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Ministerstwo Rolnictwa i Reform 7 оо 
Rolnych. 

nizowanie poczynań właściwej polity* Artykuł 

dnocześnie w 

poniższy ukazuje się je: 
wileńskim „Tygodniku 

Rołniczym* (Red.). 

Kiedy przy ostatniej reorganizacji 

rządu płk. Prystora tekę zarówno Mi- 

i Reform Rolnych 

objął tak blisko z Wilnem związany 

nistra Rolnictwa 

mirmister Seweryn Ludkiewicz, można 

było przypuszezać, iż powyższa unja 

personalna jest wyrazem świadomej 

  

polityki premjera Prystora, zmierza- 

jącej do połączenia obu resortów rol- 

niczych w jedno Ministerstwo Rolnic- 

twa i Reform Rolnych. 

Przypuszczenie to rychło potwier* 

dził sam minister Ludkiewicz, zwołu- 

jąc w parę dni po objęciu urzędowa 

nia specjalną konferencję, na której 
   

oświadczył, iż za jedno ze swych naj: 

ważniej: 
   

ych zadań uważa unifikację 

obu ministerstw, przyczem zamierza 

ja przeprowadzić szybko, bo w termi- 

nie jednego miesiąca. 

Omawiając dalej sprawy, związa* 

ne z połączeniem ministerstw, p. mi- 

nister Ludkiewicz przeciwstawił się 

kategorycznie szerzonym z różnych 

stron w społeczeństwie rolniczem po- 

głądom, jakoby zamierzona unifika- 

cja miała być początkiem likwidacji 

reformy rolnej w Polsce. 

Powyższe poglądy, wypowiadane 

niekiedy w dobrej, najczęściej jednak 

w złej wierze: są z grantu fałszywe i 

nie pówinny pozostać bez odpowie- 

dzi. To też należy ogółowi rolniczemu 

wyjaśnić: dlaczego połączenie minis- 

terstw rolniczych lež 

jonalnie pojętej reformy rolnej, a prze 

to winno być jak najrychlej dokona- 

ne”). 
Każdy, kto zastanawia się głębiej 

nad istotą problemu agrarnego w Poł 

sce, dojść musi niewątpliwie do wnio- 

sku, że rozwiązania tego problemu 

szukać należy przedewszystkiem w 

podźwignięciu rolnictwa z upadku, 

doprowadzeniu go do kwitnącego sta: 

nu i oparciu na niem, a nie na jego 

słabości i nędzy, rozwoju potężnego 

przemysłu, który pochłonie nadwyżkę 

łudności rołniczej, usunie  przelud- 

nienie wsi i stworzy pojemny rynek 

wewnętrzny dla zbytu płodów rolni 

czych, łak jak zamożna wieś będzie 

niezmiernie pojemnym rynkiem wew- 

nętrznym dla produkcji przemysło- 

wej, W tem bowiem leży istota zagad 

nienia — wszystko inne — to tylko 

środki pomocnicze, prowadzące do 

głównego celu. A więc w racjonalnej 

polityce gospodarczej, sprzyjającej ro- 

zwojowi rolnictwa, widzieć należy dro 

  w interesie rac- 

gę do skutecznego rozwiązania kwes- 

tji agrarnej w Polsce, a nie wyłącznie 

w zmianach układu stosunków włas* 

nościowych przez parcelację, lub na- 

prawie wadliwej struktury agrarnej 

przez komasację, likwidację serwitu- 

tów i meljorację, aczkolwiek nikt nie 

kwestjonuje doniosłości 1 celowości 

tych ważnych dziedzin pracy państwo 

wej, któremi posiłkowała się i posił- 

polityka Abv 

jednak wyniki jej były skuteczne, mur 

kuje nasza agrarna. 

si 

  

wesprzeć polityka gospodarcza, 

w przeciwnym bowiem razie nie osiąg 

nie ona zamierzonego celu i problemu 

agrarnego nie rozwiąże. 

Już z powyższego wynika. jak waż- 

nem jest zawsze, a zwłaszcza w tak 

ciężkich jak obecnie czasach, zharmo” 

*) Z początkiem 1928 r. złożyłem na rę 

ce b. premjera Bartla odpowiedni wniosek. 

Niestety warunki polityczne, w jakich pra- 

cował iząd: nie pozwałały na zr wanie 

tego wniosku. Nie udało mi się rów 

prowadzić go i w następnych gabinełach, w 

Których brałem udział, jako Minister Reform 

Rolnych. Patrz Wi Staniewicz. O program 

agrarny w Polsce. Warszawa 1928 i „Dwa 

łata dalszej pracy nad naprawą ustroju rol- 

а 1930 

  

   

  

ież prze 

nego. Warszawa 

ki agrarnej, jak i rolniczej polityki 

To zharmonizowanie 

można 

gospodarczej. 

  

najłatwiej osiągnąć 

skoncentrowanie całej akcji 

przez 

w ręku 

jednego człowieka — Ministra Rolnice- 

twa.i Reform Rolnych, który będzie 

mógł wówczas rozwiązać powierzone 

sobie zadanie. N 

  

  

ie ulega wątpliwości, 

że istnienie dwóch odrębnych resor- 

tów rolniczych, działających niezależ- 

nie jeden od drugiego, w wysokim sto 

jednolitej 

państwowej polityki rolniczej, tem bar 

dziej, iż ustalił się dotąd zwyczaj, że 

Min. Rolnietwa jest domeną wpływów 

konserwatywno - 

pniu utrudnia osiągnięcie 

ziemiańskich, Min. 

Reform, Rolnych —- demokratyczno - 

ludowych. Polityka zaś rządu w naj- 

ważniejszych sprawach agrarnych mo 

że być taka lub inna, zależnie od kie 

runku, który rządzi, musi być jednak 

zawsze jednolita i konsekwentna i nie 

może być w niej miejsca na dwutoro- 

wość wpływów. Połączenie 

terstw zapewni na przyszłość tę jedno 

litość, którą w chwili obecnej potrafi- 

ła dać Polsce potężna indywidualność 

Marszałka Piłsudskiego. 

minis- 

Zespolenie tych, dotąd rozdzielo- 

nych dziedzin pracy państwowej, 

mieć będzie już i ten dodatni skutek, 

że zogniskuje w połączonem minister- 

stwie pełną odpowiedzialność za lo==- 
rolnictwa 1 produkcji rolnej i w ten 

sposób zmusi to ministerstwo do ewo- 

lucyjnego rozwiązywania zagadnień 

agrarnych. Z drugiej zaś strony, w ra” 

zie konieczności nadania szybkiego 

tempa pewnym reformom, zmuszać je 

będzie do energiczniejszej obrony go” 

spodarczych interesów warstw, które 

w wyniku dokonanej reformy prag- 

nąć będzie wzmocnić i utrzymać. 

Już względy powyższe nakazują 

każdemu, komu na sercu leży rozsze- 
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rzenie problemu agrarnego w Polsce, 

gorąco pragnąć połączenia tych mini- 

sterstw, gdyż zbliży ono nas bardziej 

do wytkniętego celu. 

Nie mniej ważnem jest również 

  

połączenie obu ministerstw i ze wzglę 

dów ściśle praktycznie organizacyj- 

nych. 

W związku z dotychczasowym po” 

działem kompetencyj, Minister Rolnic 

twa posiada duży wpływ w Radzie о- 

raz w Komitecie Ekonomicznym, 

szczególnie w dziedzinie polityki gos- 

podarczej (min. rolnictwa podpisuje 

wraz z min. skarbu i przemysłu i han- 

diu wszystkie ważniejsze rozporządze 

nia „dotyczące polityki gospodarczej) 

-—— może zawsze odmówić swego pod- 

pisu i przenieść sprawę pod obrady 

Rady Ministrów; dalej posiada wpływ 

decydujący na organizacje rolnicze, a 

więc w jego ręku leży kierownictwo 

opinją w sprawach naszego rolniet- 

wa, natomiast posiada bardzo mały 

aparat urzędniczo - loklny i ma duże 

trudności w przeprowadzaniu swych 

zamierzeń u dołu. Odwrotnie, Mini- 

ster Reform Rolnych posiada z natu- 

ry rzeczy mniejszy wpływ w Rządzie, 

nie posiada decydującego głosu w dzie 

dzinie polityki gospodarczej, 

miast posiada rozbudowany aparat u- 

rzędniczy sięgający aż do powiatów, 

a przez geometrów nawet głębiej, aż 

do naszych kół ludności rolniczej — 

co daje mu możność bezpośredniego 

kontaktu z masami i wpływania na 

nie; wreszcie podlega mu Państwowy 

Bank Rolny, będący potężnym apara- 

tem polityki kredytowej i gospodar- 

czej. 

Połączenie tych 2 resortów, będą- 

nato- 

cych niejako dwiema wzajemnie uzu- 

pełniającemi się organizacjami, ulat- 

wi niezmiernie państwu oddziaływa- 

nie na rozwój produkcji rolnej i wzmo 

Uuwład ogłesreń G-ca łamowy, 

cni niesłychanie stanowisko Minister 

stwa Rolnictwa, zarówno w Radzie Mi 

nistrów, jak i w kraju, co, zwłaszcza 

dzisiaj gdy minister ten walczyć musi 

już nietylko o rozwój, lecz o sam byt 

rolnictwa jest niesłychanie ważne. 

Dalej. połączenie tych dwóch mi- 

nisterstw w chwili obecnej, gdy likwi- 

duje się Min. Robót Publicznych, po- 

zwoli skupić w jednem ministerstwie 

wszystkie agendy, 

nień meljoracyjnych; co w kraju ta- 

kim jak Polska, w którym zagadnie- 

nie to odegrywa łak ważną rolę, a w 

przyszłości odegrywać będzie jeszcze 

większą, posiada: również niezmiernie 

doniosłe znaczenie. 

Wreszcie połączenie obu minis- 

również rozwiązanie 

przynależności resortowej Państwowe 

go Banku Rolnego, który, w rękach 

Rolnietwa i Reform Rolnych, 

stanie się zarówno skutecznym šrod- 

  

dotyczące zagad- 

terstw ułatwi 

Min. 

kiem w dziedzinie zwalczania kryzy- 

su i szerzenia postępu rolnego w Pol- 

sce, jak i rozwiązywania zagadnień 

własnej polityki agrarnej — oczywi- 

sta, pod względem finansowym i tech 

niki bankowej — będąc całkowicie 

podporządkowanym ministrowi skar- 

bu. 

Podkreślić również należy, że połą 

czenie obu ministerstw pozwoli osiąg 
nań Hnne-Z 
żetowe, bez szkody dla prac rolni- 

czych, a niekiedy nawet i z pewną ko- 

rzyścią oraz w dużej mierze uspraw” 

ni działanie aparatu wykonawczego. 

To też ze strony społeczeństwa rol- 

niczego należy się gorące uznanie pre: 

mjerowi Prystorowi, jak i ministrowi 

Ludkiewiczowi, za postawienie na po” 

rządku dziennym prac rządowych te" 

go zagadnienia oraz pozostaje życzyć, 

by zapowiedź min. Ludkiewicza we 

wskazanym przez niego terminie zo” 

stała zrealizowana pozytywnie. 

Witold Staniewiez. 

BETO ZPO O ORA WADOWCZERA 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Wizyta i 

zu tekstem 10-cisiamowy. Adwministracja zastczega sobie giawo zmiany termite dłuka ogłoszeń. 

Marszałka Piłsudskiego 
w Rumunji. 

rewizyta. 

BUKARESZT. 14.IV. (Pat). Marszałek Piłsudski złożył wizytę 

królowi Karolowi, w godzinę po opuszczeniu przez Marszałka pa- 

łacu królewskiego król Karol rewizytował Marszałka w gmachu 

poselstwa. 

Wizyta trwała przeszło pół godziny. 
  

Zmiany na wyższych stanowiskach 
czerwonej armii. 

MOSKWA. 141V. (Pat) Na wyż- 
szych stanowiskach czerwonej armii 

nastąpiły zmiany. Eideman, wybra- 

nv prez. Ossoawiachimu w miejsce 

Unszlichta, zwolniony został ze sta- 

nowiska dowódcy akademji wojsko- 

wej z pozostawieniem go w Rew- 

wojensowietie. 

Dowództwo akademii objął były 

dowódzca okręgu nadwołżańskiego 

Szaposznikow. 
Dowódcą okręgu nadwołżańskie- 

go został Fedko, dotychczasowy do- 

wódca armji kaukaskiej, które to sta- 

nowisko objął jego zastępca Śmolin. 

Z pośród wymienionych osobis- 

tości jedynie Fedko jest oficerem 

rewolucyjnym. Pozostali są byłymi 

oficerami carskimi. Szaposznikow 

jest absolwentem carskiej akademii 

sztabu generalnego. Kierował nn 

operacjami w Polsce w roku 1920. 

Do partji komunistycznej został 

przyjęty w 1930 roku. 

Przedłużenie układu neutralności pomiędzy 
Niemcami a Sowietami. 
Uchwała Rady Państwa Rzeszy. 

BERLIN, 14. 4. (Pat). Na ezwart- 
kowem posiedzeniu Rada Państwa 
Rzeszy uchwaliła przedłużenie układu 

Stosunki handlowe 
RYGA, 14. 4. (tel. wł.). Koresporr 

dent „Siewodnia* w Kownie donosi, 
że rząd litewski zażądał w Rydze usu* 
nięcia wszelkich przeszkód w. _swąbo: 

szczególności ograniczeń walutowych 

neutralności i umowy rozjemczej pe- 
między Niemcami a Sowietami.    

litewsko-łotewskie. 
i systemu kontyngentów. Litwa po- 
wołuje się w swoich żądaniach na t. 
zw. klauzulę bałtycką, która daje pe- 
wne przyqejleże „namat unchaj więŃsŁo 
go uprzywilejowania. 

Z konferencji rozbrojeniowej. 
Osiągnięty postęp jest nieznaczny. 

GENEWA, 14. 4. (Pat). Prezydjum 
komisji głównej konferencji rozbroje- 
niowej zajmie się obecnie analizą zgło” 
szonych w ostatnich dniach projektów 
poczem będą one załączone do tabel 
porównawczych, opracowanych przez 
Benesza. W ten sposób będzie w pełni 

uwzględnione francuskie ujęcie zagad 

nienia. 
Naogół z zestawienia projektów wy 

nika, że osiągnięty postęp jest niezna- 
czny, gdyż od chwili podjęcia obrad 
konferencji  rozbrojeniowej poszcze” 
gólni mówcy pozostali na swych po- 
przednich stanowiskach. 

Parządek prac komisji. 

GENEWA, 14. 4. (Pat). Komitet o 

gólny komisji rozbrojenia moralnego 

ustalił porządek prac komisji. 

Na wniosek ministra Szumlakow- 

skiego komitet zdecydował, że prace 

w dziedzinie rozbrojenia moralnego 

rozpoczną się od problemów. związa” 

   

nych ze współpracą umysłową, a więc 
zagadnień wychowania, emisyj radjo 
wych, fiłmów i t. d. Propozycje komi- 
tetu referowane będą przez ministra 
Szumlakowskiego na sobotniem posie: 

dzeniu komisji. 

  

й 

__ 

Z krain zasypywanych popiołem. 
Dalsze szczegóły o niezwykłej katastrofie. 

PARYŻ, 14. 4. (Pat). Donoszą na” 
stępujące szczegóły o deszezach popio” 
ła w południowej części stanu Rio de 
Grande. 

Wpobliżu graniey Urugwaju gru 
bość opadów dosięga dwóch paleów. 

W miejscowości kąpielowej Chuy 
atmosfera przeniknięta jest duszące” 
mi wyziewami siarki. W Santa Vieto“ 

ria dały się odczuć tej nocy lekkie 

wstrząsy podziemne. 

Jeden z lotników, przelatujący nad 

okolicą wulkanu Camariea w Chile, 

donosi, że głęboka warstwa popiołu 
wulkanicznego nie pozwoliła mu zbli” 

żyć się do ziemi na odległość mniej 

niż 15 klm. od krateru. Produkty wy- 
rzucane przez wulkany Descabezado i 
Tingiririka, czynią w dałszym ciągu w 
tej strefie powietrze niemożliwe do od 
dychania. Zaopatrzone w tlen oddzia” 
ły ratownicze, wysłano do St. Raphael 
oraz do Malargue, w wielu wypadkach 
nie mogły postępować naprzód z po” 
wodu gazów. 10 tys. mieszkańeom Ma: 
largue grozi niebezpieczeństwo uda” 
szenia. 

Władze miejscowe nie zrezygnowa* 
ły ze swego płanu ewakuacji 80 tys. 
osób ź prowineji argentyńskiej Men- 
doza, lecz komunikacja stała się w @- 
statnich czasach niezwykłe uciążliwa. 

Sytuacja w dalszym ciągu jest bardzo groźna. 

LONDYN, 14. 4. (Pat). Dzienniki 
popołudniowe donoszą, że attache woj 
skowy ambasady Stanów Zjednoczo“ 
nych w Santiago de Chile odbył dziś 

rano lot nad terytorjum, dotkniętem 

wybuchem wulkanów i stwierdził, że 
wulkan Quizapo—najgroźniejszy wut- 
kan Andów po stronie chilijskiej jest 
znowu w stanie gwałtownej erupcji. 

Amerykański attache przebywał gę 
ste strumienie lawy spływające po obu 
stronach krateru i zagrażające ponow” 

nie okolicy. 
Obawy o trzęsienie ziemi również 

stają się aktualne, bo w Kordohie, w 

Argentynie, odczuto już dziś silne 
wstrząsy. 

Wybuch wulkanu na morzu 
* Kaspiįskiem. 

MOSKWA, 14. 4. (Pat). Na wyspie 
Swinoj, położonej na morzu Kaspij: 
skiem w odległości 30 mil od Baku, 
wybuchł wułkan. Statek, znajdujący 

się wpobliżu wyspy, uratował 18 mie- 
szkańców wyspy. silnie poparzonych: 
5 osób zginęło w ogniu. 

Powodem niepokoju i możliwej 
ruiny materjałnej ludności, dotknię' 
tej katastrofą, jest gromadzenie się po” 
piołu na rozległych pastwiskach, gdzie 
zazwyczaj pasły się niezliczone stada 
bydła, którym obecnie zagraża Śmierć 
głodowa. 

Wrażenia naocznego świadka 

PARYŻ, 14. 4. (Pat). — Prasa francuska 
zamieszcza pierwsze wrażenia naocznego 
światka katasrofy w Malargue inż. Duffy. 

W| poniedziałek rano — opowiada inż. 
Duffy — dziwna groźba wisiała w powiet- 
rzu. Ołewiane niebo ciemniało z minuty na 
minutę, przyjmujące w końcu barwę atramen- 
tu." 

Następnego dnia ludność stanęła przed 
dylematem: albo zamknąć się w mieszka- 
niach, ryzykując ponieść śmierć pod gruza- 
mi walących się naskutek trzęsienia ziemi 
domów, albo ujść w pole; narażając się na 
zatrucie, ponieważ powietrze było przesiąk- 
nięte gazem siarkowym. Elektrownia przes- 
tała funkcjonować i miasto pogrążyło się w 
ciemnościach, zasypywane deszczem żarzą- 
cego się popiolu, 

Temperatura z dusznej i gorącej stała się 
nagle chłodną, opadając poniżej zera. Niek- 
tórzy uciekali z rodzinami na samochodach, 
lecz wkrótee powracali, przekładając śmierć 
w mieście. 7 

We wtorek nastąpiło istotne oberwanie 

się chmury. Niezwykle obfity deszcz oczy- 

ścił atmosferę. Pozostała jedynie obawa 

przed dalszemi wstrząsami sejsmieznemi. 

Wartości gospodarcze po- 
piołu wulkanicznego. 

PARYŻ, 14. 4, (Pat). — Specjaliści, ba- 
dający popiół wulkaniczny w różnych miej- 
seiwošciach Argentyny uznali, że posiada on 
pewne wartości gospodarcze i mógłby być 
użyty do fabrykacji cementu i innych wy- 
robów przemysłowych. 

  

  

Audjencja na Zamku. 
WARSZAWA, 14. 4. (Pat). Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dn. 
14 b. m. w południe delegację w oso- 
bach prezesa Związku Izb Przemysło- 
wo-Handlowych byłego ministra Klar- 
nera, prezesa sen. Wiechowicza w i- 
mieniu Izb Rzemieślniczych oraz p. 
Dziewanowskiego w imieniu Izb Rol- 
niczych. 

Zgon b. min. sprawiedliwości 
ś.p. Wacława Wyganow- 

skiego. 
WARSZAWA, 14. 4. (Pat), Dziś w 

nocy zmarł były minister sprawiedli- 
wości Wacław Wyganowski, ostatnio 
sędzia Najwyższego Trybunału Admi- 
nistracyjnego. Zmarły liczył lat 64, O- 
sierocił żonę i córkę. 

Echa endeckich ekscesów 
antysemickich. 

„Gazeta Warszawska” przed sądem. 
(Teł. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wiezoraj na wokandzie Sądu Okręgowego 
znajdowała się sprawa redaktora odpowie- 
dzialnego „Gazety Warszawskiej*, z oskar- 
żenia prywatnego posła Miedzińskiego z Ki. 
BBWR. — Sprawa ta była echem zajść anty- 
semickich, jakie miały miejsce w listopadzie 
ub. r. „Gazeta Warszawska* umieściła arty- 
kuł na marginesie przemówienia posła Mie- 
dziūskiego, potepiujacego ekscesy' antysemic- 
kie, który zawierał szereg obraźliwych słów 
skierowanych przeciw p. Miedzińskiemu. 

Poseł Miedziński skierówał sprawę do 
sądu. W; charakterze świadków ze strony ob- 
rony powołano posła Śledzińskiego, Kornec- 
kiego, Świerzyńskiego, Newodworskiego z 
Kłubu Narodowego oraz inżyniera Ruszezyc- 
kiego. inż. Stanisława Piłsudskiego, prezesa 
Anusza i min, Boernera. 

W. imienia skarżycieła wystąpił adwokat 
Pasehalski, który postawił wniosek © powo- 
łanie dodatkowych świadków, prezesa Sław 
ka, wice-marszalka Carasi posta Podoskie- 
go. — Wobec tego, że niektórzy ze świad- 
ków nie stawili się rozprawa została odro- 
czona, 

w Polsce wynosi 470.902 
osoby. 

WARSZAWA, 14. 4, (Pat), — Jak wynika 
z ostatnich danych statystycznych, w ciągu 
ubiegłego roku stwierdzono w całej Polsce 
965.795 urodzin oraz 494.893 zgony. Natural- 
ny przyrost łudności wyniósł zatem 470.902 
osohy. A 

Największą liezbę urodzin, mianowicie 
91.464 zanctowano w województwie kielec- 
kiem i w województwie warszawskiem 82.006 
uredzin. 

Największy przyrost urodzin przypada na 
województwo kieleckie, najmniejszy zaś w 
wejewództwie pomerskiem. У 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, 14. 4. (Pat). Dziś w 

ostatnim dniu ciągnienia 5 klasy Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowcj 
główne wygrane padły na numery na- 
stępujące: 

Nr. 28.694 wygrał 15 tys. zł. i prem- 
ję w sumie 200 tys. zł. 

Nr. 72.423 wygrał stawkę 250 zł. i 
premję w wysokości 175 tys. zł. 

Nr. 38.701 wygrał stawkę 250 zł. i 
premję w wysokości 150 tys. zł. 

Nr. 89.650 wygrał stawkę 250 zł. i 

premję w wysokości 100 tys. zł. 
Nr. 43.931 wygrał stawkę 250 zł. i 

premję w wysokości 75 tys. zł. 

“ Skazany szpieg — Stani- 
szewski nie apeluje. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 
Skazany za szpiegostwo na rzecz jednega 

z państw ościennych Antoni Staniszewski na 
10 łat ciężkiego więzienia, nie zapowiedział 
apelacji. Natomiast przyjaciółka jego H. Gro- 
towa wniosła zapowiedź apelacji od wyroku 
skazującego ją na. 3 łata więzienia: 

      

     

Giełda warszawska z dnia 14.IV b.r. 
„WALUTY | DEWiZY: 

.. *. 8.69'/,—8,91'/,—8,877/, 
. . . . . 301,20—362,10—360,30 

Delapy . . 
Holanėja 
Lendyn . . . .33,65—33,70—3384 - 38,50 
Nowy York kabel . . . 8,907—8,927—8,887 
Рагуз 2 s 4 + „ „ . 85,13—35,22— 35,(4 

Praga + o», . « . 26,33—26,44—26,83 
Szwaje:rja - 173,43 - 173,88—173,02 
Berlin w obrotach nieoficjalnych . 211.37:/, 
Tendencja przeważnie słabsza. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowli. . . . . . . . 37,95 
4% Pożyczka inwestyc, . . . . . .87,75 
qTa sama seryjna . ... . . . : .91,50 
5% konwersyjna * с +... + 30,00 
50, Kolejowa —- - 1-6 sę Kaas A 
4% dolarowa Wi 
7% Stabilizacyjna . . . 52,25—57,50—52,50 
84, L. Z. B. G. K. 1 B. R, os1.B. 0.K. .94,—- 
Te Same 7% aso aa S 
4'/;% L. Z. ziemskie . . 39,70—39,€0—39.50 

4'J407, Warszawskie < о.. .. 47,50 
5% L. Z. warszawskie . . . . 60,75—61.50 
10% Radomia. . . . « « « « « « + 60,00 

Tendencja niejednolita, 

AKCJE: 
B.. Polski 4-— Au 22062161: 48000 

Lilpop. 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKD: 
Dolarowa_-.- +: + 6.2. 6:0 с » + - S5Q,CQ, 

Dillonowska . « - е « « « » » . -. 58,12, 
Stabirizacyjna . . « « « « . « « . . 50.00 
Warszawska 3740
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Ś.p. gen. Stefan Mokrzecki. Po rozwiązaniu szturmówek hitlerowskich w Niemczech. 
Zlikwidować oddziały Hitlera na terenie Gdańska. 

generała Mokrzeckiego, 
zniknięcie z wileńskiego horyzontu 
postaci tak znanej, wzbudziło w pa- 
mięci ludzkiej, tych ludzi, co pamię- 
tają i umieją być wdzięczni, szereg 
wspomnień związanych z osobą Zmar 
łego. Ten typowy syn ziem naszych, 
spokojny, o wrodzonej godności w 0- 
bejściu i sposobie obcowania z ludź- 
mi, pogodny, w niczem nie wystawia” 
jący siebie na plan pierwszy, przed- 
stawiał ów specyficzny dla ziem na- 
szych typ Polaka, zapędzonego losera 
w dal obcego państwa, w obce mową 
i obyczajem szkoły i instytucje, a mi- 
mo przeszkód, tak w Rosji podkre- 
ślanych, katolicyzmu i polskości, do- 
chodzący do wysokich odznaczeń, 
dzięki jedynie prawości charakteru i 
lojalności w spełnianiu przyjętego, 
lub koniecznego obowiązku. Jak się 
jednak takie dusze „naszych ludzi 
czuły w tamtym kieracie rosyjskim, to 
poznać można ze skwapliwości, z jaką 
opuszczali stanowiska carskiego reżi- 
mu, by wrócić do swoich szeregów. 

Tak uczynił ś. p. gen. Mokrzecki, 
gdy tylko honor wojskowy pozwolił 
mu na porzucenie munduru, który mu 
zawsze był obcy. I jakież musiały być 
wrażenia tego cichego człowieka, gdy 
na czele polskich żołnierzy wszedł do 
tego Połocka, gdzie mu w murach po- 
izuickiej Akademji wpajano wier- 
ność za cara i jedinoj nie dielimoj Ro- 
sil.. 

Śmierć 

Jeśli jako Polak cierpiał tam, a z 
pewnością tak było, to los dał mu pię 
kne zadośćuczynienie. Zresztą Ś. p. 
generał, uważał to za jeden z najpię- 
kniejszych dni swego życia. Sądził 
zresztą, jak i my sądziliśmy, że nasze 
głosy coś znaczyć będą w Rydze, że 
do narad nad traktatem pokojowym 
będą wezwani ludzie najbardziej za- 
interesowani; owi kresowcy, których 
los przekreślili lekkomyślnie politycy 
warszawscy. 

Ale po raz drugi danem było gen. 
Mokrzeckiemu doznać szczęścia tri 
umfalnego wejścia do miasta, które 
Mu jako synowi ziemi Lidzkiej było 
równie drogie. Wszak z gen. Żeligow* 
skim wchodził w 1920 r. do Wilna, 
by objąć je w posiadanie dla Polaków, 
którzy doń mbieli prawa narówni z 
Litwinami, a praw tych nie mogli dać 
sobie kwestjonować. 

„Był to piękny jesienny dzień, od 
rana wieści o idącem polskiem woj- 
sku przenikały na ulice, jak woda wio 
senna przenika topniejące śniegi. Chło 
paki latały na miasto i wracały bez 
tchu, oznajmiając, że faktycznie, idzie 
„ujska polska*!. ; 

Przedstawiciele Ligi Narodėw jež- 
dzili tam z kom. Reboulem na czele, 
WyUĄUCHI £ LUWIUWABI UYPIUMATYCZ 
nej niesłychanem polskiem zuchwal- 
stwem. 

— „To może drogo Polskę koszto 
wać, to jest nie do wiary — wołał, 
biegając po pokoju pułk. Reboul — 
i Francja może odpowiadać, jeszcze 
bolszewicy nie tak zupełnie rozbici — 
i inne takie straszne rzeczy wygady- 
wał wystraszony Francuz, a oni sobie 
szli śpiewający! Szli pod wodzą Żeli- 
gowskiega i Mokrzeckiego, weszli, wi- 
tani tysiącami okrzyków wyciągnię- 
tych rąk, radośnych twarzy. Nie by 
ło na szczeście faktycznego tragizmu 
śmierci w tym epizodzie, jak w 1919 
roku. Nie było zagłodzonych, znęka* 
nych do ostatka twarzy, okupacja Li- 
twinów, chwilami przykra, raczej żal 
wzbudzała, że tak się stosunki układa 
ja między bratniemi narodami, niż 
trwogę przed przyszłością. Zresztą 
łudność tak była przekonana, że ,„Na- 
si* przyjdą! Tak wołała tej Polski, 
która szła ku nam pod znakami 
dwóch synów tej ziemi. Nikt nic nie 
wiedział.Pytaliśmy oficerów jadących 
na. czele oddziałów. „Kto was prowa- 
dzi? Z kim jesteście? 

Bo przecie cudzoziemcy nam mówi 
li, że idzie jakaś zbuntowana dywiz- 
R 

MA 

A oni odpowiadali: „Swoi, swoi 
idą... Bądžcie spokojni“. 

Aż któryś powiedział nazwisko Że 
ligowskiego, a inny Mokrzeckiego... 
Nie wiedzieliśmy o nich, ale odrazu 
byli bliscy, nasi, swoi, rozerwali ten 
pierścień otaczający wtedy Wilno... 

Zobaczyło się ich: piękną postać 
gen. Mokrzeckiego na koniu i taką 
swojską, groźną minę Żeligowskiego... 

W parę miesięcy później, po ustą- 
pieniu pierwszego Prezesa Tymcz. 
Komisji Rządzącej Litwy Środkowej, 
p. Witolda Abramowicza, w styczniu 
1921 roku, powołany został ge- 
nerał Mokrzecki na to stanowi- 
sko i sprawował ten urząd do kwiet- 
nia 1922 roku, kiedy to po uchwale 
Sejmu Wileńskiego, złożył w ręce Mar 
szałka Piłsudskiego i przybyłych z 
nim ministrów, piastowaną przez sie- 
bie władzę. Dokonał się ten akt dnia 
18 kwietnia na I piętrze gmachu Nr. 9 
przy ul. Mickiewicza (dziś kino Šwia- 
towid), gdzie podówczas miało swą 
siedzibę Prezydjum Komisji Rządzą- 
cej. 

Sprawował swój urząd gen. Mo- 
krzecki z godnością, rozwagą i pożyt- 
kiem dła kraju. W ścisłym kontakcie 
ze swym zwierzchnikiem, gen. Żeli- 
gowskim, otoczony niewielkim szta- 
bem biura prezydjalnego, złożonego 
z wybitnych prawników i polityków 
miejscowych, koordynował gen. Mo- 
krzecki umiejętnie pracę poszczegól- 
nych departamentów i w ciągu roku o 
siągnął chlubne rezultaty. 

Ostatnie kilka lat, po wycofaniu 
się z życia publicznego, był notarju- 
szem przy Wil. Sądzie Apelac., aż go 
ziemia wileńska zabrała na wieczny 
spoczynek. 

Lekką Mu będzie — bo zasłużył 
na to. / = 

Zgon historyka sowieckiego. 
W Moskwie zmarł przed kilku dniami wy- 

bitny historyk rosyjski Michał Pokrowskij, pre 
zes Akademji komunistycznej i członek pre- 
zydjum R. K. P., do której należał od r. 1905. 
Pokrowskij brał udział w delegacji Sowieckiej 
na konferencji pokojowej w Brześciu Lit. w 
1918 r. Jako historyk uważany był za pierw- 
szorzędną siłę naukową. Napisał szereg prac, 
z których najciekawsze dotyczą historji ru- 
chu rewołucyjnego w Rosji. Od r. 1921 kiero- 
wał zmarły Centralnem Archiwum Sowietów, 
a ostatnio również wydawnictwem dyploma- 
tycznych dokumentów z wojny światowej. 

  

Rolnikul Żądaj worków Inia- 
nych zamiast — jutowych. 

    

W związku z rozwiązaniem oddzia 
łów szturmowych Hitlera w Niem- 
czech prasa wyraża przypuszezenie, iż 
Senat wolnego miasta Gdańska, który 
zazwyczaj kroczy temi samemi droga" 
mi eo rząd Rzeszy wyda zarządzenie 
ze swej strony, na mocy którego z0- 

Likwidacja szturmówek 
BERLIN, 14, 4. (Pat). — Nadchodzą z 

różnych stron Rzeszy wiadomości, potwier- 
dzające, że rewizje w biurach partji narodo- 
wo-socjałistycznej, połączone z zamknięciem 
i opieczętowaniem koszar szturmowych, mia- 
ły, jak dotychczas, przebieg spokojny. 

W. Berlinie do północy spokój nie został 
zakłócony. Przywódcy oddziałów szturmo- 
wych z hr. Helldorftem na czełe znajdują się 
poza obrębem stolicy. 

W Monachjum obsadzono „„dom brunat- 
ny“ i opieczętowano skonfiskowane tam ma- 
terjały, dotyczące akcji wojsk szturmowych. 

W: ezasie rewizji skonfiskowano w Darm- 
stadcie większe zapasy broni i ekwipunku 
wojskowego. Prezydjum policji w Lipsku 
oświadezyło, że narazie nie może ogłosić 
szezegółów, dotyczących  skonfiskowanych 
w łokalach hitlerowskich uzbrojenia i doku- 
mentów. 

Na Górnym Śląsku niemieckim policja 
opieczętowała szereg lokałów narodowo-soc- 
jalistycznych i znałezione tam materjały. Z 
Hamburga donoszą o aresztowaniu 7 hitle- 
rowskich członków senatu oraz jednego po- 
sła do Reiehstagu. 

BERLIN, 14. 4. (Pat). — W poszczegól- 
nych krajach związkowych, które podporząd 
kowały się bez zastrzeżeń zarządzeniom mi- 
nistra Groenera, przeprowadzana jest w dal- 
szym ciągu akcja połicyjna w związku z roz 
włązaniem szturmówek hitlerowskich. Jedy- 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

staną rozwiązane bardzo liczne orga” 
nizacje bojowe Hitlera, działające na 
terenie wolnego miasta. 

Prasa warszawska uważa, że rząd 
polski powinien zwrócić się do Sena- 
tu gdyby Senat Gdańska zarządzenia 
takiego nie wydał, z żądaniem aby te 

odbywa się spokojnie. 
nie w Brunświku minister spraw wewnętrz- 
nych Klagges zaprotestował przeciwko dek- 
retowi, ostrzegając przed konsekwencjami 
represyj wobec narodowych socjalistów. 

Na dzień 16 kwietnia zwołano posiedzenie 
sejmu heskiego, na którem hitlerowcy mają 
występować przeciwko ostatnim  zarządze- 
niom. Hitler w specjalnie ogłoszonej odez- 
wie oświadczył, że na „krok rozpaczy* przed 
stawicieli systemu rządowego narodowi Soc- 
jaliści odpowiedzą nie manifestacjami, lecz 
uderzeniami. Dzień wyborów do sejmów kra- 
jów związkowych będzie dniem zapłaty. 

Wi czwartek w hotelu Kaiserhof w Ber- 
linie odbyły się narady przywódców partji 
naredowo-socjalistycznej z udziałem Hitle- 
ra. Na podkreślenie zasługuje fakt zgłosze- 
ria się do ministra Groenera hitlerowskiego 
posła Goeringa. Groener nie przyjął go, 0Ś- 
wiadczając, że nie ma zamiaru omawiać 
ostatnich zarządzeń z wysłannikiem partji 
narodowo socjalistycznej. 

Znamienny jest głos hugenbergowskiego 
„Local Anzeiger* o powodach rozwiązania 
oddziałów hitlerowskich. Z faktu, że narów- 
ni z rozwiązaniem tych oddziałów nie roz- 
wiązano również republikańskiego Reichs- 
banneru, pismo wnioskuje, że faktycznych 
powodów zakazania formacyj szturmowych 
1 sztatet szukać należy w treści przekazanych 
naprokuratorowi Trybunału Rzeszy materja- 
łów, dotyczących tych formacyj. 

Ogromne rozczarowanie wśród hitlerowców monachijskich 
MONACHJUM, 14. 4. (Pat). Poli- 

cja przeprowadziła rewizję w Brunat- 
nym Domu, konfiskując archiwa hi- 
tlerowskich oddziałów szturmowych, 

Hitier nie 
LONDYN, 14. 4. (Pat). „Evening 

Standard* zamieszcza wywiad z Hi 
tlerem na temat zarządzeń rządu Rze- 
szy wobec oddziałów szturmowych. | 

Hitler oświadczył, że zakaz ten nie 
może trwać wiecznie. Niezadługo od- 
działy szturmowe powrócą do swych 
zadań i gdy się znowu zbiorą, to 400 
tysięcy ludzi, których rząd uznał ofi- 
cjalnie za umarłych, powiększy swe 
szeregi do 600 tysięcy lub więcej. 

Hitler przypomina, że już raz jego 
oddziały szturmowe były zawieszone, 
a mianowicie w 1924 roku i po 13 mie 
siącach, gdy zakaz został cofnięty, li 
czba ich wzrosła kołosalnie. 

oraz ich ekwipunek. W szeregach hi- 
tlerowców zapanowało ogromne roz* 
czarowanie. Zorganizowano szereg bu 
rzliwych demonstracyj. 

traci miny. . 
Hitler wyraził przekonanie, że szan 

se jego w wyborach pruskich są dosko. 
nałe i że ma on nadzieję uzyskania 
160 mandatów. 

Hitler widzi w zarządzeniach rzą- 
du niemieckiego ustępstwo zarówno 
wobec socjalistów za poparcie kandy- 
datury Hindenburga, jak i wobec Fran 
cji, która już rok temu żądała rozwią 
zania oddziałów szturmowych, widząc 
w nich groźbę wobec Francji. 

Ustępstwo wobec Francji uważa 
Hitler za moment decydujący w pow- 
zięciu przez rząd Rzeszy postanowie' 
nia rozwiązania oddziałów szturmo- 
wych. 

BEER KRZYWO OOZC IRAK NOOO ROAOCORC IRR ZOE ZAWÓA WIARE] 

Poszukiwania dziecka Lindbergha w Europie. 
UŁIELRU UUI wai PEWIEN NIEMIEC AMETYKANSKI 

WIEDEŃ, 14. 4. (Pat), — „Neue Frel 
Journal“ donosi, že delegat policji nowojor- 
skiej Scheffel bawi w Europie celem przepro 
wadzenia poszukiwań dziecka Lindbergha. 

Wczoraj przybył Scheffel do Wiednia, 

gdzie odwiedził tamtejsze władze policyjne. 
Sehefieł wyraził zapatrywanie, że porwania 
dziecka Lindbergha dokonał pewien Niemiee 
amerykański. 

Niezwykła ofiara. 
NOWX YORK, 14. 4, (Pat). — Znany lot- 

nik Paul Rizzo zakomunikował, iż gotów 
jest ofiarować swą żonę oraz 19-miesięczne 
dziecko uprowadzicielom dziecka Lindber- 
gha w charakterze zakładników w celu skło- 

nienia ich do zwrotu porwanego dziecka 
wzamian za okup. Rizzo oświadczył, że po- 
stanowienie to powzięte zostało w porozumie 
niu z żoną, 

ESRT TASTE" =5 = 

Na Dalekim Wschodzie. 
Wojska zbuntowane przeciwko Mandżurji zajęły 

miejscowość Pogranicznała. 
CHARBIN, 14. 4. (Pat). Wojska 

chińskie, zbuntowane przeciwko rzą- 
dowi mandżurskiemu, zajęły miejsco- 
wość Pogranicznaja na graniey rosyj: 

skiej, podczas gdy oddziały kawalerji 
japońskiej następują na Imien-Po, któ- 
re słało się punktem zbornym buntow- 
niezych wojsk. 

Uchwały wszechchińskiej konferencji Lo-Jang. 
MOSKWA, 14. 4. (Pat). — Ze źródeł so0- 

wieckich donoszą, że konferencja wszech- 
chińska Lo-Jang postanowiła oddać pod sąd 
byłego wielkorządcę Mandžurji Czang-Sue- 
Lianga, którego wojska przejdą pod rozka 
zy Nankinu i wezmą udział w walce © ode- 
branie Mandżurji. 

Uchwalono podział wojsk na wyborową 
gwardję narodową, skoncentrowaną w naj- 
ważniejszych ośrodkach i gwardję prowinejo 

Rocznica zaglady „Titanica“, 
14 b.m. minęło równo 20 lat od 

chwili największej katastrofy mors- 
kiej świata, 20 lat temu — 14 kwietnia 
nia 1912 roku, o godzinie 23 min. 45 
— zatonął wskutek zderzenia się z gó 
rą lodową największy ówczesny okręt 
w šwiecie — „Titanic“. 

Wojna šwiatowa i jej konsekwen- 
cje stępiły nerwy ludzkie. Żyjemy w 
epoce, której zda się już żaden katak- 
lizm, żadne okropieństwo nie zadziwi. 
Jednak zagłada „Titanica* po dziś 
dzień żyje w pamięci ludzkiej, zwłasz 
cza w pamięci starszego pokolenia, 
jako wstrząsający przykład ślepego 
przypadku, którego ani przewidzieć, 
ani uniknąć nie można, a który po raz 
setny i tysiączny potwierdza prawdę 
o kruchości wszystkiego, co ziemskie. 

W osięmdziesiątych latach ubieg- 
łego stulecia, zaczęły zawzięcie rywa* 
lizować ze sobą transatłantyckie lin- 
je okrętowe, budując coraz to nowe i 
coraz to szybsze parowce. Chodziło o 
zdobycie i utrzymanie t. zw. Błękitnej 
Wstęgi, nagrody dla najszybszego sta 
tku, ustanowionej jeszcze za dobrych 
czasów żaglowców. W 1907 r. „Błękit- 
ną Wstęgę* zdobyła ,Maurytanja*, 
potężny angielski parowiec o pojemno 
ści 31.000 tonn, który przebył trasę 

Europa—Ameryka w rekordowym 
czasie 5 dni 11 min. 37 sek. Wtedy to 
White Star Line budować zaczęła pa 
rowiec, który przewyższać miał wszy- 
stko, cokolwiek w tej dziedzinie do: 
tychczas ręka łudzka stworzyła. W 
1909 r. wspanialy „Titanic“ zostal 
spuszczony na wodę. Pojemność jego 
wynosiła kolosalną podówczas cyfrę 
46.320 tonn. Był to największy okręt 
świata. Zawierał 16 wielkich pomie- 
szczeń, zaopatrzonych w drzwi niez- 
wykłej wytrzymałości, które się w ra- 
zie niebezpieczeństwa automatycznie 
zamykały. Gdyby nawet dwa sąsiada 
jące pomieszczenia wypełniły się — 
w razie katastrofy — wodą, okręt 
mógł spokojnie płynąć dalej. Na po- 
kładzie znajdowało się 16 łodzi ratun 
kowych, 3.560 ratunkowych ubrań i 
48 specjalnych pasów. Pomieścić się 
mogło na statku 5.547 osób, w tem o- 
koło 1000 osób załogi. Samych stewar 
tów i kucharzy liczył olbrzym 475. 

Ponadto „Titanic* był ostatnim 
krzykiem ówczesnych wygód i kom- 
fortu. Stanowił niejako pływające mia 
steczko. Zawierał literalnie wszystko, 
czego pasażerowie zażądać mogli. Za- 
wierał np. restaurację—ogród, z wy: 
sypanemi srebrnym żwirem ścieżka- 

nałną, stanowiącą garnizony lokalne. Zale- 
cono stopniowe wprowadzenie służby obo- 
wiązkej, założenie szkołnictwa wojskowego i 
organizację milieji politycznej. 

Konferencja domaga się przywrócenia 
swobód obywatelskich wszystkim partjom, 
z wyjątkiem komunistów. Oznacza to, że 
podejrzenia, jakoby. ostatnie wydarzenia 
miały pchnąć Chiny w objęcia komunizmu, 
są niesłuszne. 

mi, z klombami, egzotycznemi rośli- 
nami, żywopłotem i t. d. Zawierał ca 
łą galerję magazynów, w których na 
być można było zarówno pudełko za- 
pałek, jak najkosztowniejsze koronki 
brukselskie, wazę 7 uralskiego mala- 
chitu, czy najmodniejszy paryski ka- 
pelusz. Nie zapomniano też 0 ogrom- 
nym basenie dla amatorów pływania, 
o osobnym basenie dła uprawiających 
połów ryb na wędkę, o torze dla spor 
towców, o bieżni dla amatorów jaz- 
dy na wrotkach, o wspaniałej sali ba- 
lowej dla amatorów tańca i sali kon- 
certowej dła mełomanów, 0 teatrze, 
sali do gier dziecinnych i t. d. Nie trze 
ba chyba dodawać, że kabiny „Titani- 
ca* urządzone były z niewidzianym 
dotychczas przepychem, zaś kuchnia 
— zadowolnić mogła najwybredniej- 
sze podniebienia. 

10 kwietnia 1912 r. wyruszył „Ti- 
tanic“ z Southampton (Anglja) w swą 
transatlantycką podróż, która miała 
być zarazem jego podróżą ostatnią. 
Na pokładzie olbrzyma znajdowało 
się ogółem 2.206 osób, w tej liczbie 
przedstawiciele finańsowej magnater- 
ji amerykańskiej, jak John Jacob 
Astor, szacowany na 150 milj. dola* 
rów, Benjamin Guggenheim, oceniony 
„tylko na 96 milj. doł., Izydor Stra- 
uss (50 miłj. doł.), D. Windener (560 
milj. doł.), Washington Róbling (25 
milj. dol), „ubogi“ D. Thayer (10 mil- 
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NOWY YORK, 14. 4. (Pat). — Jeden z 
dzienników podaje na podstawie informacji, 
otrzymanej od komisarza policji, że sumę 
50 tysięcy dolarów wpłaconą jako okup od 
Lindbergha odebrali trzej członkowie bandy 
przemytniczej ałkohołu Schultza. 

organizacje zostały zlikwidowane, W 
przeciwnym bowiem razie wytworzy- 
łaby się dość paradoksalna sytuacja, 
mianowicie organizacja niemiecka bo- 
jowa na terenie Niemiec by nie istnia' 
ła, natomiast rozwijałaby swą działal- 
ność w wolnym mieście Gdańsku. 

Wielkie wrażenie w Gdańsku 

GDAŃSK, 14. 4. (Pat). — Rozwiązanie w 
Niemczech bojowych organizacyj hitlerow- 
skich wywołało w Gdańsku wielkie wrażenie. 

W| prasie stanowisko swe sprecyzowali 
socjaliści z jednej strony, a nacjonaliści nie 
mieccy oraz t. zw. obóz liberalno-burżuazyj- 
ny z drugiej. 

Socjaliści aprobują krok rządu Rzeszy, 
wyrażając jedynie żal, że nie był on pow- 
zięty wcześniej. 

Jesteśmy obecnie — pisze z ironją socja- 
listyczny „Danziger Volkstimme“ -— jedy- 
nem państwem, które może się szczycić tem, 
że bojówki hitlerowskie paradują w wojsko- 
wych mundurach w pełnym  rynsztunku. 
Wielka Rzesza Niemiecka nie może pozwo 
sobie na zbytek utrzymywania prywatnej 
armji Hitlera. Małe państwo gdańskie pozo- 
stanie ośrodkiem tej armji. Jest to sytuacja 
groteskowa. Gdy ludność w Niemczech odet- 
chnie z ulgą, my tutaj prawdopodobnie bę- 
dziemy jeszcze cierpieli pod jarzmem hitle- 
rowców do czasu, kiedy nadarzy się sposob- 
ność zmiany sytuacji. 

Nacjonalistyczna „Danzinger Allgemeine 
Ztg.* -uważa rozwiązanie szturmówek za 
szkodliwe, zaznaczając, że przyczyni się ono 
niewątpliwie do wzmożenia agitacji podczas 
okresu przedwyborczego do sejmu pruskiego. 

Wi tym samym sensie wypowiadają się 
„Danziger Neuste Nachrichten“, sympatyzu- 
jące ostatnio z hitlerowcami. 

I tu ich uderzono. 

BERLIN, 14. 4. (Pat). —: Równocześnie 
z rozwiązaniem oddziałów szturmowych na- 
stąpiło zamknięcie hitlerowskiego związku 
sportowego. w którym pod płaszczykiem, wy 
chowania fizycznego uprawiano ćwiczenia o 
charakterze wojskowym. 

Zamknięta została również szkoła naro- 
dowo-socjalistyczna w zamku w Dornum. 
Mają być czynne tylko kuchnie oddziałów 
szturmowych, które zaopatrują w pożywie- 
nie również ludzi, stojących poza organiza- 
cją hiterowską. 

Nie wszędzie jednak likwi- 
dacja odbywa się gładko. 
BERLIN, 14, 4. (Pat), — W czasie doko- 

nywania rewizyj w związku z zamknięciem 
lokali hitlerowskich oddziałów szturmowych 
doszło do szeregu starć, zaburzeń i t. d. 

    

   

Wie Wtocławiu hitlerowcy urządzili de- 
monstrację. Połicja rozpędziła zgromadzony 
tłum przy pomocy pałek gumowych. Mani- 
festanci atakowali czynnie policję. 

W Monachjum nieustannie gromadzą się 
tłumy dookoła Brunatnego Domu. Policja 
rozprasza gromadzących się hitlerowców, 
którzy niejednokrotnie przybierają groźną 
postawę. 

W. Kilonji hitlerowcy urządzili pochód, 
podczas którego wybito szyby w lokału ro- 
botniczych związków zawodowych. 

WI Lipsku aresztowaso dziś posła naro- 
dowo-socjalistycznego Studestkowsky'ego zu 
obrazę prezydenta Rzeszy Hindenburga, któ 
rego poseł zaatakował na zgromadzeniu hit- 
lerowskiem. W ciągu nocy w kilku dzielni- 
cach miasta doszło do zaburzeń, które likwi- 
dowały oddziały policyjne. 

W! Berlinie członkowie oddziałów sztur- 
mowych ukrywali duże ilości sprzętów i 
wszystkie sztandary. 

W] Świdnicy na terenie niemieckiego Gór 
nego Śląska naczełnik policji wbrew naka- 
zowi wzbraniał się zamknąć tamtejsze ko- 
szary hitlerowskich oddziałów szturmowych. 
pod pozorem, że jest to tylko zakład opieki 
społecznej. 

Komentarze prasy nie- 
mieckiej. 

BERLIN, 14. 4. (Pat), — Rozwiązanie 
szturmówek hitlerowskich wywołało w pra- 
sie niemieckiej liczne komentarze. 

„Berliner Tageblatt* nazywa dekret pre- 
zydenta Hindenburga aktem samoobrony 
państwowej. 

Socjalistyczny „Vorwaerts* ubołewa, że 
rozwiązanie oddziałów szturmowych nastą- 
piło tak późno i wyraża oczekiwanie, że za- 
rządzenia dekretu wykonane zostaną na ca- 
łym obszarze Rzeszy niezwłocznie i z całą 
Ścisłością. Tolerowanie rozwiązanych orga- 
nizacyj hitlerowskich pod inną formą było- 
by niewybaczalnym grzechem. 

  

Hugenbergowski „Tag“ z naciskiem wska 
zuje na ujemne konsekwencje dekretu prezy 
denta Hindenburga w dziedzinie polityki 
zagranicznej Niemiec. Cały ruch narodowo- 
niemiecki odczuwa groźbę ataku, na jaki 
wystawiona jest Rzesza — oświadcza dzien- 
nik. Wszyscy mężowie stanu w szeregach 
tego rlchu uważają się wewnętrznie za żoł- 
nierzy, broniących swej ojczyzny. 

„Berliner Ztg.* ostrzega Hindenburga 
przed następstwami rozwiązania oddziałów 
szturmowych. 

BERLIN, 14. 4. (Pat). — „Koelnische Zig” 
pisze, że szturmowcy poza jawną organizac- 
ją staną się elementem znacznie niebezpie- 
czniejszym. Zarówno pismo kolońskie. jak 
i prasa berlińska domagała się jak najszyh- 
szego zatrudnienia zwolnionych szeregowców 
Hitlera. W! związku z tem pojawiły się pog- 
łoski o zamierzonem wcieleniu części sztur- 
mowców do t. zw. bataljonu pracy i wysła- 
niu ich na roboty rolne do wschodnich ob- 
szarow. 

Kto I w jakim celu finansował ruch Hitlera. 
ESSEN, 14. 4. (Pat). Jak donosi 

„Ruhr Echo*, na posiedzeniu rady 
nadzorczej przedsiębiorstw Kruppa 
miał on oświadczyć, że pewna część 
zachodnio-niemieckich _ przemysłow- 
WOWCZEWNSKOC ZEE TEBZERSISON 1210- 

r MEN O ea ZE lato 
sprowadzone 
zapach a płami ubrania. 

dany przez sił; 
O? i owadów. Kałol sprzedaje się   

T O L tępi również radykalnie robactwo: 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i 

ców finansowała ruch Hitlera. Prze- 
mysłowcy ci spodziewali się, że przy 
pomocy Hitlera i „małej inflacji** poz- 
będą się swych długów i to było powo- 
dem poparcia, udziełonego Hitlerowi. 

UWADZE GOSPODYŃ! 
futra Ilnne ubrania QD MOLI Ot proszek ubi ton, 

re były przesypane proszkiem Katol 1 zostały 
lo Połski, okazały się 

pouczas rewolucji rosyjskiej ubranta, KTO- 
w Rosji, dopiero po upływie długich lat całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

chły, pluskwy. 
> P. W Polsce 

rusaki karału- 
atol jest zba- naukowe i uznauy Jako środek najskuteczniejszy do nis: i 

w składach aptecznych I tą S 
Przedstawicieł H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 
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Nurmi Jest czystym amatorem. 
Zarzuty zawodowstwa nie mają żadnych podstaw. 

HELSINGFORS, 14. 4. (Pat). Na 
posiedzeniu Nadzwyczajnem Zarząd 
Fińskiego Związku Lekkoatletycznego 
zajmował się sprawą zawieszenia Nur- 
miego przez Międzynarodowy Zwią' 
zek Lekkoatletyczny wskutek czynio- 
nych mu zarzutów pseudoamatorstwa. 

Po rozpatrzeniu sprawy zarząd 
Związku Fińskiego powziął jednomyśl 
ną uchwałę, orzekającą, że Nurmi jest 
czystym amatorem i że wszystkie za- 
rzuty zawodowstwa, zgłoszone prze: 
s niemu, nie mają żadnych pod- 
staw. 

Zabójstwo z wyroku partyjnego. 
WARSZAWA, 14, 4, (Pat). — Wezoraj 

wieczorem do dyżurnego przodownika XV 
komisarjatu P. P. zgłosił się niejaki Henryk 
Krynzio i oskarżył się © dokonanie zabój- 
stwa z wyroku partyjnego. . 

Jak zeznaje w dniu 3 b. m. w lasku Bie- 

lańskim zastrzelić miał kolegę partyjnego 
pod pseudonimem Wacek, poczem zwłoki 
zrzucił de Wisły. Kryzio nie chce wyjawiać 
nazwy partji, Policja aresztowała go. Docho 
dzenie prowadzi urząd śledczy, 

niego narzeczonej strzelił również d: 
nie, kładąc ją trupem na miejseu, Naiek kon do siebie w skroń, zabijając si <na 

ejscu. 

Tło morderstw 1 samobėjstwa niezna; 
Policja prowadzi dochodzenie. A 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Premjer Litwy na terenie 

Kłajpedy. 
BERLIN. [4.IV. (Pat). Donoszą 

z Kowna: Prezydent ministrów Tu- 
belis w czwartek wieczorem udał 
się do Kłajpedy, ażeby na miejscu 
zbadać polityczne i ekonomiczne 
położenie okręgu kłajpedzkiego. 

Dwa morderstwa i samobójstwo w Sosnowcu. NEsc obyawiją wiz. urrwinow 
SOSNOWIEC, 14. 4. (Pat). — Wczoraj 

w późnych godzinach wieczornych przy ul. 
Bemu w Sosnowcu niejaki Longin Posyłek 
dwoma strzałami z rewołweru zamordował 

jonów dolarów) i in. Wiezione przez 
tego rodzaju pasażerów pieniądze i 
walory szacowane były na przeszło 25 
milj. dol. Tyleż wynosiła wartość 
ładunku kawy i herbaty oraz djamen- 
tów i innych precjozów. Wystarczy 
nadmienić o pewnej pasażerce, która 
oddała zarządzającemu tego pływają” 
cego miasta na przechowanie kasetę 
z kosztownościami przywatnemi, war 
tości około 1 milj. dolarów. 

Cała ta barwna, bogata, międzyna 
rodowa socjeta, te miljony dolarów. 
te finansowe „gwiazdy” pierwszej 

wielkości, cały ten luksusowy okręt, 
chłuba Anglji i podziw świata pły: 
nęły ku zagładzie, tem tragiczniejszej, 
że nieprzeczuwanej. W jakiś czas po 
katastrofie, znawcy orzekli, że gdyby 
„Titanie* miał nie 16, a 44 łodzi ra- 
tunkowych, wszystkich pasażerów da 
łoby się ocalić. Smętne rozważanie u- 
traconych możliwości! Gdyby „Tita- 
nic* nie napotkał góry lodowej... 

„Titanic“ płynął do celu pod jak 
najnajlepszemi auspicjami. Pogoda 
cały czas sprzyjała, Zresztą, wobec 
olbrzymich rozmiarów okrętu, silna 
nawet fała ledwie dała się odczuwać. 
Nastroje były jak najróżowsze. Kom- 
fort tłumił całkowicie nudy podróży, 
rozpraszane zresztą przez samą liczbę 
i rozmaitość publiczności. W. łunie 
kolorowych świateł, wśród dźwięków 
doskonałej muzyki i dyskretnego szu 

  

  

właściciela zakładu fryzjerskiego Kapuściń- 
skiego. 

. Po dokonaniu tego mordu Posyłek udał 
się na ulicę Długą, gdzie do czekającej na 

mu udoskonalonych maszyn, pruł 
wspaniały okręt toń Atlantyku. Szedł 
na spotkanie przeznaczeniu. 

Nastała noc. Gwiaździsta noc 14 
kwietnia 1912 roku. Z szybkością 21 
mił. morskich na godzinę zmierzał 
„Titanic“ ku N. Yorkowi. Ocean był 
spokojny. O godzinie 23 min. 45 okręt 
doznał potężnego wstrząsu. Niezauwa 
żona przez nikogo olbrzymia góra lo- 
dowa, na którą „Titanic* najechał, 
rozpruła prawy bok-kolosa. Woda ża- 
częła gwałtownie wdzierać się do wnę 
trza. Powstała panika, opanowana 
zresztę szybko przez kapitana Smitha 
i oficerów. Łodzie ratunkowe wypeł- 
niły się kobietami i dziećmi. Mężczy” 

źni bądź pozostali na pokładzie, bądź 
rzucali się do morza, oczywiście poto, 
by znaleźć śmierć w lodowatej wo- 
dzie. Kapitan Smith do ostatka trwał 
na kapitańskim mostku. „Bądźcie An- 
glikami!* — powtarzał donośnym gło 
sem. Rozgrywały się rozpaczliwe sce- 
ny. Tu złączona w uścisku para wzno- 
siła ku niebu skrzywione przeraże- 
niem twarze. Tam biegała oszalała ma 
tka, nie mogąc doszukać się dziecka. 
Ówdzie mąż wyciągał po raz ostatni 
ręce do odpływającej w szalupie ra: 
tunkowej żony. Z dołu dochodził 
plusk rozpacznie bijących o powierz- 
chnię wody rąk, które odmawiały po- 
słuszeństwa. Wtórował im jęk i da- 
remne wołanie © pomoc. Okręt szyb- 

Prezesowi „Szaulisów* litewskich w Klaj- 
pedzie, Wnnagaitisowi, który chciał udać się 
do Niemiee dla kuracji, konsul niemiecki w 
Kłajpedzie odmówił wizy wjazdowej, jak ró- 
wnież tranzytowej. 

ko tonął. Przechylony na prawy bok, 
nabierał wody coraz więcej. Najpierw 
dziób, a potem i pokład środkowy par 
grążyły się w toni. O godzinie 1 min. 
50 zniknął w otchłani sterczący tył 
okrętu. Wytworzył się wir olbrzymi. 
„Titanic* przestał istnieć, a z nim — 
1.503 życia ludzkie. 

Wrażenie katastrofy było na ca- 
łym świecie wstrząsające. Długi ezas 
gazety wszystkich krajów poświęcały 
tragedji „Titanica* czołowe szpalty. 
Wszystkie narody złączyły się we 
wspólnym wysiłku, by zapobiec na 
przyszłość podobnie straszliwym ka- 
tastrofom. W 1913 r. zwołano w Lon- 
dynie odpowiednią konferenc ję między 
narodową. W styczniu 1914 r, sformu 
łowała konferencja swe uchwały w po 
staci t. zw. układu „Titanica*. Układ 
ratyfikowany został — z powodu woj- 
ny światowej — dopiero w 1928 ti 
jako „Międzynarodowy Układ dla о- 
chrony życia ludzkiego na morzu*. 

Dziś niebezpieczeństwo gór łodo- 
wych sprowadzono do minimum. Spe- 
cjalne statki wywiadowcze obesrwują 
pływające lody, notują i sygnalizują 
ich położenie i kierunek ruchu, roz- 
sadzają je wreszcie przy pomocy bomb 
i ładunków dynamitowych. Na to je- 
dnak, by sprawą tą poważnie się zaję- 
to, trzeba było aż zagłady „Titanica* 
i śmierci zgórą 1 i pół tysiąca ludzi. 

T. 4—ski.  
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WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Aresztowania i rewizje wśród komunistów 

na prowincji. 
W związku z rewizjami i aresztowaniami 

komunistów w Wilnie z połecenia władz bez- 
pieczeństwa przeprowadzone zostały również 
rewizje i aresztowania na terenie wojewó 
twa wileńskiego. Podezas rewizyj w miesz- 

    

kaniach wywrotowców znaleziono mnóstwo 
różnej bibuły komunistycznej i instrukcyj 
KPZB. Aresztowano 17 komunistów, których 
skierowano do dyspozycji władz sądowo-śled 
czych. (e). 

Dwa trupy nad brzegiem rzeki. 
W rzece Berezynee koło wsi Biała znale- 

ziono trupa męzezyzny w wieku Średnim. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż jest 
ło Jan Skorupski, który podczas wylania 
*zeki utonął. 

Również znałeziono trupa 35-1etniego Ada 

Aresztowanie 
Z połecenia władz śledczych został are- 

<sztowany mieszkaniec wsi Wiłuńce gm. koz- 
łowskiej Rołesław Hełowaniec, który wymu- 
szał od włościan gotówkę. M. in. napisał on 
disty z groźbą spalenia ehutoru do Aleks. 

ma Pirajeca mieszkańca wsi Suszarnia gm. 
olbromskiej, który w pierwszej połowie mar- 
ca w tajemniczy sposób zaginął. Pirajec wi- 
docznie popełnił samobójstwo. Obecnie wody 
rzeki zwłoki samobójcy wyrzuciły na brzeg. 

(e). 

szantażysty. 
'Tomaszewicza, jeśli ten mu nie złoży w ozna 
czenem miejscu 200 zł. w gotówce. 

Tomaszewicz powiadomił o tem policję, 
która w wyniku wywiadów wymusiciela zde- 
maskowała. (e). 

  

Święciany. 
Wieś Śpiewa. 

Dają się często syszeć głosy starych gospo- 
»darzy i gospodyń: „Eee! Co to dziś za mło- 
<«dzież, kiedyś za naszych młodych lat wsie, 
gaje, lasy i pola rozbrzmiewały echem pieśni. 
Dziś młodzież posępna, bez życia”. 

I rzeczywiście starzy mają poniekąd słusz- 
ność, ho wyszła z tradycji pieśń ludowa. 

jeco inaczej jest na terenie naszego po- 
"wiatu. Drugi rok już upływa, jak u nas pieśń 
«nadobre budzi się, ożywa. 

P. Leon Niewiadomski, nauczyciel Szkoły 
powszechnej w Święcianach, jako instruktor 
«akcji śpiewaczej wędruje we wszystkich po- 

rach roku do najazapadlejszych zakątków po- 
wiatu, odwiedza szkoły, Koła Młodzieży Wi 

skiej i wszędzie uczy Śpiewu,. twori У 
Dzięki pracy p. Niewiadomskiego pieśń lu- 
<iowa znów rozbrzmiewa po wsiach, za co 
mu wszyscy są wdzięczni. Obserwator 

Druja. 
Dwie uroczystości —Akcja społeczna. 

Zgon ś. p. Ks. Biskupa Bandurskiego dot. 
%knał do głębi całą Połskę, to też i u nas w 
Drui nie przeszedł bez echa. Odprawiono tu 
nabożeństwo żałobne, przy udziale szkół, 

j i publiczności. Po nabożeństwie od- 
ję akademja ku czci tego wielkiego pa- 
i chrześcijanina, Główną treścią aka 

y dwa odczyty a raczej opowiada- 
„ Ks. Biskupie Bandurskim. Pierwszy 

dyrektor gimn. Ks. A. Cikoto streściwszy po- 
%rótce Jego życi „w dalszym opowiadaniu 

za podstawę dzieło Zmarłego p. t. „Nie 
gaście ducha* i tu przedstawił słuchaczom 
treściwie i dobitnie ideje jakie ożywiały tę 
niestrudzoną postać, Drugie przemówienie 
wygłosił nauczyciel p. J. Staniszewski, który 
znowu podniósł zasługi Zmarłego w czasie 
wojny o Polskę. 

Druga uroczystość odbyła się na cześć 
"Marszałka Piłsudskiego z okazji Jego imie- 

   

    

   

  

  

     
   
   

   

      

nin. Na tę uroczystość złożyło się: nabożeń- 
stwo, defilada wojska i przysposobienia woj- 
skowego, oraz akademja. Na akademji przy 
przepełnionej sali odczyt wygłosił p. prof. 
L. Wojakiewicz, zaś szkoła powszechna i gi. 
mnazjum wystawiły dobrze przygotwane 
chóry, deklmacje i muzykę. 

Następnie sie można pominąć faktu, iż 
po zeszłorocznej powodzi Druja cieszy się 
specjalną opieką ze strony p. starosty bras- 
ławskiego. Dzięki więc Jemu i staraniom 
miejscowego Komitetu Niesienia Pomocy Po- 
wodzianom, którego prezesem jest kierownik 
szkoły p. J. Milenkiewicz miasto nasze otrzy 
mało wydatną pomoc w materjałach i go- 
tówce przy odbudowie zniszczonych domów 
a ponadto prawie cały rok odbywa się do- 
karmianie najbiedniejszych dzieci. Komitet 
utrzymuje stałą kuchnię, w której dzieci pod 
czas długiej przerwy otrzymują obfite poży- 
wienie. Na drugi dzień świąt Wielkanocnych 
sprawiono dizeciom w budynku szkolnym 

„Święcone*, ku wielkiej uciesze dzieci a za- 
pewne i ich rodziców. Cała akcja Komitetu, 
którego główną sprężyną jest prezes i sekre- 
tarz p. J. Staniszewski jest wielkiem dobro- 

dziejstwem, zwłaszcza w dzisiejszym czasie 
kryzysowym. B. F. Z. 

Wiiejka. 
Aresztowanie szajki koniokradów. 

Na terenie pow, wilejskiego i mołodeezań 
skiego zlikwidowano szajkę koniokradów, 
która grasowała w gminach tych dwóch po- 
wiatów. Aresztowano 5 koniokradów na cze- 
le z ich hersztem Janem Legierowym. _ (e). 

Zend 
Sytuacja na rzekac 

Że wszystkich powiatów województwa 
wileńskiego otrzymaliśmy informacje, iż łód 
z rzek znajdujących się w Wileńszczyźnie 
spłynął. Woda na wszystkich rzekach wraz 
z Dźwiną opada nigdzie nie zagrażające bez 
pieczeństwu Jedynie jeziora w Brasławszezyź 
nie, w pow. Święciańskim i wileńske-troe- 
kim pokryte są dotąd lodem. 

      

  

    

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

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

  

10095 polski film 

mówiono-śpiewny Miejski 
Kino -Teatr Džwiek. 

w Nowogrėdku 

Nowogródek. 
Migawki nowogródzkie. 

Dawno już moje pióro nie nakreśliło nie 
“io „Migawek nowogródzkich* i myślałem, 
Że tyłko sprawozdania i recenzje będą treścią 
rubryki „Nowogródek*, Ponieważ jednak 
"wiele jest dziwnych rzeczy na świecie, wiąc 
mawet i takie „Migawki* pojawiły się ponow- 
nie, jako jedna z chorób wiosennych. 

"Tym razem wylazły one z błota, dosłow- 
nie — z błota ulicy. Sięgnijmy jednak do prze- 
szłości. Jest to już tradycja w Nowogródk», 
że Śniegu podczas zimy nie wywozi się z ulic, 

e co gorzej nawet, śnieg z chodników zsy- 
puje się na ulicę, dzięki czemu przez całą zi- 
mę chodniki są jakiemiś półtunelami, a ulice 
bardzo pomocnym środkiem do skręcenia 

karku w tym wypadku, jeżeli ktoś chce na 
nie w 

_ Nie wiem czy w tym wypadku tradycja 
„jest piękną rzeczą, ale wiem to, że np. w 
Wilnie nadmiar Śniegu usuwa się z ulic 
podczas całej zimy. My zachowujemy kult 
Przeszłości, i... widzimy skutki tego na wios- 
nę. Złamy łodu, a raczej gnoju, wywozi się 
hurtem nagwałt w początkach wiosny, Przez 
silice nie można przejść. Zaduch okropny. 
<Gnoista woda żłobi sobie kanały w lodzie. 
A Przywykliśmy. Trudno, tradycja. 

Nowogródek to nie Wilno. 15 

Lida. 
Przykład godny naśladowania. 

Koło Młodzieży Wiejskiej we wsi Kru- 
"pa pow. lidzkiego doceniając wielkie zna- 
szenie gazety w życiu rolnika postanowiło 
«ałkowity dochód z urządzonej zabawy & 
wrzedstawienia przeznaczyć na prenumera- 
®е pism. 

„ Kartoflane eskapady złodziejskie. 
: Wyraźnie widać, że w zawodzie złodziej- 
skin źle sie dzieje. Kto to widział żeby 
awniej złodziej szanujący się kradł karto- 
€? Przecież to produkt najmniej popłatny, 

tembardziej że z transportem trzeba się 
uporać boć do kieszeni ich nie schown. 
No A co taki złodziej na kartoflach zarobi? 

łednak kradną. Cóż robić, jak kr. 5 
30 ne wszystko kryzys. Oto onegdaj t: 
kryzysem dotknięci złodzieje zakradli się 
do kopca należącego do mieszkańca kolonji 
ulewicze gm. kawiórskiej niejakiego Kapia 

Jakóba i zabrali mu 2240 kg. kartofli. Po- 
_icja ich szuka. Zachodzi pytanie, ile ludzi 
musiało przy tem pracować? Podobny wypa- 
©К miał miejsce we wsi Radziwoniszki gm. 
iałohrudzkiej, gdzie mieszkance tamt. Ro- 
Ziewiczowej Alebertynie również z kopca 

zabrano 1440 kg. kartpfli. Tutaj jednak 
złodzieja złapano i jest nim sąsiad poszko- 
<lowanej, Mistukiewicz Jan. No i wierz tu 
*eraz sąsiadom. 
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Znowu wizyta czerwonego kura. 

„+, Oczywiście jak zwykle -— nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem. Czyż do licha, 
dz Się nasz wieśniak nie nauczy obcho- 

ZiĆ z ogniem? Sam idzie przez to na dzia- 
w. 1 drugiego, Bogu ducha winnego wysyła. 
aa tem winny się zastanowić odpowie- 
mię ki, Pouczyć odpowiednio, a jak 
Buch. pomoże ło, za Kraty pakować niedba- 

ów. Dziś znów inamy do zanotowania 

ŚWIAT BEZ GRANIC 
W roli głównej Adam Brodzisz   

wypadek spowodowania pożaru przez takie 
właśnie niedbalstwo. W nocy z 11 na 12 
b. m. w nieskomasowanej wsi Jasłowicze 
gm. Iwje powstał pożar w stodole Ungura 
Jana, poczem przerzucił się na sąsiednią 
stodołę Miakisza Michała. Mimo natychmiast 
podjętej akcji ratunkowej stodoły poszły 
z dymem, Straty wynoszą 2000 zł. Meldunek 
policyjny brzmi: nieostrożne obchodzenie 
się z ogniem. Czy to*nie za mało? Sprawca 
takiej karygodnej nieostrożności winien 
siedzieć. 

  

Nowe władze Żydowskiego Banku Lu- 
dowego w Werenowie. 

W| miasteczku Werenowo pow. Łida do- 
konano wyborów nowego Zarządu Banku 
Ludowego. W] skład Zarządu weszli: prezes 
Berko Lewin i członkowie — Mejer Gol, 
Mowsza Kapłan, Abram Mansfeld, Wolf 
Dwilański. Jak wynika ze sprawozdań Bank 
Żyd. Ludowy wykazuje tendencje. dodatnie. 

Pracownicy umysłowi Administracji 
Wojskowej zakładają kasę Samopo- 

mocy. : 
Jest objawem pocieszającym nad wyraz, 

że idea oszczędzania, mimo obecnego kryzy. 
su, przejawia się w szerokich masach pra- 

ików. Wi dniu 10 b. m. Związek Pra- 
cowników Umysłowych Administracji Woj: 
skowej w Lidzie na odbytem zebraniu po- 
stanowił założyć kasę pożyczkowo-oszczęd- 
nościową pod nazwą „Samopomoc*. Nara- 
zie omówiono plan działania. 

  

Święcone Związku Legjonistów i Pe- 
owiaków w Lidzie. 

Poraz pierwszy w Lidzie, zebrali się dn. 
9 b. m. w Ognisku Koła Polek przy wspól 
nym stole, nasi pierwsi rycerze. Radowało 
się serce, radowała się dusza, Ileż wspomnień 
ile naprawdę leguńskich kawałów posypało 

się przy tradycyjnem święconem jajku. Był 
śmiech, były czasem smutne westchnienia. 
To za tych eo już nie wrócą. Stara wiara puś 
ciła wodze swym _ leguńskim fantazjom. 
„Pierwsza Brygada...* popłynęła jak gromy. 
Razem z nimi i władza się cieszyła. Był P- 
starosta Bogatkowski, poseł Poźniak, poseł 
Tołpyho, w. z. Komendant Garnizonu p. mjr. 
Marzewski i inni. Długo w noc śpięwano 
i wiwatowano. 

Nieszczęśliwy wypadek w Wersoce. 

Podezas sprzątania młyna wodnego w 
Wersoce gm. ejszyskiej p. Staniewieza, ro- 
botnik Józef Bieliński został  pochwyeony 
przez wał żelazny i rzucony kilka razy koło 
wału, wskutek czego doznał bardzo ciężkich 
obrażeń. Bielińskiego przewieziono do szpi- 
tala, gdzie dokonano amputacji lewej nogi 
powyżej kołana. 

Wołeżyn. 
Przedstawienie w Pierszajach. 

W Pierszajach w dniu 3 b. m. młodzież 
ze wsi Januszkiewicze odegrała komedyjkę 
w 1 akcie Zbigniewa Wołodyjowskiego p. t. 
„W starym piecu djabeł pali*. Sztuka wypa- 

dła nieźle, a panie Protasewiczówna i Mień- 
kówna wraz z pp. Protasewiczem, Poczykow- 

skim i Godlewskim — stworzyły z tej dosyć 
trudnej, jak na amatorów krotochwili sce- 
nicznej, miłą i wesołą sztukę. Sztuka ta zo- 

stała wyreżysorowana przez samą młodzież, 
przy pewnej pomocy instruktorki p. J. Andrze 
jewskiej. Po przedstawieniu rozpoczęto tań- 
ce, które trwały do późnej nocy. 

Miłe wrażenie sprawiała młodzież wiejska, 
która w swych zabawach zdradzała ogładę 
i wyrobienie towarzyskie. Dochód z przed- 
stawienia i zabawy w sumie 30 zł. przezna- 
czono na zakun głośnika radjowego. 

Praca ta ideowa i społeczna jest godną 
pochwały i powinna być przykładem dla in- 
nych wsi. is. 

  

Iwje. 
Nowy rabin. 

W] Iwju odbyły się w tych dniach wybory 
rabina i prezesa wyznaniowej gminy żydow- 
skiej. Rabinem został wybrany  Perelman 
Wolf, dotychczasowy rabin w Motyłach woj. 
poleskiego. — Były rabin w Iwju Szackis 
Mowsza odszedł na takież stanowisko do 
Łomży. 

Popieraj przemysł domowy, 

oparty na krajowem włóknie. — 

Kupuj samodziały Iniane! 

p 

Uzdrowisko we Włodawie 
dla pracowników Wileńskiej 
Dyrekcji Kolei Państwowych. 

W przepięknej lesistej miejscowości nad 
Bugiem, o suchej piasczystej glebie, w odle- 
głości 3-ch klm. od st. Wiodawa, dokąd po- 
dróż z Wilna via Bialystok — Brzešč trwa 0- 
kolo 11 godzin, znajduje się Sanatorjum Ko- 
lejowe pod kierownictwem p. D-ra N, Koi- 
szewskiego dla pracowników Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolei Państwowych oraz członków ich 
rodzin. 

Korzystać z tego Sanatorjum mogą rów- 
nież urzędnicy państwowi innych resortów i 
osoby prywatne na bardzo przystępnych wa- 
runkach. : 

Założone w roku 1922 przez inž. E. Lands- 
berga dalszy swój rozwój zawdzięcza opiece 
obecnego Dyrektora Kolei p. inż. K. Falkow- 
skiego oraz Naczelnego Lekarza Dyrekcji p. 
D-ra W. Królewskiego. 

Sanatorjum czynne jest przez cały rok. 
Zajmuje ono obszar 180 ha, w tem 100 ha 
lasu sosnowego. Miejscowość pod względem 
klimatu jest bez zarzutu. Wi roku ubiegłym 
na terenie Sanatorjum wycięto i wykarczowa- 
no ok. 5 ha haszczy nadbrzeżnych utrzymu 
jących wilgoć, uzyskując w miejscu bagni- 
stych nieużytków piękne łąki. W pobliżu Sa- 
natorjum posadzono również 50.000 sosniny 
i 1000 świerków. 

Mieszkania dla kuracjuszy są ciepłe, jasne 
i czyste. Oświetlenie elektryczne. Sanatorjum 
posiada gabinet do naświetlań lampami kwar- 
cowemi i zakład wodoleczniczy. Sól do ką: 
pieli jest sprowadzana z Inowrocławia. Posiłki 
4 razy dziennie. Potrawy jarskie i mięsne. 
Dla amatorów kąpieli rzecznych i plażowania 
warunki idealne. Bug przepływa tuż przy Sa- 
natorjum. Kort tennisowy, bibljoteka i radjo. 
W okolicznych lasach dużo jagód i grzybów. 

Dla udogodnienia przejazdu od dnia 22 
maja b. r. kursować będzie bezpośredni wagon 
Wilno—Chełm przez Włodawę. 

SPORT 
NIEPRAWDZIWIE POGŁOSKI, 

Wobec obiegających w sferach sporto- 
wych pogłosek o połączeniu się sekcyj pił- 
karskich Poczt. K. S. Lauda i K. K. S. Og- 
nisko Zarząd P. K. S. Lauda informuje, iż 

pogłoski te są zupełnie bezpodstawne. 
Jak się dowiadujemy w dniu 13 b. m. od- 

było się Walne Zebranie P. K. S. Lauda, na 
którem ukonstytuowano władze sekcji w 
osobach: T. Brożek kierownik sekcji, J. Ko- 
złowski v.-kierownik, W. Kostanowski kie- 
rownik sportowy, J. Soroko gospodarz, A. 
Staniszewski v.-gospodarz i T. Bulsiewicz 
sekretarz raz ustałono program działalności 
na rok bieżący. W? sezonie obecnym Lauda 

wystąpi w nowym odmłodzonym składzie ro- 

kującym duże nadzieje. 

MAKABI — DRUKARZ. 

W niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 3. 30 

na boisku Makabi (ul. Wiwulskiego) odbędą 
się zawody piłki nożnej pomiędzy Maka 
bią — Drukarzem. 

ZNÓW: ŚMIERTELNY WYPADEK 
NA RINGU. 

ESSEN, (Pat). W: ezasie zawodów bok- 

serskich w Dusseldorfie bokser Knoch ude- 

rzony został podczas walki w żołądek i upadł 

na deski. 
Przybyły lekarz stwierdził śmierć wsku- 

tek ataku sercowego. Władze wszczęły do- 

chodzenie. 

INAUGURACJA SEZONU 
LEKKO-ATLETYCZNEGO. 

Z inicjatywy Wił. Okr. Związku „Lekko- 

atletycznego w najbliższą niedzielę zainaugu- 

rowany zostanie w Wilnie sezon lekkoatłe- 

tyczny biegiem naprzełaj na przestrzeni 480U 
metrów. Do biegu zgłosiło swój udział prze- 
szło 80 zawodników. Bieg wzbudził duże za- 
interesowanie. Ogólnym faworytem jest Si- 
dorowicz (AZS), który jak dotychczas, na 
dystansach średnich i dłuższych jest u nas 
bezkonkurencyjny, 

FINLANDJA GROZI. 

HELSINGFORS, (Pat). Prasa szwedzka 
i fińska codzień zamieszcza obszerne arty- 
kuły w sprawie zawieszenia Nurmiego. To 
czy się połemika w prasie ostra i nerwowa. 

Najspokojniejszym: w całej tej sferze jest 

człowiek, v którego idzie walka, mianowi- 

cie — Nurmi. Nurm milczy i trenuje, 

Prasa szwedzka, opierając się na wywo- 

dach p. Edstróma i Ekelunda (prezes i sekre. 

tarz Szwedzkiego Zw. Lekkoatłetycznego), 
wywodzi i udawadnia słuszność dyskwali- 

fikacji Nurmiego, podnosząc, że mater jały 

obciążające Nurmiego były zbyt wielkie. Pra 

sa fińska, zapewne w kontakcie z Fińskim 

Związkiem Lekkoatletycznym, zapewnia, że 
Nurmi jest najzupełniej w porządku. 

Przewodniczący klubu fińskiego, Т 
lulitto, do którego należy Nurmi, wypowie- 
dział się sa łamach prasy, że jego zdaniem 
nie można rozpoczynać sanacji w sporcie 
od jednostek najwybitniejszych. lecz prze- 
prowadzić generalną „.czystkę”. 

Prasa fińska, ujmując się bez zastrzeżeń 
za Nurmim, grozi ciężkiemi konsekwencjami 
międzynarodowemi w razie utrzymania dy- 
skwalifikacji Nurmiego. 

SZERMIERŻZE POLSCY JADĄ DO 
BUDAPESZTU. 

Dziś (piątek) o godz. 20 m. 20 z dworca 
głównego wyjeżdża na dwutygodniowy tre- 

ning przedolimpijski grupa naszych czoło- 
wych szermierzy. 

W. grupie znajdują się następujący za 
wodnicy: Pappe, Nycz, Dobrowolski, Suski, 
Segda i Friedrich, oraz trener p. Szomba- 
telly. 

Zawodnicy nasi przeprowadzą na Wę- 
grzech energiczny trening, a osiągnięta przez 
okres ten forma sportowa zaważy w pewnej 
mierze na szansach naszych szermierzy co 

do wyjazdu sa igrzyska olimpijskie do Los 
Angelos. (Pat). 

    

WJ" "EN S"R"T 

„Zelik Chana Bobkes" pod Kluczem. 
W, dniu wczorajszym policja wiieńska o 

trzymała wiadomość o aresztowaniu pod 
Smorgoniami poszukiwanego oddawna przez 
władze śledcze przywódcę „Złotego Sztan- 
daru* Zelika Lewinsona znanego pospolicie 
pod przezwiskiem „Zelik Chana Bobkes*. 

Lewinson poszukiwany był za zorgani- 
zowanie głośnego w swoim czasie porwa- 
nia 8-letniego syna współwłaściciela lom- 
bardu „Kresowja“ p. Lejbowicza w celu wy 
muszenia na nim 15.000 złotych, jako okupu. 

Policji udało się wówczas szybko zdema- 
skować organizatorów afery i w chwili kie- 
dy policja przybyła do mieszkania Lewin- 
sona aby go aresztować, Lewinson uprzedzo- 
ny o tem zbiegł. 

W. pościgu za zbiegłym rozesłano listy 
gończe. Na ślad Lewinsona nie udało się 
jednak wpaść. Oprócz tego polieja prze 
prowadziła szereg rewizyj w mieście, lecz 
również bez wyniku. 

Dopiero w dniu wczorajszym funkejo- 
narjusz policji śledczej w Smorgoniach Cze- 
kajło, udając się do sąsiedniego miasteczka 
w odległości 5 kilometrów od Smorgoń 
spotkał Lewinsona, którego znał osobiście, 
i natychmiast aresztował, 

Lewinsona osadzono w areszcie policyj- 
nym w Smorgoniach. 

W dniu dzisiejszym przywieziony on z0- 
stanie do Wilna i oddany do decyzji miej- 
seowych władz Śledczych. (e). 
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Jutro: Marceljana. 
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Spestrzeisnis Zakłada Ketosraienii U. 8. В. 
w Wlinie z dnia 14 IV — 1932 rsku. 
Cłónienie średnie w milimetrach: 767 

Tamperatura środzia Ą- 6° С. 

+ majwydszs, -- 9 C 

= najniższa: O 

Opad: — ы 

Wiatr: półn.-wsch. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwegi: pochmurno. 

OSOBISTA 
— Prezes Wileńskiej Dyrekeji Poczt i 

Telegrafów p. inż. Karoł Żuchowiecz wyje- 
chał na kilka dni w sprawach służbowych 
z Wilna. 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobec- 
ności p. prezesa Żuchowicza objął w za- 
stępstwie naczelnik Włydziału w V st. sl. p. 
F. Babicki. 

MIEJSKA. 
-— DOOKOŁA GOSPODARKI KINA MIEJ 

SKIEGO. Na porządku dziennym najbliższe- 

go posiedzenia Rady Miejskiej, które odbę- 
dzie się prawdopodohnie w dniu 21 b. m. 
znajdzie się m. in. sprawa gospodarki kina 
miejskiego, która głośnem echem odbiła się 
latem roku ubiegłego na łamach prasy wi- 
leńskiej a nawet i zamiejscowej. Jak wiado- 
mo gospodarka ta stała się przedmiotem 
zainteresowań władz prokuratorskich, które 
do chwili obecnej nie ukończyły jeszcze do- 
chodzenia. Niazależnie jednak od tego Rada 
Miejska wyłoniła ze swego grona specjalną 
Komisję, która otrzymała polecenie zbada- 
nia słuszności zarzutów stawianych kierow- 
nictwu kina w osobie ławnika Łokucjewskie- 
go. Wobec ogromu materjałów prace Ko- 
misji trwały zgórą 6 miesięcy. Obecnie, jak 
się dowiadujemy, dochodzenie zostało defi- 
nitywnie ukończone i na najbliższem posie- 
dzeniu Rady Miejskiej złożone zostanie wy 
czerpujące w tej sprawie sprawozdanie, 

Podług uzyskanych przez nas informacyj 
Komisja stwierdziła podobno z całą stanow- 
czością, że gospodarka prowadzona była nie- 
dołężnie i naraziła miasto na duże straty 
materjalny, gdyż ołbrzymła ilość filmów 
była grubo przepłacana. Komisja stwierdza 
jedynie fakt, abstrahując od tego, czy na 
wyniki takiej gospodarki złożyła się zła wo- 
la, ezy nieudolność kierownictwa. Tej kwe- 
stji Komisja nie poruszała. pozostawiając 
jej wyświetlenie władzom prokuratorskim. 

— Nowe obligacje pożyczki angielskiej. 

Bawiący w Wiilnie w ciągu kilku dni delegat 

Min. Skarbu onegdaj wyjechał zpowrotem 

do Warszawy. Podczas swego pobytu w Wiil 

nie delegat ministerjalny odbył kilka narad 

z Zarządem Magistratu, na których zapadła 

decyzja wypuszczenia nowych, obligacyj, zli 

kwidowanej przez miasto pożyczki angiel- 

skiej. Obligacje te, jak się dowiadujemy, uka 

żą się na rynku angielskim w terminie do 

dnia 15 maja r. b. 

-— Kiedy zostanie otwarty lombard miej- 

ski? Przed kilku dniami delegowany przez 

Wileńską Komunalną Kasę Oszczędności 

wyjechał do Warszawy nowoobrany dyrek- 
tor lombardu miejskiego p. Umiastowski. 

Celem jego wyjazdu jest zaznajomienie się 
na miejscu ze stroną organizacyjną lombar- 

dów miejskich. Po jego powrocie lombard 

ma być natychmiast uruchomiony — tak 
przynajmniej zapewniają władze miejskie, 
czy jednak obietnica ta zostanie dotrzymana, 

wobec stałego już braku zdecydowania ze 

strony naszego Magistratu — trudno prze- 

sądzać, 

— Odgłosy walki o tańszy prąd elektry- 
czny. Jak się dowiadujemy, zrzeszenia któ- 
re wszczęły wałkę o tańszy prąd elektrycz- 
ny zamierzają w najbliższych dniach zwró- 
cić się do Magistratu z prośbą udzielenia 
wyjaśnień, jąki los spotkał ich petycje zło- 
żone w tej sprawie do samorządu. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sobótka w Sałonach Ogniska Akad. 

odbędzie się dnia 16 kwietnia r. b. Początek 
o godz. 21. Gra trio akademickie. Wstęp 1 
zł. (dla gości 2 zł. 50 gr.). 

SPRAWY SZKOLNE, 
— Ferje świąteczne dla uczniów — Żydów 

w Związku ze świętami żydowskiemi Kura- 
torjum O. S, poleciło zwolnić uczniów naro- 
dowości żydowskiej od zajęć szkolnych w 
okresie od 19 do 30 b, m. 

— Młodzież szkolna nie będzie uezestni- 
czyła w pochodach. Kuratorjum О. 5. wydało 
zakaz wysyłania młodzieży szkolnej na po- 
chody i uroczystości. Zarządzenie to spowo- 
dowane zostało troską o zdrowie młodzieży, 
która, jak wykazała praktyka, zwłaszcza je- 
żeli chodzi o dzieci szkół powszechnych, bar 
dzo często ulega przemęczenia względnie 
przeziębieniu. Na przyszłość w pochodach 
i uroczystościach młodzież szkolna reprezen- 
towana będzie jedynie przez poczty sztanda. 
rowe. 

  

HARCERSKA. 
— Złot Chorągwi Wił. Harcerzy. W; związ 

ku z obchodem 20-lecia Harcerstwa na Wi- 
leńszczyźnie odbędzie się pod Wilnem w cza 
sie od 23-g0 do 30-g0 czerwca b. r. Zlot Wil. 
Chorągwi Harcerzy, który zgromadzi pod 
namiotami około sześciuset harcerzy z wo- 
jewództw wileńskiego i nowogródzkiego (te- 
ren Chorągwi Wiileńskiej). 

: Obóz zlotowy, prawdziwe miasta pod płó- 
ciennemi dachami będzie dostępny dla pu 
bliczności, która w ten sposób będzie miała 
możność zetknięcia się z bracią harcerską 
w warunkach i atmosferze prawdziwie har- 
cerskiej. 

Obóz będzie całkowicie samowystarczal- 
ny i zaopatrzony w doskonałe urządzenia. 
Ambulans, poczta, namioty gościnne, cen- 
trala telefoniczna, radjo i 1. d. umożliwią 

należyte obozowanie i utrzymanie łączności 
ze światem. Najważniejsze, że wszystko zbu- 
dują sami harcerze. 

ZE ZWIĄZKÓW Ii STOWARZYSZEŃ. 

— Klub Sportowy Rodziny Wojskowej 
podaje do wiadomości, że po dłuższej przer- 
wie, zstały wznowione lekcje gimnastyki 
szwedzkiej, ćwiczenia odbywają się w sali 
Ośrodka Wychowania Fizycznego przy ul. 
Ludwisarskiej w poniedziałki i czwartki od 
godz. 5—6 wieczór. Panie członkinie oraz 
sympatyczki zechcą się zapisywać w godzi- 
nach ćwiczeń w lokalu Ośrodka Wych. Fiz. 
łub w sekretarjacie Rodziny Wojskowej (ul. 
Mickiewicza 13) w poniedziałki i czwartki 
od godz. 5—7 wieczór. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie pracowników Przem. i Han- 

dlu Drzewnego. Dnia 24 b. m. odbędzie się 
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w lokalu 
Rzemieślników przy ul. Wileńskiej 8, człon- 
ków Zw. Zawod. Pracowników Umysł. Prze- 
mysłu i Hndlu Drzewnego. Początek zeb- 
rańia o godzinie 17-tej, w razie zaś nie 
przybycia odpowiedniej ilości członków — 
odbędzie się takowe w tymże lokalu i w 
tymże dniu o godz. 18 przy mniejszej ilości 
członków. 

Członkowie którzy zalegają w opłatach 
członkowskich w myśl Statutu par. 8 pkt. 6 
nie zostaną wpuszczeni na salę. 

— Klub Włóczęgów. W' piątek dnia 15 
b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12, od- 
będzie się LXXVIII zebranie Klubu Włó- 
częgów Senjorów. Początek o godzinie 19 
m. 30. Na porządku dziennym zagadnienie 
konieczności akcji porozumiewawczej Pol- 
sko-Litewskiej w dobie obecnej.  Zagaje- 
nie wygłosi p. redaktor Ludwik Abramo- 
wicz. Wstęp dla członków. Goście mają pra 
wo wstępu wyłącznie za zaproszeniami piś- 
miennemi. Zaproszenia można uzyskiwać u 
Kanclerza Klubu p. Wacława Pac-Pomarnac- 
kiego telefon 16-90. 

— Komunikat Zw. Pań Domu. W piątek 
dnia 15 kwietnia o godz. 7 wiecz. w sali gim 
nazjum Leleweła odbędzie się zebranie Zw. 
Pań Domu, na którem prof. Jan Muszyński 
wygłosi odczyt p. t. „Zioła lecznicze i ku- 
racje ziołowe”. 

Wstęp dla członków bezpłatny. 
(za opłatą 50 gr.) mile widziani. 

Odczyt w Sekcji Historji Sztuki T. 
P. N. Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki od 
będzie się w tę sobotę dnia 16 kwietnia o 
godz. 8 wseczór w sali Seminarjum Archeo- 
logji Klasycznej USB, ul. Zamkowa 11 (dru- 
gie podwórze w prawo). Na porządku dzien 
nym: Referat d-ra M. Morelowskiego p. t. 
„Zagadnienie twórcy kaplicy św. Kazimierza 
w Wflnie a Constantino Tencałla projekto- 
dawca kolumny króla Zygmunta I w War 
szawie. 

— Odezyt p. dr. Mrozowskiej. Wczoraj 
odbył się w sali kuratorjum odczyt instruk- 
torki ministerjalnej p. dr. Mrozowskiej na 
temat „Wychowanie obywatelskie poprzez na 
uki humanistyczne”, 

Wi dwugodzinnym wykładzie ujęła pre 
legentka szczególnie obecne aktualne zagad- 
nienie wychowania młodzieży w sposób od- 
powiadający potrzebom państwa. Tezy pre- 
legentki wywołały żywą dyskusję, która do- 
wodzi wiełkiej aktualności zagadnienia i 
głębokiego zainteresowania niem sfer nauczy 
cielskich. 

Zebraniu, na którem bardzo licznie rep- 
rezentowane było nauczyciełstwo szkół śred 
nich, przewodniczył p. kurator Szelągowski. 

— Do obrońców Wilna. W związku z 
podanemi swego czasu w prasie wzmianka- 
mi o projektowanym na dzień 16 i 17 b. m. 
1L Zjeździe b. obrońców Wilna i żołnierzy 
Litwy Środkowej, podaje się do wiadomości, 
że wobec zgonu Ś. p. gen. Mokrzeckiego 
zjazd ten w powyższym terminie nie odbę- 
dzie się. Nowy termin zjazdu zostanie poda 
ny osobno. 

Zebranie organizacyjne w sprawie ustale- 
nia nowego terminu zjazdu, wyboru zarzą- 
du Związku oraz zatwierdzenia statutu od- 
będzie się w dniu 17 b. m. o godzinie 11 w 
sali konferencyjsej Wileńskiego Urzędu Wo- 
jewódzkiego Osoby zainteresowane w tej 
sprawie proszone są o łaskawe punktua]ne 
przybycie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Kurs praey społecznej dła młodzieży 
rzemieślniczej. Zarząd Centralny Zrzeszenia 
Młodzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej 
woj. Wileńskiego — pragnąc wyszkolić i 
przygotować swych członków do pracy spo- 
łecznej — zorganizował kurs instruktorski 
pracy społecznej w Wilnie, z następującym 
programem: 

1) Dział. Ideologji Zrzeszenia  Młodz. 
Rzem. woj. WIil. (p. dyr. Jan Łazarewicz). 

2) Dział. Technika prac organizacyjnych 
(p. p. A. Sokołowski i B. Onichimowski). 

3) Dział. Prace świetlicowe w Oddziale 
(p. p. Aluchna, Stubieda, Gawrofiska i Ba- 
stowska). 

4) Dział. Zagadnienia z ekonomji poli- 
tycznej (p. S. Jędrychowski). 

5) Dział. Zagadnienia z geografji gospo- 
darczej i politycznej (p. R. Kongieł). 

6) Dział. Zagadnienia z ustroju politycz- 
nego państw (p. J. Zagórski). 

7) Dział. Zagadnienia z sauki o Połsce 
współczesnej (p. K. Bieliński). 

8) Dział. Zagadnienia z historji rzemiósł 
i robotników przemysłowych w Polsce (p. 
Krawiec). 

9) Dział. Ustawodawstwo robotnicze i 
przemysłowe w Polsce (p. Krawiec). 

10) Dział. Zagadnienia higjeny społecznej 
(p. M. Hryńkiewiczówna). 

11) Dział. Zagadnienia etyki 
(p. S. Antoszczuk). 

12) Dział. Korespondencja zawodowa (p. 
C. Olesza). 

Otwarcie kursu odbyło się w dniu 11 b. 
in. w lokalu gimnazjum, J. Słowackiego. 

Kurs odbywać się będzie 3 razy tygodnio 
wo w łokalu gimnazjum Słowackiego, przy 
ulicy Dominikańskiej Nr. 3 w godz. od 
18—20 m. 30. Bližszych informacyj w spra 
wie Kursu udziela Sekretarjat Z. M. R. i 
P. ul. Mickiewicza 23—5 tel. 359. 

— Robocizna szewców staniała o 15 proc. 
Centrała związków szewskich opracowała 
umowę zbiorową na rok 1932, W, nowej umo 
wie ceny za robociznę są o 15 proc. niższe 
w stosunku do obowiązującej jeszcze umowy 
zbiorowej, uchwalonej w roku 1930. 

Goście 

społecznej 
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SPRAWY ROBOTNICZE. 

Wśród hutników wileūskich. Hutni- 
cy wileńscy w ostatnich miesięcach znałeźłi 
się w niezwykle ciężkiej sytuacji, gdyż za- 
rząd jedynie czynnej huty „Vitrum* zaczął 
tygodniami zalegać z wypłatą zarobków, za- 
słaniając się rzekomym brakiem wpływów 
z Monopolu Spirytusowego. 

W związku z tem ' Zarząd Robotniczego 
Związku Zawodowego Przemysłu Szklanego 
odbył parę konferencyj z dyrekcją huty, a 
gdy to nie dało pozytywnych rezultatów od 
wołał się do Inspekcji Pracy, która zwołała 
zainteresowanych t. j. przedstawicieli związ- 
ku i dyrekcji huty. 

Sprawą tą zainteresował się również Za- 
rząd związku prezydjum Rady Głównej ,.Zje- 
dnoczenia* oraz sekretarjat wojewódzki BB 
WR. z ramienia którego uczestniczył we 

kich konferencjach p. Henryk Kor- 

  

    ecznie po wyjaśnieniu sytuacji i dzię” 
żystym zabiegom związku, popartym 

przez Sekretarjat BBWIR. robotnicy otrzy= 
mali wypłatę należytości narazie za dwa ty- 
godnie wstecz. 

W) dałszym ciągu są czynione usilne za 
biegi, by. Dyrekcja „Vitrum* uiściła załegłoś- 
ci względem robotników i uregulowała na 
przyszłość kwestję normalnych wypłat ty- 
godniowych. 

Dnia 10 b. m. w sali przy ulicy Wiielkiej 
34 odbyło się walne doroczne zebranie Ro- 
botniczego Związku Zawodowego Przemysłu 
Szklanego. Obradom z wyboru przez akla- 
mację przewodniczył zaproszony przez та- 
rząd związku na to zebranie p. Henryk Kor- 
czewsk 

Przedmiotem obrad była w pierwszym 
rzędzie poruszona powyżej kwestja  zale- 
głości za prace na hucie ,Vitrum* oraz spra 
wy organizacyjne. Na zebraniu tem zażeg- 
nana została groźba strajku na hucie i po- 
wzięta została jednogłośna uchwała która 
dała dyrektywy do zlikwidowania zatargu. 

Po dyskusji nad zagadnieniami organi- 
zacyjnemi odbyły się wybory zarządu związ- 
ku. Przez aklamację na wniosek ze strony 
uczestników zebrania pozostawiono w peł- 
nym składzie dotychczasowy zarząd, sprę- 
żyście działający pod przewodnictwem p. 
Wacława Januszewskiego, przyczem doko- 
optowano 3-ch nowych członków. 

Zebranie jednomyślnie opowiedziało się 
za wzięciem udziału w obchodzie święta ro- 
botniczego ł1-go Maja pod sztandarami „Zje- 
dnoczenia“. (w)- 

RÓŻNE. 
— Przedstawiciel Łigi Narodów w Wilnie 

W: najbliższych dniach ma przybyć do Wił 
na delegat Ligi Narodów dr. Bandreau, któ- 
ry przeprowadza badania w zakresie epi- 
demjologji i zbiera w tej dziedzinie mater- 

"RADIJO 
PIATEK DNIA 15 KWIETNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 

ny. 14.15: Muzyka popularna. 15.15: Komu- 
nikaty. 11.25 Odczyty dła maturzystów. 16.10 
Audycja dla dzieci. 1.40: Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego, 17.10: 
„Opinje w historji" — odczyt. 17.35: Kwa- 
drans muzyki polskiej. 17.50: Recytacje w wy- 
konaniu Teresy Mareckiej. 18.05: Koncert. 
18.50: Komunikaty L. O. P. P. 19.00: Polakom 
na Kowieńszczyźnie. 19.15: Przegląd prasy rol- 
niczej. 19.25: Feljeton humorystyczny w wyk. 
Leona Wołłejki. 19.40: Program na sobotę. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna. 20.15: Koncert symfonicz- 
ny z Filharmonji. 22.40; Komunikaty, 23.00: 
Kabaret (płyty) „Ostatnia noc*. 

SOBOTA, DNIA 16 KWIETNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Słynni soliści (płyty). 14.45: Kon- 
cert żydowski. 15.30: Wiadomości wojskowe. 
15.40: Przegląd wydawnictw perjodycznych. 
11.00: Przerwa. 16.10: Odczyt dła maturzy- 
stów. 16.30: Muzyka z płyt. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Utwory Bacha i 
Mozarta (płyty). 17.10: „Rola Wilna w go- 
spodarczej odbudowie państwa polskiego” 
odczyt. 17.35: Transmisja ze Lwowa i War- 
szawy. 18.50: Kom, Wil. Tow. Org. i Kół 
Roln. 19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Pro. 
gram na tydzień następny. 19.30: Wiadomoś- 
ci sportowe. 19.35: Rozmaitości. 16.45: Pras. 
dziennik radjowy. 20.00: „Na widnokręgu”. 
20.15: Koncert. 21.10: Koncert życzeń (płyty). 
22.10: Koncert szopenowski. 22.40: Komuni- 
katy. 22.50: Muzyka lekka i taneczna (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
POEZJE BRONISŁAWY OSTROWSKIEJ. 

O godz. 17,50 artystka Teatrów Miejskich 
p. Teresa Marecka odczyta przed mikrofo- 
nem szereg utworów lirycznych z pośmiert- 
nego wydania dzieł znakomitej poetki Bro- 
nisławy Ostrowskiej, której twórczość osią- 
gnęła swój rozwit w okresie Młodej Polski. 

POPIS SZKOŁY ŚPIEWU J. KRUŻANKI. 
Na koncercie popołudniowym (godz. 18 

min 05) w studjo rozgłośni wileńskiej wystą 
pią uczniowie i uczennice szkoły śpiewu prof 
Jadwigi Krużanki i wykonają najpiękniejsze 
wyjątki z opery Wił, Żełeńskiego „Goplana”. 
Zaznaczyć należy, iż partje fortepianowe 
wzmocnione zostaną przez ,„„mruczando* w 
wykonaniu chóru żeńskiego, co będzie dla 
słuchaczy interesujęcym ewenementem. 

TRANSMISJA KONCERTU SYMFONICZNE- 

GO Z UDZIAŁEM WILHELMA BACKHAUSA 
Dnia 15 kwietnia o godz. 20.15 rozgłośnia 

Polskiego Radja transmitować będzie z Fit 
harmonji Whrszawskiej koncert symfonicz 
ny pod dyrekcją Emila Młynarskiego. Wies 
czór ten poświęcony jest utworom Beetho- 
vena. Jako solista wystąpi sławny pianista 
niemiecki, uczeń A. Reckendorfa i.E 
jusza Dalberta, zdobywca nagrody im. An- 
toniego Rubinsteina w Berlinie, Wilhelm 
Backhaus. Artysta koncertuje od r. 1900 i 
wielokrotnie odwiedzał już Warszawę zaw- 
sze szczególnie ceniony dia niezwykle chara 
kterystycznej gry, techniki wspaniale wygła 
dzonej i dła poczucia stylu, zwłaszcza w ut- 
worach Beethovena. Tym razem artysta wy- 
kona Koncert Es-dur Beethovena z towarzy 
szeniem orkiestry. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

Do składu hurtowego kupców chrześcijan 
w Wilnie, mieszczącego się przy ul. Ostrobram 
skiej Nr. 28 dostali się złodzieje i wynieśli 2. 
worki cukru łącznej wartości 450 zł: ы 

Romanowi Chulewiczowi (Litewska 6) z 
niezamkniętego mieszkania została skradziona 
papierosnica srebrna oraz inne drobne przed- 
mioty łącznej wartości. 200 zł. Ustałono, że 
kradzieży tej dokonały: Zofja Andrzejewska 
(Werkowska 17) i Wanda Podlewska (Kal- 

waryjska 117). Zostały ose zatrzymane, lecz 
skradzionych przedmiotów nie odnaleziono. 

_ W dniu 13 b, m. Zygmuntowi Malkiewiczo- 
wi (Antokołska 78) został skradziony licznik 
wartości 150 zł. Ustałono, że kradzieży tej do- 
konali: Aleksander Kochanowski (Koszykowa 
47) i Jan Zawadzki (Młynarska 17), których 
narazie nie zatrzymano i skradzionego liczni- 
ka nie odnaleziono. 

W nocy z dnia 13 na 14 b. m. na gorącym 
uczynku usiłowania kradzieży kur ze składu 
mieszczącego się w domu Nr. 53 przy ulicy 
Archanielskiej, został zatrzymany znany za- 
wodowy złodziej Szymon Nemik (Archaniel- 
ska 46). : 
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TEATR ! MUZYKA 
— Premjera sztuki „Pod falami“ — na 

Pehulance. Dziś, w piątek 15 kwietnia o 
godz. 8-ej w. po raz pierwszy ukaże się in- 
teresująca sztuka współczesna Jana-Adolfa 
Hertza „Pod falami* w r rji H. Zelwe- 
rowiczowny. Sztuka ta d. interesujacej 
i aktualnej trešci — cieszyla się dužem - 
ciem na wiełu scenach, odnos. w War 
wie ostateczny sukces aby ońcu zawi- 
lać do Wiilna, gdzie napewno długo cieszyć 
się będzie należnem uznaniem i powodze- 
niem. W „Pod ami* weźmie udział świet- 

ny artysta A. R ki który sztuką tą zamk- 
nie cykl gościn 1 występów w Wilnie. 
Resztę obsady stanowią: pp. Bren у 

      

  

     
    

    

    
   

  

   

  

  

   

  

werowiczówna, Gliński, Budzyński, nina 
Skrobecka (pierwszy występ), Ładosiówna, 
Zielińska i in. Piękne dekoracje skompo- 
nował Wiiesław Makojnik. 

Jutro, w sobotę 16 b. m. o godz. 8-ej w. 
„Pod falami". 

— Jutre, uroczysta premjera w „Łutni* 
Dziś, w piątek 15 etnia generalna próba 

sztuki „Miłość czuwa”. 
Jutro, w sobotę 16 b. m. o godz. $:ej w. 

odbędzie się uroczyste przedstawienie, urzą- 
dzone z okazji 10-lecia pracy artystycznej 
w Wiilnie lubianego i cenionego artysty 
i reżysera Karola Wyrwicz-Wichrowskiego, 
który na dzień swych uroczystości przygoto- 
wał wesołą, pełną humoru komedję Cailla 
ta i Fleurs'a, „Miłość czuwa”, odtwarzając 
w niej jedną z ról głównych. 

    

  

  

Po przedstawieniu w górnych salonitch 
hotelu George'a odbędzie się bankiet na któ- 
ry bilety, zaproszenia oraz wszełkich infor- 
macyj udzielają kancelarje Teatfów  Pohu- 

lanka i Lutnia. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— „Słomkowy kapelusz* — na Pohulan- 
ee. W] niedzielę 17 kwietnia o godz. 4-ej pp. 
odegrany zostanie barwny, roztańczony i 
rozśpiewany wodewil Labiche'a- „Słomkowy 

nas w niesamo 

  

  

  

popołudniowe. 

— „Bęben* — w teatrze „Lutniać, W nie 
dzielę 17 kwietnia o godz. 4-ej pp. Jedyny i 
ostatni raz jako popołudniówka uk: 
pełna poryw: cej młodości i słonecznej p 
gody komedja Vebera „Bęben*, w której 
Antoni Różycki święci zasłużone triumfy. 
Ceny miejsc popołudniowe. 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- 
A Współczesnej. W: niedzielę dnia 17-g0 
kwietnia r. b. w lokalu Związku Zawodowe- 

iteratów (Ostrobramska ©) odbędzie się 
Polskiego Towarzystwa Muzyki 

esnej przy udziałe p. Heleny Dal 
ran), p. Adeli Bay (fortepjan) i p. Alber- 

l WI progrmie utwo- 
de 

   
  

  

   
    

   

        

   

    

Debussy'ego, Respiglyi'ego, ry 
Falla i inne. Początek punktualnie o godz. 
8-ej wiecz. Goście bardzo mile widziani. 

DESI TII T LTEN ОРОЕИ ИНЕИ 

Popierajcie Przemysł Krajowy 
—__ 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dówięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwiękowe Kino - 

CASINO 
Wietka 47, tel. 15-41. 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

ŚLICZNE 

SADZONKI 
sosnowe | świerkowe 
Ji2 letnie z własnych 
szkółek po cenach kon- 

kurencyjnych poleca 

Zarząd Dóbr Parafja- 
nów i Hniezdzilów, 
poczta Parafjanów. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

pod Nr. 6334. 

  
  

  

Sprzedam 

plac 
200 sążni na Zwierzyńcu. 
O warunkach dowiedzieć 

się w „Kurjerze Wil.* 

Od poniedział- 
ku ll-go b. m. % 

Dziś! Najpopul. 
aktorzy 

Dziś Świetna sztuka 
filmowa w 12 aktach 
Charles Rogers i Nancy Caroll. 

  

PIEŚŃ 0 ATAMANI 6 W roli Atama- 
na 

KSU R OFFER W ELEN S Kl 

Echa zajść listopadowych w Wilnie. 
Załkind i Wulfin przed sądem. 

Dziś przed IIl-cim wydziałem karnym są- 
du okręgowego znajdą dwie sprawy, pow- 

stałe w czasie ekscesów ulicznych, jakie mia- 
ły miejsce w listopadzie ub, roku. 

Jedna z tych spraw. dotyczy Lejby Załkin- 
da, liczącego lat 24 i Chackiela Oguza lat 2: 

oskarżonych o udział w zajściu z dnia 10 li- 
stopada przy zbiegu ul. Słowackiego i 
tyckiego, gdzie grupa studentów narodow: 
żydowskiej zaatakowała studentów Polaków 

W tym to zajściu student prawa Stanisław 
Wacławski został, jak azuje śledztwo, ugo- 
dzony kamieniem przez Załkinda. Rana za- 
dana w głowę spowodowała śmierć Šš. p. Wa- 
cławskiego. 

W wyniku śledztwa Załkinda i Oguza po- 
stawiono w stan oskarżenia z art. 122 cz. 1 
p. 1 k. k., a prócz tego Załkinda dodatkowo z 
art, 470 cz. 1 p. 1 k. k. (zadanie w przystę- 
pie silnego wzburzenia duchowego b: ciężkie 

dzenia ciała wskutek czego nastąpi- 
ła śmi UG 

Kiedy rannego koledzy umieścili w doroż- 
ce i wieźli na stację pogotowia ratunkowego, 

  

     

   

      

   
  

    

    
    

      

   

nturników 
i posypały 

powierz- 

zaatakowała ich grupa inr 
Znowu poszły w ruch laski i k 
się kamienie, z których jeden ugo 
chownie w głowę rannego Wacła iego. 

W czasie tego zajścia ujęto jedneg: 
spraweów w osobie Samuela Wulfina, liczące- 

  

   

  

      

H. A. Schlettew. Fumnego 
Z dostosowaną do akcji muzyką wystąpi orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

Paczątek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. 

Dziś! Film rewelacja! 4.000.060 dol. 
koszt. realiz tego filmu-arcydzieła. 

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

CENY ZNIŻONE: na | seans Balkon 50 gr., Parter 80 gr., na pozostałe seanse Balkon 66 gr, Parter od 1 zł. 

Marlena Dietrich == Greta Garbo 
X-27 Szpieg) i ANNA CHRISTIE 

Dziśl Dwie największe światowe 
gwiazdy filmowe, niedościgniona 
rywalizują w jednym programie w swoich 
największych kreacjach w filmach p. t. 

Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

ANIOŁOWIE PIEKŁA 
To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych! 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Naielošniejazy film doky-chaczeji 
Film, który wstrząsnął światemi 

Początek o godz 4, 6, 8.i 10'15 

Ceny normalne Początek o godz. 3.30, 7 i 1030. Dodatki dzwiękowe. 

świata Pat i Patachon 
Nad program: Konkursowe dźwiękowe dodatki 

Dla młodzieży dozwolone. 

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

Paramountu i Pata oraz dodatek rysunkowy. 
5 Ceny miejsc zniżone cd 40 gr. 

WKRÓTCE słynna gwiazda Brygida Helm w jej najnowszej i najlepszej kreacji dźwiękowej „GLORJA* 

» «Triumf miłości (Trzykrote wesele) 

W KONKURACH 
Początek © godz 4, 6, Bi 10 15 

W rolach główn. 
Jean Hersholt, 

Film ten przedstswia dzieje mlodej pery, ktėrej 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. 

Dziś! Najpiękniejszy f:lml Cud 

objawienial 100%, dźwięk. arcy- 
dzieło mistrza Wan Dyke'a pt 

Poszukuję 

mieszkania 
Słonecznego o 2-3.po- 
kojach z kuchnią 
wprost od gospoda- 
rza, najchętniej w o- 
kolicy Mostowej, Ży- | 
gmuntowskiej, w. 
Aany lub okolicy. 
Łask. zgłoszenia do 
„Kurjera Wileńskie. 
go” pod „Sloneczne“. 
    

Sprzedaje się 
71/, hekt. ziemi, 
6d Wiłna, dowiedzieć się 
od godz. 16—18 ul. Kal- 
waryjska 

nowicz. 

Wydam 
w dzierżawę 
plac (od 200 

do 400) 

O warunkach dowie- 

dzieć się: ul, Tusku- 
lańska 6—2, 

  

  

Lekarz-Dentysta 

B. Leskies- Kłok 
Wileńska 15 m. !, tet. 335 

przyjm. od 10—2 i 4—7. 
  

DR. MED. 

Nadzieja Lichtmachor 
Choroby kobiece. 

Przyjmuje od 2 do 5 pp. 
Kwiatawa 4, m 8. 

Akuszerka 

МГ АМОРТО МИ 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

  

  

Mid BYZEJKA 
przyjmuje od 9 r. da 7 w 
przeprowadziła się 

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

umeblo- POKÓJ "xz:; 
duży z oświetl. elektrycz. 

do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej Il m. | 

  

Trader Hor 
W rolach głównych Edwina Both i Harr Caney. 

Monumentslny epok. 
dramat w Dżungłach 
Afrykańskich. 

Następny program: Cztery pióra. 

| Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
| uł. Mickiewicza 9. 

Nowootworzona Mleczarnia 
„KRESOWIANKA” Mickiewicza z1 
Artykuły gastronomiczno-owocowe. 

   

go lat 19, i postawiono w stan oskarżenia z 

art, 122 k. k: 
Ranny Wacławski w kilka miut po przywie 

zieniu do szpitała św. Jakóba zmarł nie od- 
zyskując przytomności. 

Sekcja dokonana przez prof, d-ra S. Sien- 
galewicza ustaliła, iż przyczyną Śmierci by- 
ła pierwsza rana, zadana w zajśćciu na ulicy 

Słowackiego. 
Rozprawie przewodniczyć będzie wicepre- 

zes p. Wacław Brzozowski przy udziale pp. 
sędziów K. Bobrowskiego i M. akowskieg: 

Oskarżenie wnosi podprokurator p. W, Je 
nowicz. 

   

  

     

      

   
      

    

    

   

żonych bronić będą mec. mec.. Smia- 

is z Warszawy oraz Petru- 
chow z Wilna, 

sprawy prawdopodobnie rozpozna- 
wane ą łącznie. 

Wejście na salę rozpraw ograniczono przez 
wydawanie specjalnych biletów. 

      

   

Ka-er. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec: żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

nie ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji 
st. Czeremcha, Lida, Bielsk Podlaski, Żabinka, 
i bufetów: Zalesie, Malkowicze, Czeremcha, Sobibór, 

Andrzejewicze, Czarna Wieś, Juraciszki, Białowieża, 

Skrzybowce, Kossów, Nurzec, Drohiczyn, Bohdanów, 

Brasław, Osowiec, Sokółka, Dubica, Siemiatycze, Gra- 
jewo i fryzjernia st. Lida z terminem objęcia 

1932 roku, oraz bułetów: Kamienna Nowa, Różanka, 

Kuźnica, Mikaszewicze, Bieniakonie z terminem ob- 

jęcia | czerwca 19:2 roku. 
Naczelnik Wydziału. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
W przededniu sezonu rolnego. 

Z pogranicza donoszą, iż na terenie Bia- 
łorusi sowieckiej są czynione usilne przygo- 
towania do wiosennych zasiewów. Z Mińska 
i innych miast przybywają na prowineję 
traktory, ma: jy rolnicze, oraz autami zwo 
żene jest zboże do składów poszczególnych 
kolektywów. Dnia 10 b. m. wpobliżu Sieli- 
szeze kolo Lohojska został obrabowany tran 
sport zboża w iłości trzech aut ciężarowych 
Rabunku dokonały grupy głodnych włościan 
grasujących pe większych drogach. 

  
  

Specy opuszczają Z. S. R. R. 
Ze Stołpców donoszą, iż w ostatnich dn. 

pociągiem moskiewskim udającym się przez 
Warszawę do Paryża przejechało 9 1        

Resji Sowieckiej. Charakterys 
iż inżynierowie ci byli niejako 
przez dwóch urzędników sewieckieh należ 
cych do poselstwa ZSRR. w Berlinie, gdy 
dygnitarze ci ani na krok nie odstępowali 
cudzeziemców. 

Tragiczna ucieczka z „raju sowiec- 
kiego*. 

Dnia 12 b. m. wieczorem w rejonie Su- 
chodow: zny na teren polski przedostało 
się 4 wło: n oraz 17-letni uczeń Iwan Mał 

kew z Pieszczenie, który z matką i młod- 

szym bratem uciekał z Rosji. W; ezasie prze- 
kraczania granicy matka jego oraz brat zo- 

   

  

   

  

III kl 
Jańów sie od dnin |-go czerwca 1932 r. do 

nie wagonów osobowych w Wilnie* 

| maja 

W ofertach należy 
a mianowicie: 

I. Pokwitowania Kasy Dyrekcyjnej 
djum w wysokości 3% wartości oferowanej rcboty. 

2. Piśmiennej deklaracji o tem, że warunki ogólne wykonania robót i prze 
pisy techniczne są ubiegającemu się o roboty znane 

wskazać ceny za niżej 

№ 86 (2328) 

stali postrzeleni przez patrol sowieckiej stra- 
ży granicznej. Matka mimo rany usiłowała 
przedestać się do pierwszych rowów grani- 
cznych, lecz skutkiem upływu krwi padła 
nieprzytomna o kilka mtr. od graniey pol- 
skiej. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 

Polskiego z 
wykazuje 
tych, to j 

14. 4. (Pat). Bilans Banku 
pierwszą dekadę kwietnia r. b 

zapas 2101а 573.564 tysiące zło- 
to 50 tysięcy złotych w j, niż 

dniej dekadzie. Pieniądze i nał 
niczne zaliczone do pokrycia 

ię o 3.901 t 7 zł, do sumy 
. Również i niezaliczone do+ 

yły się o 4.538 tysięcy 
zł. Portfeł wekslowy zmalał 

y złotych i wysosi 629.189 ty- 
i zastawowe j 

    

    
      

        

          
   

          

     

   

  

   

   
zł. do 115.014 tys. zł. Inne 

aktywa wyno: 136.140 tys. zatem o 406 t. 
zł. mniej, niż w poprzedniej dekadzie. W     
pasywach pozycja natychmiast płatnych zobo 
wiązań wzrosła o 28.625 tysięcy zł. do sumy 
197.864 tys Obieg biletów bankowycie 
zmniejszył się ce zł. Sto- 
sunek procentowy pokrycia obiegu biletów 
i natychmiast płatnych zobowiązań Panku 

  

     

  

-owo-walutowe 49.36 proc. wresz 
złotem sa o tylko obiegu 

biletów bankowych wy 52,11 proc. Sto- 
pa ryskontow4 Banku 7 i pół, lombardow= 

8 i pół proc. 

     

ZEN" M: 

PRZETARG. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie niniejszem ogłasza prze- 

targ na oczyszczanie i dezynfiekcję wagonów osobowych ma stacji Wilno w cza- 
dnia 31 marca 1933 roku. Reflektanci winni 

złożyć do specjalnej skrzynki w Prezydjum Dyrekcji (Wilno, ul. Słowackiego 2) 
nie później 26-go kwietnia 1932 roku do godziny 12-ej w południe oferty w za- 
pieczętowanych i zalakowanych kopertach z napisem „Na przetarg na oczyszcza- 

z dołączeniem: 
D O. K. P. Wilno na wpłacone wa- 

zamieszczone rodzaje robót, 

  

  

Energicznemu, posiadającemu 

20—30 000 kapitału obrotowego 

oddam zastępstwo 
mających już powszechne zastosowanie patento- 

wanych pieców pokojowych i kuchennych. 

Zgłoszenia pod „Inżynier* do Administracji. 

  

    

    

  

  

Kąpiele truskawieckie i „Naftusia“ 
wrócą Ci siły i zdrowie! 

kwiecień — mal! 
Informacyj żądać — mieszkania zamawiać 

przez Zarząd Zdrojowy — Truskawiec. 

Truskawiec—otwarty! = 

Jedž do Truskawca na tani sezon wiosenny 
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a) 4-osiowy wyściełany . . 

tylka 
c) 2—3-osiowy wyściełany . 

  

d) 2—3.osiowy twardy. 
  

Wydaje śnisda- 

nie, obiady, kolacje—po cenach zupełnie przystępnych 
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KURJER WILEŃSKI 
Bpėika z ograniez. edpowiedz. 

ZRUKAANIA i NTROLIGATORNIA 
"ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 
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Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, camorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekiy, zapro- 
ezenia, afisze i wczel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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SYDNEY HORLER. 11) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

— Zapominasz że już się wdałem 

+—powiedział. 
Traill uśmiechnął się: 

— Za to, coś już uczynił, Bishop 

i ja jesteśmy ci ogromnie wdzięczni. 

Nie wątp o tem. Ale fakt jest faktem, 

że dopóki się od nas nie odstrychniesz, 

ustawicznie będziesz miał szansę prze- 
niesienia się w krótkiej drodze na in- 
ny, lepszy Świat. Nie sądź, bym prze- 
sadzał: to ścisła prawda. Ja, jako sta- 

ry przyjaciel, mój Geraldzie, nie chcę 

tego brać na sumienie. Oto moje o- 

statnie słowo. 
— Do djabła z tobą i z two- 

jem sumieniem! — wybuchnął Holi- 

day. Rozwścieczony, czuł że na nic 
się nie przyda ciągnąć dalej tę jedno- 

stronną argumentację. Trzeba się wy- 

nieść, póki się do ostatka nie straciło 

cierpliwości. : 
— No dobrze, pójdę sobie precz, 

zostawiając was samych. — nie zdołał 

jednak powstrzymać piorunu gniewu: 

—Radzę tylko, byście okazali nieco 

więcej przezorności i gorliwości niż 

dotychczas. Żegnam, panie Bishop. 
Ów, z żartobliwym ognikiem w о- 

czach, wstał i podał mu rękę. Nietylko 
nie był dotknięty, lecz uśmiechał się 

owszem. 
—- Dobranoc, Holiday; nigdy nie 

zapomnę, jakeście mi stanęli w przy- 

godzie. 
Holiday krótko uścisnął mu rękę 

j odwrócił się. Mimo wszystko, choć 

instynktowo polubił Bishopa, z naj- 

%ywszą satysfakcją byłby go obił po 

Przełożył Czesław Kozłowski. 

karku... Tak, dość emocjonujący wie- 
czór. 

Nim zdążył otworzyć drzwi, Piotr 
Traill złożył mu dłoń na ramieniu. 

— Staraj się spojrzeć na to we wła 
ściwem świetle, mój stary, jakkolwiek 
niełatwo ci to przyjdzie. — Chwilkę 
milezał, — Jesteś człowiekiem, dla 
którego życie powinno mieć wielką 
wartość; szczerze mówiąc, absolutnie 
niczego ci niebrak. Nie ryzykuj więc 
utraty tego raju. Nie gniewaj się, lecz 
w danym wypadku jesteś zupełnym 
dyletantem, a tu trzeba niemałej 
wprawy szawodowej. Dla Bishopa i 
dla mnie to fach codzienny. Idź sobie 
teraz do domu i corychlej zapomnij 
o wszystkiem. 

— Ježeli to ma znaczyč, že powi- 
nienem trzymač język za zębami, to 
možecie byč spokojni. 

Uścisnął Traillowi rękę i wyszedł. 
Po pięciu minutach był na Russel 

Square. Tu wsiadł do taksówki i 
wkrótce dostał się do własnego miesz- 
kania na Mount Street. 

Otworzył mu jego służący, 
żołnierz Samuel Somers. 

— Jest depesza dla pana — zamel- 

dował. 
Holiday wziął telegram z tacki i 

obojętnie rozdarł kopertę. 

Skamieniał. 
Oto co przeczytał: 
Mam nadzieję wkrótce będę miał 

przyjemność spotkać pana jeszcze. — 
Stadenfeld. 

były 

   

DZIEWCZYNA, KTÓRA SIĘ ODWA- 
ŻYŁA. 

Dwaj agenci wywiadu ciągnęli da* 
lej poważną rozmowę. Wzrok Bisho* 
pa stracił swą figlarność, a i Traill nie 
uśmiechał się już bynajmniej. 

— A więc jest w tem ręka Staden 
felda — nawiązał Traill. — Tak też 
przypuszczałem. W jaki sposób dostał 
się tu dzisiaj? 

Bishop uśmiechnął się pogardli 
wie. 

— Widocznie ktoś przychodził tu 
parokrotnie pod moją nieobecność i 
sporządził sobie dobry woskowy od: 
lew zatrzasku — odparł; — niema bo 
wiem wątpliwości, że podrobiono 
klucz. Chytre to djabły — dowiodła” 
by tego dzisiejsza noc, nawet jeślibyś 
my dawniej o tem nie wiedzieli. Wró 
ciłem z obiadu około dziewiątej i po” 
szedłem do siebie się przebrać. Nie 
miałem żadnych podejrzeń, ale snadź 
Stadenfeld i jego wspólnik (nie mam 
pojęcia kto to) wśliznęli się za mną do 
domu.-W jakiś niepojęty dla mnie spo 
sób Stadenfeld musiał znać mój zwy: 
czaj przebierania się w szlafrok przed 
przystąpieniem do zajęć wieczornych. 
Tak, czy owak, gdy, Bogu ducha wi- 
nien, zeszedłem tu po kilku minu- 
tach — masz tobie! w pokoju stoi 
Stadenfeld, a raczej jego olbrzymi 
brzuch, i mierzy we mnie z rewolweru 
z tym swoim obmierzłym „ uśmiesz- 
kiem. Oczywiście stropiłem się nara- 
zie i oto podczas gdy trzymałem ręce 
do góry, jego pachołek, podkradłszy 
się ztyłu, ogłuszył mię ołowianym ki- 
jem. Widocznie zemdlałem, bo nic nie 
pamiętam do chwili, gdy się znalaz” 
łem, związany, pociemku. Jąłem się 
szamotać i raptem wypadłem ze scho* 
wku tu.. Gdyby nie Holiday, nie wiem 
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oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

e) pocztowy. . . - 

g) pocztowo-bagażowy. . .|--——| 
| \ 

h) pocztowo-bagażowy (ze- | 
wnątrz całkowicie, a we- 
wnątrz tylko przedział 
bagażowy) . . . . . 

  

b. s-ka 

UL. SUBOCZ Nr. 2   różnej konstrukcji. 

[WĘGIEL i KOK 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

poleca Gm M DEULL, Vil 
BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, teł. 999 

  

coby się ze mną stało. A wiesz? ten 
twój Holiday wcale mi się podoba. 

Piotr kiwnął głową: 
— I ja go bardzo lubię. Tak bar 

dzo, że wszelkiemi sposobami posta- 
ram się go trzymać zdala od tej afe: 

ry. Zbyt poczciwy to chłop, by go po- 
święcić w takiej wstrętnej sprawie... 

No, ale chyba będziesz musiał poz 

być się tego mieszkania. 
— Tak, niestety — westchnął Bi- 

shop. — Wszak wiesz, dlaczego obra- 
łem sobie tę kryjówkę? 

— Dlatego, że z naszego punktu 
widzenia, jest to jedna z najciekaw- 
szych dzielnic Londynu, gdzie można 
trzymać rękę na pulsie zbrodniczego 
elementu. Tak jest, wiem o tem. Ale 
od dziś kryjówka jest już znana. Może 
lepiej, żebym zabrał to, co Holiday 

przyniósł? 
Zamiast odpowiedzi, Bishop pod: 

szedł do safesu. 
—QOwszem. Masz. 
— No, a ty? ' 
Bishop się roześmiał: 
— O, ja tu jeszcze pobędę. Przy” 

najmniej przez dzisiejszą noc. Kto 
wie, może nadejdzie jeszcze jaki gość? 
Ale tym, razem — dodał posępnie — 

będę gotów na jego przyjęcie. Wraca- 
jąc do Holidaya: kto to zacz? 

— Do obrzydliwości bogaty czło” 
wiek, znakomity sportowiec, jeden 
z championów gry w polo. Pół+Amery- 
kanin, półrAnglik, zlepek tego, co w 
obu narodowościach najlepsze. Poza” 
tem, niewiele o nim wiem, choć przy 

jaźnimy się od sześciu lat. Dużo pod: 
różu je. 

— Dziwne, że Walerja jego wybra 

ła. 
— Tak, poniekąd. Ale skoro dzie 

wczyna była w opałach, nie wyobra: 

Drukarnia „Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 
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Zakład Zegarmistrzowski i Jubilerski e 

W. Tomaszewski i 5. Sienkiewicz 
przyjmuje reperacje zegarków 

Ceny zniżone. 

i) wagony wszystkich rodza- 
jów taboru osobowego 

wyjątkiem wagonów 

dowego T-wa poczto* 
wych, bagażowych i po- 
cztowo-bagażowych . . |——| 

j) sypialny Międzynar. T<wa 
wagonów sypialnych. .       dnwać nie należy. 

  

wienia się do podpisan 
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10, jące jednemu z wyżej wymienionych 
W razie nieutrzymania się na   2222/V1 
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żam sobie, by mogła łepiej trafić. Czy 

się ze mną nie zgadzasz? 
— Owszem. A propos: może masz 

od niej wiadomości? 
— Ani słówka. — I Traill spoważ 

niał. — Czy pytasz dla jakichś szcze: 
gólnych powodów. 

— Stadenfeld blagował dziś Holi: 
dayowi, że jego banla uwięziła Wa- 
łerję Insall i trzyma ją jako zakladni- 

czkę. Spodziewam się, że łgał. 

— Własnoręcznie zamordowałbym 

tego szuję. Słuchaj, jeżeli nadejdą ja” 

kie wiadomości, daj mi zaraz znać. 

—- Dobra. A wracając do domu. 

przejrzyj papiery. To pewnie coś cen 

nego. 
— Nie pojmuję, czemuś ich dotąd 

sam nie przejrzał — zdziwił się tam- 
ten. 

— Zabroniłem sobie tego za karę. 
Po tem, co się dziś przytrafiło, uzna 

ję, że właściwem dla mnie miejscem 
byłby rzeczywiście zakład krawiecki. 
Nie godzien jestem stanowiska w po 
lieji nie mówiąc już o departamencie 

L 2. A przytem nie miałem jeszcze cza 

su — rzucił ze swym miłym półironi 

cznym uśmiechem. 
— Bywaj zdrów. I miej się na o* 

strożności — rzekł Traill na odchod- 

nem. 
Bishop dostał z szuflady rewolwer, 

który starannie obejrzał. 

—- Wielcebym pragnął, by kto 

przyszedł dzisiaj... — powiedział zna 
cząco. 

W pół godziny później Piotr Traill 
wszedł do własnego mieszkania w 
dzielnicy Adelphi. Wskazówki maho* 
niowego zegara w jego gabinecie sta” 

ły na pięć przed dwunastą. Traill u: 

siadł w olbrzymim skórzanym fotelu 

wpobliżu wesoło się buzującego pło: 

mienia na kominku. Paczuszka leżała 

Redaktor 

b) 4-osiowy twardy. . . «|--——- 
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W rubrykach przekreślonych linjami poziomemi niekropkowanemi cen po— 

Warunki przetargu można przejrzeć w Wydziale Mechanicznym Dyrekcji. 
W razie cofnięcia złożonej oferty jak również w wypadku odmowy sta- 

umowy po przyjęciu przez Dyrekcję złożonej oferty 

przedsiębiorca traci wadjum, które przelewa się na dobro Kolei. Termin ważności 
oferty określa się 6 tygodniami. Jeżeli ubiegający się o roboty nie może akcep-- 
tować tego terminu, to winien sam ustalić termin ważności swej oferty. Przetarg: 
może być unieważniony bez podania powodów i Dyrekcji przysługuje prawo wy- 
boru przedsiębiorcy niezależnie od cen. 

Nieuwzględnione oferty pozostają bez odpowiedzi. Qierty nieodpowiada- 
warunków przetargu uwzględnione nie będą. 
przetargu, wadjum zostanie zwrócone. 

Wydział Mechaniczny, 
Dyrekeji Okręgowej Kolei Państwowych 

w Wilnie. 

przy nim na stoliku w oczekiwaniu. 
aż Piotr nabije sobie fajkę. Skoro 
tytoń dobrze się zakurzył, Traill za- 
jął się portfelikiem. Czytając różno” 
rakie dokumenty, drobnem, ale peł=* 
nem charakteru pismem sporządzone 
na cieniutkich arkusikach i oglądając 
trzy małe fotografje, mruczał sam do 
siebie z podziwem. 

Nie zdążył dokończyć lektury, gdy 
u drzwi frontowych rozległ się dzwo* 
nek. Nie chciało mu się wstawać, ałe- 
dzwonki nastąpiły rychło jeden pe 
drugim. 

Wstał. Ostrożność wszelako kaza” 
ła mu przedewszystkiem zgarnąć ра- 
piery oraz fotografje i schować je w 
szufladzie, od której klucz wziął do 

kieszeni. 
Ałe mimo to (o tak ważną stawkę 

chodziło w tej grze), nim: opuścił po- 
kój. zaopatrzył się w mały rewolwer. 

Za pierwszem jednak spojrzeniem 
na gościa, wykrzyknął radośnie: 

— Walerja! O Boże, jakże sie cie- 
szę! 

Dziewczyna weszla  pošpiesznie- 
Dopiero kiedy drzwi się zamknęły, 
przemówiła: 

— Piotrze, czyć otrzymał portfe- 
lik? — w głosie jej brzmiał wielki nie 
pokój. — Kosztowało mię to — — 

Piotr uspakajająco położył jej rękę 
na ramieniu. > 

— Nie obawiaj się — rzekł — za” 
brałem go ze sobą, wychodząc od Bis- 

hopa przed godziną. 
Zmiana, jaka zaszła w wyrazie jej 

twarzy, była przedziwna. 
— A więc pan Holiday doręczył 

wam got? — powiedziała składając rę- 

ce jak do modlitwy. 

(D. С. X) 

  

odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 
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