuzińcowie. 

Natomiast Piotr Daniłowicz i Grzegorz 
Moskalonok zdołali zbiec do Rosji sowiec- 
kiej. 

Wczoraj wszyscy wymienieni stanęli przed 
Il wydziałem karnym sądu okręgowego. 

Przewodniczył viceprezes p. W. Brzozow- 
ski przy udziale pp. sędziów: Zaniewskiego 
i Achmatowicza. 

Oskarżeni pr 

Po zbadaniu 
sąd uznał za wi 

    
    

        

    

  

nali się do winy. 

    

ków i rozprawie stron,    

    

Bazylego Ruńca 
Piotra Daniłowicza na 4 lata i Włodz. 
łużańca na 3 lata ciężkiego więzienia. 

braku do- 
Ka-er 

Pozostałych podsądnych dla Kd) AAS 
wodów ich sąd uniewinnił. 

KINA I FILMY 

„MIŁOSTKI JAŚNIE PANI* 

(Hollywood). 

Do polowy i trochę dalej zupelnie jak 
„tygodnik aktualnoś Jajpierw są popisy 
lotnicze. Potem wyścigi samochodowe (pry- 
watne) na b. efektownej drodze, w serpen- 
tynach. Potem wnętrze luksusowego „insti- 
tut de beaute*, wraz z rewją modnych (wię- 
cej lub mniej) piękności i pokazem najroz- 
maitszych zabiegów. Przypadkiem rodzaj in- 

    

  

   
  

   
  

    

      

    

   

    

terwiew'u z piękną i ystką Betty 
Amman, która znów ślicznie głąda, po 
brzydkich zdj ch, w naszym „Niebezpiecz- 

   nym romansie”. Zaraz potem k 
z girlsami, i dźwiękowa w. 
śpiewaczym (dosyć 
tenor). „Żeby się s 
nudził 
ogrodu zoologicznego w 
pływackie dorodnych 
płci i znów: „żeby się i t. 
janna zrobi mc przepras 
warjata“, to je nietyle z tata, ile z paru 
panów w smokingach, którym kładzie na gło- 
wy czapki kucharskie i przepasuje ich ścier- 
kami zapędzając do roboty w kuchni. Było 
miło, wesoło i przyjemnie, dopóki nie przy- 
RZE ii nie zrobiła sceny zazdrości o pan 
nę Marjannę. A „późniejszo poro*. jak mówi 
nasz zacny i wogóle niezrównany p. „Osz- 
miar * to już się zrobił y dramat. 
Panowie pouciekali i został się jeden tylko, 
bardzo odważny bogacz z Kanady. Ale i ten 
skoro się dowiedział, że panna Marjanna, 
to nie panna Marjanna, tylko panna Anna 
(jest panna, czy nie z nazwiskiem Brunett, 

ży Blondyn, też zwiał. I już myślał niebo- 
rak, że mu się uda szczęśl nąć przed 
temi babami do Kanady, kiedy go Marjan... 
przepraszam — Anna, złapała w samoloc 
Tam mu rzekła: Albo mnie kochasz, albo ci 
zrobię korko х В т за па part 
Zatknęło go trochę, i nie wiedział co go! 
ale jak mu zaczęła robić zawody w po 
trzu, zrobiło mu się niedobrze i powiedział: 
tak. I zaraz na ekranie wyskoczył: koniec. 

Morał z tego st bardzo poue: 
leps2 ż trochę zwarjow: 
2 ngielka z Londynu 
kolic, graniczna lafirynda z Pa- 

„co gorsza jeszcze w teatrze się poka- 

zująca, nieprzyzwoicie ubrana i wogóleshoc- 

  

ałek rewji 
wka z numerem 
      

    

   
    

  

    
     
   

  

   

       

   

  

     
   

  

      
  

  

   
              

  

     

       
    

  

   
   

    
  

    

   

   

      

     
  
  

  

  

     

fir 84 (2326) 

king i „mie z maszej sfery“. Budujące to ar- 
cydzieło zmajstrowała „British Internatio- 
sal Pictures* w Elstree pod Londynem, niez 
miennie od dnia swych narodzin dowcipna, 
jakby jej wtedy odrazu słoń na inwencję 
nastąpił. (sk). 

P. $. Dła uniknięcia możliwych nieporo- 
zumień, stwierdzam, że inwencja* nie jest 
żadną częścią ciała, ałe owszem, wprost prze 
ciwnie i że jeśli „British* znów będzie przez 

„ch* to też nie moja wina. 

Gietda warszawska z dnia 12 IV b.r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary . . .. * + : „ . B.E9—8,91—8,87 

   
  

    

   

     
Bołardia . . . . - „1C—360 30 
Londyn 33,50— 33,98 - 33,64 

Nowy Tarki.--is oi 8,882 
Ncwy York kabs! 8,907—8 —8,887 
Farya + « „35,15—8: 35,06 
Fraga eg ‚ . 26,38—26,44— 76,3% 
Szwaje ria . . 173,70 - 174.13—173,27 
Włochy - - . 45,95—45,18—45,78 
berlin w obrotach nieoficjalnych 211.70 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowi.. . . . 38,25—:8,00 
4% Pożyczka inwestyc. . . . £8,00—87,50 

    

5% konwersyjna coat . 39,25 
6% dolarowa + « « . «57 9,0— 56,75 
4% dolarowa saN . 49.00- 48,90: 
70, Stabilizaeyina - 5, 54,25— 54,50 
8% obl. badewiane В. 6. sio - 93,06 
7% ziemskie dol. . . . . « .'. 54,50— 53,00 
41/,%, L. Z. ziemskie . . .« . . . - » 40,60 
69, L Z. warszawskie . . ‚ . 62,00—61,50 
SGKÓGRE: Jay! 3. ое ой знаиобе с ЫОО 
Tendeneja słabsza. 

AKCJE: 
B. Polski . . . .. i EBOR S O 
L:lpop. ‚ е SEF T6Że (+. » 13,007515,25 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarowa AR + + > 55,50 
Dilonowska . «.. - е 1 « » . 57,26 
Stabilizacyjna.- - - - « > + « » 53,00 
Warszawska SCG 2 38,56; 
Śląska : 37.05 

Popierajcie Przemysł Kraiowy 

Kino Miejskie Od poniedz 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

Rui „PIEŚŃ O ATAMANIE 
Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

66 W roli Atama- 
na H. A. Schlettow. Fumnego 

Каза czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

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

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

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

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

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

To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecychi 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

  

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. 

Dawno niewidziana ulubienica publiczności 

MIŁOSTKI JAŚNIE PANI 
Początek o godz. 4, 6, B i 10'15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

Dziś! 
gw       Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziši'Naipopol. 
aktorzy świa! 

  

| Dwie największe światowe 
zdy filmowe, niedościgniona 

rywalizują w jednym programie w swoich 
największych kreacjach w 

Ceny normalne 

Dla młodzieży dozwolone. 

filmach p. t. 

w najnow. swym pierw- 

szym dźwiękowcu p. t. 

Mariena Dietrich  »-—-«- Greta Garbo 
X-27 (Szpie$) i ANNA CHRISTIE 

Początek o godz. 337, 7 i 1030. Dodatki dzwiękowe. 

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

Ceny miejsc zniżone od 40 gr. 

W KONKURACH 
Początek o godz. 4, 6, Bi 10 15 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dziśl Świetna sztuka 
filmowa w 12 aktach P* 
Charles Rogers i Nancy Caroll. 

«Triumf miłości (Trzykrote wesele) 

Następny progra: 

W rolach główn* 
Jean Hersholt, 

Film ten przedstawia dzieje młodej pery, której szczera miłość zwycięża 
przesądy rodziców, antagunizm i wszelkie pietrzące się na drodze szczęścia przeszkody. 

® Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Cztery pióra. 

  

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

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

reżyserji Harry Peela p. t. 
z cyklu „Białych niewolnie*. 

Sześć tygodni wśród zpaszów 
W rol. główn Harry Peel i Davy Holm. 

Nad progiam: Król humoru Harold Lioyd p. + HAROLDEK PREZYDENTEM Komedja w 4 aktach. 

Salonowo-erotyczny 
dramat w 12 aktach 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru il-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. (030 U. P. €. podaje do wiadomości publiez- 
nej, że w dniu 15 kwietnia 1932 roku od godz. I0-ej 
1ano w Wilnie przy ulicy Wiłeńskiej 10. odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, należącego do Hieronima Rudziń- 
skiego majątku ruchomego, składającego się z ume- 
błowania i sprzętów domowych, oszacowanego na su- 
mę zł. 520.— 

29/V1 

RA: 

SYDNEY HORLER. 
  

(AU IS ES 
4d Zegarmistrzowski i Jubilerski 

b. s-ka 

W. Tomógiewski | 5. Sienkiewicz 
UL. SUBOCZ Nr. 2 

przyjmuje reperacje zegarków 
różnej konstrukcji. — 

12 

  

Komornik Sądowy H. Lisowski, 

  

9) 

KROLOWA NOCY 
Powiešč sensacyjna. 

Skoro drzwi się zamknęły, Holi- 
day ześrodkował uwagę na więźniu. 
Ciężko pół-leżący w fotelu Standen- 
feld mógłby u niektórych wzbudzić 
litość — а1е nie u Holidaya i nie w tej 
chwili. Pamiętał żywo, iż ten potwor- 
ny grubas był—pośrednim albo i bez- 
pośrednim —— powodem Śmierci nie- 
winnej dziewczyny; i serce mu stwar- 
<dniało. Jak żył, nigdy jeszcze nie upo- 
karzał pobitego przeciwnika, lecz tym 
razem nie mógł się powstrzymać od 
pokusy 

    

zujemy się w tej chwili nieco 
mniej szczęśliwi, hę, Stadenfeld? — 

zapytał. 

Nagabnięty wpatrzył się weń chy- 
tremi swemi oczkami. 

— Pragnę z panem pomówić — 

rzekł ściszonym głosem. — Mam pew- 

ną propozycję. 
— Zważywszy. iż żadne pańskie 

słowa nie wywrą najmniejszego wpły- 

wu na moje postępowanie, radziłbym 
się nie trudzić. 

— Dam panu tysiąc funtów 
zdjęcie tych przeklętych kajdanek. 

Holiday uśmiechnął się tylko. 
— Jedynie, coby mię skusiło do 

zwolnienia pana, to szansa, iż mógł- 
bym wówczas znów pana ogluszyč 
pięścią. W zwykłych okolicznościach 
byłaby to. rzecz niezgodna z etyka 
sportową wobec pańskiego brzucha. 
ale w danym wypadku... Tak czy 0- 
wak, mam nadzieję, że stróżowie wię- 
zienia powezmą do pana takąż odra- 

zę jak i ja. 
Oczekiwał wybuchu, który wsze- 

dakoż nie nastąpił. 

za 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

Aubrey Standefełd westchnął. 
—- Jeden miesiąc więzienia zabił- 
mnie — jęknął. 
— Możeby to było najlepsze wyj- 

ście z sytuacji. 
— Tysiąc funtów, powiedziałem. 

— Słyszałem, dziękuję. I miljonby 
tu nie pomógł. Czy dość wyraźnie mó- 
wię? Jeżeli nie, to jeszcze dodam, iż 
zamierzam zeznawać przeciw panu na 
sądzie. Nieomeszkam opowiedzieć o 
morderstwie w pociągu. 

Stadenfeld znowu westchnął. 
— Nice nie wiem o żadnem morder- 

stwie. Sądziłem, że pan jest sportow- 

cem, panie Holiday, 
— Staram się nim być — padła 

skromna odpowiedź. 
— A jednak zgadza się pan posłać 

chorego człowieka na pewną śmierć. 
— O tem niech pan porozmawia 

z więziennym lekarzem. 
—. Odmawia pan? Po raz ostatni 

pytam: pan odmawia? 

— Do kroćset! tak. Skoro myślę 
o tej martwej dziewczynie z nożem 
w piersi, bierze mię chętka uprzedzić 
policję i samemu dokończyć pana. 

Rzecz dziwna, te słowa zdawały 
się nie wzruszać tłuściocha, — Widzę, 
mój młody panie, że jesteś nieczuły 
na pieniądze, ale miej jeszcze chwilkę 
cierpliwości. Aczkolwiek nie mam ża- 
dnego związku z owym smutnym wy- 

padkiem w. pociągu, wszelakoż są 

osoby, których zmartwi mój pobyt w 

jednem z obrzydliwych więzień Jego 
Królewskiej Mości; tak dalece zmar- 
twi, że gotowi będą, ani wątpię, za- 
stosować niektóre represje względem 

by 

Wydam 
w dzierżawę 
plac (od 200 

do 400) 

O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. Tusku- 

lańska 6—2. 
Ceny zniżone. 

zakładnika, którego nazwisko czyż 
potrzebuję panu wymieniać? 

— Ty świnio! — krzyknął Holi- 
day. Zrozumiał; istotnie, zbrodniarz 
nie potrzebował wymieniać nazwiska. 
Zakładniczką jest zpewnością dziew 
czyna, która mu doręczyła portfelik... 

— Pojął pan. jak widzę. Więc 
uwaga... Mamy bardzo mało czasu. 
Bishop może lada chwila powrócić. 
Zawrę z panem tranzakcję. O ile mię 
uwiężą, dziewczyna umrze. Pomóż mi 
pan uciec, a przyrzekam natychmia- 
stowe jej zwolnienie. 

— Jakże mam panu pomóc uciec? 
To niemożliwe. 

Holiday chciał się dowiedzieć cze- 
goś więcej. 

— Nie żądam od pana nic, tylko 
żebyś mi pan zdjął te psiakrewne kaj- 
danki. Kluczyk leży na biurku: widzę 
go stąd. 

— Nawet wyzwoliwszy się z kaj- 
danek, będzie pan jeszcze musiał mnie 
stawić czoło. 

— O, ło nie będzie trudno — u- 
śmiechnął się Stadenfeld porozumie- 
wawczo — o ile się pan zachowa roz- 
sądnie. Uderzenie w głowę... no, nie- 
zbyt mocne, wszak pan pojmuje... i 
łatwo będzie udać nieprzytomność. 
Powie pan, że niespodziewanie rzu- 
ciłem się na niego... Nie traćmyż cen- 
nego czasu, każda chwila idzie w ra- 
chubę. Jeśli dziewczyna ma żyć, czyń 
pan czemprędzej, jak rzekłem. 

— Słuchaj, panie Stadenfeld. Wo- 
lałbym sprzedać duszę djabłu, niż ru- 
szyć palcem dla twego ocalenia. 

Na tłustej twarzy odmalowała się 
szałańska nienawiść. 

— Tem powiedzeniem podpisałeś 
pan i własny i owej dziewczyny wy- 
rok śmierci! — syknął. 

Drzwi się otwarły. Powrócił Bi- 
shop. 

— Twój przyjaciel szczęśliwszy 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka: » ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARKA EONTROLIGNYOANAA 
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- 

afisze i 
rodzaju 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

Н 
      

  

wszel- 
roboty 

>   
    Inżynier-qroaom 

z ukończ. studjami zagra- 
nicą przyjmie posadę w 
majątku za skromne wyna- 

grodzenie. Oferty: Wilno, 
Młynowa 2—-39, 5. Busieł 
  

Służę korespondencją | 
na rozmaite tematy ze 
3 zł. od listu—Baron Mi- 
kołaj Pietkiewicz. Wilno, 

Słucka II 

| 

  

Ze» ks. poborową na ; 
tytoń, wydaną przez 

Urząd Skarbowy w Wil-: 
nie, na imię Adama Ma- | 
tulańca, unieważnia ! 

  

  

ZE 
= 

SPRZEDAM 
albo wydzierżawię dom 
nadający vię pod handel 
w ruchliwem miejscu — 
N. Wilejka, Wileńska 9. 

  

z z 
Okazja! 5.75: 
zdu zsgranicę sprzedam 
tanio MOTOCYKL zna- 
nej marki— Wielka 12—14 

     

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 

Wileńskiego". sz 

Poszukuję 

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

  

  

Sprzedaje się 
71/, hekt. ziemi, 8 klm. 
od Wilna, dowiedzieć się 
od godz. 16—18 ul. Kal- 
waryjska 116—5, Synió- 

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

Wiłkomierska 5-a   

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, 

Udziela się 

LEKCJE 
w zakresie 6 klas gimnaz. 

Subocz 7, m. 4 

  

  

Cukiern*a i Piekarnia 
M. Kronik, Mikołaja |!, 
Oddz.: Zawalna 34 i Nie- 
miecka 24. Poleca wybo- 
rowe pieczywo, herbatni- 

ki i torty. 

DO WYNAJĘCIA 
lokal nadający się na 

biurohandlowe 
bank, klub lub ognisko 
izy ul: Wileśokiej Ni 20 

Do wynajęcia 
| lub 2 pokoje z kuchnią 

i oddzielnem wejściem 
ul. Wileńska 26—8 

Iglalacje elektryczne 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych I telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Oftarna Nr. 4, m. 9. 

  

  

  

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21,. 

tel. 9-21, od 9S—1 i 3—8. 
Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłoiowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—i 1 4—8, 

tel. 567. 66777 

  

  

  

Lekarz-Dentysta 

R. Mozes 
Wielka 5, tel. 13-41 

przyjmuje 10—2 i 4—7 

Akuszerka 

Marja Laknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. | 6528 

Peszukuję | 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie: 
w domach rządowych» 
lub prywatnych, orez- 
w hotelach, posiadam: 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pre- 
szę nadsyłać do adm. 
„Kurj. Wileńskiego” 

pod Nr. 6872. 

  

  

był od ciebie, Stadenfeld — oświad- 
czył. — Dał nura. 

Holiday popatrzył na rzezimiesz- 
ka, podziwiając niezwykłe jego opa- 
nowanie: człowiek ten bowiem miał 
minę nieomal obojętną. 

— Teraz trzeba załatwić się z tobą, 
Stadenfeld. — To mówiąc Bishop pod- 
szedł do telefonu, podał numer i na- 
tychmiast został połączony. 

—-To pan, panie inspektorze? Tu 
mówi Bishop. Stary pański przyjaciel 
przyszedł dziś do mnie i oczekuje tu 
na pana... Tak jest, proszę wziąć ze 
sobą policjanta po cywilnemu i okra- 
towane auto; śliska to sztuka... Jego 
nazwisko? Ależ Stadenfeld, malutki 
nasz Aubrey... Tak, tak — i Bishop 
zachichotał ironicznie. — Dobrze, za- 
czekam. Do zobaczyska. 

Zawiesił słuchawkę i zwrócił się 
do więźnia: 

— Może ma pan coś ciekawego do 
powiedzenia? Nie? Tak też myślałem, 
że będziesz milczał. Sądzę, że możesz 
liczyć na siedem conajmniej łat wy- 

poczynku. 
Ale i to nie spowodowało odpowie- 

dzi. Dla Holidaya sytuacja stawała się 
przykra i jakby trochę nieładna. 
W spokojnem zachowaniu się Staden- 
felda była bowiem jakaś groteskowa 
godność. 

Dopiero po dziesięciu minutach 
dało się słyszeć pukanie. Bishop wpu- 
ścił dwu mężczyzn. Aczkolwiek byli 
w cywilnych strojach, odrazu poznać 
w nich było urzędników policyjnych. 

Pierwszemu z nich rozjaśniła się 
twarz, gdy ujrzał jeńca. 

— Malutki Aubrey. co? — powie- 
dział —Bardzo miło mi pana widzieć. 
Dobra, dobra, dobra! 

Jego towarzysz dotknął ramienia 

zbrodniarza, który niezwłocznie po- 
wstał. Holiday podziwiał go w duchu, 
sam oburzając się za to na siebie. 

  

  

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

  

Ale Stadenfeld, mijając go, rzucił nań 
tak niewysłownie jadowite spojrzenie, 
że Holidayowi zrobiło się nieswojo. 

— (iż oprócz nikczemnika — uś- 
miechnął się Bishop, gdy drzwi się 
za nimi zamknęły. Śpieszno wam, 
Holiday? 

— Nie tak bardzo. Jeżeli pan ma 
czas, radbym jeszcze zostać i zadać 
parę pytań. 

— Najchętniej powiem panu wszy- 
stko co mogę. Tylko urządźmy się tu 
trochę wygodniej, dobrze? 

W kilka sekund pokój zmienił się 

do niepoznania. Z ponurej kancelarji. 

przedzierzgnął się on w rodzaj kawa- 

lerskiego saloniku. Na stole ukazała 

się whisky, dwa kieliszki, pudełko 

cygar. Bishop podał Holidayowi wy- 
godny fotel skórzany i cygara. 

— Dziękuję, wolę fajkę. Och, jaka 
smakowita wódka! Wyznam, żem jej 
potrzebował. Morderstwa nie są dla 
mnie rzeczą codzienną. 

Bishop uśmiechnął się urwisow- 

sko. 
— Jak na nowicjusza, działał pan 

wcałe sprawnie. W wasze ręce, Holi- 

day! 
Nadpiwszy z kieliszka. przyjrzał 

się swemu gościowi z pół-uśmiechem 

na swych twardych, ale ładnie wy- 

krojonych ustach. | nės 

_. Prawdopodobnie sami się już 

tego domyślacie, lecz jeżeli nie, to 

wam powiem, żeście zostali wciąg- 
nięci w paskudną historję. Możebyś- 
cie jednak zechcieli mi naprzód opo- 
wiedzieć dokładnie o swej przygodzie 
w pociągu? 

Zaczynając opowieść Holiday py- 
kał z fajeczki, niebawem jednak odło 
żył ją. Był mocniej wzruszony, niż 
sam przypuszczał: Bishop śledził go 
pilnie.. 

— A teraz — zakończył — chciał- 
bym zadać pewne pytanie. Na inne 

  

możecie mi nie odpowiadać, lecz ne 
to jedno — koniecznie. 

Wyraz twarzy Bishopa trochę się: 
zmienił. 

— (Cóż lo za pytanie? — spytał. 
— Gdzie mogę spotkać tę dziew- 

czynę jeszcze raz? 
Odpowiedź była niezbyt pociesza= 

jąca: 
— Jeżeli chcecie, by wiedziała, iż 

wywiązaliście się z jej polecenia, sara 
mogę jej o tem donieść. 

— No tak, ale nietylko o to mi 
chodzi. Chciałbym ją widzieć osobi- 
ście, jeżeli wam wszystko jedno. Są- 
dzę, iż mam prawo tego żądać. 

Powiedział to nieco odmiennym 

tonem, lecz Bishop zignorował tę 
zmianę. 

— Ano, może jakoś da się to urzą- 

dzić... 
Te słowa niebardzo się podobały; 

słuchaczowi. Holiday rozumiał, że 
stąpa po niepewnym gruncie. Kta wie, 

może młoda kobiet jest i Bishopowi 
czemś* więcej miż koleżanką: narze- 
czoną być może, albo i żoną... Posta- 
nowił jednak ryzykować. Musi ją zo- 
baczyć. Czy się w niej kocha? Same 
nie wiedział. Z jednego tylko zdawał 
sobie sprawę: iż nie zazna spokoju, 
dokąd jej nie zobaczy. Nie chodzi mu 
o wdzięczność za drobną przysługę: 
chce tylko stwierdzić osobiście, że nie 

jej nie grozi. 
Z powodu takich to myśli, prze- 

mawiał do gospodarza ostrzej. 

— Będę mocno niedyskretny — 

   

    

  

uprzedził. — Czy jest zamężna? 

Bishop uśmiechnął się przekoma» 

rzająco. Ё 

— O ile mi wiadomo. nie. 

—. Zaręczona? S 

(D. c. n.) 
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