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W zatrutej atmosferz 
Mówiąc przed kilku dniami w 

„Klubie Włóczęgów * o możliwościach 

porozumienia polsko - litewskiego, za- 

znaczył red. L. Abramowicz, iż konie: 

cznym warunkiem wszelkich prób te- 

go rodzaju jest stworzenie odpowied- 

niej atmosfery po obu stronach. Bar- 

dzo słuszna uwaga. Bez pewnego od- 

prężenia psychicznego próby takie 

będą najzupełniej bezowocne. Na 

czem więc miałoby polegać owe od- 

prężenie? 

Źródłem napięcia stosunków jest 

Wilno, ściśle mówiąc roszczenia tery- 

torjalne Republiki Litewskiej do tej 

części Wileńszczyzny, którą tam na- 

zywają „okupowaną Litwą". O tych 

roszczeniach wie doskonale każdy 0- 

bywatel po tej i po tamtej stronie. 

Uświadamiać o nich literalnie niema 

kogo, gdyż nawet dziecko w szkole 

zaraz spotyka się z tym konfliktem. 

Każdy jednak konflikt można utrzy- 

mywać w stabie ostrego napięcia, lub 

nie, mimo, że osłabienie napięcia nie 

oznacza bynajmniej rezygnacji. 

Zaostrzenie konfliktu jest zrozu” 

miałe, jeżeli idzie się świadomie do 

jego rozstrzygnięcia w drodze walki, 

łecz ani człowiek, ani społeczeństwo 
nie może trwać wiecznie w sianie 

emocjonalnego natężenia przed wał 

ką. Nikt tego na długi dystans nie wy- 

trzyma i pozostaną tyłko sztuczne po- 

zory, a później silna reakcja. Wybo” 

ry parłamentarne są też walką, ale 

nikt kampanji wyborczej nie rozpo- 

czyna zanim termin wyborów nie jest 

chociaż w przybliżeniu znany. 

Czy Litwa, utrzymując swe rosz- 

czenia w stanie ciągłego napięcia, 

przewiduje moment rozgrywki i do 

niej się przygotowuje? Jeżeli tak — 

nie ma powodu okazywać chęci do 

porozumienia, o którem wie zgóry, że 

swoich maksymalnych postulatów nie 

osiągnie. Jeżeli zaś nie — stwarza 

atmosferę, z której sama żadnych 

korzyści mieć nie może, a przeciwni- 

kowi uniemożliwia pierwszy krok. 

Odprężenie atmosfery może nastą- 

pić tylko wtedy, jeżeli Litwa, zacho” 

wnując w pełni swoje stanowisko, 

zaniecha zapowiadania agresji, gróźb 

i propagowania nienawiści, jako środ: 

ków mających prowadzić ją do celu. 

W Kownie powinni zrozumieć. że Poł 

ska nie jest w takiej sytuacji, aby gro- 

źby i wymyślania mogły ją skłonić do 

ustępstw. 

Od chwili, kiedy zarysował się kon 

flikt kłajpedzki, zanotowaliśmy sze 

reg faktów, świadczących o tem, że 

rząd kowieński zdaje sobie sprawę z 

nensensu dalszego zadrażniania sto- 

sunków polsko - litewskich w tej je- 

dynej dziedzinie psychicznej, która sta 

nowi wyłączną niemal dziś treść tych 

stosunków, pozatem zupełnie przerwa 

nych. Prowadzenie ostrej aktywnej a- 

kcji przeciwko dwom naraz  silniej- 

szym sąsiadom byłoby bezbrzeżnem 

przecenianiem własnych sił. Prasa li- 

tewska, która przedtem, mówiąc o 

Polsce i Polakach zaprawiała się czę” 

sto w odmienianiu rozmaitych epite- 

tów i soczystych przymiotników, zna” 

cznie zmieniła ton i zaczęła zupełnie 

  

poważnie i rzeczowo omawiać zagad- 

nienie polsko - litewskie. 

Nie oczekiwaliśmy stąd żadnych 

sensacyjnych wydarzeń, ale nasuwa- 

ły się możliwości spokojnej wymiany 

zdań, stwarzała się atmosfera sprzy” 

jająca szukaniu dróg do porozumie- 

nia. Używając słowa ,.porozumienie'* 

nie rozumiemy go w ten sposób, aby 

zawierało ono rozstrzygnięcie naraz 

dzielących Polskę i Litwę kwestyj 

spornych. Wszystko, cokolwiek spy* 

cha dzisiejszy stan rzeczy z martwego 

punktu i stwarza pewne zobowiązania 

pomiędzy stronami, dobrowolnie przy 

jęte. jest ważnym krokiem naprzód, 

Wilno, Jagieltonska 3. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuj 
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tabelary 

jest „porozumieniem“ w ściśle ograni- 

czonym sensie, ułatwiającem dalsze, 

szersze. Tylko w tym porządku po- 

stępująe, można coś osiągnąć. 

  

W dotychczasowych bezówocnych 

próbach wysuwano na pierwszy plan 

spór terytorjalny. Stawał się on nie- 

jako „question prćałable*, bez której 

rozstrzygnięcia nie można było roz- 

począć żadnej dyskusji. Jest to me- 

toda najbardziej bezowocna. Pierwszy 

krok, któryby miał zawierać ze stro- 

ny Polski ustąpienie części jej tery- 

torjum państwowego, lub ze strony 

Litwy rezygnację z jej roszczenia do 

Wilna, jest oczywistą mrzonką. 

  

Jeżeli nie da się zacząć od jakich- 

kolwiek innych, prawdziwie kompro* 

misowych projektów porozumienia, 

któreby mogły być realizowane czę- 

ściowo, to żadna atmosfera do celu 

nas nie zbliży. Sądzimy jednak, że 

ominięcie na początek rat terytorjał- 

nych jest zupełnie możliwe, bez usz- 

czerbku dła stanowiska obu stron i 

dlatego do wytworzenia odpowiednich 

nastrojów psychicznych przywiązuje- 

my dużą wagę. 

Pod tym wzgłędem, niestety, za- 

notować trzeba zjawiska bardzo nie- 

pocieszające, W radjo kowieńskiem 

prowadzi p. Rondomański dział p. t. 

„Uciemiežone Wilno“. W dn. 16 b. m. 

odczytał on swoińi słuchaczom listy 

otrzymane przez redakcję tego działu 

od dziatwy litewskiej. Oto niektóre 

urywki tych listów (według tłumacze: 

nia „Wilbi“): 

„destem jeszcze mały, lecz gdy dorosnę, 

pójdę ze swymi braćmi do Wilna, zetrę na 

proch polskich bandytów, wygnam ze stoli- 

cy krwiożerczego „jastrzębia białego* i wy- 

zwolę swych uciemiężonych braci z niewoli“ 

..„Polacy zagarnęli stolicę litewską, gnębią 

Litwinów i biją dziatwę litewską za to, że nie 

chce ona mówić ij uczyć się po polsku. Nie- 

cierpię Polaków. jak wilków. Wódz naszego 

narodu ma silną rękę i wcześniej czy później 

zgniecie i wygna Polaków, rozbójników”... 

-„.„Jestem małym Białorusinem, lecz gdy do- 

rosnę, będę wielkim Białorusinem. Wiem, że 

Polacy są wrogami Litwy i Białorusi. Lecz się 

nie obawiam, gdyż przyjdzie dzień, w którym 

wojska litewskie i białoruskie okrążą Pola- 

ków, wygnają ich z naszych ziem i połączyw 

szy się będą żyli w zgodzie Słuchałem 

bajki o rozbójnikach - łupieżcach, którzy drę 

czą naszych braci w Wilnie. I ja i wszystkie 

dzieci litewskie wiedzą, że tymi rozbójnikami 

są Polacy". 

Po odczytaniu listów dzieci, p. Rondomań 

ski namawiał dziatwę, by w czasie lata zwie- 

dziła całą Litwę i koniecznie zorganizowała 

szereg wycieczek na linję demarkacyjną, a to 

w tym celu, by „zobaczyć krwiożerczych Po 

laków, strzegących zagarniętych ziem litew- 

skich i usłyszeć dochodzące z za 

jęki uciemiężonych braci i sióstr  litew- 

skich*, Kończąc p. Rondomański zwrócił się 

do dziatwy z prośbą o napisanie listów na 

temat: „Co nam nasz nauczyciel opowiadał 

o Wilnie?*, O ile nauczyciel jakiejś szkoły 

nic nie opowiadał o Wilnie, w takim razie 

dziatwa ma zakomunikować o tem redakcji 

dziennika „Uciemiężone Wilno“. 

  

   

linji 

Można dużo wybaczyć Litwinom, 

jeżeli się uwzględni szczery ich sen- 

tyment do Wilna i rozbudzane poczu- 

cie słuszności ich praw do tego miasta. 

Jednakże aprobata udzielana przez 

urzędnika dzieciom za powyższe spo- 

soby wyrażania swoich uczuć (radjo 

kowieńskie jest  przedsiębiorstwem 

państwowem) zawiera cechy morat- 

nego zwyrodnienia zarówno dzieci, 

jak też ich radjowego wychowawcy. 

Listy te — to odstraszające dokumen- 

ty obłędnej propagandy w imię fał- 

wego patrojtyzmu, kaleczącej stra” 

szliwie duszę dziecka. 

  

p. Rondomański: i jego 
zwierzchnicy sądzą, że ten posiew nie- 

nawiści przyniesie pożądane owoce i 

przybliży chwilę „odzyskania Wil- 

na? Tragiczne nieporozumienie! Tra: 
gicznym też może stać się los kraja. 
którego przyszli obywałele ćwiczą się 

Czyż 

będąc dziećmi w patrjotyzmie według 

metod p. Rondomańskiego. 
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Profesor Rsdsicb rzecznikiem rządu 
litewskiego. 

Jak podają pisma, rząd litewski 
zaprosi pcotesora prawa międzynaro- 
dowego i państwowego na uniwersy- 
tecie strasburskim Redsloba, jako rze- 
cznika swego na rozprawie w kwestji 

kłajpedzkiej w Trybunale Haskim 
Prof. Redslob przesłał niedawno rzą- 
dowi litewskiemu opinję swą o zatar” 

gu 

Pref. M. Romer— sędzią naradowym w Sprawie 
kłajpedzkiej. 

Jak podaje „Echo“ (Nr. 103), w M. S. Z. 
odhywają się przygotowania do rozpatrywa- 
nia sprawy kłajpedzkiej w Trybunale Has- 
kim. Do Hagi udał się poseł litewski w Lon. 
dynie Sidzikauskas dła podjęcia rokowań 

w Sprawie terminu rozpatrywania kwestji 
kłajpedzkiej. Prof. Michał Remer mianowany 
został litewskim sędzią narodowym w tej 
sprawie. Rząd litewski reprezentowany bę- 
dzie przez p. Sidzikauskasa. 

Simajtis o sytuacji przedwyborczej. 
Prezes Dyrektorjum  kłajpedzkiego p. 

Simajtis, w wywiadzie udzielonym współpra- 
cownikowi „Klty* oświadczył co następuje: 

Kampanja przedwyborcza w kraju Kłaj- 
pedzkim nie osiągnęła jeszcze najwyższego 
stopnia gorączki. Kampanja jest prowadzo- 

ROŚ PO EAS 

  

  

wypadkach 

  

na za pomocą zebrań publicznych oraz „mę- 
sów zaufania”, którzy przemawiają nie na 
agólnych zgromadzeniach, lecz agitują wśród 
pojedyńczych osób. Dotychczas Dyrekiorjum 
mie otrzymało wiadomości o jakichkołwiek 

zakłócenia porządku publicznego. 

        

Dalsze szczegóły o wykryciu erganizacji 
„Bojawnicy o wolność” w Litwie. 

Organizacja posiadała tajną drukarnię we wsi Biruty 
w szaweiskim powiecie. 

Jak wiadome policja litewska wykryła w 
tyeh dniach tajną organizację prawicowej 
opozycji pod szumną nazwą „Bojowniey o 
welność*. 

Wi wyniku śłedztwa wyjaśniło się, iż tak 
zw. związek „Bajowników o wolność* miał 
własną drukarnię, gdzie drukowano tajne 0- 
dezwy związku. Drukarnia ta znajdowała się 
we wsi Biruty gm. Podubiś, pow. szawel- 
skiego u niejakiego A. Banisa. gdzie zosta- 
ła przywieziona końmi na rozkaz proboszcza 
kurtowiańskiego Daukantasa z plebanii w 
Szydłewie, dokąd przywieziono ją z Kowna. 
Zecera sprowadził proboszcz szawelski ks. 
kan. Sarapas, W! drukarni wydrukowaso 500 

  

  

egz. odezw, które wziął ks. Daukantas, po- 
€zem zabrał drukarnię od Banisa i ukrył. 

Połieja łotewska w wyniku rewizji w pew 
nej drukarni w Rydze również ujawsiła eko- 
ło 200 egz. Nr. 1 i 2 „Bojownika © wolność 
oraz korespondencję, dotyczącą csób zamiesz 
kałych w Litwie. Wreszcie ustalono, że zwią- 
zek „Bojowników o welneść* pracę technicz- 
ną skoncentrował przeważnie w Szawlach, 
gdzie dokonano szeregu rewizyj, U ks. Dau- 
kantasa znaleziono odezwy KAK., Hst Ga- 
hrysa i t. p. 

Śledztwo w tej sprawie wkrótce zostanie 
zakończone i przekszance Prokuratorowi Ko- 
wieńskiego Sądu Okręgowego. 

      

  

Marszałek Piłsudski bawi jeszcze 
w Rumunii. 

Ponowna wizyta u króla. 
BUKARESZT. 20.4. (Pat) — Маг 

szałek Piłsudski był w dniu 20 kwiet- 
nia ponownie przyjęty na godzinnej 

rezmiowie przez króła, poczem przy” 
jął ministra skarbu Argetojano. 

Audjencje i owacje na cześć Marszałka. 
BUKARESZT. 20.4. (Pat) — Po 

trzydniowym prywatnym pobycie w 
Kiszyniowie, gdzie przyjął generalne 
go inspektora armji gen. Olteanu, mi 
nistra Besarabji gen. Baseenu i dowód 
ce korpusu, Marszałek Piłsudski po- 

wrócił do Bukaresztu. Na stacjach, 
któremi przejeżdżał Marszałek, groma 
dziły się tłumy ludności, manifestując 

na jego cześć. 16 pułk w Salticeni 
czyni przygotowania do bliskiego przy 

jęcia Marszałka, swego szefa. 

   
    
      

a redakc. 
    

Czyni ono usiłowania w kierunku zapewnie- 
nia spokoju ludności i ochrony jej przed 
przykrościami. Panująca w kraju wolność 
prasy i zebrań pozwala każedmu wypowie- 
dzieć się bez skrępowania. 

W ostatnich czasach obywatelstwo kraju 
Kłajpedzkiego uzyskało około 5 tys. osób. 
Hałas, wszczęty z tego powodu w prasie nie. 
mieckiej i przesadne wiadomości o liczbie 
nowych obywateli, są nieuzasadnione. Ob- 
fitszy napływ pragnących uzyskać paszporty 
jest zjawiskiem zupełnie naturalnym, gdyż 
dotychczas skutkiem bezprawnego uturud- 
niania, posiadający prawo do uzyskania о- 
bywałelstwa, nie mieli wprost ochoty tracić 
czasu na zabiegi zgóry skazane na niepowo- 
dzenie. Wśród osób, które nie otrzymały о- 
bywatelstwa, było około 80 proc. takich, któ. 
re w kraju Kłajpedzkim przebywały już od 
roku. 

Dyrektorjam czyni usiłowania w kierun- 
ku zapewnienia pomyślnego rozwoju gospo- 
darczego krajowi Kłajpedzkiemu. Płatnikom, 
będącym w stanie uregulować należności we 
właściwym czasie podatki dochodowe i ma- 
jątkowe są prołongowane do jesieni. W ra- 
zie deficytu rząd centralny przyobiecał po- 
kryć go tytułem awansu. Czynione są rów- 
nież usiłowania, by sprzedaż przymusowa 
gospodarstw dokonywana była bez zbyt do- 
tkliwej krzywdy ludności. Ogólnej sytuacji 
gospodarczej kraju szczególne nicbezpieczeń- 
stwo nie zagraża. Wobec niezadowolenia łud- 
ności z poprzedniego Sejmiku, który nie 
troszczył się o inieresy rolnicze kraju, po- 
moc rządu centralnego, okazana krajowi, 
wywarła bardzo dodatnie wrażenie gdyż 75 
procent ludności kraju stanowią rolnicy. Na- 
leży sobie życzyć, by przyszły Sejmik był 
pracowitszy od poprzedniego. Dyrektorjum 
zamierza sporządzić mu porządek prac dro- 
gą projektu ustawy. Główną troskę Dyrek- 
torjum stanowi sprawa ubezpieczeń społecz- 
nych. 

  

Audercja na Zamku. 
WARSZAWA. 20.4. (Pat) — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 20 b. m. dyrektora Funduszu 
Kultury Narodowej p. Michalskiego. 

Choroba p. Mościckiej. 
Pisma warszawskie donoszą. iż 

małżonka Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, p. Michalina Mościcka poważnie 
zaniemogła. 

Nowa taryfa towarowa P.K.P. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Z dniem I maja wchodzi w ży: 
cie nowa taryfa towarowa P. K. P. 
Nowa taryfa uwzględnia między in., 
szezegóły wprowadzonej ostatnio re- 
formy taryf na towary drobiazgowe. 

Poseł niemiecki w Warszawie 
u Hindenburca 

BERLIN. 20.4. (Pat) — Prezydent 

Hindenburg przyjął w dn. 20 b. m. 
na dłuższej audjencji posła niemieckie 
go w Warszawie von Moltke. 

  

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 
Przyłęcie rezolucji w sprawie zasad rozbrojenia. — Dyskusja 

nad problemem rczbrejenia jakościowego. 
GENEWA. 20.4. (Pat) — Na po- 

czątku środowego posiedzenia komi- 
sja główna konferencji rozbrojenio- 
wej przyjęła rezolucję, opracowaną 
przez komitet redakcyjny, w sprawie 
kryterjów rozbrojenia. 

Po raz pierwszy nie osiągnięto je” 
dnomyślności, gdyż Litwinow głoso- 
wał przeciw rezolucji. Oświadczył on, 
że nie może zgodzić się, aby rezolucja 
powoływała się na pakt Ligi Narodów 
do której Sowiety nie należą. 

Konferencja rozbrojeniowa — zda 
niem Litwinowa — nie ma nie wspól: 
nego z paktem Ligi Narodów. Przyję 
cie rezolucji uczyniłoby z art. 8 po- 
stanowienie, obowiązujące wszystkie 
państwa, uczestniczące w konferen* 
cji, nawet jeżeli nie są członkami Li- 
gi. Byłoby to oznaką zobowiązania 
tych państw do uznania praw Rady, 

  

na co ZSRR. nie może się zgodzić. Po- 
załem art. 8 przewiduje uwzględnie* 
nie specjalnej sytuacji każdego państ 
wa, a Rosja przeciwna jest tej meto- 
dzie. 

Podobnie jak w komitecie redak- 
cyjnym, Litwinow był całkowicie odo 
sobniony w swej opozycji. 

Po głosowaniu przez podniesienie 
rąk, przewodniczący oświadczył, że 
rezolucja została przyjęta jednomyśl- 
nie z wyjątkiem jednego głosu. 

W dalszym ciągu posiedzenia ko- 
misja główna rozpoczęła dyskusję nad 
problemem rozbrojenia jakościowego 

Przewodniczący zaznaczył, że w 
tej sprawie istnieje szereg propozycyj 
a pozatem propozycje francuskie, do- 
tyczące oddania do dyspozycji Ligi 
Narodów pewnych rodzajów broni, 
łączą się z tem zagadnieniem. 

Przyjacielskie śniadanka Litwinowa 
i Brueninga. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
„iskra* donosi z Genewy, że wczoraj Lit- 

winow znewu spożył šniadanie z kanelerzem 
Brueningiem. Częste spotkania obu mężów 

stanu w Genewie są edpowiednio komento- 
wane. 

Bruening wydał cohiad dla szefów delesacyj. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy ). 

Z Genewy donosi „Iskra* że dzisiaj wie- 
czerem kanelerz Bruening wydał obiad dla 
Szefów delegacyj na konferencji rozbroje- 

niowej. W: obiedzie tym wziął udział rów- 
nież min. Zaleski. 

Stimson na konferencji rozbrejeniowej. 
GENEWA. 20.4. — W czasie dzi- 

siejszego posiedzenia komisji genera! 
nej Konferencji Rozbrojeniowej zja* 
wił się po raz pierwszy w gmachu kon 
ferencji, amerykański sekretarz sta- 

nu dla spraw zagranicznych p. Stim- 
son; wszedł na salę obrad i przeszło 
pół godziny przysłuchiwał się obra- 
dom. Zjawienie się p. Stimsona wy- 
wołałó duże poruszenie. (Iskra). 

Minister Simon w dłuższem prze- 
mówieniu motywował zgłoszony przez 
siebie projekt rezolucji następującej 
treści: „Konferencja oświadcza, że 
nie przesądzając innnych propozycyj, 
które będą dyskutowane w dalszych 
punktach porządku dziennego, przyj: 
muje zasadę rozbrojenia jakościowe 
go, t. jj wybór pewnych kategoryj o- 
raz pewnych typów broni, których po 
siadanie lub użycie byłoby zakazane 
wszystkim państwom drogą konwen- 
cji międzynarodowej, 

Dłuższe przemówienie wygłosił 
także delegat niemiecki Nadolny, któ 
ry powtórzył raz jeszcze argumenty 
niemieckie za zakazem różnych ro- 
dzajów broni, powołując się na to, 
że zakazane zostały Niemcom. Nadol- 
ny uważa, że chwila jest nieodpowied- 
nia na dyskusję o oddanie pewnych 
rodzajów broni do dyspozycji Ligi Na 
rodów, natomiast zakaz broni ofenzy- 
wnej uważany jest przez delegację nie 
miecką za jedną z głównych części 
dzieła rozbrojenia. 

Delegat jugosłowiański złożył pro 
jekt rezolucji, odpowiadającej propo- 
zycjom „przedłożonym kilka dni temu 
przez Marinkowicza. Projekt jugosło 
wiański zmierza do ograniczenia cięż- 
kiej artylerji i czołgów i oddania ich 
pod kontrolę Ligi Narodów, do znie- 
sienia okrętów wojennych i do zaka* 
zu wojny chemicznej i bakterjologicz- 
nej, do zniesienia bombardowania po 
wietrznego oraz przygotowań do nich. 
Delegat przypomniał, że protse znie- 
sienie pewnego rodzaju broni stworzy 
łoby nierówność między państwami 
uprzymysłowionemi a państwami, nie 
posiadającemi przemysłu, wobec cze- 

ja czynua od godz. 9 —3 ppoł. 

1, Telefon 3-40. 

komunikaty—70 @: 

poszukujących pracy 50% zi 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

  

a mm. jednoszp., ogloszenia 

a nimmer dowodowy 20 gt. 

  

Sejmik gaspodarczy. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Zjazd samorządu gospodarczego 
Rzeczypospolitej wyznaczony począt- 
kowo na dzień 25 b. m. przełożono na 
dzień 26 b. m. Sejmik gospodarczy ©- 
mawiać będzie aktualne zagadnienia, 
jak organizację handlu, preferencje 
dla surowców krajowych, linje pols- 
kiej połityki zagranicznej it.p. W 
zjeździe samorządu gospodarczego we 
zmą udział delegaci wszystkich Izb 
Rolniczych, Handlowo - Przemysło- 
wych i Rękodzielniczych. 

Zjazd odbędzie się w Gmachu Se- 
natu, a na otwarciu obecny będzie p. 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

Skazanie „Gaz. Warsz." 
w 2-giel instancji. 

WARSZAWA. 20.4. (Pat) — W dniu 20 b. 

m. Sąd Apełacyjny w Warszawie zatwierdził 
wyrok Sądu Okręgowego, na mocy którego 

redaktor odpowiedzialny „Gazety Warszaw- 
skiej” został skazany na miesiąc aresztu za 
obrazę w druku Wacława Sieroszewskiego. 

a 

Zakończenie Konferencji 
Międzynarodowej Izby Hxndlowej. 

Przyjęcie koncepcji bloku 
naddunajskiego. 

INNSBRUCK. 20. 4. (Pat). Konferencja 

Międzynarodowej Izby Handlowej zakończy- 

ła się w dn. 20 b. m. jednomyślnem przyję- 

ciem rezołueji, która się opiera na projekcie 

francuskim £ wysuwa go na pierwszy plan. 

Silna z peczątku opozycja niemiecko-austr- 

jacka oraz włeska przeciwko temu projek- 

tewi w ciągu debaty bardzo zlagodniala. do 

czego między innemi przyczyniło się wystą- 

pienie delegacji polskiej, przyczem t. zw. 

projekt polski wpłynął silńie na złagodze- 

nie sprzeczności pogłądów. 
W” tekście rezolucji, ułożonej na wczoraj. 

szem posiedzeniu, udało się umieścić zwroty, 

które kładą szeezgólny nacisk na to, by 
ewentuałny blek naddunajski prowadził ю- 

jalną politykę handlewą w stosunku de 

państw sąsiednich, których eksport do 

państw błoku stanowi ważną część ich ogól- 

nego eksportu. 
Jest to przedewszystkiem w interesie Pol- 

ski, której eksport do krajów naddunajskich 
stanowi 26 proc. jej ogólnego eksportu, pod- 
czas gdy eksport Niemiec do doliny Nad- 
dunajskiej wynosi tyłko 10 proc. ich eks- 
portu. 

Złoto sowieckie— do Niemiec. 
BERLIN. 20. 4. (Pat). Prasa donosi © na- 

dejściu do Rygi jako punktu tranzytowego 
transpertu złota sowieckiego w ilości 8 ty- 
sięcy kg. przeznaczonego dla Banku Rzeszy. 
Złoto to ma stanowić pokrycie należności za 
wiełkie ebstalunki maszyn rolniczych i ta- 
boru kolejewego dła Sowietów. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Sabotaż na Białorusi Sowićekiej. 

Z pogranicza donoszą, iż dnia 18 b. m. 
rano w m. Wfołczekiewiczach okręgu miń- 
skiego podpałony został więlki skłąd ze zbo- 
żem przeznaczonem na tegroczne zasiewy w 
gospodarstwie kolektywnem im. Stalina w 
rejonie wołczekiewiczowskiem. Spaliło się 

_ przeszło 4000 pudów zboża. G. P. U. aresz- 
towała kilku włeścian podejrzanych o pod- 
palenie składu. 

Kronika telegraficzna. 
— Wybuehł pożar w kopalni Wallerswei- 

ler w zagłębiu Saary. Załoga ranna nie mog- 
ła zjechać do podziemi. Prace na kopalni zo- 
stały całkowicie wstrzymane. 

— Groźny pożar wybuchł wczoraj w nocy 
w Łodzi przy ulicy 11 Listopada. Pożar pow 
stał w oficynie na 4 piętrze, niejakiego Go- 
lana fabryka torebek papierowych. Spło- 
nęły dwa mieszkania na 4-m piętrze, dach 
oraz część dachu sąsiedniego domu. W miesz 
kaniu Golana żona właściciela mieszkania 
pod wpływem strachu wczołgała się pod 
łóżko i tam się udusiła. Częściowemu zacza- 
dzeniu uległo także dwóch strażaków. 

Sprostowanie. 
W „Podziękowaniu* p. Antońiego Żochow- 

skiego, umieszczonem na pierwszej stronie 
„Kurjera Wileńskiego” z dn. 19 kwietnia r.b., 

przez nieuwagę zecera, w wierszu szóstym od 
góry po słowach „starszemu asystentowi kli- 
niki* opuszczone „dr. Włodzimierzowi Kro- 
towowi i asystentowi..“, co niniejszem pro- 
stujemy. 

go musi ono byč otoczone gwarancja* 
mi politycznemi, zapewniającemi bez- 
pieczeństwo. 

Po krótkiem przemówieniu mini- 
stra Grandiego,. który poparł rezolu- 
cję zgłoszoną przez Simona, dalszą 
dyskusję odroczono do czwartku. 

  

Bruening pozostanie 
w Genewie. 

BERLIN. 20.4. (Pat) — „Vossische 
Ztg.* donosi, że wbrew pierwotnym 
zamiarom kanclerz Bruening рого- 
stanie w Genewie jeszcze do końca 

następnego tygodnia, wymaga bo- 
wiem tego sytuacja polityczna, a w 
szczególności konieczność kontynuo- 
wania rozmów z mężami stanu Anglji 
i Francji w sprawie przyszłej konfe- 
rencji lozańskiej.
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Maski Ivara Kreugera. 
Oskar Wilde wygłosił paradoks, 

że sztuka wyprzedza i tworzy życie. 

Istotnie: w swoim czasie oglądaliśmy 

film ze żnakomitym John Gilbert'em 
w roli tytułowej „Maski Erwina Rei- 

nera*, Była to sztuka, która niejako 
poprzedzała tragiczną rzeczywistość 
podwójnego życia i samobójczej śmie- 
rci szwedzkiego Napoleona busines- 
s'u. 

Kim był Ivar Kreuger — wiemy 

wszyscy doskonale. Każda zapałka u- 

żyta przez nas do zapalenia papiero” 

sa przypomina nam zmarłego przed 
miesiącem od własnej kuli przemysło- 
wca. Niema na ziemi zakątka, gdzie- 

by nazwisko Kreugera nie było znane. 

Zbyt ściśle związało się ono z powo” 
jenną historją ustroju kapitalistyczne 
go, by trzeba było tłumaczyć i powta- 

rzeć dzieje działalności genjalnego 
Szweda. (Chodziłoby jedynie o parę 
uwag o postaci, której zagadkowość 
nie została jeszcze ostatecznie wy jaś: 

niona. Gwałtowna i nieoczekiwana 
śmierć Kreugera rzuciła cień na gieł- 
dy wszystkich niemal krajów. Wielu 
ludzi zostało zrujnowanych. Wiele in 
stytucyj znalazło się w trudnościach 
płatniczych. 15 państw zaciągnęło u 
Kreugera niespłacone dotąd pożyczki, 
których wysokość sięga 300 milj. do: 
larów. Akcje koncernu kreugerow: 
skiego spadły ze 165 dol. na pół dol. 
za sztukę. Giełda stokholmska zawie- 
siła” na cały tydzień urzędowanie. 
Krół szwedzki przerwał wilegjaturę i 
wrócił pośpiesznie do kraju. Stan kon 
cernu zapałczanego badany jest przez 
cały szereg wybitnych ekspertów. Ka' 
żdy dzień przynosi coraz nowe szcze 

góły. 
Wszystko to są rzeczy, nad które* 

mi nie można przejść do porządku 
dziennego. Za wielka jest w ludziach 
żądza sensacji, by wolno było z czy” 
stem sumieniem pominąć okazję choć 
częściowego jej zaspokojenia. Zwła” 
szcza okazję tak niezwykłą. Kreuger 
— genjusz finansowy, czy tylko gen- 
jalny kombinator i oszust? Jaką była 
psychika tego człowieka o Janusowem 
obliczu? Czy mamy do czynienia z o- 
fiarą światowego kryzysu, czy też 0- 
fiarą własnych, niepomiernych, a nie* 
zaspokojonych ambicyj? 

Za życia Kreugera i bezpośrednio 
po jego Śmierci, opinja publiczna ca* 
łego świata, nie znajdowała dość słów 
zachwytu dla zapałczanego króla. 

Przedewszystkiem podkreślano ge- 
njusz organizacyjny wielkiego Szwe- 
da. Rozpoczynając karjerę, jako skro- 
mny inżynier, bez grosza niemal przy 
duszy zdołał Kreuger rozciągnąć sieć 
placówek swego olbrzymiego przedsię 
biorstwa na całą kulę ziemską. 

Zachwycano się łagodnym, marzy- 
cielskim charakterem Kreugera. Pe- 
wien dziennikarz z łezką sentymentai 
ną na rzęsach opisuje oczy „wielkie- 
go milczka*, oczy „poety, wpatrzone 
w jakieś dalekie, niedostępne dla zwy 
kłego śmiertelnika wizje przyszłości. 

Podnoszono filantropijną działał 
ność Kreugera. Znajdował on zawsze 
czas na opiekowanie się słabymi i nie 
szczęśliwymi. Asygnował ukradkiem 
— unikając rozgłosu — olbrzymie su 
my na cele dobroczynne. Po samary- 
tańsku ocierał łzy wdowom i siero- 
tom. 

Chwalono potentata, jako ideal- 
nego krewnego, co zawsze swej bliż- 
szej i dafszej rodzinie gotów był śpie- 
szyć z pomocą materjalną i moralną. 

Podziw budziła niesłychana skro- 
mność Kreugera. Ukryty w ciszy 
swych gabinetów, poświęcał się pra- 
cy, unikając jak ognia, reklamy, wy- 
wiadów, ostentacji. Prowadził zamk* 
nięty żywot pustelnika. Nie uznawał 
żadnych rozkoszy doczesnych. Ani 
kobiet, ani zabaw, ani hazardu, ani 
alkohołu. Nawet palić nauczył się do- 
piero w ostatnich latach swego spar- 
tańskiego żywota. 

Amerykańska parodja 

W literaturze angielskiej istnieje 
znana bajka fantastyczna p. t. „Alicja 
w krainie czarów Lewisa Carroll'a. 
Jeden z rozdziałów tej bajki przero- 
bił i dowcipnie przystosował do sytu- 
acji obecnej dziennik nowojorski 
„New York Times“. Sens moralny 
przeróbki amerykańskiej zawiera się 
w zacytowanym. poniżej ustępie z ory 
ginału Carroll'a: 

— W tej okolicy — rzekł Kot z 
Cheshire, wskazując prawą łapką — 
mieszka Kapelusznik, a tam, na lewo, 
żyje Zając. Jedź, gdzie chcesz. Obaj 

są zwarjowani. 
Ależ ja nie chcę pójść do warja 

tów — odparła Alicja. 
— Nie nie poradzisz, odparł Kot. 

My tu wszyscy jesteśmy warjatami 
Ja też jestem warjatem. Ai ty jesteś 
warjatką. 
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„Tak, tak — rzekt Kapelusznik 
nalewając herbatę do filižanki — nasi 
farmerzy produkują za dużo zboża, na 
sze fabryki — za dużo towarów, nasze 

huty — za dużo żelaza i stali. Tyle 
produkujemy, że jesteśmy nieszczęśli 

wi. Rozumiesz mnie? 

— Obawiam się, że nie zrozumia” 
łam cię dobrze — odparła Alicja. — 
Bo chyba, gdy wszystkiego jest pod 

dostatkiem, ludzie powinni być szczę” 
śłiwi. 

  

Jeszcze większy podziw wyrażano 
dla mrówczej wprost pracowitości po 
tentata. Pracował dosłownie po 7 dni 
w. tygodniu; po 24 godziny na dobę. 
Osobiście, po napoleońsku sprawo- 
wał nadzór nad rozgałęzionem przed- 
siębiorstwem, wglądał osobiście we 
wszystkie najdrobniejsze nawet spra- 
wy, myśłał, układał, dysponował. Nie 
miał czasu na nic. Nawet na żeniacz- 
kę. Praca, niby fenicki Moloch pochła 
niała go bez reszty. Tylko żelazny or- 
ganizm i stalowa wola mogły uporać 
się z zadaniem.przerastającem siły zwy 

kłego śmiertelnika. 

Kreuger dla wszystkich był wiel- 
ki, tak wielki, że aż zagadkowy. Opi- 
nja publiczna nie mogła wprost objąć 
i strawić całokształtu sylwetki ducho- 
wej i działałności milczącego Szweda. 
Znajdowała więc dlań same  super- 
latywy. Osnuła go do pewnego stop: 
nia legendą. Uczyniła zeń niejako bo- 
żyszcze. 

Zagadką pozostanie, czy mamy tu 
do czynienia z normalnym procesem 
psychologji tłumu, czy też z genjalnie 
pomyślaną reklamą, służącą do utrzy 
mania bezgranicznego wprost zaufa- 
nia, jakie żywiono do Kreugera w ca- 
łym świecie, a szczególnie w Szwecji. 
Dla Szwecji Kreuger istotnie był sy- 
nonimem narodowej kasy oszczędno- 
šeiowej. znaczył może więcej, niż u 
nas P. K. O. Poczynając od grubych 
ryb, które lokowały w akcjach Kreu- 
gera swoje miljony, a kończąc na 
robociarzach z portu stokhołmskiego 
— wszystko, co żyło oddawało zaosz- 
czędzony grosz Kreugerowi, by grosz 
ten pomnożyć. Czyż można się temu 
dziwić, skoro akcje koncernu „Kreu- 

ger i Toll“ z nominalnej wartości 12 
dolarów umiały zwyżkować do za- 
wrotnych wyżyn 180 doł. i więcej? 

Samobójcza śmierć Kreugera ude- 
rzyła nakształt gromu w cały świat fi 
nansowy. Nie odarła jednak począt- 
kowo z uroku „wielkiego milczka*. 
Przeciwnie, w pierwszych paru tygod 
niach po paryskim strzale, który tak 
głośnem echem odbił się we wszyst 
kich krajach. sympatje dla Szweda 
jakgdyby wzmogły się jeszcze. Że 
współczuciem pisano o nim, jako o 
ofierze powszechnego kryzysu. Rozwo 
dzono się nad tragicznem bankruct- 
wem pacyfistycznych idei Kreugera, 
który chciał rozbudowywać swe gi 
gantyczne dzieło na zasadach trwa- 
łego pokoju, a tymczasem stanął w 
obliczu ewentualnego zwycięstwa Hit- 
lera i groźnych wstrząsów ekonomicz- 
no - politycznych. Roniono łzy nad de 
presją moralną, w jaką popaść miał 
przed śmiercią nieugięty dotychczas 
Szwed. Przypisywano katastrofę prze 
pracowaniu Kreugera, poczuciu jego 
wielkiej odpowiedzialności przed tylu 
ludźmi. niepowodzeniu zabiegów o po 
życzę w U. S. A. Kiwano smutnie gło* 
wami... 

I raptem — powiał inny wiatr. W 

   

„Paryżu przebąkiwać zaczęto. — naj: 
pierw cicho, a potem coraz głośniej —- 
o jakichś nadużyciach, jakichś sfał 
szowanych akcjach, jakichś fikcyj- 
nych bilansach. Świat wstrzymał dech 
w piersiach. Nie dowierzał własnym 
uszom. Jakto, Kreuger, ten wielki 
Kreuger, ten Napoleon business'u —- 
zwykłym oszustem? Niestety, urzędo 
we wiadomości ze Stokholmu potwier 
dziły smutne podejrzenia. Badający 
księgi handlowe koncernu „Kreuger 
i Tołl* eksperci wykryli w nich gru 
be niedokładności. Okazało się: 

że Kreuger kazał swym agentom 
skupywać na giełdach Światowych 
własne akcje, dla podtrzymywania 

ich kursu; 
że Kreuger fałszował bilanse, wsta 

wiając nieistniejące pozycje aktywów. 
wyeliminowując sumy, należne innym 
przedsiębiorstwom, zwiększając bez: 
podstawnie pewne pozycje, wpisując 
te same wartości do bilansów różnych 

kryzysu światowego. 

— Ceny spadły za bardzo — odpo- 
wiedział Kapelusznik. — To zły omen. 

— Ale nie racja, aby rozpaczać. 
Myślałam, że ludzie narzekają, gdy 
wszystko jest drogie. 

— Nie, moja droga. Nasze maszy* 
ny są tak doskonałe, że potrzebujemy 
coraz mniej robotników. Robotnicy 
nie zarabiają nie, nie mogą nic kupić, 
nie można więc nic sprzedać, 

— Poco zatem fabrykuje się tyle 
towarów? — zapytała Alicja. 

— Jesteśmy oszczędni, gromadzi- 
my pieniądze ,za które budujemy fa 
bryki coraz to doskonalsze. Im lepsze 
są one, tem mniej zatrudniają robot: 
ników, tem większa jest ich produk- 

cja. Rynki są więc zapchane towarem, 
a maszyny stwarzają bezrobocie. 

— Mój Boże — westchnęła Alicja 
— i nikt nie wie, co należałoby zro 
bić? 

— Ekonomiści wiedzieli, co się sta 
nie i ostrzegali nas. Ale to są teorety 
cy, którzy wygłaszają odczyty i piszą 
książki. Ludzie czynu, praktycy, któ 
rzy kierują życiem, nie potrzebują 
wiedzy akademickiej. Ale znają war* 
tość i znaczenie szarańczy. 

— A do czego służy szarańcza ? 
  Szarańcza pożera i niszczy plan 

tacje bawełny a zatem hamuje dalszy 
spadek cen. Gdyby nie ona, mielibyś- 
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kierowanych 
biorstw i t. d.; 

że Kreuger własnoręcznie sfałszo- 
wał podpisy na skarbowych bonach 
włoskich, które kazał wydrukować 
(na sumę 300 miłj. koron) we własnej, 
potajemnej drukarni; 

że Kreuger drukował 
akcje; 

że Kreuger stwarzał fikcyjne przed 
siębiorstwa i zawierał fikcyjne tran- 
zakcje; . 

że Kreuger 2-krolnie zastawiał te 
same obligacje wartości 100 milj. ko- 
ron i t. d. 

Mało tego: w potajemnej skrytce 
w pałacu Kreugera w Stokholmie zna- 
leziono kwit b. dyktatora hiszpańskie 
go Primo de Rivery na odbiór 105 mił- 
jonów pezet, których faktycznie Kreu 
ger nigdy nie dawał. Znaleziono dalej 
kwit b. króla Alfonsa na 5 milj. pezet 
i kwit... Hitlera na 100.000 mk. niem. 
Wreszcie znaleziono kwit na 135.000 
koron, asygnowanych szwedzkiej ga- 
zecie komunistycznej w Góteborg „Voł 
kets Dagblad Politikon“. 

Ivar Kreuger spadł z piedestału. 
Oszust i fałszerz, popierający Hitle- 
ra i komunistów. Aferzysta w rodzaju 
francuskiego Oustrica, czy M-me Ha- 
nau, włoskiego Gualino, niemieckiego 
Kutiskera, br. Sklarek, Barmatta, an- 
gielkiego Hatry. Awanturnik, budują 

cy fortunę na ludzkiej łatwowiernoś 
ci, na ludzkich łzach i krzywdzie. Łotr 
opętany przez manję wielkości, nieli- 
czący się z nikim i niczem, nadužy- 
wający bezgranicznego do siebie za* 
ufania. Zbrodzień, narażający swą Oj 

czyznę na ciężkie wstrząsy. 
Dawny podziw ustąpił miejsca о- 

burzeniu.. Ujawniono, że Kreuger nie 
był wcale taki oszczędny. Wydawał 
krocie na reprezentację, na urządzone 
po królewsku apartamenty we wszyst 
kich stolicach świata, na jachty, wille, 

samochody. Rozwiała się legenda 0 
spartańskim trybie życia króla zapał 
czanego. Kreuger kobiet i rozrywek 

bynajmniej nie unikał. W Berlinie 
miał np. kilka mefres, które otaczał 
zbytkiem. Zmieniał je często, wysta” 
wiając na otarcie łez czeki z 6-cyfro- 
femi liczbami. 

Stara, rzymska zasada „de mortu- 
is nihil nisi bene* wzięła w łeb. Każ- 

dy dzień przynosi nowe, brudne rew£ 

lacje z życia zmarłego potentata. K 
dy dzień odsłania maski Ivara Kreu- 
gera. Wczoraj aresztowanie 3-ch 
współników fałszerskich machinacyj. 
dziś klisze ze sfałszowanemi podpisa* 
mi, jutro fikcyjny biłans fikcyjnego 
banku. Sensacyjne karty niezwykłego 
życia Napoleona business'u. Niepodo- 
bna bowiem odmówić Kreugerowi na- 
poleońskiego , rozmachu organizacyj:, 
nego, chociażby nawet nie opartego 
na kryształowych zasadach etyki, od 
których, nawiasem mówiąc, współcze- 
sna epoka dosyć daleko odbiegła. 

T. J-ski. 

przez siebie przedsię: 

podwójne 
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Echa afery Kreugera. 
Bankructwo międzynarodo- 
wej korporacji zapałczanej. 
LONDYN. 20. 4. (Pat). Najnowszą fazą 

w tragedji kreugerowskiej jest dobrowolne 
ogłoszenie w Nowym Yorku bankructwa 
międzynarodowej korporacji  zapałczanej, 
której prezesem był Kreuger. 

Interpelacje w senacie 
francuskim. 

PARYŻ. 20. 4. (Pat.) Senator  Regnier 
wniósł interpełację do senatu w sprawie mo- 
nopołu zapałczanego i umów podpisanych w 
roku 1926 z Kreugerem, a wiążących fran- 
tuski monopoł zapałczanny na lat 30. 

Kreuger naprawdę popełnił 
samobójstwo. 

PARYŻ. 20. 4. (Pat). Wobec krążących w 
ostatnich ezasach pogłosek, jakoby Kreuger 
w obawie przed ruiną symułował samobój- 

stwo, a faktycznie ukrył się na Sumatrze. 
współpracownik dziennika „Paris Slave“ 
przeprowadził dochodzenie. 

Komisarz policji i inspektor komisarjatu 

WG TEBGND_ _Kuł 

Możliwość wybuchu wojny celnej między 
Stanami Zjednoczonemi a Francią. 

BERLIN. 20.4. (Pat) — Z Waszyn- 
gtonu donoszą, że rząd Stanów Zjed- 
noczonych A. P. przygotowuje noty 
do rządów europejskich i południowo 
amerykańskich z zapowiedzią stosowa 
nia represyj wobec państw, które sto- 
sują bojowe taryfy celne do towarów 
północno - amerykańskich. Noty te 
wystosowane mają być najpierw do 

Francji i Hiszpanji, potem do Nie 
miec i Austrji, a następnie do Argen- 
tyny. 

„Boersen Kurier“ donosi, że w ko- 
łach amerykańskich liczą się z moż: 
liwością wybuchu wojny cełnej mię: 
dzy Stanami Zjednoczonemi A. P. a 
Francją. 

Kolonizacja na wschodzie Rzeszy. 
BERLIN. 20. 4. (Pat). O wyniku dotychcza 

sowych narad gabinetu Rzeszy, toczących się 
od kilku tygodni, w sprawie wzmożenia ko- 
łonizacji niemieckiej na wschodnich obsza- 
rach Rzeszy ogłoszony został komunikat u- 
rzędowy, stwierdzający, że na 2 miljonach 
morgów, których dotychczasowi właściciele, 

pomimo akcji pomocy wschodniej, nie zdo- 
łali utrzymać, osadzonych będzie 20 tysięcy 
nowych kolonistów. Przygotowano już zarzą- 
dzenia w tej sprawie, które będą natychmiast 

po powrocie kanclerza Brueninga załatwio- 
ne przez gabinet Reszy. 

Samobójstwo wielkiego przemysłowca 
w Niemczech. 

BERLIN. 20. 4. (Pat). Ubiegłej nocy w 
Augsburgu pozbawił się życia wystrzałem z 
rewolweru jeden z najwybitniejszych prze- 
mysłowców w Niemezech 60-letni Steinbeiss. 
Powodem targnięcia się na życie miały być 
trudności finansowe, w jakie wpadł Stein- 

beiss rzekomo w związku z aferą Kreugera. 
Steinbeiss przed wojną był właścicielem wiel- 
kich lasów w Bośni. Obecnie jeszcze nale- 
żał do najzamożniejszych przedsiębiorców 
drzewnych. Własnością jego był szereg firm 
drzewnych w Niemczech i zagranicą. 

Katastrofalne osunięcie się góry. 
BERLIN. 20. 4. (Pat). Pod miejscowością 

Cochun nad Mozelą wydarzyła się ubiegłej 
nocy katastrofa oderwania się i zsunięcia 
części wzgórza, 

Masy ziemi w ileści około 10 tys. m. 
sześc. z hukiem runęły wdół, płaszcząc wszy- 
stko po drodze. W ten sposób zmiecione zo- 
stały zbudowania fabryki, położone u stóp 
wzgórza, przebiegająca tamtędy szosa — 
zasypana warstwą ziemi o grubości jednego 
metra, kable elektryczne — poprzerywane. 
Odłamki kamieni dosięgły nawet rzeki. Pow- 
stały przytem olbrzymie tumany kurzu. Ze 
stoków urwiska obrywały się przez dłuższy 

czas coraz to nowe masy ziemi. 
Zaalarmowana ludność miejscowa wraz 

z oddziałami straży ogniowej i pogotowiem 
polieyjnem przyglądała się bezsilnie żywio- 
łowej katastrofie. Starano się początkowo 
tylko przy pomocy reflektorów świetlić miej- 
see katastrofy. ž 

Wobec grožącego już od pewnego czasu 
niebezpieczeūstwa przy urwisku ustawiona 
była specjalna warta. Dotychczas nie zdoła- 
no ustalić ani wysokości szkód, ani też, czy 

były jakieś ofiary w ludziach. Ruch na szo- 
sie został wstrzymany. Okoliczne wsie poz- 
bawione zostały Światła. 

Losy Dunikowskiego. 
PARYŻ. 20. 4. (Pat). Ponieważ od paru 

dni krążą pogłoski o mającem nastąpić pro- 
wizorycznem wypuszczeniu Dunikowskiego 
na wolność, jeden z dzienników paryskich 
udał się po wyjaśnienia do obrońcy Dunikow 
skiego dr. Klotza, który oświadczył, że nie- 
dawno z polecenia prokuratury dwaj lekarze 
— psychjatra oraz lekarz chorób płucnych— 
poddali więźnia skrupulatnemu badaniu. 

Na podstawie ich orzeczenia stwierdzono, 
że stan zdrowia Dunikowskiego nie wymaga 
wypuszczenia na wolność. Grupa poszkodo- 
wanych stanowczo sprzeciwia się wypuszcz 

  

    

niu Dunikowskiego. O ile oskarżony jest 
rzeczywiście w możności produkowania zło- 
ta przy pomocy swej maszyny, niech tego do 
wiedzie. W razie przeciwnym „powinien 

umrzeć na wilgotnej słomie lochu”. 
Zmontowanie maszyny ma być ukończo- 

ne około 15 maja, poczem Dunikowski ma 
ponownie rozpocząć swe doświadczenia. Wed 

ług oświadczenia jednego z członków rodzi- 
ny, Dunikowski zdecydowany jest zacho 

do końca tajemnicę wynalazku i odrzucić 
wszystkie czynione mu propozycje. 
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Grzmoty wileńskie. 
Błysnęło — zagrzmiało! Były to chwile 

chmurne a górne. „Zwyciężymy, radco Mar- 

cinie!“. „Ho, ho, prezesie Antoni!* — wołali 

współobywatele, trącając się kuflem, czy 

szklaneczką, zależnie od inklinaeji, 

A mędrcy — ojcowie miasta z wysokości 

stolców municypalnych pobłażliwie się uś- 

miechali i tak sobie wesoło gawędzili: „„Mło- 

dzi są, więc pyskują, Przyszła ta burza ską- 

dciś z południa, poszumi, pogrzmi sobie i pój 

dzie, krzywdy najmniejszej nikomu nie uczy- 

niwszy. Laisser passer“. я 

Gdy jednak halas, jak mucha uprzykrzo- 

czął działać na nerwy, rzekłi wielce do- 

stojnie: „Dość, dzieci. Nie zniżymy wam ce- 

ny za prąd elektryczny. Potrzebujemy pienię- 

dzy”. I dziadki ucichły. 

Gdzie indziej w słusznym proteście światła 

pogasły i całe miasta wyglądały jak szabes 

na Rudnickiej. Wilno „musi za poważne na 

takie błazeństwa”. 

na, 

  

  

Ojcom — pięć z plusem 

psychiki swoich poddanych. 

za znajomość 

Z. przerażeniem obywatel wileński wyczy- 

tał w gazetach o nowej akcji przeciwko nad- 

miernym cenom pobieranym przez t, zw. in- 

stytucje użyteczności publicznej. Związek 

Właścicieli Nieruchomości zaprotestował prze 

ciwko wygórowanym opłatom za wodociągi 

i kanalizację, a branża mięsna podnosi ła- 

rum w sprawie cen na Rzeźni i Stacji Kontra 

li Mięsa. „A żeb* ich. znowu każą protesto- 

wać”, 

  

  

Burza zatem nie przeszła całkowicie, tro- 

chę jesz: Kto wie jednak, czy te 

grzmoty wileńskie nie pierzchną gdzie pieprz 

rośnie przy pierwszem podkurzeniu „ziółka- 

mi“. Sądząc z precedensu elektrycznego, wie. 

dza znachorki i tym razem zatryumfuje. 
* 

   ze grzmi. 

Gdy pewnemu wieśniakowi białoruskiemu 

dowodzono konieczności naprawy dziury w 

moście, — odpowiedział: 

— Na henym mastu dziedy — pradziedy 

naszy koły łamali, dyk i my budzim. 

Jakże dużo pokrewieństwa psychicznego 

z tym wieśniakiem ma Wilno we wszystkich 

swoich kondygnacjach! (5) 

  

Popierajcie Ligę Morską 
    

Zatarg chińsko - japoński. 
Japonia nie przyjmuje projektu rezołucji komitetu 19-tu. 
TOKJO. 20.4. (Pat) — Donoszą ze 

źródeł kompetentnych, iż Japonja nie 
może przyjąć projektu rezolucji ko- 

Ostrożna 

PARYŻ. 20.4. (Pat) — Wczoraj ze- 

brali się w Szanghaju przedstawiciele 

czterech mocarstw na konferencję. w 

czasie której uznano za wskazane, a 

żeby termin wycofania oddziałów ja” 
pońskich po przywróceniu normal- 
nych stosunków pozostawić komiteto 
wi Ligi Narodów, którego komisja 

mitetu 19-tu, powierzającej komisji 
mieszanej określenie terminu wycota 
nia wojsk japońskich z Szanghaju. 

uchwała. 
przedstawiać będzie perjodyczne spra 
wozdania. 

Shigemitsu, przedstawiciel strony 
japońskiej, wyraził życzenie, ażeby ra 
porty te nie były wysyłane bezpośred 
nio do Genewy, lecz do rządów Japon 
ji i Chin. 

Konferencja w sprawie rozejmu 
podejmie nanowo swe obrady jutro. 

A Chiny przyjmują. 
NANKIN. 20.4. (Pat) — Jak poda 

je przedsławiciel ministerstwa spraw 

zagranicznych, rząd chiński postano- 

wił przyjąć rezolucję komitetu 19-tu 

Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Na pokrycie wydatków. 
TOKJO. 20. 4. (Pat). Minister wojny pre- 

wadzi rokowania ze skarbem w sprawie po- 

życzki w wysokości 205 miljonów yen na 

pokrycie wydatków akcji wojskowej w Szang 

haju i Mandżurji w okresie od czerwca 1934 

roku do marca 1933 roku. 
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Wzmożona działalność białogwardzistów. Wyrok śmierci w Łodzi. 
ŁÓDŹ. 20.4. (Pat) — W dniu 29 b, m. 

przed sądem okręgowym w Łodzi odbyła się 
doraźna rozprawa przeciwko sprawcy napudu 
na kasę kolejową na dworcu Łódź—Kaliska 
31-letniemu Władysławowi  Mendreckiemn. 
Sąd wydał wyrok, skazujący Mendreckiego na 
karę Śmierci przez powieszenie. Obrona od- 
wołała się do łaski Pana Prezydenta. 

ki Kreugera i byli obecni przy balsamowaniu 

i złożeniu ciała do trumny. Również kate- 

gerycznie brzmiały zapewnienia portjera do- 

mu, w którym mieszkał przemysłowiec 

szwedzki iż po samobójstwie czuwał nad 

ciałem Kreugera, którege doskonale znał za 

życia. Doktór, który był natychmiast po wy- 

padku wezwany, oświadczył, że po przyby- 

ciu zastał ciało jeszcze niewystygłe i przed- 

stawiało ono niezwykłe podobieństwo @0 о- 

tograiji Krengera. 
Wreszcie konsul szwedzki w Paryżu prze 

eży rozsiewanym pogłoskom, twier”ząc, że 

widział trzykrotnie zwłoki swego rodaka, 

  

stwierdzili, że widzieli na własne oczy zwło- którego znał osobiście. 

BŁĘDNE KOŁO. 
my cudowne zbiory, a w rezultacie 
całe Południe byłoby zrujnowane. 

— A biedna Północ? Gzy szarań- 
cza nie mogłaby pożreć trochę fab- 
ryk? 

— ©О nie — odparł pogardliwie Ka 
pelusznik.— Zresztą mamy cła protek- 
cyjne dla obrony naszej produkcji. 

— Aha, rozumiem, więc cła poma: 
gają przy sprzedaży produktów. 

— Nie, to wcale nie to. Cła zabi- 
jają handel, zamykają rynek. Zamy* 
kamy nasze rynki, aby dokuczyć in: 
nym krajom. A inne kraje robią to 
samo. Każdy chce jak najmniej kupo 
wać, a sprzedawać jak najwięcej. 

    

— Ale dlaczego ludzie i kraje nie 
chcą dopomagać sobie? - zapytała 
zdumiona Alicja. 

— Właśnie tego nie chcą za żadną 
cenę. Każdy chce wyleźć z malni sam, 
bez pomocy obcej. Każdy chce sam so 
bie wystarczać, bo gdyby przyszła woj 
na, tenby ją wygrał, kto najmniej mu 
siałby importować. 

— Sądzę, że nie grozi nam wojna 
— rzekła Alicja. 

— Mamy dużo traktatów pokojo 
wych: Covenant Ligi Narodów, pakty 
z Locarno, paki Kelłoga i jeszcze inne 
pakty. 3 

— Ach, to dobrze — zauważyła z 
ulgą Alicja — a więc nikt nie obawia 
się groźby wojny i wszyscy Się roz- 
brała: 

    

— Wprost przeciwnie -— odparł 
Kapelusznik—w.: cy się boją i wszy* 
scy się zbroją. Jesteśmy lepiej uzbro- 

ieni, niż przed wojną. 
   

— Jakie to dziwne! 
— Niema w tem nie dziwnego. 

Nikt nie ma zaufania do paktów i do 
sąsiadów. Każdy wie, on nie zacz 

nie, ale nikt nie ufa sąsiadowi. 
— W jakim więc eelu istnieją trak 

łaty? — zapytała Alicja. 

- Nalej sobie herbaty — 
sza Kapelusznik, 

Veja nie zrozumiała nic z całej 
te; historji. 

-- Opowiedz jej tę histocję z od- 
s+ks Jowaniami — wtrącił obudzuny 
ze snu Szczur wodny. 

Niemcy zostali zeuuszeni de d 
budownia wszystkiego, co zniszczyli 
podczas wojny — zaczął Kapelusz 

nik. 
—- Aha, więc Niemcy dali pienią- 

dze — wtrąciła Alicja. 
— Nie podobnego, to było niemoż- 

liwe. Nie mieli pieniędzy. Mogli pła- 
cić tylko towarami. Ale towarów nie 
chciano wpuś 

— Więc jak sobie poradzili? 
- Pożyczono Niemcom pieniądze. 

aby mogli płacić. Za te pieniądze mo 
gli budować coraz to doskonalsze fa: 
bryki. Zrobili to, co robili wszyscy. 

Produkują coraz więcej towarów. a 

zatrudniają coraz mniej robotników. 
Rozumie się, teraz Niemcy nie mogą 

płacić. 

    

zapra” 

    

    

    

Ale dlaczego — spytała Alicja 

— przecie mają tyle kapitałów? 

— Właśnie dlatego. Niemey poży” 

czały tyle i tak długo, że zbankrutowa 
ły. Mają tak cudowne fabryki i tak 

wykwalifikowanych robotników, że 

  

MOSKWIA. 20. 4. (Pat). Według infor- 
macyj z Chabarowska, konsułat sowiecki w 
Pogranicznej na linji  wschodnio-chińskiej 
donosi © rosnącej działałności, która daje 
się zauważyć w ostatnich czasach wśród bia- 
łogwardzistów i osób występujących w cha- 
rakterze obywateli sowieckich. Grupy ban- 

dytów, zjawiające się na stacjach kołejo- 
wych, podają się za czekistów. W okręgach 
morskich rzekomo występują jako agenei 
G. P. U. lub Kominternu. Władomości te 
Tass określa jako prowokacyjne, twierdząc, 
iż eel ich jest wyraźny. 

  

Skutki wybuchu wulkanu na wyspie Swinoj. 
MOSKWIA. 20. 4. (Pat). Prasa moskiew- 

ska donosi o skutkach wybuchu wułkanu na 

wyspie Swinoj. Wyspa jest częściowo pokry 

ta popiołem, a częściowo zalana błotem wul- 

kanicznem. Poza 5 ofiarami wybuchu wul- 
kanu, z pośród 15 pasażerów jedna kobieta 
i troje dzieci zmarło w szpitału w Baku. 

Krwawy dramat rodzinny. 
POZNAŃ. 20. 4. (Pat). Wezoraj Krotoszyn 

był widownią krwawego dramatu. Krawczyk 
Stanisław, przedsiębiorca budowy radjoapa- 
ratów, po rozmowie ze Stanisławem Stani- 
szewskim, głównym akejonarjuszem fabry- 

ki kawy słodowej, postrzelił go ciężko z re- 
wolweru. Dokonawszy tego, Krawczyk po- 
biegł do swego mieszkania, gdzie zabił swą 
żonę i dziecko, a następnie usiłował odebrać 
sobie życie. 

są zgubieni i że cały naród popadł w 
nędzę ostateczną. : 

— Ješli odszkodowania są szkodli 

"we, dlaczego się ich nie znosi? — za” 

pytała Alieja. 

—Niemożliwe, Francja nie chce 

się na to zgodzić, a Aljanci muszą ot- 

rzymać pieniądze od Niemiec, by móc 

spłacić swe długi w Ameryce. Można” 

by spłacić te długi towarami, ale Ame- 
ryka wzniosła mury celne, aby ogra: 
niczyć import z zagranicy. 

—- W jaki więc sposób spłaci się 
długi? 

— Nikt w to nie wierzy — odparł 
Kapełusznik. — Ale działa się tak, 
jak gdyby się w to wierzyło. Źle 
tylko, że suma długów zmienia się Z 

roku na rok, tak, iż w rezultacie dłuż” 

nicy muszą płacić więcej, niż poży” 
czyli. 

"—- Czy to możliwe? — zdumiała 

się Alicja. 
— Długi są płatne w złocie, a war- 

lość złota zmienia się ciągle. W rze- 

czywistości dłużnicy otrzymali swego 

czasu towary obliczane po cenie bar: 

dzo wysokiej. A teraz ceny spadły. 

oni zaś płacą nie złotem; lecz towa” 
rem. Przeto muszą dła pokrycia su 
my długów zapłacić o 50 proc. więcej. 

niż pożyczyli. 

— A.czy Ameryka dobrze na tem 

wychodzi? 

— Bynajmniej. Ameryka nie może 

sprzedawać swych produktów i tem 

samem wzmaga się depresja świato- 

wa. 

— Dlaczego pozwolono na to, aby 

cytra długów ulegała wahaniom? 
— Nikomu nie Śniło się 9 tem, ale 

pewnego dnia tak się stało Przewidy 
wało tę historyjkę tylko kilku teore- 
tyków, z których zdaniem nikt się nie 

liczył. 
Alicja westchnęła głęboko, myśląc 

in petto, że chyba już nigdy nie znaj 
dzie się wyjścia z tej matni... 

— A co mówią Niemcy? — zadała 
Alicja pytanie Kapelusznikowi. 

—. Niemcy mówią, że pragnęliby 

znowu stać się silnem państwem, aby 
zrewidować traktaty i domagają się 
od Francji, aby się rozbroiła w tym 
celu. 

— A czego pragną Anglicy ? 
— Chcieliby wzmocnić Niemcy na 

tyle, by mogli spłacić bankierów an- 
gielskich i kupować towary angiel- 
skie. Ale nie chcą narazić się Francji, 

gdyż Francja jest silna. 

— A więc nikt nie umie poradzić? 
— zapytała Alicja. 

— No tak, nikt dotychczas nie 
zdziałał nic poważniejszego. 

— Ależ należałoby coś zrobić. Prze 
cież to bardzo ważne. 

— Słusznie. To bardzo ważne 
Wszyscy, cały świat zdaje sobie z te- 
go sprawę — odparł Kapelusznik. 

Wówczas to Alieja. przypomniała 
sobie, co jej powiedział Kot z Cheshi- 
TES 

 



    

wem przemówieniu podkreślił konieczno 

Nr. 91 (23331 ННЙ Ч 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Druja. 

Z bolączek naszej gminy. 

Jako jeden z tych, którzy czują się 
interesowani w zdrowych stosunkach, p. 
danych w ądowem i którym 

ny rozwój tego życia łeży na se 
łbym się podzielić kiłku w 

jakie się obecnie odnosi w naszym urzędzie 
gminnym. < 

Wchodzi chłop w siermiędze. za drzwia- 

mi zdejmuje czapkę, i pot kroplisty wys 
puje mu na czoło — z wysiłku 
pać w pamięci parę słów, z któ 
wytrawny lingwista  zdołałby 
prawdopodobieństwo ich polskiego 
dzenia, by niemi przynajmniej 
swą prośbę do urzędnika. 

Władome bowiem 
gminni, z taką 
wiekiem” „nie posia języ 
go i nie poczuwaj wcale z tego wzglę- 
du do żadnych obowiązków w stosunku do 
społeczeństwa, na którego służbie przecież 

   

    

   

    

     

    

  

  

wykrzesać 
pocho- 

  

  
rozpocząć 

    

   

  

tu człowiek wywrócone przy- 
że „nie tabakierka dla nosa, a nos 

dla labakier) “, Nie samorząd dla mieszkau- 
ców gminy — ale mieszkańcy gminy dla 
gminnego urzędu; u urzędników nie 

    

  

  

poczuwa się do obowiązku używania w po- 
niu się z interesantem miejscowe- 

musi 
rozumie 

go jęz 

  

— zato tysiące chłopów 
torturow. ku strapieniu dobrego Po 
piękną polską mowę i drżeć z zaw 
sprawiedliwioną obawą, iż słowa jego nie 

       

   

      

    e więc jakiś „szary obywałeł* (w 
szem znaczeniu) „przed k BIST 

dziwne wrażenie obejmuje jego istotę. Oto 
zdaje mu się, że budynek gminny naokoło 
jest podminowany — i za pierwszem ode- 
zwaniem się pana urzędnika wyrzuci inte- 
resanta za obłoki. Wreszcie „pan urzędnik” 
raczył spojrzeć na szarego ob, tela od 
10 minut czekającego na 5 (pi lakonicz- 
nych, ale „drogocennych* jego słów. 

Tak. Demokracja — to jeden z mile 
brzmiących wyrazów obcych w słowniku 
funkcjonarjusza gminnego, lecz jego uży- 
wanie nie pociąga za sobą żadnych prak- 

tycznych obowiązków. 
Lecz sie traćmy nadziei, Rozmawiam z 

«wójtem naszej gminy, p. Świderskim, udaję 
się do Starostwa w Brasławiu, do kier. 
oddz. drogowego p. inż. Chmielewskiego, 
drogomistrza p. Sawickiego i 

lzie znajduję uprzejme i y 
wysłuchanie i załatwienie sprawy. 

Potęguje się nadzieja, iż ten mądrze zrozu- 
miany duch zaszczytnej obywate j 
żby dla dobra całej Rzeczypospoli 

ch zamieszkujących w niej narodów, 
ywałeli — udzieli się kiedyś i reszcie 

    

  

    
   

    

   

  

   

   

  

       

    

innych, szczególnie tym mniejszym urzęd- 
nikom. 

Ta optymistyczną myślą kończę te kilka 
słów. R. S. 

Postawy. 
Deżywianie dziatwy szkolnej. 

Wi dniu 6 kwietnia b. r. rozpoczęto do- 
ywianie biednej dziatwy w tutejszej szkole 

powszechnej. Akcją dożywiania objęto 61 
dzieci najbiedniejszych, uczęszczających do 

szkoły powszechnej. Dożywianie rozpoczęto 

  

  

  

"dzięki wysiłkom i staraniom miejscowego 
Komitetu Rodzicielskiego, który został zor- 
ganizowany w dniu 17 stycznia 1932 r. 

czełe Komitetu stanął mjr. Kamiński 
Euge usz znany na tut. terenie z energji 
i zainteresowań skierowanych przedewszyst- 
kiem ku szkole powszechnej, co należy, nie- 
stety do rzadkich wypadków wśród inteli- 

      

niewielka grupa osób, którym 
kiem dobro szkoły powszech- 

nej, — leży na sercu. 
Pierw m czynem Komitetu było zna- 

leźć fundusze na dożywianie. Dobre chęci 
oraz praca w tym kierunku uwieńczone z0- 
stały pomyślnym rezultatem. Pieniądze się 
znalazły — i dziatwa codziennie otrzymuje 
drugie śniadanie. Z posiadanych funduszów 
dożywianie tr będzie do końca maja rb. 

Różne były dzieje osób zbierających pienią- 
dze na ten cel i tu ze smutkiem stwierdzić 

że najmniej interesują się szkołą 
kas ci, którzy jej zadań zupełnie nie 

znają i najmniej przyszli z pomocą, chociaż- 
by pieniężną ci, którzy wiele pieniędzy trwo. 
nią na różne nawet hulan Zresztą nic 
dziwnego, gdyż takie postępowanie jest 
modne w obecnym ciężkim czasie szezegól- 
nie w pewnych „sferacł 

Z przykrością stwierdzić należy, że w 
liczbie tej znalazł się i miejscowy Komitet 
do Spraw Bezrobocia który po wielu koła- 
taniach, mając dosyć poważne fundusze, 
w ygnował z wielkim trudem tylko 50 zł. 

I jeszcze jedna bolesna myśl. W dn. 9 IV br. 
przy usilnych staraniach Komitetu Rodziciel- 
skiego, Grona Nauczycielskiego i Dziatwy 

Szkolnej został p: „Wiieczór Szkolny” 
na który z Bajka o źródełku— 
obrazek s y w 2 odsłonach. 2) Kłótnia 
o wiatr — komedyjka w 2 odsłonach, 3) Plot 
kareczka — komedy jka, w 1 akcie przepla- 
tana śpiewami chóralnemi. Staranne opraco- 
wanie i wykonanie, barwne — bajkowe 
stroje przemiłe śpiewy stworzyły śliczną ca- 
łość i wykazały y zapał dziatwy da- 
nia z siebie ] i s SS Be 
a 

gencji, ora 
przede 

  

    

    

   

          

    

      

  

    

      

   
  

  

   

   

    

   

   
      

    

       

  

    

  

   
   

  

  

próżno. A gdzie) 
Niestety y 

go  zainteresow; i na przedstawienie 
przyszła znów tylko nieliczna grupka osób 

    

mogła to odczuć inaczej У 
ne głosy, które mówiły w ten sposób 
nasze przedstawienie mało osób 
ale gdyby przyjechała trupa ukrai 
inna, to na salę trudnoby się b; $ 
Nie wiem czy ta skarga dziecinna jest słusz- 
na, ale niech sobie na to odpowiedzą ci, 

któ. gromy rzucają, czy też chronicznie 
narzekają na nie odpowiednie nauczanie 
i wychowanie, a sami viecznymi malkon- 
tentami. Dla nas najważniejszem jest to, 
że akcja została rozpoczęta, rezultaty są, 
a za ofiarm i pracę wszystkim tym, któ- 
rzy się do tego przyczynili należy się ser- 
deczne podziękowanie i życzenia dalszej 0- 
wocnej pracy. R. D. 

Leonpol. 
Matka udusiła swego syna i wrzuciła 

go do rzeki. 
W dniu wczorajszym sołtys wsi Zwonki, 

gm. leonpolskiej wyłowił z rzeki Wołty tru- 
pa chłopca, ze śladami uduszenia. Przepro- 
wadzone dochodzenie ustaliło, iż topielcem 
jest Siliwanow i został on uduszony przez 
matkę Eufrozinję zam. we wsi Jasiowo, gm. 
leonpolskiej. Matka zdołała zbiec. Zarządzo- 
no za nią poszukiwania. (e) 

2 Begranicza, 
Polsko-sowieeka konferencja 

graniczna. 
W! przyszłym tygodniu na odcinku gra- 

nicznym Dzisna odbędzie się polsko-sowiec- 
ka knferencja graniczna poświęcona sprawie 
spławu drzewa na rzece Dziśnie. Na konfe- 
rencji tej zostanie również omówiona spra- 
wa żeglugi na Dźwinie. 

    

   
  

    

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Qddział Nowagródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

|Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Ramon Novarro + POGANIN 
Arcyfilm dźwiękowo-śpiewny zakrojony na olbrzymią skalę 
o rewelacyjnej treści i najpiękniejszem tle czarownych 
Polinezyjskich. Partnerką Ram. Novarro jest Renee Adoree. 

wysp 

  

zamordował 
W dniu 19 b. m. rano podczas sprzeczki 

rodzinnej 22-letni Lečko Stefan, m-c wsi 
Wierzbica gminy miechniewickiej, pow. no- 
wogródkiego, zamordował ciosami łopaty 
swego ojca Stefana i brata Jana. Morderca 
zgłosił się sam na posterunek policji w 
Mieerniewiczach i oddał się w ręce władz 

ojca i brata. 
bezpieczeństwa. Oględziny zwłok zamordo- 
wanych stwierdziły po kilka strasznych ran 
na głowach. Jak wynika z pierwiastkowych 
dochodzeń, między mordercą a jego ofiara- 
mi istniało od dłuższego czasu nieporozumie- 
nie na tle majątku. 

  

Nowogródek. 
Zebranie Rady Wojewódzkiej Bezpar- 

tyjnego Bioku Współpracy z Rządem 
w Nowogródku. 

Dnia 11 kwietnia b. r. odbyło się w No- 
wogródku w lokalu Sekr. Wojew. BBWR. 
Zebranie Rady Wojewódzkiej Bezpartyjne 
go Bloku Współpracy z Rządem. W Zebr. 
miu wzięli udział pp. Posłowie i Senatoro- 
wie Ziemi Nowogródzkiej, oraz prezesi Rad 
Powiatowych BBWR. i kierownicy Sekretar- 
jatów Powiatowych BBWR. Przybył p. 
wojewoda Kostek Biernacki. Zebranie 
p. sen. Rdułtowski Konstanty, witaj 
branych i przedstawiciela Rządu w 
p. wojewody Biernackiego. Po 
zabrał głos p, wojewoda Biernacki, który 

  

  

   
gaił 

ąc ze- 
osobie 

zagajeniu 
w 

  

  

  

  

prowadzenia akcji politycznej na wielką 

skałę. do czego powołany jest przedewszyst- 
> Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą- 

Jedynym z najważniejszych warunków 
akcie tej akcji politycznej jest praca 
U podstaw w Kołach Gminnych. 

Zkolei p. pos. Małynicz wygłosił krótki 
seferat o zagadnieniu prasowem na terenie 
Województwa nowogródzkiego, zagadnieniu, 
tóre wysuwa się ma czoło ze względu na 

propagandowy charakter prasy. Istnieją 
dwie koncepcje: albo popierać „Rolnika no- 
Wogródzikego* pismo regjonalne tygodnia- 
we na terenie województwa nowogródzkiego, 
albo też wejść w porozumienie z redakcj 
„Gospodarza Polskiego“ w Warszawie ce- 
em dodrukowywania na miejscu jednej ko- 
umny na terenie Nowogródka względnie 
Lidy. 

WĄ związku z referatem p. pos. Małyni- 
"za wywiązała się dyskusja, w której wzi 

! pp. 
- Czapski, insp. szk. > Gór ki, 

pos. Małynicz i inni. W” rezultacie posta 
Wiono zwrócić się do redakcji „Gospo 
Olskiego“ z propozycją dodrukwywania na 

miejscu w Warszawie, względnie w Lid 

    

  

    

   

    
   
   

pos. Poźni:    

  

Wobec spóźnionej pory i konieczności wy 
Jazdų większej ilości członków R 
s sen. 

    

    

Rdułtowski zamknął Zebr: pod. 
jeszcze raz konieczność z 

  

ge j współpracy między poszcz 
mi Radami Powiatowemi i Sekrelar 

i, a poslami i senatoramį Bez- 
Pea: lnego Bloku Współpracy z Rządem na 

ie województwa nowogródzkiego. 

    

  

Zebranie Sprawozdawcze Posłów i Se- 
natorów Ziemi Nowogródzkiej. 

Onegdaj odbyło się w sali Teatru Miej- 
skiego Zebranie Sprawozdawcze Posłów i Se- 
natorów Ziemi Nowogródzkiej, przy olbrzy- 
mim udziale publiczności, 

To tłumne przybycie na Blokowe Zebra- 
nie mieszkańców miasta z pośród wszyst- 
kich warstw i sfer świadczy wymownie o na- 
strojach panujących w społeczeństwie. Ze- 

branie zagaił prezes Rady Powiatowej B. B. 

Wi R. w Nowogródku p. pos. Juljan Mały- 

nicz, wskazując na to, że po okresie bud- 

żetowym w ciągu którego Sejm Ustawodaw- 

czy dokonał olbrzymiej pracy zmierzającej 
do przebudowy życia gospodarczego Pań- 
stwa. Posłowie i Senatorowie Ziemi Nowo- 
gródzkiej pragną wejść w kontakt z lud- 
nością swoich terenów i przedstawić rezul- 
taty tej pracy oraz realne jej znaczenie dła 
dnia dzisiejszego. Następnie zabrał głos p. 
sen. Rdułtowski prezes Koła Regjonalnego 
Posłów i Senatorów Ziemi Nowogródzkiej, 
oraz prezes Rady Nowogródzkiej Bezpar 
nego Bloku Współpracy z Rządem w Now. 
gródku. P. sen. Rdułtowski zobrazował w 
ogólnych zarysach sytuację obecną Państwa, 
oraz dłużej zatrzymał się przy kwestji rol- 
nictwa tak dzisiaj doniosłej i tak palącej 
Zkolei zab głos p. pos. Genadjusz Szy- 

ński, który mówił w sposób rzeczowy o 
Ė gospodarczej, о jej kształtowaniu 

zynowymi związ -ogólno 

4, oraz o widokach na najbliższą przy 

szłość poprawy tej sytuacji. Wsz, ysikie re- 

ty p. sen. i posłów у > okla- 
skiwane przez zebraną pub) 

Lida. 
Doniosłe obrady Prezesów, Ognisk 

ZN. P< 

Onegdaj w salach Szkoły Powszechnej 
Nr. 1 w Lidzie odbyło się posiedzenie Pre- 
zesów Ognisk i członków Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego, na którem prof. Hanus wygłosił od- 
czyt na lemat: „Wychowanie państwowe i 
wychowanie narodowe, po którym p. Bo- 
żek przedstawił zebranym zakusy ie czy- 
nią czynniki wywrotowe na akcję wycho- 
wania państwowego i organizacje społeczne, 
co wołało obszerną dyskusję, podczas 
której p. Dracz b. Inspektor Oświaty po 

   
   

     

  

      

  

    

  

zność. 

  

R. 

    

      

  

zaszkolnej Kuratorjum Wileńskiego zobra- 
zował stan pracy społeczno-oświatowej i 
sposoby jej realizowania. Następnie po omó- 
wieniu zagadnień organizacyjnych i refera- 
cie o redukcjach nauczycielskich utworzono 
Komisję Powiatową  Społeczno-Oświatową, 
która zajmie się opracowaniem i planowem 
prowadzeniem pracy społeczno-oświatowej 
na terenie powiatu. Przy Ogniskach zaś, 
mają powstać analogiczne referaty społecz- 
no-oświatowe. Są to bardzo doniosłe pczy- 
nania i należy im przykłasnąć oraz życzyć 
pomyślnych wyników. 

Spółdzielcza księgarnia nauczycielska. 
W) szkole powszechnej Nr. 1 w Lidzie 

odbyło się posiedzenie rady nadzorczej Spół- 
dzielczej Księgarni Nauczycielskiej w Lidzie. 
na którem omawiano aktualne sprawy księ- 
garni. Ze sprawozdania zarządu ęgarni 
wynika, iż księgarnia prowadzi na wielką 
skalę akcję tworzenia przy szkołach powsze- 

chnych spółdzielczych sklepików szkolnych. 
ych jest obecnie na terenie powiatu 103 

219 szkół poszechnych. W roku ubiegłym 
spółdzielczych sklepików szkolnych było 55. 
a dwa lata temu zaledwie 23. W programie 
pracy na najbliższą przyszłość zakreślono 
utworzenie w każdym rejonie konferencyj- 

ładnicy sięgarni, która będzie zao- 
poszczególne sklepiki. Prócz tego 

nowiono zorganizować w dniach 8 i 9 
w Łidzie dwudniowy kurs prowadzenia 

spółdzielczych sklepików szkolnych dla opie 
kunów tych sklepików. Akcji tej przypisują 
bardzo duże znaczenie wychowawcze. (Pat). 

  

    

   
   

          

    

  

Niebywała odwaga włamywacza. 
Do jakiego stopnia dochodzi nieraz od- 

włamywaczy niech posłuży poniższy 
fakt. Oto nocy onegdajszej, niewykryty do- 
tąd sprawca włamał się do sklepiku spi 
czego niejakiego p. Mostkowa skąd sk 
towaru i gotówki sa ogólną sumę ki 

złotych. Nicby w tem nie było dziwnego i od- 
wagi na to wielkiej nie mae. gdyby nie 
to, że sklepik ten znajd i K 
" rjatu P. P. i włamy 
ważony w każdej chw 
pieczeństwa publicznego. Wfamywacz chcąc 
zachować jak najdalej idące ostrożności pra- 
cował boso i widocznie stracha trochę miał, 
bo po dokonaniu rabusku zapomniał zabrać 
butów i pozostawił je na miejscu przestęp- 
stwa. 

Swoja drogą to nielada odwaga tak kraść 

pod bokiem policji. 

  

         

  

     

'Ten się obładował... 
Do sklepu kolonjalnego p. A. (. Kamie- 

     

      

nieckiego, Słobódka 214, w nocy z soboty na 
niedzielę zakradli złodzieje i zabrali 
większą iłość towa kolonjalnych. Byli 
to widocznie włamy 
niebieniu i bądź co 

e o delikatnem pod 
dź nielada smakosze 

bowiem „pozwolili* sobie tylko skorzystać 
z lepszego towaru a mianowicie: wina, ka- 
kao, herbata, cukier i inne delikatesy. Posz- 
kodowany p. Kamieniecki niemile był ździ- 
wiony tą złodziejską wizytą i złożył o niej 
w Komisarjacie P. P. zameldowanie, podając 
jej koszt na sumę około 400 zł. 

EEE EET TIE НОИ 

Apel do p.p. Lekarzy Sanitarnych. 
(List do Redakeji). 

Przechodzac codzien ulicami miasta po- 

między 7 i pół a 8 godz. rano z głębokiem 

oburzeniem przyglądam się, jak dozorcy 

domów, jak gdyby na daną przez kogoś ko- 

mendę, w tym właśnie czasie „uprzątają” uli 

ce. „Uprzątanie* to polega na podnoszeniu 

olbrzymich kłębów kurzu, który, zanieczy- 

szczając powietrze, osiada wkrótce zpowro- 

tem. Szczególniej gęste kłęby unoszą się nad 

ul. Zawalną. I robi się to z pedantyczną śŚci- 

słością właśnie wtedy, kiedy setki młodzie- 

  

ży szkolnej biegną ulicami, wchłaniając 

kurz z wszelkiego rodzaju brudami — pełną 

piersią. Powtarza się to stale — z dnia na 

dzień z roku na rok, jak tylko nastaje 

czas wiosenny i sucho się robi na jezdni. 

Cóż dziwnego. że procent chorych na gru- 

źlicę wśród uczniów szkół wileńskich jest 

nadzwyczaj duży? 

Czy nie zechcieliby pp. Lekarze Sanitar- 

ni, którzy, oczywiście, w tak wczesnych go- 

dzinach na ulicach nie bywają, sprawdzić 

te słowa osobiście i — zainterwenjować u 

odnośnych władz, by p. dozorey domów 

uprzątli ulice chociaż o godzinę wcześniej?' 

Chyba nie było to zbyt trudnem... A. L. 

  

Popierajcie Przemysł Kralowy 

TEATR | MUZYKA 
— Na Pohulanee — sztuka Adolfa Hertza. 

Dziś. w czwartek 21 kwietnia o godz, 8-ej 
wiecz. interesująca sztuka współczesna A- 
dolfa Hertza „Pod falami“, poruszająca za- 
gadnienia miłoci i poświęcenia. 

Obok p. Różyckiego w sztuce tej bierze 
udział nowozaangażowana artystka p. Jani- 
na Skrobecka. 

Jutro, w piątek 22 kwietnia o godz. 8 
wiecź. po raz ostałni „Pod falami", 

— „Miłość czuwa* W; Lutni. Dziś, w 
czwartek 21 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. 
przedostatni raz ukaże się szampańska ko- 
medja Caillavet'a i Flersa „Miłość czuwa”. 

Jutro, w piątek 22 b. m. po raz ostatni 
iłość czuwa”. 
— Pramjera sztuki Franciszka Porche na 

Pohulance. Wi sobotę 23 kwietnia o godz. 
8 wiecz. odbędzie się premjera rewelacyj- 
nej sztuki Franciszka Porche p. t. „Gar 12 
nin“. Autor zapoznaje widza z zakulisowe- 
mi działaniami rewolucji w Rosji oraz da- 
je obraz genjalnej indywidualności „Lenina. 
Sztuka ta z niezwykłym pietyzmem przygoto- 
wywana od szeregu tygodni przez Stanisla- 
we Wysocką, budząca wśród społeczeństwa 
wileńskiego niezwykłe zainteresowanie — 
nareszcie ukaże się na naszej scenie i nie- 
zawodnie stanie się rewelacją dnia. 

— Dwa koncerty w Luini na budowę 
pomnika Miekiewicza i remont kaiedry. W 
sobotę 23 i w niedzielę 24 kwietnia o godz. 
8 m. 30 wiecz. odbędą się dwa , Wieczory 
muzyki i pieśni, w których wezmą udz 
pp. Janina Sumorokowa (program niedzic 
uy). Wanda Biszewska, Kwartet Wileński 
pod kierunkiem prof. Kontorowicza, chór 
rewelersów z udziałem Rewkowskiego, Świ 
tochowskiego, Stefańskiego i innych. 
dochodu z powyższych koncćrtów przezna 
się na budowę pomnika Miekiewicza i re- 
mont katedry. 

Bilety do nabycia w kasie Teatru Lut- 
nia. 

— Jedyny występ angielskiego Teatru 
„The English Players“ м Lutni. W nadcho- 
dzącą środę 27 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. 
odbędzie się jedyny występ angielskiego Te- 
atru „The English Playres*. Będący od ro- 
ku 19 o w tournee po całej Europie do 
Wilna awita na jeden dzień, poczem uda 
się w dalszą podróż. 
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Magistrat decyduje sie na jezdnie 
z kostki kamiennej. 

W początkach maja, Magistrat u- 
łoży z kostki kamiennej próbny odci- 
nek na ul. Wileńskiej na przestrzeni 
od Starostwa Grodzkiego do ul. Domi- 
nikanskiej. 

Jak się dowiadujemy, miarodajne 
czynniki miejskie stoją obecnie na sta 
nowisku, że ten typ jeźdni jest z wie- 
lu względów dla Wilna najbardziej od 
powiedni, przedewszystkiem zaś dla- 
tego, że materjał na jezdnie Wilno po 
siada na miejscu i roboty Magistrat 

  

będzie mógł przeprowadzić bez spro- 
wadzania materjałów z zewnątrz, z 
drugiej zaś strony kostka kamienna 
pod względem swej trwałości prze- 
wyższa znacznie inne rodzaje jezdni, 
jak naprzykład asfalt, lub kostkę 

drzewną. 

Opinja Magistratu przedłożona zo- 
stanie na posiedzeniu miejskiej Komi- 
sji Technicznej. która nad sprawą 18 
będzie debatowała w dniu 26 b. m 

Zuchwały napad bandycki 
na ul. Rudnickiej. 

4 osoby ranne Dwie ofiary opryszków przewieziono 
do szpitala. Napastników—złodziei ujęto. 

W. domu Nr. 9/1t przy ulicy Rudnickiej 
mieści się sklep waliz i torebek niejakiej 
Basszewy Majzlowej. Wezoraj o godzinie w 
pół de ósmej rano, po otwarciu sklepu Maj- 
zlowa zauważyła ku swemu przerażeniu, że 
drzwi do piwnicy, gdzie znajduje się więk- 
sza ilość towarów, są nawpół otwarte. Uwa- 
žajac, že córka jej 30-letnia Anna Frydman 
zapomniała drzwi zamknąć, Majzłowa po- 
prosiła ją, by udała się do pownicy aby 
stwierdzić, czy nie zostały czasem okradzio- 
ne. Po zejściu do piwnicy Frydmanowa za- 
uważyła nagły chwilowy błysk latarki elek- 
trycznej, która jednak momentalnie zgasła. 

Przekonana, że w piwniey ktoś się znaj- 
duje przerażona F. szybko wybiegła i onpo- 
wiedziała 6 spostrzeżeniu matee i mężowi 
Lejbowi Frydmanowi, poczem wszyscy trzej 
wraz z niejakim Gustawem Erdmanem z za- 
wodu tragarzem udali się do piwniey. 

W. pewnej chwili kroczący na przedzie 
Erdman zauważył wśród panującego w piw- 
nicy mroku dwóch osobników, uzbrojonych 
w kawałki żelaza i noże. Zanim zdążył cof- 
nąć się ci rzucili się na niego zadając tę- 
pem narzędziem dwie głębokie rany w gło- 
wę. Ten sam los spotkał kroczącego za nim 
Frydmana, który również został dwukrotnie 
ugodzony w głowę, naskutek czego padł na 
ziemię, Po błyskawicznem załatwieniu się 

z mężezyznami złodzieje rzucili się na ko- 
biety. Frydmanowa została uderzona nożem 
w rękę i jakiemś tępem narzędziem w głowę, 
zaś matka jej 60-letnia Basszewa Majzlowa 
została najciężej ranna, gdyż bandyci prze- 
bili jej żelaznym drągiem w kilku miejscach 
czaszkę. 

Rozprawiwszy się w ten sposób z właś- 
cieielami piwnicy, napastnicy usiłowali zbiec. 

Uciekających opryszków x%aezął ścig: 
po odzyskaniu przytemności, Frydman. Wi 

    

dok okrwawionego įegmošcia  šeigajacego 
dwóch osobników, oraz dochodzące z piwni- 

cy nawoływania pomocy i krzyki „mordują“ 
„policja* zwabiły wielki tłum. Tymczasem 
Frydman dopadł jednego z opryszków w 
bramie przejściowej domu Nr. 6 przy uli- 
cy Rudniekiej i zdołał ge zatrzymać. W oka 
mgnieniu opryszek otoczony został przez 
tłum, przyczem otrzymał kilka uderzeń. Pod 
niecony opowiadaniem Frydmana tłum był 
by się po swojemu rozprawił z złodziejem. 
gdyby nie interwencja zaalarmowanej o na- 
padzie policji, która odebrała go tłumowi i 
przewiozla dorožką do 1 kmisarjatu. 

Po otrzymaniu infermacyj o napadzie po- 
lieja szybko zorganizowała pościg za drugim 
Gpryszkiem i udało się go wkrótce zatrzy- 
mać na ulicy Wielkiej. Pod silną eskortą od 
prowadzono go do Wydziału śledczego. 

Napastnikami okazali się 20 letni Czes- 
ław Stankiewicz, zamieszkały przy ulicy Za- 
rzecznej Nr. 28 oraz 22 letni Paweł Kow- 
szyk (Karlsbadzka 21). 

Jak się wyjaśsiło, obaj Eolo się 
do piwniey sklepu Majzłowej, w celu doko- 
nania kradzieży oraz zrebienia podkopu do 
sąsiedniego sklepu. 

Przeciwko obu młodocianym  bandytom 
wytoczone zostało dochedzenie w trybie do- 

ražnym, 
Zawezwane na miejsce wypadku pogoto- 

wie ratunkowe udzieliło pierwszej pomocy 
rannym Erdmanewi i Frydmanowi, zaś obie 
kobiety: Majzlową i Frydmanową przewie- 
ziono do szpiłała żydowskiego, gdzie stan 
ich, szezegėlnie zaš Majzłowej uznany został 
jako bardzo ciężki, 

Zuchwały ten napad wywarł wśród miesz 
kańców ulicy Rudniekiej siłne wrażenie. 

(4) 

  

    

  

_ Nieudane włamanie do skiepu Nowickiego 
przy ul. 

Ubiegłej nocy usiłowano włamać się do 
sklepu Nowickiego przy ul. Wiełkiej. Wła- 
mywacze zakradli się w noey na podwórko 
sąsiedniego domu, skąd w ukrytem miejscu 
zrobili otwór w murowanej ścianie, chcąc 
w ten sposób przedostać się do sklepu. W 
ostatniej chwiłi, kiedy wysiłki złodziei u- 
wieńczone zostały pozytywnym wynikiem i 

Wielkie. 
mur został przebity, zostali oni spostrzeżeni 
przez dozorcę, który podniósł alarm, co zmu 
siło włamywaczy do sałwowania się uciecz- 
ką. Jednego z włamywaczy a mianowicie 
znanego policji „zawodowcea* Małachowskie- 
gc, podczas zorganizowanego natychmiast 
przez policję pościgu zatrzymano i osadzono 
w areszcie. (e) 

  

Kiedy rozpocznie się remont Ratusza? Wiosna nadeszła, bez- 

robotni czekają na pracę. 

  

KRONIKA 
     

  

   

  Dziś: Anzelma. 

  

Czwartek Jutro: Sotera i Kaja. 

21 Wschód słońca — g. 4 m. 06 

| Kwiecień | z,hsa  , —g.18m.30 

  

Spostrzeżsnia Zakładn Metoorologii U. $. R. 
w Wlilzie z dzis 20 IV — 1932 rsks. 
Ciśnienie śradnie w milimatraeu 760 

Temperstara środaia Ą- 59 C. 

" maiwyżazej +р 87 С. 

. wałniższa —р ° С. 

Opad: — 

Włatr: pėln.-wscb. 
Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Zatwierdzenie statutu. Dnia 24. III. 

1932 r. został zatwierdzony przez Pana Wo- 

jewodę Wileńskiego, statut „Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Podoficerów przeniesionych 
w słan spoczynku, w Wilnie”. 

MIEJSKA. 

— Regulacja i żegluga na Wflji. Dyrekcja 
Dróg Wodnych w pierwszych dniach maja 
przystąpi do prac regulacyjnych rzeki Wilji, 
której koryto w okresie powodzi zeszłorocznej 
i tegorocznej w znacznym stopniu zamuli- 
ło się. Równocześnie dowiadujemy się, iż 
dnia 15 maja r. b. na Wilji otwarta zosta- 

nie żegluga i rozpocznie się spław drzewa. 

Z POCZTY. 

— Jak przedstawia się ruch pocztowy 
na terenie Wilna. Podług ostatnio sporzą- 
dzonego zestawienia w Wilnie w ciągu mie- 

siąca ubiegłego nadano: przesyłek listowych 
931.115, listów poleconych 84.711, listów war 

tościowych 2069, zleceń pocztowych 3228, 
wpłacono przekazów NOA i telegra- 
ficznych na P. K. O. 13747 na ogólną sumę 
1468948 złotych, czasopism nadano w Wilnie 
635602, telegramów 7084, rozmów telefoni- 
cznych międzynarodowych i międzymiasło- 
wych przeprowadzono 9008. 

W tym samym czasie do Wilna nadesz- 
ło: przesyłek listowych 711673, listów pol 

conych 83622, listów wartościowych 5 
zleceń pocztowych nadeszło 1475, przeka- 
zów pocztowych i telegraficznych wpłacono 
na ogólną sumę 2207962 złotych, wypłat P. 
K. O. dokonało na sumę 864094 zł., czasopism 

nadeszło 62840. telegramów 4693, rozmów 
telefonicznych międzymiastowych i między- 
narodo h przeprowadzono 11238, rozmów 
telefonicznych miejscowych przeprowadzo- 
n 1890610. 

Z obrotu tego Dyrekcja Wileńska osiąg- 
nęła 274581 złotych czystego dochodu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Z Okręgowej Konferenrji Wiosennej 

Spółdzielni Spożywców w Wilnie, Dnia 17 
b. m. odbyła się w Oddziale Związku Spół- 
dzielni Spożywrów w Wilnie Okręgowa Kon 
ferencja Wiosenna Spółdzielni Okręgu wi- 
leńskiego. którą zaszczycił swą obecność 
b. prezydent R. P. p. prof. Stanisław Woj- 
ciechowski, wybitny działacz na terenie poł 

        

    

     

skiej spółdzielczości spożywców, y 
obradach konferencji uczestniczył jako de- 
legat Centrali Związku Spółdzielni Spożyw- 
ców, znanej pod nazwą „Społem *. 

  

Konferencja odbyła się przy znacznej 
frekwencji i ogólnie udział w niej wzięło 
przeszło 80 osób, w tem samych delegatów 
42 od 24 spółdzielni. 

Obrady Konferencji stały na bardzo wy- 
sokim poziomie, czego dowodem była po- 
ważna i rzeczowa dyskusja, ujawniając, jak 
wielkie wyrobienie społeczne zaznacza się 
pośród ludzi z najbardziej nawet odległych 
okolic Wileńszczyzny, którzy dokładnie zda- 
ja sobie sprawę z roli Spółdzielczości Spo- 
żywców na naszym obszarze. 

— Zebranie Absolwentów Gimnazjum Im. 
Jułjusza Słowackiego w Wilnie odbędzie się 
dnia 24 b. m. o godz. 10 m. 30 w gmachu 
gimnazjum z następującym porządkiem 
obrad: 

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

2. Odczytanie protokółu poprzedniego ze- 
brania. 

3. Sprawozdanie z działalności Komite- 
tu. 

4. Sprawa utworzenia Koła 
tów. 

5. Wolne wnioski. 

Absolwen- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie podoficerów emerytów. › №- 
niejszem podaje się do wiadomości, iż w 
dniu 24 kwietnia 1932 r. o godz. 10-ej od- 
będzie się Walne Zebranie wszystkich podo- 
ficerów emerytów w lokału Legji Inwali- 
dów W. P., ul. Żeligowskiego 1 m. 17. 

— Z T-wa Eugenicznego. Dnia 21 kwiet- 
nia w łokału Poradni Eugenicznej (ul. Żeli- 
gowskiego 4) Dr. Med. Karol Kosiński wygło 
si odczyt na temat „Alkoholizm w przezro- 
czach*. 

Początek o 5 i pół. Wstęp wolny. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Matusz- 

cz będzie mówił „O spółdzielczości” od- 
się dnia 21 kwietnia r. b. o godzinie 

7-ej wieczorem, w lokalu Związku (Jagielloń- 
ska Nr. 

Wstęp dła gości 30 gr., 
płatny. 

   

  

dla członkiń bez- 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Zaostrzenie się strajku szewców. Mimo 
przypuszcezń, iż strajk szewców i 
zakończy, dowiadujemy się, iż 
dym dniem coraz bardziej się zaostrza i 
strajkuje obecnie 3.200 szewców. Komisj 
strajkowa parokrotnie wysuwała pracod 
com swoje warunki i żądania, lecz praco- 
dawey na nie się nie zgodzili, wobec tego 
komisja strajkowa postanowiła strajk dalej 
kontynuować. 

  

     

  

RO 
— Propaganda ogrodów owocowych. Ko- 

mitet Opieki nad Wsią Wileńską przystępuje 
obecnie do akcji propagandy ogrodów owo- 
cowych. W tym celu zakupiono 10.000 drze- 
wek owocowych, które rozdane zostaną w 50 

proc. bezpłatnie pomiędzy niezamożnych roł- 
ników, w 50 zaś procentach zostaną sprzeda- 
ne po bardzo niskich cenach. 

RADJO 
CZWIARTEK, DNIA 21 KWIETNIA 1932 R. 

  

    

  

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt rolniczy 35: Poranek szkol- 
ny. 15.00: Program dzienny. 15.05: Komuni- 
katy. 15.25: „Kościuszko* ode 15.50: Aur-       
dycja dla dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 
16.40: Codzieny odcinek powieściowy. 16.50: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 17.10: , Pro- 
blem wielkiego miasta* odczyt. 17.35: Kon- 
cert popołudniowy. 18.50: Kom. Akad. Koła 
Misyjnego. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 

19.20: Program na piątek i rozmaitości. 
Prasowy dziennik radjowy. 19.50: „Jak 

ślepy pianista Imre Unger" pogad. 
Koncert europejski z Kopenhagi. 

: Transmisja rewji z teatru ,„Kamełeon* 
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PIĄTEK, dnia 22 kwietnia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. 
14.15: Mu: polska (płyty). 15.15: Komu- 
nikaty. 15. Odczyt dla maturzystów „Na- 
poleon a Polska* 15.50: „„Kasprowicz* od- 
czyt. 16.10: Audycja dla dzieci — słuchowis- 
ko. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.55: a angielskiego. 17.10: „Królew- 
ska 5 odczyt 1 : Koncert. 18.50: 
Kom, L. O. P. P. 19.00: Polakom na Kowień- 

szczyźnie. 19.15: Przegląd prasy rolniczej, 
krajowej i zagranicznej. 19.25: „Na srebrnym 
ekranie“ 19.36: Program na sobotę i rozma- 
itošci. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: Koncert 
symfoniczny. 22.40: Komunikaty i muzyka 
taneczna. 

SPORT 
DZIŚ REWANŻOWE SPOTKANIE 

MAKABI — 1 P. P. LEG. 

Dziś po raz drugi w sezonie spotkają się 
drużyny 1 p. p. Leg. i Makabi. Rozegrany w, 
sobotę mecz dał wynik remisowy, pozostawia 
jąc nadal otwartem pytanie, która z tych dru- 
żyn jest lepszą. 

Mecz odbędzie się na boiska Makabi o go 

dzinie 3 min. 30. 

    

  

  

   

  

  

  

DWA WYSTĘPY WARSZAWIANKI 
Wi WILNIE. Pa 

W sobotę i niedzielę w Wilnie gošeič be- 

dzie ligowy zespół Warszawianki. Goście w 
sobotę grają z Makabi, w niedzielę z 1 p. p. 

Leg. Warszawianka znana jest ze swojej am- 
bicji i żywiołowości i chociaż poziomem tech 
nieznym ustępuje niejednemu kłubowi w Ji- 
dze, częstokroć zwycięża najsilniejsze druży- 

ny. Dzięki tym walorom, każdy występ War- 
szawianki jest wielką niew iadomą i nigdy nie 

da się zgóry przewidzieć wyniku w walkach 
nawet z najlepszymi zespołami. 

Występ Warsza ki w Wilnie wśród mi 
łośników piłki nożnej wywołał duże zainte- 
resowanie, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ANTYRELIGIJNA DEMONSTRACJA 

„KOMSOMOŁU* WILEŃSKIEGO Z OKAZJI 
ŻYDOWSKICH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH. 

Przedwczoraj wieczorem, z okazji žydow- 
skich świąt wielkaoenych, grupa młodzieży 
komunistycznej urządziła na ulicy Szopeno- 
wskiej demonstrację komunistyczną © cha- 
rakterze antyreligijnym. Po wzniesienia kil- 
ku okrzyków przeciwko religji, młodociani 
demonstranci zarzucili na druty telegraficz- 
ne płachtę z napisami antyreligijnemi, po- 
czem szybko rozpierzchli się przed przyby- 
ciem policji. 

Płachtę z drutów usunięto przy pomocy 
drabiny mechanicznej straży ogniowej. Wi 
wyniku zarządzonego dochodzenia dwóch po 
dejrzanych © udział w demonstracji zatrzy- 
mano. (e) 

POBITY PRZEZ PRACODAWCĘ. 

Do ambulatorjum pogotowia ratunkowego 
dostarczono w dniu wczorajszym niejakiego 
Mojżesza Zilbersztejna (Szawelska 8), które 
mu rozbił głowę jego praeodawca podczas 
kłótni powstałej na tle niewypłacania zarob- 
ków. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PODCZAS 
WJYPIEKU MACY. 

W dniu wczorajszym podczas wypieku 
macy przy ul. Sofjanej Nr. 15 zaszedł niesz- 
częśliwy wypadek. Piekarz M. Roznoszczyk 
trafił ręką w tryby maszyny, które oderwały 
mu trzy palce. Po udzieleniu rannemu pierw- 
szej pomocy w ambulatorjum pogotowia ra 
tunkowego, skierowano go do szpitala. (c.!. 

PODRZUTKI. 

W klatee schodowej domu Nr. 14 przy ul. 
W. Pohulanka, znaleziono podrzutka płci mę 
skiej, w wieku około 2-ch miesięcy, przy któ 
rym była kartka: „Ochrzczony — na imię Ja- 
nek“. W tymże dniu w bramie domu Nr. 65 
przy ul. Subocz znałeziono drugiego podrzut- 
ka płci męskiej w wieku około 6 tygodni. 
Obydwóch podrzutków umieszczono w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus, 

POŻAR. 

— W mieszkaniu Izraela Kłauzera (Ste- 
fańska 10), z przyczyn narazie nieustalonych 
powstał pożar. Skutkiem pożaru spaliła się 
pościel i częściowo łóżko. Wezwana straż po- 

żarna ogień ugasiła. Straty obliczono na sumę 
zł. 250. 

Wypadków w ludziach nie było. 

OBŁAWA POLICYJNA. 

Ubiegłej nocy przeprowadzono obławe po- 
licyjną, podczas której zatrzymano kilkunas- 
tu złodziei. 

Ujętych osadzono w areszcie centrałnym. 
(c). 

    

   

   

  

      
  

  

  

    

KRADZIEŻE. 

— Do mieszkania Dawida Kagana (Mickie 
wicza 48) dostali się nieznani sprawcy i skra- 
dli z kuchni srebrne łyżeczki, łyżki, noże i 
widelce, łącznej wartości 280 zł. 

— Przy plicy Skopówce 6 dokonano syste- 
matycznej kradzieży desek, których wartość 
wynosiła 1.500 zł. Ustalono, że skradzione @2- 
ski znajdują się w posesji domu Nr. 8 przy 
ulicy Kopanica, należącej do Gurwicza Szai. 
W czasie dokonanej rewizji, znaleziono u 
Gurwicza 6 desek ukrytych na srtychu i jedną 
deskę zakopaną w ogrodzie. Deski zakwestjo- 
nowano. Badany Gurwicz do kradzieży się nie 
przyznał, oświadczając, że skradzione deski 
nabył u Arona Gutkowicza (Subocz 37). 

— Franciszkowi Biłewiczówi, w dniu 19 
b. m. pod halą miejską w Wilnie skradziono 
z kieszeni spodni portfel z zawartością 40 zł. 
gotówką. Ustałono, że kradzieży tej dokonał 
Witold Borys (Pohulanka 32), Borysa zatrzy- 

mano. ь 
ATS KTS 

Humor. 
BUSINES. 

— (Co zrobić z Meyerem? — pyta pro- 
kurent jednego z wielkich domów towaro- 
wych w Berlinie. — Ten człowiek zasypia 
wciąż na każdem stanowisku, które mu do- 
tychczas wyznaczono. 

Tak? Niech go pan umieści jako sprze- 
dawaj w dziale piżam i wywiesi następuja- 
cy plakat: 

asze piżamy nocne są tak nieporów- 
nanej dobroci, iż nawet nasz sprzedawca do. 
słaje śpiączki”. 

      

   

  

   

(Lustige Blatter) 
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Z Ros|! Sowieckieį. 
Opowiadanie speca niemieckiego 
o nędzy i głodzie w Sowietach. 

RYGA. (Caps). W. tych dniach przybył do 
Rygi chemik niemiecki, który pe siedmio- 
miesięcznym pobycie w ZSRR wraca do Nie- 
umowy fachowcy ci mieli otrzymać płace w 
miec. Swe wrażenia z pobytu w Rosji sowiee 
kiej opisuje następująco: 

Ponieważ zapasy obcych wałut w Rosji 
sowieckiej zostały zupełnie wyczerpane, w. 
ostatnim czasie zrywa się wszystkie umowy 
z niemieckimi i innnymi fachoweami, któ- 
rzy zatrudnieni byli w różnych przedsię- 
biorstwach przemysłowych ZSRR. Według 
umowy fachowcy ci cieli otrzymać płace w 
walucie obcej, które to postanowienie obec- 
nie nie było dotrzymywane. Fachowey otrzy- 
mują teraz płace w walucie sowieckiej i wo- 
bec tego skazani są na głodowanie. Dłatego 
więc większa część niemieckich fachowców 
postanowiła wrócić do swej ojczyzny. W 
estatnich tygodniach wyjechało z Rosji so- 
wieckiej do Niemiec 800 fachowców z ogól- 
nej liczby zatrudnionych 2.500. Pozostali ko- 
lejno wypowiadają umowę i przygotowują 
się do wyjazdu. Na ich miejsce przybywają 
do Rosji Austrjacy, z którymi rząd sowiec- 
ki zawiera umowy, mocą których może im 
wypłacać płace w walucie sowicekiej, przy- 
czem fachowcy podlegać będą ustawodaw- 
stwu sowieckiemu. 

Trzeba zaznaczyć, że niebezpieczeństwo 
głodu rośnie z każdym dniem. Niemiecki 
chemik pracował w nowobudowanej fabry 
ce trustu chemicznego dla wyrobu gazów 
trujących i nawozów sztucznych. Fabryka 
położona jest na Uralu. Chemik miał sposob- 
ność zwiedzić Perm i inne miasta w tym re- 
jonie. W Permie widział jak setki, ludzi wy- 
grzebuje szezątki jedzenia z popiołu i od- 
padków. Jadalnie i sklepy spożywcze są czę 
sto terenem bójek o tałerz zupy lub wyda- 
wane Środki żywnościowe. 

Przez całych siedem miesięcy pobytu w 
ZSSR chemik niemiecki nie widział kawał- 
ka wędliny lub białego chleba. Drożyzna 
wzrosła zwłaszcza po wybuchu zatargu chiń- 
Sko - japońskiego. Koleje są w katastrofal- 

  

Od 2! 

b. m. 
Kin Miejskie 

SALA MIEJSKA 
mitea Ostrobramska 5 

Dama Kamelowa 

nym stanie. Komunikacja jest przeto unie- 
możliwiona. Pociąg z Permu przebywa od- 
ległość 250 km. w przeciągu 36 godzin. Na- 
wet w najlepszych restauracjach w Permie 
nie można otrzymać jedzenia. Hotelowe po- 
koje są nieopalone z powodu braku opału. 
Q kąpieli nie może być nawet mowy. 

W] podróży z Permu de Lenigradu zadzi- 
wiła chemika  siemieckiego nadzwyczajna 
ilość brudu w pociągach i na stacjach ko- 
lejowych. 

AN 

A w Berlinie wciąž bėjki 
i awantury. 

BERLIN. 20. 4. (Pat). Późnym wieczo- 
rem doszło wczoraj w Berlinie do poważ- 
nych starć między komunistami i policją. W, 
Lustgarten zebrani przed byłym pałacem ce- 
sarskim komuniści rozwinęli Sztandary i 
transparenty z napisami o treści antypań- 
stwowej. Policja rozpędziła tłum zapomocą 
pałek gumowych. Około 200 esób aresztowa- 
no. Starcia powtórzyły się w różnych punk- 
tach miasta. Jednocześnie na zgromadzeniu 
wyborczem partji państwowej, na którem 
przemawiał były minister Reinhold, hitlerow- 
€y rzucili bombę cuchuącą, wywołując pa- 
nikę wśród zebranych. 

Między bojeweami narodowo - socjalisty- 
cznymi i członkami Reichsbanneru wywiązała 
się walka, w czasie której rzucano krzesłami. 

Osterwa obelmuje dyrekcję 
teatru krakowskiego na se- 

zon 1932-33 
Dotychczasowy dyrektor teatru im Sło- 

wackiego w Krakowie p. Teofił Trzciński 
zrezygnował, wskutek nied. ia do porozu- 
mienia z władzami miejskiemi, z prowadze- 
nia teatru w przyszłym sezonie. Następcą 
jego na propozycję Prezydenta miasta zgo- 
dził się zostać Juljusz Osterwa. 

  

   

  

Popierajeie Przemysł Krajowy 

Nad program 
  

KU RJ E R Ww 

Panama celna 

PTL E NS K I 

przed sądem. 
(Pierwszy dzień rozprawy). 

Wiełka sala sądu okręgowego przystoso- 
wana do warunków wymaganych przez od- 
bywający się w niej proces o nadużycia cel- 

    

   

  

szono ilość miejsc przy stole sę- 
im dła sędziego zapasowego, drugie- 

go oskarżyciela oraz dodatkowych sekreta- 
rzy. gdyż tych zasiada aż 13-tu.Stół obroń- 
ców jest otoczony ze wszystkich stron krzes 
łami dla adwokatów. 

Po drugiej stronie sali wielki stół i sto- 
lik przeznaczone są dla licznych biegłych 
oraz oskarżyciela posiłkowego, radcy prawne 
go min. skarbu. 

Stoły dla prasy cofnięto przed barjerkę i 
wciągnięto je przed pierwsze miejsca dła 
publiczności. | 

Po godzinie 10-ej rano na salę wkracza 
sąd w składzie wice prezesa wydziału karno- 
skarbowego p. W. Hauryłkiewicza i pp. sę- 
dziów: Skindera, Branta i Taraszkiewicza. 

Fotele oskarżycieli publie h zajmują 
podprokuratorzy pp. O. Kla: i J. Rabczew- 
ski. W charakterze oskaržyciela posilkowego 
występuje mec. Winiarski, radca prawny 
min. Skarbu. 

Przewodniczący sprawdza generaija pod- 
sądnych. Z pośród 17-tu 4 -ch jest nieobec- 
nych, gdyż zdołali się skryć. Sąd jednak i 
tych ostatnich sądzić będzie zaocznie. 

Na wstępie sąd ustala nieobecność kilku 
świadków, m. in. p. Włodzimierza Mańkow- 
skiego, inspektora skarbowego, który brał 
wydatny udział w śledztwie, badał sprawę 
zagranicą i zgromadził szereg dokumentów 
Świadek ten nadesłał świadectwo prywatne- 
go lekarza o chorobie. 

Prokurator wnosi o uznanie niestawien- 
niectwa insp. Mańkowskiego za usprawiedli- 
wione i odczytanie jego zcznań. 

Z gorącym sprzeciwem występuje mec. Ku 
likowski, którego wywody popierają Wszys- 
cy obrońcy. Zdaniem móweów, świadek ten 
w świetle posiadanych dokumentów, nie za- 
sługuje na zaufanie i dlatego obecność jego 
na przewodzie konieczna. Mec. Śmilg wnosi 
o wydzielenie sprawy w stosunku do nieo- 
becnych podsądnych inni obrońcy zgłaszają 

  

   
    

  

   

  

  

  

  

  

    

  

dedna noc w państwie Qu!-Pro-Qno 
й Koncertowa orkiestrs pod batutą M. Salnicklego. 

Początek © godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3,30 do 10 wiecz. 
  

DZIŚ! Słynna BRYGIDA HELM 
Džwiekowy film najnowszej 

w jej najnowszej i najlepszej 
kreacji dźwiękowej p. t. 

produkcji 
Bźiwięk. Kino-Teatr 

PAN 
uiles Wielka 42. 

gwiazda filmowa 

francuskiej. Prasa całego świata jedno- 
myślnie orzekła, iż film . Glorja" jest ar- 
cydziełem genjalnej BRYGIDY HELM. 

BRYGIDA HELM kreuje rolę kochaj. mężatki co jest dla nas nowością, gdyż przyzwyczajeni 
jesteśmy widzieć ją w roli „Wampirzycy'—Brygida Helm wywiązała się z zadania świetnie. 

NAD PROGRAM: AKTUALNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8.i 10'15. Na | szy seans ceny zniżone. 
  

**Dziś Genjal а ы 

огц кто-тео | ) е eko Ма Mozžuchin > SIERZANT X 
Dramat miłosny. Reżyserja twórcy filmu „Trėjka“ Wtodzim. Stryžewskiego 

(Człowiek bez pr zeszłości) Fila le domow e i i Wa Iki Żwidet 

2) Nas ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
Fenomenalne, o niebywalych wałorsch artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn r+žysera rosyjsk. Ejzensztejna 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

W rolach głównych: Gilbert Dziś przebój dźwiękowy M I ŁO Ś Č WŚR 0 D L 9 D ów Roland i Barbara Leonard 
Wspaniałe widoki północy. Nad program: Arcywesoła komedja dźwiękowa p. t. NIEOPŁACONE RADJO 

Poezętek © godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. ł-ej Ceny miejsc zniżone, 

bliczności arcydzieło filmowe — przepiękną RO H Fl Kate de Nagy. — Nad program: Arcycie- 
operetkę produkcji francusko-niemieckiej p.t. kawe urezmalcenia dźwiękowe. 
Ceny normał-.e. Początek o godz 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone 

Dziśl Najdowcipniejsza satyra Ę Znany aktor charakte- 
polityczno-erotyczna w 10 аке Jego Ekscelencja posłaniec rystyczno-komicz. Hans 
Junkierman odtwarza w tym filmie dwie postacie: arystokraty arcyksięcia | zwykłago posłańca, jego partner- 

kami są: Charlotta Ander i Mary Kid. Moc zabawnych nieporozumień! Bogata wystawal 
Początek o g. 5-ci, w święta o g. 4-ej. Następny program: W szponach djablicy z uroczą jenny Jugo. 

Potęga uczuć matki i piekło 
100% dźw. arcydz. mów. po czesku! Jej chłopczyk (Pieśń iicia) udręczeń, przez które brnie 
porzucona przez męża žona-matka. W roli gł. genjalny 8 letni malec Ja$ Feher i słynny czeski solista-skrzypek 
Jarosław Kocjan, który w obrazie tym daje wspan. koncerty. Film w wersji czeskiej dla wszystk. zrozumiały 

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

Dziś najnowszy wszechówiatowy 100% dźwięk superszlagie:! 
Po raz I-szy w Wilnie! 'Nieśmiert. pow. Lwa Tołstoja p. t ODRODZENIE 
Dramat z życia rosyjskiego. W rol. gł: uroczo-piękca Lupe Welez (Katiusza Masłowa) 

i John Bołes (Książe Dymitr). 100% śpiewu chór kozaków i bałałajki. 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 
  

Dziśl Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Pu- Muzyka Emerika Kalmana z udziałem Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dźwiękowe Kino Dziśl Wielki sukces kinematografji! 

LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61 

Dźwięk. Kin>-Teatr 

| Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dźwięk. Kino - Testr 

STYLOWY     uł. Wielka 36. Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. 

EP" 

SYDNEY HORLER. 
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KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

‘° _ — To pana ciotka dała mi te szaty 

— rzekła drżącym głosem. 

Doszli do bramy. 

— Chwileczkę tylko, zanim pan 

wsiądzie do swego auta, panie Holi- 

day. 
Głos jej brzmiał gorączkowem na* 

pięciem. Lękliwie dotknęła jego ra” 

mienia. Choć cała ta rozmowa była 

mu przykra, musiał słuchać dalej. 

— Niech pan, na miłość Boga, nie 

myśli, że chodzi mi o jałmużnę; ra: 

czej umrzeć! — udręczony głos był 

teraz nawpół histeryczny. — Chcę 
tyłko mówić o rękopisach panny 

Tweedale. Ciężko nad niemi pracowa- 

łam. Ciotka pańska była wysoce uta- 

lentowana; i wiem, že gorącem jej 

pragnieniem było. aby jeden z „tych 

manuskryptów, mianowicie dzieje jej 

rodu, ujrzał światło dzienne. Pamię- 

tam. jak mi powiedziała przed sześciu 

miesiącami: „Urszulo (zawsze nazy” 

wała mię Urszulą, a nie panną Grove), 

jeżeli żadne wydawnietwo nie zechce 

przyjąć mojej Historji, ogłoszę ją wła 

snym nakładem ''. Sądziłam, że w tesia 

mencie będą jakie wskazówki co do 

tego. 
— Nie, proszę pani, ciotka w te 

stamencie nie wspomina wcale o swej 

pracy literackiej. Dziś będę u jej pra” 
wnika, więc jeżeli pani pragnie, po: 

mówię z nim o tem. 

Wołno pokiwała głową. 

— Niech pan tego nie czyni 

rzekła z powagą. — Panna Tweedale 

opowiadała mi kiedyś, że gdy napom- 

      — 858 sz 
+ Wydawnictwo „Kurjer Wileński” 

  

Przełożył Czesław IKozłowski. 

knęła panu Farquharowi o swej 
Historji, roześmiał się szorstko i o- 
rzekł, że i tak za dużo książek się dru 
kuje i że nie uda się nikogo skłonić do 
czytania takich nudziarstw. „Strata 
czasu, pracy i pieniędzy”, powiedział. 
Jestem pewna, że jeśli pan mu o tem 
wspomni, zacznie piętrzyć najprzeróż* 
niejsze trudności. 

— Bardzo być może — zgodził się 
Holiday, dobrze znający Farquhara. 
— Ale niestety muszę już jechać, — 
dodał, kładąc rękę na błotniku samo 
chodu. — Może mógłbym panią gdzie 

podwieźć? 
— (zy pan wraca na West End? 

W takim razie, skoro pan taki ła- 
skaw, mógłby mnie pan odwieźć do 
Lyceum Club'u na Piccadilly. 

— Z miłą chęcią. 
I Holiday pomógł jej wsiąść. 

— Niezmiernie pan dła mnie do- 
bry, panie Holiday — rzekła, kiedy a- 
uto ruszyło. — Sama nie wiem, czy 
mi wolno dalej nadużywać jego cier- 
pliwości? 

— Bardzo proszę — mruknął. 

Moeno mu było żal tej ubogiej, 
skromnej kobieciny, ale swoją drogą 
zaczynała go nudzić. W głowę zacho” 
dził, jakim sposobem jego energiczna, 
trochę rubaszna ciotka mogła się 
przyjaźnić z tą Urszulą Grove. 

— Chciałabym zasięgnąć pańskiej 
rady co do rękopisu. Bo, uważa pan, 
jest on właściwie gotów do druku i 
pojęcia nie mam, co z nim począć. 

т : 

S-ka z ogr. odp. 

Czuję, że powinnam spełnić życzenie 
panny Tweedale, a tymczasem.... 

—Czy pani otrzymała zapłatę za 
swą pracę? 

— O, należy mi się jeszcze zaled- 
wie jaki funt, czy coś. 

— Pozwoli pani, że natychmiast 
to uiszczę, — dobył z kieszeni port 
fel. 

Podał jej dwa funty, ale ich nie 
przyjęła. 

s N 

  

   
   

  

» mogę wziąć więcej, niż mi 
się należy. Wróciwszy do domu, spo* 
rządzę szczegółowy wykaz i prześlę 
go panu. Ale jak już powiedziałam, 
obchodzi mię los tej książki, a nie 
drobna sumka, której mi panna Twee- 
dale nie zdążyła dopłacić. Czy mogę 
przesłać panu rękopis do przejrze” 
nia? Mógłby pan pomyśleć o wydaw* 

cy: 
Holiday z niechęcią schował ban- 

knoty zpowrotem do kieszeni. Ta 
niewiasta, ze swą skrupulatną sumien 

nością, wprawiała go w zakłopotanie. 
Niemiło było pomyśleć, że gdy on ma 
więcej, niżby potrafił wydać przez 
sto lat, ona być może nie wie, za co 

kupić sobie kolację. Ale trudno; ty- 
siące podobnych jej istot znajdują się 
w Londynie i w każdem innem 
wielkiem mieście. Dziwna jest za* 
gadka życia. 

— Więc czy mogę przynieść manu 
skrypt? — powtórzyła. 

— Owszem, ma się rozumieć... 
Może dziś wieczór? — Przelotnie po” 
myślał o zaproszeniu jej na obiad. 
jednak nie zdobył się na tyle bohater 
stwa. Posiłek w jej towarzystwie — 
wielkie Nieba!... Było to nietylko nie- 
rycerskie, lecz i tchórzliwe uczucie. 
wszelakoż ucieszył się, gdy odparła: 

— Jeżeli o dziewiątej nie będzi 
zapóźno. przyniosę go panu dzi 

  

   

dedatkowych świadków, prosząc o ich zba- 
danie. 

Sąd udaje się na naradę, poczem ogłasza 
decyzję, której mocą postanawia: stan zdro- 
wią świad. Mańkowskiego zbadać przez le- 
karza sądowego i na zasadzie odnośnego orze 

ć decyzję; wniosek o wyłącze- 

karżonych nieobec: —- 
zbadać nowozgłoszonych 

świadków oraz sprawę kontynuować. 

Zgodnie z tem, sąd odbiera przysięgę od 
świadków i przystępuje do odczyty ia ob- 
szernego aktu oskarżenia, którego konkluzję 
w streszczeniu podaliśmy w wydaniu wczo- 
rajszem. 

W ciągu wczorajszego posiedzenia zdoła- 
no odczytać ezęść aktu; resztę oraz dalszy 
ciąg procesu przewodniczący odroczył do go- 
dziny 9 rane dnia dzisiejszego, 

  

   

   

   
     

   

Ka-er. 

BEP EREI RESTA 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Michał Rusinek. Burza nad Brukiem. 

Powieść. Nakł. Gehethnera i Wolitfa. War- 
SZAWA. 

Dzieje przyziemnego, nędznego w swym 
suterenowym żywocie Piotrusia, opowiedzia- 
ne przez aulora z przejmującym realizmem 
i niesamowitą mistyką uczucia. Piotruś to 
kwiat miłowania, czyste złoto prawości i ho- 
noru, jakie czasami rodzi w ciemnych no- 
rach i gin jeśli nie znajdzie pomocnej r 
ki. Piotruś jest zbyt zacny by nie 
przyjaciół, ta zamiana skarbów prz. 
też klejnot książki. Ale najpiękniejsze są chy 
ba chwile stosunków Piotrusia z Matką, to 
sięga głębin najrdzenniejszych podstaw czło 
wieka i jest rzetelnie piękne. Manifestacje 
polskie przeciw Austrji (w Krakowie rzecz 
się dzieje jak należy przypuszczać) i szczę- 
Śliwe zakończenie dzięki „dzyndzykowi* wy- 
myślonemu do otwierania pudełek z pastą, 
otwierają Piotrusiowi drogę do Gdyni i do 
przyszłości, którą z zainieresowaniem uj- 
rzymy w zapowiedzianym drugim tomie. . 

   

   

   

  

     

       

KINO -TEATR 

MINOŻA 
ul. Wielka Nr. 25 najlepsz. i wytw. 

amantem ekranu 

OSTATNI ROMANS 
Wzruszająca epopea miłości 

Iwanem Petrowiczem | 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie proszę umieścić w poczytnem 
piśmie Pana następujące sprostowanie: 

Wi gazecie „Słowo* z dn. 17 kwietnia 
1932 r. była umieszczona wzmianka p. t.: 
„Zwinięcie Seminarjum białoruskiego", w 
której powiedziano, iż rzekomo ,..znikoma 
liczha uczniów, uczęszczających do tego za- 
kładu, była pr: ną likwidacji”. 

Wjobec pow ego stwierdzam, iż poda- 
na w „Słowie* przyczyna likwidacji Semi- 
narjum nie jest zgodna z prawdą. gd 
ba uczniów na dwóch istniejących kursach 
białoruskiego seminarjum nauczyciełskiego 
im. Bohuszewicza w Wilnie jest nawet za 
duża w odniesieniu do warunków lokalo- 
wych i higjeny szkolnej, natomiast wcale 
nie jest mniejsza od liczby uczniów odpo- 
wiednich kursów w polskich zakładach 
kształcenia nauczycieli na terenie m. Wil- 
na. 

    

   

  

  

   

Z poważaniem 
R. Ostrowski 
p. 0. Dyrektora 

Wilno, dn. 20 kwietnia 1932 r. 
pó 

WŚRÓD PISM. 
— „Naokoło Świata* przynosi szereg zaj- 

mujących feljetonów, rysunków, zdjęć, kary- 
katur. Wysoce różnorodne tematy utrzymane 

są zawsze na należytym poziomie literackim. 
W, najnowszym N-rze znajdujemy utwory 
dwóch znanych pisarzy francuskic Keseł 
daje impresję z wysp Hawajskich, Andre 
Maurois zajmujący dialog p. t. „Inny świat 
na nas patrzy”, Reportaż z więzienia Sing 
Sing w Ameryce A. Janty - Połczyńskiego 
(wraz z zakazanemi przez władze zdjęcia- 
mi) zawiera m. in. wrażenia z pobytu w 
słynnym domu śmierci, w celi straceń na 
fotelu elektrycznym. J. Janowski kreśli im- 
presję ze wspomnień paryskich p. t. „Bar- 
dzo pogodne miesto“. Jerzy Ronard-Bujań- 
ski charakteryzuje wysiłki na polu filmu 
dźwiękowego, zmierzające do uzgodnienia 
dźwięków z obrazem („Niedyskrecje filmo- 
we'). Rewelacyjne zdjęcia z ostatnich walk 

         

   

    

    

   

  

   

  

  

  

  

Re 9i (2333 

w Szanghaju („Dni grozy w Szanghaju“), fa 
fachowe uwagi o znistrzach amerykańskicir. 
uzupełnione efektownemi zdjęciami, intere- 
sujące nowele, dowcipnie i bogato iłustro- 
wane feljetony z życia współczesnego, karty 
humoru (M. Walentynowicza i humor zagra- 
niczny) składają się na urozmaiconą treść 
numeru. 

Gieida warszawska z dnia 20 IV b.r.. 

wALUTY I DEWIZY 

. + 8.881/,—8,00/, — 8861 
5861.10 —362,(0—360,26 

. 38,65—43, 

    
Aginri 
Hoia: dja .. 
Lonrys 

Niwy fork k 
Per > SE. 5 
Praga э 
Szwsi€ ri2 
wiochy —. 
Berlin w obrotach nieoficjalnzeh . 
Tendeneja niejednolita. 

PABIERY PROCENTOWE: 

4% pożyczka inwestyc. seryjna |. 
Konwersrina 
6% dołarowa „ э .. .. 
4% colarowa Е 
7% Ftabilizaeyjna + . 

8% 1.4. R K. LB. R, 
Te same 1% - 

4,05 L. Z ziemskie . . 
609 L Z. warszawskie 61 

  

- 100.066 
38.56 

L e 
. 40.25-.49,06 

     

„88,75 15550 

      

53,57 

     

8% Łaądz! 2 Gas ‚ о160 

8% Piotrkowa 2 .. .. Swe 53.15 
10% Siedlec +++ 444. + 57,50-—57,06> 
6% obi m. Warsz.1926r, Vlem. 36.25 
60, obl m. Warszawy 1926 r. Si 9 em. 33,00 
Tendencja przeważnie słabsza. 

AKCJE: 
B. Polskd «> ś*-.<<TzzzqjiROKO: 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Dolarewa - SORT ci nod g 
DillonowEka « Faut i 
StabiHzacyjna « . . « « « « s e . . 52.0) 
Warszawska ale ss a LOS 
SIERADZ ało AO 

Dziś podwójny program! 

z ulubieńcem kobiet, | 

PIRACI PUSTYNI 
Niezrównana awantura kowboi amerykańskich. 

lustracja muzyczna orkiestry mandolinistów.. 
CENY ZNIŻONE 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że dnia 25-go kwietnia 

r. b. o godz. ll-ej rano w domu Nr. II 

przy ulicy Jagiellońskiej odbędzie się w 

drodze licytacji sprzedaż taksówki firmy 

„Chrysler“ celem pokrycia 

podatkowych. 
MAGISTRAT M. WILNA. 

Aa | aj 
      

KURJER WILEŃSKI 
Spółza x ogranicz. edpowicdx. 

DR TROGRTORAA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

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

WYKONYWA 

FUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

   

  

  

zaległości 

    

  

— Znakomicie. 
Przewidywał wściękłą nudę 

bo eóż go u licha obchodzi historja 
rodziny, będącej zbiorowiskiem ludzi 
najpospolitszych i przeważnie niezna 
nych mu? Lecz upora się z tem w cią 
gu pół godziny. Każe jej zostawić rę: 
kopis u siebie. Szkóda, że nie popro- 
sił raczej o przesłanie go przez pocz* 
tę. 

Auto wjechało na ulicę Oxfordzką 
i zdążało w kierunku Piccadilly. Przed 
klubem Holiday pomógł kobiecie wy 
siąść. 

— Więc będę oczekiwał o dziewią 
tej, panno Grove. Pozwoli pani, że 

przyślę po nią samochód. 
— O, nie, nie! — Potrząsnęła glo- 

wą. — Jak pewien sławny bohater 
powieści Dickensa, „znam swoje miej 
sce*, Zupełnie nie wypada, by uboga, 
zbiedzona istota jak ja rozbijała się 
w drogich autach... ` 

Holiday wskoczył zpowrotem do 
samochodu. Ta kobieta przygnębiała 
go. Pomimo swej pokory — szcze” 
rej czy udanej, tego nie mógł jeszcze 
określić —- posiadała silną osobo 
wość. Czyż i jego samego nie potra- 
fiła za: tak, jak jej się chciało? 
Perspektywa zobaczenia się z nią je” 
szcze raz nie uśmiechała mu się w 

najmniejszym stopniu. 
W domu czekała go miła niespo- 

dzianka w postaci słusznego. atletycz 
nie zbudowanego człowieka w śred 
nim wieku. 

— Jeżeli nie masz nic lepszego 
roboty, Holiday, zjedzmy dziś r 
obiad — powiedział Jan Van Lyn 
Przyleciałem dziś rano aeroplanem 7 
Paryża, jutro jadę do Szkocji. gdzie 
mam kiłka dni zabawić u znajomych; 
następnie wracam do Ameryki. Idzie 

my? 

  

do 

m     

  

ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

Ei 

    
Bardzo tanio 
sprzedam 

PLAC 
(od 200 do 400 sąż.) 

O warunkach dawie- 

dzieć się: ul. 

Tuskulańska 6-2 

Okazyjnie 
do spraedania natychmiast 
ladny mająteczek mający 
wielką przyszłość w pow. 
lidzkim położony o '/ 
klm. od stacji kolejowej. 

Obszar 66 ha, ziemia 
dobra, las i łąki. Zabu- 
dowania kompletne bar- 
dze dobre, Szczegółów 
dowiedzieć ai i PUoGd- 
skiego d. Nr. 29 m 2 w 
godz. 4— 6 ppoł. bez 

pośrednictwa. 

Zakład Fryzjerski 
„Snitkin', Niemiecka 26. 
Salon męski, manicure. 

Wykonanie solidne. 

  

      

  

Fryzjer męski 
A. Cholow 

ul. Mickiewicza 41 
Dla urzędników i student. 
zn. 30%. Robota solidna. 
Spec. wykon. manicure, 

Młoda panna 
© miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.“ 

  

  pod „Mloda panna“ 

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 
ulica Pilsudskiego Nr. 17, 
telefon Nr. '1-61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i porter. 7855 
  

Że pozwol. Nr. 6080 
na prowadzenie wszel- 

kich  pejazdów mechan. 
wydane przez Urząd Wo- 
jewódzki Warszawski na 
imię Jana Mysakowskiego 
zamieszkałego obecnie w 
Nowogródku, ul. Słonim- 
ska Nr.3, unieważnia się. 

Iniynier-Agr0D08 
z ukończ. studjami zagra- 
nicą przyjmie posadę w 
majątku za skromne wyna- 

grodzenie, Oferty: Wilno, 
Młynowa 2—39, S. Busieł 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 
tury, Specjalność: polski 
i łacina, rutynowany pe- 
dagog— Bakszts 17, m. 4. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

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

  

  

  

    pod Nr. 6334. 

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32, m. 6 

przyjmuje od 10—! i 3—6- 

Akuszerka 

MAMA LAkGTOWA 
przyjmuje cd 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z.P. Nr. 69. _ 832%: 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską 1 m. 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, leuwa zmarszczki, bro 
das kusrėjb I aga 
W. Z. P. 48. 832% 

Akuszerka 

МАГА ВГ 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo GedeminowskĘ. 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3.93 

umebio-- POKÓJ "x 
duży z oświetl. elektrycz.. 
do wynajęcia przy ulicy 

Kazimierzowskiej || m. I 

Zakład Krawiecki: 
A. Kaleczyc 

Tatarska 3, m. 28. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8446 

  

  

  

  

    

  

   

— Najchętniej. — Holiday lubił 

Van Lyna, gracza, jak i on, w polo; 

przytem rad był trochę się oderwać 

od własnych spraw: — A gdziebyś 
chciał pójść? Zamówię stolik . 

— Gdzieś w niezbyt szykowne 
miejsce, bo mi się nie chce przebierać. 

Możeby na Soho? 
— O ile poprzestaniesz na dobrem 

jedzeniu i mojem tyłko towarzystwie, 

poprowadzę cię do Gustave'a, na uli 

cy Greckiej. 
— Wybornie — odparł Van Lyn, 

obcinając cygaro. — A teraz powiedz 

mi, eo słychać u ciebie, mój stary? 

Dobrze się bawiłeś na Riwierze? Szko 

da, żeśmy się tam rozminęli, ale mur 

siałem koniecznie jechać do Egiptu. 
Wiesz, stary? mam dla ciebie nowinę: 

żenię się. 
— Żenisz? 
— Nie miej takiej zdziwionej mi: 

ny — roześmiał się Amerykanin. — 
Wiem, że nieco długo odwlekałem tę 
sprawę, lecz dziewczyna, która ma 
zostać moją żoną, warta była i dłuż” 
szego jeszcze czekania. : 

-- Chętnie wierzę. No, winszuję; 

winszuję! > 
Aczkolwiek przychodząc tu Van 

Lyn z pewnością chciał wypytač przy 

jaciela i o jego nowiny także. prze” 
cież, jak większość zakochanych, raz 

  

pociągnięty za język, ' nie mógł już 

umilknąć. Przez pół godziny usta mu 
/kały. Sądząc z jego słów. 

Opatrzność ulepiła jedną tylko Małgo 

się Nerriman, poczem rozbiła formę 
do odlewów. ! 

Dla słuchacza był to temat nie- 
bezpieczny. Życzył jak najlepiej ko 

ledze od sportu, ale entuzjastyczne 
dytyramby. Van Lyna znów mu przy” 

pominały o rzeczach, które się ostat- 

nio cokolwiek zatarły były w jego 

   
      

Redaktor 

pamięci. On także mógłby śpiewać 

peany, gdyby... 
Na szczęście, przy obiedzie Amery 

kanin mówił o innych sprawach. 7а- 
interesowała go ta mała restauracyj- 
ka, kryjąca się w cieniu Palace The" 
atre'u, oraz jowialny jej właściciet. 

pulchny i okrągły Francuzik, mon: 
sieur Gustave. 

Holiday spuścił się całkowicie na 
gospodarza co do wyboru potraw, % 
pochlebiony tem mr. Gustave okazał 
swą wdzięczność, osobiście im usłu- 

gując. 
Po pierwszym kąsku poułet 

casserole, Amerykanin przywołał 
właściciela restauracji. 

— Monsieur? 

— Panie Gustave, nareszcie wiem,. 

dlaczego sprzymierzeni wygrali woj” 

nę. 
> — Oui, monsieur? 

—- Dlatego, że pan gotowałeś dla: 

ich oficerów! 
Punkualnie o dziewiątej Holidav 

wrócił do siebie. 
— Oczekuję pewnej pani, Somers. 
— Słucham, proszę pana. Przed 

pół godziną przyniesiono depeszę, pro 
szę pana. 

Otwierając depeszę, przypomniaž 
sobie ostatnio otrzymany telegrant. 
Tamto było wiadomością od wroga 
od Stadenfelda. 

A to? 
Rozłożył papier i przeczytał: 

Choram. Boję się umrzeć. Mu 
szę widzieć pana w sprawie ręko” 
pisu. 
Podpis brzmiał: Urszula Grove 

Następnie podany był adres w dzielne 
cy North Kensington. 

(D.C. N.) 

  

odpowiedzialny Witołd Kiszkia. 

   


