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PARYŻ CZY LONDYN? 
Rywalizacja finansowa pomiędzy 

Anglją a Francją jest problemem 
pierwszorzędnej wagi. W dzisiejszych 

czasach polityka ściśle wią 
konomiką. Od tego, kto os 
premację na światowym rynku pie- 

niężnym zależeć będzie w bardzo w; 

sokim stopniu układ sił na światowej 

szachownicy politycznej. 

  

     
   

  

   

Pozornie, kwestja zdaje się być 

przesądzona. 73 miljardy franków w 

złocie, spoczywających w opancerzo- 
nych piwnicach Banku Francuskiego 
mają swoją wymowę. Po amerykań 
skim Federal Reserve Bank, Bank 
Francuski rozporządza  najwięk- 
szym. w świecie zapasem złota. Poza- 

tem, Francja oddawna już ma ustalo- 

ną opinję bankiera narodów. Czyż 

można więc w takich warunkach mó- 

wić poważnie o rywalizacji Londynu, 

zwłaszcza wobec niedawnego spadku 
funta sterlingów., z potężnym, 7 
nym w złoto i tradycje Paryż 

Rzeczywistość jednak wykazuje, że 

rywalizacja taka nietylko istnieje, łecz 
notabene Lodyn ma poważne szanse 
sukcesu. Postaramy się to wykazać 
w poniższych zestawieniach. 

Przed wojną 1914—18 r. Francja 
była bezspornie bankierem: świata, 
zwłaszcza w zakresie kredytów długo- 
terminowych i pożyczek państwo- 
wych. W samej tylko Rosji ulokowała 

Francja 8 miljardów franków złotych. 

Oszczędny rentjer francuski chętnie u- 

mieszczał uciułany grosz w zagranicz- 
nych papierach wartościowych, które 

mu przynosiły stały pewny zysk. Wy- 
starczało jakiemuś państwu czy to- 
warzystwu obcemu rozpocząć — przy 
pomocy prasy paryskiej i prowincjo- 
nalnej — kampanję propagandową, a 
niezwłocznie znajdowały się kapitały. 
Były pieniądze i było międzynarodo: 
we zaufanie. 

Wojna stosunki te z gruntu zmie- 
niła. Przysłowiowe już dzisiaj „prze- 
wartościowanie wartości nie ominęlo 
też dziedziny finansowej. Na rewólu- 
cji rosyjskiej straciła Francja przede: 
wszystkiem owe 8 miljardów fr. zł., 
których zwrotem bolszewicy :czas ja- 
kiś czynniki francuskie łudzili. Spła- 
cane pierwotnie regularnie reparacje 
niemieckie również się urwały. W 
związku z ogólnym chaosem i rozprzę- 
żeniem, rentjer francuski stał się nie- 
słychanie ostrożny i podejrzliwy. 
Wprawdzie ciuła i tezauryzuje on w 
dalszym ciągu. Znany publicysta fran 
cuski Stefan Łauzanne obliczył nie- 
dawno na łamach ..Matin*, że z 83'/, 
miljardów franków, emitowanych 
przez Bank Francuski, społeczeństwo 
tezauryzuje kolosalną sumę prawie 20 
miljardów fr., głównie w banknotach 
500 i 1000-frankowych. Jednak w sto* 
sunku do zagranicy są to kapitały „za- 
mrożone, tak jak .,zamrożony* jest 
zapas złota w piwnicach Banku Fran- 
cuskiego. Rentjer francuski nie prze- 
stał oszczędzać, lecz przestał ufać za” 
granicy. Inwestycje franeuskie ogra- 
niczają się w przytłaczającej większo- 
ści wypadków do własnego kraju i 
własnych kołonij. Tak np. w 1930 r. 
inwestowano w krajowych bankach, 
pożyczkach państwowych i komunal- 
nych oraz przedsiębiorstwach  kolo- 
njalnych okrągłą sumę 20 miljardów 
franków. Rynek wewnętrzny wyka- 
zuje jednak pojemność znacznie więk- 
szą i niewątpliwie pochłonie liczne 
jeszcze miljardy. W zestawieniu z te- 
mi astronomicznemi liczbami, cyfra 
3% miljardów fr., udzielonych zagra” 
nicy w formie kredytów wydaje się 
znikomo małą. 

Zgoła inaczej przedstawia się pod 
tym względem sytuacja w Londynie. 
Wartość krótkoterminowych  kredy- 
tów, udzielonych przez londyński гу- 
nek pieniężny zagranicy wynosi 40 
miljardów fr., a więc przeszło 13-krot- 
nie więcej, niż we Francji. Bank An- 

    

   

    

   

  

gielski — w przeciwieństwie do Ban- 
ku Francuskiego — nie tezauryzuje 

złota które zewsząd doń płynie. Bank 
Angielski spłacił _ przedewszystkiem 
skarbowi amerykańskiemu i francu- 
skiemu dług w wysokości 400 milj. do- 
larów. Posunięcie to w znacznym stop 

niu przyczyniło się do przywrócenia 
zachwianego spadkiem funta sterlin- 
$ów zaufania. Złoto jeszcze silniejszym 
strumieniem do Londynu popłynęło. 
Kapitaliści znowu uważać zaczęli An- 

8lję za najpewniejszy rynek - lokaty 
wolnych kapitałów. Funt opiera się 

dziś nie na złocie — jak frank — a 
tylko na zaufaniu. Londyn znów 0d- 
zyskuje swe dawne stanowisko w 

   

  

świecie finansowym. Londyn puszcza 
w ruch posiadane zapasy pieniężne, 
wnosząc ożywienie i waleząc skutecz- 
nie z kryzysowym zastojem. Z ostat- 
niego przemówienia angielskiego mi- 
nistra Finansów Runcimana w lzbie 
Gmin wynika, że dzięki umiejętnej 
polityce rządowej, zmierzającej do og- 
raniezenia importu, przemysł angiel- 
ski ożywił się tak, jak jeszcze nigdy 
od 1921 r. Według min. Runcimana, 

dalsza polityka gospodarcza rządu bry 
tyjskiego zmierzać będzie do trzech 
celów: 1) oparcia gospodarczej sytu- 
acji w Anglji na solidnych  podsta- 
wach. 2) rozwoju handlu w grani- 
cach imperjum brytyjskiego ji 3) oży- 
wienia stosunków handlowych w ca* 
łym świecie. 

Enuncjacja angielskiego męża sta- 
nu wywarła doskonałe wrażenie, zwła 
szcza, że poparta była konkretnemi 

dowodami tratności rządowych posu- 
nięć. Nie dziwnego przeto, że oczy 
kapitalistów całego Świata zwracają 
się coraz więcej ku Londynowi. 

Przesadne i niepozbawione żądła 
politycznego mogą wydawać się arty- 
kuły prasy niemieckiej o zmierzchu 
Paryża, jako dyktatora pieniężnego, 
o zejściu bogatej Francji do roli trwoż- 
liwego rentjera, który mając kieszenie 
wypchane złotem, nie wie co z niem 
począć i ogląda się za doradcą, które- 
go rolę spełnić miałby Londyn. Tem- 

niemniej, poważnie się należy liczyć 
z możliwością przejścia inicjatywy, a 
tem samem j sytuacji finansowej na 
rynku europejskim w ręce angielskie. 

T. J-ski. 

     

   

  

   

    

ОНЧЕ 

Sprostowanie. 
Wskutek omyłki w Biuletynie Kowień- 

skim „Wilbi* we wczorajszym artykule wstęp- 

nym mylnie zostało wymienione nazwisko 
p. Rondomańskiego, jako tego, który ogła- 
szał przez radjo listy dzieci litewskich do 
gazetki radjowej. Odczytywał je przez rad- 
jo w Kownie nie p. Rondomański, lecz p. 
Użdawinys. (Red.) 

Pan Prezydent zwiedził fa- 
brykę samochodów w Cze- 

chowicach. 
WARSZAWA. 21.IV. (Pat.) W dniu 

21 b. m. Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej, w otoczeniu członków domu woj 
skowego i cywilnego, zwiedzał mię- 
dzy godziną 10-tą a 13-tą fabrykę sa- 
mochodów i metalurgiczną Państwo- 
wych Zakładów Inżynierji w Czecho- 
wicach. 

Pan Prezydent zwiedził kolejno 
wszystkie działy produkcji samocho- 
dów i odlewni. W czasie zwiedzania 
Pan Prezydent interesował się doświa- 
dczeniami i pracami laboratoryjnemi, 
gotowemi eksponatami, wyproduko: 
yanemi przez fabrykę oraz przygoto- 

waniami produkcji. Następnie Pan 
Prezydent odjechał na Zamek. 

   
    

  

  

Pan premier Prystor 
na Zamku. 

WARSZAWA. 21.IV. (Pat) Pan 
prezes Rady Ministrów Prysłor udał 
się w dniu 21 b. m. po południu na 
Zamek, gdzie był przyjęty przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. ; 

W czasie dłuższej rozmowy p, pre- 
mjer informował P. Prezydenta o bie- 
żących pracach rządu. 

  

Konferencja b. premierów. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wedle niesprawdzonych informa- 
cyj konferencja byłych premjerów 
rządów pomajowych u p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej zwołana zostanie 
dopiero na dzień 1 maja r. b. 

Znaczne posunięcia na wyż- 

szych stanowiskach w armii. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

W najbliższym ezasie ukaże się 
nowy Dziennik Personalny Minister- 

stwa Spraw Wojskowych, który ma 

przynieść znaczne posunięcia na wyż” 
szych stanowiskach w armji. 

„Ej 

Nadzieje Dunikowskiego. 
„PARYŻ, 21. 4. (Pat). — Dunikowski spo- 

dziewa się, że rokowania nawiązane ze stro 
ną przeciwną pozwolą mu na przepro 
nie doświadczenia w murach więziennych, 

nietylko w jego osobistym interesie, 
lecz i w interesie bankierów, którzy nabyli 
jego w azek, leży uniknięcie nadmiernego 

ia sekretu. Rokowania miały się 
dość daleko. Przybycie do Pa- 

w przyszłym tygodniu bankierów łon- 
dyńskich może doprowadzić do porozumie- 
nia i wycofania skargi. 

    

   

  

     

  

     

     

   

      

jako w pierwszą rocznicę bohaterskiej śmierci 

s Tr. MIECZYSŁAWA DORDZIKA 
odbędzie się w Kościele po-Bernardyńskim Nabożeństwo Ża- 
łobne za spokój Jego Duszy, 

o czem zawiadamia 
Komitet Uczczenia Pamięci 
ś. p. Mieczysława Dordzika. 

Od Wydawnictwa. 
Zgodnie z zapowiedzią z dnia 26 marca r. b. do dzisiejszego 

numeru „Kurjera Wileńskiego" wszystkim naszym prenumeratorom 

zamiejscowym dołączamy jako premjum bezpłatne za pierw- 

szy kwartał roku bież. reprodukcję obrazu znakomitego art. mal. 

Michała Rouby p. t. CZERWONE MURY. 
Prenumeratorom miejscowym wyżej wymienioną reprodukcję 

doręczymy jutro. 

  

BZZ Wielka mowa polityczna Mołotowa 
W sobotę dnia 23-go kwietnia r. b. o godzinie 9.ej rano 

na 9-tym Kongresie scwieckich związków 
_". zawęedowych. 

Związki robotnicze a „piatiietka”. — Stosunek do wypaćd- 
ków na Dalekim Wschodzie. 

MOSKWA. 21.IV. (Pat.) Na otwar- 
tym wczoraj 9-ym kongresie sowiec- 
kich związków zawodowych wielkie 
przemówienie polityczne wygłosił Mo- 
łetow, który omówił rolę i zadania 
związków robotniczych przy wykony- 
waniu pierwszego i przygotowywaniu 
drugiego planu pięcioletniego. 

Przechodząc do sytuacji między” 

narodowej Z. S. R. R., Mołotow zazna- 
czył że wydarzenia na Dalekim Wscho 
dzie i atmesfera międzynarodowa w 
jej eałokształcie winny ściągnąć uwa- 
ge mas rohotniezych Rosji sowieckiej. 
Wydarzenia te wymagają niezwykłej 
czujności w odniesieniu do imperja” 
listycznych planów wojennych i groź- 
by pokoju powszechnego. 

Nota protestacyjna Niemiec 
przeciwko zarządzeniem Simajtisa w Kłajpedzie. 

BERLIN. 21.EV. (Pat.) z Genewy do- 
noszą: wczoraj delegat niemiecki zło- 
żył przedstawicielom mocarstw, któ- 
re podpisały konwencję kłajpedzką, 
notę protestacyjną przeciwko zarzą- 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Rumunii. 
Marszałek odjechał do Falticeni. 

BUKARESZT, 21-1V. (Pat). Marszałek Piłsudski odjechał do Falti- 

ceni celem objęcia ofiarowanego mu przez króla szefostwa 16 pułku 
piechoty. 

Marszałkowi towarzyszą poseł Szembek, attache wojskowy 

ppłk. Michałowski i przydzielony do króla dr. Skupiewski. 

Na dworcu żegnali Pana Marszałka imieniem króla marszałek 

dworu gen. Iliasievici, premjer Jorga, wyżsi przedstawiciele władz 

cywilnych I wojskowych, członkowie poselstwa oraz przedstawi- 

ciele kolonii polskiej. 

Urzędowy komunikat rumuński o pobycie 
Marszałka Piłsudskiego w Rumunji. 

BUKARESZT. 21.IV. (Pat.) Dziś 

ogłoszono tu urzędowy komunikat 0 

pobycie Marszałka Piłsudskiego w Ru: 

munji: 

W powrotnej drodze z Egiptu do 

Polski zatrzymał się Marszałek Pił- 

sudski przez kilka dni w Rumuniji, 

gdzie był przyjęty przez króla. Mar- 

Szałek odwiedził również Falticeni 

eelem objęcia szefostwa 16 pułku pie- 

choty. Marszałek spotkał się z prem- 

jerem oraz ministrami spraw zagra- 

nieznych i skarbu, przyczem rozważa” 

no całokształt spraw politycznych obu 

państw i osiągnięto całkowite poro- 

zumienie we wszystkich dziedzinach, 

dając nowy dowód, że polityka Polski 

i Rumunji, oparta na ścisłym sojuszu, 

łączącym te państwa rozwija się w 

stałej harmonijnej współpracy. 

Dalsze rewizje i areszty w Litwie 
w związku z wykryciem antyrządowej organizacji. 

w 
Ake 

związku z działalnością Komitetu 
Katolickiej* w Litwie policja dokonała 

rewi w Kownie, w Szawłach i w Marjam- 
polu. Między in. dokonano rewizji u księ- 

dza Raukajlisa, ks. Adamajtisa i ks. Szal- 
€zusa. 

Wi wyniku rewizji dokonanej w pewnem 
mieszkaniu przylegającem do probostwa mar 
jampolskiego, znaleziono odezwy „Komitetu 

  

    

  

Akcji Katolickiej*, oraz 38 kopert zaadreso- 
wanych do przesyłki tych odezw  jakotež 
kompromitującą korespondencję organizacji. 

Wi związku z tem aresztowano admini- 
stratora „Tow. Św. Józeła* niejakiego Jó- 
zefa Kaukawskasa. 

Wedle prasy litewskiej przywódcami orga 
nizacji anty-rządowej są młodzi księża. 

  

Niespodziewana propozycja Ameryki 
w sprawie spłaty długów. 

LONDYN. 21.IV. (Pat.) Dzienniki 
angielskie donoszą z Waszyngtonu, że 
rząd amerykański miał zaproponować 
państwom dłużniczym spłacenie w 
rocznych ratach z oprocentowaniem 
4'/, sum, których zwrot został zawie- 
szony z racji moratorjum Hoovera. 

Noty w tym względzie wystosowa- 

  

ne * miały do wszystkich dłużni- 
ków, z wyjątkiem Austrji i Grecji, 
będących na specjalnych warunkach. 

Propozycja ta miała wywołać zdu- 
mienie, albowiem powszechnie spo- 
dziewano się, że Ameryka nie będzie 
żądała zwrotu sum, objętych mora- 
torjum Hoovera. 

  

Uroczystości w Falticeni. 
FALTICENI. 21.IV. (Pat.) Marsza- 

łek Piłsudski przybył de Falticeni ce' 
lem objęcia szefostwa 16 pułku pie- 
choty rumuńskiej jego imienia. 

Staeje, przez które przejeżdźał po- 
ciąg P. Marszałka, udekorowane były 
flagami polskiemi i rumzuńskiemi oraz 
zielenią. Gromadziły się na nich w 
czasie przejazdu pociągu liczne tłumy. 

Do wagonu P. Marszałka zgłaszały 
się delegacje „składając kwiaty. Por 
ciąg udekorowany był kwiatami i zie- 
lenią. 

W Falticeni wychodzącego z wa- 
gonu Marszałka powitał na peronie 
dowódca korpusu gen. Todescu, do” 
wódca dywizji gen. Floreseu, dowód- 
ca brygady gen. Jonescu i dowódea 
pułku płk. Kaintz oraz prefekt Ten- 
pescu i burmistrz miasta Tatos. który 
wręczył P. Marszałkowi chleb i sół. 

Na dziedzińcu koszar Marszałek 
dokonał przeglądu pałku. Dowódea 
pułku wygłosił przemówienie, oświad 
czając, że pułk oddaje się w wierną 
słażhę swemu szefowi, росхет Mar“ 
szałek przyjął defiladę pułku. 

Po uroczystości odbyło się w kasy- 
nie pułku przyjęcie, podezas którego 
pułk ofiarował Marszałkowi złotem 
haftowany mundur pułkowy. 

Mac Donald w Paryżu. 
PARYŻ. 21.IV. (Pat.j Wczoraj o 

godz. 17.38 Mac Donald wylądował 
na lotnisku pod Paryżem. Premjera 
angielskiego eskortowała angielska 
wojskowa eskadra lotnicza aż do Le 
Bourget. Niezwłocznie Mac Donald u- 
dał się do ambasady angielskiej i jo 
kilku chwilach wypoczynku odjechał 
na Quai d'Orsay, gdzie natychmiast 
został przyjęty przez premjera Tar- 
dieu. Rozmowa między obu mężami 
stanu trwała trzy kwadranse. Mae 
Donald i Tardieu opuścili Paryż o 
godz. 21.50. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Wódz bandytów AI Capone stawia ultimatum 
prezydentowi Hooverowi. 

LONDYN. 21.IV. (Pat.) Wieczorna 
gazeta londyńska „Star ogłasza sen- 
sacyjną wiadomość 0 ultimatum, jakie 
wystosował z więzienia Al Capone do 
Hoovera. w którem znany przywódca 
bandytów miał oświadczyć gotowość 
zwrotu dziecka Lindberghów  rodzi- 
com, © ile zostanie on natychmiast 
zwolniony i darowana mu będzie kara 
1t lat. 

Dziennik zaznacza, że wiadomość 
powyższą posiada z takiego źródła a- 

  

  

PER IIS RASA 

merykańskiego, iż wiarogodność jej 

nie budzi wątpliwości, Ultimatum Ca- 
pone dowodzi, że dziecko znajduje się 
przy życiu i że Al Capone jest w mo- 
cy decydować o losie dziecka. Ulti- 
matum Capone — pisze dziennik — 
ma wszelkie cechy wymuszenia. Obee 
nie zrozumiałe jest, dlaczego dziecko 
nie zostało zwrócone rodzicem, mimo 
iż Lindhergh zapłacił uprowadzicie- 
lom 50 tysięcy dolarów. 

Dziennik podaje następujące szcze 

  

Po hitlerowcach kolej na Reichsbanner. 
BERLIN, 21. 4. (Pat). — Prezydent prze- 

słał ministrowi Groenerowi dłuższy memor- 

jał, obeiążający organizację Reichsbanneru. 

Wszystko zdaje się wskazywać na to, że Gro 

ener nie chce samodzielnie powziąć decyzji, 

te też przed udzieleniem odpowiedzi prezy- 

dentowi Hindenburgowi w sprawie wyniku 

badań postanowił wyjechać nad granicę nie- 

miecko-szwajcarską, ażeby porozumieć się z 

kanełerzem Brueningiem. Spotkanie nastąpi 

w sobotę. Oznacza to, że decyzja w sprawie 

rczwiazanie Reichsbanneru nie nastąpi przed 

wyborami do sejmu pruskiego. 

góły warunków, wymienionych w ul- 
timatum, jakie AI Capone miał prze 
słać Hooverowi: 

1) Zwolnienie z więzienia i daro- 
wanie kary 11 lat za fałszowanie ze” 
znań podatkowych, 2) danie obowią* 
zujących przyrzeczeń przez zarząd 
partji republikańskiej, że w razie po- 
nownego obrania Hoovera na prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych republi- 
kanie nie będą usiłowali poddać rewi- 
zji lub uchylić klauzulę prohihicyjną 
w konstytucji amerykańskiej oraz 

przeszkadzać utrzymaniu obecnych 
wysokich een na napoje wyskokowe 
i piwo, 3) zgoda władz na rozszerzenie 
przez Al Capone jego sieci, ogarniają- 
cej świat gangsterów, również i na 
mniejsze bandy, które wyłamywały 
się dotychczas z pod kontroli Al Capo- 
ne, przez danie mu wolnej ręki na dzia 
łanie w podziemiach Ameryki, 

dzeniom _ dyrektorjatu  Simajtisa, 
zmierzającym rzekome do wywiera” 
nia nacisku na ludność w ezasie wy- 
borów do sejmu krajowego. 

  

Zarzewie przyszłego pożaru 
w Europie. 

Wrażenia francuskiego dzien- 
nikarza z pobytu w Prusach 

Wschodnich. 
PARYŻ, 21. 4. (Pat). — Specjalny wysłan- 

nik „Le Journal“ do Niemiec p. Botrot na- 
desłał dziś dalszą korespondencję ze swemi 
wrażeniami z Królewca. P. Botrot nie przy- 
puszcza, aby oddziały Hitlera pegrążyły się 
nagle w bezezynności, mają one przecież 
6 dwa kroki od siebie terytorjum Gdańska, 
dokąd udają się -w swych mundurach, aby 
wyprostować sobie ręce i nogi. Do chwili, 
gdy senat gdański patrzy na to pobłażliwie. 

tko przedstawia się dla nich jak najle- 

   
Łatwo zrozumieć — pisze p. Botrot — 

że w podebnej atinosierze ludziom brak op- 
tymizma i uważają oni za pewnik zwycięst- 
wo Hitlera nad wszystkiemi innemi partjami 
w dniu 24 kwietnia. P. Botrot zaznacza, że 
opuszcza Królewiee z nieopisanem uczuciem 
niepokoju. nie dlatego, że sytuacja hitleryz- 
mu okazała się pedobną do tej, jaką zresztą 
przewidywał, lecz dlatego, że nie znajduje 
on w tem mieście żadnego czynnika, który- 
by przynajmniej próbował zmierzyć się z 
hitleryzmem. P. Botrot opowiada, jak czy- 
tając największy dziennik miejscowy „Koe- 
nigsberger Allg. Ztg*, odnosi się wrażenie 
bezbrzežneį nienawiści przeciwko zagranicy, 
a przedewszystkiem przeciwko Polsce i Fran 
cji. Mimo to jednak dziennik nie należy ani 
do obozu hitlerowskiego, ani do wszech- 
niemeów, lecz do _ partji ludowej, której 
przywódeą był Stresemann. Pismo te podsy- 
ca nienawiść u swoich czytelników. P. Bot- 
rot zapytuje wkeńcu, czy dziennik ten nie 
pregnie ujrzeć Europy ponownie objętej po- 
zarem. 
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Rozporządzenie min. skarhu 
© ulgąch spłat zaległości w podatku 

przemysłowym. 
WARSZAWA, 21. 

„Dzienniku Ustaw* N że się pod po- 
zycją 356 rozporządzenie ministra skarbu z 
dnia 9 kwietnia 1932 r. o ulgach spłat zaleg- 
łości w państwowym podatku przemysło- 
wym. 

$ 1 tego rozporządzenia postanawia, że 
1) płatnikom którzy w okresie do dnia 31 
sierpnia 1932 r. uskutecznią dobrowolnie 
spłaty na poczet zaległości w państwowym 
podatku przemysłowym, powstałych od dnia 
1 kwietnia 1931 r., — przyznaje się boni- 
fikaytw sumach tych zaległości, a miano- 
wicie: przy spłatach, dokonanych do 31 ma- 
ja 1932 r. 50 proc. spłaconych sim, do dnia 
31 lipca 1932 r. — proc. spłaconych sum 
i do dnia 31 sierpnia 1932 r. — 25 proc. — 
2) Od uskutecznionych spłat oraz zbonifi- 
kowanych sum zaległości nie będą pobrane 
kary za zwłokę, względnie odsetki za odro- 
czenie za cały czas od chwili powstania zale 
głości, na poczet których uskuteczniono wpła 
ty. 3) Ulgi, przewidziane w ustępach pierw- 
szym i drugim, przyznane będą tylko, tym 

płatnikom, którzy w chwili dokonania wpłat 
już uišeilį wszystkie przypadające od nich 
zaległości w podatku przemysłowym, powsta 
łe po 31 marca 1931 roku. 

$ 3 mówi, że powstałe od dnia 1 kwietnia 

1932 roku koszty egzekucyjne obniża się do 
wysokości 3 proc., o ile od załegłości, co do 
których powyższe koszty zostałe zaliczone, nie 
będą wdrożone ponownie kary egzekycyjne. 

Kronika telegraficzna. 
— Remont statku „Cieszyn* powierzono 

stoczni „Cristian Vulkan* w Turku (Abo). 
Remont ma być ukończony do dnia 21 ma- 
ja r. b. 

— Oberwał się nagle sufit i zawalił się 
na publiczność podczas posiedzenia izby 
karnej trybunału w Pałacu Sprawiedliwo- 
ści w Bastia na Korsyce. Z pod gruzów wy- 
dobyto dotychczas 15 osób, wśród nich 
zwłoki 2 adwokatów, zastępcy burmistrza 
oraz paru funkcjonarjuszów. Bardzo wiełe 
asób doznało ciężkich obrażeń. 

— Międzynarodowy kredyt tymczasowy 
dla Rzeszy w wysokości 125 miljonów dola- 
rów, jak donosi biuro Conti, sprolongowano 
do dnia 10 listopada 1933 roku przy stopie 
6 proc. rocznie. 

— Ostre pogotowie policji zarządzono w 
Prusach na sobotę i niedzielę dla zapew- 
nienia spokoju podczas wyborów do Sejmu. 
W dniu wyborów będą zakazane wszelkie 
pochody propagandowe pod gołem niebem. 

— Pobili rekord Anglika Mollissona © 
jeden dzień lotnicy francuscy lotem, który 
trwał 3 dni i 18 godz. Są to Goulette i Saleł. 
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WIADOMOŚCI AKADEMICKIE - 
Nową deklaracja ideowa „Legionu Młodych". 

Została uchwalona przez Zjazd w 
dniu 20 marca r. b. Idzie ona w kie- 
runku, wytyczonym przez poprzednią 
pracę ideową. Negacja ustroju liberal- 
no-kapitalistycznego, demokracji par- 
łamentarnej. Wartości pozytywne — 
przebudowa ustroju gospodarczego, 
społecznego i politycznego w ustrój 
zorganizowanej pracy. Silny nacisk 
położony na rozbudowę związków -za- 
wodowych i oparcie na nich całej bu- 
dowy socjalnej. - 

Deklaracja, której tezy zasadni- 
cze (bez wstępu) drukujemy niżej, zo- 
stała przyjęta prawie jednogłośnie. Za 
podstawę dyskusji wzięto projekt, 
przedstawiony przez delegację wileń- 
ską, przeciw projektowi Warszawy. 
Projekt wołyński, zawierający wska- 
zania ogólne, został potraktowany, ja- 
ko wstęp do deklaracji. 

Sekcja ideologiczna obsadzona by- 

ła silnie zwłaszcza przez Okręgi 

Wschodnie: Wilno, Wołyń, Lwów. 

1. Młode pokolenie polskie, zgrupowane 
w Legjonie Młodych — Związku Pracy dla 
Państwa — uważa się za następcę i spad- 

kobiereę. idei pekolenia niepodległościowe- 
go, kótre pod wodzą Marszałka Polski, Jó 
zeta Piłsudskiego wywalezyło Niepodległość 
i odbudowzło państwowość polską. Komen- 
dant Józef Piłsudski jest dla nas symbolem 
zdrowego czynu żołnierskiego i ofiarnej pra- 
cy dia ogółu. Uważamy Go za swego Wodza 
ideowego. 

2. Wobec przeżywania się dawnych form 
zadaniem współczesnego pokolenia jest о- 
parcie Państwa Polskiego na najmocniej- 
Szym fundamencie i w tym celu opraco- 
wanie programu przebudowy gospodarczej, 
społecznej i kulturalnej. 

2. Uważamy za konieczność dziejową ze- 
spolenie myśli państwowej polskiej z pol- 
skim światem pracy, uznające jedynie pracu 
jące warstwy społeczeństwa za element 
twórczy. 

4. Państwo połskie musi zerwać z nie- 
wytrzymującym już próby życia ustrojem 
gospodarczym — liberalno-kapitalistycznym i 
przekształcić się w państwo zorganizowanej 
pracy, Gpierające swą gospodarkę na zasa- 
dach planowości. 

5. Państwo buduje się pracą a broni 
krwią. Człowiek pracy i żołnierz są elitą 
narodu, krew i trud największą świętością 
naredową. 

Praca stanowi pierwszy obowiązek oby- 
watela Rzeczypospolitej i ona jest jedy 
tytułem de korzystania z usług  społecz- 
nych. 

6. Nowy ustrój gospodarczy musi się 
oprzeć na kontroli Państwa nad produkcją 
craz na przymusowych związkach zawodo- 
wych. 

Prawo własności warszłałów pracy jest 
tunkcją społeczną, której wykonywanie re- 
guluje Państwo, czuwające nad sprawiedli- 
wym: rozdziałem dochodu społecznego. 

7. Koniecznością przyszłej polityki eko- 
nomieznej jest opracowanie i wykonanie 
planu rozbudowy gospodarczej kraju celem 

osiągnięcia pod tym względem samodziel- 
ności stosunku do zagranicy. usunięcia klę- 

ski bezrobocia oraz podniesienia poziomu 
amaterjalnego i kulturalnego warstw pracu- 
jacych. у 

8. Równelegle z przebudową gospodarczą 
musi przekształcenie psychiki społeczeń- 
stwa w myśl etyki pracy. 

9. Wyznając zasadę wolności sumienia 
w tworzeniu nowego typu obywateła połs- 
kiego uznajemy wielką warteść etyczną 
czynnika religijnego, dlatego też ze ezcią 
odnosimy się do religji jako źródła ideal- 
nych pierwiastków ludzki 

10. Wobec: bankructwa dotkryn liberal- 

nych i demokratycznych konieczne jest 0- 

parcie ustroju politycznego na zasadach 

rządów zorganizowanej hierarchicznie eli- 

ty fachowej. 
11. Opierający się na fikejach  teore- 

tycznych ustrój parlamentarny winien być 
zastąpiony przez reprezentację  odpowied- 
nie rozbudowanych związków zawodowych. 

12. Wśład za przebudową ustroju gos- 
podarczego i politycznego następuje głębo- 
kie przekształcenie struktury kulturałnej 
„adestępniające zdobycze myśli ludzkiej 
najszerszym warstwom społeczeństwa. 

13. Pielęgnujące ideały współżycia i współ 
pracy tępimy posiewy nienawiści zatruwa- 
jące i dezorganizujące życie zbiorowe z ja- 
kiejkolwiek pojawiają się one strony. 

14. W myśl wielkieh tradycyj Jagiello- 
nów Batorego i Żółkiewskiego Państwo Pol- 
skie znajduje swoją misję w zerganizowa- 
niu współżycia i współpracy narodów sąsia- 
dujących z nami na wielkiem międzymorzu 
Baltycko-Czarnomorskiem. 

     

  

    

  

   

  

morza a z rozbudowy marynarki handlowej 
i wojennej nakaz polskiej racji stanu. 

16. Konieczność obrony Państwa, sprawa 
nietykalności granie Rzeczypospolitej sku- 
pić musi wszystkich obywateli i stać się 
winna miernikiem wierności i lojałności wo- 
bee Polski. 

17. Naród zorganizowany na zasadzie hie 
rarchji i dyscypliny oddaje wszystkie swo- 
je siły Państwu. 

18. W) życiu publicznem obowiązuje od- 
powiedzialność za nakreślene i postawione 
zamierzenia. Przestrzegana być musi zasa- 
da dotrzymywania słowa, mus wprowadze- 
nia w czyn przyjętego na się zobowiązania. 
Prócz honoru zbiorowego i osobistego obo- 
wiązuje honor pracy. 

Kobieta w Rosji 
" _ Sowieckiej. 
W: psychice i sposobie życia kobiety ro- 

syjskiej nastąpił taki przewrót że dziś ży 
cie jej trzeba studjować, chcąc je poznać, 
jako coś zupełnie odrębnego od tego, które 
znamy. Może to zrobić najlepiej kobieta. 
To też interesujące są dla nas uwagi p. Nadi 
de Sansa, specjalnej wysłanniczki pism fran- 
euskich, która właśnie wróciła z Rosji i o- 
pisuje swe wrażenia. 

Przewrót w życiu kobiety sowieckiej — 
mówi p. de Sansa — zaczął się jeszcze za 
czasów Lenina, który „wyzwolił* kobietę 
z trosk, związanych z ogniskiem domowem 
i macierzyństwem. Życie jest kolektywne: 
dzieci można mieć łub nie mieć, państwo 
ułatwia jedno i drugie. Kobiety, które chcą 
ponieść trudy macierzyństwa, otaczane są ©- 

pieką przez cztery miesiące, w czasie któ- 
rych otrzymują pełne wynagrodzenie za pra- 
cę. Mowa oczywiście o uprzywilejowanej 
klasie robotniczej. Ale potem rozstają się 
z dzieckiem i muszą pracow Dzieckiem 
zajmują się żłobki, a wspólne robotnicze sto- 
łówki odejmują kobiecie trud gospodarstwa 
domowego. Pozornie wszystko jest ułatwio- 
ne. 

    

   

      

    

    

Reformy dyktatora dokonały swego dzie- 

  

       ła. Rodzina rozpadła się. Miłość pozbawiona 
została wszełkiej poezji, jak kwiat zapacnu.     
Pozostał tylko stosunek dwóch płci, odarty 

rszelkich złudzeń. . Pociąg do.istoty, na- 
cej do innej klasy społecznej — głosi 

teorja sowiecka — jest perwersją tego Sa- 
mego rodzaju, co pociąg do krokodyła, albo 
orangutanga '(!) Tym krokodylem jest, oczy- 
wiście, bur о, co ją przy 

pomina j ałą naiwnością i 

   

    
    

  

   
   

        

przedrewolucyjna miłość, wymagaj 
chę piękna w otoczeniu, trochę serca i tro- 
chę słów. Na to szkoda czasu. Piękno jest 
przesądem, piękną może być tylko praca i 

idea. 
To też próżno szukałoby się tego piękna 

we wzorowych , kołchozach*, kołektywnych 
domach sowieckich, przeznaczonych dla wzo 
rowych partyjników. Oto jeden z nich. Dom 
wielopiętrowy, architektura nowoczesna, Wy- 
gląd zewnętrzny zachęcający. Dom zamiesz 

kały przez czystej krwi komsomolców i fa 
natyków partji, to się rzuca w oczy. W do- 

mach, zamieszkiwanych przez ludzi polity- 

cznie bezbarwnych widać naiwną tęsknotę 

do upiększenia swego mieszkania: w oknach 
firanki, czasem doniczki z kwiatami, czasem 

— szczyt burżuazyjności! klatka z kanar- 

kiem. Tutaj — nie podobnego. Okna gołe, 
nigdy nie myte, szare Wiewnątrz żadnej in- 

dywidualności, wystrzeganie się wszystkiego. 

coby dawało piętno życia osobistego. Na każ 

dem piętrze szereg pokoi i współna kuch- 

nia. W korytar h popiersia M4xa i Le- 
nina. Wi pokojach nieporządek i wygląd 
czwartorzędnego hoteliku. Owszem, jest wo- 

da bieżąca i krany, ale zlew zatkany i pe- 
łen śmieci. Na podłodze niedopałki. Łóżka 
widać wogóle niezaściełane. Siedzi się na 
nich i przyjmuje gości. 

Pewna mieszkanka tego kołchozu, inży- 
nier, zapyłana, gdzie mieszka, odparła: 

— Sypiam w tym domu... 
P. de Sansa złożyła wizytę dwóm kobie- 

tom, y w kołchozie. Jedna z 
nich jest inżynierem, druga agronomem. 

— Czy pani jest zamężna? 
— Owszem, byłam nią nawet z kilka ra- 

zy — odpowiada inżynier. Mój mąż jest w 
tej chwili w podróży. Pracujemy w tej samej 
fabryce. Tutaj sypiamy. Jadamy w fabryce. 

— (zy pani ma dzieci? e 
— Troje. Najmłodszy jest jeszcze w żłob- 

ku, starsze chodzą do szkoły. Nie mam czasu 
nawet, żeby je odwiedzić. Sześć godzin pra- 
cy w fabryce, potem klub. praca w partji. 
Rano pokolei gotujemy herbatę, a jeśli przy- 
szywam mężowi guzik do ubrania, to on za 
to sprząta pokój. 

Ale sądząc z wyglądu pokoi, guziki nie 
muszą być przyszywane zbyt często... 

Kwaśny odór nieprzewietrzonego pokoju. 
brudnej bielizny i niepielęgnowanego ciała 
ludzkiego dusi w tych pokojach aż do mdło 
ści. 

    

    

  

     

  

  

     

    
  

   
   

        

     

    

   

  

  

   

    15. Polska naprawić musi błąd przesz- A przecież kładzie si nacisk na 

łości i uczynić z Bałtyku sprawę polskiego kulturę fizyczną. Z jednej ny — Wy- 

L : w isty z Warszawy. 
Optymiści — Tandeta literacka. — Dziwolągi w mowie i piśmie. — „Redaktory*, 

— Boje z Boyem, a rzeczywistość. — „Nie pluj w kołodiee*.. — Komuniści przed 1 

maja, — Tradycje kolosa na glinianych nogach. 

Dopiero teraz, kiedy kryzys wy- 
rzuca na bruk najrozmaitsze towary, 
„szukając odbiorców, i kiedy uwijają 
się po mieście płaskie ręczne wózki 
z „niebywałą okazją”, czyli książka- 
mi, sprzedawanemi za bezcen — do- 
piero teraz, powiadam, widzimy, ja- 
kimi optymistami są nasi wydawcy. 
Rety! ile oni zadrukowali bibuły, nie 
przestając od szeregu lat stękać na 
zupełny zastój, na zmniejszające się 

czytelnietwo i t. d. 

Nie ulega wątpliwości, że skargi 
ie są uzasadnione. Gdy się jednak 
przegląda zawartość owych wózków, 
gdzie, obok kilkunastu dzieł warto- 
ściowych, roi się od skandalicznej 
tandety, od rozpaczliwych  przekla- 
dów w jaskrawych okładkach, od ty- 
tułów jarmarcznie wrzaskliwych — 
człowiek przestaje żałować, że to 
wszystko... jednak słabo idzie.    

Bóg łaskaw. Bo gdyby te „arcy- 
dzieła* miały powodzenie, wyobra- 

żam sobie, jikiego bigosu narobiłyby 
w nieszczęsnych głowinach. Biorę na 
chybił-trafił książkę, otwieram na 
pierwszej lepszej stronie i czytam: 
«W szesnastoletnią rocznicę jej uro- 
dzin“... „Miss Mary zaokrągliwszy 
oczy*.. „spoglądając się po wszyst- 
kich*.. „bystrem wzrokiem*... „By- 

  

  

ron jadł kolację z dwoma przyjacie- 
lam7 it. d, Tt d 
Śliczne te kwiatuszki wyjmuję 
przekładu autoryzowanego p. B. Bie- 
leckiej, wydanego przez Bibljotekę 

Groszową. 
Najgorsze są te właśnie przekłady 

„autoryzowane i w dodatku podpisy - 
wane przez tłumacza pełnem nazwi- 
skiem. 

I co się potem dziwić, że na szyl- 
dach wątróbkę zastępuje „woń-trup- 
ka“, a zdaniem mojego poczciwego 
stróża, w pierwszy dzień wielkanocny 
petardy wciąż „eksploatowały* pod 
tramwajami?... Toć nawet w gazetach 
stołecznych „areoplany* latają w po- 
wietrzu, „aeropagi* zaś rozpatrują 
najważniejsze sprawy. Na fasadzie 
monumentalnego gmachu, którego bu- 
dowa kończy się właśnie, czytam, że 
roboty kanalizacyjne wykonywa fir- 
ma X.; zduńskie — wykonuje p. Y.; 

  

  

  

ciesielskie wreszcie — wykonywuje 
p: Z. 

Wracając wszakże do wydaw- 
nictw, stwierdzić trzeba odwagę na- 
kładców, a zwłaszcza „redaktorów *, 
o kulturze froterów lub — w najlep- 
szym razie — akuszerek, zasypują- 
cych Warszawę czasopismami, mają- 
cemi zbyt zapewniony. Na czoło tych 
publikacyj wysuwają się organy ,„ma- 

K U R J E R W I L EN S K I 

KONFERENCJA ROZBROJENIOWA. 
Anglija proponuje zniesienie pewnych rodzajów broni.—Francja wypo- 

  

GENEWA. 211V. (Pat) Na po- 
czątku czwartkowego posiedzenia 
komisji głównej konferencji rozbroje- 
niowej delegaci Kanady i Norwegii 
poparli projekt rezolucji Simona w 
sprawie zniesienia pewnych rodzajów 
broni. 

Następnie zabrał głos delegat fran- 
cuski Paul-Boncour, który oświadczy?    

   

  

że Francja jest także zwolenniczką 
ograniczenia jakościowego zbrojeń, 
ale wypawiada się nie za zniesieniem, 
lecz oddaniem do dyspozycji Ligi Na- 
rodów, a to dlatego że chce wzmocnić 
Ligę Narodów i pragnie zwięks 
bezpieczeństwo. To też mówca prz 
znaje, że byłby bardzo zaniepokojon; 
gdyby komisja główna przyjęła za- 
proponowaną rezolucję i w ten spo- 
sób uniemożliwiła oddanie pewnych 

  

    

rodzajów broni do dyspozycji 
Narodów. 

Dalej Paul-Boncour podkreśla nie- 
możność uczynienia wojny bardziej 
humanitarną. Dla żołnierza przyszłej 
wojny będzie rzeczą obojętną, czy zo- 
stanie on zabity pociskiem, pochodzą - 
cym z armaty ciężkiego kalibru, c 
granatem ręcznym, czy też zwykłym 
bagnetem. Zdaniem Paul-Boncoura, 
konieczne jest zbadanie przez koła 
techniczne problemu rozbrojenia ja 
kościowego, przy uwzględnieniu zasa- 
dy współzależności rozbrojenia lądo- 
wego, morskiego i powietrznego. 

W konkluzji Paul-Boncour oświad 
czył że delegacja francuska pragnie, 

Ligi 

    

by znaleziona została formuła, propo” - 
nująca zasadę redukcji jakościowej 
zbrojeń, ale nie przesądzająca żadnych 

Tardieu na zagrożonym odcinku. 
GENEWA. 21.1V. (Pat.) Premjer 

Tardieu przybył w dniu 21 b, m. rano 

do Genewy. 
liespodziewany przyjazd premje- 

ra Tardieu pozostaje w związku z re” 
zolucją, zaproponowaną wczoraj 

przez Johna Simona, w Sprawie uch- 
wałenia zasady zniesienia pewnych 
rodzajów broni. Ten projekt rezoiu- 
cji, jak wiadomo, został przyjęty przez 
koła francuskie bardzo niežyczliwie. 

Koła te uważają projekt rezolucj 
za próbę przeciwstawienia się fran” 
euskiemu projektowi oddania do dy- 
spozycji Ligi Narodów pewnych ro- 

  

dzajów broni i w konsekwencji pro” 
klamowania zniesienia tych rodzajów 
broni nawet bez dyskusji nad proble- 
mem bezpieczeństwa. Е 

Jak słychać, premjer Tardieu 0- 
mawiał tę sprawę z Mae Donałdem 
w czasie przejazdu jego ostatnio przez 
Paryż i nie otrzymawszy wyjaśnień 
i gwaraneyj, zdecydował udać się do 
Genewy. 

Zaraz po przybyciu do Genewy 
premjer Tardieu przyjął amerykań: 

skiego sekretarza stanu Stimsona, któ- 
remu towarzyszył Norman Davis. 

Francja nie może przyląć wniosków 
angielsk 

GENEWA. 21.IV. (Pat.) Paul-Bon- 
cour zawiadomił Johna Simona, że 
delegacja francuska nie mogłaby przy” 

  

jąć wniosków angielskich, dotyc 
cych rozbrojenia jakościowego. 

  

Kompromisowa rezolucja Rumunji. 
GENEWA. 21.IV. (Pat.) Projekt re- 

zolucji, złożonej przez Titulescu w ko- 
i głównej konferencji rozbrojenio 

wej, ma treść następującą: 
Komisja główna stwierdza: 1) Mo- 

carstwa reprezentowane na konieren- 
cji pragną jednomyślnie pod określe 
niem redukcji jakościowej zbrejeń zna 
leźć metody, pozwalające najpewniej 
wyeliminować niebezpieczeństwa i 
ciężary, wynikające z pewnych rodza- 
jów broni, znajdujących się obecnie 
w użyciu lub zaprojektowanych w ar- 
m.jach lądowych, morskich i powietrz 
nych. 2) Stwierdzają, że niektóre dele- 
gacje są za prostem zniesieniem tych 
rodzajów broni i że szereg innych de- 
legaeyj sądzi, że proste zniesienie tych 
materjałów nie doprowadziłoby do za” 
mierzonego celu i uważa za jedyną 
skuteczną metodę danie tych materja- 
łów do dyspozycji i pod kontrolę Ligi 

  

Narodów. W konsekwencji tego ko- 
misja główna wzywa komisje tech- 
niezne do zbadania: 1) jakie są rodzaje 
broni, względem których mają być 
stosowane metody, wymienione na 
wstępie, 2) jaka metoda jest najodpo- 
wiedniejsza-dla zrealizowania wymie- 
nionych eelów. Rezolucja przewiduje 
późniejszą dyskusję nad zagadnie- 
niem, czy problem bezpieczeństwa 
może być rozwiązany wyłącznie śkod- 
kami technicznemi, 

Rezolucja powyższa zaproponowa- 
na została poza Rumunją przez Polskę, 
Jugosław ję, Czechosłowację oraz sze” 
reg państw południowo-amerykań- 
skich. Ma ona charakter kompromi- 
sowy i zmierza do pogodzenia sprzecz 
nych punktów widzenia, reprezento- 
wanych z jednej strony przez Wielką 
Brytanję, z drugiej strony — przez 
Francję. 

  

  

zapach nie plami ubrania. 
KATOL 

*
$
2
 

* 
Przedstawiciel   

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futraiinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KATOL, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol i zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

sprowadzone do Polski, okazały się całe inietkniete przez mołe. Katol ma przyjemny 

tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusaki karalu- 

chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W Polsce 
dany przez siły naukowe iuznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
i owadów. Katoł sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

atol jest zba- 

  
  

cieczki komsomolców, nawoływanie do na- 

gości, campingi nawpół albo zupełnie nago, 
ruch, sport, a z drugiej — zupełne zanied- 

banie w domu. I druga sprzeczność: pozo- 

stawienie wolnego wyboru co do macierzyń- 
stwa łub uniknięcia go, ołaczanie opieką 
przez parę miesięcy kobiet i = I 
pozbawienie jej ns 
wania z dzieckiem i wychowania go. 

Zabita została indywidu: ŚĆ. a wraz z 
nią poezja i radość życia. Tępi się piękno 
i tępi się miłość. W tych warunkach kobie- 
ta przestaje być twórczym czynnikiem życia. 

(h. p.). 

  

    

  

   
  

i obeo- 

    

    

  

  

trymonjalno-towarzyskie*, Lektura to 

daleko bardziej pouczająca, niżby się 
sensatom wydawało. Podczas gdy pod: 
niebne regjony opinji publicznej wio- 
dą bój z Boyem o świętość i nieświę- 
tość małżeństwa — sprawa ta na po- 
ziomie rzeczywistej rzeczywistości da- 
wno została rozstrzygnięta. Oto: „roz- 
wódka pragnie poznać słarszego pana 
na stanowisku; cel — towarzystwo. *... 
Oto, „38-letni, szczupły stparat po- 
szukuje znajomości z osobą inteligen- 
tną i dobrze zbudowaną”... „Zdrowy 

student pozna panią bezinteresow- 
ną... „Osoba kuliuralna przyjmie po- 

sadę towar: ki u starszego pana” .. 
„Interesująca młoda pani szuka przy 
jaciela na stanowisku... Jakiś „re- 
daktor in spe chce poznać 35-letnią 
osobę z temperamentem i 2000 zł. na 
założenie intratnego wydawnietwa* 
„40-letni katolik dopomoże materjai- 

nie sympatycznej osóbce*... To samo 
pragnie uczynić „wysoce kulturalny * 
pan, poszukujący „bardzo zgrabnej” 
studentki... 

    

    

    

  

  

  

  

  

Znajduję między wieloma innemi, 
dwa ogłoszenia, jakby pochodzące z 
dwu różnych epok. Oto, „pan, z wy- 
kształceniem akademickiem, chce za- 
wrzeć znajomość z kulturalną pania, 
w celach towarzyskich. Wobec b. 
skromnych zarobków. wszełkie wv- 
datki do spółki. Mamy tu pełną dzi. 
siejszość, dającą kobiecie równoupra- 
wnienie nawet przy regulowaniu ra- 
chunków w restauracji. A na stronie 
poprzedniej jakaś „miła 19-letnia 
blondynka, córka ubogich rodziców, 
szuka dobrego człowieka, co zgodził- 

Defraudant Kwinto zmienił 
taktykę 

i przyznał się gdzie ukrywa 
depozyty. ; 

WARSZAWA, 21. 4. (Pat). — Jak podaje 
prasa, aresztowany bankier Kwinto porzu- 
cił dotychczasową metedę wobec władz śled- 
czych i przystąpić miał do składania rze- 
czowych zeznań. Przyznał się on do ukrycia 
depozytów wartości kilkuset tysięcy złotych 
w jednym z banków na Łotwie. Wyniki zez- 

nań trzymane są w tajemnicy. 

    

by się dać nazwisko jej małej Tere- 
ni*. Wezorajszość. 

Tak drwi sobie codzienne, przy- 

ziemne życie z papierowych wojen, 
burzących i galwanizujących przeż 
ki prawne. 

Okazuje się, że lektura jest poż 
teczna, pouczająca nawet wówczas, 
gdy się bierze do ręki literacko bez- 
wartościowy szpargał. Byle miał po- 
pyt. byle odpowiadał jakiejś aktual- 
nej potrzebie — oło warunek jedyny. 

              

Równocześnie przekonywamy się. 

ile krzywdy mogą ludziom wyrządzić 
uprzedzenia i przesądy. Toć mniej 
więcej 80 lat temu „Kurjer Warszaw 
ski* zamierzał wprowadzoć u siebie 
rubrykę ogłoszeń matrymonjalnych: 
ale takie podniosło się larum, że wy- 
dawca skapitulował, Wydawcą owym 
był p. Lewental, wówczas jeszcze Sa- 
muel, a nie Franciszek Salezy, Po- 
czątkująca wtedy Narodowa Demo- 
kracja atakowała - poczytny organ. 
szukając sposobu opanowania go. 
Skorzystała tedy ze sposobności, aby 
j ze jeden szturm przypuścić. Ogło- 
szenia matrymonjalne przedstawio- 
no, jako frymarczenie sakramentem, 
niemoralny gieszeft ete., jakkolwiek 
rubrykę tę oddawna posiadały naj- 

prawomyślniejsze dzienniki poznań- 
skie. Biedny Lewental stulił uszy i dał 

za wygrane. Wkrótce też potem do 

redakcji swej wpuścił pp. Zygmunia 
Wasilewskiego i Wł. Rabskiego, któ- 

dawcy udzielili rozgrzeszenia za 
wszystkie dawne winy. 

Atoli intratnej rubryki ogłoszeń 
matrymonjalnych wprowadzić już nie 

  

  

  

   

    

  

  

      

wiada się nie za zniesieniem a oddaniem do dyspozycji Ligi Narodów. 
alternatyw, w jaki sposób redukcja 
ta będzie zrealizowana — czy nastąpi 
ona przez zniesienie pewnych rodza- 
jów broni, czy też oddanie ich do 
dyspozycji Ligi Narodów. 

DALSZA DYSKUSJA. 

W dalszym ciągu dyskusji w ko- 
misji głównej konferencji rozbroje- 
niowej przemawiał Gibson, który po- 
lemizował z argumentami, wysunięte- 
mi przeciw propozycji amerykańskiej 
oraz przeciw wnioskowi angielskiemu. 

Gibson zaznaczył iż rząd Stanów 
Zjednoczonych bynajmniej nie zamie- 
rza wykluczyć innych układów mię- 
dzy grupami państw dla wzmocnie- 
nia bezpieczeństwa. Komisja winna 
powziąć pierwszą decyzję co do zbro- 
dni agresji. To też Gibson udzielił cał- 
kowitego poparcia propozycji Si- 
mona. 

Delegaci Irlandji. Indyj, Holandji, 
Portugalji, Chin i Szwecji poparli pro 
pozycję angielską. 

Delegat japoński podkreślił, że roz 
brojenia jakościowe mogą być z 
lizowane przez ograniczenie uży 
pewnych rodzajów broni i zapropono- 
wał poprawkę w tym duchu. 

Delegat szwedzki wyraził życzeni”, 
by zrealizowano jednomyślno: To 
też pożądanem byłoby jego zdaniem 
wyraźne podkreślenie. że decyzja co 
do rozbrojeń jakościowych nie prze- 
sądza losu poszczególnych propozy- 

            

      

„cyj francuskich. 
Delegat rumuński Titulescu pod- 

kreślił, że istnieje jednomyślność eo 
do zasady jakościowej. natomiast nie- 
ma zgody co do metody, gdyż niektó- 
re delegacje wypowiadają się za znie- 
sieniem pewnych rodzajów broni, a 
inne za oddaniem ich do dyspozycji 
Ligi Narodów. W związku z tem Ti- 
tulescu zaproponował w imieniu 14 
delegacyj rezolucję. wzywającą komi- 
sję techniczną, aby zbadała, do jakich 
rodzajów broni ma się stosować ogra- 
niczenie jakościowe i jakie metody 
mają być zastosowane do każdego z 
nich. Titulescu zażądał w konkluzji, 
by oba punkty rezolucji odesłano do 
komisji redakcyjnej w celu znalezie- 

nia formuły, mogącej być przyjętą 
jednomyślnie. 

Ostatni przemawiał Litwinow i 
wypowiedział się za rezolucją Simona. 

Zamykając posiedzenie, przewod- 
niczący zaznaczył, że wniesienie no- 
wego projektu rezolucji stwarza no- 
wą sytuację, wobec czego dyskusja 
musi być kontynuowana. 

-Dalszy jej ciąg odbędzie się w pią- 
tek. 

Mać Donald i Bruening 
na sali obrad. 

GENEWA, 21. 4. (Pat). — Wi czasie 
czwartkowege posiedzenia komisji głównej 
przybył do sali obrad konterencji rozbroje- 
niowej premjer Mac Donald oraz kanclerz 
Bruening. 

Zarówno przybycie kanełerza Brueninga 
— który detąd, mimo iż od tygodnia bawi 
w Genewie, nie zjawiał się na posiedzeniach 
konferencji — jak i przybycie Mae Donalda 
wywołało sensację. 

Premjer Tardieu na posiedzenie to nie 
zjawił się, pozostawiając zadanie wyłuszcze- 
nia francuskiego punktu widzenia delegatowi 
Francji. 

Większą część przedpołudnia spędził Tar 
dieu na rozmowie ze Stimsonem. 

Bruening konferuje. 
BERLIN, 21. 4. (Pat). — Donoszą z Ge- 

newy, że kancłerz Bruening odbył konferen- 
cję z ministrami spraw zagranicznych an- 
gielskim i francuskim. M. in. tematem roz- 
mów była sprawa reparacyj w związku z 
konferencją lozańską. 

Co się tyczy federacji 
oświadczenia sekretarza 
wa w Londynie nie pozo: 
biuro Włolffa — bez wrażenia. 

W sprawie rozbrojenia rozmowa Z sir 
Simonem ujawniła tendencję do odroczenia 
decyzji aż do wyniku wyborów we Francji. 

      

naddunajskiej, to 
stanu von Biilo- 
ło — jak twierdzi 

  

   

  

      

    

wypadało. Zbyt wiełki przeciw nim 
zrobiono rwetes. A szkoda. Nietylko 
dawałyby dziś dochód pismu, już „na 
rodowemu', ale ukazywałyby się tu 
one zapewne w przyzwoitszej formie 

i stylizowane byłyby poprawniej, ani- 

żeli je spotykamy w ohydnych świst- 

kach z pod ciemnej gwiazdy. Potwier- 
dza się rosyjskie przysłowie o pluciu 
do studni, z której może wypadnie 
wodę czerpać. 

Nietylko to, zresztą. przypomina 
dziś nam Rosję. 

Zbliża się l-szy dzień maja. Nie- 

zależnie od socjalistów polskich, mo- 
bilizują siły zapatrzeni w Moskwę 
komuniści. Uruchliwiła się wobec tego 
policja i wykrywa „jaczejk Jedno 
takie gniazdeczko odnaleziono w 
Rembertowie — miejscowości, gdzie 
jest zawsze dużo wojska. Z gniazdka 

tego wybrano gromadkę piskląt, zło- 

żoną przeważnie z młodzie y żydow- 

skiej. Zdrajey?... Jurgieltniki?... Nie! 

Bujając pod obłokami i 

konsumując bibułę agitacyjną, nie 

wiedzą, že romans bolszewicko-žydo- 
wski dawno się w Rosji skończył; że 

Trocki pomawia Stalina o nacjona- 
lizm; że czerń sowiecka znów od cza- 
su do czasu szuka w pogromach za- 
dośćuczynienia za doznawane krzyw- 
dy rud; 

Czyli — powłoka zewnętrzna i w0- 
góle formy ulegają zmianom, a grunt 

rzy pismo „unarodowili*, a jego wy- 
pozostaje ten sam; w każdym razie 
niziny sobie, a wierzchołki sobie. 
Marsz odbywa się w tempie rozmai- 

tem. 

      

   

  

    

      

Nr. 92 -2334' 

Nasze wiosenne 
święto. 

Wróble i panienki zaćwierkały radośnie 
a głośno. Panowie i koty tajemniczo wieczo- 
rami snują się po ciemnych zaułkach... S-iy 

„Jurka“ już zjeżdź 

Orzeszkowej w 

  a od paru dni na plac 
całej 

Prawdziwa już wiosna 
należnej mu krasie. 

    

Wiosna! Ileż uroku zawiera w sobie to 

słowo! Jak opromienia wszystko, do czego 

zostało doczepione! Wiiosenny uśmiech (skrzy 

wiła się teściowa). Wiosenny deszcz (pluchaj. 

Pani jest jak wiosna (anałogję są — owszem) 

W wyrażeniu „m 

    

     

  

cowy kawaler“ niema te- 

go magicznego słówka i — całkiem inna su- 

gestja. Jak miłe naszemu sercu są: „święto 

    

  

     

wiosny”, „wiosenne święto kwitnących wiś- 

ni* obchodzone gdzieś hen — za górami. I 

jakże niepopularne, nieznane ze rodzi- 

me „święto sadzenia drzew”, także wiosen-    

ne, jednak bez tego słówka w swej nazwie. 

(Pewne sfery niedawno gorąco prołestowały 

przeciwko używaniu wyrazu „święto* 

niesieniu do uroczystości 

Chciałem zastosow: się do 

projektów i używać np. wyrażenia „dzień 

matki, zamiast „Święto matki”, Ale u- 

miem wybrnąć. Jest to przecie skrót poję 

cia: „dzień poświęcony matce". A zatem i 

a“ ani rusz. Gotowa obraza 

ę do kropidła. Zostańmy tedy przy 

   

w od- 

  

   
niekościelny 

wysuwanych 
    

  

    

  

   

    

tu bez 

  

Święto zenia    Drzew. Zna je dobrze 

„dy nauczyciel szkoły powszechnej na wsi. 

Co wiosnę okólniki przypominają: „W” ter- 

minie od... — do... urząd święto sadzenia 

drzew i szczegółowe sprawozdanie przesłać 

do Inspektoratu Szkolnego w nieprzekraczal. 

nym terminie... 

— No, Barbara, — mówi kierownik sz 

ły do stróżki — dziś lekcyj nie będzie. N 

my święto sadzenia drzew. 

    

ko-    

  

— A Bożeczkaż ty moj — mruczy stara 

šarbara — kolkiż jany kużnoj zwiesny dzie- 

raucou napsujuć... 

Święto Sadzenia Drzew. Gmina, zawsze (!) 

idąca z pomocą nauczycielstwu, przywozi fu 

rę wyrwanych z lasu pięknych drzewek, a 

dzieciarnia uzbrojona w łopaty, wiadra i pa- 

ci z radosnym gwarem wtyka to na brzeż. 

rowów przydrożnych. Po miesiącu... 

Pastusi (ciż sami uczestnicy Święta sadz 

nia) porobili z tego „smagłe* biezyki, cz 

poszła na zgubione po drodze „zahwozdki 

reszta — świeci wyschniętemi badylami. 

„Niema w miejscowem społeczeństwie 

zrozumienia dła kulturalnych poczynań szko 

ły” — brzmi raport p. kierownika do Inspek 

toratu. (k). 

VAAT POLITIKA 

Możliwość rezygnacji 
Mac Donalda. 

LONDYN. 21.IV. (Pat.) „Evening 
Standard“ omawia możliwość rezygna 
cji Mac Donalda z powodu złego sta- 
nu zdrowia, zaznaczając, że choroba 
jego jest przedmiotem poważnej tro- 

ski w łonie rządu. 
Gdyby to nastąpiło, to nowych 

wyborów zdaniem dziennika—nie 
będzie. Zwykłą procedurą jest to, że 
ustępujący premjer połeca krółowi 
kandydata, którego król przyjmuje 
lub odrzuca. W danym wypadku Mac 
Donald zaproponowałby zapewne Bal 
dwina. Jedyna osoba, którąby można 
było brać jeszcze w rachubę, to mini- 
ster handlu Runciman. 

    
  kach 

      

  

  

Powódź w Jugosławii. 
Skutkiem gwałtownych deszczów, które 

spadły wczoraj w Bośni, Słowencji i Woje- 
wodzinie, poziom wody w rzekach znowu 
podniósł się bardzo gwałtownie. Wody przer 
wały w wielu miejscach tamy, wskutek cze- 
go zalanych zostało dalszych 50 tys. ha 
uprawnej roli. Większa część Maewy, naju- 
rodzajniejszej okolicy Jugosławji, również 
znajduje się pod wodą. 

Rówńież i pod  Białogrodem 
przedstawia się krytycznie. Woda w Dunaju 
podniosła ę o dalszych 80 ctm. co stanowi 
wielkie niebezpieczeństwo dla przedmieść 
Białogrodu, które znajdują się w miejscach 
niżej położonych. Białogród jest ze wszyst- 
kich stron załany wodą. Połączenia kolejo- 
we są przerwane. 

sytuacja 

Jak dalece Rosja zawsze jest—Ro- 
sją, świadczą słowa hr. de Sėgur, wy- 
powiedziane z racji reform, wprowa- 
dzanych przez Katarzynę II. 

„W państwie tem — pisze obser- 
wator francuski z XVIII wieku—or- 
ganizują odrazu zbyt wiele, i bezład, 
połączony z pośpiechem, zabija więk- 

szą część genjalnych poczynań, Jed- 
nocześnie prawie chcą tworzyć stan 
trzeci, rozwinąć handel zagraniczny. 
otworzyć fabryki wszelkiego rodzaju, 
rozwinąć rolnietwo, wypuścić nowe 
asygnaty, podnieść wartość papierów, 
zakładać miasta, zaludniać pustynie, 
zapełnić Morze Czarne nową flotyllą, 
zawojować kraj sąsiedni i rozszerzyć 
wpływ swój nacałą Europę. Bezwąt- 
pienia, to znaczy przedsiębrać za 
wiele. 

„Kubek w kubek to samo mówią 
dziś Amerykanie, których Stalin uży- 
wa do pomocy przy przeprowadzaniu 
„Diatiletki“. 

To robienie kultury „na chybcika* 
z równoczesną ambicją już nietylko 
dogonienia, ale zdystansowania  Za- 
chodu, jest — jak widzimy trady- 
cyjną właściwością Rosji, a zapewne 
1 przyczyną wiecznie glinianych nóg 
tego kolosa. 

Dobrze jest przypominać o tem 
uwijającym się śród nas zwolennikom 

metod wschodnich, zwłaszcza w mo 
mentach bardziej gorączkowej ich 
działalności. Benedykt Hertz. 
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IEŠCI! OBRAZKIZKRAJU. 
Zuchwaly napad rabunkowy 

pod Oszmianą. 
Walka na śmierć i życie w ciemnej izbie. 

Jeden z napadniętych 

Z Oszmiany donoszą, iż w nocy 
7 20 na 21 b. m. na zašeianek Cudzie- 
niszki pow. oszmiańskiego dokonano 

napadu rabunkowego. O gdz. 23.30 
do domu braci Jana i Macieja Kraw- 
cewiczów wdarło się kiłku uzbrojo 
nyeh bandytów, którzy pod groži 
luf rewołwerowymh usiłowali wymau- 
sić od Krawceewiczów wydanie go” 

towki. 
Mimo steroryzowania jeden z Kra 

weewiczów błyskawicznie rozbił lam- 
pę i obaj porwali za strzelby. Pomię- 

bandytami a napadniętymi w; 
wiązała się wówczas straszna strzela- 
nina, lecz wobec przeważającej ilości 
bandytów oraz ciemności sytuacja 
Krawcewiczów stawała się coraz groź- 
iejszą. Po kilku strzałach Jan Kraw- 

eewicz otrzymał jeden postrzał w szy 
ję a po chwili drugi w okolicę serc 
Zdążył tylko zawołać „Macieju umic- 

ram* i padł trupem. 
Wobec przeciągającej się strzela: 

niny odgłosem strzałów zaalarmowa- 
ni zostali sąsiedzi, którzy pošpieszyli 
Kraweewiezom na pomoc. W tym wła 
Śnie momencie kiedy bandyci usiło- 

      

    

      

  

   

    

i herszt bandy zabici. 

wałi zbiec Maciej Krawcewiez eelnym 
strzałem w głowę położył trupem jed: 
nego z bandytów, który padł na pro- 
gu domu. Gdy przybyli z pomocą są- 
siedzi, bandytów już nie było. Zbiegłi 
oni do ekolicznego lasu. Wieść o na- 
padzie rabunkowym oraz morderst- 
wie ogólnie szanowanego i łubianego 
Jana Krawcewicza, rozniosła się szyb 
ko po okolicy. Zaałarmowane również 
zostały władze bezpieczeństwa publi- 
cznego w Oszmianie i w Wilnie. 
Z Wilna wyjechał na miejsce zbrodni 
zastępca naczelnika Urzędu Śledeze- 

go p. komisarz Jastrzębski z kilku 
wywiadowcami i psem policyjnym. 

  

          

Oględziny zabitego bandyty stwier 
dziły, iż jest nim Feliks Gierszano- 
wiez, mieszkaniec wsi Morgiele, gm. 
szumskiej. 

W toku dalszego dochodzenia u- 
stałono, że napastników było 4ch i 
że nałeżeli oni do szajki Gierszanowi- 
cza, który poszukiwany już był przez 
policję za inne nieczyste sprawki. 
W okolicznych lasach urządzono 0b- 
ławę. Dalsze dochodzenie w toku. (©) 

  

Obraz straszliwego zniszczenia 
na Polesiu. 

Ze Stolina donoszą, iż stan wody na rze- 
kach w tym powiecie w ostatnich dniach 
z nie opadł i dalsze  niebezpieczeństwo 
powodzi minęło. Tegoroczna powódź, która 
objęła niqtylko powiat sipliński pezyniła 
kolosalne straty materjałne zarówno dla lud 
ności i tak zubożałej jak i dla samorządów 
i państwa. Z mjejscowości nawiedzonych 
powodzią najbardziej ucierpiał powiat sto- 

    

    

  

     

   
   

liński oraz m. Dawidgródek. Woda zalała 
138 gospodarstw rolnych, zniszczyła kilka- 
naście dróg, zerwała 11 mostów ększych 
i około 15 mniejszych. Pola na przestrzeni 

kilkunastu ha zostały porozmywane. Set 
sztuk żywego inwentarza utonęły. Mie 
secwości, które zestały dotknięte powodz 
wyglądają jak po trzęsieniu ziemi, j 
bojowisko. Niemal wszystkie domy 

niszczone, w niektórych poznaszane 
chy i ściany. Ludność koczuje na po 
gdyż z mieszkań obecnie są usuwane wię 
sze ilości piasku i mułu. Wobee potopienia 
się zwierząt domowych oraz mnóstwa arty- 
kułów spożywczych, ludność przeżywa naj- 

strzszniejszą mędzę. Setki rodzin znajdują 
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t 
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się bez kawałka chleba i gorącej strawy 
Wprawdzie władze administracyjne i w 
skowe przystąpiły do energicznej akcji do- 
žywiania, | nie wszystkich akeja ta do- 
tychezas objęła. W, Dawidgródku dziesięć 
ulie i kiłkadziesiąt domów jest całkowicie 
zniszczónych, 25 sklepów spożywczych, pie- 
karń i jatek mięsnych zostało zatopionych 
wraz z towarem. Po opadnięciu wody towar 
stał się kompletnie kezużyteczny, gdyż mnó- 
stwo artykułów spożywczych uległo zepsu- 
ciu. 

Również dotkliwe straty poniosłe miasto, 
które i tak jest ubogie i nie posiada zupeł 

nie zapasu gotówki. — Przed miesiącem ko- 

mornik sądowy ©pisał nawet urządzenia 
miejskie za długi. Szereg tartaków i gar- 
barń poniosło nader dotkliwe straty, gdyż 
zgromadzone drzewo i skóry silny prąd rze- 
ki zniósł. W) mieście panuje nieopisana nę- 
dza. Sejmiki samorządowe zwróciły się do 
rządu o pomoc materjalną, która ma nadejść 
niebawem. Ogólne straty jakie poniosło m. 
Dawidgródek i cały powiat stoliński wynoszą 

prawie 2 miljony złotych. 

   

   

      

Carawicz“ Aleksy pretenduje do trenu 
w Królestwie Białoruskiem. 

Kłopoty GP.U. z samozwańczym carewiczem. 
Z pogranicza donoszą, iż władze sowiec- 

kie czynią energiczne poszukiwania za pew- 
nym osobnikiem, który ukazał się na tere- 
nie Białorusi sowieckiej i wśród ludn 

prowadzi intensywną agitację przeciwsowiee 
ką. Osobnik ów podaje się za szczęśliwie 
ccalonego carewicza i przy pomocy swoich 
przyjaciół kołportuje odezwy, rławołujące 

    

  

do obalenia sowieckiego ustroju na Białorusi 
i ogłoszenia jej niepodiegłem królestwem. 
Ulotki przeciwsowieekie rzucane są w miej- 
secowościach pogranicznych. 

Dnia 19 b. m. w m. granicznym Zasławiu 
nieuchwytni sprawcy zasypali temi odezwa- 
mi eałe ulice. G. P. U. wyznaczyło nawet pie- 
niężną nagrodę za ujęcie samozwańca. 

Agitatorzy komunistyczni między zbiegłymi 
włościanami sowieckimi. 

Na odcinku granicznym Radoszkowicze 
w grupie zbiegłych 11 włościan rozpoznano 
trzech agitaterów komunistycznych, którzy 
przedostali się na teren połski w celach 

agitacyjnych w związku ze zbliżającem się 
świętem robotniczem 1 maja. 

Agitatorzy mieli za zadanie przeprowadze 
nie propagandy strajkowej wśród rolników. 

Mejszageła. 
Oświata pozaszkolna. 

    cowego Og 
Polsk. oraz kilka osób z 

przeprowadz na terenie gmi 
mejszagolskiej dość planowo zorganizow: 
ną akcję odczytową przy łącznej frekwencji 

przeszło 2000 osób, w czem 70 procent do- 
"rosłych i młodzieży pozaszkolnej oraz 30 
proc. dzieci szkołnych. 

Prelegentami by p. Stef. Szuberło- 

wa i p. W. Szubert z Dukszt, p. M. Micha- 
lakówna i p. 5. Nowak z Mejszagoły, p. J. 
Lebiedzienkówna i p. Topór - Bulaszewsi 

z Wielebniszek, p. H. Pu owa z Mie 

dziuk (Leonszki)p. W. Osmólski z Korwia, 
p. M. $iarko-Zwirkiewicz z Borskun, pp. Su- 

towicz, M. Iwaszko i Br. Mosser z Mieżańc. 

poza    

   
   

  

      

   
        

  

Odczyty wygłaszano przy jednoczesnem 
wyświetlaniu przezroczy filmowych apara- 
łem „Ornak*, wypożyczonym z Referatu 
"Oświaty Pozaszkolnej przy 
Szkolnym pow. wileńsko-trockiego, na 
maty: „Włojewództwa Wschodnie* 
szawa”, „Zwalczanie gruźlic „Zwalczanie 
alkoholizmu“, „Dyfteryt“. „Walka Chemicz- 
na į obrona przeciwgazo „„Walka o zjed 

noczenie ziem polskich“, „Robinson Kru- 
zoc“, „Przygody Bonza* i „Wakacje weso- 
łej czwórki”. Zainteresowanie odczytami b. 
duże. co zawdzięczać należy. dość ciekawej 

ich treści oraz zwolnieniu słuchaczów od 

"opłat. 

Po przeprowadzeniu wspomnianej akcji 

©dczytowo- oświatowej na terenie gm. mej- 

    

Inspektoracie 
te- 

   
       

  

      

  

szagolskiej okazało się jak celowem byłoby 
dla ułatwienia prowadzenia prac społeczno - 
oświatowych zakupienie dla tanitejszej gmi- 
ny na stałe podobnego aparatu, tem bardziej, 

t Ośw. Pozaszkolnej posiada b. bo- 
bór przezroczy filmowych z najróż- 
jszych dziedzin* życia społeczno - 

oświatowego i gospodarczego. Przy zakupie- 
niu aparatu z akumolatorem n. p. przez Og- 
nisko Naucz. Polsk. mógłby być pomocny 
miejscowy Urząd Gminy  mejszagolskiej, 
przeznaczając na ten cel z zupełnie w tym 
roku niewyrozchodowanego budżetu ośw. 
pozaszkolnej jakąś skromną sumę .około 
200 zł. . 

  

      

      

Mickuny. 
Oświata pozaszkolna. 

W! kwietniu r. b. miejscowy Urząd 
Gminy mickuńskiej zakupił dla celów oświa 
towych społeczno - gospodarczych aparat pro 

jekcyjny „Ornak“ z-sum budżelu oświaty 

pozaszkolnej r. gospod. 1931-32. Akumula- 

tor aż do zdobycia wałsnego — wypożyczył 

Referat Oświaty Pozaszkolnej przy Inspek- 

toracie Szkolnym, który również będzie do- 

starczał przezroczy filmowych do prowadze- 
nia akcji oświatowo - odczytowej na terenie 
iej gminy. Trzeba z uznaniem podkreślić. 
że gmina miekuńska dzięki bliskiej współ- 
pracy nauczycielstwa, zgrupowanego w Og- 
nisku Zw. Naucz. Polsk dem te- 
rytorjalnym — pomyślnie działal- 
ność oświatową pozaszkolną, zakładając bi- 
bijoteki publiczne, prowadząc Uniwer 
Ludowy i inne formy pracy zależnie od po- 
trzeb i możliwości. E. A. 

   
     

  

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

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

į ® = s 

|Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

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

Rowogródek. 
Reorganizacja Kół Gminnych BBWR. 

Rada Powiatowa B. B. W: R. w Nowo- 
$ródku przeprowadza od szeregu tygodni re- 

organizację Kół Gminnych, celem zwiększe- 
nia ich wydajności pracy. Wi tym celu objeż- 
dżą delegat Rady Powiatowej, który równo- 
<ześnie wygłasza popularne odczyty. 

  

Akcja Odezytowa Bezparty jnego 
Bloku Współpracy z Rządem. 

Sekr. Wojew. B. B. W. R. w Nowogródku 
Adało się pozyskać w Warszawie doskonałego 

  

prelegenta, w osobie redaktora Ludomira 
Rubacha, który wygłosi w Nowogródku i w 
szeregu miast powiatowych w najbliższym 
czasie odczyty na temat: „Polska dziś i jut- 
ro“. Wi Nowogródku odczyt odbędzie się w 
sobotę dnia 23 b. m. o godz. 13 w Sali Kina 
„Pogon“, 

  

  

Obóz Łuczniczy. 

Sekcja Łuczna, która niedawno została 
w Nowogródku zorganizowana, wzięła się 

bardzo energicznie do pracy. Ustalono, że w 
każdą niedzielę odbywać się będą lekcje 
strzelania z łuku na strzelnicy małokalibro- 
wej Pow. Kom. WF i PW. pod kierukiem 

p. Skąpskiej, doskonałej instruktorki łuczni- 
  

  

3 
W lekcjach strzelania może wziąć udział 

estruje się w Sekretarjacie 
ji (przy y 3 Maja 1) lokal Sekr. Wo- 

jew. BBWR.) i otrzyma legitymację łuczni- 
do 1 czerwca b. dnych opłat po- 

się nie będzie. 
W: czasie od 17 do 23 maja b. r. urządza 

Sekcja Łuczna obóz łuczniczy w Horodziłów 
ce pod Nowogródkiem, który odbędzie się 
w 3 grupach: 1) instruktorsk propagan 
dowa męska, 3) propagandowa żeńska. Obóz 

em, obejmować 
zereg działów z zakresu wychowa- 
znego. Koszt udziału w obozie w, 

  

     
      

  

   
   

      

     
poza wyszkoleniem lucznic 
będzie 

    

    

    

   
nosi zł. 5. — Zgłos wraz z opłatą p. 
muje Sekretarjat S Łucznej (3 M» 

  

tylko do dnia 10 maja b. r. 

Z ruchu robotniczego. 

k Robotników  Niefachowych w 

Nowogródku, utworzył jak pisaliśmy już o 
tem Koło Amatorskie, które wystawi w dniu 
5 maja b. r. sztukę „Jak kapral Szcz: 
oszukał śmierć*, ora ednoaktówkę: „ND 
boszczyk z przypadku. Próby są w całej 
pełni, a odbywają się w lokalu Sekr. Wojew. 

BBWR. 

    

    

       

  

Życie harcerskie. 
Varodziny Sportsmana* 

    

   
Zespół amatorski 8 Drużyny Harcers 
Marsz. Piłudskiego wystawia w dniu 26 
komedję sportową d 2 tach pod tyl: 

A rodziny sportsmana” n ną przez swe 

go drużynowego. Komedja ma charakter ty- 
powo propagandowy i jest jedną z nielicz- 

sztuk sportowych, jakie u nas się Wy- 
Impreza ta budzi zaintereso 

e i z tego powodu, że jet kombina 

filmu z grą aktorską. 

  im 
     

   

  

       

    

     
  

Bibljoteczki wędrowne В. В. W. R. 

Wprowadzone kilka miesięcy temu w 1е- 
ren przez Sekcję Ośw. Sekr. Wojew. B. B. 
Wi R. bibljoteczki wędrowne, cieszą się wiel 
kiem powodzeniem. 

Sekr. Wojew. pragnie obecnie powiększyć 
ść bibljoteczek wdwójnasób. i dlatego 

apelem do miejscowych obyw: 
hcieli składać na ten cel nieco 
7 łać lub składać moż- 

Lida. 
Wystawa obrazów. 

  

    
    

     

  

    
na w lokalu 

  wileński tysta- 

  

Dowiadujemy się, że 
  

  

   

malarz S. Biatogorski urządza  wysławę 

swych obrazów w Lidzie. 

Ww zawierać będzie oprócz obra- 

zów arty znanych już szerszej publicz- 
ności z wystawy jego w maju ub. r, w Wil- 
nie, jeszcze szereg ostatnich prąc z cyklu 
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TEATR | MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienie sztuki „Pod 

talami* — na Pohulance. Dziś, w piątek 
dnia 22 kwietnia o godz. 8 w. odbędzie się 
ostatnie przedstawienie interesującej sztuki 
Hertza „Pod falami*, poruszającej tematy 
nadwyraz aktualne. Antoni Różycki bawiący 
w Wilnie na występach, podziwiany w „Bęb 

i i ostatnio w „Pod falami* — sztuką 
swe występy, udając się zpowro- 

zawy. Jutro w sobotę dnia 23 
b. m. o godz. 8 w. premjera fenomenalnej 
sztuki „Car Lenin“. 

— „МН czuwa“ w Lutni po raz ostat- 
ni. Dziś w piątek dnia 22 kwietnia o godz. 
8 w. po raz ostatni arcywesoła komedja Cail- 
lavet'a i Flers,a „ 
na jubileusz 
roła Wbyrwicz-Wiiehrowskiego. Dziś właśnie 
jest ostatnia okazja ujrzenia ulubionego arty- 
sty w świetnej roli krzywdzonego przez los 
historyka „W: 

Jutro, w 

8. min. * 

  

     

        

     

   

  

b. m. 
szy muzyki i pie- 

śni”, C dochodu przeznacza się na budo. 
wę pomnika A. Mickiewicza. 

— Premjera „Cara Lenina* — na Pohu- 
łanee. W sobotę dnia 23 kwietnia o godz. 
8 w. premjera głośnej, potężnej sztuki Fran- 

ciszka Porchć „Car Lenin*. Autor przedsta- 
wit tu wiecznie zaciekawis przebieg re- 
wolucji, pobudki i idee przywódców, na 
plan pierwszy wys у 
największego w dzi 
mierza Lenina. ,. Lenin“ nie 

wodzeniem cieszy się obecnie na 
łecznego teatru „Ateneum*, gromadząc w Te. 

atrze co wieczór tłumy ludzi, 
nania się bliższego z dziwną 
Lenina. Ze wzgłędu na coraz ® 
interesowanie szłuką — bilety należ 
Śniej nabywać w kasie Teatru Lutnia. 

— Koncert zespołowy Konserwatorjum. 
W. sobotę, dnia 23 b. m. w sali Konesrwa 
torjum odbędzie się Wielki Koncert zespo- 
łowy. na którym wykonane zostaną rzadko 
produkowane publicznie utwory na zespoły 
chóralne i orkiestrowe z udziałem solistów. 
Wi programie: „Manfred* Schumanna (do 
poemału Byrona), „Milda* kantata mitolo- 
giczna Moniuszki, „Poznanie Kraju* Grie- 

o godz. 
       

      

   
          

    
   

    

    
   

      

   
      

  

ga, V iątyni* Czajkowskiego. W: wyko- 
naniu biorą udizał: chóry, orkiestra i so- 
liści Konserwatorjum pod dyr. Wyleżyń- 
skiego oraz pp.: Janina Sumorokowa, Zbig- 
niew Śmiałowski, Piotr Bułhak, Wacław Kos 
sowski i Bohdan Mintowi-Czyż, jako wyko- 
nawcy tekstu poetyckiego i melodeklamacji. 

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety po ce- 
nach zniżonych w Biurze Podróży „Orbis“ 
(Micki Н ой godz. 9 rano do 7 
wiecz., zaś w dzień koncertu równ w ka- 
sie Konserwatorjum (Wielka 47 wejście od 
ul. Końskiej) od godz. 7 wiecz. 

   
    

      

Kiedyż wreszcie posesje przy 

uł. Kolejowej doczekają się re- 

montu? Wylot ulicy Zawainej na 

Kolejową to skandal. Co zamie- 

rzają robić właściciele tych po- 

sesyj? 

Urzędowi Wojewódzkiemu grozi 
podmycie fundamentów. 

W dniu wczorajszym rano władze 
wojewódzkie zostały zaalarmowane 
wiadomością, iż z pod fundamentów 
gmachu Urzędu Wojewódzkiego wy- 
dobywa się woda. Przybyli na miej- 
see wypadku tachowey polecili rozko- 
pać ziemię. Jak się okazało, w odleg- 
łości 10mtr. od gmachu wojewódz- 
kiego z pod jakichś starych, dotycle 
czas niezbadanych fundamentów, wy- 

dobywa się woda, która płynie ze 
strumyka, czy też rzeczki, która pra- 
wdepodobnie przepływa przez pod- 
wórko Urzędu Wojewódzkiego i ma 
widocznie połączenie z rzeką Ko- 
czergą. 

W miejscu, w którem ukazuje się 
woda, są nadal czynione komisyjne 
badania. 

Echa krwawego zajścia 
na ul. Rudnickiej. 

Jak się dowiadujemy decyzją władz pro- 
kuratorskich sprawcy głośnego napadu na 
ul. Rudnickiej Kowszyk i Stankiewicz ze 
względu ra okoliczności, które nie nadają 
temu przestępstwu charakteru napadu ra- 
bunkowego nie staną przed sądem doraź- 
nym lecz sprawa rozpoznawana będzie w 
trybie postępowania zwykłego. 

Stan zdrowia 60-letniej Majzłowej przed- 
stawia się bardzo groźnie. W dniu wczoraj- 

szym poddano ją operacji, dzięki czemu 
udało się uratować od niechybnej Śmierci. 
Pomime to, niebezpieczeństwo śmierci nie 
minęło. Natomiast Frydmanowa opuści szpi- 
tal prawdopodobnie już w dniu dzisiejszym. 

Niezmiernie charakterystyczny jest fakt, 
że Stankiewicz i Kowszyk są dopiero „de- 
biutłantami* w fachu złodziejskim i dotych- 
czas nie byli rejestrowani w albumach wi- 
leńskiej policji kryminalnej. (e) 

Wisielec w lesie na Pośpieszce. 
Wiezoraj w godzinach porannych 6 komi- 

sarjat pelieji zaalarmowany został wiado- 
mością o ujawnieniu przez przypadkowych 
przechodniów w lesie na Pośpieszce wiszą- 
cych na drzewie zwłok mężczyzny lat oko- 
ło 30—35_ ubranego w czarną jesienkę i czap 
kę eyklistówkę. 

  

Polieja po przybyciu na miejsce wisiel- 
ea zdjęła ze sznura, zaś zawezwany lekarz 
pogotowia ratunkowego stwierdził, że nie- 

znany osebnik wisiał przynajmniej kilka go- 
dzin. 

Ponieważ przy samobójcy żadnych doku- 
mentów ani też listów nie znaleziono nie 
udało się narazie ustalić jego tożsamości. 
Pe przybyciu przedstawicieli władz sądowo- 

śledczych, zwłoki nieznanego samobójcy 
przewiezniono do kostnicy przy szpitalu św. 
Jagóba, gdzie wystawiono na widok publicz- 
ny w celu rozpoznania. 

(e) 

    

Dalsze dochodzenie w toku. 

  

Panama celna przed sądem. 
(Drugi dzień rozprawy) 

  

Wieczorajsze posiedzenie sądowe w spra- 
wie prowadzenia kontrabandy towarów wy- 

sokocłowych z Niemiee Łotwa do Polski 
rozpoczęto od odczytania pozostałej części 

nia. 
yjaśnieniach podsądnych, sąd posta- 

nawia przystąpić do badania świadków. 
Ze względu na to, że delegowany lekarz 

sądowy stwierdził, iż choroba uniemożliwia 

inspektorowi celenemu p. Włodz. Mańkow- 
skiemu przybyć do sądu, sąd odczytuje jego 
zeznania złożone w różnych fazach śledztwa 

tępnie z pośród wyznaczonych na ten 
dzień do zbadania stają przed sądem kolej- 
no świadkowie: post. Dosłatni i kom. Stem- 
pel z posterunku kolejowego, którzy -zgod- 

że naskutek konfidencjonal 
nych wiadomości rozciągnęli obserwację ba- 

  

   

     

    

    

    

  

    

    

gaży z zagranicy składających 
się z £ 5 

„Kiedy zjawił się po ten ładunek tragarz, 
któr: mocy uprawnień odebrał wspomnia 
ne s nie, został zatrzymany. 

Stwierdzono wówczas, że skrzynie są 0- 
patrzone plombami celnemi. 3 4 

Po otwarciu pak znaleziono w nich 68 
sztuczek jedwabiu. 

Zaindagowany w tej kwestji magazynier 
kolejowy Jan Śledziewicz stwierdził na mo- 
cy odnośnych ceduł, że skrzynie te były zre- 
widowane przez strażnika celnego Konstan- 
tego Sienkiewicza. 

Następnie staje pkm. Nowokoński, oficer 
I komisarjatu, który naskutek otrzymanego 
meldunku wdrożył w tej sprawie doraźne 
dochodzenie i potwierdził zeznania policjan. 
tów. 

Ostatnim ze zbadanych wczoraj świad- 
ków był naczelnik agencji pocztowo-celnej 
na dworcu w Wilnie p. Koliński, który odź-- 
wierciedlił nieporządki i chaos panujące w 
tym urzędzie. 

   Obrońcy oskarżonych Szapsela / 
Józefa Brytana, jak wiadomo odpow ja 
cych z aresztu, wystąpili z wnioskami o 
zwolnienie ich, wysuwając cały szerg argu- 
mentów. 

Sąd wnioski te odrzucił. 

Dziś dalszy ciąg badania świadków. 

Ka-er. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

   

  

Zarząd Okręgowy Związku Urzędników 
Kolejowych w Wilnie uprasza o łaskawe za- 

mieszczenie w poczytnem piśmie niniejszego 
listu. 

W dniu 20 kwietnia r, b. w Lutni w cza- 
sie przedstawienia „Miłość czuwa” cenione- 

mu ratyście p. Karolowi Wyrwicz-Wichrow- 
skiemu, w imieniu ogółu kolejarzy został 
ofiarowany przez p. Mencharda jubiłeuszawy 
upominek pod postacią wiązanki kwiatów 

i pudełka z kolekcją papierosów monopoło- 
wych. 

Kwestjonując wogóle prawa p. Menchar- 
da występowania w imieniu ogółu kolejarzy, 
zaznaczamy, iż Związek Urzędników Kolejo- 
wych w tej samorzutnej jego imprezie żad- 
nego udziału nie przyjmował, gdyż ocenia- 
jąc należycie zasługi p. K. Wyrwicza poło- 
żone przez niego dla sceny polskiej w Wil- 
nie, nie zgodziłby się na to, aby uczczenie 
tych zasług było wyrażone w tak niesmacz- 
nej formie, jakim w danym wypadku jest 
upominek papierosowy. 

  

   

    

Prezes Zarządu Okręgowego 

(—) M. Puchalski. 

Wilno, dn. 21.IV. 1932 r. 

ogiagkiera da: jesl sdiedztoć, 

z czego składa się 

używane prz 

  

gdyż świeża cera niczem na świe- 
cie nieda się zastąpić. Dlatego 
oświadczamy Pani, żemydłaPalm- 
olive używać może z całem zaufa- 
niem. Wyrabiane z olejów owoców 
oliwnych, palm i orzechów kokoso= 
wych, nie zawiera żadnych innych 
tłuszczów. Od wieków służą oleje 
owoców oliwnych i pałm kultu- 
ralnym kobietom do pielęgnowania 
urody. Nam udało się oleje te we- 
dlug jedynej w swoim rodzaju re- 
cepty zmięszać z olejem orzechów 

  

|| 
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kokosowych, tak, że nadają cerze 
prawdziwe piękno i piękno to 
konserwują. 
Tylko starannie pielęgnowana cera 
może być naprawdę piękna. Ła- 
godna piana mydła Pałmolive 

| wnika w każdą najmniejszą porę 1 
usuwa dokładnie wszelki kurz i 
brud. Rezultat regularnego pielęg- 
nowania ciała mydłem Palmolive 
wprawi Panią w podziw. Cera Pani 
stanie się czysta, świeża i piękna. 

MOLIVE 
WYRABIANE W POLSCE 
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zaj Wschód słońca —g. 4 m. 04 

Zachód »„ — к. 18 ш 30 

Szostrzeżonia Zakładu Kotcereicgił U. 8. ©. 
w Wiłałe z dnia 21 IV — 1822 rek“. 
Ciśmienie średnia w milimetrach: 763 

Dziś: Sotera i Ksja 
Jutro: Jerzego M. 

  

Tamperatura średzia -|- 6° С. 
= majwyżezs: -- 11? C. 

" majniższu O 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: słaby wzrost. 

Uwegi: półpochmurno. 

MIEJSKA. 

— Zbilansowanie nowego preliminarza 

budżetowego miasta. Wezoraj odbyło się 

nadzwyczajne posiedzenie Magistratu, po- 

święcone zbiłansowaniu nowego prelimina- 

rza budżetowego. Posiedzeniem tem Magi- 

strat zakończył ostatecznie swe prace bud- 

żetowe. Wydatki w nowym budżecie zwy- 

czajnym zredukowane zostały do 8 miljo- 

nów złotych. Budżet nadzwyczajny ograni- 

czony został również do minimum. Przewi- 

duje on jedynie regulację starych zobowią- 

zań na budowę gmachów szkolnych i oś 

rodka zdrowia ponadto wstawiono około 

500.000 złotych na walkę z bezrobociem. 

Naogół nowy preliminarz jest mniejszy od 

zeszłoroczniego o zgórą 25 proc. 

— Ruch ludności na terenie Wilna. W 
ubiegłym miesiącu na terenie miasta Wil- 

na urodziło się żywych dzieci 386 w tej li 

bie 158 dziewczynek. Zmarło w tymże cza 

sie 176 osób, oraz 19 osób w szpiłalach. 

Najwięcej zgonów zanotowano Z chorób or- 

ganicznych i gruźlicy. 

W” tymże miesiącu zawarto 170 związków 

małżeńskich. 

    

SANITARNA. 
— Lustracja sanitarna. Komisja sanitar- 

no-porządkowa Starostwa Grodzkiego Wileń- 
skiego dokonała w dniach 12, 13 i 15 b. m. 
lustracji zakładów użyteczności publicznej i 
posesyj położonych na terenie IV, V i V 
Kom. P. P. m. Wilna, przyczem szereg właści- 
cieli, _dozorców oraz administratorów. za 
stwierdzony antysanitarny stan posesyj, było 
ukaranych mandatowo. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Bratniej Pomocy Pel. Młodz. Aka- 

dem. U. S. B. Huczna, bo pierwsza po fer- 
jach „Sobótka* w Ognisku Akademickiem 
odbędzie się dnia 23 kwietnia r. b. Orkie- 

stra i wodzireje grają i krzyczą już od go- 
dziny 21-ej. Bufet krzepi. 

Wstęp 1 zł. (dla gości 2.50). Karty wstę- 
pu wydaje sekretarjat w piątek i sobotę w 
godz. 18—15 pp. 

  

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Inspektor Szkolny m. Wilna podaje 

do wiadomości, że na mocy rozporządzenia 
Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego z dnia 31 marca 1926 r. 
Nr. I-4818/26 egzaminy nadzwyczajne z 
kresu progromu 7-klasowej szkoły. pows 
nej odbędą się w dniach od 24 do 30 maj: 
1932 roku w lokalu publicznej szkoły pow- 
szechnej Nr. 1 w Wilnie, ul. Żeligowskiego 
róg Wileńskiej. Do egzaminu mogą przysiąpić 
osoby, które przekroczyły już obowiązkowy 
wiek szkolny (14 lat) i nie uczęszczały do 
szkoły powszechnej lub jej całkowicie nie 
ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu 
udziela Inspektor Szkolny. Do podania wnie 
sionego do Inspektoratu Szkolnego należy do- 
łączyć: metrykę urodzenia, świadectwo moral- 

Š „ wlasnoręcznie napisany życio- 
świadectwo szkolne, fotograf ję, 

  

   

    

   

  
  

  

  

  

    

    

rys, 
stwierdzającą tożsamość osoby, o ile nie mo- 
żna tożsamości osoby slwierdzić (w inny 
sposób. 7 

Jeżeli kandydat przekroczył 18 lat życia 
winien również w podaniu zaznacz czy 

pragnie być zwolnionym od egzaminu z ry- 
sunków, robót ręcznych, śpiewu i ćwiczeń 
cielesnych, Taksa za egzamin nadzwyczajny 
z zakresu 7-klasowej szkoły powszechnej wy- 

nosi 20 zł. 

— Przedstawienia amatorskie na Anto- 
kolu. Dnia 9, 10, oraz 17 b. m. w Sali Gim- 
nastycznej Szkół Powsz. Nr. 15 i 29 na Anto- 
kolu (Piaski 1) przez zespół amatorski Ko- 
mitetów Rodzicielskich tych szkół odegra- 
na została sztuka w 3-ch aktach p. t. „Po- 
rucznik i-szej Brygady* czysty dochód z 
tych przedstawień przeznaczony został na 
pomoce szkolne i dożywianie niezamożnej 
dziatwy szkolnej. 

Wizystkie trzy 
się niekłamanem powodzeniem, 

  

przedstawienia cieszyły 
dowodem 

   

czego jest to, że sala wypełniona była szczeł- 
nie a bilety wyprzedane do ostatniego miej- 
sca. 

W) przerwach przygrywała orkiestra 1-go 
pułku piechoty Legjonów łaskawie i bezin- 
teresownie udzielona przez D-cę 1 p. p. Leg. 
Dypl. Pułk. p. Zygmunta Wendę, zdobywa- 
jac burzę oklasków.« 

bezinteresowr 
Leg. w wyżej 

  

udział orkiestry 1 pp. 
wymienionych przedstawie- 

niach Komitety  Rodzicielskie za pośred- 
nictwem „Kurjera Wiłeńskiego* składają 
Dypl. Pułk. p. Wiendzie serdeczne podzię- 
kowanie i staropolskie „Bóg zapłać”, 

Na żądanie mieszkańców Antokola sztu- 
ka ta odegrana zostanie jeszcze raz w nie- 
dzielę dnia 24 b. m. o godz. 18,30. Biłety 
w cenie od 20 gr. do 1 zł. nabywać można 
wcześniej w mleczarni p. L. Trojanowskie- 
ga przy ul. Antokolskiej naprzeciw rynecz- 
ku. W. przerwach przygrywać będzie or- 
kiestra wojskowa. 6 p. p. Leg. 

GOSPODARCZA. 

— Eksport polski na terenie Wileńskiej 
Dyrekcji PKP. Na podstawie sporządzonego 
zestawienia dowiadujemy się, iż w ubieg- 
łym miesiącu zanotowano nieznaczne oży- 
wienie się ruchu towarowego w obrębie wi- 
leńskiej dyrekcji kolejowej. Najbardziej był 
ożywiony ruch towarowy na stacjach granicz 
nych: Turmonty, Stołpce, Olechnowicze i 
Raczki. Wi ciągu marca do Łotwy przeszło 
235 wagonów różnych towarów, maszyn, Cu- 
kru i olejów oraz 15 wagonów maszyn. rolni- 
czych. Do Rosji sowieckiej przez Raczki prze: 
wieziono 25 wagonów manufaktury, 10 wa- 
gonów smarów i olejów, 15 wagonów cukru, 
10 cystern nafty oraz 15 wagonów drzewa 
budułcowego. Do Litwy przez Prusy odesz- 
ło 30 wagonów różnych towarów i 5 wago: 
nów maszyn i wyrobów żelaznych. ё 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Kłub Włóczęgów. W) piątek dnia 22 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się LXXIX zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku 
dziennym referat członka Klubu p. K. Le- 

óczęga po Jugosławii i 
mile widziani, 

    

  

  

  

  

        

   
   

ść Podoficerowie Rezerwy. W 
dniu 24 ietnia r. b. o godz. 16-iej w lo- 
kalu Związku ul. Żeligowskiego Nr. 4 odbę- 
dzie się zebranie informacyjne, na którem 
delegaci na Zjazd, który się odbył w dniu 
10 b. m. w Warszawie zdadzą sprawozda- 
nie. ! 

Zebranie to zostanie poprzedzone odczy- 
tem p. t. „Marynarka Polska dawniej a dz 
wygłoszonym przez p. Bogumiła Zwalskiego. 

Stawiennietwo obowiązkowe. 

    

  

— Z Polskiego Towarzystwa Chemiczne- 
go, Oddział w Wilnie. Dnia 27 kwietnia r. b. 
(środa), o godz. 19-ej, w sali wykładowej In- 
stytutu im. J. Śniadeckiego, ul. Nowogródz- 
ka 22 odbędzie się zebranie naukowe z po- 
rządkiem dziennym następującym: 

1) Referat p. dr. A: B 
„Z dziedziny zjawisk adsorhej 

2) Sprawy bieżące. 

Wstęp wolny. 

Sczeja Wioślarska Akademickiego 
Związku Sportowego podaje do wiadomości 
członków, iż w dniu 4 maja 193: . odbę- 
dize się Walne Zebranie Sekcji w lokału 
urzy ul. Św. Jana 10 o godz. 19-1ej, w dru- 
gim terminie, bez względu na iłość obecnych 
członków o godz. 19.30. # 

  

   

      

— Zebranie b. uczniów S. P. R. A. Po- 
daje się do ogólnej wiadomości byłych ucz 
niów S. P. R. A. we Włodzimierzu. że dn. 
22 kwietnia b. r. o godz. 18-tej, w Sali ZOR.. 
uł. Wileńńska 33, odbędzie się zebrani 
ganizacyjne Zrzeszenia Uczniów 
SPRA. 

Ze względu na ważność „ Komitet 
skowej proszone są o jak najliczniejsze przy- 
bycie. 

    
    

  

Byłych 

  

Sekcja Sanitarna Rodziny Wojskowej 
zawiadamia, że w niedzielę 24-go kwielnia 
b. r. o godz. 12-ej odbędzie się odczyt — 
prelegenta L. O. P. P. o „Obronie przeciw- 
gazowej” w lokalu Rodziny Wojskowej, ul. 
Mickiewicza 13. Ё 

Wstęp wolny. Członkinie Rodziny Woj- 
a proszone są o jaknajliczniejsze przy- 

bycie. 

    

  

— Ogólne Zebranie Miesięczne Związku 
Absolwentów Gimnazjum Jezuitów. W nie- 

dzielę dnia 24 kwietnia r. b. odbędzie się w 
lokalu Związku Ogólne Zebranie Miesięczne 
o godz. 1l-ej. Obecność członków koniecz- 
na. Dyżury członków Zarządu: Głowecki (pre 
zesj we czwartki 20—21 godz., Monkiewicz 
(wiceprezes i kierownik Sekcji Pośrednici- 
wa Pracy) w niedziełę 12—13 i środy 19— 
20, Dzierżyński (skarbnik) wtorki i piątki 
19—20, Kurmin (sekretarz) poniedziałki i 
soboty 17 — 18. 

Związek poleca rutynowanych korepety- 
torów. .



SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— 0 kredyty dla rzemiosła. W Banku 

jak twierdzą rzeźnicy daleko odbiega od 
istotnego stanu rzeczy. 

KU A JEEZRU W 

czyt. 17.35: Audycja muzyczna. 18.05: Słucho- 
wisko dla dzieci. 18.30: Koncert dla młodzie. 
ży. 18.50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 

    

E:L E: NS SEK L 

Makabi ukazala się na boisku w nieco zmie- 
nionym składzie, a w drugiej połowie bez 
Birnbacha. R 

go. Przy robotach tych pracują najwybitniej 
si fachowcy inżynierowie sewieecy i 
złożona z inżynierów Niemeów. 

komisja 

Ne. 92 (2334; 

NIESZCZĘŚLIWY UPADEK. 
, Bolesław Walentynowicz, przechodząc uli- 

cą Zawalną upadł i złamał prawą nogę po- Gospodarstwa Krajowego w Warszawie od 
Be się A A kotjibanianE R A D J 0 19.00: Tygodnik litewski. 19.15: Kwadrans 1-sza połowa gry należała do 1 p. p. wyżej kolana. Lekarz pogotowia ratunkowego, 

ciele Rady Izb koki wh w. osobach akademicki. 19.30: Wiad. sportowe. 19.35:  Leg., atak którego odznaczył się w tej fazie Władze sowieckie walczą z białoru po udzieleniu pomocy odwiózł wymienionego 

prezesa senatora Wiechowicza oraz p, dyrek- 

    

     

    

PIĄTEK, dnia 22 kwietnia 1982 r. 

  

Progr. na niedzielę i rozm. 19.45: Pras. dzien. 

  

   

      

    

       
  

  

gry żywiołowym ciągiem na bramkę, co 

  

   
   

tenizacją w szkolnictwie. do szpitala Św. Jakóba. 
i stawici Na- radj. 20.00: Na widnokręgu Wie przyniosło też wojskowym zasłużony suk- PODRZUTKI. 

R RO: Za e Nas 11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. konkurs muzyczny Rozgłośni skiej ces w postaci dwu strzelonych bramek. Z Mińska donoszą, iż z rozporządzenia W dniu 20 b. m. w korytarzu kościoła e - т S ю Em. ścioła 
skiego i prezesa Centralnego Związku Rze- 14.16: Muzyka polska (płyty). 15.16: Komu- Wieczór II Mu Z „O nie W drugiej połowie inicjatywa spoczywa- władz centralnych z 4 szkół miejscowych u- św, Jakóba znałeziono podrzutka płci mę- 
mieślników Żydów p. Rasnera omawiali nikaty. 15. Žo Odczyt dla maturzystów „Na- elektrycz nych środkach łączności do połowy  rączej w rękach Makabi, kt też zdobywa sunięte 11 nauczycieli narodowości białoru- skiej, w wieku około 6 miesięcy, przy którym 

szczegółowo akcję kredytową dła rzemiosła BZ elt ARE „Kasprowicz OW — odczyt. 21.00: Koncert życzeń 2 bramki, w tem jedną z karnego. | skiej. Powodem usunięcia nauczycieli były była kartka z napisem „Władzio”, | > 
ze strony państwa. P. dyr. Konderski, który ЗА A ARCE SĘ 2 т aa (Płyty 21.55: „Ludzki Kae RAZ Bramki strzelili dla 1 p. p. Leg. Naczul- Prawo oportunistyczne tendencje i narodowe EW tymże dniu w klatce schodowej domu przyjął delegację w odis ck, Babiki; ko. 16.40: Codzienny odcinek POR EONN felj. 22, 10: Koncert Chopinows „22.40: Kom. ski i Polubiūski. Dła Makabi: Rywkin (z uświadamianie uczniów. Nr. 7 przy ul. Zakretowej znaleziono innego 
Śkwiadczyi = оан Bie asla alia, Le angielskiego. 17.10: „Królew- i muz. tan. 23 „Akuku —odcinek z docin karnego) i Szware na spółkę z Zajdlem. Również ma być dokonana czystka w podrzutka płci męskiej w wieku około 2-ch 
wik edo R w ZUDOMIOŚZE d i žiioho ska miłość* odczyt 17.55: add 18.50: kami. 23.30: Niemodna muzyka taneczna Gkręgu mińskim, gdzie już bawi specjalna  (-godni. Obydwóch podrzutków umieszczona 
< ох а 3 ĖS: Kom, L. O. P. P. 19.00: Polakom na Kowień- yty). ал > ZNA śsia: ła > е ie: Sai y8 - yawóch z SZ. 
tem bardziej, że stwierdzona została wysoka EE ie. 19.15: Przegląd prasy rolniczej, (płyty) WEWNĘTRZNY BIEG S. T. a która przeprowadza lustrację szkoł w przytułku Dzieciątka Jezus. 

  

płynność tych kredytów, dzięki czemu Bank 

    

krajowej i zagranicznej. 19.25 

      

Na srebrnym W niedzielę Szkoła Techniczna organi- 

  

   

KRADZIEŻE. 

   

  

E
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i 
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a
i
 
a
a
 

PE SAD ZOE sobie zela Ekranie” i : Program na sobotę i rozma- 5 p 9 R T zuje wewnętrzny bieg KAC Annie EC : (Chełmska - niezna= 
go klienta. Dyrekcja Banku opracowuje sobie  ;tości. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. Start i meta przy szkole technicznej na m ni sprawcy skradli 8 kur oraz poduszki 
w tej chwili plan akcji kredytowej na il-gi 529.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: Koncert MECZ PIŁKARSKI DRUKARZ — LAUDA. 'Antokolu. ` NA WILEŃSKIM BRUKU nej wartości 70 zł. Ustalono, że kradzieży 1 
kwartał bieżącego roku i należy się spodzie- 
wać, że interesy rzemiosła będą już w tym 

okresie częściowo uwzględnione. 

— (Cechy rzeźnicze protestują przeciwko 
wymiarowi podatku obrotowego. Na odby- 
tem w dniu wczorajszym posiedzeniu cechów | ny. 

taneczna. 

  

symfoniczny. 22.40: Komunikaty i muzyka 

SOBOTA, dnia 23 kwietnia. 

11.58: Sygnał czasu. 
14.10: Program dzienny. 

   
  

12.10: Koncert szkol- 
14.15: Pieśni 

W| niedziełę dnia 23 kwietnia b. r. o 

godz. 11 rano na Stadjonie Sportowym na 

Pióromcncie odbędzie się ciekawe spotkanie 

piłkarskie pomiędzy Drukarzem — P. K. $. 

  

FERRE 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Sowiety budują port strategiczny 

, ZATRUCIE SIĘ KAPITANA W. 

Wezeraj o godzinie 6 rano miejskie po- c 
gotowie ratunkowe zawezwane zostało na 
ul. Artyleryjską Nr. 10, gdzie uległ powaz- 
nemu zatruciu jeden z Ickaterów tego domu 

   

P. 10). 

  

   

   

     

dokonał Klemens 
dany do winy się przyznał, 
że skradzione kury 

e (Nowogródzka 2) u którego w czasie: 
radzione kury znaleziono. Spraw 

paserzy zatrzymani. 

   
(Bobrujs 

oświad- 
sprzedał Gulowi 

Hrynkiewicz 

  

rzeźniczych zapadła uchwała zwrócenia się hebrajskie. 15.15: Kom. 15.25: „Mała skrzy.  Laudą. na Dźwinie. Kapitan W| P. Adam Dobrzański. Doko ano, na szkodę Aleksandra Mie- 
do władz skarbowych, Izby Handlowo-Prze-  neczka*. 15.50: Audycja dla chorych. 16.20: 1 P. P. LEG MAKABI 2:2 а. Jak zdołano ustalić, zatrucie nastąpiło zam. przy ul. Wiwulskiego Nr, 4 į, 22 $ Ž : > 5 = « P. LEG. — N 2:2. » E: > » S о S ia е Žako A myslowej i Rzemieślniczej z prośbą o stara- Odczyt dla maturzystów „Władysław Wys- Z Dzisny donoszą, iż wznowione zostały naskutek zażycia pastylek  atomainy. W bielizny stołowej watorści 12 zł. 
nia w celu reorganizacji prac Komisyj sza- i 16.40: Cod odcinek powieś- Wczorajsze spotkanie obu drużyn zakoń. prace przez władze sowieckie przy budowie stanie poważnym przewiezieno kpt. Dobrzań tej dokonał Mikołaj Siemaszczuk. 

  

cunkowych podatku obrotowego, gdyż do- 
konywany dotychczas wymiar tego podatku,  waczek. 17.10: 

Od 21 Km Miejskie 

16.50: Piosenki w wyk. słynnych śpie 
„Jak zwalczać głupotę” 

„ Dama Kamelowa 

gs 

Nad program 
  

  

  czyło się wynikiem 2:2. 
Т рр Leg. wystąpił bez Zbroi. Również 

Jedna noc w państwie Qui-Pro-Quo 

  

nowoczesnego portu strategicznego na rzece 
Dźwinie w rejonie Troicka okręgu Połockie- 

Każda Pani_ 

skiego do szpitala wojskowego na Antokolu. 

  

  

  

(e) zarządzono. 

WYDAM 

(Wiwulskiego 4), który zbiegł. Poszukiwanie 

  

Or. Zeldowicz 

  

RIER WILEŃSKI В wawa SALA MIEJSKA Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego. ku я I 
aliea, Ostrobramska 5 aż © godz. 4. 6, Bi 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30gr., parter60gr. Kasa czyuna od 3.30 do 10 wiecz. oki AE i powinna obejrzeć w sklepie blawatnym W LIGrZawĘę Choroby skórne, wenen. 

DRUKARNIA H T K A N I N Y TA N į E 5 narządów moczowych, 

Dziś Genjaln: = = Ž i # s od g. 39—1 i 5—8 wiece. 1 jalny l a M h A € INTROLIGATORNIA | S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31 л27 SIERŻANT X is eska sa Dźwięk. Kino-Teatr | / mistrz ekranu w n QZZUC in mósioGź al ——— dle diebito lubia į Dr. Zeldowiczowa 
(Uzłowiek bez rzeszłości) Dramat miłosny. Reżysćrja twórcy filmu „Trójka" Włodzim. Stryžewskiego „ZNICZ% j|$ bielizne dla męża, albo na ubranko dla dziecka Chor. kobiece. wenerycz- 

р Film ten demonstruje się jednocześnie w Paryżu, Warszawie i in. stol. świata Wilno, św. Jadskadr.1 H i przekonać nię, że towary są dobre i tanie. (400 sążni) = SE RSL 
Nieb 1 ыа 2 2 CE od g —2 i 4—6 wiecz. 

Wileńska 38, tel. 9-26 2) Eeakacias ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS p. R baw || 1 2 SJ Mickiewicza 24, tel, 277 
enomenalne, o niebywałych walorach artyst h arcydzieł ł k. Ejzensztejna il ES > > ak >> ze! orach artystycznych arcydzieło ze śpiewem słyn. reżysera rosyjs j j draki: Esiąsti“ dla RS © watknkach doi 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | Premjerał Olśniewające arcy- 
dzieło śpiewno-dźwiękowe CZAR MEKSYKAŃSKI 

Przebogata wystawa! Kolorowe zdjęcia! Piękne przeboje muzyczne! Wspaniałe tańcel 

w wykonaniu Berta Wheelera i Ro” 
bertą Wooiseya oraz tancerek DO- 

urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarszie 

Pomysłowa reklama. 
J. PRUŽAN Skł. Apt. vis-a-vis Hot Ge- 
orges'a urządziła konkurs: 
ilość pudełeczek pudru „Narciss Bleu*, znajdują 
cych się w witrynie firmy, otrzyma wartościowe 

na w Wilnie firma 

kto najściślej określi 

dzieć się: ul. Tusku- 
lańska 6-—2 

MASZYNISTKA 
  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene. 
ryczne i moezopłoiowe 

Wileńska 3 Hollywood rothy [p dude Kiyda. 
Mickiew. 22, tel. 15-28 | Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15, 
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POPE acne ceny zarónę ONA nagrody. Reklama cieszy się niebywelem powo- Eu od godz. 8—1 1 4—8, 
PUNKTUALNIE | dzeniem i przed wystawą f. „PRUŽAN“ gremadzą | | poszukuje posady, tel. 567. 6677 

Dźwiękowe Kino | Dziś! Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Pu- Muzyka Emerika Kalmana z udziałem — TANIO — się tłumy biorących udział w bezpłatnym konkursie jak również może być A 
c A 5 I K 6 bliczności arcydzieło filmowe — przepiękną R M N Y Kate de Nagy. — Nad program: Arcycie- SOLIDNIE angażowana do biura Akuszerka 

| operetkę produkcji francusko-niemieckiej p.t. kawe urozmaicenia dźwiękowe. J na terminową pracę, 
Wielka 47, tel.15-41. | Ceny normalne. Początek o godz 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o g. Z-ej. | Na I-szy seans ceny zhižone sz Załącznik 2 | > : 
  

DZIŚ! Słynna 
gwiazda filmowa 

Bźwięk. Kino-Taatr 

PAN 

BRYGIDA HELM 

GLORJA 
w jej najnowszej i najlepszej 
kreacji dźwiękowej p. t. 

Dźwiękowy film najnowszej produkcji 
francuskiej. I'rasa całego świata jedno- 
myślnie orzekła, iż film .Glorja* jest ar- 
cydziełem genjalnej BRYGIDY HELM. 

Etanio dojrzaloiti 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. JIL. 

mia, że w dniu 30 IV. 
w Grodnie przetarg nieograniczony na roboty pomia- 
rowe w garnizonach Wilno, 

deczno, Podbrodzie, 
Szczegółowe og 

zawiada- 
1932 r. o godz. 10 odbędzie się 

Grodno, Sokółka, Moło- 
Wołkowysk i Pohulanka. 

głoszenie ukaże się w „Polsce Zbroj- 

zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 

Miara LAbNeltwa 
Przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. %. 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 

Akuszerka 

Marja Arezzina 

  

w zakresie szkolšred- nej“ w Warszawie. = « 
uiiea Wielka 42. BRYGIDA ag Na mężatki co jest dla nas nowością, gdyż przyzwyczajeni | n;ch Teeki = Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. IL pod „Maszynistka“ 29207 S ь zyk R ‹ dE i przyjmuje o r. do 7 w. jesteśmy widzieć ją w roli „Wampirzycy*—Brygida Helm wywiązała się z zadania świetnie. | (francuski, niemiecki) sn RE A se MASZYNISTKA przeprowadziła się 

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

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO) 
fekek dworca kolejow.) 

Dziś! Najdowcipniejsza satyra 
| polityczno-erotyczna w I0 akt. Jego Ekscelencja posłaniec 
Junkierman odtwarza w tym filmie dwie postacie: 

kami są: Charlotta Ander i Mary Kid. 
Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: W szponach djablicy z uroczą Jenny Jugo. 

arystokraty arcyksięcia i zwykłago posłańca, jego partner- 
Moc zabawnych niepcrozt mieś! 

Zneny aktor charskte- 
rystyczno-kcmicz. Hans 

Bogata wystawal 

  

W rol. gł: uroczo- „piękna Lupe Velez (Katiusza Masłowa) 

systemem konwersa-   
cyjnym. Porńoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel gimnazjuns,. 
absolw. U.S.B. i specj. 

że w 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru II-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. 
z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 

dniu 4 maja 1932 roku od godziny 10 rano 
w Wilnie przy ul, Żeligowskiego 10 m. 4 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Kalmana Bernsztejna 

Zakretowej 7 zgodnie 

nego na sumę złotych 8.870. 

sumienna i pracowita po- 

szukuje posady. Łaskawe 
zgłosz. osob.: Zarzeczna 

Nr. 5-a, m. 18 

Mieszkanie 
6-pokojowe do wynajęcia 

ul. Zakretowa 13—2 

  

  

duży z oświetl. elektrycz. 

Zwierzyniec, Tom. Zana. 
na lewo Gedeminows 

uł Grodzka 27. 

WSZĘNŃE 2,97 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

  

  

włącznie, mogę być 

R» = kis : tkich przed- 7 > Dziś najnowszy wszechświatowy 100% dźwięk. superszlagier! matematyk. Zgłosze- majątku ruchomego, składającego się z umeblowania, o umeblo- | 7 WSZYS P = Dźwięk. Kino - Teatr | pzez logzy w Wilnie! Nieśnieżziyow. WR Tolstojaćnt. ODRODZENIE | świa towid nia do Redakcji pod iłów ARÓW i insych miekomtaści GEZACÓREA: POK wany miotów do klasy 6-ef. 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

Dramat z życia rosyjskiego. 
i John Bołes (Książe Dymitr). 

  

y 100% śpiewu, chór. kozaków i bałałajki. 
Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. ul. Mickiewicza 9.   „Nauka“. 10406 

64/VL. Komornik sądowy M. Lisowski. 
  е Е 1е ® 1е = HEJ | 

  

do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej |! m. 1 
  

też pomocą w na— 

ukach w roku szkoln, 

e BILANS SUROWY Obwieszczenie. | *:x; piwiarnia | Zooszecia prosze 
ы ® = " z powodu zgonu właści- 

Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Wilna na dzień 1-go kwietnia 1932 r. z siedzibą w 

MA 
  

      

  

        

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru I-go 
Wilnie przy ul. 

z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 26 kwietnia 1932 roku od godziny 10 rano 
w zaścianku „Podwerki* 

Zakretow 

  

7 zgodnie 

w obrębie 6 komis 

  

jatu P. P. 

  

  

  

      
  

  

ciela ul. Bazyljańska 9, 

AUTOBUS 
  

  

  

  

      
kierować do Admin. 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

  

° 

Złote i gros Złote i m. Wiłna odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego | Sprzedam tanio P k 
BS a As, do Szymona Kapłana majątku ruchomego składają- | Oglądać od 9-10 i 16-17 0SZH il 

A = cego się z domu drewnianego, parterowego na rozbiórkę, | Szeptyckiego róg Wróblej 
Kasa i sumy do dyspozycji . 583.088.46 Kapitał zakladowy < « . 100.000.— RE na sumę złotych > SĘ 718/19, m. 23 P osa d y 

Papiery wartościowe własne s 215.341,97 Fundusz zasobowy +. 2222, 53.005.61 65/VI K ik Žas Lisowski. 

» funduszu zasobowego 3 6.660.— Wkłady 5079.18.72 В NL GONTY TE rządcy domi Waluty obce własne REY, AE |: bieżące (saldo kredyt. otwartego kredytu) 3.077.11 3 = tanio 
Weksle zdyskontowane 28.481.: redyt udzielony Kasie na remont domów . 208.270,— Ob „POLSKI LLOYD* i 

2 protestowane S 59.543.26 Zobowiązania inkasowe- . « 4 4, 2.953.54 wieszczenie. ul. Kijowska waza | 

Pożyczki w r-kach bieżących „On-cał* SZER Różne . . PARZE 2.195 02 Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru II-go SE 2 h, & Ё 
+ a) zabezpieczone hipotekami . . . 1589.378.35 = = Procenty i prowizje . CZE LOSE 148.293.49 z siedzibą w Wilnie przy ul. Zakretowej 7 zgodnie Firma I. Rogalskiego ub prywatnyc , OTAE- 

b) wekslami i innemi wartošciami „ 1543.368.83 3182.747.18 Należnościeskatbu ооа RR 4.643.09 z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, spożywczo-tytoniowa, w hotelach, pośladam 

Pożyczki terminowe na zastaw RaBEÓW wart. 118.752.— że w dniu 28 kwietnia 1932 roku od godziny 10 rano | Pokój 7, poleca wszelkie dobre świadectwa. 
„. na remont domów . . . . 214.277.94 w Wilnie przy ul. Wileńskiej 10 odbędzie się sprzedaż | produkty tanio i konku” | p zgkawe oferty pro-- 
” na zobowiązania dłużne 173.005.50 z licytacji należącego do Hieronima Rudzińskiego ma. | rencyjnie. Proszę wstąpić szę nadsyłać do adm... 

Korespondenci skynė 82.421.72 jątku ruchomego składającego się z umeblowania i przekonać się Kurj. Wileński = 

Ruchomości . 32.482.598 i sprzętów domowych, oszacowanych na sumę zł. 520. д „Nurj. Nenskiego 
Organizacja Zakładu Zastawn 10.153.34 66/VI Romósiik: Sądowy: H.=GOPBRK Nowootwarty polski | pod Nr. 6872. 

Kos л ehaiitoweć: + : OE й : M 4 Zaklad Fryzjerski 
oszty han owe. 54.762. iego Dubickiego ° > 

Należności wątpliwe 22— ah "Pokój 5, 9 шпашпе ИЕШ['ШЕ‘ 
: Pracownla OBUWIA Wielka konkurencja. о 5601.556.58 5601.556.58 P L dzwonk! sygnalizacyj- 

Weksle i dokumenty do inkasa 214.739.23 Rožita aso L ATI MORZE o” 214.739.23 M. DRZEWIŃSKI Sue e ne, ustawienie aparatów 
Depozyty RER GE 2446.837.98 Dėrūnėncia L knisa S es „+. || 2446.837.98 radjowych I telefonėw 

8263.133.79 As Bonifraterska 6 ZEE rowerowy, | wykonywa koncesjonowa- 
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SYDNEY HORLER. 

KROLOWA NOCY 

  

16) zywala, żebym się Śpieszyła z tą depe 
szą. Małom nóg nie pogubiła, takem 
wiała na pocztę. 

  
się do łóżka na palcach, ujął nowo- 
przybyłego za rękę i odciągnął go 
od drzwi. 

  
Holiday się wahał. 
— Czy to ją nie zanadto podnieci? 
— Koniec i tak jest bardzo bliski 

szatańsko uknutą zasadzką! 

potrafił go tu wciągnąć — wróg, któ- 
remu się naraził, 

Wróg: 

pomagając owej: 

— Dobrze, dobrze —- i Holiday — Pan Holiday? — zapytał szep- i nieunikniony — a rozmowa z pa- dziewczynie w ekspressie. Może jest 
wsunął jej pieniądz. — A teraz proszę tem. nem. może ją uspokoi. : : w tem ręka Stadenfelda. 

Powieść sensacyjna. Przełożył Czesław Kozłowski. powiedzieć doktorowi, że przybyłem. Holiday potwierdził. Dla Holidaya |. była z Kim jest ta przeklęta jędza? Na- 
5 3 CA T — Zara — odparła nieokrzesana — Chora na serce — powiadomił tylko wysoce przykra, ecz i trochę gle bielmo spadło mu z oczu: przy-- 

11. BARDZO BLISKO SMIERCI. Wskazany adres znalazł bez trud- służąca. — Pan niech tu zaczeka, co? lekarz. — Groziło jej to już od lat. Śmieszna. W jaki sposób jego obec- pomniał sobie, Jest to ta kobieta, która 

Pierwszem wrażeniem  Holidaya 
po przeczytaniu depeszy był gniew. 
Dość już ma śmierci na dzisiaj, Chciał 
o tem zapomnieć, a tu mu gwałtem 
przypomina ją. 

Potem, wbrew woli, obudziło się 

w nim współczucie. Uprzytomnił so: 

bie, jak zdenerwowana i chora wyda” 

wała się ta nieszczęsna istota, Urszula 

Grove. Widocznie jakaś choroba ser 

cowa, która lada chwila może ją zapę” 

dzić do grobu. 
Umierająca. Jakkolwiek to przy k- 

re, musi do niej pójść. Ostatecznie by” 
ła przyjaciółką ciotki. I jeszcze jedno: 
cierpi skrajny niedostatek. Może jej 
gwałtownie potrzeba pieniężnego 
wsparcia. Może nawet na depeszę z 
trudem wysupłała ostatnie grosze? 

—Wychodzę na parę godzin, So- 

mers — zapowiedział służącemu; — 

ale mam nadzieję wrócić najpóźniej 

o jedenastej. 

—. Słucham, proszę pana, 
Wziąwszy lekki płaszcz, Holiday 

poszedł do garażu i niebawem mknął 

już samochodem. 

RT SEN 

ności. Dom mieścił się na jednej z 
ulic Portobello Read; był to właśnie 
taki dom, w jakim mieszkają tylko 
pokrzywdzeni przez los. W: ysiada jąc 
z auta, miał przykre wrażenie, za- 
jechać tu Bentleyem, to wygląda nie 
mal na naigrawanie się. 

Widocznie oczekiwano go, bo nie 
zdążył wejść na szczyt wąskich scho- 
dów, gdy drzwi się otwarły, 

Ukazała się w nich niechlujnie u 
brana dziewczyna. 

— Czy panna Grove tutaj miesz- 

ka? — zapytał. 

Dziewczyna kiwnęła głową i z 
ktu jęła piskliwie Zawod 

— Bardzo jest chora, doktór jest 
teraz u niej. Znienacka ją chyciło, 
kiedy piła herbatę. A teraz kona! 

Holiday przerwał dalsze jej 
wody. 

— Jestem Holiday. Panna Grove 
mnie oczekuje. 

Służąca rozpromieniała. 
— Ach, to pan jest pan, do które- 

go wysyłałam depeszę? Ledwie już 
mogła dychać, ale straśnie mi naka- 

  

z pun 

wy 
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Holiday siedział na stołku w nie- 
zmiernie ubogiej sieni. 

Wszystko mówiło tu o nędzy: od- 
rapana szafka, złamane krzesło, do 
niemożliwości wytarte linoleum. 
Wszędzie unosiła się woń kapusty, 
smażonej na nieświeżym tłuszczu. 
Umierać w takiem miejscu, mój Bo 
że! 

— Dochtór powiada, 
szedł. 

Schody trzeszczały mu pod: noga- 
mi, gdy się drapał za służącą na trze- 
cie piętro. 

— Tutaj — wskazała mu wresz- 
cie brudnym palcem. — Pono lada 
chwila trzeba jej umierać, to niechże 
pan śpieszy. z 

Wahał się chwilę, starając się 
przygotować do ciężkich wrażeń. Ko- 
bieta umierająca w takim domu... 

Zapukał i wszedł. 
Pierwsze, co ujrzał, były to plecy 

człowieka, pochylonego nad łóżkiem, 
Widowcznie doktór, pomyślał Holi- 
day. Ów się obrócił i dał mu znak, 
by się zachowywał cicho. Zbliżywszy 

ażeby pan 

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, 

  

Przed pół rokiem zrobiłem jej ciężką 
operację, po której nie mogła wró- 

cić do sił. Skoro doda pan niedoja- 
danie i przepracowanie, to... — i u- 
czynił wymowny ruch ręką. 

- Śpi teraz? — spytał Holiday. 
Ten katalog cierpień fizycznych 
przygnębił go. Czuł, że swobodnie 
odetchnąć potrafi dopiero przy kie- 

rownicy samochodu. 
— Przed chwilą zrobiłem jej za- 

strzyk dla uśmierzenia bólu. Ale 

  

wiem, w jakiej mianowicie sprawie 
chciała pana widzieć. Chodzi o ksią- 
ZEĘ: 

- Tak. 
-— Biedaczka, przywiązuje do 

tego tak wielką wagę, że i w tej chwi 
li ma rękopis pod poduszką, Ach, po- 
znała pana... 

Jakoż istotnie, umierająca kobie- 
ta starała się usiąść w łóżku. Jej 

twarz. upiornie zbiedzona. ujawniła 
oznaki gorączkowego przejęcia. | 

— Może pan podejdzie? Pragnie 

coś panu powiedzieć — oświadczył 

lekarz usuwając się na bok. 

  

   

  

ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

ność ma uspokoić tę istotę? Dość 
niechętnie podszedł do łóżka. 

— Proszę się schylić, panie Holi- 
day — poprosiła Urszula Grove, Głos 
jej był zaledwie szeptem; mozolnie 

wymawiała słowa. Oczy płonęły. 
Opanowując odrazę, nachylił się. 

iech pan uważnie słucha, pa- 
nie Holiday, co panu powiem. Jest 
pan bardzo blisko śmierci. 

Zwarjowała. Bardzo blisko šmier- 

ci. On bardzo blisko śmierci? Widać 

bredzi. Chciała oczywiście mówić o 

sobie samej. 
—- Podobno chciała pani porozu- 

mieć się ze mną co do książki, panno 
Grove. — Postanowił zignorować po- 
przednie jej słowa. 

—- Mówię panu, że jest pan bar- 
dzo bliski śmierci! 

Podczas gdy się w nią wpatrywał, 
ręce jej nagle wydarły się z pod koł- 
dry i wczepiły mu się w gardło. 
Usiłował się wyzwolić, lecz były jak 

słalowe te szpony. 
Konająca kobieta... 
Konająca! Wszystko to było farsą, 

    

    

    

w restauracji Berkeleya towarzyszy» 
ła Stadenfeldowi. Oto dlaczego mia- 

ła welon na pogrzebie: lękała się, że 

ją pozna. 
A ten doktór? 
Za plecami Holidaya rozległ się 

śmiech. Czyż więc i ten niedyk o sło- 
dkiej minie jest także oszustem” 

Wyrwał się. wreszcie ściskającyma 
go palcom i obrócił się. W tejże chwi* 
li „jakiś subtelny kurcz począł go du-- 
sić w gardle. Ujrzał stojącego o kilka 
kroków „doktora”, który trzymał w 
ręku malutką szpryckę; zauważył, 
iż oczu mu płoną złośliwym ogniem: 
po chwili siły go opuściły. W powie- 
trzu unosiło się coś nieskończenie 
bardziej zabójczego niż ucisk szpo- 
iów tej kobiety. 

— Myślę, że to wystarczy — usły- 

  

szał zwrócone do rzekomej chorej 
słowa. Ta się zaśmiała... 

Holiday zapadł w nieprzytom-- 
ność. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


