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Jednotorowość administracji 

Od 
usprawnie 
wice-minist 

cego Jaroszyńskie 

szy artykuł (Red.). 

przewodniczącego Komisji dla 
tracji publicznej, h. 

dr. Maury- 
„ orzymujemy poniż- 

  

      

  

    

Podział zadań administracji pub: 
licznej między wykonawczy aparat 
rządowy z jednej a samorząd z dru 
giej strony nie opiera się, jak wiado 
mo, na żadnych stałych znamionach, 
cechujących poszczególne dziedziny 
administracji i kwalifikujących je 
zgóry jako należące „z przyrodzenia“ 
bądź do administracji rządowej bądź 
samorządowej. Przeciwnie, podział 
ten wypływa całkowicie z oceny ce- 
łowości przez ustawodawcę. z uzna- 

nia przez niego, że w danych warun- 
kach pewne funkcje publiczne spełni 
lepiej urząd państwowy. inne lepiej 
samorząd. ° 

Kardynalnym błędem w szczegól 
ności jest dc jeszczė rozpowszech- 
niony pogląd, nie liczący się z istotą 
współczesnego państwa i współczes! 
go samorządu a także z realnym obo- 

iązującym ustrojem, jakoby urzędy 
państwowe (ściślej mówiąc, urzędy 
rządowe, bo urząd samorządowy jest 
również „państwowym były „z przy 
rodzenia“ powołane do wykonywania 

t. zw. „administracji zwierzchniczej”. 
samorząd zaś t. zw. „administracji go: 
spodarczej*. . Pierwsza miałaby pole- 
gać na stosowaniu przymusu, na Wy“ 
konywaniu tego, co Niemcy nazywają 
„władzą policyjną*  (Polizeigewalt), 
druga na zakładaniu, utrzymywaniu 

i prowadzeniu rozmaitych urządzeń. 
zmierzających do zaspokajania po- 
trzeb łudności, uznanych za publicz: 
ne. W myśl tej zasady np. utrzymanie 
szpitala należałoby ..z natury rzeczy * 

do samorządu, natomiast sprawowa- 
nie policji lekarskiej do władzy rzą 
dowej. 

Podział na administrację zwierzeh 
niczą i gospodarczą jest wogóle błęd- 
ny i nieścisły i nie da się w prakty- 
ce przeprowadzić bez reszty. W każ- 
dej bowiem funkcji admini 
blicznej tkwi element przymu 
rego wyrazem jest prawo.. Or, 
morządu jest według współczesnych 
pojęć takim samym organem państwa 
wyposażonym we władzę, a więc 
w prawo stosowania przymusu, jak i 
organ rządowy. Można więc wpraw- 
dzie jedną i tę samą dziedzinę admi- 
nistracji t. j. ogół funkeyj. zmierzają” 
cych do zaspokojenia potrzeb jednego 
rodzaju, podzielić sobie z grubsza na 
funkcje policyjne, polegające głów= 
nie na czuwaniu nad przestrzega 
niem obowiązujących przepisów i sto 
sowaniu represyj oraz na funkcje in- 
ne, polegające przeważnie na twórczej 
działalności. bezpośrednio zaspaka* 
jającej publiczne potrzeby lub stwa- 
rzającej warunki. w których te potrze 
by zaspokoić można, — będzie to jed 
nak podział sztuczny, nieścisły i bv: 
najmniej nie wypływający .,z natury 
rzeczy. Rzadko też podział taki bę- 
dzie celowy. 

W celu zzealizowania pewnego za 
dania administracja publiczna rozpo- 

Iza zazwyczaj rozmaitemi środka- 
Jedne polegają na zakazach i na- 

kazach, stosowanych do mieszkańców 
inne na tworzeniu pewnych urządzeń 
inne na skłonieniu — znowu przy po 

mocy zakazów i nakazów — użytku- 

jących tych urządzeń do określonego 
zachowania się. Weźmy np. zadanie 
umożliwienia ludności komunikowa 

nia się między sobą. Do tego służy 
droga publiezna. Trzeba założyć, 
wybudować, konserwowa rzeba u- 
jąć ruch na drodze w pewne normy 

przymusowe, ażeby droga cel swój o- 

  

  

      

   

      

  

    

  

   

    

  

    

  

   

  

    

   

      

    

  

siągnęła. Te rozmaite Środki, zmie- 
jace do jednego celu, nie różnią    

się bynajmniej między sobą stosowa: 
niem przymusu. Bo przymus stosuje 
się zarówno budując drogę i konser- 
wując ją (czyni się to, nakłada 
przymusowo daniny na cele drogowe, 
zniewalając mieszkańca do odstąpie- 
nia własności gruntu pod drogę, po- 
ciągając niekiedy do robocizny i t. d.). 
jak i regulując ruch na drodze. Ogół 
tych środków splata się w jedną niero 

zerwalną całość, związaną wspólnoś- 
cią celu. Albo np. zadanie utrzyma 

   
  

  

nia zdrowotności publicznej.  Re- 
alizuje się je, lecząc chorch w 
zakładach publicznych,  zakazując 

  

pewnego rodzaju zachowania się, 
uznanego za niebezpieczne dła zdro: 

   

publicznej. 
wia, pouczając, doradzając, pomaga” 

jąc. propagując i t. d. Wszędzie w 
mniejszym lub większym stopniu wy 
stępuje element przymusu. I znowu 
ogół tych, tak dzisiaj zróżnicowanych 
środków. wiąże się w jedną całość ze 
względu na współny cel, do którego 
one równocześnie zmierzają. 

Dla realizacji zadań istnieje zorga 
nizowana w instancje, stopnie, sieć 
organów administracji publicznej. Na 
tym samym stopniu istnieją obok or- 
ganów rządowych oragna samorządu. 

Zachodzi tedy pytanie, jak dzielić za- 
dania administracji publicznej mię: 
dzy lokalne organa rządu i samorząd. 
Czy w zasadzie podział powinien być 
przeprowadzony w ten sposób. ai 
by jedne działy administracji nal 
ły na tym samym stopniu organizacyj 
nym w całości do rządu, inne w całoś- 
ci do samorządu, czy też jeden i ten 
sam dział administracji na tym sa- 
mym stopniu organizacyjnym (np. v 
powiecie) można podzielić między oc: 
gana rządu i samorządu w ten spo- 
sób, żeby część Środków należała do 
organów rządowych, inna część — do 
tego samego zmierzających celu 
do organów samorządowych? W pier- 
wszym wypadku mielibyśmy do czy: 
nienia z jednotorowością, w drugim 
z wielotorowością administracji. 

Pomijając sytuacje wyjątkowe. 
które w każdym dziale zosobna trze- 
baby zanalizować i uzasadnić, w zasa 
dzie i w ogóle jednotorowość przed- 
stawia zdecydowaną wy 
wiełotorowością. _ Przedews 
bowiem Środki, do jednego wiodące 

celu, wiążą się w jedną całość, wspo* 
magają się wzajem, uzupełniają i za- 
leżą od siebie. Jeśli tedy dyspozycja 
niemi spoczywać będzie w jednem rę: 
ku, będzie można niemi operować bar 
dziej planowo i bardziej skutecznie. 
Powtóre przy wielotorowości, przy 
której realizacja jednego i tego same- 
go zadania należy do różnych, równo- 
ległych i ze sobą organicznie niepo- 
wiązanych czynników, powstają z na- 
tury rzeczy tarcia i konflikty, dublo- 
wanie pewnych funkcyj staje się nie- 
uniknione, zachodzi potrzeba porozu- 
miewania się i uzgodnienia, powsta- 
je zwłoka i nieprodukcyjna praca, ma 
szyna administracyjna pracuje wolno 
i ciężko. Po trzecie — z punktu wi: 
dzenia zainteresowanego obywatela 
jednotorowość w organizacji, jako pro 

za, jest bez porównania korzyst- 
zmora wątpliwości kompeten 

*h przestaje istnieć. Wreszcie 
jednotorowość stwarza szanse tańsze- 

go zorganizowania administracji za- 
równo przez uniknięcie dublowania 
funkcyj, jak i ze względu na to, że w 
jedną komórkę organizacyjną złączo- 
ny personel może być mniejszy i bar- 
dziej ekonomicznie wykorzystany. 
zwłaszcza, gdy chodzi o fachowych 
specjalistów w danych dziedzinach. 

Względy na skuteczność i spraw 
ność administracji. oraz na oszczęd- 
ność przemawiają zatem za jednotoro 
wością. 

W Polsce w tej chwili omawiane 
zagadnienie jest aktualne dla instan- 
cji powiatowej, samorząd wojewódzki 
bowiem nie został zorganizowany. Z 
punktu widzenia postulatu jednotoro 
wości, obraz rzeczywistości naszej 
przedstawia się niekorzystnie. Właś- 

nie bowiem w instancji powiatowej w 
kilku bardzo ważnych dziedzinach ad 
ministracji panuje dwutorowość, któ- 
rej szkodliwość praktyka dotkliwie 

odczuwa, Dotyczy to zwłaszcza admi- 
nistracji drogowej, budowlanej, zdro 
wia publicznego. weterynarji i opieki 
społecznej. 

Tendencja do osiągnięcia jednoto- 
rowości przez przekazanie samorządo- 
wi powiatów ziemskich i miast wydzie 
lonych niektórych agend administra- 
cyjnych. sprawowanych przez powia- 
towe organa rz przejawia 
u nas oddawna W sferach samo: 
rządowych przejawiła sie ona w licz- 
nych wystąpieniach i uchwałach. w 
sterach rządowych w niektórych ak- 
tach ustawodawczych. 2 

Za zredukowaniem do minimum 
agend rządowych przez przekazanie 
niektórych agend samorządowi, a 
więc w rezultacie za jednotorowością 

Postulaty pod tym względem sformu- 
łowałem jeszcze w %. 1924 w broszurze Rs 
„Samorząd powiatowy z punktu widzenia po- 
lityki oszczędnościowej*, 
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wypowiedziała się konferencja byłych 
ministrów skarbu w r. 1923, Ustawa 
z 11 styeznia 1924 r. o naprawie Skar- 
bu Państwa (zwana popularnie usta” 
wą o0 pełnomocnictwach) udzieliła 
Rządowi odpowiednich upoważnień, 
z których atoli Rząd nie skorzystał. 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z 19 stycznia 1928 r. o orga 
nizaeji władz administracji ogólnej 
zaktualizowało znowu sprawę, dając 
analogiczne upoważnienie Radzie Mi- 
nistrów, dotychczas niewykorzysta- 
ne. 

Obecnie sprawa wkroczyła w no- 
wą fazę, bodaj rozstrzygającą. Ostat- 
nia ustawa o pełnomocnictwach z 17 
marca 1932 r. w art. 2 ust, II p. c.) 
udzieliła Rządowi upoważnień nieo- 
granifyonych pod względem rodzaju 
agend, jakie mogą być przekazane sa 
morządowi. Słychać, że skorzystanie 
z tych upoważnień odnośnie do wy- 
mienionych poprzednio działów а@ф 
ministracji leży w programie Rządu. 
Najwyższy przeto czas, ażeby sprawę 

zaktualizować znowu w opinji szero* 
kich sfer samorządowych i zagadnie- 
nie szczegółowo przedyskutować, айе- 
bv to. co się ma stać, stało się w spo- 
sób z punktu widzenia interesu publi 
cznego najodpowiedniejszy. 

    

M. Jaroszyński. 
——— iii 

   Pomysł użycia rosyjskiego duchowieńst- 

wa prawosławnego jako sui generis policji, 

j proces rozwoju samowiedzy na- 

rodowej białorus 

jest ani nowy, ani oryginalny. Koncepcji tej 

hołdował p. Stanisław Grabski i jako mi- 
nister W. R. i O. P. starał się ją w czyn za- 

mienić. Było to przynajmn w zgodzie — 

z ogólnemi założeniami polityki wschodniej 

obozu Stan. Grabskiego. 

j a ją na tezie solidarności 

polsko-rosyjskiej w odniesieniu do spraw 

ńskiej i białoruskiej. Podzielić i stra- 

-. a przynajmniej trzymać w szachu -— 

oto cały sens tej koncepcji. Była to era za- 

šmiecania kłeru prawosławnego i upadku 

moralnego znaczenia Cerkwi. Ruchy narodo- 

we przybierały formę radykalną i szły w 

podziemia, w białoruskiej Hromadzie brały 

górę elementy bolszewickie, a. na Wołyniu 

y różne Selroby. Sowiety do oferty 

Stan. Grabskiego odwróciły się tyłem, ina- 

nadzorują 

  

       
j czy ukraińskiej nie 

   

    

    

   

  

       

  

ugurując u siebie politykę realizowania i 

ia narodowych potrzeb białoruskich 

  

roztapi: 

w nadrzędnej idei komunistycznej, a w Pol- 

Endecja do- 

stała rekuzę, lecz mimo lo pozostała przy 

  

sce propagowania irredenty.     

swojem. 

Ale publicysta, powołujący się ustawiez- 

nie na Jagiellonów, na politykę wyznaniową 

    

  

Władysława IV-go, a zarazem zachwycający 

się koncepcjami St. Grabskiego — na szczę- 

ście od kilku lat przekreślonemi — robi wra- 

żenie zagadkowe. Tym razem jednak zagad- 

ka sama się rozwiązała. Dowiadujemy się oto 

bowiem od tegoż publicysty, że tylko ludzie 

naiwni mogą są że dziennikarz, zosta:v- 
szy ministrem, trzyma się tego, co pisał po- 
przednio, 

  

Ano, to ślicznie. Przyjmujemy do wiado- 
mości to cenne wyznanie i, rezygnując z pole- 

miki, życzymy powodzenia, 

    

Wkrótce przeżywać będziemy 

Noce Kaukaskie 

  

Marszałek Piłsudski wraca w końcu 
bieżącego tygodnia. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W końcu bieżącego tygodnia powrócić ma do Warszawy Mar- 
szałek Piłsudski. W przededniu przyjazdu Marszałka powrócą 
z uriopu, z Krynicy, p. premjer Prystor i p. prezes Sławek. 

W związku z tem w kołach politycznych spodziewają się, że 
kaniec bieżącego tygodnia l początek przyszłego przyniosą 
pewne ożywienie w polityce wewnętrznej. 

  

Ustawa osadnicza. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 b. 
m. Nr. 32 ukazała się ustawa uzupeł- 
niająca przepisy o nadawaniu ziemi 
żołnierzom wojsk połskich. 

Na mocy tej ustawy minister Rol- 
nietwa w porozumieniu z ministrem 
Spraw Wojskowych przekaże minist- 
rówi Retorm Rolnych uprawnienie, 
celem nadania żołnierzom wojsk poł- 

skich użytków leśnych oraz użytków 
rolnych, znajdujących się w admini- 
stracji lasów państwowych i nadają- 
cych się na cele osadnietwa. 

Działki będą nadawane osadnikom 
bezpłatnie. Nadawanie ziemi będzie 
dokonywane na rachunek skarbu pań- 
stwa, z finansów obrotowych refornty 

rolnej. 

KARETKA. GZWKETTYW WEZ ODRZE CCA DOCGOA 

Sprawa statutu kłajpedzkiego 
rozpatrywana będzie przez Trybunał w Hadze w czerwcu. 

GENEWA, 18. 4. (Pat) — Sekretarjat 
Ligi Narodów cgłasza informację, otrzyma- 
ną od sekretarjatu Trybunału Haskiego, do- 
tyczącą daty rozpatrywania przez Trybunał 
sprawy interpretacji statutu kłapedzkiego. 

Według zarządzenia przewodniczącego Try 
bunału, sprawa ta będzie rozpatrywana przez 
Trybunał na posiedzeniach publicznych w 
miesiącu ezerweu. 

Ponury obraz sytuacji St. Zjednoczonych. 
LONDYN. 18.4, (Pat.) — „Daily Te- 

legraph* w korespondencji z Nowego 
Yorku daje ponury obraz sytuacji Sta 
nów Zjednoczonych. 

Dziennik przewiduje, że deficyt w 
obecnym roku budżetowym wynies'e 

sumę 450 miljonów funtów. Handel 
obniżył się.od 20 do 80 proc. Zyski     

  

banku spadły w stosunku do roku 
1929 o 82,6 proc. 

‚ Podatek dochodowy skurczył się 
o 45 proc. Wartość papierów i akcyj 
na giełdzie spadła w marcu miesiącu 
o 11 proc. 

Gubernator stanu nowojorskiego 
określił sytuację jako kryzys równie 
szkodliwy, jak wojna. 

  

Podziękowanie. 
J. W.P. Profesorowi dr. med. Ze- 

nonowi Orłowskiemu, dyrektorowi £ 
Kliniki Chorób Wewnętrznych U. S. B. 
Wilno; p. p. dr. med. adjunktowi kli- 
niki Helenie Cynkutisównie, st. asy- 
stentowi Kliniki Feliksowi Majneme- 
rowi oraz całemu personelowi Kliniki - 
składam serdeczne podziekowanie za 
troskliwą cpiekę i zabiegi lekarskie 
podczas mojej diugotrwałej choroby, 
które pozwoliły mi na powrót do zdro- 
wia 

  

ANTONI ŻOCHOWSKI 
Dyrektor Szkoły. 

Powrót z Krynicy p. premiera 
Prystora i prezesa Sławka. 

KRYNICA. 18.4. (Pat) — W ponie- 
działek o godz. 16 min. 15 wyjechali 
do Warsząwy premjer Prystor z mał- 
żonką i prezes BBWR. Walery Sławek 
żegnani na dworcu przez przedstawi- 
cieli miejscowych władz. 

  

Rozporządzenie w sprawie 
zmiany systemu obliczania 
składek i zasiłków z Kas 

“ Cherych. 

(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, že Rada Minis- 
trów ma w najbliższym czasie rozpat- 
rzyć projekt rozporządzenia w spra- 
wie zmiany systemu obliczania wkła- 
dek i zasiłków z Kas Chorych. 

Dla pewnych kategoryj pracowni- 
ków zostaną zniesione składki, a za- 

siłki obliczane będą dokładnie od rze- 
czywistych zarobków. 

(SETKI GAIS APIE - 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczra! 

    

Zatarg chińsko-japoński. 
Poufne posiedzenie Komitetu 19-iu. 

GENEWA. 18.4. (Pat) — Komitet 
19-tu dla sprawy zatargu japońsko - 
chińskiego odhył w dn. 18 b. m. dłu- 
gie poutne posiedzenie bez udziału 
stron. 

Przewodniczący Hymans ujął wy 
nik swych rozmów z przedstawiciela: 
mi Japonji i Chin. 

Jak wynika z cxpose przewodni- 
czącego, Japonja gotowa jest w zasac 
dzie zgodzić się, by komisja mieszana 
stwierdziła czy stosunki w Szangha- 
ju powróciły do stanu normalnego i 
ustaliła datę ewakuacji wojsk japoń- 
skieh, Chiny natomiast kotegorycznie 
protestują przeciwko udziałowi  Ja- 

ponji w decyzji co do daty wycofa 
nia wojsk japońskich. 

Komitetowi przedstawione zostały 
dwa teksty rezolucji. Przewodniczą: 
еу zaproponował tekst, który miał a- 
probatę wielkich mocarstw, a który 
przewidywał ewakuację w czasie moż 
liwie najszybszym, ale bez żadnej о- 
kreślonej daty. Delegaci kilku mniej 
szych państw, w szczególności Hiszpa 
nii, Norwegji, Szwecji i Czechosłowa- 
cji, zaproponowali natomiast, by ko- 
misja mieszana, w skład której wed- 

  

ług projektu ustalonego w Szanghaju, 
mają wejść przedstawiciele Wielkiej 
Brytanji, Francji, Stanów Zjednoczo 
nych, Włoch, Jąponji i Chin, ustaliła 
datę ewakuaeji bądź większością, 
bądź też jednomyślnie, ale bez udzia- 
łu stron w głosowaniu. W ten sposób 
data ewakuacji zostałaby ustalona bez 
udziału Japonii. 

Po dłuższej dyskusji zarysował się 
projekt kompromisowy, przewiduja 
cy, że komisja mieszana bez udziału 
stron stwierdzi powrót do sytuacji nor 
malnej w Szanghaju i zakomunikuje 
o tem komitetowi 19-tu, który dopiero 
poweźmie decyzję. 

„,  Zredagowanie odpowiedniego tek- 
stu powierzone zostało komitetowi re- 
dakcyjnemu. Tekst ten zostanie za- 
komunikowany stronom oraz rządowi 
Stanów Zjednoczonych, których re- 
prezentantant zasiadać miał w komi- 
sji mieszanej i których zgoda jest wo 
bee tego konieczna. 

Przyjęcie rezolucji nastąpi prawda 
podobnie na publicznem posiedzeniu, 
które odbędzie się zapewne we ezwar- 
tek. 

  

Stosunek Japonii do propozycyj komitetu 19-tv. 
GENEWA. 18.4 (Pat) — Wedle in- 

formacyj kół miarodajnych, rząd ja- 
poński jest skłonny uważać propozyc 
je genewskiego komitetu 19-tu za mo- 
żliwe dla Japonji do przyjęcia, jednak 
że jest zdecydowany zastrzec sobie wy 

powiedzenie się w chwili stosownej 
co do tego, czy uważa, że nastąpiło 
już przywrócenie normalnych stosun- 
ków w dostatecznym stopniu, aby 
moc zarządzić wycofanie wojsk Ja- 
pońskich z Szanghaju. 

Możliwość starcia Japonii z Sowietami. 
BERLIN, 18.4. (Pat) — Dzienniki 

popołudniowe donoszą o silnem poru- 
szeniu, jakie zapanowało na granicy 
mandżursko - syberyjskiej między So- 
wietami a Japonją. 

Japończycy, którzy oskarżają bol- 
szewików o dokonanie zamachu na 
japoński pociąg wojskowy, spowodo- 
wali dziś aresztowanie przez władze 

mandżurskie w Charbinie kilkunasta 
obywateli sowieckich, w tej liczbie se 
kretarza kolei wschodnio - chińskiej. 

Sowiety skoncentrować mialy 
wzdłuż granicy między st. Mandżurją 
a Władywostokiem 70 tysięcy czerwo- 
nego wojska. : 

Pozatem, według intormacyj z To 
kio, Sowiety dokonač miały wzmoc- 
nienia swej załogi na Sachalinie, z za 

miarem opanowania kopalń natty, 
eksploatowanych przez Japończyków. 

Komuniści rosyjscy Sprew- 
cami zamachu na japoński 

pociąg wojskowy. 
TOKJO, 18. 4. (Pat). — Agencja Reutera 

        
    

  

donos — jak wykazało śłedztwo — spra 
wcami machu na pociąg, przewożący woj- 
ska japońskie, w dniu 12 b. m. byli komu- 

  

rosyjscy. — Sowiety zgrupowały na 
terytorjach na Dalekim Wschodzie 

skutkiem czego obawiają się pro 
j z ich strony. 

Jak tam jestw rzeczywistości? 
MOSKWA, 18. 4. (Pa 

t Dp moskie 
z Pejpinu tr 
ka, przedst. 

sterstwą spraw za; 

  

   
   

). — Agencja Tas. 
i a wia- 

    
        

  

  

  ciel japońskiego mini- 
anicznych, były ambasa- 

  

  r g 

dor japoński w Moskwie, w wywiadzie z ko- 
respondentami pism w Charkowie oświad- 
czył: 

Celem mojej podróży do Mandżurji jest 
zapoznanie się z nowem państwem i jego 
ogólną sytuacją. Mandźurja wkroczyła na 
właściwą drogę. Niema żadnych powodów 
przypuszczać. że stosunki sowiecko- japońskie 

: ją się. Tembardziej nie naležy przy- 
vać wagi do pogłosek 0 rzekomym 

zhrojnym konflikcie między obu państwami. 
Kwestja rybołówstwa obecnie jest już prawie 
rozwiązana. Japeńskie koncesje leśne na 
Sachalinie ieekim są zlikwidowane. Uzy 
skanie koncesji na eksploatację nafty napo- 
tyka na różnego rodzaju trudności ze strony 
władz sowieckich w Saehalinie. 

Wywiad ten agencja Tass zaopatruje na- 

stępującym komentarzem: 
Żadne japońskie koncesje leśne na Sacha- 

linie nie istniały i nie istnieją. Co się tyczy 
koncesji naftowej, ło działalność jej rozwi- 
ja się normalnie, nie napotykając na żadne 
trudności. 
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Ošwiadczenie delegata 
chińskiego Yena. 

GENEWA. 18.4. (Pat) — Delegat 
chiński Yen przyjęty został 18 b. m. 
przez przewodniczącego Nadzwyczaj 
nego Zgromadzenia Ligi oraz wyło- 
nionego przez nie komitetu 19-tu Hy- 
mansa. 

Yen oświadczył, że rząd chiński 
nie będzie mógł przyjąć żadnego pro 
jektu rezolucji, nie znając jego dokła 
dnego tekstu i nie będzie mógł udzie- 
lić swemu delegatowi instrukcyj, za- 
nim tekst rezolucji nie zostanie mu 
zakomunikowany. Yen oświadczył, że 
jeżeli Zgromadzenie zrezygnuje z wy 
znaczenia terminu wycofania wojsk 
japońskich z koncesji międzynarodo- 
wej, rząd chiński musi przynajmniej 
domagać się, żeby data tej ewakuacji 
zależna była od organu całkowicie 
neutralnego. 

Wreszcie Yen domagał się zwola- 
nia publicznego posiedzenia komitetu 
19-tu, zastrzegając sobie, w razie gdy 
by to nie nastąpiło, prawo zażądania 
zwołania Zgromadzenia. 

   

  

Pojednawcze stanowisko: 
Nankinu. 

PARYŻ. 18.4. (Pat) — Na ostat- 
niem posiedzeniu członków rządu 
chińskiego w Nankinie postanowiono 
zająć stanowisko bardziej pojednaw- 
cze wobee konfliktu w łonie chiūsko- 
japońskiej komisji rozjemczej. Weł- 
lington Koo otrzymał instrukcję uda- 
nia się Mandżurji, mimo sprzeciwu 
tamtejszych władz. 

Odrzucenie protestów 
wyborczych. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj Sąd Najwyższy rozpatry 
wał protesty wyborcze przeciw wyba 
rom od Sejmu w okręgu Nr. 30 — Gru 
dziądz—zgłoszone przez zwolenników 
listy niemieckiej, w okręgu tem unie” 
waznionej. a 

Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu 
skargi postanowił zgłoszone protesty 
odrzucić, 
R OST PRIEDAI 

Dr. J. ROMANOWSKI 
CHOROBY KOBIECE 

wznowił przyjęcia 

Wileńska 25, tel. 11-68, od g. 2—3 į 5—7 
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NIESAMOWITA POTĘGA. 
Wywiad z p. profesorem Br. Rydzewskim. 

Codzień z za Atlantyku nadchodzą 
depesze o straszliwej katastrofie ży: 
wiołowej, jaka nawiedziła Argentynę 
i częściowo Chile w Południowej A- 
meryce, gdzie wybuchło naraz kilka 
wulkanów. 

Zjawiska wułkaniczne, wstrząsa” 
jące swą niesamowitą grozą, należą 
do tych licznych zagadek przyrody, 
które zbadać usiłuje umysł ludzki. 

Cały świat z niepokojem śledzi 
rozwój obecnych wypadków i zadaje 
sobie przeróżne pytania, wynikające 
z lakonicznej treści informacyj z 
miejsca katastrofy. 

Dzięki uprzejmości pana profesora 
Bronisława Rydzewskiego otrzymaliś- 
my od niego odpowiedzi na kilka ta- 
kich pytań, powstałych w umyśle czy* 
telnika. 

— Czy są tereny specjalnie wułka* 
niczne, t. j. jakby uprzywiłejowane 
przez wulkany? 

— Wulkany występują w miejs* 
cach zaburzeń w skorupie ziemskiej, 
a więc w sąsiedztwie gór fałdowych, 
albo zapadlin — w miejscach, gdzie 
istnieją wielkie różnice wyniesienia 
na małej przestrzeni — jak naprzyk- 
ład w Południowej Ameryce, gdzie 
obok Andów leżą wielkie głębokości 
morskie. 

Związek działalności wulkanicz: 
nej z procesami górotwórczemi uwi- 
dacznia się w tem także, że jak wy* 
kazuje geologja po okresach silnej 
działalności górotwórczej następują 
zjawiska wulkaniczne. Wszystkie 
prawie wysokie góry posiadają swoje 
wulkany. 

— W czem jest ukryta energja 
wulkanu? 

— Energja wulkanu jest ukryta 
w magmie — tej stopionej masie skal: 
nej, zawierającej gazy pod wysokiem 
ciśnieniem. 

Magma na powierzchni wylewa się 
z krateru i daje lawę wulkaniczną. 
Siłą, powodującą wybuch, są gazy 
magmowe. 

— Co to są wulkany wygasłe? 

— Podział wulkanów na wygasłe 
i czynne nie jest szczęśliwy, bo wy* 
buch wulkanu uważanego za wygasły 
często bywa bardziej niszczycielski, 
niż wybuch czynnego. 

Przykładem może posłużyć Wezu- 
wjusz, który do zasypania popiołem 
Pompei nie był nawet uważany za 
wulkan. 

— Czy ilość popiołu, wyrzucanego 
przez wybuch bywa zawsze duża? 

— Na popiół składa się sypki ma- 
terjał, z którego jest zbudowany sto- 
żek wulkanu i rozpylona lawa, porwa 
na siłą wybuchu gazów. Ilość jego by 
wa rozmaita. Naprzykład silny wy- 
buch wułkanu Krakatau na wyspach 
Zundskich wyrzucił 18 klm” popiołu, 
rozsiewając go w promieniu 3000 km. 

— Naturalnie popiół opadając na 
glebę zmniejsza jej wartość? 

— Tak. - Obecnie żyzne pola Ar- 
gentyny — słynny czarnoziem, dają” 
cy wspaniałe zbiory pszenicy 
znajduje się w wielkiem niebezpie- 
czeństwie. Klęska ta dotkliwie trafi 
w dobrobyt kraju, będącego najwięk- 
szym eksporterem pszenicy. Także 
hodowla bydła ucierpi niewątpliwie. 

— Czy stan Mendoza, dotknięty 
katastrofą, jest bogaty? : 

— Naogół pola stanu Mendozy, 
położonego na wyżynie „Monte”, nie 
nadają się na uprawę roli, wskutek 
braku wody. Ludność hoduje tam by- 

  

dło (1,280 tysięcy sztuk — wartości 
8,2 miljonów dolarów). 

Wszystko to, jak można wnioska- 
wać z depesz, jest poważnie zagro” 
żone. Popiół może uczynić pola na 
długi czas nijezdatnemi do uprawy го- 
li. Odbić się to może i na hodowli by- 
dła. Katastrofa wulkaniczna w An- 
dach grozi Argentynie b. poważnemi 
następstwami. 

WI. A. 
o 

Po wybuchach wulkanów 
okres trzęsienia ziemi. 

LONDYN. 18.4. (Pat) — Z Sant- 
iago de Chile donoszą, że w dniu dzi- 
siejszym odczuto tam krótkie, lecz 
silne trzęsienie ziemi. 

Istnieją obawy, że obecnie zaczyna 
się przewidziany okres wstrząsów, 
wywołanych niedawnemi wybuchami 
wulkanów. 

Silne trzęsienie emi w Obinach, 
SZANGHAJ, 18.4. (Pat) — Prowin- 

cja Hue-Pei została nawiedzona  sil- 
nem trzęsieniem ziemi. Wielka ilość 
osób poniosła śmierć, Szczegółów na- 
razie brak. 

KU RJ E R 

JUBILEUSZOWEJ 
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Konferencja rozbrojeniowa. 
Dyskusja nad zasadami redukcji zbrojeń. 

GENEWA. 18.4 (Pat.) — Komisja 
główna koneferncji rozbrojeniowej 
rozpoczęła w poniedziałek dyskusję 
nad kryterjami, na których opierać 
się ma przyszła konferencja rozbroje 
niowa. 

Pierwszym problemem jest zagad 
nienie, czy redukcja zbrojeń ma na- 
stąpić wyłącznie drogą konwencji, 
czy też etapami. 

Pierwszy mówca delegat niemiec- 
ki Nadolny starał się raz jeszcze u* 
dowodnić, że konieczna jest obecnie 
daleko idąca redukcja zbrojeń. Jeżeli 
przyjęta zostanie zasada redukcji e- 
tapami, to pierwszy etap musi zreali- 
zować bardzo wydatną redukcję. Zda- 
niem mówcy, przykł. rozbrojenia Nie* 
miec świadczy, że możliwa jest w bar 
dzo krótkim czasie silna redukcja 
zbrojeń. Nadolny oświadczył, że art. 
8 paktu musi stanowić podstawę Коп- 
wencji i dlatego delegacja niemiecka 
nie może przyjąć czysto mechanicz- 
nej redukcji, proponowanej przez de- 
legację sowiecką. 

Delegat czeskosłowacki motywe- 
wał następnie rezolucję zgłoszoną 
przez 7 delegacyj, co do redukcji eta- 
pami, przypominając, że według pro 
jektu, konwencja rozbrojeniowa win- 
na podlegać rewizji co 10 lat. 

Gen. Burhardt-Bukacki 
imieniem delegacji polskiej poparł 
propozycję 7 państw, oświadczając, 
że stanowi ona solidną podstawę do 
dalszych prac konferencji. 

Szereg innych delegacyj, jak i de- 
legacja francuska i angielska, popar- 
ły także ten projekt rezolucji. 

Litwinow oświadczył, że wobec od 
rzucenia propozycji sowieckiej, nie 
ma zastrzeżeń co do samej redukcji 
etapami i że nie będąc członkiem Ligi 
Narodów Sowiety przeciwne są wszel 
kiej aluzji co do art. 8 paktu. Litwi- 
now zgłosił pozatem poprawkę, która 
głosi, że pierwszy etap musi zrealizo- 
wać istotnie redukcję zbrojeń. 

Po przemówieniu referenta min. 
Benesza projekt rezolucji odesłany zo” 
stał do komitetu redakcyjnego. 

(Polska) 

Projekt rezolucji 7 państw. 
GENEWA, 18, 4. (Pat). — W. związku z 

dyskusją w komisji głównej konferencji roz 
hrojeniowej nad kryterjami redukcji zbrojeń 
dełegacje bełgijska. czechosłowacka, duńska, 
estońska, hiszpańska, norweska i urugwaj- 
ska zgłosiły projekt następującej rezolucji: 

Komisja główna jest zdania że redukcja 

zbrojeń, taka, jaka jest przewidziana przez 
art. 8 paktu Ligi Narodów, nie będzie mog- 
ła być w pełni zrealizowana inaczej, niż eta- 
pami i drogą kolejnych rewizyj, przyczem 
rewizje te powinny mieć miejsce w możli- 
wie bliskich odstępach czasu. 

Znów wylazło szydło z worka. 
Port hamburski w chmurach trującego gazu. 

BERLIN. 18.4. (Pat.) — Ludność 
Hamburga zaniepokojona została w 
poniedziałek przesuwającemi się nad 
portem chmurami gazu. 

Chmury te objęły pokład okrętu 
pasażerskiego „Kurier* i spowodo- 
wały szereg mniejszych i 7 poważniej 
szych wypadków zatrucia. Gaz wdarł 
się również do kajut i hali maszyn. 
Wszystkie części metałowe, a zwłasz” 
cza miedziane pokryły się nagie białą 
powłoką. 

Zaalarmowana policja wkroczyła 

w maskach gazowych ma pokład о- 
krętu. Dokonana niezwłocznie eksper 
tyza stwierdziła, że podstawowym 
składnikiem złowrogiego gazu był 
związek chlorowo - siarkowy. Chma- 
ry gazu nadeszły, gnane wiatrem od 
strony Hamburga i Wilhelmsburga. 

Władze śledcze przypuszczają, iż 
gazy te pochodzą z jednej z fabryk, 
położonych w okolicy Hamburga. 

Ludność ogarnęło wielkie zdener- 
wowanie, gdyż w pewnej chwili roze: 
szła się pogłoska, że gaz jest słynnym 

Z Rosji Rowieckiej. 
Zmniejszanie się produkcji węgla— 

Nowy rurociąg naftowy. 

Prawda 11. 4. w art. wst, stwier- 
dza dałsze obniżenie produkcji węgla. 

Plan produkcji w pierwszym kwartale 
wykonano w 86 proc. Produkcja wę- 
gla zmniejszyła się szczególnie w ostat 
nim czasie. Gdy w styczniu r. b. prze- 
ciętnie wydobywano 196.000 ton wę- 
gla dziennie, w lutym — 191.000 ton, 
w marcu 186.000, to w pierwszej po- 
łowie kwietnia dzienna produkcja wę- 
gla w ZSRR. zmniejszyła się do 175 
tys. ton, 30 proc. urządzeń mechanicz- 
nych w kopalniach węgla są nieczyn- 
ne. Kierownicy kopalń oświadczają, 
że w przemyśle węglowym odczuwa 
się dotkliwy brak odpowiedniej liczby 
kwalifikowanych robotników i tech- 
ników. Wydajność pracy w najwięk. 
szem zagłębiu Donieckiem stoi na ni- 
skim pozomie. Przeciętnie 2 robotni- 
ków wydobywa mniej, niż jedną ton- 
nę węgla dziennie. Wykroczenia ze 
strony robotników i mała wydajność 
ich pracy ciągle wzrastają. W lutym 
z tego powodu nie wydobyto 80.000 
ton węgła a w marcu deficyt wskutek 
braku dyscypliny wśród robotników 
zwięszył się do 117.000 tonn. Ostat- 
nio zauważono masową ucieczkę ro- 
botników z zagłębia Donieckiego. Je- 
dnocześnie kierownicy kopalń, jak 

stwierdza „Prawda”, podają fałszywe 
dane o wynikach produkcji ukrywając 
w ten sposób prawdziwy stan rzeczy. 

Trybuna Radziecka 12 kwietnia do- 
nosi, że w dniu 1. kwietnia został uru- 
chomiony rurociąg naftowy Armawir 
— Trudowa (Ukraina) długości około 
500 klm. Rurociąg ten może przetran- 
sportować 1.650.000 ton produktó naf- 
towych rocznie. Jest to jeden z naj- 
większych rurociągów naftowych 
na świecie. Koszta transportowania 
produktów naftowych są znacznie 
mniejsze, aniżeli transportowanie ko- 
lejami. Narazie przepływ przez ru- 
rociąg będzie wynosił po 3.000 ton na 
dobę. Uruchomienie rurociągu ma 
wiełkie znaczenie gospodarcze dla U- 
krainy i kraju czarnoziemnego, które 
będą dostawały w ten sposób produk- 
ty naftowe. 

0 łaciński alfabet dla języka 
chińskiego w ZSRR. 

MOSKWA, (Centropress). 
W Rosji sowieckiej epracowano łaciński 

młfabet dla Chińczyków. Instytut wschodni 
przy Akademji Nauk ZSRR zakończył w tych 
dniach prace około opracowywania alfabe- 
tu łacińskiego dła języka chińskiego. Równo- 
<ześnie opracowano ortografję tego języka 
dia ludności chińskiej, zamieszkującej w 
ZSSR. Nowy alfabet chiński liczyć będzie 28 
liter. Wj najbliższym czasie nowego alfabe- 
tu i ortografji uczyć się będzie 12.000 Chiń- 
ezyków we Władywostoku. Bezzwłocznie też 
w ałfabecie tym wydane zostaną podręcz- 
niki naukowe oraz pisma jak również wszel 

NA DESKACH SCENICZNYCH. 
f Teatr na Pohulance. 
„Pod falami*, Sztuka w trzech aktach 

i odsłonie Adolfa Hertza. 

Największy jest ambaras jeśli czło- 
wiek inteligentny i z talentem, nie 
xunie gatunku tego talentu rozeznać. 
Bywa, że to przybiera cechy jakichś 
braków umysłowych. Wtedy to muży- 
cy biorą się do prowadzenia nawy 
Państwa, geolodzy musztrują teatr, 
prozaiści wyduszają z siebie nadchmur 
ne wiersze, a krytycy i sędziowie lite- 
raccy piszą rymy w rodzaju: kwiat — 
świat — burzę — różę — złoci —- 
kroci — dróg — sług i „„rozdziecinnia- 
ją duszę w pijanym czeremchy kwieć 
— śniegu”, (Patrz „Kwiaty na łące”. 
W. Ch.), 

Nie maltretując tak dalece autora 
współczesnej sztuki „Pod falami, 
stwierdzić jednak należy, że daleko 
utworowi do serdecznej, szczerej i jak 
że wiecznie żywej panoramy wypad- 
ków 1905 roku, pod tytułem Młody 
Las, gdzie p. Hertz tak żywo zobra- 
zował wysiłki młodego pokolenia, w 
walce o szkołę polską. 

Nikt nie zaprzeczy że sztuka „Pod 
Falami“ ma zacną tendencję, ale zna- 
ne jest przysłowie o dobrych inten- 
cjach, które wybrukowują piekło. Au- 
tor operuje jakiemiś przedwojennemi 
nastawieniami na stosunki rodzinne, 

na rolę kobiety. Któż teraz widzi gdzie 
tę bierność i poddanie się okolicznoś- 
ciom, jakie nam autor przedstawia w 
tych trzech kobietach, wyczekujących 
eo się z ich miłością stanie? 

Konflikt, zakochanie się żonatego 
mężczyzny, ojca podrastającego dzie- 
ci, w młodej osóbce, w tym wypadku 
łokatorce, nie jest rzeczą rzadką. Ale 
rozwiązanie, powstrzymanie się roz- 
żarzonego ido białości mężczyzny, na 
drodze do otwartych drzwi sypialni 
ukochanej, tylko dzięki temu, że się 
przyjaciel, (zakochany w jego żonie od 
15 lat platonicznie)! zdecydował zro- 
bić mu uwagę, i perswadować przez 
10 minut żeby nie rozbijał rodziny, 
wydaje się mocno syplicystycznem u- 
jęciem namiętności starszego pana, bę 
dącej zawsze katastrofą. Za prędko 
następuje w artyście i ojcu rodziny 
nawrót do enot domowych, i ta scena 
bardzo jest chybiona. Swem sposobem 
ujęcia zatraca tragiczność którą moż- 
na było wydobyć z tej sytuacji. Poza 
tem za wiele się tam pęta osób niepo- 
trzebnych: nauczycielka, ojciec, ponie- 
kąd dzieci, (za duże były dobrane o- 
soby grające, zwłaszcza młody czło- 
wiek, nie mógł udawać malca bojące- 
go się burzy i siedzącego na kołanach 
papy). Wchodzą, wychodzą, mówią to 
i owo, a wszystko się rozłazi, żona wi- 
dzi od pierwszego aktu co się święci 
z lokatorką, a nie wyprosi jej za mo- 

  

rzecz że Dyrekcja pozostawia na boku 
rze i góry, tylko zostawia ją ciągle z 
mężem, a połem szłocha i mówi „Bądź 
wola Twoja!* To już jest niesmaczne! 
Co tu ma wola Boża do roboty? Gdy 
taż lokatorka wybiera się na morze w 
burzę, więc oczywiście chce popełnić 
saniobójstwo, ostrzegają ją poczciwie 
że tak nie można, ale zostają wszyscy, 
patrząc przez okno co też z tego wy 
niknie?. Czy można sobie wyobrazić 
taki nastrój w rzeczywistości? Chyba 
że się chce sięgnąć do fatalizmu przy- 
byszewszczyzny, której reminiscencje 
dochodzą nas w głosie i patosie ka- 
szubki, gospodyni, wysuwającej się od 
czasu do czasu i mówiącej jakieś sen- 
tencje, ostrzeżenia, widmowe wspom- 
nienia. 

Obsada przytem byt 
Nie można w wypadku r 
ny z obcą, na niekorz 1 
roli tejże prawowitej wlašcicielki me- 
ża, tak uroczej, eleganckiej, świetnej 
osobie jak p. Brenoczy. Robiła uległa 
i bezwoiną wobec zdrady  (zamierzo- 
nej) męża, ałe widać było że gra nie- 
szczerze. To nie w jej typie. 

Gdzieżby się taka wspaniała kobie- 
ta dała zdystansować? Wobec tej świe 
tnej postaci, małżonek wyglądał na 
idjotę, że może taką żonę zaniedby- 
wać, i p. Różycki bez przekonania ro- 
bił starszego pana, nawróconego pioru 
nowo, przez przy jacielską tyradę, wy- 
głoszoną nb. zupełnie nieudanie przez 
p. Budzyńskiego. Manjera tego arty- 
sty, jest męcząca, głos nieopanowany, 
a sposób grania amatorski. Dziwna 

    

  

a nietrafną. 
      

    

  

fosgenem, którego pamiętny wybuch 
pociągnął ongiś za sobą szereg ofiar. 

Policja w celu uspokojenia opinji 
publicznej wydała niezwłocznie komu 
nikat. Dotychczas nie zdołano ściśle 
ustalić pochodzenia gazów. 

kie inne druki. Jak wiadomo inteligentny 
Chińczyk musi znać przeszło trzy tysiące 
znaków pisarskich, aby mógł powiedzieć, że 
włada doskonale językiem ojczystym. Nie 
więc dziwnego, że nauka pisania w Chinach 
była znacznie uturudniona, gdyż nie każdy 
potrafił opanować obszerny alfabet chiński. 
Przez zaprowadzenie alfabetu łacińskiego 
nauka zostanie znacznie uproszczona a język 
chiński stanie się dostępny również dla in- 
nych narodów. 

  

Głód szerzy się w sposób 
zastraszający. 

Ze Stołpeów donoszą, że przejeżdżają 
tamtędy coraz częściej powracający z ZSRR. 
specjaliści zagraniczni, inżynierowie, zaan- 
gażowani przez Sowiety w okresie najwięk- 
szych wysiłków w kierunku organizowania 
piatiletki. 

Niedawno jeden z takich powracających 
specjalistów opowiadał, że w całej Rosji 
głód szerzy się w sposób zastraszający. 
Szczególnie w miastach niesposób uzyskać 
w kooperatywach jakichkolwiek środków ży- 
wnościowych na otrzymane bony. Zaopat- 
rzyć się można w żywność jedynie w drodze 
prywatnej, lecz ceny są horendalne, Np. w 
Krasnojarsku i Pawłodarze ceny za pud mą- 
ki dochodzą do stu rubli. Widmo głodu przy 
pisywane jest powszechnie piatilstce. która 
zabiera wieśniaków do miast, przełudniająe 
je, oraz kolektywizacji gospodarstw rolnych, 
pociągającej za sobą zastraszające zmniej- 
szenie się produkcji. 

Niezwykła aktywność 
Brueninga. 

BERLIN. 18.4, (Pat) — Donoszą 
z Genewy, że Kanclerz Bruening kon- 
ferował w poniedziałek z ministrem 
spraw zagranicznych Wielkiej Bryta- 
nji sir Johnem Simonem oraz minis- 
trem spraw zagranicznych Włoch 
Grandim. Prasa podkreśla wagę obec: 
nych obrad i związaną z tem niezwyk 
łą aktywność kanclerza Brueninga. 

  

  

tak lubianych i zdolnych artystów jak 
p. Milecki i p. Karpowicz, a produ- 
kuje pp. Budzyńskiego i Domańskie- 
go, którzy przeważnie kładą swe role 
na ziemi. Występująca pierwszy raz 
p. Skrobecka, wykazała dużo wdzię- 
ku w słabej roli, polegającej na graniu 
na fortepjanie (jakoś niezbyt udolnie) 
za kulisami i bieganiu po schodach. 
Obie panie, dały z siebie co mogły. że- 
by wlać życie w swe papierowe posta- 
cie. P. Gliński gierkami odstawiał pa: 
pę, bo nie nie miał innego do zrobie 
nia, a pomysł dania Zielińskiej, świet- 
nej komiczce, patetycznej roli gospo- 
dyni, był chybiony, bo się chciało 
śmiać, zamiast doznawać dreszczyku 
grozy, o co chodziło autorowi. P. Ła- 
dosiówna dostosowała się do skrom- 
nej roli nauczycielki i tyle. 

Bardzo ładne były dekoracje i e- 
fektowne ślicznie falujące morze za 
oknami. Ależ dla Boga, jeśli się już tak 
świetnie zrobi morskie fale, to 
i szum takowych trzeba naślado* 
wać. Inaczej cały efekt przepada. Tu 
się mówi o burzy, jakieś ciche gwizdy 
dają się słyszeć, a morze jak falowa- 
ło milezkiem, tak faluje... 

Teatr Lutnia. 
„Miłość czuwa*, Komedja w 4ch 
aktach Flers i Caillavet. Dziesięcio- 

lecie p. Wyrwicza, 

  

  

Jak było do przewidzenia ,Lutnia* 
zapełniła się do ostatniego dostawio- 
nego miejsca, by po 1-ym akcie, przy 
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Akademja ku czci Mazepy. 
Przegląd wołyński donosi: Dnia 

2.IV b. r. w Klubie „Ridna Chata* w 
Łucku, odbyła się akademja ku czci 
hetmana Iwana Mazepy, z racji trzech 
setlecia jego urodzin. 

Na program akademji złożyły się: 
odcźyt prof. Bilećkiego oraz część kon 
certowa. 

Prof. Biłećkyj, w obszernym refe- 
racie, opracowanym bardzo sumien- 
nie, odmałował warunki polityczne i 
społeczne czasów, w których żył i dzia 
łał hetman Mazepa, pierwszy—jak sie 
wyraził prelegent — prawdziwy nie- 
podległościowiec ukraiński. Wykład o 
Mazepie był nietylko zajmujący, ale 
i pożyteczny dla audytorjum, którego 
znakomita większość nie mająca moż. 
ności badania prawdziwych źródeł hi- 
storycznych, wiąże dotąd w swoim 
umyśle nazwisko Mazepy z klątwą, 
powtarzaną co roku przez oficjalną 
cerkiew rosyjską — aż do ostatniej 
rewolucji — oraz t. zw. „mazepińst- 
wem”, którym to terminem dotąd ope- 
ruje większość emigracji rosyjskiej. 

Na część koncertową złożyły się 
śpiewy chóralne i solowe — jak zwy- 
kle piękne — z udziałem artystów 
„Wołyńskiego Teatru Ukraińskiego*, 

EE 

Zdobycie oceanów. 
Odczyt profesora Bronisława 

Rydzewskiego. 
Dnia 16-g0 b. m.'p. prof. Bronisław Ry- 

dzewski wygłosił w Sali Śniadeckich USB. 
niezmiernie interesujący odczyt p. t. , Zdoby- 
cie Oceanów*. 

My, Polacy, mówił prelegent, jesteśmy 
narodem lądowym nie docenialiśmy nigdy 
ė nie doceniamy obecnie znaczenia morza, i 
dlatego należy jek najusilniej prowadzić pro- 
pagandę morza, gdyż opanowanie mórz jest 
kluczem do rozwoju, bogactwa i potęgi pań- 
stwa. Przykłady jekie znaczenie ma morze 
dla narodów świata czerpać można z historji, 
poczynając już od historji starożytnej. 

W starożytności eywilizacja Europy szła 
od wschodu, a sprawa morska zrodziła się 
na jej południu na morzu Śródziemnem. Sta- 
rożytny Rzym jest państwem Śródziemno- 
morskiem, głównym portem Rzymu. który 
koncentruje cały handel jest Aleksandrja. 
Za pośrednictwem Aleksandrji Rzymianie za- 
czynają się interesować bogactwami Indyj i 
czynią próby wyjścia poza morze Śródziemne 
na Ocean Wielki i nawiązania bezpośrednie- 
go kontaktu z Indjami, Islam opanowuje 
wschód i odgradza Azję od Europy, zdoby- 
wa morze Śródziemu 

W] tym okresie również Aleksandrja jest 
najwi ym handlowym portem. Olbrzymie 
zys jakie Aleksandrja ciągnie za pośred- 
niectwo w handlu ze wschodem. budzi stop- 
niowo w narodach Europy myśl, aby opły- 
nąć Afrykę dokoła i tą drogą dostać się do 
bogactw Indyj z pominięciem morza opano- 
wanego przez Islam. 

XV wieku półwysep Iberyjski oswo- 
badza się stopniowo od Maurów co pozwa- 
la Portugalczykom i. Hiszpanom podejmować 
próby zdobycia bogactw wschodu poprzez 
oceany. W, roku 1444 powraca ekspedycja z 
zatoki Gwinejskiej i przywozi piasek złoty 
i wiadomość, że Afryka ku dołowi się zwę- 
ża i że można ją opłynąć. Wreszcie ekspe- 
dycja Vasco de Gama dopływa do portu Hin- 
dostańskiego i Portugalczycy stopniowo opa- 
nowują ocean Indyjski. W tym samym cza- 
sie Hiszpanja rywalizuje z Portugalją.w zdo- 
byciu oceanów. Krzysztof Kolumb płynąc 
ciągle na zachód odkry Amerykę w 1492 
r. w 1493 r. papież wydaje Bulię, w której 
ustanawia na oceanach linję demarkacyjną 
pomiędzy Hiszpanją a Portugalją. 

Na początku XVE wieku ocean Atłantycki 
jest hiszpański ocean Indyjski portugalski. 
Bogactwa, płynące z opanowania oceanów, 
wzbudzają coraz większe zainteresowanie mo 
rzem innych narodów, w 1534 r. Cartier zdo 
bywa Kanadę dla Francji. Po epoce opano- 
wania mórz przez Hiszpanję i Portugalję 
przychodzi kolej na Holandję, Francję a wre- 
szcie Anglję. Chociaż ostatnia w szeregu, bie- 
rze się Angja ogromnie umiejętnie do 
opanowania oceanów, kieruje ekspansję na 
północo-zachód i północo-wschód, opanowu- 
je tereny połowów ryb, styka się z pań- 
stwem rosyjskiem i przy jego pomocy nawią- 
zuje kontakt z bogactwami azjatyckiemi. Po- 
woli Anglicy zdobywają coraz większe zna- 
czenie na morzu. w 1661 r. zdobywają Bom- 
baj, wreszcie usadawiają się w Kalkucie. 

Koniec wieku 18 przynosi duże zmiany 
w układzie stosunków politycznych, zdoby- 
cie niepodległości przez Amerykę, powstanie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
uniezależnienie się Meksyku. W wieku XIX 
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Francja rozszerza swe zamorskie posiadłoś- 
ci, Ameryka zdobywa coraz nowe terytorja, 
wreszcie z końcem wieku rośnie potęga ja- 
pońska, która zmierza do opanowania осе- 
anu Spokojnego. W dziejach historji można 
śledzić poprzez wieki, jak ołbrzymią rolę od- 
grywało opanowanie mórz dla rozwoju i po- 
tęgi państw, kolejno morze Śródziemne, ocean 
Indyjski, ocean Atlantycki. į 

Ocean Spokojny jest oceanem, na którym 
się rozgrywają najważniejsze sprawy dzi: iej- 
szej doby, gdyż faktycznie na oceanie Spo- 
kojnym ważą się losy świata. Tak wyglądają 
w dziejach świata walki i zmagania o zdoby- 
cie mórz, 

Po wojnie z konstelacji potęg morskich 
zostały usunięte przynajmniej na razie Niem- 
cy, natomiast ukazały się na wodach oceanów 
statki pod polską banderą. Są one jeszcze 
skromne i w małej ilości, Recz powinniśmy 
się starać, by ich było coraz więcej, gdyż 
to jest naj mniejsza droga do zdobycia &а ° 
naszego państwa nałeżytego stanowiska w 
wielkiej rodzinie narodów. 

Zofja Kalicińska. 

  

     

Echa afery Kreugera. 
BERLIN, 18. 4. (Pat), — Strary poniesio- 

ne przez szwajearskich posiadaczy papierów 
Kreugera obliczają w tutejszych sferach rzą 
dowych na sumę 200 miłjonów fr. : 

PARYŻ, 18. 4. (Pat). — Pisma francuskie 
donoszą, że upadek koncernu Kreugera wy- 
rządził wiele kód interesom francuskim. 
Wedle ogłszonych statystyk sam Bank Szwe- 
dzki winien jest rynkowi francuskiemu 160 
miljonów franków. Zobowiązania innych ban 
ków są również znaczne. 

Wartość akcyj  Kreugera, zakupionych 
przez ludność francuską, obłiczana jest na 
500 milj. fr. Wiele znanych osobistości ze 
świata finansowego i przemysłowego prze- 

Kronika telegraficzna. 
— Stada dzików pojawiły się w okoli- 

cach Sieradza, i wyrządzają ogromne szko- 
dy w polu. 

Pojawienie się dzików stanowi wielką 
plagę, to też zarządzona będzie na nie obła- 
wa. 

— Sterowiec „Zeppelin“ wystartowal w 
niedzielę 0 godz. 12.05 do ponownego lotu 
w kierunku Ameryki Poł. 

Losowanie książeczek P.K.O. 
Dnia 15 kwietnia b. r. odbyło się w Pe- 

cztowej Kasie Oszczędności 24 z rzędu loso- 
wanie książeczek na premjowane wkłady 
oszczędnościowe Serji I. 

Premje w wysokości 1000 zł. padły na 
następujące Nr. Nr. książeczek: 

      

   

         

4.518 13.074 27.866 33.846 
6.329 13.758 28.527 34.975 
7411 13.819 28.927 
7.674 15.434 29.233 41.221 
7.948 19.898 29.384 43.488 
8.401 
8.916 20.667 30.580 

10.619 23.081 30.891 
11.115 28.147 30.916 
11.218 25.389 31.313 

31.671 
82.239 

—‘ 

Gielda warszawska z dnia 18 IV b.r. 
WALUTY 1 DEWIZY: 

delary  . | 8.89 —8,91—8,87 
Belgja ‚ + › 124,86—125,16 —124,54 
Gdańsk. . . ‚ . ‚ - 17480 175,23 — 17437 
Ио!аофа . . . . . 361,15—362,05—360,25 
Londyn * + » 33,69 —33,65—33,94—33,50 
Nowy Тогк . . 8,901—8,921 — 8,881 
Nowy York kabel 8,816 —8,926—8,886 
Paryż |. -  » . 35,18—35,22— 35,04 
Praga + › 86,38 —26, 7—26,44—26,32 
Szwajearja —. . . 173.25—173,68 -172,82 
Włochy . . .. . 45,30—46,03—45,87 
Berlin w obrotach nieoficjalnyeh . . 211,79 
Tendeneja niejednolita. 

PAPIERY PRUCENTOWE: 
3% pożyczka budow. . .. .. 38,25 
Inwestycyjna +0 + is « 50,560—50,725 
Seryjna aš eng kok es ABO 
Konwersyjna ||... |... 58.75 
5%, Kolejowa  - . że 32,50 

RE - 57,50—57,00 
„1 149,15—49.50—49,60 

6% dołarowa —. 
4% dolarowa 

   70, Stabillzacyjna .  . 54,00—54,61—54,75 
8% L.Z. B.G K ! B.R., 0'1.8.G.K. . 94,— 
Te same 7% . wt ++. „ «83,25 
41/,% L. Z. ziemskie . che 008 
8% ziemskie złotowe . . „ - 51,25 
60/,-L, Z. warazawskie 62,00 —62,12--62,00 
8% Częstochowy .. . .. . .54.50 
8% Piotrkowa + S5OG 
Tendeneja niejednolita. 

AKCJE: 
B, Polski . . SZ T SODO 
Tendencja mocniejsza, 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarowa +. « . . 53,50 
Dillonowska |. : k 8408 

.....e.. 

burzy oklasków, na scenie udekoro- 
wanej kwiatami, powitać swego ulu- 
bieńca. Przemówił pierwszy p. Fole: 
jewski, dziękując za położone zasługi 
dla teatru i społeczeństwa, p. dyrek- 
tor Szpakiewicz, o zadaniach sztuki, 
poczem serdecznie, ciepło przemawiał 
p. Wyrzykowski od zespołu, świad- 
cząc, że p. Wyrwiez potrafił zaskac- 
bić sobie życzliwość kolegów ofiarną 
pracą i że jego wysiłek nie padł na 
niewdzięczną glebę, jak to nieraz by- 
wa. 

Odczytano depesze od kołegów i 
znajomych z p. marszałkiem Raczkie- 
wiczem na czełe. Miłym był wyraz 
wdzięczności ze strony młodzieży., 

wyrażony przez delegację uczniów, 
poczem p. Wyrwicz, obarczony albu- 
mem Wilna, - pięknym neseserem od 
zespołu, wzruszony, ale zawsze nie- 
nagannie correct i. niewytrącony z 
równowagi, żartobliwie i serdecznie 

dziękował. Oklaski brzmiały długo, 
całe Wilno, bez różnicy narodowości 
dziękowało popularnemu artyście za 
jego rzetelną dla Wilna pracę. 

Poczem miła, przepojona, jak za: 

  

pachem wybornych potraw, naprze- 
miany z perfumami, potoczyła się 
zwawa akcja rozkosznej komedji 
francuskich majstrów, tryskająca do- 
Wcipem rodzącym się z sytuacji i sy- 
tuacjami wynikającemi z charakte- 
rów. У 

Wszystko tam niezawodne, a sen- 
tyment przeplata tak zręcznie žarto- - 
bliwość, że się osoby działające wyda* 

ja znajome i bliskie, Jubilat grał Wa: 
lerego, krzywdzonego przez los nie- 
mrawca, który zkołei krzywdzi jak 
tylko mu się zdarza okoliczność, inne 
biedactwo, grane z subtelnym senty- 
mentem przez p. Szurszewską. 

Wszyscy artyści prześcigali się w 
koncertowej grze na cześć kolegi, ale 
obok niego łaury zbierała największe 
p. Kamińska, która ze swej roli uczy- 
niła szampańską, porywającą tempe- 
ramentem, radością życia, figlarnoś- 
cią istotę, odmianę „bębna* pełną 
słońca, uśmiechów i łez, żywiołową 
i bardzo kobiecą. P. Molska robiła 
dostojną, ale sceptyczną Ciocię, kocha 
nym. proboszczem był p. Wołłejko, P. 
demoniczność uwodzicielki podkreśli- 
ła aż nadto, p. Zastrzeżyński, któremu 
nigdy nie dają odpowiednich ról bo 
haterskich do jakich się nadaje, trzy- 
mał się bezbarwnie, ale sympatycznie 
i bardzo elegancko w roli żonkosia. 
Pomniejsze role poprawnie były od- 
tworzone. Wzruszenie jubilata jeszcze 
mu lepiej posłużyło do oddania nie- 
zaradności życiowej u biednego histe- 
ryka Walerego. To też oklaskom nie 
było końca. Po przedstawieniu znacz- 
na część widzów udała się do sali 
Żorża na przyjacielski bankiet, któ- 
ry, połączony z tańcami, przeciągnął 
się późno w noc. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Dwie uroczystości w Wilnie. 
10-lecie powstania Stowarzyszenia 

Dowborczyków. 
iwie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciwno- 
wiezach. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciwnowi- 
<zach powstała pierwsza poza Iwjem na te- 
renie gminy w 1928 r. i juź dziś może się 
wy ać dużym dobrobkiem prawie pod każ 
dym wzgłędem. Posiada bowiem najniezbęd- 
niejszy sprzęt pożarniczy na kilka cy 
zł. Obecnie wznosi remizę łącznie z Domem 
dudowym. Posiada duże wyrobienie obywa- 
telskie i ofiarność, gdyż od czasu do czas 
sama się opodatkowuje na wydatki rzeczo- 
we S y. nabyła za własne pieniądze czap- 
%i i t. d. Bierze ud we wszy 
<chodach i uroczystościach n 
państwowych. Nadmienić trzeba, 
gu ostatnich 8 „miesięcy było w 
<czach 5 pożarów — a spaliło się zabudo 
11. Trzy razy był pożar w samej wsi wś 
zgęszczonej masy krytych słomą domów — 

każdym razem był zlokalizowany przez 
5 ‚ raz z pomocą Straży z Iwja i Urci- 
szek. Tłe lo ona setek i tysięcy (bo Н 
<sdomów) zaoszczędziła Pow. Zakł. Ub. 
fudności strat, biedy i łez. To też dzięki temu 

sobie coraz większe uznanie na- 
większych jej przeciwników. Nie- 

«dawno Straż odbyła zebranie, na którem po 
zaznajomieniu się z ikiem omówiła 

szereg spraw a szczególnie: 
1) Zaopatrzenie rejonu w wodę; 

kołenie Straży; 
3) Dyżury koni na wyjazd do poża 
Co do punktu 1 to uchwałono oc 

pogłębić sadzawkę. Zbudować we 
«wsi kilka zbiorników i wodę do nich spro- 

rurami z sadzawki, co nie przedsta- 

i x ści, ani kosztów z po- 
wodu wysokiego jej poziomu. 

Przy punkcie drugim na wniosek p. Wł. 
Penkali jako naczelnika Straży uchwalono 
gednogłośnie szkolenie jak najszersze ogółu 
mieszkańców — którzy dotychczas zamiast 
pomagać przy pożarze wprowadzali tylko 
zamęt. 
spraw mniejszej wagi. I-ra. 

Dyżury koni powierzono sołtysowi i Za- 
rządowi straży Pożarnej. Pozatem uchwalo- 
mio szereg spraw mniejszej wagi 

Usiłował zadusić... 
W dniu wezorajszym na posterunek po- 

Ricji w Ignalinie zgłosiła się mieszkanka Ig- 
malina M. Bujkowa. która zamełdowała, iż 
właścicieł domu, w którym mieszka Emil- 
jan Woroniecki, jest winien 140 zł., a gdy 
wczoraj zażądała od niego zwrotu długu, 
napadł na nią usiłując zadusić. Na szezęście 
na krzyki napadniętej przybiegli sąsiedzi, 
Którzy uratowali ją. jak twierdzili, od nie- 
«chybnej śmierci. 

Woroniecki został zatrzymany. Dalsze do- 
©hedzenie w toku. (e) 

Twerecz. 
Zuchwała kradzież 3.290 dolarów. 
We wsi Malki gm. twereckiej reemigran- 

Rowi Bolesławewi Kirkowowi skradziono ub. 

    

    

   

    
    

   

    

      

      

  

  

   

  

   

  

   

    

     

  

  

  

  

nocy z szaty 3,200 dołarów amerykań- 
skieh. Złodzieje do domu Kirkora dostali się 
przez strych. Zachodzi podejrzenie. iż Kir- 
kow okradziony został przez parobka Jana 
Bolesławowicza, który zaginął. 

Za zbiegłym zarządzono poszukiwania. 

Wilejka. ° 
Rozstrzaskał czaszkę 13-letniemu 

koledze. 
We wsi Dziewieniszki pow. wilejskiego 

między chłopcami Bol. Euljanowem a Janem 
Daledowiczem wynikła bójka, podczas któ- 
rej Euljanow udzerzeniem kamienia roztrzas 
kał głowę 13 letniemu kcledze Daledowiczo- 
wi. GChłcpea w stanie ciężkim przewieziono 
do szpitała w Wilejce. (e) 

Dzisna. 
Śmierć rybaka w nurtach rzeki. 

Onegdaj wieczorem w czasie połowu ryb 
na rzece Dźwinie wpobliżu Dzisny silny wi- 
cher przewrócił łódź rybaka Adama Ku: 
nowa. W, łodzi oprócz Kurjanowa znajdował 
się jego pomocnik Michał Gruzdow, który 
porwany silnym prądem rzeki utonął. Kurja- 
now zdołał się uratować. (e) 

Druskieniki. 
Skrzydlaci szpiedzy. 

Onegdaj wpobliżu Druskienik nad  tery- 
torjum polskiem ukazały się dwa samołoty 
litewskie, które po dłuższem krążeniu odłe- 
ciały w kierunku graniey litewskiej. Samolo- 
ty litewskie dokonały prawdopodobnie zdjęć 
fotograficznych terenu. 

Z pogranicza. 
Schwytanie transportu bibuły 

wrotowej. 
Nocy wczorajszej w rejonie Kozdrowiez 

kopiści zauważyli tajemniczy wóz, który es- 

kortowany przez trzech uzbrojonych osob- 
ników posuwał się, zachowując najdalej idą 
ce Środki ostrożności. Zaintrygowani żoł- 
nierze zainteresowali się bliżej zawartością 
wozu. Jak się okazało wóz od dołu do góry 
naładowany był wywrotową bibułą komuni- 
styczną. Zaskoczeni nagłą interwencją żołnie 
rzy csobnicy usiłowali ratować się ucie- 

czką. lecz zostali schwytani i przekazani 
do dyspozycji władz sądowo-śled- 

czych. „Literatura* przeznaczena była dla 
ludności pasa  pogranicznego, a częściowo 
miała też być wysłana i do okolicznych о$- 
rodków miejskich. 

1200 przepustek do Litwy. 
W! związku z uregulowaniem t. zw. „ma. 

łego ruchu granicznego* w ciągu ostatnich 
kiłku dni wydanych zostało 1200 przepustek 
granicznych, na podstawie których okolicz- 
ni rolnicy udali się do Litwy, w celu doko- 
nania robót rolnych na własnych gruntach, 
przedzielonych linją graniczną. 
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SZARY DOM 
Epokowa kreacja Walce'a Beery. 

„Szary dom” — arcydzieło, które wstrząsnęło sumieniem świata 

Olbrzymia klęska powodzi na Polesiu. 
Zalane tysiące domów—zZniszczone drogi—Pozrywane mosty. 

BRZEŚĆ, 18. 4. (Pat), — Województwo 
poleskie dotknięte dostało w tym roku klę- 
ską powodzi, która wyrządziła ludności nie- 
wbliczalne wprost straty. — Wskutek potwo- 
rzenia się zatorów na zamarzniętej jeszcze 

Prypeci oraz innych rzekach, poziom wód 
zaczął się gwałtownie podnosić, doprowadza- 
jąc do załewu wiełkich przestrzeni i znisz- 

<zenia dobytku ubogich rolników tutejszych. 
Powódź objęła dotychczas powiaty: piński, 

stoliūski, kamień-koszyrski i prużański. W 
ości katastrofalne rozmiary, od sze- 

lat nienotowane powódź przybrała w 

powiecie pińskim i części stolińskiego, gdzie 

sytuacja z każdą chwilą pogarsza się. Rwą- 

«y potok wiosennych wód zatopił calkowi- 

«ie we wspomnianych dwóch powiatach Po- 

Tesia około 40 osiedli, niszcząc zasiewy i za- 

pasy przechowywanych w rowach kartofli, 

przerywając grobie i burząc mosty i zabudo- 
nia. Cała południowa część powiatów piń- 
skiego 1 stolińskiego stanowi w chwili obec- 
nej jedno wielkie jezioro, po którem spie- 
nione fałe unoszą szczątki dobytku miejsco- 
wej ludności. 

Rozmiary katastfory są tak ołbrzymie, że 
trudno dziś nawet w przybłiżeniu zorjento- 

wać się co do wysokości szkód, tem bardziej 
że przez kilka dni w całym szeregu osiedli 
nie było jakiegokotwiek połączenia, wobec 
zupełnego zniszczenia dróg i uszkodzenia 
linij telefonicznych. Począwszy od dnia 13 

b. m. dzięki naciskowi ze strony miejsco- 
wych władz administracyjnych, uruchomiona 
została przymusowa komunikacja wodna 
przy pomocy prywatnych statków 
skich na najgłówniejszych szłakach komuni- 
kacyjnych, łączących najważniejsze ośrodki. 
Szereg jednak miejscowości pozbawionych 
jest dotąd jakiegokołwiek połączenia z Piń- 
skiem 4 Stolinem. 

Doszezętnie zrujnowanych zostało 15 mo- 
stów; nastąpiło przerwanie łicznych na Po- 
lesiu grobel, stanowiących nieraz najważniej 
sze arterje komunikacyjne, na łącznej prze- 
strzeni 30 klm. Przechodzący przez powiat 
piński tor wąskotorowej kolejki Kuchocka 
Woła — Dąbrowica został częściowo znisz- 
czony. 

Najlepszą iłustracją rozmiarów powodzi 
jest sytuacja w Dawidgródku (powiat sto- 
liński), gdzie woda zalała 23 ulice i około 
2000 domów. 

Akcja ratownicza — Pomoc wojska. 
Akcja ratownicza, zorganizowana przez 

Wokałne władze administracyjne, prowadzo- 

na jest z wielką energją, konieczne jednak 
będzie odwołanie się do ofiarności całego 

społeczeństwa polskiego dła okazania ubo- 

gim rolnikom połeskim wydatnej i szybkiej 

pomocy. 
Z najniezbędniejszą pomocą pośpieszyło 

przedeszystkiem wojsko. Oddziały saperów, 
marynarki wojennej i KOP., wzięły wydatny 
udział w walce z rozszalałym żywiołem, bro- 
miąe zagrożone mosty, ratując łudzi i ich do 
bytek. Ponadto dowództwa stacjonujących 
-w objętych powodzią miejseowościach od- 
-dały do dyspozycji władz administracyjnych 
-zapasy żywności, niezbędne dla ratowania 

Ticznych rzesz ludzkieh wprost od śmierci 

  

głodowej, oraz środki przewozowe. Na szcze- 
gółne uznanie zasługuje udział w akeji ra- 
towniczej garnizonu m. Plńsk składającego 
się z 84 p. p. i Wojennej Flotylli Marynarki 
Śródłądowej. którym ludność ma wiele do 
zawdzięczania. 

Cała akeja ratownicza skoncentrowana 
jest w powiatowych komitetach pomocy ofia 
rom powodzi, pozostających pod przewodni- 

ctwem starostów, w skład których wchodzą 
przedstawiciele władz państwowych i spo- 
łeczeństwa. Jednakże akcja tych komitetów 
nie wystarczy. Wobec grožnycr rozmiarów 
klęski koniecznością staje się zorganizowanie 
ogólno-państwowego komitetu pomocy ofia- 
rom powodzi na Polesiu dla częściowego cho 
ciażby złagodzenia ich niedoli. 

Dalszy przybór wód. 
BRZEŚĆ, 18. 4. (Pat). — W. dalszym cią. 

gu zaobserwowano przybór wód na Styrze i 

Prypeci, eo budzi obawę rezszerzenia się po- 

wodzi w pow. stołlńskim. Również w pow. 

mińskim poziom rzek stałe wzrasta i niema 

nadziei na szybkie opadnięcie wód. Duże 
straty wyrządził zalew pól, przygotowanych 
pod uprawy wiosenne. Powódź zniszczyła 
przeszło 60 proe. ozimin. 

Znowu krwawy dramat 
pary kochanków. 

Wi dniu wezorajszym posterunek kolejo- 

-wy zaałarmowany został wiadomością © 

%rwawym dramacie jaki rozegrał się u wy- 

lotu ulicy Białostockiej, na odosobnionym 

pagórku, tuż wpobliżu Bobrujskiego prze- 

jazdu kolejowego. 
O godzinie 7 wieczorem kilku przechod- 

niów posłyszało od strony pagórka krzyk 

kobiety, poczem rozłegły się jeden po dru- 
gim dwa strzały rewołwerowe. Zwabieni te- 

mi strzałami przechodnie pobiegłi na pagó- 
rek, gdzie zauważyli leżących obok siebie w 
kałuży krwi młodą dziewczynę i mężczyznę. 
Ohoje dawali żuż tylko słabe oznaki życia. 

Na miejsce wypadku natychmiast zawez 
wane zostało pogotowie ratunkowe, lecz łe- 
*Karz stwierdził zgon obu ofiar. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
ustalio że są to zwłoki 25-letniego Arkad- 

jusza Lipniekiego syna ziemianina z Postaw 

skiego, zamieszkałego ostatnio w Wilnie 

przy ulicy Bonifraterskiej, i 21-letniej Leo- 

kadji Czekajłówny. siostry starszego przo- 

downika policji. 

Według jednej wersji Czekajłówna była 
narzeczoną Lipniekiego, lecz ostatnio zako- 

chała się w pewnym poruczniku i oświadczy 
ła to Lipnickiemu, zrywając z nim dotych- 
czasowe stosunki. To dprowadziło do traged. 

ji. Natomiast według wersji drugiej zabójst- 

wo i samobójstwo popełnione zostało za 

obopólną zgodą. 
Zwłoki obu zabezpieczono na miejscu do 

decyzji władz sądowo-śledczych. Dalsze do- 

chodzenie policyjne w toku. 2 

Jak možemy skonstatowač jest, to juž 

trzecia z rzędu podobna tragedja w LS 
e). 
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Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

W sobołę i niedzielę odbył się w 
Wilnie z wielką uroczystością obchód 
10-tej rocznicy powstania Stowarzy 
szenia Dowborczyków na terenie b. 
Litwy Środkowej, przemianowanego 
następnie na Związek Uczestników b. 
I Korpusu Wojsk Polskich na Wscho- 
dzie. 

W sobotę w kościele św. Jerzego 
odprawione zostało żałobne nabożeń: 
stwo za poległych i zmarłych uczestni 
ków b. I Korpusu W. P. na Wscho 
dzie. 

W niedzielę o godzinie 11 metropo 
lita wileński ks. arcybiskup Jałbrzy- 
kowski celebrował w kościele św. Ja- 
kóba, w asystencji licznego ducho* 
wieństwa solenne nabożeństwo na in 
tencję Związku i dokonał w czasie na 
bożeństwa aktu poświęcenia charągwi 
Okręgu Wileńskiego. 

Fronton kościoła i wiodącą doń 
aleję pięknie udekorowano girlanda- 
mi i chorągwiami, tak samo wnętrze 
świątyni, która nie zdołała pomieścić 
wszystkich przybyłych. 

Na nabożeństwie obecni byli inspe 
ktor armji gen. Konarzewski, gen bro 
ni Żeligowski, wojewodowie: wiłeński 
Beczkowicz, białostocki, Kościałkow- 
ski i pomorski Kirtiklis, zastępca do- 
wódcy O. K. III z Grodna generał 

Frank, reprezentujący p. premjera 
Prystora, prezesa Komitetu Honorowe 
go uroczystości 10-lecia b. I Korpusu, 
rektor USB. Januszkiewicz, prezydent 
miasta Folejewski, prokurator Sądu 
Apełac. Przyłuski, prok. Sądu Okrę- 
gowego Przybylski, p. wice-wojewoda 
Marjan Jankowski i wiele innych wv- 
bitnych osobistości naszego miasta, 
korpus oficerski, przedstawiciele Fe- 
deracji P. Z. O. O. ze sztandarami, de- 
legaci Zjazdu Rezerwistów i t. d. 

Następnie oddziały b. I Korpusu 
i poczty sztandarowe Federacji defi- 
lowały na placu Łukiskim przed gen. 
Konarzewskim, Żeligowskim i inny: 
mi dostojnikami. 

Zkolei uczestnicy uroczystości 
zgromadzili się w sali Domu Oficera 
Polskiego, gdzie odbyła się ceremonja 
wbijania gwoździ pamiątkowych do 
chorągwi i podpisania aktu poświęce- 
nia. Pierwsze gwoździe pochodziły od 
rodziców chrzestnych sztandaru Mazr- 
szałkowej Piłsudskiej i marszałka 
Raczkiewicza, marszalkowej Raczkie- 
wiczowej i gen. Żeligowskiego, депе- 
rałowej Góreckiej i gen. Konarzew* 
skiego, generałowej Konarzewskiej i 
gen. Góreckiego, prezesowej Smilgie- 
wiczowej i pułk. Matuszewskiego, p. 
Marji Bohdanowiczówny i ppłk. H. 
Bagińskiego. 

Pierwsze trzy gwoździe rodziców 
chrzestnych wbiła osobiście p. mar: 
szałkowa Jadwiga Raczkiewiczowa, 
dalsze gen. Żeligowski, Konarzewski 
i inni. 

Nastąpił odczyt ppłk. Bagińskiego z 
dziejów b. I Korpusu wschodniego, po 
czem rozpoczęły się obrady II-go do- 
rocznego walnego Zjazdu delegatów 
Związku uczestników b. I Korpusu W. 
P. na Wschodzie przy udziale delega* 
tów z całego kraju. Na Z 
nano wyborów zarządu głównego, po- 

   

  

wołując na prezesa Związku, generała. 
Żeligowskiego. Jednym z najgłówniej- 
szych tematów obrad była doniosła 
„sprawa konsolidacji wszystkich forma 
cyj wschodnich. 

Zjazd wysłał do p. Prezydenta Rze 
czypospolitej Ignacego Mościekiego 
depeszę z wyrazami czci i hołdu. 

Telegram wysłany przez Zjazd do 
p. Marszałka Piłsudskiego opiewał: 
„II-gi doroczny walny Zjazd delega- 
tów Związku uczestników b. I Korpu- 
su W. P. na Wschodzie składa Ci Pa- 
nie Marszałku, Wodzu Narodu, wyra- 
zy czci i hołdu i zapewnienia żołnier: 
skiego całkowitego oddania dla Twej 
idei dla chwały i dobra ukochanej 
przez Cię Ojczyzny. Prezes Związku 
Lucjan Żeligowski”. 

ll walny zjazd rezerwistów. 
W niedzielę obradował w Wilnie 

II-gi walny Zjazd kilkuset delegatów 
wileńskiego Okręgu Związku Rezerwi 
stów i b. Wojskowych R. P. 

Związek ma doniosłe dla państwa 
cele, stworzenia miljonowej armji re- 
zerwowej, dobrze zorganizowanej, go 
towej oddać życie za Ojczyznę. Zada- 
niem Związku Rezerwistów jest stwo- 
rzenie organizacji takiej. w którejby 
każdy mężczyzna, który wyszedł z 
wojska i z wojska do domu powrócił. 
w ciągu następnych lat swego życia 
miał w ramach swej organizacji osto- 
ję i odpowiedni kierunek, był odpo* 
wiednio dla służby państwowej zużyt- 
kowany. Chodzi o wytworzenie ciąg- 
łości służby, zaczynającej się dla 
chłopca w. przysposobieniu wojsko- 
wem, kontynuowanej w czasie służby 
czynnej w wojsku, a następnie w ar” 
mji rezerwowej. 

Zjazd zaszczycili swą obecnością 
gen. broni Lucjan Żeligowski, wojewo 
da białostocki Kościałkowski, będący 
prezesem zarządu głównego i komen- 
dantem głównym Związku Rezerwis- 
tów, wojewoda wileński Beczkowicz. 
wojewodą pomorski Kirtiklis, przed- 
stawiciele armji czynnej, bratnich or 
ganizacyj i społeczeństwa. 

Za stołem prezydjalnym ugrupowa 
ły.się w wielkiej sali konferencyjnej 
Wojewódzhwa, poczty sztandarowe 
Federacji. 

Zjazd zagaił przemówieniem pre: 
zes Związku naczelnik Bruniew- 

ski, poczem zkolei zabrał 
głos wojewoda Kościałkowski, który 
w pięknem przemówieniu podkreślił 
zadania dzisiejszego zjazdu, zwołane- 
go dla obliczenia sił, sprawdzenia do- 
konanych prac i dania wytycznych 
organizacji na rok następny. Stwier' 
dził ogromny rozwój armji rezerwo- 
wej, która ze 106 tysięcy członków od 
jesieni z. r. doszła do cyfry 140 tysię: 
cy. Nakreśliwszy cele Związku, mów- 
ca zaznaczył, że w jesieni na walnem 
zjeździe w Poznaniu będzie rezerwi- 
stom przedstawiony program rozwo 
ju armji rezerwowej, zatwierdzony 
przez najwyższe czynniki państwowe. 
Na terenie wileńskim mamy duży pro 
cent mniejszości narodowych. Poprze 
dni statut zmieniony został w sposób 
umożliwiający wszystkim obywate- 
lom państwa, niezależnie od ich naro- 
dowości należenie do Stowarzyszenia 
i związanie ich ścisłemi węzły z pań- 
stwowością polską. 

Zarządzono przerwę, w czasie któ- 
rej wszyscy uczestnicy zjazdu udali 
się do kościoła św. Jakóba na obchód 
dziesięciolecia powstania b. I Korpu- 
su Wschodniego. Następnie toczyły 
się merytoryczne obrady zjazdu nad 
sprawozdaniem za okres ubiegły, któ 
re przyjęto do wiadomości i nad pla- 
nem prac na rok przyszły. W dysku- 
sji zabierał głos wojewoda Kirtiklis. 
Powzięto szereg uchwał w sprawach 
organizowania armji rezerwowej. Po: 
stanowiono zwrócić się do zarządu 
głównego Federacji z wnioskiem ucz- 
czenia pomnikiem ks. biskupa Ban- 
durskiego. dalej z wnioskiem miano- 
wania wojewody Kirtiklisa członkiem 
honorywm i uchwalono specjalne po- 
dzikowanie dowódcy Obszaru Waro- 
wnego płk. Kowalskiemu za szczegół 
ną opiekę i życzliwe ustosunkowanie 

do spraw samopomocy i spieszenia na 
pomoc bezrobotnym członkom. Na 
zjazd nadeszły depesze od pomorskiej 
federacji z Torunia, od związków re- 
zerwistów z Krakowa i Poznania in. 

Dokonano wyboru nowych władz 
Związku. Prezesem wybrany został po 
nownie naczelnik Tadeusz Bruniew- 
ski, a na członków zarządu poseł S 
Dobosz, Iwo Giżycki, K. Hertel, N. 
Trzaska - Pokrzewiński, Felicjan Rze- 
czycki, W. Lemiszewski, K. Przegaliń 
ski, W. Popławski, D. Piotrowski, K. 
Łukiewicz, Młynarczyk, K. Protase- 
wicz, W. Ješman, R. Sila-Nowicki, E 
Stefanus, 

Komisję rewizyjną tworzą: poseł 
B. Wędziagolski, S. Wiśniewski, A. 
Kwaśniak, Cz. Iwanicki, A. Żyłko, F. 
Bobowski, P. Andrzejewski, Gan. 

Sąd honorowy: płk. Dobaczewski 
E., M. Biernacki, kpt. Ptaszyński, D. 

Piotrowski, S. Wysocki, L. Januszkie- 
wicz, W. Suszyński, A. Dzięciołowski. 

_ Sąd rozjemczy: Dr. F. Góra, mjr. 
Kazimierz Bąbiński, S. Profic, 

Polski eksport do ZSRR. ° 
Ze Stołpców donoszą, że daje się 

tu odczuwać wzmożony ruch transpor 
tów towarowych do Rosji Sowieckiej. 
Niemal codziennie przez Stołpce prze- 
chodzi kilka lub kilkanaście wagonów 
towarów polskich, w pierwszym rzę: 
dzie maszyn, manufaktury i galante- 
rji. 

Zdrojowisko Druskieniki. 
„Jak wiadomo, Druskieniki są własnością 

Państwa, Dzięki temu dokonują mimo kry- 
zysu ciągłych i bardzo płodnych w następ- 
stwa inwestycyj, które podnoszą coraz wyżej 
warotość tego zdrojowiska. Druskieniki są 
dziś, do pewnego stopnia laboratorjum lecz- 
niczem, gdyż wszystkie inwestycje dokonywa 
ne są tu z inicjatywy Rady Naukowej, w 

której: udział biorą wybitni lekarze, profe- 
sorowie wileńskiego uniwersytetu pod prze- 
wodnietwem d-ra Al. Januszkiewicza. 

Wi. związku z nowootwartym sezo) 
warto podać tutaj kilka wskazówek t 
cych się Druskienik. 

Właściwości klimatu Druskienik oraz ich 
terenu pozwoliły zastosować kąpiele powiet- 
rzno-słoneczne. Są to dwa duże i ładnie po- 
łożone tereny, przeznaczone dla każdej płci 
z osobna; pozwala to wyzyskać właściwości 
powietrza, jako odnośnego bodźca lecznicze. 
go w różnej porze dnia — co ma znaczenie 
wobec dużych wahań w kierunku nasilenia 
promieni słonecznych dla każdego cho 
Tego rodzaju leczenie nie da się oczyw 
zastosować, o ile na kąpiele przeznaczony 
jest jeden teren, służący dla kobiet i męż- 
czyzn i tylko w określonych godzinach. 

    

   

Położone na wysokości 103 metrów nad 
poziomem morza, Druskieniki winny być 
zaliczone do miejscowości o klimacie lądo- 
wym, nizinnym — wahania zjawisk meteoro- 

logic: ch są stosunkowo nieduże, nie wy- 
kazując zmienności, cechującej klimat lądo- 
wy. Zawdzięczać to należy z jednej strony 
rozległym lasom sosnowym, jakie otaczają 
Druskieniki — z drugiej zaś strony stosunko 
wo niedalekiej odległości od morza Bałtyc 
kiego. 

     

  

  

„Nasza Dola“ 
nowy zbiór poezyj 

WANDY DOBACZEWSKIEJ 
wyszedł z drukarni „Lux” i jest do 

nabycia we wszystkich księgarniach. 

  

Skład główny: księgarnia św. Wojciecha 

Ustawa o pomocy finansowej 
dla miasta Wilna. 

WARSZAWA. 18.4. (Pat.) — W 
„Dzienniku Ustaw R. P.* z dnia 18 
kwietnia r. b. ogłoszona została usta- 
wa z dnia 15 marca r. b. © pomocy 
finansowej skarbu państwa dla gminy 
miasta Wilna. Ustawa upoważnia mi- 
nistra skarbu do udzielenia z fundu- 
szów skarbu państwa pomocy finan- 
sowej gminie m. Wilna na pokrycie 
zobowiązań z tytułu 5 proc. obligacyj 
konwersyjnych tegoż miasta w fuu- 
tach sterlingach, wypuszczonych na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej m. 
Wilna z dnia 6 listopada 1931 r., wza- 
mian za obligacje drugiej obligacy jnej 
pożyczki Wilna, emitowane w roku 

  

KRONIKA 
Dziś: Tymona. 

  

Wtorek Jutro: Sulpicjusza. 

19 | Wschód słońca — g. 4 m. || 

Kwiecień | Zachód » —eg. '8m.27 

  

Saestrzeżonia Takladu Hoteorolegj! U. S. B. 
w Wllsie z dnia 181V — 1932 reke. 
Ciśnienie średnie w milinetrachi 755 

Tempatstura środaia -- 4 C. 

= najwyżaze: -- 67 C 

xa najniżeza: —р 2° С. 

Opad: ślad. 
Wiatr: poln,-wscb. 

'Tendencja: lekki spadek, potem stan stały. 

Uwagi: pochmurno, wiecz. przelotny deszcz. 

KOŚCIELNA. 
— Zmiany personalne w duchowieństwie, 

Z polecenia J. E. arcybiskupa - metropolity 
Wileńskiego ks. kanonik proboszcz i dzie- 
kan święciański przeniesiony został na pro- 
boszcza do Twerecza. Na jego miejsce mia- 
now został ks. Michał Przegałowski, do- 
tychczasowy proboszcz w Twereczu. 

MIEJSKA. 
— Narada nad sytuacją finansową mia- 

sta. W związku z krytyczną sytuacją ffian- 
sową miasta, wytworzoną w pierwszym rzę- 
dzie na skutek katastrofalnego spadku wpły 
wów podatkowych zwołane zostało na przy- 
szły tydzień nadzwyczajne posiedzenie Ko- 
misji Finansowej dla zorjentowania się w 
całokształcie sytuacji i naradzenia się nad 
środkami podreperowania finansów miej- 
skich. Na posiedzeniu tem poruszona będzie 
również sprawa nowego preliminarza budże- 
towego, który do chwili obecnej sie został 
doprowadzony do stanu realnego, gdyż za- 
chodzi potrzeba przeprowadzenia dalszych 

   

    

redukcyj na ogólną sumę dwustu kilkudzie- * 
sięciu złotych. 

— Dwa pochody 1-szomajowe, Onegdaj 
w Starostwie Grodzkiem odbyła się konfe- 
rencja w sprawie pochodu 1-szomajowego. 
Stwierdzono, że w roku bieżącym wspólny 
pochód uliczny zamierzają urządzić P. P. 5., 
Bund, Kulturamt, i Okręgowy Komitet Związ- 
ków Zawodowych, natomiast Gospodarcze 
Związki Zawodowe wystąpią z osobnym po- 
chodem. 

Pozatem w dniu 1-go maja odbędzie się 
kilka akademij. 

— Wykroczenia meldunkowe. Często się 
zdarza, że obowiązek wymeldowania osób, 
które opuszczają miejsce zamieszkania jest 
zaniedbywany. Dotyczy to zarówno w. 
dżających czasowo. jak również wyjeżd 
jących na stałe. Każdy główny loaktor wi- 
nien zażądać od opuszczającego mieszkania 
członka rodziny lub sublokatora, by podpi- 
sał i wypełnił kartę meldun. (na wymeldowa- 
nie). Kartkę taką główny lokator zatwier- 
dza swoim podpisem i oddaje rządcy domu. 
Wykroczenia mogą pociągnąć za sobą uka- 
ranie, Rządca domu względnie inna osoba 
prowadząca meldunki ma obowiązek czuwa- 
nia, by przepisy meldunkowe były dokładnie 
wypełniane. 

    

  

SANITARNA. 
— Lustracje sanitarno-higjeniczne. W. o- 

statnich dniach na terenie miasta przepro- 
wadzono szereg lustracyj  sanitarno-higje- 
nicznych. Zbadano 35 zakładów fryzjerskich, 
45 mleczarū, przeszło 100 sklepów spożyw- 
czych i tyleż jatek mięsnych. Wi wyniku 
tych lustracyj sporządzono 46  protkółów 
karnych za antyhigjeniczne prowadzenie za- 
kładów. 

LITERACKA. 
— 167 Środa Literacka w dniu jutrzej- 

szym będzie wieczorem autorskim znanego 
publicysty łowieckiego i redaktora „Trąbek 
Myśliwskich** Michała Kryspina Pawlikow- 

skiego. Usłyszymy na wstępie referat p. t. 
„Łowiecka literatura piękna w Polsce*, po- 
czem p. Pawlikowski odczyta własne utwo- 
ry, m. in. humoreskę „Towarzystwo Ochrony 
Wilków. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Imprezy szkolne. Dnia 20 kwietnia 

1932 roku o godz. 17 w gimnazjum im. J. 
Lelewela odbędzie się Popis orkiestr szkół 
średnich m. Wilna. Zaś dnia 22 kwietnia 
r. b. o godz. 11.30 w Sali Miejskiej (Ostro- 
bramska 5) Poranek chórów szkół średnich 

m. Wiilna. 

  

WOJSKOWA. 
—ćwiczenia szeregowych rezerwy. Dowia- 

dujemy się, że w roku bieżącym zostaną 
powołani na ćwiczenia wojskowe szeregowi 
rezerwy roczników 1901, 1904 i 1906, wszy- 
stkich rodzajów broni i służb, oraz roczni- 
ka 1908 tylko z wojsk łączności, jakoteż 
ys ci, którzy w roku ubiegłym byli 
powołani, lecz z jakichkolwiek powodów 
ćwiczeń nie odbyfi. (Iskra). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
- Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XIII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 20 kwietnia 1932 r. o godz. 20 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 
z następującym porządkiem dziennym: | 

1. Odezytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia. 

2. Prof. Dr. M. Reicher: znaczenie badań 

grup krwi dla Antropologji i grupy krwi u 

Karaimów. 
Odczyt wizytatora M. Matuszkiewicza. 

; jatywy Sekcji kulturalno - oświatowej 

Rady Wojewódzkiej B. B. W. R. odbył się 

w ubiegłą niedzielę w lokalu, przy ulicy Za: 

walnej I, odczyt wizytatora Mieczysława Ma- 

tuszkiewicza na temat: „Wychowanie pań- 

stwowe“. 
Licznemu zebraniu, zwołanemu przez Ra- 

dę grodzką, przewodniczył dr. A. Hirschberg 
Piękny odczyt p. Matuszkiewicza ukazał słu- 
chaczom zasady ideowe współczesnych prą- 
dów wychowawczych, które kształtują się pod 

    

   

  

1921, na sumę 449.160 funtów szt. 
Pomoc finansowa skarbu państwa 

wynosić: będzie połowę odsetek i rat 
amortyzacyjnych, poczynając od 15- 
go maja 1931 r. Ponadto skarb państ 
wa pokryje połowę odsetek, wypła- 
conych posiadaczom obligacyj, za 0- 
kres przejściowy od 15 listopada 1930 
roku do 14 maja 1931 roku w wyso- 
kości 2 */, proe. od nominalnej sumy 
obłigacyj, dopuszczonych do konwer- 
sji. Ustawa weszła w życie z dniem 
ogłoszenia, a wykonanie jej została 
poruczone ministrowi skarbu w po- 
rozumieniu х ministrem spraw wew“ 
nętrznych. 

kątem widzenia interesów państwa, a ma- 
ją wydać typ zdrowego, aktywnego, mocne* 
go obywatela, gotowego do najdalej idącej 
ofiarności dla państwa. 

Wspomniana Sekcja kulturalno - oświata 
wa przewiduje dalsze odczyty w bliskim cza: 
sie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
-— Nieudana próba zlikwidowania strajku 

szeweów. Trwający w Wilnie od  bl'sko 
dwóch tygodni strajk szewców do chwili о- 
becnej nie został zlikwidowany. Przed kilku 
dniami w Inspektoracie Pracy odbyła się pró- 
ba porozumienia, na której pracodawcy za- 
proponowali nieznaczne podwyższenie płae 
szewcom — chałupnikom. Delegacja szew- 
ców proponowaną podwyżkę odrzuciła. W 
związku z tem sytuacja nie uległa zmianie. 
W. chwili obecnej strajkuje blisko 1000 szew- 
ców. 

    
  

RÓŻNE- 
— 103 pożary. W/ ciągu ubiegłego roku 

na terenie Wilna i miejscowości okołicznych 
wybuchły 103 pożary, w czem 13 w ciągu 
miesiąca bieżącego. 

TEATR I MUZYKA 
— „Pod falami* Jana - Adołfa Hertza. 

Dziś, we wtorek 19 kwietnia o godz. 8 wiecz. 
sztuka Adolfa Hertza „Pod falami* z udzia- 
łem Antoniego Różyckiego w roli malarza 
„Stefana”, Autor w sztuce swej z niezwykłą 
wnikliwością i zmysłem obserwacyjnym 
przedstawił przeżycia i komplikacje rodzin- 
ne wynikłe na tle budzącej się miłości „Ste- 
fana do pianistki Marji”. 

Cała akcja toczy się na polskiem wybrze- 
żu morskiem. Niezwykłe efekty wywołuje 
w akcie III-cim „burza na Bałtyku”. 

Jutro, w środę 20 b. m. o godz. 8-ej w. 
„Pod fałami*, w sztuce tej Antoni Różycki 
zakończy swe gościnne występy w Wilnie. 

— „Miłość czuwa* w Lutni. Dziś, we wto- 
rew 19 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. wesoła 
i dowcipna komedja  Caillavet'a i Flers'a 
„Miłość czuwa”, wystawiona z okazji 10-le- 
cia pracy scenicznej Karola Wyrwicz-Wi- 
chrowskiego. Świetni komedjopisarze fran- 
cuscy przedstawili tu z niezwykłym humo- 
rem środowisko arystokracji francuskiej — 
przeciwstawiając jej zdrowy typ współczesnej 
panny. 

Jutro, w Środę 20 b. m. 'o godz. 8-ej w. 
przedstawienie Związkowe. 

W? czwartek 21 b. m. o godz. 8-ej wiecz. 
„Miłość czuwa*. 

— „Car Lenin“ — na Pohulance. W s0- 
botę 23 b. m. na scenie Teatru Pohulanka 
wysławdiona zostanie rewelacyjna sztuka w 
3ch aktach Frasciszka Porche .„Car Lenin“, 
w opracowaniu scenicznem Stanisławy Wy- 
sockiej. Bilety, ze względu na wielką ilość 
zamówień, należy wcześniej nabywać w ka. 
sie Teatru Lutnia między godz. 11-tą a 9-tą 
wieczór. 

— Trzy godziny jasnowidztwa i magji w 
Lutni. W! sobotę 23 b. m. o godz. 4-ej pp, 
w Teatrze Lutnia tyłko jeden raz wystąpi 
sławny telepata i magik John Neuman, # 
nowym, zupełnie nieznanym w Wjlnie pro- 
gramem. Wjystęp ten zapowiadający się nie- 
zwykle ciekawie — zainteresuje niezawodnie 
całe Wilno. , 

Ceny miejsc popołudniowe. W: programie 
telepatja, czytanie myśli bez medjum (zu- 
pełna nowość). 

SPORT 
DRUKARZ — MAKABI 1:1. 

Ubiegłej niedzieli po raz pierwszy zapre- 

zentowała się na boisku mowopasowana do 

klasy „A” drużyna „Drukarza*. W spotkaniu 

towarzyskiem z „Makabi* debiut ten wypadł 

dość udatnie. Gdyby nie mocno osłabiony 

skład Makabi wynik ten uważać należałoby 

za duży sukces młodej i dobrze zapowiada- 

jącej się drużyny drukarzy, która w szere- 

gach swych posiada kilku utalentowanych 

graczy. 
Spotkanie zakończyło się remisowo, co 

odpowiada ustosunkowaniu się sił w tym 

meczu, 

    

  

  

INAUGURACJA SEZONU ŁEKKOATLETY- 
CZNEGO. 

Sidorowicz zwycięzcą pierwszego biegu 

naprzełaj. 

Sezon lekkoatletyczny mamy w Wilnie już 
otwarty. Zainaugurowany bieg naprzełaj nie 
wywołał, niestety, szerszego zainteresowania. 

Wiełu zgłoszonych do biegu zawodników na 
starcie nie stanęło, Trasa biegła poprzez ogród 
Bernardyński, brzegami Wilenki do Cielęi- 
nika, gdzie znajdowała się meta. Start zgro- 
madził 14 zawodników, 2 między nimi zde- 
cydowanego faworyta biegu, Wacława Sido- 
rowicza. Parę minut po 12-ej, na strzał star- 
tera, zawodnicy ruszyli. Prowadzenie z mie 
sca obejmuje Sidorowicz, któremu na pi 
tach drepczą Żylewicz i Zajewski. Po kilkuset 
metrach, czołowa grupa odsadza się od re- 
szty biegaczy. Mimo ataków ze strony Żyłe- 
wicza i Zajewskiego, Sidorowicz nie ustępu- 
je prowadzenia i coraz to zwiększa tempo; 
przybywając pierwszy do mety w dobrym, 
jak na początek sezonu czasie 8,43,6. Drugie 
miejsce zajmuje Żylewicz (3 p. sap.), trzecie 
Zajewski (Sokół). 

Trasa wynosiła 3300 metrów. = 
Zainteresowanie biegiem ze strony publi- 

czności niezbyt duże. 

   

  

Humor. 
PODZIAŁ. 

— Lili, zgadzasz się dzielić wszystko ze 
mną? S 5 

— Oczywiście, Harry, a ile masz? 
(Judge)



W OCZEKIWANIU NA WYROK. 
Kulminacyjnym punktem w mocno emo- 

cjonującym umysły procesie o listopadowe 
ekscesy uliczne był dzień wczorajszy; kiedy 
to, jąk donosiliśmy, miał być ogłoszony wy- 
rok w rezultacie dwódniowej rozprawy. 

Od wczęsnego rana przed gmach 
poczęły ściągać tłumy, pragnące dosta 
do wnętr 

W| prze 

   

  

   

  

waniu tego nadmiernego nat- 
łoku na mi e sprowadzono większy od- 
dział policji, celem utrzymania porządku. 
Wpuszczono do gmachu ko tych, co mo- 
gli wylegitymow się istotnym interesem 
lub biłetem w na rozprawę. 

Mimo to kuluary i klatki schodowe już 
o godz. 8 rano były przepełnione. 

Po otwarciu sali w mgnieniu ok 
-niono ją szczelnie, a woźny sądowy pr: 
mocy policjantów z trudem usiłował 
wadzić jakikolwiek ład. 

  

    

  

  

   

  

   

    

   

  

    

  

  

    

     

dwa zbiegowiska 

  

gwałtu 
pierwszym wypadku przez śŚn 
dzenie go kamieniem w głowę, w drugim — 
przez uderzenie go órwni 
niem już rannego i wi 

do pogotowia ratunkwego tudzież 
chodzących ulicą 

kolegów 
rzez obicie laskami 2 prz 
walną studentów nieżydów. 

Zbiegowiska te były do pewnego stop- 
wyrażeniem n 

ód przeważnej il 
skiej z powodu niewłaś 
zachowania s 

  

   

    

    
   

  

. kiedy to zapanowały 
/ po- puścił studentów Żydów do g: 

‚арго- go oraz innych lokali uniwe 

lu w którym się mieści fizicum uniwe 

  

dows 

   

        

strojów, jakie 
i młod 

wego i 

      

     

   
  

      

   

      

      

  

į, kióre to zbiegowiska 
wspólnemi=siłami uczestników dopuściły się 

na osobie Ś. p. Wacławskiego, w 
prtelne ugo- 

    

   aryg 
pewnego odłamu młodzie 
. B. który tak w. dniu pop- nie i doma, 

ia nie do- 
mhcu główne- nie mc 

   

  

sytetu 

KU R JE R W 

Ostatni akt smutnych zajść listopadowych, 
w obronie sw: 
wy narodu   

   

   
tniść 

  

lecz 

  

a 

  

  

  

loka. 

  

  

   

   
kogo > nie zdziw 

narodow: 
eż w głowę kamie- ec: cie słuszne 

о młodz 
gmachach 

gwałt ze strony ostatnie 
cie odpowiedziałaby ró 
by to odruch na 
turalny. Nikt by 
by nie tylko młodz 

ychn 

  

potem na ulicę m: 

0 jąc 
jak  Wszechpolaków. 

z za węgła lub kamienowanie umie. 
a uznać za obronę koniecz 

nę tych lub innych swoich praw. 
1 5. Z tych ws. 

Ale napadanic 

   

   

składające się 2 osób na- 4 Z ław obrończych= padały zdania, iż 

naród, który nie potrafi wystąpi 
  

czynnie 
w nie godzien jest naz- 
uszne są te słowa i ni. 
gdyby młodz i 

  

   

  

   

    

   

   
    

uniwersyte 
tam w O 2 ©- 

    

  ę równie    

      

e swoje ohurze- 
się ukrócenia swawoli 

bez powodu 
jącego 

1, obro- 

  

   

    

    

    
   

tkich danvch 

    

   

B-EDEŃ 

RADIJO 

S KE: 

WTOREK, dnia 19 kwietnia 1932 r. 

1. 14.10: Program dzien 
Ko- 

11.58: Sygnał cza 
ny. 14415: U 
munikaty. 1 
odczyt. 15 
„Napoleon* 

“ 

  

      

     

  

„Reformy iWe 

  - 16.40: Codz     

    

       (płyty). 
ogrody ia 17.35: 
niowy koncert symfoniczny. 18.50:, 
gazetka rzemieślnicza. 19.00 
w Wilnie* ode: 
radjotechnicz. 2 

  

  

     

      

iennik radjow:      

Scndu sko „Luti 
rzynka technicz 

22.45: Komunikaty 

    

    
taneczna. 

ŚRODA, dnia 20 kwietnia 1932 r. 

       
    

  

    

twory Liszta (płyty). 15.15: 
kiego Sejmu* 

udycja dla dzieci. 
nny odcinek 
wiolonez 

rielkomiejskie 
eli 
a 

  

Radjowa 
‚ zed 13 laty 

yt litewski, 19.20: Pogadanka 
19.40: Program na 

   
   
   

  

      

    

   
   

   
   

   

  

resu. Wyłączeni z konkursu. są zawodowi 
muzycy i ich rodziny oraz pracownicy Roz- 

ńskiej i ich rodziny. 
grodą będzie aparat 

wzmacniacz z głośnikiem do 
wartości 125 zł. Dalsze n 

      
Detefonu — 
stanowia dwa kompletne Detefony, dv 
ptery do grania płyt gramofonowych na gł 

   

    

nik, około 50 płyt gramofonowych i ks : 
Dokładna lista nagród ogłoszona będzie w 
komunikatach radjowych. 

Nadawane w konkursie płyty składać 
*da wyłącznie z repertuaru gramofonoweg. 

anego w programie wileńskim między 
15 listopada a 31 grudnia 1931 r. 

Z NOTATNIKA 
RADJOAMATORA. 

ZANIK SIŁY ODBIORU I JEGO 
USUWANIE. 

niewątpliwie wszyscy radjo- 
stopniowe pogars 

Dzięki panuj: 

  

     
  

  

Na wiosnę 

     

    

  

   

    

odbioru. 

  

     

  

   

№ 89 {2331 

  

czemu zjawisko dingu" występuje w kaź- 
dym odbiorniku w innym czasie. Przekaza- 
ny przez oba odbiorniki wspólny odbiór mo. 
że nie ulegać zanikowi. Ze strony nadawc: 
prowadzone są bardzo intensywne 
nad budową anten nadawczych, dążą 
możliwego usunięcia fal odbitych i skoncen- 
rowania całej siły nadawczej na fali przy- 

ziemnej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PODCZ. 

ROBÓT KANALIZACYJNYCH. 

W dniu wezerajszym podczas robót kana- 
lizacyjnych w podwórzu domu Nr. 32 przy 

ul. Tartaki został zasypany ziemią robotnik 
55 letni Wincenty Basiewiez zam. przy ulicy 

yjskiej 23/17. Basiewiez uległ złama- 
niu prawej nogi oraz odnió: eg ciężkiek 
obrażeń głowy, twarzy i rąk. Robotnika wez- 
wane pogotowie ratunkewe przewiozło do 

szpitala św. Jakóba, (e) 

KONFISKATA BRONI. 

  

        

  

    
  

        

     
   

  

    

  

  

Mijają kwadranse i godziny a członko- przemocą wydalił zebranych na wykładzie cych na podstawie ro: 11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- O pogo KSI: SĘ | : : R CE pa LEI 

wie trybunału pozostają w pokoju nar: studentów Żydów. Te nastroje spowodowały. do zgodnego przekonania, iż dnia krytyczne- ny. 14.15 „Muzyka onych co do swej Bao? EA yz Ka wi 
cująe nad wykończeniem zapowiedzianego Że Z4 zki rozpoczęte przez wzmiankowa- go we wskazanych wyżej punktach m 15.25: „Upadek SR EŃ ów atmosferycznych, ale POYWAEZA NR SEN R ь 
wyroku. ny odłam młod polskiej w obrębie mu- Wilna miały miej zbiegowiska okol polskie WW XVIII Sitnie JG я y Szereg rewizyj u osób podejrzanych o ni 

"Już długo po godz, 10 następuje sympło- rów uniwersyteckich, które powinny i mogły nych Żydów, uczestnicy „których to zbiegowisk mieso = mase 1 łemppiodbior, Aństeloka legalne Aosličauje, broni. W Ake „e 

matyczne poruszenie. Na ławę wchodzą pod- „być zlikwidowane wewnątrz tych murów z pobudek R a R. God del giem*. Polega ono jak wiadomo na stapnio- wolwerów oraz Rae ilość amunicji. (e)-- 
sądni, obronę ich reprezentują dziekan K. 
Petrusewicz i mec. J. Czernichow. Miejsce 

    

   
   

   

  

    
       

  

tem się stało, wylały się i to z v 

  

przez władze akademickie, jak to zresztą po- 
y młodzie- 

          

    

  

ś. p. Wheławs 

      

   

    

plemiennej dopuś    
   

  

   

    

* go oraz i 

    

   
   

        

y nie robak 

  
  

   

       

     
      

    

    

  

  wem zmniejszaniu się siły odbioru w róż- 
Na czem polega istota „fadingu* i ro 

   
      

  

  

    

       

SAMOBÓJSTWO. 

  

   
         

  

    

а З, E Ana = ży żydowskiej w forme ekscesów ulicznych + a m 1 ymfoniczny „plyty) : oskaržyciela zajmuje podprokurator p. Win- ży żydowskiej w formę ekscesów ulicznych cych, a następnie jac zem 4 Ak do zupełnego zaniku. Proces ten pow Aaa Jakoba ka Be fal. 
+ al d 91 2 RS żeoólne SC ło zi 1 Marja Jakóbowska, bez stałego mie centy Janowie: tak w dniu 9 listopada, kiedy poszczególne  demików Polaków gr co w sie ni recniarnio 68 L : f 5 

udac "rupy żydów. аопа ВОН ms JA = ь 99 2 Se Balio pe y mu najczęściej zamieszkania w celu pozbawienia się Ż Rozlega się dzwonek i na salę wkracza grupy żydows CZY DZE D pełności odpowi: 122 cz. zniekształcenie dźwięków i tonów. Przy od- biłasecAnć tome Lė Ei śkasi%ie | WRERYBrzóżo WSE, oni ER akademików Polaków i dopusz- I p. 1 K. K. bidrže al ašiai ii ar SS neji octowej. Lekarz pogotowia ra- 
ы и - K i gwałt h bach, jak i w dni . з RER SET LE i ie е SONA WYSIEpUJE ® tunkowego, po udzieleniu pomocy odwiózł de pp. sędziowie wotanci: K. Bobrowski i się gwałtu na ich osabach, jaki w dniu Artykuł ten. który w myśł intencji pra I krótkich odstępach czasu i robi wrażeni S SE Е S 

Szpakowski. 10 listopada, kiedy na idącą kich Słowackie-  wodaw „abezpie- Pras. dzien. ) „Przed żakbo* tałeko S kase ażenie.  speratkę do Szpitala Sawicz, gdzie po kilku 

„Proszę wstać” go grupę akedemików Polaków, po rozpro- czenie Żydów lub inoplemieńców b. imper- narodowym pas S : godzinach zmarła. Przyczyna nieznana, Zwło- 
cisza. Obecni skupi by nie uronić szeniu pr policję więk. o ich zbiorowi - jum rosyjskiego. jak np. Ormian na Kauka- nej”. 20.15: Kwadr. li- bli ary: S ZE a AE pogody, „długość ki bezpiec zono do decyzji władz prokura- 
ani jednego słowa oku ogłoszo- Ska, zel branego na ulicy Nowogródz zie przed tłamnem w : zeciwko | ter, 2 Koncert Rea zaliczenie ke e eh fa-  torskich. 

Ser k i 2 Ё Pak, < ŠE ега iso- gu, a zwz nie g w komu- ‚ 
cho przez r wodnicz ącego. ulicy Szeptyckiego wypadła grupa Żyd 1 nim tej lub innej większości narodowościo- amc A t opisa iż в е PGRZUCONE NIEMOWLĘ.       

Sentencja wyroku brzmi w skróceniu: 
     

    

    

   
w   cławs 

    

  

    

h kamieniami Śmiertełnie zra- wej, tu w Odrodzon 
go, a następnie inna 

  

   

  

Polsce, tu w Wžlnie, 
gdz nie powinno być nienawiści płemien- 

      

  

Pirópiez PTZ 

detektorowy po Nikacji na d      
    

odległo: 
Zwałczanie 

jest prow adzone 
„fadingu* pole- 

sto skomplikowan 
na wielką ska 

     

    

   

-— W klatce schodowej domu Nr. 30 przy, 
u. Wileńskiej znaleziono podrzutka płci męs- 

    

grupa ydowska przy zbiegu ulie Zawalnej nej, musi być niestety zastosowany wzelę- : R т l : оее 

Wyrok. i Tr żadnego powodu ze strony Sqei Żydów. bo nie ulega wątpliwości, że ich NOWINKI RADJOWE. t kiej, w wieku około 2-ch tygodni, przy któ- 
С ad c na to, iż był wie- h Wil- cych o urządzeni: ach często ła kartka „Ochrzczony — na imię 

napadn IE y iłumy w dniach krytycznych na ulicach Wi S gia US = A sias 

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej    
Sąd Okręgewy, po rozpoznaniu na posiedze- rzucało si Gł tak ze pace miano WILEŃSKIEJ ŚR 3 T е a EV ina ns лс PORTO AE : S larnie o każdej porze dnia ku. 
niach publicznych w dniach 15 i 16 kwietnia na poz a 7. Przechodząc do kwestji, że oskarżeni W dniu dzisiejszym rozpoczyn JE ы 4 R AS TRUJĄCY PIKI 
b. r. sprawy z oskarżenia Lejby Załkinda, 
Chaekiela Oguza i Szmuela Wulfina uzna- 
jąe iż wina osk. Załkinda i Oguza co do po- 
pełnienia zarzuconych im przestępstw nie 
została udowodniona. 
oskarżony Wulfin winien jest popełnienia za 
rzuconego mu przestępstwa, na zasadzie art. 
122 cz. p. I. 28, 30 i 54 K. K. art. 358, 366— 

  

  

    

  

j  ziony 

i na krew, 
którą Zbroczona była Kužiai 
mu twarz, obrzuciła kamieniami tę dorožkę, 

przyczem jednym ugodzony został znajdują- 
ię już w agonji Wacław: 

3. Jeden z obroń 
Żyd podkr 
w Polsce niema i nie powinno by 

natomiast uznając, iż cy 

  

      

    

która 

ał że w Ży 

  

   

  

   

zraniony Wacławski, co 

        
żasła an 

    
   

w stosun- 

   

  

sanych wyżej 

h sam 
zkałych 

  

na zapoczątkowały wystąpienia, które nos 

w sprawie niniejszej winni 
zbiegowiskach, 

przyszedł dó przekonan 
nych Zonda i i Qguz, 

   
ridziala ich w licz 

    

  а 

udz 

  

    

łu w opi- 
zgodnie 

‚ sina oskarżo- 
nic ZPA, dowiedzią: 

    

   
ols jek w toki dochodze: 
na przewodzie sądowym 

  

  

KONKURS MUZYCZNY ROZGŁOŚNI 

     
ny rozgłośni wileń:     

  

ług działów muzyki. Każdej 
Śwęcony będzie jeden koncert. 

    
23 kwietn У 
muzyka rozrywkowa czyli '„lek 

  

     

  

8 w godzin: ch 20,15 do 
20.45 Konkurs dzieli się na pięć klas wed- 

klasie po- daw. 

— 19 kwietnia muzyka poważna, 
popularna, 24 kwietr 

, 27 kwiet 

  

  

a 

  

    
transoceaniczne pracują regu- 

Na czele polega istota 
go powoduje? Poyponciy, iż fading wy- 

'zajemnego oddzi 
iemnej i odbitej 

ej w. dwa gatunki 

  

     

  

fali prz, 

  

      Е fal — jedną 
biegnącą wzdłuż powierzchni ziemi, a drugą 
mkną: 
na 

jaj jącej 

   

    

w przestrzeni w górę, natrafiającą 
wę zjonizowanej almosfery, odbi- 

ale zpowrotem ku ziemi. Zetknięcie 

  

    
ciątka Jezus. 

  

  

— Mera Wilkaniee i Józefa Suchodolsk:e 
(Wiłkomierska 41) po spożyciu ryby „piklin- 
ga” uległy zatruciu, Lekarz pogotowia ratun- 
kowego, po udzieleniu pomocy, odwiózł wy- 

mienione do Szpitala Sawicz, w stanie nieza- 
grażającym życiu. 

KRADZIEŻE. 

    

  

268 i 558 U. P. K. oraz art. 60—66 przep. ku do Polaków nietylko nienawi piemien- gowiska na rogu ulie Słowackiego Wr 3 i я s y g sk: s a eg : х 2 = - nocy z dnia 16 na 17 b. m. złodzie- tymez. o kosztach sądowych ej, le awet jakiej kolwiekbądź niechęci, į sa ak: również. rąk Załkin- nia muzyka polska i w 30 kwietr się tych dwu fal pociąga za sobą w rezul- | AT; ы : z nej, lecz nawet j dog i i Szeptyckiego, jak również z rą a RYB dla dziki WK z tych klas tacie zwiększenie mocy odbioru, ЕНО je dostali się do sklepu Samuela Mirskiego 
ORZEKŁ: ponie 

SZMUELA WULFINA SKAZAĆ NA OSA- POZY 
DZENIE W. WIĘZIENIU (D. P.) NA PRZE- 
CIĄG DWÓCH LAT ZE SKUTKAMI Z ART. 

    

historycznych, dosadnie 

ż Polacy w okresie kilkusetletniego 
cia z Żydami nie prócz dobrego im nie 

toczył przylem szereg faktów 
stwierdzających ten 

pr 

  

  

   

  

  ugodzony 
wych py 
mi odpowied 

    

      

  

   

da padł kamień. 
. p. Wiacławs 

du, 
ami wzbudziła tyle wątpliwo- 

  

którym śmiertelnie został 
w ogniu k 0- 

Prokuratora i obrony swe- 
      

    

   
  

  

  

będzie można oddzielnie zdobywa 
odgadując autorów i tytuły płyt, р 
cenniejsze nagrody przypadną bm któr: 

najlepsze we wszystkieh klasach nadesłali   

  

zniekształcenia i mniej lub więcej zupełne 
zmniejszenie siły odbioru. 

Każda stacja nadawcza jest dzięki temu 
       

    

(Zawalna 58) i skradli 48 skór chromowych, 
15 bukatowych i innych drobnych  rzeczy.. 
łącznej wartości 800 zł. 

— Nieznani sprawcy, zapomocą zrobienia 

      

28 i 30 K. K. i Z ZALICZENIEM PÓŁTORA Sanie humanitarny. stosunek Pola Wa ści, iż opierać na jej zeznaniu wyroku ska- " у R j kby otoczona trzema różnemi strefami, otworu w anie, dostali się do pracowni 
MIESIĄCA ARESZTU ZAPOBIEGAWCZEGO jednak niestety ta niechęć i nie tylko ni zującego w żadnym razie nie było można.  "ozwiązania. li chodzi o siłę odbioru. Najbli. rym iej Fiszefa Jankowskiego iial 

'NA POCZET TEJ KARY. 

Tytułem opłat sądowych pobrać od Wul- 
fina 80 zł., oraz zasądzić od niego ws 
koszta postępowania, które w razie niewypła 
ealności zaliczyć na rachunek Skarbu. 

LEJBĘ ZAŁKINDA i CHACKIELA OGU- 
GA Z OSKARŻENIA ICH Z ART. 122 CZ. I 
Р. 1 K.K. A ZAŁKINI 
470 CZ. I P. 1 K. K. U 

  

      

  

ne wraženie 
kaja zebraną pub 

Sąd i obecni na sali zajmują miejsc 
przewodniczący odczytuje motywy 
nej sentrucji. 

    
   

   

rozn 

  

Woźny sądowy z trudem uspa- ło, 
zność. kolebką ducha Mickiewicza twórcy 

lizowanej pod wpływem tęsknoty do Ojezyz- kiej, oska 
przepięknej postaci Žyda--patrjoty — 1 

Može ta nienaw 
ny, 

Jankiela Cymbalisty 

bo czemże 

  

"jedyńczo praakkditącyć *h akademików Pola- 8. Tn: 
ków — nie endeków 

itych części 

  „nie 

  

   

  

wszechpołaków w 
ch miasta wypadały gru- 

PY żydowskie i ich biły, w tem Wźłlnie, w 
którem nigdy pogromów 

w którem jest ulic 
ydowskich nie by. 
Gaona i które je 

    

    

  

oskarżone: 
Oponow 
znań Ja 

  

mu, któr! 

  

wyidea- 

    
    

  

to uczestni 
Wiarogodnoś 

    

Innych zaś dowodów ani dochodzenie, ani 

śledztwo nie dosta 
zgodnie z wnioskami stron. 
nia „innych świadków w tej 

jac zgóry wy! 

yło, wobec czego Sąd 
zaniechał t 
sprawie, prz 

k względem nich unie- 

  

     
  

  

ja winy 
yiadków      

ówny i Gulaka bezpośrednio, a z ze 
5ba i Sary Paletackich i innych świa 

dków po: rednio wynika, iż uczestnikiem tłu- 
у dopuścił opisywanych wyżej 

ekscesów przy zbiegu ulicy Zawalnej i Troc- 
ny Wulfin niewątpliwie był i 
em nie biernym, lecz czynnym. 

zeznań adków Oponowi- 

  

Udział w konkursie mogą brać   

  

radjosłuchacze 
nia, zawodu, naz 

zarejestrowani 
Nr. upow 

    

kary,     9. Rozważając kwes 
którą należy wymierzyć 
finowi, S 
wiek ora       uprzednią niekaralnoś 

  

mu w 

żając ją za słuszną i sprawiedliwą. 

(Motywy wyroku w sprawie Wulfina za- 

poda n 
i ad- 

  

ję wymiaru 
oskarżonemu Wul- 

Sąd przyjął pod uwagę młodociany 
jego, jak 

również psychozę sui generis, która zazwy- 
czaj ogarnia uczestnika tłumu, jako 
liczności łagodzące jego winę i wymierzył 

azana w sentencji wyroku kaęr, uwa- 

oko- S 

   w której działać a i Pois 

    
ka „fa adingu““. w na AstĘpÓC 

dalszej do stacji nadawczej A> przyziem- 
ne i odbite operują wspólnie. W z 
tem w tem pasmie występuje zawsze mniejszy 
lub większy „fading* i zniekształcenie, Trzecią 
strofę najdalszą, cechuje odbiór uzależniony 
tylko od fali odbitej, Dzięki temu zjaw 
fadingu* występuje w tej strefie w słab- 

m. stopniu. 
Doniedawna usuwanie „fadingu* przy od- 

biorze, stosowano tylko przy budowie a 
ratów odbiorczych, przeznaczonych do sp 
alnego użytku. Stopniowo powstało jednak - 

: zapotrzebowanie takich urządzeń w apa- 

  

          

  

  

   
j      

   

64) i wynieśli różne wyroby ŚkGEH ne jak: 
wa . uzdeczki i inne rzeczy, łącznej     

  

awowi Szepiłło, zam. przy ul. 
. 16, złodzieje wynieśli ze składzi 

8 kur i 2 koguty rasowe łącznej warto: 
300 zł. 

— Z niezamkniętego mieszkania, na szko- 
dę Jana Wrońskiego została dokonana kra- 
dzież futra damskiego, imitacja foki, warto- 
ści 100 zł. Kradzeży tej dokonała Józefa Wie- 
romiejówna (Kabwaryjska 4). Futro znalezio- 
no i zwrócono poszkodowanemu. Sprawczy- 
nię kradzieży zatczymano, 

Pieślakównie Agacie, zam. przy ul. Cie-. 

     

      

   wartoš- 

  

skiej, skradziono złotą obrącz 

30 zł. Ustalono, że kradzit tej dokonała 
Anna Jankowska bez stałego miejsca zamiesz 
kania, Jankowską zatrzymano, lecz skradzio- 
nej obrączki nie odnaleziono. 

    ratach odbiorczych i dzisiaj większość dro: 
szych odbiorników jest zaopatrzona w takie 
urządzenia. Urządzenia takie polegają na 
automatycznej regulacji wzmocnienia ener- 
gji radjowej, odbieranej z nteny lub ramy. 

Przy występującym „fadingu* wzmocnie- 
nie zostaje 2 POL cznie w tymże stosunku 
zwiększone, a odbioru pozo 
prawie bez zmiany. naturalnie zawsze w a ° *° ° 
leżności od stopnia zaniku i w pewnych gra- Popierajcie Ligę Morską 
nicach. Przy zupełnym zniknięciu enc 

=== | Rzeczną !! === == 

em nie została podwa- 
żona i pewna sprzeczność w tych zeznaniach 
daje się wytłumaczy żeli się przyjmie pod 
uwagę, że ekscesy ,tkóre miały tam miejsce у ы 3 
odbyły się jedne po drugich prawie że mi- > Na zapytanie przewodni й 
gawkowo, trudno więc wymagać od tych cieł publiczny wnosi o pozost: 
Świadków, ażeby byli tak doskonałymi obser CY względem zanego Wulfina dotychcza- 
watorami, by w tłumie, nie będąc do tego  SoWwego środka pobiegawczego, jakim był: 
przygotowanymi, mogli nie tylko zapamiętać kaucja w kwocie 3000 zł. 

B. części młodzieży ekscesy oraz osobę, która przyjmowała u- Obrona nie oponuje. 5 
dział w ich dokonaniu, lecz i kolejno: ych Sąd „Achyla środek OWCZE. wzglę- 
ekscesów z taką szybkością odbywających dem uniewinnionych Załkinda i Oguza, zaś 
się. To też Sąd'pr edł do zgodnego prze- W stosunku do skazanego Wulfina utrzymuje 

Polaków jest tyłkó refleksem niena 
wieki e zapadłej w duszy Ż 
dziś dn zcze nie wygasłej do narodów 

rzewodni  chrz ijańskich, które ich paliły na stosach 
h powo- lub w inny sposób uśmiercały, ale ona jest 

i na to tymczasem lekar jeszcze nie- 
ma, pomimo zdawałoby się, utecznego 
środka, jak kiłkusetletni humanitarny sto- 
sunek do nich Połaków. 

7 Wystąpienie na U 
polskiej przeciwko studentom Żydom było 
li tyko oliwą na 0, i iści, który 
płonie w du h y wybu- 

czówny i Gulaka: nic:     

  

   mieszczamy w całości, pragnąc zapoznać czy- 
tomików z ich težaii naary e 

      MOTYWY WYROKU. 
Powyższy swój wyrok — mówi 

Sąd powziął z następują 

     

   

      
               

    

    

   

    

   
   

    
    

   

        

      

    

     

    

         

dowym świadków; tal ósoao ych 
wodowych poza wsziką wątpliwoś 
że w dniu 10 listopada 1 
punktach miasta Wilna m 
zbiegu ulic Słowackiego i 
następnie przy zbiegu ulic W 

  

             
   

        

żedne urządzenie nie pomoże. W pewnych Szepty 
specjalnych wypadkach stosujes się odbiór 

  

     Pohi-       

    

lanki, Zawalnej i Trockiej w krótkim odstę-  chnął w ekscesach których _ konania. że wina Wulfina całkiem została poprzednią decyzję w tej kwestji w mocy. przy pomocy dwóch aparatów, znajdujących | keptos 7 
pie czasu jedno po drugiem miały miejsca wspomniano w udowodniona. Ka-er. się w pewnej od siebie odległości, dzięki | <amzser=mem=n 

  

    se. 

Ki. Mieįskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

  W roli głównej Harry Liedtke. 
Koncertowa orkiestra pod batutą 
M. Salnickiego. 
Kasa czsuna od 330 do 10 wiecz. 

aa Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wzenerycz- 
ne, narządów moczowych. 
odg 12—2i 4-—6 wiecz. 

Od roku 1813 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 

od poniedziałku Kochajmy się 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkoc 30 gr., pzrter 60 tr. 

Iwan Mozžuchin 
$ į a r Ž 2 nt X (Człowiek bez 

POSZUKUJEMY 

GENERALNEGO ZASTĘPCĘ 
na województwo Wileūskie, Nowogrodzkie i BiaławocHić 

do rozpowszechnienia naszej 

  

w pierwszem swem Dziś Genjalny 
1) mistrz ekranu arczydz. mówionem 

Bźwięk. Kino-Teatr 

  

przeszłości) LUDOWEJ MASZYNY DO PRANIA „TEMPO* Mickiewicza 24, tel. 277 | | "wiaezowe” Rastas L ga 
H E L | 0 S Dramat miłosny.  Režyserja twėrcy filmu „Trėjka“ Wtodzimierza Stryżewskiego. która jest zaprowa- POKAZÓW PRANIA stóły, szaty, łóżka it.d. 

dzona za pomocą 
przy ulicy Wielkiej 50 (były skład mebli) 

Informacyj udzielam we wtorek i środę w godzinach: od Il-ej 
do 13-ej i od l6-ej do IB-ej 

przy ulicy Sawicz N£ 11, mieszkanie 1 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
19 dogodnych warunkath 

I NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚCI. 

Film ten demonstruje się jednocześnie w Paryżu, Warszawie i innych jstolicach świata. 

2) Ni ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS sensacja 
Fenomenalne, o niebywałych walorach artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn. reżysera 

rosyjskiego Ejzensztejna. 
Na I-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 15 

M Kenigsberq 
Choroby (SUE 

weneryczne 

1 moczopłelowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

Wileńska 38, tel. 9-26 

  

W tym samym czasie Szanowna Klijentela, która zwiedziła   

    

  

  

  

  

  

    

  

        

  

  

  

  

      
  

> я Ž S ESA telefon 10-90, 8324 Dźwięk. Kino - Teatr S Sai ść ó 6 W rolach głównych: Gilbert nasze pokazy, może skorzystać z okazji i zamówić aparaty Gadz JET RZZEONEOTIEZIABADZENINKRYCZOCZEEWI, | Hollywood Dziś przebój dźwiękowy M] ŁO WŚRÓD LOD Roland i Barbara Leonard PO CENIE REKLAMOWEJ. 8 2146 „uoziewolny оЯА ao V Wspaniałe widoki północy. — Nad program: Arcywesoła komedja dźwiękowa p. t. NIEOPEACONE RADIO Amesgiė BEER=R RE 
ekiew. 22, tel. 15-28 Początek o godz. 4, 6, 8-1 10'15; w dnie świąteczne o godz. 2-ej Ceny miejsc znižone; „WALBO“ sp.zo.por., Katowice, oddział ekspi. patent. i | SE? dzięki A 

że 2 : ik TTT zącóocy ki fa. Muzzi. Eiwrlka KANRANS х от Maria LAKNOTORO || | 
c A s Į N 0 bliczności arcydzieło filmowe — przepiękną RO N N Y Kate de Nagy. — Nad program: Krycie. 2 i DRUKARNIA IE 

operetkę produkcji francusko-niemieckiej p.t. kawe urozmaicenia dźwiękowe. przyjmuje od 9 do 7 wiecx. 1 Н 
Wielka 47, tel.15-41, | Ceny normalse. Początek o godz 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone ulica Kasztanowa 7. = | INTROLIGATORNIA + 

. Z. P. Nr. 69. t 
= a = i 66 į 

Dźwięk. teatr świetlny | Dziś! Słynna ® w jej najnowszej i ARE 4 d Šš LICZNE i „ŻE N I C Z i 
p A N gwiazda filmowa B r y g i d a H e I m szej kreacji dźwięk. p. 6 L 0 R J A awia omienie. Akuszerka i Wilno, św. Jańskakr. 1 19 

S Dźwiękowy film najńowszej produkcji francurskiej 1932 +. NAD PROGRAM: Aktualne dodatki dźwiękowe Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III zawiadamia, ‚ i * i Telefon 3-40. Iš 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 oraz dodatek Pata. Dla młodziezy dozwolone. Ceny miejsc od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, Bi 1015 że w asi 29 kwietnia o godz. 10 pikap się w Grod-|sasnowe i świerkowe Maria | i Dzieła książkowe, i : nie przelarg nieograniczony na roboty budowlane i in-|1 į 2 Įetnie > własnych Е į druki, książki dla jg, 

8 Dziś! Najdowcipniejsza satyra s Znany aktor charakte- |stalacji elektrycznej w Wilnie, Porubanku, Grodnie i : -: е $ dėw, bilet e p NO KOLEJOWE | Dzia Naidowannicje» Gu: Jego Ekscelencja posłaniec Zu.uke,o "i: a vkšiek pe cemach kon | ronda od du dej» || sięaów acne | 
0 5 N i $ K 0 Junkierman odtwarza w tym filmie dwie postacie: arystokraty arcyksięcia i zwykłago posłańca, jego partner- Szczegółowe ogłoszenie ukażć się w „Polsce Zbroj- EB E sk Na i m > 7 i zaproszenia, afisze IE 
akoL dne koleaė) kami są: Charlotta Ander i Mary Kid. Moc zabawnych nieporozumień! Bogata wystawal nej“ i „Przeglądzie Technicznym* w Wa Zarząd Dóbr Parafja- w. Z. Nr 30637 | i wszelkiego rodza- IE 

" Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: W szponach djabłicy z uroczą Jenny Jugo. Okręgowy Urząd Budow „ m] nów i Hniezdzilów, А i ju roboty drukarskie 
Grodio poczta Parafjanów. i WYKONYWA 

Dźwięk. Kino - Teatr Dzićj Naipialiacišzy KiS Cad Monumentalny epok. | „Dźwięk. Kin>-Teatr | $/V! Nr. 850/Bud. 5 = Akuszerka | PUNKTUALNIE | objawienial 100% dźwięk. arcy- Trade Hor dramat w Džunglach |Ś o sprzedania tanio Ś że 
STYLOWY dzieło mistrza Van Dyke'a p.t r ARA JAKA wiatowid ч miałowska = TANIO — 

ul. Wielka 36. W rolach głównych Edwina Both i Harr Caney. ul. Mickiewicza 9. Ogłoszenie 6 A T E R przeprowadziła się i OLIDNIE 
= : na ul, Garbarską | m. I€ 

firmy Gebrūder Lein 

  

rėg Mickiewicza 
tamže gabinet kosmetycz 

„ | ny, usuwa zmarszczki, bro. 
18-75. | dawki, kurzajki i wągry 

e s W. Z. P. 48. 8323 

Specj. piwiarnia 

z». Poszukuję z. ia zgonu „właści- 

posady 

rządcy demu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 
lub prywatnych, orsa 
w hotelach, posiadzm 
dobre świadectwa. 
Łaskawe oferty pro- 

Garnizonowa Kon 
Nowowi 

  

a Żywn owa dla 
i Podbrodzia odda w drodze 

  

Welna, Dziś ostatni dzień! Najpotężn. w-g słyn. arcydzieła 
wszechświatowy przebój dźwięk. HADŻY MURAT (Biały on Lwa Hr. Tołstoja. 
Reżyserja Aleksandra Wołkowa. W rolach głównych: niezrównany król ekranu Iwan Możżuchin, czarująca | 050 przetargu dostawę mięsa, jarz s 

Lil Dagower i prześliczna Batty Amann. wszystkieh oddziałów garnizonu Wilno Nowow 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 zr na przeciąg dwóch miesięcy t. j. od dnia 
1932 r. do dnia 50-go czarw 1932 roku. 

MASZYNISTKA 
na dostawę n 

С zonowej Kon moda) 

poszukuje posady, 
jak również może być 

pułk pie kob sgjonów, Kwatermistrzostwo bud. 

Zawiadomienie. 17) w terminie do dnia 27 kwietnia b. r. godz. 9-ta 

ZAKŁAD MEBLOWY angażowana do biura 
na terminową pracę, 

tel. 16-19 poleca piwa | nosi do 70 złotych. | „ którym to dniu o godz. 10-tej odbędzie się komisyjne Zakład Fryzjerski 

= b b * * * W. Molodeckiego ||: оосооланню | 
plizneńskie i marcowe. | Obecnie zastępuje go |oiwarcie ofert i przeprowadzenie przetarg J. Mełameda 

wszelkich praw. Rów- 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY P 

Obciąg browaru. Własny | szezotka-wchlaniacz. Ce- Wszelikch bliższych informacyj udziela: Kwater- i z acyj udziela: Kwate ab Sui 12 

SAY na tylko 9 zł, Do nabycia | mistrz 5 p. p. Leg. w Wilnie. A0[VL. | po enio o grun- 

nież wykonuję różne 
na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. prace w domu po 

POSIADA MEBLE WŁASNEGO WYROBU 

ь w wytwórni Szczotek i townego remontu połeca a: w „SZOPENA Ogłoszenie. 
b. niskich cenach. 

TRWAŁE i TANIE, I POLECA SIĘ ŁAS- 

kompletnie odremontowa- 
ny rozp. 650 m/m. 

Wiadomość telef. 

  

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

„| Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin. 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

Zgub. "3:2: 

    

   

  

Dźwiękowe Kino | 

LUX 
Mickiew. ||, tel. 15-61 | 

  

   

  

    
   
   

      

  

      

   
sp. Eksploat. Browaru | Precz z elektrycznym od- 

kurzaczem (wchłania- 
Az „E. Lipski" ozem)!! cena którego wy- XI 

      

      

  

    

  

  

  

  

  

Pędzli pod firmą B. SY- się Sy. Klijenteli. 7852 

Piwo beczkowe dla sma- 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

Łaskawe oferty pro- 

MONOWICZ ul. Św. Jań- 
ska 7, vis a vis Uniwers. . 

koszów, proszę odwiedzić ŻY L 
imis AS się. Akselrod i SZWArĘ ogłasza niniejszem ofertowy przetrg publiczny w dniu IE (0X 

Nowootwarta reprezenta- 17-g0 maja r. b. na dostawę uszycia umundurowania. |z ukończ. studjami zagra- 

szę kierować do Adm Niemiecka 22 irgu można otrzymać w Wyd 

„Kurjera Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

      

      cja przy ul. Wileńskiej 42 Warunki | nicą przyjmie posadę w uk  Artylerji Ciężkiej 
(Dom_Ofic. Polsk. v.-a-v. | NAJTAŃSZE ŻRÓDŁO |bów Dyrekcji (ul. Słowackiego 2) III piętro, pokój minia k Lianos vynas | nadsylač do adm, | P iežkieš 

WIN i MIODOW ŠWIĄ- 
w 1927 r., unieważnia się.. 

pl. Orzeszkowej) Marja osobiście (w godz. od 12 do 13) lub pocztą po pisem-|grodzenie. Oferty: Wilno, „Kurj. Wileńskiego" 
TECZNYCH. Dyllowa. nem zgłoszeniu prośby. 46/VI. | Młynowa 2—39, 5. Busiel pod Nr. 6872. [alla EEE 

ADATA VAIRAS ESTA NERTI ESS IIS TINKA IKOS, LTS SIA SOS RSS S IIA TIA AE TT NOBOROWO OE WREKARECOWEKKA TWD CD WOS EGATAWKSC W JBAACZYCZ TRO WCC PY ZOZ OOOOWEROCROOROWRA NK. 

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Drukarnia ,„Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1; tel. 3-40. Redaktos odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELI. 

  

        
     


