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Unja państw bałtyckich. 
Kryzys ekonomiczny, który ogar 

nął świat cały, dowiódł, że poszcze- 
gólne kraje okazały się zbyt słabe do 
opanowania sytuacji, zaczęły one dro 
gą międzynarodowych  konferenevj 
szukać wyjścia z katastrofy; wszyst 
kim zdawało się, że niedługo zaświta 
lepsze jutro, nastąpią znów dobre 
czasy. Niestety, nadzieje zawiodły. 
Przedstawiciele mocarstw zachowy- 
wali się na konferencjach nie lepiej 
od posłów partyjnych, pragnęli bo- 
wiem jak najwięcej utargować dla 
swoich krajów, nie chcąc ponosić žad- 
nych ofiar, stawiając egoistyczne 
cele polityczne ponad dobro świata i 
cywilizacji. Wspaniałe projekty, jak 
Paneuropa Brianda, Rozbrojenie i in 
ne, zostały przez długotrwałe debaty 
w  najróżnorodniejszych komisjach 
i podkomisjach w zarodku zduszone 
Znużona i rozczarowana opinja publi 
czna przestała interesować się między 
narodowemi konferencjami, których 
wyniki są prawie żadne. Państwa wła 
snemi siłami musiały zacząć uporz 

kowywać swoją gospodarkę, szuka- 
jąc ratunku w autarkji, olaczając się 
murami celnemi, wprowadzając ogra- 
niczenia dewizowe, oraz monopole im 

portowe, Rozpoczęła się wojna wszy- 
stkich przeciw wszystkim. Lecz wnet 
przekonały się rządy o bezmyślności 
tej akcji, zamieniając ją hasłem: kų- 
pować gdzie ię sprzedaje. Nastąpiła 
era uregulowanego przez rządy han- 
dlu zagranicznego, rokowania o kon- 
tyngenty — które znów zbliżyły go” 

spodarczo poszczególne kraj Idea 
unij celnych stała się aktualną. 

     
   

  

  

  

  

     

     

  

  

  

   

    

Zamiast, dzisiaj jeszcze niezisz- 
czalnej, Paneuropy, mówi się obecnie 
o unjach regjonalnych. 

Państwa Bałtyckie rozczarowane 
pozostawieniem ich poza nawiasem 

akcji ratowniczej, która objęła państ 
wa naddunajskie, zaczęły nieoficjalnie 
lansować projekt Unji Państw Ba? 
tyckich. Znalazł on w. ostatnich 
dniach przychylny oddźwięk zagrani- 
<ą. 

  

  

Wychodzące w Paryżu od kilku 
miesięcy czasopismo p. t. „Cahiers 
de VUnion Europeenne*, w którem 
współpracują Coudenhove - Kelerg'. 
Delaisi, Politis, De Jouvenel, Etienne 
Fougere, posłowie państw bałtyckich 
i inni a na czele którego stoi A. M. de 
Bodisco (Niemiec bałtycki) zamiesz- 
cza w sprawie Panbałtyckiej w num. 
kwietniowym doniosłe artykuły po- 
sła estońskiego w Paryżu ministra Pu 
sty, oraz ministra Mikołaja Posta, l. 
posła austrjackiego w Warszawie, Ry 
dze i Tallinie. 

Minister Pusta, gorący obrońca 
utworzenia związku bałtyckiego przy 
udziale Polski, w artykule swoim da- 

je szczegółowy zarys historyczny ra 
kowań. „Idea Unji Bałtyckiej powsta” 

ła na wygnaniu, kiedy to patrjoci pol- 

estońscy, łotewscy, fińscy i litew- 
sey na temat ten prowadzili szczere 
rozmowy, z których wszelki duch ego 
izmu był wykreślony. W sierpniu 
1920 r. Polska, Finlandja, Estonja, 

Łotwa i Litwa rokowały nad statu- 
tem Unji Bałtyckiej. Program przewi- 
dywał zawarcie militarnej konwencji 
obronnej, rozwiązanie całego szeregu 
spraw ekonomicznych, zagadnień fi 
nansowych itd. 17 marca 1922 roku 
Estonja, Finłandja, Łotwa i Polska 
podpisały w Warszawie doniosłą u- 

mowę polityczną, która, niestety, nie 

weszła w życie z powodu nieratyfika 
wania przez jednego z sygnatarjuszy 
W roku 1925 Estonja na terenie g“ 
newskim wysunęła protokół bałtyc 
który również rozbił się o niezdecy” 
dowane stanowisko jednego z kontra 
hentów. W roku 1928 i 1927 rządy 
Łotwy i Estonji opracowały i podpi 
sały projekt Unji Celnej, który póź 
niej został zaniechany. Inspiratorzy 
unji estońsko - łotewskiej uważ: 

cję projektu za pierwszy etap 

  

seyv, 
  

    

   

     i 

    

realizac 
na drodze urzeczywistnienia U nji Bał- 

tyckiej. Pierwszym krokem ku urze 

czywistnieniu Unji gospodarczej było 
przyjęcie przez państwa bałtyckie tak 

ZW nej Klauzuli Bałtyckiej, t. j. moż 

ności udzielania państwom bałtyckim 

spec, jalnym ulg, Z których nie mogą 

korzystać inne państwa” > 

Według opinji ministra „Pusta, zro 
alizowanie Unji jest możliwe tylko 
przy poparciu wielkich państw. Wyra 
ża on nadzieję, że mocarstwa oka 
Unji Bałtyckiej takież zainteresowa” 
nie jak dzi państwom naddunaj: 
skim. 

    

     
  

  

   

    

Zdaje się, że nie należy dzisiaj o 
glądać się za mocarstwami, zbyt za: 
jętemi własnemi kłopotami, i bez ich 
pośrednictwa realizować wszytko, co 
może posłu do uzdrowienia s 
sunków politycznych i gospodarczye 

  

    

    

  

Zamiast estońsko - łotewskiej unji 
celnej, ministrowie zagraniczni Łot- 
wy i Estonji podpisali traktat handla 
wy oparty na klauzuli największego 
uprzywilejowania. 

Finlandja w ostatnich latach w ro- 
kowaniach tych udziału nie brała. 
uniezależniając się od polityki bał: 
tyckiej i przychyłając się do państw 
skandynaw. Również Litwa, ze wzgłę- 
du na Wilno, trzymała się na uboczu. 
W ostatnim czasie można jednak za 
uważyć znów zbliżenie pomiędzy Łot 
wą, Litwą i Estonją, dowodem czego 
może służyć opracowanie przez rząd 
estoński projektu współpracy ekono 
micznej państw bałtyckich. Projekt 
ten wzoruje się na Konwencji Skandy- 
nawskiej i przewiduje zawarcie ukła 
du o cłach preferencyjnych. Pozatem 
obecnie delegacje estońska i łotewska 
konferują nad możliwościami dalszej 
rozbudowy łotewsko * estońskego tra 

ktatu handlowego. Niewątpliwie po- 
ruszona będzie przytóm sprawa Unii 
Bałtyckiej Celnej, o której się obecnie 
często pisze w prasie łotewskiej. Pra 
sa estońska uważa, że Estonja nie sta 
ła nigdy na przeszkodzie Unji Celnej, 
rokowania, niestety, zawsze rozbija 
ły się o Łotwę. Również najgorętszą 
propagatorką Unji Bałtyckiej była 

zawsze Eslonja. 

      

  

  

  

    

Były estoński minister finansów 
Leo Sepp przemawiał w Rydze o ko- 
nieczności rychłego przeprowadzenia 
Unji Bałtyckiej, jedynej gwarancji 
suwerenności państw bałtyckich. Pro 
paguje tę unję również „Revalsche 
Zeitung*. 13 b. m. w „Berliner Ta 
gebłalt* ukazał się artykuł ryskiego 
korespondenta tego pisma. Przy tej 
okazji warto zastanowić się, dłaczego 
Niemcy bałtyccy ostatnio tak gorąco 
propaguje tę unję. Czy kierują się 
przytem wyłącznie dobrem i intere- 
sem państw bałtyckich? Czy sądzą, że 
liberalna polityka mniejszościowa E: 
stonji zostanie po unji również wpro 
wadzona na Litwie i Łotwie? A może 
spodziewają się politycznego i ekono- 
micznego zbliżenia Unji z Rzeszą 
Niemiecką? — Wątpiiwem jest, żełry 
państwa bałtyckie kiedykolwiek po- 
szły po linji tej intencji, po 700 - let 
nich doświadczeniach oraz obecnycn 
marzeniach  imperjalistów niemiec 
kich o połączeniu „odwiecznej bał: 
tyckiej ziemi niemieckiej* z Rzeszą 
Niemiecką. Jeżeli zaś Niemcy bałtyc- 
cy kierują się strachem przed inwazją 
bolszewicką, to należy ich uświado 
mić, że jedyną obroną jest przymie- 
rze albo Unja z Polską, która nieraz 
obroniła zachód przed burzą ze wscho 
du. 

Panu Ozelinszowi, byłemu posło* 
wi łotewskiemu w Moskwie. który w 

artykule, kilka miesięcy temu, twier: 
że Unja Bałtycka tylko wtedy 
ie do skutku, 

odżegnają się od „wpływów* 

skich. a zwrócą at do państ 
dynawskich, należy przytocz) 
kuł b. ministra austrjackiego Posta 
p. L „L*'Union douaničre baltigue, la 

  

        

   jeżeli państwa te 
(?) pot 

  

     

Pologne et KEurope Centrale", któ 
ry ukazał się w ostatnim numerz” 
„Les Cahiers 
ne“. 

„Państwa Bałtyckie położone mię 
dzy Rosją a Niemcami, zmuszone są 

wzmocnić swoją obronę gospodarczą, 
nawet za cenę chwilowych strat swe- 

go rolnietwa i przemysłu*, 

„Przedewszystkiem Polska może 
przyczynić się do należytego rozwo” 
ju tej Unji Gospodarczej". 

„Jednak realizacji tej Unji stoi 
na przeszkodzie preten ja Litwy da 

polskiego Wilna. Oprócz przeszkód 

de FUnion Europeeu- 

  

    

      

    

    

politycznych, są jeszcze, niestety, 
przeszkody ekonomiczne. a miano- 

wicie bierność bilansu handłowega 
państw bałtyckich w stosunku do 
Polski. Unja ekonomiczna pomiędzy 
Polską a państwami bałtyckiemi mo- 
że b) realizowana tylko drogą kom 
pensacyj, które państwa bałtyckie bę 
dą musiały uczynić Polsce, ałbo przez 
utworzenie jeszcze szerszej unji: ca- 
ła Europa środkowa łącznie z Polską 
i państwami Bałtyckiemi. Taka unja 
będ w stanie otwor Polsce i 
państwom bałtyckim wielki rynek zby 

  

  

    

lu i uchronić nietylko wymienione 
kraje, lecz i inne Europy środkowej 
przed dumpingiem sowieckim. 

Dyskusja nad tą koncepcją nie 
jest w tej chwil na czasie, gdyż wszy- 
stkie dotychczasowe konferencje wy- 
kazały, że przy udziale większej iloś- 
ci państw nie należy oczekiwać po- 
myślnego wyniku. Niech najpierw 
państwa bałtyckie, ewentualnie z t:- 
działem Polski, porozumieją się mię- 
dzy sobą. 

Prorokować w polityce niespo- 

sób. Jednak prawdopodobnie daleko 
jest jeszcze do Unji Bałtyckiej. Łotwa 

  

obawia się estońskiego przemysłu 
włókienniczego, Estonja — opanowa 
nia południowej części kraju przez 
przemysł łotewski, oraz zdystanso- 
wania portu w Tallinie przez Rygę. 
Litwa obawia się zaawansowanego 
przemysłu Łotwy i Estonji. Unji zaś 
z Polską stoi na przeszkodzie nieure- 
gulowanie stosunków polsko - litew- 
skich. W stosunkach łotewsko - pol 
skich panuje poprawność, nie zaś 

serdeczność. 

Zanim jeszcze nie późno, całe spo- 
łeczeństwo Litwy, jak również i Łot- 
wy powinno zrozumieć, że Polska 
jest jedynem państwem dla którego 
istnienie suwerennych, silnych poli- 
tycznie i gospodarczo państw baltyc- 
kich jest kwestją pierwszorzędnej wa 
gi. Zainstalowanie się na północy Ro- 
sji ałbo Niemiec może dła nas być 
groźnem. Wał obronny od Zatoki Fiń- 
skiej do Morza Czarnego ochroni 
wszystkich. przed  imperjalizmem 
wschodu, jak również i zachodu, 

Norbert Żaba, 

  

  

Obrady grupy konstytucyjnej klubu B.B.W.R. 
(TFeł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj zebrała się na 4dniowe 
obrady grupa konstytucyjna Klubu 
parlamentarnego B. B. W. R. 

W dniu wczorajszym wygłosili re 
feraty wicemarszałek Car „O odpo- 
wiedzialności rządu oraz poseł Czu 

„O powoływaniu rządu i władz 

publicznych“, 
Dziś odbędzie się dyskusja nad te 

mi referatami. W czwartek poseł Mie 
dziński wygłosi referat ,„Budżet i kon 
trola finansowa” a w piątek poseł Pa 
schalski „O wymiarze AB OREWOĆ. 
ci i prawie łaski". 

  

Zabójstwo dyrektora zakładów 
żyrardowskich. 

Mordercą jest zwolniony urzędnik zakładów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

w czoraj o godzine 2.30 pp. na uli- 
cy Mazowieckiej dokonano zabójstwa 
Dyrektora Zakładów Żyrardowskich. 

Gdy dyrektor generalny Zakładów 
Żyrard. Gaston Koehler-Badin obywa 
tel francuski szedł chodnikiem po uli 
cy Mazowieckiej, w pewnej chwili pod 

Szedł do niego jakiś mężczyzna i 
dwoma strzałami z rewolweru poło” 
żył go trupem na miejscu. Sprawcę 
zbrodni ujęto. Okazało się, że jest 
to zwolniony urzędnik Zakładów Ży- 
rardowskich, niejaki Blachowski. 

Nowowybrany sejm pruski zwołany 
będzie na 24 maja. 

BERLIN. 26.4. (Pat) — Rząd prus 

ki uchwalił zwołać nowowybrany 
sejm na 24 maja r. b. Na tem posie” 
dzenia plenarnem rząd Brauna, zgod 
nie z przepisami konstytucji pruskiej 

zgłosi swą dymisję. 
Do chwili obrania nowego premie 

ra i przyjęcia przez nowy gabinet a' 
gend, rząd obecny, w myśl art. 40 
konstytucji, będzie sprawewał urząd. 

Mężowie stanu i politycy tureccy w Odesie. 
ODESA. 26.IV. (Pat). Przybył tu 

prezes rady ministrów Turcji lsmet- 
Pasza w towarzystwie ministra spr. 

zagranicznych Ruchdi- Beya oraż sze- 
regu tureckich mężów stanu i po- 
lityków. 

, Nowy deszcz popiołu. 
PARYŻ. 26.4. (Pat) Nowy 

wczoraj na St. Raphael de Mendoza. 
deszcz popiołu wulkanicznego spadł 

Konferencja rozbrojeniowa. 
Odroczenie prac 

GENEWA. 26.4. (Pat) — Komisja 
główna konferencji rozbrojeniowej 
odbyła w dniu 26 b. m. krótkie posie 
dzenie, na którem aprobowała propo” 
zycje prezydjum, dotyczące zawie” 
szenia jej prac aż do przedstawienia 
przez trzy komisje techniczne rapor 
tu o broni ofenzywnej. 

Przewodniczący podkreślił, że pre 
zydjum uznało za wskazane odroczyć 
debaty komisji głównej nad dalsze 

mi punktami porządku dziennego. 
gdyż raport może wywrzeć wpływ na 
te debaty. Przewodniczący dodał, że 
w ciągu przerwy szefowie dełegacyj 

  

komisji głównej. 
mogliby odbyć rozmowy na temat 
problemów zasadniczych, związanych 
z art, 1 tak, by po wznowieniu prac 
w komisji głównej dyskusja była u- 
łatwiona. Paul Boncour stwierdził. 
że komisja techniczna nie mogła ро- 
wziąć żadnych decyzyj. Dopiero ko- 
misja główna rozstrzygnie sprawę, a 
będzie mogła to uczynić tylko wypo 
wiadając się co do całokształtu pro” 
pozycji francuskiej. Zamykając po- 
siedzenie, przewodniczący Henderson 
oświadczył, że zwoła komisję główną, 
gdy tylko komisje techniczne wypra- 
cują swe raporty. 

    

Nam ich mieć nie wolno—a więc są groźne. 
GENEWA. 26,4. (Pat) — W zwią 

zku z rozpoczęciem przez komisję 
morską konferencji rozbrojeniowej 
prac nad ustaleniem, jakie rodzaje 
broni mają charakter specjalnie ofen 
zywny lub są najbardziej groźne dla 
ludności cywilnej, delegacja niemiec- 
ka zgłosiła propozycję uznania za pod 
padające pod to określenie następu- 
jących broni: 

  

1) okręty linjowe powyżej 10 ty- 
sięcy ton, 2) okręty awiomatki, 3) ło” 

  

dzie podwodne, 4) chemiczne i bak* 
terjologiczne środki wojny. 

Jak wiadomo, Niemcy mają prawo 
posiadania tyłko okrętów wojennych, 
nie przekraczających 10 tys. ton, ale 
w ramach tego tonażu posiadają jed 
nostki, dorównywujące i przewyższa 
jące swą wartością okręty linjowe 
znacznie większych rozmiarów, posia . 
dane przez inne państwa. Propozycja 
niemiecka zmierza więc do zapewnie 
nia Niemcom przewagi w tej dziedzi 
nie zbrojeń. 

Konferencja min. Zaleskiego 
ze Stimsonem i Mac Donaldem 

GENEWA. 26.1V. (Pat). Minister 
Zaleski odbył w An. 26 b. m. kon- 
ferencję z amerykańskim sekreta- 
rzem stanu Stimsonem oraz prem- 
jerem W. Brytanji Mac Donaldem. 

Narada Stimsona z Mac 
Donaldem i Brueningiem. 
GENEWIA, 26. 4. (Pat). Amery 

kretarz stanu Stimson odbył w dniu 26 b. 
m, naradę w Mae Donaldem i Bruningiem 
których następnie zatrzymał na śniadaniu. 

PRANESIMAI 

W sprawie konferencji 
reparacyjneį. 

BERLIN. 26.4. (Pat) — Biuro Con 
ti donosi: W dniu wczorajszym am- 
basador brytyjski w Berlinie, zgodnie 
z uchwałą 6 mocarstw, wręczył w u- 
rzędzie spraw zagranicznych notę z 
zapytaniem, czy rząd Rzeszy zgodzi 
się na zwołanie konferencji reparacyj 
nej na dzień 16 czerwca. Równo- 
brzmiące noty wręczone zostały przez 
przedstawicieli dyplomatycznych W. 
Brytanji w Paryżu, Rzymie, Brukse- 
li i Tokio. W politycznych kołach nie 
mieckich uważają za rzecz pewną, że 
rząd niemiecki wyrazi zgodę na ten 
termin. 

  

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Japonia nie zniesie żadnej ingerencji. 

PARYŻ. 26.4. (Pat) — Wyższy u 

    rzędnik japońskiego / ministerstwa 
spraw zagranicznych _ oświadczył 
przedstawicielowi „„Le Petit Parsien*. 
że komitet 19-tu w Genewie, udziela” 
jąe mieszanej komisji rozjemczej w 
Szanghaju prawa oznaczenia daty wy 
cofania wojsk japońskich, narusza 
konstytucję japońską. 

W Japonji naczelne dowództwo 
marynarki spoczywa w rękach      

cesarza, Decyzja odwołania oddzia 
łów meże być powzięta wyłącznie 
przez sztab generalny, działający zgo 
dnie z instrukejami cesarza japoń 
skiego. Japonja nie zniesie w tej spra 
wie żadnej ingerencji z zagranicy. 

Stanowczy ton tej deklaracji — pi 
sze korespondent — różni się bardzo 
od mętnej i grzecznej frazeołogji, z 
jaką funkcjonarjusze japońscy za: 
zwyczaj wypowiadają swe myśli. 

PTO TOTEST TZ RTRTANIOT A SDI SA 

Sensacyjny proces we Lwowie. 
LWÓW, 26. 4. (Pat). 26 b. m. w drugim 

dniu rozprawy przeciwko Gożędini sgi prze- 
wodniczący otworzył postępowanie dowodo- 

we, 
Jako pierwszy zeznawał syn architekta 

Zaremby Stanisław, lat 14, uczeń 5-ej 
gimnazjalnej, brat zamordowanej Elżbiety. 
Jest to świadek główny, który w śledztwie 

     
  

  

stwierdził, że w postaci kobiety, zauważonej 
przez niego krytycznej nocy, rozpoznał Gor- 

swoje zeznania, złożone w śledztwie. 

  

    

  

zeznania potwierdza. 
adek Henryk Zaremba, 

amordowanej, potwierdza 
Pyta- 

nia prokuratora i obrońcy oraz odpowiedzi 
świadków nie wnoszą do rozprawy nowych 
taktów, któreby mgły niezbicie wyjaśnić ta- 
jemnicę nocy grudniowej. Następnie zezna- 
nia zaczął św. Marja Lucht. Na tem rozpra- 
wę odroczono do środy. 

gonową, a obecnie 
Drugi zkolei 

architekt, o, B 

    

Aresztowanie współprecow- 
nika Welingtona Koo. 

MOSKWA, 26. 4. (Pat), — Źródła sowiec- 
kie donoszą: Policja mandżurska dnia 24 
b. m, aresztowała pracownika  kancelarji 
Wellingtona Koo, gdy przekroczył granieę 
dzielnicy japońskiej. Ponadto aresztowano 
obywatela japońskiego który odwiedził Weł- 
lingtena Koo miał mu wręczyć jakiś doku- 
ment. 

Prasa japońska przypuszcza, że dalsza po- 
dróż komisji Ligi Narodów odbędzie się bez 
Wellingtona Koo, gdyż obecność delegata 
chińskiego uniemożliwi komisji badanie sy- 
tuaeji w Mandżurji poza japońską strefą 
wojenną. 

Antyżydowskie wystąpienia 
hitlerowców austrjackich. 
WIEDEŃ, 26.4. (Pat). „Neue Freie Presse* 

donesi: Wiczoraj narodowi-soejaliści wtarg- 
nęłi de gmachu politechniki i z okrzykami 
antyżydowskiemi poczęli wyrzucać studen- 
tów Żydów z gmachu, przyczem utworzono 
szpaler, przez który musieli przechodzić 
atydenai-kÓydzi. Wielu z nich poturbowano. 
Kilku studentów Żydów zmuszono do zdję- 
cia butów i wypędzono boso na ulieę. 

„Alolandis e 

V IADOMOŠCI Zz KOWNA 
PRZYGOTOWANIA LITEWSKIE 

DO HAGI. 
„Folksblat* kowieński z dnia 15 kwietnia 

donosi, iż litewskie ministerstwo spraw za- 
granicznych rozpoczęło już przygotowania 
do rozprawy między Litwą a sygnatarjusza- 
mi konwencji kłajpedzkiej przed trybunałem 
Haskim. Przedstawicieł litewski w Łondy- 
nie p. Sidzikauskas wyjechał do Hagi celem 
odbycia z przewodniczącym trybunału kon- 
ferencji w sprawie terminu procesu. Sędzią 
ze strony litewskiej będzie prof. Remeris, 
sekretarzem litewskim — dr. Natkieviczius. 
Jako agent litewski występować będzie p. 
Sidzikauskas. Prowadzone są pertraktacje o 
pozyskańie autorytetu z dziedziny prawa 
państwowego, bowiem prof. Mandelstam. któ 
ry w sprawie tranzytu występował po stronie 
litewskiej przeciwko Polsce, tym razem z po- 
wodów osobistych uchyla się od takiego wy- 
stąpienia. W, litewskich kołach politycznych 
panuje przekonanie, że przez przekazanie 
sprawy trybunałowi haskiemu sygnatarjusze 
nie zamierzają kwestjonować kroków litew- 
skich w. Kłajpedzie, lecz pragną raz na:zaw- 
sze znaleźć rozwiązanie niejasności konwen- 
cji i statutu kłajpedzkiego. 

Tenże dziennik dowiaduje się z miarodaj- 
nego źródła, że sprawa byłych członków dy- 
rektorjum kłajepdzkiego: Bóttchera i Puo- 
dżiusa, która pozostaje do dyspozycji na- 
czelnego prokuratora Kałvajtisa, nie zosta- 
nie przekazana sądowi przed procesem ha- 
skim. (W. L P.). 

    

„ROZSTRZYGAJĄCA WALKA*. 

Elta donosi z Kłajpedy, że „Mem. Dampf- 
boot* w artykule wstępnym p. t. „Rozstrzy- 
gająca wałka* ujawnia wielkie zaniepokoje- 
mie z powodu aktywności Litwinów w akcji 
przedwyborczej. Zdaniem pisma rzekomo 
„partje wielkolitewskie i stojące za niemi sfe 
ry i potęgi* już od przeszłej jesieńi przygo- 
towują się-do ogólnej napaści, a partje wiel- 
kolitewskie obecnie pracują w kraju Kłaj- 

pedzkim. jak nigdy jeszcze nie pracowały. 
Przywódcy tej partji objeżdżają planowo na 
wet małe wsić, kołportując w t cach eg- 
zemplarzy gazety litewskie, odezwy i broszu- 
ry. Pobyt premjera Tubelisa w kraju pismo 
również nawiązuje do wyborów. Zdaniem 
pisma, cel tych zabiegów jest wyraźny, a 
mianowicie rozbicie większości Sejmiku, 
by litewszczenie kraju, © czem i obecnie już 
mówi sie otwarcie, mogło postępować w 
szybszem tempie naprzód. 

  

    

  

PRZEKAZANIE SPRAWY BECKERA 
i MEYERA PROKURATURZE SĄDU 

WOJENNEGO. 

Sędzia Śledczy do spraw szczególnej wa- 
gi Nowiekis zakończył śledztwo w sprawie 
oskarżonych o szpiegostwo Beckera i Meyera 
którą przekazał prokuratorowi Sądu Wojen- 
nego. Proces będzie się toczył w Kownie 
nie wcześniej miż za dwa miesiące. Jako 
obrońca Meyera wystąpi adw. przys. prof. 
Stankiewicz. 

Specjalny korespondent Elty donosi z 
Kłajpedy, że w ub. sobotę Meyera z Bajor 
przewiezione do więzienia w Kłajpedzie. Z 
Niemice do Bajor przybyła żona uwięzione- 
go za szpiegostwo Beckera i w towarzystwie 
niemieckiego wieekonsuła w Kłajpedzie vom 
Hollebecka odwiedziła w więzieniu swego 
męża. 

HITLEROWCY NA „GOŚCINNYCH WYSTĘ- 
PACH“ W SMOLNIKACH? 

Onegdaj w Smolnikach doszło do krwa- 
wych incydentów na zebraniu Landwirt- 
schaftspartei. 5 osób zostało rannych. Nie- 
bawem zaalarmowano policję iurborską, któ 
ra samochodami przybyła do Smolnik. Szcze 
góły incydentu nie są jeszcze jasne. Jak 
przypuszczają, do Smolnik przybyła grupa 
hitlerowców i zajście sprowokowała. 

DYMISJA REKTORA UNIWERSYTETU 
PROF. CZEPIŃSKIEGO. 

Rektor Uniwersytetu prof. Czepiński zło- 
żył podanie Prezydentowi Państwa w spra- 
wie uwolnienia go od obowiązków rektora. 
Motywem prośby jest nadmierne obciążenie 
pracą. 

TUB ISTAT 

Popierajeie Przemysł Kralowy 
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Gieida warszawska z dnia 26 IV b.r. 
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Literatura: Bocheński Aleksander „Roz- 
walmy teatr (Słowo), Dembiński Henryk 
„Defilada umarłych bogów* (Żagary), „Pod- 
nosimy kurtynę” (Żagary), „Na rozstajnych 
drogach idącego pokolenia* (odczyt w Sali 
Śniądeekich) Jędrychowski Stefan — „Pod 
sąd i do Monachjum?* („Kurjer Wileński"), 
„Protest z budki suflera* (Kurjer Wileński), 
Legjonista — „Zaszufladkowač Dembiūskie- 
go“ (Kurjer Wileūski), Mackiewicz Stanislaw 
„Klopoty redaktora“ (Stowo), „Profesorowie 
U. S. B. pod sąd* (Słowo), „Pojęcia pomie- 
szane i niepomieszane (Słowo) Nowaczyński 
Adolf — U. S. B. i Z. S. R. R. (A.B.C.), Sto: 
warzyszenie młodzieży katolickiej „Odrodze- 
nie“ — odezwa, Strzetelski — „Ideologja i 
system wychowania państwowego* (przemó- 
wienie sejmowe, strzeszczone w А. В c) 
Studnicki Władysław — „Co ujrzeliśmy po 
podniesieniu kurtyny** (Słowo), „„Niezależność 
ideowa młodego pokolenia* (Słowo). „W 
sprawie końca kapitalizmu (Słowo), Swianie 
wicz Stanisław — „Kształtowanie się nowego 

pokolenia* (Kurjer Wfleński),  Szpotaūski 
Stanisław — „Postawmy rzecz jasno“ (Eks- 
press Poranny) i inne. 

Pro domo 'sua. 
„Jaka sztuka mieści się w artykule p. 

Dembińskiego, chyba sztuka, jak w piśmie 
konserwatywnem wypowiadać komunistycz- 
ną ideologję?“ 

pisze p. red. Mackiewicz. Bylišmy 
ma tyłe przezorni, że, pragnąc unik- 
nąć nieporozumień, opatrzyliśmy ar- 
tykuł Dembińskiego komentarzem, 
wyjaśniającym nasz pogłąd na zada- 
nia sztuki. Dodamy tylko: pragnąc 
tworzyć istotnie, a nie paseistycznie 
majaczyč, musimy mieć surowiec w 
posłaci światopoglądu filozoficznego 
1 społecznego. Chcąc organizować 
psychikę, urabiać typ psychiczny po- 
trzebny ze względów społecznych, 
anusimy wiedzieć coś o tych „wzglę- 
dach społecznych. Ponieważ dotych- 
czasowa publicystyka i polityka nie 
daje nam potrzebnego substratu, się- 
gamy sami. To jest odpowiedź na py- 
tanie zawarte w przytoczonej cytacie. 

Twierdzenie drugie stało się punk 
tem wyjścia obfitej polemiki. 

3 linje argumentów. Argumenty 
strony atakującej ułożyły się w 3 ko- 
lejne ofenzywy. 
-  Ofenzywa I. Proste wykazywanie 
analogji między komunizmem a „Kur: 
tyną*. Bez żadnych dalszych twier- 
dzeń. Przyjmuje się za pewnik, że 
komunizm jest złem, a kapitalizm do- 
brem. Co więcej, stara się przeprowa- 
dzić sugestję uniwersalnej analogji z 
komunizmem i uniwersalnego prze- 
<iwieństwa ze światem zachodnim. 
Wschód komunistyczny i Zachód ka- 
pitalistyczny odcinają tu się ostremi 
linjami. (Przeważnie red. Mackie- 
wicz). 

Ofenzywa II. Ta metoda ataku 
polega na wykazaniu pewnych tyłko, 

«ząstkowych analogij (przeważnie z 
„dziedziny polityki ekonomicznej) mię 
dzy komunizmem sowieckim a pro- 
gramem Dembińskiego i następnie 
„zjadanie“ programu Dembińskiego 
na przykładzie obecnej rzeczywisto- 
ści rosyjskiej. (Przeważnie prof. Stud- 

nicki). 

Ofenzywa III. Tu zakłada się już 
silne pomieszanie elementów ustroju 

indywidualistycznego i kolektywisty- 

cznego i zwalcza się merytorycznie 

instytucje typu kolektywistycznego. 
(Przeważnie p. Bocheński). Metoda 
druga stanowi pewną symbjozę k 
tyki przy pomocy analogji i krytyki 
merytorycznej. 

Wąchanie wiatrów, U podstawy 
leży pytanie: skąd wiatr wieje? od 
wschodu, czy od zachodu? Dla ułat- 
wienia dyskusji nie będziemy robili 
już zastrzeżeń przeciw założeniom 

red. Mackiewicza, że: 
„„to, co nam daje cywilizacja europejska... 

mechanika Brytyjskiego Imperjum..  roła, 
orana przez tysiąclecie... 

są to same pozycje dodatnie. Wy' 
starczy dowieść, że niema czystości 
linji granicznej między wschodem a 
zachodem, że elementy wpływów za- 

chodnich są silniejsze w światcłpoglą- 

dzie Dembińskiego, aby można było 

powołać się na pogląd wybitnego hi- 

storyka polskiego Stanisława Szpo- 
tańskiego. Szpotański w swym arty- 
kule p. t. „Postawmy rzecz jasno“ 

      

GŁOS AWANGARDY. 
przypomina fakt, że przyjęcie chrze: 
Ścijaństwa z Niemiec groziło Polsce 
zagładą. Przyjęcie chrześcijaństwa 
było jednak koniecznością dziejową 
i nie stało się końcem polskości, po- 
nieważ wewnątrz kraju wytworzył 
się silny ruch prochrześcijański, któ- 
ry doprowadził do samodzielnych 
przekształceń kulturalnych. W obec- 
nej sytuacji rolę takich Niemiec prze- 
jęła trzecia międzynarodówka. Tyle 
Szpotański. My nie posuwamy się aż 
tak daleko, Bądź co bądź chrześcijań- 
stwo to cały system filozoficzny. Tu- 
taj nikt nie chce wprowadzenia ko- 
munistycznego systemu filozoficznego 
i religijnego. Najwyżej mała recepcja 
paru urządzeń gospodarczych.  Оре” 
racja znacznie mniej bolesna dla psy- 
chiki społecznej, znacznie więcej dla 
różnych „kieszonkowych interesów*, 
jeżeli wziąć wyrażenie Petrażyckiego. 

Ten sam rozmach, ta sama mentalność 
„piatiletki*, „zaciśnięte pięści* etc. 

— pisze red. Mackiewicz. Roz- 
mach istnieje w każdym ruchu społe- 
cznym, który nie jest inercją i bezwła 
dem. Mentalność „piatiletki* nie tak 
daleko odbiega od mentalności „uprze- 
mysławiania* Rosji przez Piotra Wiel 
kiego, albo od mentalności rozwoju 
przemysłowego zachodnich państw 
kapitalistycznych. „Zaciśnięte pięści 
znalazłyby się w innej odmianie i w 
„hackenkreutzu“ hitlerowskim i w fa- 
szystowskiej wzniesionej dłoni. 

Obcęgi myśli. Czy obcęgi myśli, 
o które woła Dembiński, pokrywają 
się z temi, które zarzuca bolszewizmo- 
wi ulotka katolickiego „Odrodzenia ': 

Sowiecka struktura: gospodarcza to tylko 
zewnętrzna strona bolszewizmu. Bolszewizm 
to walka z Bogiem, to materjalizm, to nie- 
wola myśli i sumienia, to zniszczenie jedno- 
stki, to przemienienie człowieka w bezdusz- 

ny automat. 

Niewąpliwie niezupełnie. Jest ana- 
logja narzędzia, niema analogji celu. 
Jest to różnica nietylko kwantytaty- 
wna, ale właśnie wręcz przeciwnie 
kwalitatywna. Ponieważ Dembiński 
reprezentuje 

spirytualistyczny pogląd na świat. „.U pod 
łoża tkwiła niewątpliwie teza katolicka o 
konieczności wzięcia łudzi w pewne obcęgi 
moralne (dr. Swianiewicz). 

Dembiński opiera swoje dążenia 
społeczne na  niematezjalistycznym 
światopoglądzie filozoficznym. Włas- 
ne tezy funduje na gruncie filozof ji 
katolickiej. To żadna analogja, że 

Bolszewizm wytwarza sui generis religij- 
ny nastrój. 

jak udawadnia red. Mackiewicz. 
Jeżeli dobrze rozumiemy Dembiń- 

skiego, chodzi mu nie o „sui gene- 
ris“ religję a zwłaszcza nie o jej na- 

strój (opjum dla ludu), ale tyłko i 

wyłącznie o dopuszczalność religijnej, 

katolickiej motywacji, a choćby i ka- 
żdej innej, poza  materjalistyczno- 
filozoficzną. 

Zdanie prof. Studnickiego, że 
„.każdy nowy krok na drodze czy to Ści- 

słej nauki, czy filozoficznego myślenia nies 
jest produktem kolektywizmu myślenia, lecz 

dziełem indywidualnem, 

nie podłega dyskusji. Wyrażenie 
„kolektywizm myšlenia“ jest zrozu: 
miałym skrótem. Każdy krok jest 

dziełem indywidualnem, ale marsz 

jest już produktem kolektywu. Kon: 

kretne przeżycia psychiczne mogą 

się dokonywać tylko w psychice in- 

dywidualnej. To nie ulega wątpliwo- 

ści. Natomiast terminy „kolekty- 
wizm* lub „indywidualizm odnoszą 
się do związków, jakie zachodzą w 
płaszczyźnie społecznej między prze- 
życiami jednostek, I tu byłoby bardzo 
ryzykowne twierdzenie, że—dorobek 
ścisłej nauki czy filozoficznej myśli 

nie jest produktem kolektywizmu. 
Jeszcze jeden powiew * zachodu. 

U podstawy koncepcji Dembińskiego 
stoi zachodni, sorelowski 

Antyliberalizm...: prawo do przodowania 

w społeczeństwie daje nie fakt posiadania 
za sobą mechanicznej większości, ałe fakt 
posiadania wielkiej idei oraz niezłomnej, o- 
fiarnej woli do realizowania tej idei. (Dr. 
(Swianiewicz), 

St. Jędrychowski. 

(D. N.) 

  

OKRĘT POTĘPIEŃCÓW. 
Od pewnego czasu prasa europej- 

ska poświęca dłuższe artykuły i krót 
sze wzmianki tajemniczemu okręto- 
wi, który zawitał do nas aż z dale- 
kiej Argentyny, a któremu żaden 

port zachodnio - europejski nie 

chciał udzielić gościny. Tajemniczy 
okręt nosi nazwę „Chaco%, W Euro: 

pie przezwano go „Okrętem potępień- 

<ów*. Nazwa, budząca dreszczyk sen* 

sacji i myśl o trędowatych. Nazwa, 
jak z kryminalnego romansu czy fm 

mu, coś a la „Ulica potępionych 
dusz. 

Na nazwie jednak bodaj cała sen- 
sacja się kończy. Chodzi bowiem nie 
o żadnych trędowatych czy. zadżu- 
mionych, a tylko najzwyczajniej w 
świecie o rzezimieszków i przestęp” 
ców politycznych, których rząd ar- 
gentyński, jako „uciążliwych cudzo- 
ziemców* wysiedlił, a których rodzin 
ne kraje, jako „uciążliwych autoch- 
tonów nie chciały przyjąć. Obecnie 

„OGhaco* jeździ sobie od portu do por 
tu, od państwa do państwa i stopnio- 
wo wyzbywa się swego żywego ła- 
dunku. 

Sprawa, zdawałoby się, najprost- 
sza pod słońcem. Jednak nasz wiek 
XX-ty nie byłby epoką „racjonalisty* 

czną*, gdyby zadawalniał się tylko 
konstatowaniem szczegółów, prostych 
jak samo życie, Nasz wiek lubuje się 
w sensacjach, Nasz wiek ze zwykłe” 
go, starego krążownika argentyńskie 
go „Chaco* zrobił „Okręt potępień- 
ców*; z przymusowych jego pasaże- 
rów — niesamowitych zbrodniarzy, 
których nawet święta ziemia nie chce 
przyjąć; z kapitana parowca Feliksa 
Attarci — „człowieka o straszłiwem 
wejrzeniu', z marynarzy krążownika 
— wyrzutków społeczeństwa, mało 
co lepszych od wysiedłonych „lūsti- 
ge Auslinder“. 

W pierwotnej liczbie — obecnie 
zmniejszonej bardzo znacznie —- 

stu kilkudziesięciu więźniów „Cha 
co* znajdowali się i znajdują Włosi, 
Połacy, Niemcy, Czesi, Łotysze. Hi- 
storja ich jest bardzo smutna. Przed 
laty wywędrowali oni za ocean, jak 
tysiące innych ludzi, w poszukiwa- 
niu chleba. Wywędrowali młodzi, peł 
„ni różowych nadziei i sił żywotnych. 
Za oceanem, różowe nadzeje zaczęły 
stopniowo ustępować miejsca szarej 
beznadziejności i czarnej zgryzocie. 
Ziemia obiecana okazała się niezbyt 

łasakwa dla emigrantów. Jedni ste- 
rali zdrowie w ciężkiej, mało wydaj: 
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przed południem w sali Senatu rozpo- 
częły się obrady pierwszego zjazdu sa- 
morządu gospodarczego Rzeczypospo- 
litej Polskiej. Zjazd zaszczycił swą obe 
enością Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej w otoczeniu członków domu cy- 
wilnego i wojskowego, przedstawiciele 
rządu z p. prezesem Rady Ministrów 
Prystorem na czele, marszałkowie Sej 
mu Świtalski i Senatu Raczkiewicz, 
przedstawiciele świata gospodarczego 
oraz delegaci przybyli z różnych częś- 
ci kraju. * 

Zjazd zagaił w imieniu komitetu 
prezes pomorskiej Izby Rolniczej w To 
runiu p. Esden-Tempski, witając Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 
przedstawicieli władz. Przewodnictwo 
zjazdu objęli sen. Wiechowicz, prezes 
Klarner i prezes Esden-Tempski. 

  

W imieniu rządu powitał zjazd p. 
min. Zawadzki, podkreślając znacze- 
nie obrad, jakie obecnością swą za- 
dokumentowały najwyższe władze 
państwowe. Zaznaczywszy, że wśród 
zebranych brak jest jeszcze bardzo 
ważnego czynnika świata pracy, p. 
minister Zawadzki oświadczył, iż oce- 
nia wielkie korzyści, które praca i or- 
ganizacja od wewnątrz może dać go: 
spodarce społecznej. Zdaniem p. mini- 
stra wśród kierowników życia gospo- 
darczego panuje nietylko zrozumienie, 
że w naszej mocy jest przezwycięże- 
nie przeciwności, ale i wola walki z 
psychozą negacji i defetyzmu gospo- 
darczego. Rząd potrafił zastosować 
szereg środków, aby zachować niena- 
ruszone dwie podstawy gospodarcze: 
równowagę budżetową i zdrowy pie- 
niądz. Rząd ma nadzieję, iż znajdzie 
u zebranych współdziałanie i twórczą 
współpracę w dziedzinie ożywienia ży- 
cia gospodarczego. 

Wkońcu p. minister złożył życze” 
nia owocnej pracy. 

Po przemówieniu p. ministra Za- 
wadzkiego zjazd witali: w imieniu 
Związku Organizacyj Rolniczych R. P. 
prezes Fudakowski, w imieniu Cen- 
tralnego Związku Polskiego Przemy- 
słu, Handlu, Finansów i Górnictwa na 

czelny * dyrektor Andrzej Wierzbicki, 
w imieniu handlu polskiego prezes Bo- 
gusław Herse, w imieniu rzemiosła 
polskiego prezes Karol Wend, w imie. 
niu kupiectwa żydowsk. prezes pos. 
Wišlicki, w imieniu rzemieślników ży- 
dowskich prezes Steiner. Wszy: 
mówcy w  powitalnych przemówie- 
niach podkreślali historyczną wagę 
dzisiejszego zjazdu, oceniając go jako 
etap wstąpienia społeczeństwa polskie- 

Uchwały I 
W. SPRAWIE WPŁYWU SAMORZĄDU 

GOSPODARCZEGO NA USTAWODAWSTWO 
ZJAZD przyjął następującą rezołucję: 

„Gdy podstawą współczesnego państwa 
jest idea łączenia wszystkich jego twórczych 
czynników, zjazd stwierdza, że nowa kon- 
stytucja Rzeczypospolitej zapewnić winna 
bezpośredni udział przedstawicielstwa go- 
spodarczego w działalności ustawodawczej. 
Zrównanie w prawach Senatu z Sejmem 
i wydatne oparcie składu Senatu © repre- 
zentację gospodarczą przyczynił się w sposób 
istotny do ustrojowego zabezpieczenia rów- 
nowagi interesów, dającej trwałość i pew- 
ność wewnętrznej budowie państwa*. 

| SPRAWIE ORGANIZACJI SAMORZĄ- 
DU GOSPODARCZEGO W POLSCE zjazd 
zwrócił się apelem do rządu Rzeczypospolitej 
© możliwie rychłe powołanie do życia Izb 
Rolniczych w najważniejszych pod wzglę- 
dem gospodarczym okręgach państwa, z 
zastrzeżeniem, że nowoorganizowane Izby 
Rolnicze winny uzyskać własne podstawy 
finansowe w drodze odpowiednich zmian w 
repartycji istniejących Świadezeń podatko- 
wych. Pozatem zjazd wypowiedział się za 

znowelizowaniem ustawy o Izbach  Rolni- 

czych w kierunku bezpośredniego udzielenia 
najszerszych praw wyborczych poszczegól- 
nym kołom producentów rolnych oraz orga- 
nizacjom rołniczym. 

Zjazd wypowiedział się również za znowe- 
lizowaniem prawa przemysłowego w kierun- 
ku objęcia przez Izby Rzemieślnicze wszyst- 
kich rzemieślników, wykonywujących swój 
zawód w celach zarobkowych. 

Wreszcie w związku z zagadnieniem or- 

ganizacji samorządu gospodarczego w Połsce 
zjazd stwierdził, że jednym z najskuteczniej- 
szych Środków usprawnienia gospodarki sa- 
morządu terytorjalnego byłoby przyznanie 
samorządowi gospodarczo-zawodowemu, któ- 
ry z własnych czynników knstytuujących się 
składa, samorządu powszechnego na tere- 

  

  

nej pracy, inni daremnie zmuszali 
Fortunę do uśmiechu na manow- 
cach zakazanych przez prawo zajęć. 
zulerki, bandytyzmu handlu narko” 

tykami i żywym towarem, spisków 

politycznych, zamachów terory 

nych, włóczęgostwa. Kręte ścieżki 
doprowadziły wszystkich tych poszu 
kiwaczy szczęścia do jedynego, nie 

zawodnego w takich wypadkach, acz 

niezbyt pożądanego celu: argentyń- 

skiego więzienia. Jedni  odsiedzieli 

krótsze lub dłuższe ierminy robót 

przymusowych, inni doczekali jedy- 
nie pod kluczem decyzji władz ar- 

gentyńskich. Decyzja ta brzmiała: 

wsadzić niewygodne dła państwa bra- 

ctwo na statek i wysłać tam, skąd 
przed łaty przybyli. Decyzja nieskom 

plikowana, a nadewszystko dla Argen 
tyny wygodna. Za jednym zamachem 
uwolnił się piękny kraj od sporej pa- 
czki nepożądanych osobników. Skarb 
asygnował fa ten szlachetny cel o- 
krągłą sumkę pezet; władze portowe 
w Buenos Aires zwerbowały odważ 

nego kapitana Attarci, który zkol 
dobrał sobie załogę z dzielnych mar 
narzy; administracja ofiarowała sta* 
rat stolicy zaopatrzył spiżarnię krą- 
żownika w zapas żywności na parę 

ry gruchot „Chaco“; wreszcie magist- 
miesięcy. Pozostawało tyłko podnieść 
kotwicę, co też pewnego, słonecznego 

dnia nastąpiło. „Chaco“, z žywym la- 

    

    

  

  

   

  

    

      

go na drogę wlašciwego doceniania ro 
li życia gospodarczego w życiu pan- 
stwa. Pozatem mówcy zwrócili uwagę 
na konieczność skrystalizowania się w 
naszej opinji publicznej zasadniczej li- 
nji polityki gospodarczej, wyrażającej 
się przedewszystkiem w  popieraniu 
wszystkich produktywnych ośrodków 
gospodarczych. Po przemówieniach 
powitalnych zabrał głos inż. Czesław 
Klarner, prezes Związku Izb Przemy- 
słowo-Handlowych, wygłaszając refe- 
rat generalny na temat zadań i wytycz 
nych państwowej polityki gospodar- 
czej. 

(Przemówienie prez. Klarnera, ze wzglę- 
du na późne otrzymanie tekstu, zamieścimy 
w jutrzejszym n-rze. Red.). 

Po referacie prezesa Klarnera na 
stąpiła przerwa w obradach, w czasie 
której zjazd opuścił Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej, żegnany przez pre* 
zydjum zjazdu, oraz marszałka Sena: 
tu p. Raczkiewicza, 

Po przerwie obrady zostały wzno 
wione i zapoczątkowane przemówice- 
niem prof. Krzyżanowskiego, radcy 
Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Krakowie, który omówił aktualne za 
gadnienia kryzysu gospodarczego, po 
święcając szczególną uwagę kwestjora 
kredytu oraz polityce gospodarczej 
państwa i uzasadniając między in 
nemi koniecznością obrony zasady g0 
spodarki prywatnej. Następnie zabrał 
głos wice-prezes Izby Przemysłowo - 
Handlowej Warszawskiej dyr. Wac 
ław Fajans, który omówił zagadnienie 
walutowe, podnosząc niewzruszalność 
waluty polskiej na tle światowego kry 
zysu pieniężnego. Trzeci zkolei mów- 
ca pos. Hołyński, radca Izby Przemys 
łowo - Handlowej Warszawskiej po 
święcił swe przemówienie kwestji 
budżetu państwa i samorządu oraz 
świadczeń socjalnych p. Wieniawski, 
radca Warszawskiej Izby Roln. omó- 
wił zagadnienie roli państwa, jako 
producenta, p. Dziewanowski — spra 
wę samorządu terytorjalnego, wresz 
cie sprawy świadczeń socjalnych po- 
ruszył wiceprezes Izby Przem.-Handlo 
wej w Sosnowcu dr. Likiernik. 
Wszyscy mówcy składali odpowied- 
nie rezolucje, które wiązały się śŚciś- 
le z referatem generalnym prezesa 
Klarnera. 

Po wysłuchaniu przez zjazd szere 
gu dalszych reefratów, komisja redak 
cyjna udała się na krótką naradę, w 
czasie której opracowano ostatecznie 
wszystkie wnioski, zgłoszone przez re 
ferentów. Wnioski odczytane przez 
prezydjum zostały przyjęte przez akla 
mację. 

rezolucje. ` 
nach miast wydzielonych z powiatów i woje- 
wództw. 

Zjazd wypowiedział się następnie za po- 
wołaniem do życia Związku Izb Rzemieślni- 
czych, wobec ukończenia rozbudowy sieci 
tych Izb na terenie całego państwa. 

Wi SPRAWIE STANOWISKA POLSKI W 
OBLICZU AKTUALNYCH ZAGADNIEŃ MIĘ- 
DZYNARODOWEJ POLITYKI HANDLOWEJ 
zj przyjął następującą rezolucję: „Zwa- 
żywszy, że naczelnym celem polskiej połity- 
ki handlowej jest zapewnienie stałej i silnej 
ekspansji produkcji krajowej na rynki za- 
graniczne, że zarówno przywóz do Polski, 
jak i wywóz z Polski doznały już daleko 
idącej Kkmpresji, że rozwój przywozu zwią- 
zany jest organieznie z polityką przywozu, 
zjazd stwierdza, że obok czuwania nad cha- 
rakterem importu należy dążyć wszelkiemi 
środkami do rozwoju eksportu, w szczegól- 
ności zaś kwalifikowanego. Wobee stosowa- 
nia przez obce kraje licznych narzędzi wał- 
ki ekonomicznej w zakresie wymiany mię- 
dzynarodowej, konieczne jest posiadanie 
przez Polskę elastycznych środków handlo- 
wo-politycznych, zdolnych zabezpieczyć roz- 
wój naszego wywozu*. 

W. ZWIĄZKU Z ZAGADNIENIEM PRE- 
FERENCYJ DLA KRAJOWYCH SUROW- 
CÓW: ROLNICZYCH zjazd przyjął rezoluej 
1) Zjazd uznaje, że zasada preferencyj dła 
wytwerów produkcji krajowej powinna obej- 
mować t. zw. surcwce pochodzenia rolni- 
czego w tym mym zakresie i wtym Sa- 
mym stopniu, jak i wyroby gotowe i 
ce pochodzenia przemysłowego i gt 
go. 2) Zjazd zwraca uwagę na konieczność 
podjęcia systematycznych badań naukowo- 
technicznych dla wyjaśnienia, w jakim za- 
kresie sprowadzane dotąd z zagranicy 
rowce mogą być w uwzględnieniu poszeze- 
gólnych właściwości technicznych oraz wa- 
runków obrotu zastąpione suroweami kra- 
jowemi. 3) Zjazd wyraża przekonanie, że 

  

    

          

   

   

  

dunkiem pod pokładem. ruszył w 
świat — po złowrogą sławę ..Okrętu 

potępieńców". 
Ocean przebyto szczęśliwie. Ok“ 

ręt zatrzymał się wpobliżu Genui. Po 
długich targach z władzami włoskie” 
mi, udało się kapitanowi wysadzić 
na brzeg 10 Włochów, którzy w swo- 
im czasie zbiegli z kraju, nie mogąc 
się pogodzić z ustrojem faszystow 
skim. Obecnie „czarne koszule” z pe 
wnością odpowiednio się „zaopieku- 
ją“ tymi „repatrjantami*. 

„Chaco*, spełniwszy część swego 
obowiązku ruszył do portów francus- 
kich. W Marsylji go nie przyjęto. Hi- 
szpanja też okazała się niegościnną. 
„Chaco ruszył więe w powrotną pod 
róż, lecz tylko do wysp Kanaryjskich. 
(Cudowne te wyspy, tonące w pod- 
zwrotnikowej zieleni i rozbrzmiewa: 
jące świergotem żółtych ptasząt, po” 
szły również za przykładem krajów 
romańskich i zabroniły krążowniko” 
wi zawijać do brzegu. „Okręt potę' 
pieńców* słaniał się więc czas jakiś 
po zalanych słońcem i okrywających 

tajemnicę Atlantydy toniach, poczem 
skierował się znowu ku Europie. Li- 

zbona go nie przyjęła. Wziął więc 
kurs na północ, zmierzając ku Lon- 
dynowi, Jednocześne rozeszły się po- 

głoski — dotąd niesprawdzone — że 
na okręcie wybuchł bunt. 

Bunt na okręcie na pełnem morzu 

  

—
 

decyzja co do praktycznego zastosowania za- 
sady preferencyj dla t. zw. surowcow rolni- 
czych może być powzięta dla poszczególnych 
artykułów lub grup towarów po dokładnem 
i wszechstronnem zbadaniu całokształtu za- 
gadnienia pod kątem widzenia. tych samych 
kryterjów, jakie są brane pod uwagę przy 
stosowaniu zasady preterencyj dla wytworów 
produkcji górniczej i przemysłowej i po 
przeprowadzeniu prób dła uzgodnienia sprze- 
cznych poglądów i interesów rolnietwa, prze 

mysłu, rzemiosł i handlu. 
Pozatem zjazd uchwalił bardzo obszer- 

ne rezolucje, dotyczące UDZIAŁU SAMORZĄ- 
DU GOSPODARCZEGO W: ADMINISTRACJI 
STOSUNKÓW, GOSPODARCZYCH, wypo- 
wiadając się w kierunku rozszerzenia praw 
samorządu gospodarczego w wykonywaniu 
administracji stosunków gospodarczych, w 
sprawie metod współpracy samorządu g0- 
spodarczego w zakresie opinjiodawczym z 
władzami rządowemi i wreszcie w kwestji 
organizacji handlu wewnętrznego artykułami 
rolniezemį oraz organizacji i standaryzacji 
eksportu rolnego. 

Po przyjęciu tych rezolucyj prze: 
mówił przewodniczący prezes Klar 
ner, zgłaszając następujący wniosek, 
przyjęty również przez aklamację: 

„Pierwszy zjazd samorządu g0s 
podarczego Rzeczypospolitej Polskiej 
powołuje do życia stałą komisję po” 
rozumiewawczą Izb Przemysłowo - 
Handłowych, Rolniczych i Rzemieślni 
czych w składzie po 5 przedstawicieli 
poszczególnych działów Izb, których 
wyznaczą w przeciągu miesiąca od da 
ty niniejszego zjazdu "Związek Izb 
Przemysłowo - Handlowych Rzeczypo 
spolitej, Ziazd Prezesów Izb Rolni- 
czych oraz Rada Izb Rzemieślniczych 
Rzeczypospolitej. Trzej przewodnieza 
cy zjazdu upoważnieni są przez zjazd 
do przygotowania na pierwsze zebra 
nie wspomnianej komisji stałej proje 
ktu jej regulaminu oraz programu 
prac. Specjalnem zadaniem powoła” 
nej komisji stałej będzie kontynuowa 
nie prac, podjętych przez zjazd, zwła 
szeza uzgodnienie kierunków działał 
ności wszystkich działów samorządu 
gospodarczego w zakresie rozwoju, 
kompetencyj i organizacji samorządu 
gospodarczego oraz dalsze kontynuo- 
wanie prace porozumiewawczych w od 
niesieniu do całości problemów, bę 
dących przedmiotem ogólnych zainte 
resowań trzech grup Samorządu $0- 
spodarczego*. 

Po przyjęciu przez zjazd tego wnio 
sku, prezes Klarner zreasumowal wy- 
niki.zjazdu, podkreślając ich dodai- 
nie znaczenie, wzniósł okrzyk: „Niech 

żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita, 
podchwycony przez zebranych, po 
czem obrady zjazdu zamknął 

ESET 

Teatr na Pohulance. 
„Car Lenin*. Sztuka w wielu odsło- 

nach Franciszka Porche. 

Jak ten Francuz potrafił dokonać 
tego cudu, żeby wyprać całą przera” 
żającą, olbrzymią historję leninow- 
skiej karjery ze zgrozy, jaka wieje 
od konsekwentnego pochodu jego i 
dei, od jego towarzyszy i skazanych 
na „likwidację* byłych ludzi — tege 
nie podejmuję się wytłumaczyć. Mo* 
że stuprocentowa burżuazyjność fran 
cuska, zdrowy rozsądek stuszował te 
jaskrawości słowiańsko - mongolskie, 
może płytkość ujęcia całej sprawy, 
robota sumiennego reportera, który 
pragnie zaspokoić ciekawość swych 
odbiorców, nie męcząć ich i nie nasi 
lając sytuacji. Poczciwie się to jakoś 
odbywa. Ot, trochę hałasu, okrzyków 
teatralnych, frazesów, odezwań się, 
(może historycznych), towarzyszy 
Markowa. Zinowjewa, Kamieniewa, 
idyliczny stosunek małżeński (Krup- 
skaja troszczy się o Wołodzię, jak ka- 
żda burżujka francuska o swego mon- 

sieur Pichon czy Durand), Dzierżyń: 

ski, mimo że p. Ciecierski, który go 

przedstawiał, drapał się tygrysim ru 
chem po porciętach, niczem zgrozy 
nie budził i raczej jest przedstawiony 
jako szpieg. niż jako kat Rosji, co, 
zw „že byt Polakiem, może na 
suwać niesamowite myśli o zbrodni i 
narzędziu kary. 

Są przecież sztuki z tej epoki 
wstrząsające, np. grana przez rosyj: 

ską trupę „Biała gwardja* (zdarzenie 

   

      

— to rzecz, nad którą wilki morskie 

przekładają zwykle burzę. Zwłaszcza 

jeżeli chodzi o okręt tego rodzaju co 
„Chaco“. Stary, wyranžerowany gru- 
chot, zdany na łaskę i niełaskę lu- 

dzi, którzy właściwie nic już prócz 
życia nie mają do stracenia. Wiemy, 
że bunty więźniów, zamkniętych w 
poczciwych naszych więzieniach lą- 
dowych rozpoczynają się zwykle od 
mordu na osobach dozorców. Góż do- 
piero mówić o żywiołowym wybuchu 
nienawiści łudzi—zwierząt, zamknię: 

tych w pływającem, zdanem na łaskę 
żywiołu morskiego, pudle? Archiwa 
admiralicyj kryją niejedną tragiczną 

zagadkę spotykanych czasem na mo” 

rzu okrętów widm, bez załogi, lub 

zawierających rozkładające się szczą 

tki marynarzy, którzy powyrzynali 

się wzajemnie nożami. 
Na „Chaco* miał więc wybuchnąć 

bunt więźniów. Wiadomość tę należy 
przyjąć z dużem zastrzeżeniem, gdyż 
według innej wersji, kapitan Attarci 
udzielił współpracownikowi jednego 
z pism paryskich wywiadu jak naj 

bardziej optymistycznego. Kapitan 
chwalił posłuszeństwo więźniów i nie 
wspominał wcale o jakichkolwiek tru 
dnościach, stawianych krążownikowi 

przez władze portowe. „Chaco* miał 
nie opuszczać portu barcełońskiego, 
miał następnie wysadzić 49 więź: 
niów w Kadyksie (w Barcelonie wy” 
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ze Skoropadzkim), to jest dopiero 
dramat-- Tam dopiero tragizm białych 
i czerwonych występuje przejmująco. 
Ałbo np. sceny robotnicze w „Ró- 
ży' Katerwy, jakie © wiele bar- 
dziej przejmujące swą zapo” 
wiedzią  tego, co miało się 
stać? A tu... nic... kukły z szopki, do- 
kładnie, sumiennie skopjowane, p. 
Wyrzykowski zrobił z siebie doskona 
łego Trockiego, p. Wołłejko generała 
i szwajcara naprzemiany, p. Breno- 
czy nastrojową damę dworu, p. Szpa- 
kiewiczowa, bardzo trafnie. ujęła ro- 
lę Krupskiej, może trochę za słodko, 
p. Bielecki, jako Lenin gadał i gadał, 
co mu autor kazał, ale wszyscy od- 
prawiali to „kumunisticzeskoje mi- 
sterjum made in France“, bez przeko- 

nania. Trzeba przyznać, że autor ma 
jedną zasługę: po porządku, pilnie, 
powiedział, co, jak, jedno po drugiem. 
było. Ale o tem pamiętamy jeszcze nie 
zgorzej. 

Syntezy... psychologicznego wy- 
wiadu, ujęcia tajemnicy duszy tych 
zbirów i katów, czy apostołów sposo- 
bu życia, na które będzie się może mu 
siało zgodzić i wiele innych jeszcze 
narodów i państw, tego w fotomonta- 
żu monsieur Porche niema. 

Zdaje się, że nikt nie jest mniej 
powołany do pisania i poznania Ro- 
sji, jak Francuzi, mimo, a może wła- 
śnie dlatego, że ją tak kochali, za .. 
miljony zresztą, za dobrze się tam 
procentujące renty „bawełnianej poń- 
czochy““, francuskch petits 
bourgois. rzeźwość ,zdrowy rozsą- 
dek, humanitarność i praktyczność, 
realizm i pracowitość usystematycznio 
ny podział, oddający sztuce, kulturze, 
rozrywkom i zabawom czas wolny od 
zajęć, komfort życia codziennego i 
trafność politycznych posunięć, prze- 
wroty polityczne, nie sięgającę nigdy 
duszy narodu, tylko form społecz- 
nych, czy to wszystko nie jest przeci- 
wieństwem do rosyjskich poczynań 
względem własnego narodu i obcych? 
Takie dwa światy nigdy się nie zra 
zumieją. Że arystokracja rosyjska u* 
ważała Francję i Paryż za drugą Oj 
czyznę, że się tam kuły polityczne 
projekty, to nie znaczy, żeby to była 
Francuzom znane. 

Więc te „strzępy epopei* któreś- 
my ujrzeli na Pohulance, nie miały 
w sobie wielkości, ani grozy. zaled- 
wie kilka scen: gdy malec denuncju- 
je ojca czekiście, gdy Rosja tańczy 
obłąkany taniec (w Weselu mieliśmy 
silniejszy efekt), pierwsza odsłona z 
figurami szopk i ostatnie, kiedy Le- 
nin bełkoce i ślini się w swym para* 
liżu, ale ponieważ jego potęgi nie uj: 
rzeliśmy, więc i ten upadek nie jest 
taki wstrząsa jący. 

Dobry był pomysł z żywemi sza- 
chami. Dodatki dziecinnie— przeraża 
jące, jako to: maski, kościotrupy i te 
jakieś cyrkówki, zaciągające kurtynę 
— zbędne. Wszak to nie widowiske 
dla dzieci... 

Reżyserja starannie zmontowała 
tę całą panoramę, ale nie mogła 
tchnąć ducha w płytką robotę francu- 
skiego autora. Mimo to, frekwencja 
zdaje się zapewniona. Komunisticze- 
skaja maładioż nie wytrzyma, żeby 
nie pójść choć na scenie obejrzeć 
swe bożyszcze, którego maskę dosko- 
nale odtworzył p. Bielecki. Hero. 

PTEDSESARESD SS 

Wybuch benzyny w pralni 
chemicznej. 

WARSZAWA, 26. 4. (Pat). 26 b. m. przed 
południem w pralni chemicznej Pauliny 
Holzmann przy ulicy 1 listopada na Pradze 
nastąpił wybuch benzyny wskutek  nieo- 
strożnego obchodzenia się z ogniem. Cięż- 
kie poparzenia odniosła właścicielka pralni 
oraz trzej pracownicy. Urządzenie pokoju 
przez wybuch zostało zniszczone. Pożar u- 
gaszono przed przybyciem straży ogniowej. 
Policja prowadzi Śledztwo celem ustalenia 

przyczyny wybuchu. 

Lindbergh bada możliwość 
skorzystania z oferty 

A! Capone. 
NOWY YORK, 26. 4. (Pat). Słychać, że 

Łindbergh bąda możliwość skorzystania 
z oferty AI Capone w celu odzyskania dziee- 
ka. W: międzyczasie na zarządzenie wydane 
z Białego Domu Al Capone nie ma mieć 
żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. 

  

    

   

sadził 14), miał dalej odwieźć do 
Anglji więźnia Cohna (nomen-omen!. 
O swych pasażerach wyrażał się kapi- 
tan z subtelną ironją, twierdząc, że 
im „powietrze argentyńskie nie słu- 

ZYCH 

Jak pogodzić ten słoneczny wy- 

wiad dzielnego Argentyńczyka z bun 

tem na okręcie — pozostaje zagad- 
ką reporterów i agencyj telegraficz- 
nych. Jedno jest pewnem: „Chaco* 
otrzymał od rządu argentyńskiego ka 
tegoryczny rozkaz niewracania, dopó 
ki na pokładzie, a właściwie pod po- 
kładem krążownika znajduje się choć 
jeden „niepożądany  cudzoziemiec“. 
Rząd argentyński nie wnika w to, 
czy Europa. zgodzi się przyjąć sy- 
nów marnotrawnych. Dla rządu ar- 
gentyńskiego jest rzeczą doskonale 
obojętną, czy zamknięci w ciasnych 
kajutach — nakształt zwierząc w kla- 
tkach — więźniowie nie wyginą od 
złej strawy, odoru i złego traktowa” 
nia. Rząd argentyński zapatruje się 
na życie bardzo prostolinijnie. 

Wkrótce ludzie przestaną mówić 
o „Okręcie potępieńców'. Narazie 
jednak stanowi on jedną z czołowych 
sensacyj dnia. 

T. J—ski. 

PORE ае 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Konferencje graniczne poisko- 

"litewskie. 
MW ostatnim tygodniu na pograni- 

czu polsko - litewskiem odbyły się 

rejonowe konferencje graniczne przy 
udziale władz KOP., starościńskich ze 
strony polskiej i komendantów pol 
<ji litewskiej i naczelników powia 
tów ze strony łitewskiej. Na konfe- 
rencjach omawiane były aktualne 
sprawy rozszerzenia t. zw. małego ru 
chu granicznego, ustałanie maksymal 

   

nego terminu rolnikom przekraczają 
cym granicę, prolongowania przepu 
stek sezonowych i t. p. 

Wobec mającej nastąpić umowy 
o rozszerzeniu małego ruchu granicz: 
nego między Polską a Litwą na gra- 
nicy mają być udzielane na przeno- 
szenie towarów, prze prowadzanie ko 
ni, bydła i nierogacizny oraz przewo- 
żenie zboża w większej ilości. 

  

Nieudany zamach na pociąg. 

  

jawnieni narazie sprawcy rozkręcili 
wczoraj pod Łunińcem szyny kolejowe usi- 

w ten sposób spodować wykolejenie 
pceiagu pasažerskigo. 

Na szezęście uszkod 

  

mie zostało zauwa- 

  

żone przed nadejściem pociągu i naprawio- 
ne, czem zapobieżono niechybnej katastrofie. 

Powiedomione o wypadku władze śledcze 
wdrożyły dochodzenie. 

Troki. 
"Teatr amat, Komitet P. W.i W. F. 
Koło Przyjaciół Harc. Uczczenie Ś. p. 
ks. bp. Bandurskiego. Obchód 3 Maja 

Trzeba zanotować następujące sprawy z 
maszego życia kulturalnego. 

— Sekcja amat. 22 baonu K.O0.P. dała 
przedstawienie „Karpaccy Gorale“ Rzecz 
wystawiono z wielkim nakładem pracy i niez 
wykłą starannością. Powodzenie było duże. 

— Odbyło si : Miejsk. Kom. 
P. W.i Wi F. tanał wobec niez- 
wykle trudnego, a nawet niemożliwego do 
rozwiązania zadania: 
bienie wojskowe i wi 
„jeśli Komitet Pow. tera 70 proc. docho- 

dów dla siebie, a nic, literalnie nic, nie da- 
jskiemu Komitetowi. Tem bardziej za- 

tych funduszów przez powiat. kom. 
niezrozumiałe, że przecież cała praca 

fizyczno- howaw. 

  

      

   

    

    

     

  

jest 
przysposobieniowa i 

  

     
     

przeszła pod opiekę AOBU, y znowu 
od kom. pow. jest ni żny. Miasto i gmi- 
na wiejsk ulegając skowi Sejmiku,      
obniżyły zasiłki dła miejscowych. komitetów 
PW W. F. Miejski np. Kom. ma do 
<łyspozycji na cały rok 30 zł ieści 
zł.). Jak tu prowadzić 

  

    

         gadnienie? Wt rzeczywistości od Pow. Kom. 
niema tu najmniejszej pomocy. 

— Miejscowe Koło Przyjaciół Harcerstwa 
odbyło swe walne zebranie, na którem dhna 

przedłoż sprawozdanie z 

działalności drużyn żeńskich i ks. W. Pot- 
wzebski drużynowy z pracy drużyny żeglar- 
skiej męskiej. Praca idzie dobrze. Drużyny 
rozwijają się normalnie. Podnoszono na zeb- 
raniu niezwykle życzliwe ustosunkowanie 
się do Harcerstwa Magistratu i Komitetu 
Miejskiego P. W. i W. F. Ta życzliwość 
pomaga w szczególności drużynie męskiej 
do osiągnięcia celów. Przez cały rok Koło 
utrzymywało izbę harcerską. Zebranie uch- 

waliło, aby Zarząd Koła i dalej współdzia- 
łał z drużynami. 

Tutejsze Semin. ‹ 
igė Š. p. biskupa Bandurskiego. S. p. k 

biskup Bandurski był duchowo ściśle zwią- 
zany z tutejszem seminarjum. Tu udzielał 
sakr. bierzmowania uczniom. Tu prowadził 
rekolekcje dla młodzi Tu umacniał pracę 
"harcerską. Tu był na pierwszej maturze i 
poświęcał sztandar szkołny. Pamięć Ś. p. ks. 
biskupa Bandurskiego jest szczególniej dro- 
gą tutejszemu seminarjum. To też z całą 
starannością i z całą czcią przystąpiono do 

uczczenia 6. p. ks. biskupa. Rano odbyło się 
nabożeństwo za Ś. p. ks. Biskupa. Wieczorem 
«w sali internatu uroczysta akademja, na któ- 
rą złożyły się przemówienia przedstawicieli 
grona nauczycielskiego i młodzieży, produk- 
«je wokalne i muzyczne. Wzruszały serdecz- 
mość i ciepło przemówień i niezwykły pi 
%yzm w wykonaniu bogatego programu a 
demji. Obecni na akademji byli przedstawi- 
«ciele wojska i społeczeństwa miejscowego. 

— Komitet Obchodu Uroczystości Majo- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

   

     

  

Naucz. uczciło pa- 
     

  

  

   

  

   

a którem ustalono 
i byli przedstawi- 

wej odbył posiedzenie 
program obchodu. Obės 
ciele wszystkich 0 j i intytucyj, 
prócz jednej organizacj ło to wszy 
stkich obecnych, bo to jest organizacja pol- 

Nil. 

    

        

ska. 

Mołodeczna. 
U Rzemieślników. 

W, dniu 20 marca 1932 r. odbyło się Wal- 
ne Zgromadzenie Członków Powiatowego Ce- 

  

    

  

      
    

  

chu anego Rzemieślników Chrześcijan 
w Młodecznie w lokalu własnym Cechu, przy 
ulicy nkowej 86. Na zebraniu tem poru-    
szano szereg spraw gospodarczych i dokona- 
no wyboru nowego Zarządu Cechu w składzie 
następu Bu wicz Józef, krawiec 
z. Młodeczn: cechu, członkowie 
Zarządu: p. Jaczniakowski Karol z Mołode- 
czna, p. Nagrabecki Elizeusz z Krasnego, p. 
Niemcewicz Józelf z Radoszkowic, p. Olejarz 
Leonard z Mołodeczna oraz Olew i Wac- 
ław z Mołodeczna, Zebranie zaszczycił swoją 
obecnością p. zastępca starosty p. mołode- 
czańskiego Jerzy Niedziałkowski, interesu- 
jąc się żywo poruszanemi sprawami, zwią 

i z obecną sytuacją ekonomiczną miej- 
h rzemieślników. Zebrani między in- 

nemi postanowili przeka t. zw. Salę Rze- 
mieślniczą, niezdatną obecnie do przeznaczo 
nego jej użytku do dyspozycji Kom. Budowy 
Kościoła Garnizonowego w Mołodecznie. 

Przymusowe lądowanie. 
Lotnicy wyszli bez szwanku. 

W dniu wczorajszym w odległości 1 kim. 
od Turgiel pow. wileńsko-trockiego skutkiem 
defektu motoru opadł na pola samolot, nale- 
żący do Aeroklubu Wileńskiego. 

Skutkiem upadku w samolocie uszkodzo- 
ne zostało Śmigło. Lotnicy: pilot Tadeusz 
Żeligowski i obserwator Eugenjusz Meyer 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności wyszli 
bez szwanku. 

Okradzenie wagonu. 
Onegdajszej nocy na szlaku kolejowym 

Dukszty—Brasław z wagonu Nr. 1374 pocią- 
gu Nr. 3453 w tajemniczy sposób została 
skradziona bela skóry wyrobionej wagi 34 
klg. Wi wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia zdołano ustalić, iż kradzież popełniona 
została między stacją Grytunja a Trapszą. 

Aresztowanie oszustów. 
Na terenie gm. kozłowskiej zatrzymano 

trzech oszustów—agentów Adama  Nieckę, 
Witolda Hemkę i Bolesława-Antoniego Mich- 
niewieza, którzy ofiarowywali włościanom 
pożyczki pieniężne „na dogodne spłaty*. O- 
szuści pobierali od włościan tytułem kosztów 
manipulacyjnych po 3 do 5 zł. obiecując, 
iž pieniądze nadejdą łada dzień. Wj ten spo- 
sób zdołali oni oszukać kiłkudziesięciu rol- 

ników. (e). 

          

   

   

    

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowagródzki „Kurjera Wiłeńskiego'* mieści się 

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

Od dnia 24 
- = 

Miejskii 0.50: 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku     
wyspa zatopionych serc 

W rolach głównych: Jeanette Mc Donald i Jack Oakie. 

WKRÓCE: Harold, trzymaj się.   
  

Skazanie na Śmierć dwóch szpiegów. 
L/DA, 26.4. (Pat) — W dniu 26 

kwietnia wyrokiem sądu doraźnego w 
Lidzie skazani zostali z art. 51 K. K. 
i art. 1 $$ 1, 3 i 4 rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lu 
tego 1928 r. dwaj obywatele polscy, 

Józef Trubacz i Mchał Czechowicz na 
karę śmierci przez powieszenie, za 
szpiegostwo na rzecz jednego z państw 
ościennych. Obrona wniosła do Pana 
Prezydenta prośbę o ułaskawienie. 

Katastrofa lotnicza. 
LIDA, 26. 4. (Pat). W dniu 26 kwietnia 

na lotnisku 5 pułku lotniczego w Lidzie wy- 
darzyła się katastrofa lotnicza podczas star- 
towania samołotu wojskowego, pilałowanego 
przez por. Skudłarka. Samołot, lecący na wy- 
sokości około 1 metra nad ziemią, uderzył 
podwoziem przechodzącego tamtędy robot- 

   

nika parku ltniczego Gołuchowskiego Stani- 
sława, którego zabił na miejscu. Po prze- 
byciu jeszcze około 200 metrów aparat wy- 
wrócił się i rozbił doszczętnie. Por. Skudłar- 
rek i mechanik szeregowiee odnieśli bardzo 
ciężkie obrażenia ciała. 

PRZEWODOWY KIA 

Lida. 
Przygotowania do obchodu 3 Maja. 

Wczoraj w Lidzie odbyło się organiz: 
me posiedzenie komitetu obchodu 3 maja, 
%tórem ustalono w głównych zarysach pro- 
gram obchodu oraz dokonano wyboru pre- 

  

    

zydjum komitetu, składającego się z 14 osób. 
Prezesem komiietu został wybrany zastępca 

starosty p. Dziadowicz, wiceprezesami bur- 
mistrz Zadurski i zastępca inspektora szkol- 
nego p. Witkowski. sekretarzem p. Bożek. 
Po zebraniu komitetu odbyło się posiedzenie 
prezydjum, na którem omówiono szczegó- 
łowo program uroczystości. 

Nadużycia w Zw. Osadników w Wilejce. 
Były wiceprezes Zw. skazany na długoletnie więzienie. 
Przed sądem okręgowym stanęli w cha- 

wakterze oskarżonych Daniel Żeligowski, b. 
wice-prezes i kierownik Związku Osadników 
w Wilejce i Konstanty Wojewódzki, osad- 
nik ze wsi Laspoła i członek komisj 
zyjnej Związku. 

Akt oskarżenia zarzucał obu podsądnym 
nadużycia, jakich się dopuszczali z tytułu 
piastowanych obowiązków na szkodę człon- 
ków Związku. 

Naskutek masowych skarg poszkodowa- 
nych o przywłaszczenie z ich krzywdą sum 
uzyskanych z Państwowego Banku Rolnego 
tytułem pożyczek z funduszów zapomóg i 
kredytów ulgowych, władze śledcze wdrożyły 
dochodzenie i ustaliły, iż Żeligowski w wie- 
łu a Wojewódzki w jednym wypadku pod- 
nosili w imieniu pożyczkobiorców przyznane 
fm pożyczki, które następnie bądź w całości, 
bądź częściowo przywiaszczali sobie. 

   

Daniel Żeligowski w okresie od paździer- 
nika 1928 r. do lipca 1930 roku pobrał za 
stałszowanemi upoważnieniami dla osadni- 
ków: Stefana Żołnierowskiego — 347 zł. 57 
gr. Andrzeja Marciniaka — 2368 zł. 15 gr., 
Jana Wioronowskiego 663 zł. 90 gr., Fe- 
liksa Szałkowskiego — 984 zł. 90 gr.. Czesła- 
wa Siedleckiego — 1476 zł. 60 gr., Bolesława 

Wojciechowicza — 984 zł. 90 gr.. Bolesława 
Kremensa — 966 zł. 20 gr., Franciszka Ho- 
łuba — 1772 zł. 72 gr., Piotra Maciulki — 
3.249 zł. 52 gr., Ignacego Worołki — 1871 
zł, 36 gr. i Juljana Klentaka 491 zł. 70 gr. 

Poszkodowani: Marciniak, Woronowski, 
Szałkowski, Siedlecki, Wojciechowicz, Hołub 
i Klentak oświadczyli, że żadnych upoważ- 
nień do podjęcia w ich imieniu pożyczek 
Żeligowskiemu nie wydawali. 

Naskutek nalegań Żeligowski po kilku 
miesiącach zwrócił pieniądze Klementakowi, 

  

K U RWE R 

„Zielone winogrona". 
Onegdajszy, nie będący zresztą dla 

żadnego z rozsądnych obywateli wi- 
leńskich niespodzianką wybór  d-ra 
Wiktora Maleszewskiego na stanowi- 
sko prezydenta miasta, dał asumpt 
naszym endeckim organom (Dziennik 
Wilenski“ i „Glos Wilna*) do opu- 
blikowania insynuacyj i złośliwych 
uwag pod adresem obozu prorządo- 

wego, którego nowy. prezydent jest 
wybitnym przedstawicielem. 

„Dziennik Wilenski“ insynuuje 
przewodniczącemu przy wyborach h. 
prezydentowi Folejewskiemu, że prze 

prowadził je, pogwałceając odnośne 
przepisy prawne, zarządziwszy gło: 
sowanie przy niedostatecznem quo- 

rum. 
Endeków oczywiście złości to, że 

ich głupi exodus spalił na panewce i 
wybory doszły do skutku. 

W młodoendeckim znów warszaw 
skim na 3-ch stronach „Głosie Wilna* 
znajdujemy nieco innego rodzaju „„in- 
formacje" — których poniższy ustęp 
cytujemy dosłownie: 

„P. Folejewski, nie chcąc ponosić odpo- 
wiedzialności za dalsze skutki niedołęstwa 
Rady i Magistratu, a nie widząc nadziei ry- 
chłego rozwiązania strupieszałego kolegjnum 
— ustąpił. 

„Władze nadzorcze natychmiast po u 
pieniu p. Folejewskiego, mianowały delega- 
tem rządowym przy Magistracie m. Wilna 
p. Adama Piłsudskiego, który posiadając sze 

  

   

  

   
   

  

   

     
rokie kompetencje, czuwać będzie nad r 
nowo ą gospodarki miejski 

  

  

  

ograniczając tem samem zakres działalnośc 
Rady Miejskiej i Magistratu do minimum. 

„Nie więc dziwnego, że w takich warun- 
kach nie było ludzi, którzy kwapiliby się 
zająć mocno zwężony i zniżony fotel prezy- 
denta miasta”. 

Co słowo to fałsz. Delegat rządn 
dla spraw finansowych nie umniejsza 
w niczem prerogatyw prezydenta i 
powołany jest do kontroli finansów, 
a nie rządów w Magistracie. A co do 
tego „zniżonego i zwężonego fotelu 
to zróbcie panowie młodoendecy głę- 
bszy wywiad wśród waszych patro- 
nów, ilu z nich pragnęłoby na nim za 
siąść. Ale widząc, że jest on dla was 
niedostępny, pocieszacie się przekony 
waniem siebie, że „te winogrona są 
zielone”. Próżna to fatyga. Wiedza 
wszyscy dlaczego udajecie lisa z baj- 
ki. й 

  

  

: Zyx- 
Sprostowanie. 

Do życiorysu prezydenta miasta p. dr. 
Maleszewskiego, zamieszczonego we WCZO- 
rajszym numerze naszego pisma, zakradł się 
przykry błąd zecerski, wskutek czego p. dr. 
Maleszewskiego zrobiono o 10-łat starszym, 
bowiem urodził się nie w 1873 r. jak wydru- 
kowano, lecz w1883 r. 

Kredyty dla Wilna 
na budownictwo drewniane. 

Magistrat otrzymał wiadomość, 
że Bank Gospodarstwa Krajowego 
przyznał dla Wilna kredyt na budow 

nictwo drewniane. Pożyczki udziela* 
ne będą przez Komitet Rozbudowy w 
wysokości 50 procent kosztów budo- 
wy domów drewnianych o pojemnoś- 
ci czteroizbowej, a więe zasadniczo 

przeciętnie do 4000 zł. 
Podania o pożyczki kierować na- 

leży do Komitetu Rozbudowy m. Wil- 
na, 

Kontyngens kredytów przyzna 
nych przez Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego wynosi 150.000 zł. 

Obniżenie taryfy 
autobusowej. 

Dziś w dniu 27 b. m. zbierze się 
Komisja, powołana przez Radę Miej- 
ską w celu przeprowadzenia rewizji 
cennika autobusowego. W związku » 
tem dowiadujemy się, że prace nad 
obliczaniem długości przejazdów, któ 
re posłużą za podstawę nowego cenni 
ka zostały już zakończone, W posie- 
dzeniu dzisiejszem wezmą również 
udział przedstawiciele Arbonu. No* 
wy cennik zostanie naogół zniżony i 
ma wejść w życie już w najblższym 
czasie. 
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Hołubie i Woronowi. Natomiast Szałwoksk 
mu wypłacił jedynie 500 zł, twierdząc, iż 
taką kwotę przyznał mu bank, zaś kwoty 
podjęte dla Marciniaka, Siedleckiego i Woj- 
ciechowicza, przywłaszczył w całości. 

Kremens i Maciulko wprawdzie wysta- 
wili Żeligowskiemu upoważnienia, lecz ten 
z pieniędzy otrzymanych z banku część przy 
właszczył sobie. 

Ekspertyza kaligraficzna stwierdziła. iż 
zakwestjonowane podpisy na  upoważnie- 
niach są uczynione ręką Żeligowskiego. 

Mikołajowi Kirykowi P. B. R. przekazał 
tytułem pożyczki 1934 zł. 60 gr., które wy- 
płacone zostały Wojewódzkiemu, działające 
mu na mocy upoważnienia pożyczkobiorcy, 
jednakże z kwoty tej Wojewódzki wypłacił 
Kirykowi jedynie 500 zł., przywłaszczając 
sobie 1434 zł. 60 gr. i dopiero po upływie 
roku zwrócił. 

Oskarżeni nie przyznali się do winy. 
Osk. Żeligowski twierdził, że wszystkie 

podjęte dla osadników kwoty wypłacił a 
upoważnień nie podbrabiał. 

Osk. Wojewódzki oświadczył, iż kwestjo- 
nowaną sumę zatrzymał sobie za zgodą Ki- 
ryka i zobowiązał się kwotę tę wpłacić do 
P. B. R. w terminie. 

Po zbadaniu poszkodowanych i szeregu 
świadków sąd, w składzie p. p. sędziów: Cz. 
Sienkiewicza, Milaszewicza i Zaniewskiego, 
uznał iż wina Żeligowskiego we wszystkich 
wypadkach, prócz dotyczącego Żołnierowicza 
została dowiedziona i skazując za każde z 
tych przestępstw, wymierzył łączną karę 
zamknięcia w więzieniu (d. p.) przez lat 
cztery z zaliczeniem mu na poczet tej kary 
trzechmiesięcznego aresztu zapobiegawczego. 

Osk. Wiojewódzkiego, wobec braku kon- 
kretnych dowodów, stwierdzających jego wi- 
nę — uniewinnił. Ka-er. 

      

   

  

  

     

  

W I LE Ń S K I 

WKRÓTCE wyśw. będzie 

najpiękn. polski film se- Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

K 
| Środa | 

| 27 | Wschód słońca — g. 3 m. 52 
| Kwiecień | >, nsa S 

$sestrzeżeni» Zskladu Metenraisgįi U. 3, 5. 

w Wlisie z dnie 26 IV — 1932 reka. 

Ciśnienie órednie w milimetrach: 755 

Temperstura śradnia — - 6° С. 

. usjwyfsza: Ą- 9 C 

vajniżazu + 2 С. 

ślad. 

zachodni. 

  

Dziś: Teofiła. 

Jutro: Pawła. 

  

mg. 8 m 41 
  

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

MIEJSKA. 
— POŻYCZKA NA UZDROWIENIE Fl- 

NANSÓW MIEJSKICH M. WILNA. Jak się 
dowiadujemy z państwowego funduszu po- 
mocy finansowej samorządom w pierwszym 
rzędzie ma być udzielona pożyczka Wżlnu, 
a to ze względu na katastrofalny stan finan- 
sów samorządu wileńskiego. 

— Starania Magistratu o pożyczkę inwe- 
styeyjną. Onegdaj wieczorem wyjechał do 
Warszawy  wice-prezydent miasia p. W. 

  

    

  

Czyż. Wyjazd jego ma na celu starania o 
pożyczkę na roboty inwestycyjne, o co do- 
tychczas bezskutecznie zabiegał Magistrat 
Wileński. Starania te poprze bawiący obeć- 
nie w Warszawie p. wojewoda Beczkowicz. 
W wypadku pomyślnego wyniku starań Ma- 
gistrat zamierza w pierwszym rzędzie przy- 
stąpić do wykonania planu regulacji brzegów 

Wfiilji oraz do rozbudowy elektrowni miej- 

skiej. 

   

    

Pi robotach tych Magistrat spodziewa 
się zatrudnić większą ilość bezrobotnych. 

— Rejestracja rowerów już się kończy. 
Z dniem 29 b. m. upływa ostatni termin re- 
jestracji rowerów. Rejestracji, jak wiadomo. 
dokonuje wydział komunikacyjny Magistra- 
tu. Z dniem 1 maja wszyscy rowerzyści, któ- 
rzy nie odnowia numerów rowerowych, hę- 
dą zatrzymywani na ulicy przez policjantów 
i karani grzywną w drodze doraźnej. 

— Kto zestanie następcą d-ra Maleszew- 

skiego. Wobec wyboru d-ra Maleszewskiego 
na prezydenta miasta, w Magistracie wileń- 
skim stała się aktualną sprawa obsadzenia 
stanowiska szefa sekcji zdrowia. Wybory 
nowego ławnika mają być dokonane natych- 
miast po zatwierdzeniu przez władze nadzor- 
cze' wyboru nowego prezydenta. Podług krą- 
żących w samorządzie pogłosek stronnictwa 
prorządowe wysunąć mają na to stanowisko 

radnych: d-ra Borowskiego względnie d-ra 

Safarewicza. : 
-— Nowe Studzienki. W' dniu wczoraj- 

szym kierownictwo robót w Bazylice Kated- 

ralnej przystąpiło do wiercenia studzienki 
na skwerze wis-a wis gmachu Urzędu Woje- 
wódzkiego: W] najbliższych dniach zostaną 

rozpoczęte roboty nad wierceniem  podob- 

nych studzienek na placu Katedralnym koło 
dzwonnicy. 

Prace te mają na cełu zbadanie kierunku 
wód podziemnych pod Bazyliką. 

  

  

LITERACKA. 
— Dzisiejsza Środa pożegnalna St. Wy- 

sockiej. Dziś w Zw. Literatów znakomita 
tragiczka polska, p. St. Wysocka, przed wy- 
jazdem z Wilna daje swój wieczór recytacyj 
no-teatralny. Na wstępie p. T. Byrski mówić 
będzie o „Wysockiej i młodem pokoleniu 
aktorskiem“, poczem nastąpią recytacje St. 
Wysockiej, nieżrównanej mistrzyni słowa. 
W. części drugiej wykonana będzie jednoak- 
tówka Bernarda Shaw'a „Czarna dama z 50- 
netów* w następującej obsadzie: Królowa 
Elżbieta — Wysocka, Szekspir — Wyrwicz- 
Wfichrowski. Czarna dama — Kamińska. — 
Gwardzista — Jaśkiewicz, reżyserja i infor- 

macje ——Radulski. Będzie to niezwykła no- 
wość w repertuarze Śród Literackich. Po- 
czątek o godz. 8 min. 30 wiecz. Wstęp bez- 
płatny, wprowadzeni goście płacą 1 zł. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Poranek strzelców wileńskich.  Nie- 

dzielny Poranek Strzelców, który odbył się 

w Małej Sali Miejskiej był miłą niespodzian- 
ką nietylko dła członków miejscowych Od- = 
działów Związku Strzeleckiego, lecz także 
dla szerokich warstw ludności całego Wilna. 

Z okazji 13 rocznicy zajęcia przez Woj- 
ska Polskie ukochanego Wilna (19 kwietnia 
1919 r.) — wygłosił komendant Akad. Odz. 
Zw. Strzeleckiego p. Włodzimierz Suroż prze 
mówienie na temat: „Marszałek J. Piłsud- 
ski i Wilno”, w którem przedstawił stosunki 

w okresie zdobywania Wilna i przeszkody, 
jakie zdrowa żołnierska myśl pokonać mu- 
siała na drodze walk o całą i nieokrojoną 

Polskę. f 
Okolicznościowe deklamacje p. Łukjań- 

skiej zakończyły pierwszą część poranku. 
drugiej części kilka utworów muzycznych, 
wykonała strunna orkiestra pod bat. kapel- 
mistrza Klewakina i orkiestra dęta pod bat. 
p. Bieńkowskiego. Rzęsiste brawa, jakiemi 
publiczność nagradzała wykonawców świad- 
czyły o tem, że orkiestry strzeleckie zasłu- 
żyły na to w zupełności. Największą niespo- 
dzianką był występ zespołu scenicznego Aka- 
demickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego pod 
reżyserją p. A. Jaksztasa i L. Włarskiego, 
których występy spotkały się z rzęsistemi 
oklaskami. W. St. 
— Z życia Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

niysłoweów Chrześcijan w Wilnie. W nie- 
dzielę dnia 24 b. m. odbyło się Doroczne 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze człon- 
ków Stowarzyszenia. Na przewodniczącego 
zebrania powołano p. inż. Dudo, który zko- 
lei zaprosił na sekretarza p. Sobeckiego. Po 
odczytniu i przyjęciu protokółów z ostatnie- 
go zebrania Sprawozdawczego i Walnego 
Zgromadzenia Nadzwyczajnego. prezes 
mo złożył sprawozdanie z działalności - 
rządu za rok ubiegły. Z przytoczonych przez 
sprawozdawcę cyfr wynika, że w wojewódz- 
twie wileńskiem wykupiono w 1981 roku w 
porównaniu z rokiem 1930 mniej świadectw 
przemysłowych dła handlu o 890 — dla prze 
mysłu o — 1.219, przyczem ulegają likwi- 
dacji przedsiębiorstwa tak większe, jak i 
drobne. Po złożeniu szeregu dalszych spra- 
wozdań przystąpiono do wyboru nowego 
Zarządu. W! wyniku tajnego głosowania zo- 
stali wybrani do Zarządu: p. p. Rutkowski 
i Zapolski (ponownie) i p. Żebrowski. Do 
Komisji Rewizyinej wybrano p. p. St. Pro- 
fica, J, Urbanowicza, J. Wysockiego, KŁ We 
cewicza i A. Zawadzkiego. Do Sądu Roz- 
jemczego — p. p. Ed. Kowalski, A. Zwie- 
rzyński, Z. Nagrodzki, K. Gorzuchowski, R. 
Ruciński, Wi. Augustowski, St. Kognowieki 

i Kl. Marcinowski. 
Zkolei p. Žejmo poinformowal zebranych 

o programie doraźnej pomocy dla handlu, 

      

    

       

  

zonu— pierwszy film 210- 

tej serji polskiej p. « 

  

opracowanym przez Naczelną Radę Zrzeszeń 
Kupiectwa Polskiego, który następnie za po- 
średnictwem Związku Izb został przedstawio- 
ny Rządowi. 

W! wołnych wnioskach przemawiał w 
sprawie akcji zwalczania bezrobocia p. Ed- 
mund Kowalski, składając też wniosek o 
zwrócenie się z prośbą do czynników miaro- 

dajnych, ażeby zatrudniono I 
przy umacnianiu brzegów Wi 
ten Zgromadzenie przekazało Zarządowi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 

29 kwietnia w piątek w Sali Gimnazjum Le- 
leweła o godz. 6 wiecz. odbędzie się zebra- 
nie Zw. Pań Domu, na którem wygłoszone 
będą odczyty: p. dyr. Krauzego, p. t. „Zdob- 
nictwo kwiatowe ogrodów i bałkonów* i 
p. Dziewanowskiej „Hodowla roślin donicz- 
kowych*. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny. 
Goście (za opłatą 50 gr.) mile widziani. 
— Odczyt gen. Orliez-Dreszera. W dniu 

5 maja o godz. 12 w południe odbędzie się 
w sali Kina Miejskiego odczyt prezesa Z 

  

   

   

      

rządu Głównego L. M. i K. generała Orlicz- ' 
Dreszera na temat „Polacy w Stanach Zjed- 
noczonych i Kanadzie'* wrażenia z podróży. 

Całkowity dochód przeznaczony jest na 
zasilenie funduszu kolonjalnego. Osoba pre- 
Iegenta daje zupełną gwarancję, iż w odczj 
cie będą poruszone najaktułniejsze zagadnie- 
nia naszego wychodźtwa. 

Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjalnej, pro- 

si o liczne przybycie. 
— Posiedzenie Naukowe Wil. T-wa Gi- 

nekologicznego odbędzie się we czwartek dn. 
28 b. m. o godz. 20 w lokalu Kliniki Położn. 
Ginekolog. USB. (Bogusławska 3) z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 

1) Pokazy chorych i preparatów. 
2) Prof. Jakowicki — Kiłka uwag w spra 

wie ropni cav. praevesical. Retsii po poro- 
dzie. 

3) Dr. R. Łuczyński — Historja Położni- 
ctwa 

4) Doc. W. Zaleski i Dr. R, Łucz 
i ach macicy pierwotnych 

  

    

     
° — Zarząd Koła Przyjaciół Akad. Polskie- 

go w Wilnie prosi wszystkich członków i 
sympatyków o przybycie na walne zebranie 
Koła, które się odbędzie w dniu 28 b. m. w 
lokalu Gimnazjum Żeńskiego im. E. Orzesz- 
kowej przy ulicy Orzeszkowej 9 o godz. 19. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Na I Zjazd Samorządu Gospodarczego 

w Warszawie wyjechali z ramienia Izby Rze- 
mieślniczej w Wilnie p. prezydent Izby Rze- 
mieślniczej Władysław Szumański, p. vice- 
prezydent Łazarz Kruk i p. dyrektor Jan Ła- 
zarewicz. 

— Rada Izb Rzemieślniczych w Warsza- 
wie. Dnia 27 kwietnia odbędzie się posie- 
dzenie Rady Izb Rzemieślniczych w Warsz. 
wie na którem rozważane będą niektóre za- 
gadnienia wymagające unormowania: 

1) Uzupełnienie art. 142 — Prawa Prze- 
mysłowego, w którym wymienione są zawo- 
dy zaliczone do kategorji rzemiosł. następu- 
jacemi: modniarstwo, bieližniarstwo, ha 
stwo. trykotarstwo, sitarstwo, kufernictwo, 
i walizkarstwo. 

2) Zagadnienia 
wytwórczych. 

3) Sprawy eksportu wyrobów rzemieślni- 
czych. 

4) Organizacja” ruchomych wystaw rze- 
mieślniczych. 

5) Sprawa produkcji narzędzi rzem'eślni- 
czych przez warsztaty rzemieślnicze. 

— Rzemiosła a Ubezpieczenia Społeczne. 
W dniu 31 marca 1932 r. odbyło się w Ra- 
dzie Izb Rzemieślniczych w Warszawie posie 
dzenie Komisji do Spraw Ubezpieczeń Spo- 
łecznych, pod przewodnictwem p. senatora 
St. Wiiechowicza w sprawie nowelizacji usta- 
wodawstwa społecznego. Na posiedzeniu tem 
powzięto szereg rezolucyj i uchwałono wiele 
wnisków, ustalając konieczność stworzenia 
w projekcie ustawy o ubezpieczeniu społe- 
cznem specjalnego działu ubezpieczeń dla 
rzemiosła, a to ze względu na specyficzne 
warunki pracy rękodzielniczej. 

— Strajk szeweów zbliża się ku końcowi. 
W: dniu wczorajszym w sytuacji strajkowej 
szewców — chałupników nastąpiło pewne od- 
prężenie, które pozwala mieć nadzieję na bli 
skie zakończenie strajku. Właściciele skle- 
pów, wobec nieugiętej postawy  strajkują- 
cych poszli na pewne ustępstwo, zgadzając 
się na podwyższenie o 1 złoty płacy na każ- 
dej parze obuwia. W związku z tem późnym 
wieczorem zwołana została narada przedsta- 
wicieli pracodawców i strajkujących szew- 
ców. 

   

    

organizacji spółdzielni 

RÓŻNE- 
— Wojewódzki Komitet dla Spraw Bez- 

robocia podaje do wiadomości, że czysty do- 
chód z imprez, zorganizowanych w „Dniu 
dla bezrobotnych* 3 kwietnia b. r. wyraził 
się sumą złotych 2.210 gr. 51 (dwa ce 
dwieście dziesięć złotych i 51 gr). Kwota po- 
wyższa została przełana na rachunek bieżący 
Komitetu. 

    

    

  
     

ZE 

TEATR I MUZYKA 
— Na Pohulance szłuka Franciszka Por- 

chć, Dziś, w środę dnia 27 kwietnia o godz. 
8 w. monumentalne dzieło Franciszka Por- 
chć „Car Lenin*. Sztuka ta, ciesząca się og- 
romnem powodzeniem na scenie teatru Ate- 
neum w Wiarszawie — i u nas zdobyła so- 
bie wstępnym bojem publiczność wiłeńską. 
wróżąc jej długie i wyjątkowe powodzenie. 

Jutro w czwartek dnia 28 b. m. o godz. 
8 w. „Car Lenin“. 

— „The Englich Players“ w Wilnie, — 
Dziś dnia 27 b. m. w Teatrze Lutnia Zespół 
Artystów Angielskich z dyr. Edwardem Stir- 
lingiem na czele przybywa na jedyny 
ny występ do Wilna, na który złoży 
świetna, przez cały świat gorąco pr: 
na, komedja w 3 aktach Bernarda Shaw'a 
„Candida*. Sztuka ta posiada mnóstwo cie- 
kawych momentów psychologicznych, odtwo 
rzonych z maestrją, na jaką tylko zdobyć się 
może mistrz tej miary, co Bernard Shaw. Po 
nadto walory tej komedji podnosi artystycz- 
ne wykonanie Zespołu Angielskiego. Sądząc 

recenzyj, jakie otrzymaliśmy z Sz i 
różnych krajów, w których trupa tam gości- 
ła, należy się spodziewać, iż i u nas najwy- 
bredniejszemu nawet widzowi widowisko to 
zapewni prawdziwą sjestę artystyczną. 

— Odczyt Z. Kleszezyńskiego w Lutni. 
Jutro, w czwartek dnia 28 b. m. o godz. 8 
min. 30 w. odbędzie się niezmiernie intere- 
sujący odczyt Zdzisława  Kleszczyńskiego, 
znanego poety i feljetonisty p. t. „Miłość 
przez małe i przez duże „M*: — o szpetocie 
dnia dzisiejszego i o pięknie jutra oraz o 
kulturze miłości. Bilety już są do nabycia 
w kasie Lutnia. 

  

     

  

      

  

PUSZCZA) 
Scenarjusz w-g powieści Weyssenhoffa z udz. najnowszych gwiazd polskiego ekranu 

Inny Benity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marr 

KA 

Dźwiękowe Kino 

Hollywood 
Mickiewicza 22 

  

RADJO 
ŚRODA. dnia 27 kwietnia 1932 roku, 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien= 
ny. 14.15: (Pieśni hebrajskie). wesołe piosen- 
ki (płyty). 1545: Kom. 15.25: „Wojsko poł- 
skie pod sztandarami Napoleona* odczyt. 

Stefan Żeromski” odczyt, 16.15: Kom. 
.20: „Garnki i nie-garnki* wizyta mi 

w zakładzie ceramicznym, 16.40: 

    

   

krofonu 
€odzieNiy odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 

cja angielskiego. 17.10: „Krajobraz widziany 
przez soczewkę* (z wędrówek fotografa). 
17,55: Koncert. 16.30. Kom, Związku Młodzie- 

ży Polsk, 19.00: Litewski poradnik rolniczy. 
5: Muzyka z płyt. -19.20: Przechadzki po 

mieście. 19.30: Wiadomości sportowe. 19.35: 

Program na czwartek i rozmaitości. 19.45: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.20; „Chrońmy 
zabytki najdawniejszej przeszłości*  pogad. 
20.15: Wielki konkurs muzyczny Rozgłośni 
Wileńskiej. Wiieczór IV. Muzyka polska. 
20.45: Paderewski na płytach. 20.50: Kwadr. 
liter. 21.05: Recital śpiew. 21.25: Recitał 
skrzypcowy. 21.30: Kom. 2245: Muzyka orga- 
nowa (płyty), 23.00: Muzyka taneczna. 

   

CZWARTEK, dnia 28 kwietnia 1932 roku. 

58: Sygnał czasu. 12,10: Kom. meteor. 
Odczyt roln. 12,35: Poranek szkołny. 
Program dzienny. 15,05: Kom. 15,20: 

= Ika Emigracja* — odczyt. 15,50: Audy- 
cja dla dzieci. 16,15: Lekcja franc. 16,40: 
Audycja muzyczna. 17,10: „Odwadnianie Po- 
lesi — odczyt. 17,35: Koncert. 18,30: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 199“. 18,50: Nowo- 
Ści teatralne. 19,05: Program na piątek i roz- 
maitości. 19,15: Pras. dzien. radj. 19,30: Au- 
dycja japońska. 20,00: „Trzy święte skarby 
Japonji“ — felj. 20,15: Muzyka lekka. 21,30: 
Słuchowisko z Krakowa. 22,15: Kom. i mu- 
zyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 

KRAJOBRAZ W* SOCZEWCE. 

Dzisiaj o godz. 17,10 nadany zostanie z 
Wiilna na wszystkie stacje feljeton p. Jana 
Bułhaka, znanego artysty — fotografa, p. t. 
„Krajobraz widziany przez soczewkę”. Fel- 
jeton zainteresuje z pewnoś nietyłko foto- 
grafów zawodowych i amatorów, ale i szer- 
Sze koła miłośników przyrody, której kult 
szerzy od łat z powodzeniem prelegent w 
sweich „Obrazach fotograficznych”. 

Z DZIEDZINY ARCHEOLOGJI. 

O godz. 20,20 przed mikrofonem wileń- 
skim wygłosi pogadankę dr. Helena Ceha- 
kówna. zwracając uwagę na konieczność och 
rony zabytków naszej najdawniejszej przesz- 
łości,a więc wykopalisk archeologicznych, 
kurhanów i cmentarzysk, których na terenie 
Wileńszczyzny znajduje się znaczna ilość, 
a które częstokroć niszczone są przez nieu- 
świadomioną ludność. 

   

    

   

  

    

KONCERT WIECZORNY. 

Sławny skrzypek francuski, przedstawi- 
ciel francuskiej szkoły skrzypcowej, ponow- 
nie w bieżącym sezonie wystąpi dzisiaj o 
godz. 21,35 w stodjo warszawskiem. Program 
obejmuje sonatę Mozarta, dwa utwory kom- 
pozycji koncertanta oraz fantazję Sarassate- 
go na tematy z opery „Carmen** Bizeta. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
PORNOGRAFICZNE LUSTERKA. 

Polieja śledcza m. Wilna prowadzi obee- 
nie dochodzenie w sprawie sprzedawanią 
na ulicach miasta lusterek z obrazkami por- 
nograiicznemi na odwrotnej stronie, 

Przed kilku dniami zatrzymano właśnie 
jednego takiego sprzedawcę przy którym pod 
czas rewizji ujawniono większą ilość luste- 
rek z pornografjami, które cieszą się podob- 
no nawet w dzisiejszych czasach kryzyso- 
wych, wielkim popytem. 

W lusterka te zaopatrywał sprzedawców 
ulicznych pewien kupiec, w stosunku do któ 
rego wdrożone zostało dochodzenie. (e). 

DALSZE ARESZTOWANIA W ZWIĄZKU Z 
FAŁSZOWANIEM KSIĄŻECZEK P. K. O. 

W wyniku dalszego dochodzenia w spra- 
wie ujawnicnego niedawno oszustwa z fał- 
вхомай!ет książeczek P. K. O. aresztowano 
znowu dwie osoby. 

Jeden z aresztowanych nazywa się Cieho- 
niak i pracował w charakterze starszego przo 
downika w T-wie „Klucze“. 

Cichoniak oskarżony jest © podrobienie 
podpisów na sfałszowanych książeczkach P. 
K. O. 

Decyzją wice-prokuratora przy sądzie оК- 
ręgowym w Wilnie został on osadzony w 
więzieniu Łukiskiem. 

Drugi zatrzymany niejaki Wiejniłowiez 
zwolniony został z aresztu pod dozór Peg. 
& e), 

  

   

  

ZAKOŃCZENIE DOCHODZENIA POLICYJ- 
NEGO W: SPRAWIE ZAGADKOWEJ KRA- 

DZIEŻY TRANSPORTU ZŁOTA. 

Dochodzenie w sprawie zagadkowej kra- 
dzieży 4.000 rubli w złocie z przesyłki baga- 
żowej z Warszawy do Wilna, o czem pisaliś- 
my już w swoim czasie, zostało w dniu wczo- 

$ ukończone. 
Mimo wysiłków władz policyjnych skra- 

dzionego złota nie zdołane odnaleźć. 
Zgromadzone przez  połieję  materjaly 

obciążają urzędnika kolejowego Żejmo, któ- 
remu władze prokuratorskie postanowiły 
wytoczyć sprawę sądową. 

Żejmo przebywa obecnie w areszcie pre- 

wenecyjnym na Łukiszkach. 5 
€). 

    

KRADZIEŻ GARDEROBY. 

— Z niezamkniętego mieszkania Tekli 
Kopaczynówny (Wiłkomierska 45) nieznani 
sprawcy skradli garderobę damską wartości 
350 zł. 

ZAMACH, SAMOBÓJCZY. 

— W celu pozbawienia się życia Janina 
Rodziówna (Ponarska 63) Wypiła spirytusu 
skażonego. Lekarz pogotowia ratunkowego 
po udzieleniu pomocy odwiózł desperatkę 
w stanie niezagrażającym życiu do szpitala. 
Przyczyna — choroba serca. 

PORZUCONE DZIECI. 

— W. klatce schodowej domu Nr. 2, 
przy ul. Piwnej znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej, w wieku około 2-ch miesięcy, W ko- 
ściele Misjonarzy przy ul. Subocz znaleziono 

drugiego podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 2-ch lat, przy którym była kartka: „Na 
imię Zeonn — zmuszona jestem opuścić 

dziecko z powodu nędzy”, Obu podrzutków 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Popłerajcie Przemysł Krajowy
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Rekrutacja robotników rolnych 
na roboty sezonowe do Łotwy 

W dniu 26 b. m. w małej sali kon 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
w Wilnie odbyła się konferencja w 
sprawie rekrutacji robotników rol- 
nych z terenu województwa wileńs- 
kiego na roboty sezonowe do Łotwy 
w roku bieżącym. 

Konferencję otworzył i zagaił p. 
wicewojewoda wileński Marjan Jan- 
kowski, prosząc następnie wicedyre- 
ktora Urzędu Emigracyjnego z War- 
szawy, p. Besiekierskiego o przewod- 
niezenie w dalszym ciągu obradom 
konferencji. W obradach uczestniczy 
li przedstawicieł M. S. Z. p. Gajdziń- 
ski, konsułowie Rzeczypospolitej poł- 
skiej p. Kolankowski z Rygi i p. Ba- 
biński z Dyneburga, naczelnik wy- 
działu pracy i opieki społ. p. K. Jocz, 
starostowie granicznych powiatów 
pp. Januszkiewicz (Brasław) i Trame 
court (pow. dz „, radca wo- 
jewódzki p. A. Trocki, kierownik P. 
U. P. P, p. Barański, W imieniu Cen- 
tralnego Towarzystwa Rolniczego 
Łotwy uczestniczył w konferencji b. 
Łauba, dyrektor Związku Towa- 
rzystw rolniczych z Zemgale. 

   

    

Po zaznajomieniu obecnych przez 
pp. konsulów z sytuacją rolnictwa na 
Łotwie oraz po wysłuchaniu sprawoz 
dań pp. starostów o przypuszczalnej 
ilości robotników i robotnic, goto- 
wych wyjechać na roboty sezonowe 
rolne na Łotwę, członkowie konferen 
cj omówili szczegółowo zasady reali- 
zacji pokrycia zapotrzebowania ro- 
botników, między in. stronę techni- 
czną przeprowadzenia rekrutacji, wy 
sokość wynagrodzeń, sprawę potrzeb- 
nych dokumentów it. p. 

Komunikat Kuratorjum O. S. 

Zamierzone awinięcie seminarjum 
nauczycielskiego im. Franciszka Bo 
huszewicza w Wilnie i seminarjum 

nauczycielskiego w Borunach. 

W związku z podanemi przez prasę 
miejscową wiadomościami 0 posta- 
nowieniu władz szkolnych w sprawie 
likwidacji seminarjum  nauczyciels- 
kiego im. Franciszka Bohuszewicza 
w Wilnie, Kuratorjum Okręgu Szkoł 
nego Wileńskiego wyjaśnia, že posta- 
nowienie takie jeszcze nie zostało po- 
wzięte, że natomiast wobec postano- 
wień nowej ustawy o ustroju szkolni 
ctwa przestają istnieć od początku 
roku szkolnego 1932-33 pierwsze kur 
sy wszystkieh państwowych seminar 
jów nauczycielskich. W związku z 
tem zamierzone jest zwinięcie dwu 
państwowych seminarjów nauczyciel- 
skich w okręgu szkolnym wileńskim, 
a mianowicie — seminarjum im. Fran 

- twa Ms 

ciszka Bohuszewicza w Wilnie i se- 
minarjum nauczycielskiego w Boru 
nach, z których pierwsze posiada je- 
dynie dwa kursy, a drugie trzy kur- 

Postanowienia ustawowe, zamy- 
ające dopływ młodzi do istnieją 

cych seminarjów nauczyciełskich, spo 
wodowałyby w wypadku utrzymania 
wymienionych dwu seminarjów pro- 
wadzenie ich w-ciągu kilku lat uczel- 
ni o dwu kursach, co pociągałoby za 
sobą duże trudności organizacyjne i 
nadmierne w stosunku do innych u- 
czełni wydatki budżetowe. 

Zmiana na stanowisku dy- 
rektora Izby Rzemieślniczej. 

Krąży w Wilnie pogłoska, że do; 
tychczasowy dyrektor Izby Rzemieśl- 
niczej p. Łazarewicz, powołany zosta” 
je na stanowisko dyrektora Izby Rze 
mieśłniczej na województwo war: 
szawskie, W związku z tem dyr. Ła- 
zarewicz już z dniem 1 maja ma po- 
dobno stanowisko dyrektora Izby Rze 
mieślniczej w Wilnie opuścić. 

Ćwiczenia tegoroczne oficerów 
i podchorążych rezerwy. 

Komendant P. K. U. m. Wiłna podaje do 
wiadomości wszystkim oficerom rezerwy i 
podchorążym rezerwy, iż na podstawie art. 
77 Ustawy 0 powszechnym obowiązku woj- 
skowym, p. minister spraw wojskowych za- 
rządził powołanie w roku bieżącym na ćwi- 
czenia wojskowe oficerów rezerwy i podcho- 
rążych rezerwy, niżej wyszczególnionych ka- 
tegoryj w następujących korpusach osobo- 
wych: ъ 

Piechoty, kawalerji, artylerji, aeronauty- 

ki, saperów, łączności, samochodów,  tabo- 
rów. uzbrojenia, sanitarnych (tylko dyplomo- 
wanych lekarzy i magistrów), marynarki wo- 
jennej. 

Na 6-ciotygodniowe ćwiczenia wojskowe: 

Oficerów rezerwy: 1) wszystkich, którzy 
byli objęci powołaniem w roku ubiegłym, a 

nie odbyli ćwiczeń z jakichkołwiek powodów, 
ierwsze ćwiczenia w stopniu oficers- 

kim niezależnie od roku urodzenia st- 
kich podporuczników rezerwy promocji 1931 
roku (tyłko nominacje ogłoszone w Dz. Pers. 
Nr.4/31 i Nr. 

3) Ws 
1899 i 1897, 

4) W marynarce wojennej: wszystkich 
wymienionych w punktach 1 i 2 oraz z poś- 
ród oficerów rez. starszych roczników wszy- 
stkich wyznaczonych przez Szefa Kierownic- 

ynarki Wojennej 
Podchorążych rezerw 

rzy dotychczas nie odby zenia, 
2) wszystkieh, którzy po l:szem czeniu 

nie zostali zakwalifikowani do nominacji na 
podporuczników rezerwy. 

Na 8-miotygodniowe ćwiczenia wojskowe: 

Kańdydatów na podporueźników rezerwy 
z pośród ochotników b, formacyj polskich i 

P. W, w latach 1914—1921, zakwailfikowa 
nych przez Szefa Dep. Piech. M. S, Woj. 

Prośby o odroczenie terminu odby 
czeń na inny termin w tym samym i 
łendarzowym wnoszą oficerowie i podenorą- 
żowie rezerwy przynajmniej na 4 tygodnie 
przed terminem ćwiczeń do dowódcy swojej 

formacji ewidencyjnej 
Odróczeńie terminu ćwiczeń do roku na- 

     

          

  

    
z roczników: 1904, 1900, 

  

     

  

    

    

   
   

KUR J ER w 

stępnego wzgłędnie przesunięcie okresu ćwi- 
czeń na termin późniejszy w tym samym ro- 
ku może nastąpić w następujących okoliczno 
ściach: 1) w razie stwierdzonej obłożnej cho- 
roby, względnie ciężki 
wia lub К Ž ją * 
cie podr. wojskowej, 2) W 
wypadkach konieczno: yjazdu zagranicę 
w celach naukowych, przemysłowych łub ku- 

jnych, 3) W wypadku. gdy powołany do 
В ze. j jedynym lekarzem w gmi 
nie, 4) żnych spra h, które zaszły w 
rodzinie powołanego do ćwiczeń, a wymagają 
jego obecności. 

Do podania należy dołączyć świadectw” 
cie lekarza rządowego (w razie choro- 

„ względnie w innych v wymienio- 
ych wypadkach odpowiednie z: jed 

władz administracji ogólnej, lub właści 
władz państwowych, przyczem kart powo: 
nia nie należy dołączać do podań z wyjątkieb 
wypadku przewidzianego w punkcie 1-szym. 

Władze państwowe, samorządowe mogą 
jednak nie pc j jak na 4 tygodnie przed 
rozpoczęciem ćwiczeń, występować z urzędu 

o odroczenie, względnie przesunięcie termi- 
nu iczeń podległym im funkcjonariuszom, 
jeżeli powołanie takiej osoby byłoby połą- 
czone z istotną szkodą dla działalności danej 
władzy, podając wszystkie dane ewidencyjne 
powołanego, 

Indywidualne wnioski wnoszą władze pań 
stwowe I i II instancji, samorządowe oraz 
instytucje społeczne do właściwego dowód- 
cy okręgu, korpusu, który decyduje ostatecz- 
nie 

     

    

    

  

   

          

   

  

    

      

   

  

  

Podporucznikom rezerwy, powołanym na 
i sze ćwiczenia w stopniu oficerskim, w 

ądzenia M. S. Wojsk. (Dz. Rozk. 
18/81, p. 221), jednorazowy dodatek mundu- 
rowy nie wypłaca się, natomiast wzamian 

mują w formacji, w której odbywają 
zenia, umundurowanie i wyekwipunek 

w naturze, 

Losowanie książeczek P.K.0. 
Dnia 25 kwietnia 1932 r. odbyło się w 

Pocztowej Kasie Oszczędności XIII z rzędu 
łosowanie książeczek premjowanych Serji 
IL. 

Premje w kwocie 

   

   
  

   

zł. 1000 padły na nastę- 

  

       
pujące Nr. Nr. 

50.155 63.078 79.495 88.342 98.413 104.888 

50.547 64.118 79.976 88.898 98.894 105.>51 
50.798 6Ł.605 80.048 89.483 99.242 105.824 
51.058 64.623 80.059 89624 99.594 106.817 
51.176 66.966 80.372 89,633 99.601 107. 497 

58.142 68.087 81.057 99.670 108.167 
58.742 68.118 81.089 99.788 108.345 

68.983 81.500 99.871 108.382 
10.264 81.884 99.924 109.021 
70.398 82.111 100.184 109.259 
70.843 82.294 101.081 111.022 

82.500 91. 101.293 111.222 
101.710 111.675 
101.718 : 
102.435 113.590 

73.424 102.491 113.700 
74518 84.166 102.530 114.241 
74.794 84.247 & 102.622 114.375 
74.848 84.460 102.631 114.571 
75.009 85.435 102.636 114.572 
11.885 86.001 94.348 103.538 114.616 
77.833 86.718 94.805 103.976 114.656 
78.210 87.218 94.886 104.065 114.668 
78.349 87.664 95.364 104.408 
18.429 87.744 95.624 104.575 

61.738 79.266 88.012 95.941 104.607 
62.769 79.127 88.205 97.598 104.768 

PRD ZGK EWY RACE CKS 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!- 

ILE Ń SK I 

„SPORT 
DRUGI WYSTĘP LIGOWCÓW W; WILNIE. 
WARSZAWIANKA — MAKABI 6:2 (3:0). 

Drugi występ ligowej drużyny Warsza- 
nie nasunął niewesołę refleksje 

o stale obniżającym się poziomie piłkarstwa 
wileńskiego, które przed kilkoma jeszcze la- 
ty mogło nietylko przeciwstawić się najlep- 
szym zespołom warszawskim równy 
równemu, lecz nawet i zwycięża: 

Obecnie każda ligowa drużyna 
nasze zespoły zwyciężyć i to bez więk 

Drugi w 8 

      

    

  

       

  

   
   

  

którzy widzieli 
Warszawiankę przed trzema laty nie pozna- 
li tej drużyny obecnie: zrobiła ona ogrom- 
ny postęp. O iłe zaletą ówczesnej Warsza- 

i i była tylko bojowość i przeboje, o ty- 
zawianka w obecnym składzie moc- 

no zmienionym z repreze a 
Polski na środku pomocy Makowskim, Kró- 
lewieckiem z L. T. S. G., Rusinem na obro- 
nie, świetnym nowoujawnionym talentem 
piłkarskim Kotkowskim, lotnym Jungiem i 
t. d. zademonstrowała grę stojącą na wyso- 
kim poziomie technicznym. Atak gości przy 
wybitnem poparciu pomocy kombinował 
szybko, ładnie i skutecznie, tworząc co chwi- 
la nowe groźne sytuacje pod bramką gospo- 
darzy. 

Prawie każde pociągnięcie ataku ligow- 
ców było groźne i miało myśl. Wykazane 
przez Whrszawiankę walory obiecują sympa- 
tycznej tej drużynie możli odegrania 
poważniejszej, niż dotychczas, roli w mistrzo 
stwach Lig 

icy piłki 
    

    

      

    

  

   
   

  

     

   

do gry Makabi naležy zaz- 
у' а ona tylko kilka, zresztą 

krótkotrwałyci snych momentów. kiedy 
potrafiła utrzymać grę otwartą i kilkakrot- 
nie poważnie zagrozić bramce gości. 

Szczególnie ładnie grała Makabi pierwsze 
15—20 minut po przerwie, kiedy też padła 
pięknie strzełona przez Zajdla bramka dla 
Wilnian. 

Ogólny wynik meczu 6:2 pr zem Ma- 
kabi nie wykorzystała jednego karnego. 

Gra była prowadzona fair, zamącił ją je- 
dynie przykry incydent który miał miejsce 
na kilka minut przed końcem gry. Prawe 
skrzydło — Antokolec zaatakował bramka- 
rzą gości, któremu z pomocą pośpieszył je- 
den z obrońców faulując makabistę za co 
sędzia podyktował rzut karny. Po strzeleniu 
bramki bramkarz obraził sędziego, za co też 
został wydalony z boiska ś miejsce jego 
zajął w bramce Królewiecki. 

Zawodom przyglądała sic 
na publiczność, która tym r 
ła się, widząc prawdziwie m owską grę. 

Sędziował dość słabo p. ostanowski. 

Kierownicy klubów wileńskich powinni 
j sprowadzać drużyny o podobnym 

ziomie do Wilna a wów kto wie może 
nastąpiłoby i odrodzenie naszego piłkarstwa. 

    

   
    

      

   
licznie zebra- 
m nie zawiod- 

  

   
   

  

  

  

       

MECZ BOKSERSKI WILNO—ŁÓDŹ (I.K.P-e) 

W niedzielę dnia 1 maja b. r. o godz. 
18 (6 po poł.) w Sali Teatru Ludowego (Lud- 
wisarska 4) odbędzie się definitywnie, zapo- 
wiadany kilkakrotnie mecz bokserski między 
reprezentacją pięściarską Wilna a drużyną 
Łódzką I. K. P-e. Będzie to pierwsze spot- 
kanie Wilnian z pięściarzami Łodzi. Jak wia 
domo jest drużyna I. K. P-e, mistrz Łodzi, 
po poznańskiej „Warcie* najsilniejszym zes- 
połem pięściarskim Polski. Ostatnio zwycię- 
żyła I. K. Pe Estończyków 10:6. Fabryczna 
drużyna Zakł. I. K. Poznańskiego posiada 
cały szereg pierwszorzędnych bokserów, li- 
stę rekordową których podajemy: waga mu- 
Sza, Graczyk, mistrz junjorów ma 19 wałk. 
z tego 12 wygranych, 2 remis; waga kogu- 
cia Spodenkiewicz mistrz Łodzi, zwyciężca 
Borensztajna (Jordan) "ma 40 walk, z tego 

  

    

     

  

29 wygranych; piórkowa Taborek, młody, ro 
kujący: nadzieje zawodnik, doskonały tech- 
nik; waga lekka Banasiak, wice-mistrz Ło- 
dzi, 35 wałk; waga półśrednia świetny Garn- 
carek, 44 walki, zwycięzca Wysockiego (Jor- 
dan), Karpińskiego (obecnego mistrza Pol- 
ski); w wadze średniej Sztahl II 18 walk, 

ostatnio zremisował z Wieczorkiem (BKS — 
Katowice) i w wadze cię as drużyny g0- 
ści Tomek  Konarzewsk mistrz | Polski 
wszechwag. 

Wi celu umożliwienia punktualnego roz- 
poczęcia zawodów uprasza i Ć 
o nabywanie biletów w przedsprzedaży w 
kawiarni „Spółkowej' (Mickiewicza 4) 
czwartku. 

W przedsprzedaży bilety o 10 proc. tań- 
SŁE. 

SIDOROWICZ TRIUMFUJE W GRODNIE. 

W niedzielę odbył się w Grodnie bieg 
naprzełaj z udziałem zawodników zamiejsco- 
wych. Bieg odbył się na przestrzeni 5000 
metrów. Zatriumfował Sidoro š AS las S 
Wilno) w czasie 16,24.3 przed Jurkowskim 
z Legji Warszawskiej. 

    

    

    

   

  

  

   

  

      

    

PRZYJAZD DO WILNA TRENERA 
PIŁKARSKIEGO, 

W najbliższych dniach ma przybyć do 
Wiilna objazdowy trener P. Z. P. N. b. re- 
prezentacyjny gracz polski p. Spojda z Poz- 
nania. Przyjazd do Wilna trenera przyczyni 
się niewątpliwie do podniesienia podupada- 
jącej klasy piłkarstwa wileńskiego. 

    

   

  

4. KOMUNIKAT P. Z. S, 

d Pocztowego Związku Sportowego 
wzywa wszystkich członków sekcji piłkar- 
skiej do bezwzględnego stawien się w Po- 
radni Sportowej (Miejski Ośrodek Zdrowia 
Wielka 48) celem poddania się badaniu le- 
karskiemu. Poradnia Sportowa przyjmować 
będzie członków P. Z. S. — Lauda w dniu 
26, 27, 28 i 29 b. m. t. j. od wtorku do piąt- 
ku włącznie w godz. od 17 do 19. (5—7 w). 
Członkowie którzy nie poddadzą się badaniu 
lekarskiemu, nie będą mogli brać udziału w 
zawodach i treningach. 

   

      

      

DWA WYSTĘPY W. WILNIE 9 P. A. C-u. 

\М dniu dzisiejszym na boisku Makabi 
cząca w Wilnie drużyna wojskowa 9 
c-u, — vice-mistrz okr. lubelskiego ro- 

gra mecz z tutejszą Makabi. Jutro goście 
grają z 1 p. p. Leg. 

Zapowiedź tych meczów ze względu na 
dobrą formę znanej już w Wilnie drużyny 
9 p. a. cu wzbudziła duże zainteresowanie. 

Ofiarność pracowników P.iT. 
na bezrobotnych. 

Pocztowy Komitet Pomocy Bezrobotnym 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał 
w m-cu marcu r. b. na rzecz bezrobotnych 
z dobrowolnych składek pracowników p. t. 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. i T. 2907 zł. 

35 gr. 
Kwota ta została w dniu 30 marca r. b. 

przekazana wojewódzkim i powiatowym ko- 
mitetom do spraw bezrobocia jak nastę- 
puje: 

1) Wbj. Kom. do spraw 
Wilnie — 1600 zł. 31 gr. 

2) Woj. Kom. do spraw 
Brześciu — 473 zł. 12 gr. 

  

      

  

gos. 

  

   

    

  

  

bezrobocia w 

bezrobocia w 

  

  

3) Woj. Kom. do spraw bezrobocia w 
Nowogródku 558 zł. 73 gr. 

4) Pow. Kom. do spraw bezrobocia w 
Grodnie — 185 zł. 45 gr. 

5) Pow. Kom. do spraw 
Wołkowysku — 89 zł. 74 gr. 

Podział powyższy został przeprowadzony 
w zależności od wpływów z urzędów i agen- 
cyj, położonych na terenie poszczególnych 
województw i powiatów. 

bezrobocia w 

  

№ 96 (2338 

RBOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Wacław Lipiński. Wśród Lwowskieb 

Oriąt. Warszawa. Wojskowy Instytut Nau- 
kowo-Wyd. 

Czytajcie tę książkę, czytajcie ją wszyscy, 
co jęczycie i narzekacie w starczem otępie- 
niu. Może wam w duszy zaświta chęć pro- 
wadzenia dalej tej bohaterskiej walki, rozpo- 
czętej przez lwowskie orlęta, a koniecznej i 
na cywilnych odcinkach. W 22 epizodach mie 
ści autor te 22 dni szałonych walk młodzieży 
na ulicach Lwowa, w Listopadzie 1918 roku- 

Epizody wesołe i tragiczne, nie do wiary zda- 
rzenia, bohaterstwo i polska niezmożon 

ta Apelem do Ukraińców i braterskie 
współżycie, kończy wstęp do książ łnierz 
autor, który się bił, zabijał, ale nienawiści 
politycznych nie ma: 

    

    
     

  

— Marja Rodziewiezówna. Gniazdo Biał- 
łozcra. (Autorka błędnie pisze to stare naz- 
wisko przez jedno łj)., Wyd. Jubileuszowe 
Poznań. R. Wegnera. 

Znów jak w Niedobitowskim, zieje ta 
ksi. a nienawiścią do polskich rządów na 

rodzimem autorki Polesiu. Wszystkim tam 
2 (według niej), gorzej, a szlachta, 

;cie nie przedstawia si k w tej 
ej, niż je za rosyjskich cza- 

sów iała autorka, jest przedstawiona 
przez nią jako męczennicy systemu, jako a 
statni Mohikanie, wypierani celowo  przez 
rząd zkoda, że nie dodaje tego, co myśli: 
„masonów i bezboźników*. Książka ujemna,. 
bo z jednej strony ułubiony motyw Rodzie- 
wiczówny, bydlęcej pracy bez żadnych rozko 

szy kulturalnych, dla zbierania majątku, pod 
hasłem miłości dla ziemi, z drugiej nowy mo 
tyw, uprawiany con amore: nienawiść do 
wszelkich polskich urządzeń. Wszystko co 
jest polskim urzędem wstręt wzbudza w au- 
torce i stara się to przedstawić jak najgorzej, 
zohy Nie znamy nikogo z urzędników 
towarzysko, powiada dzika Białłozorówna 

nym domu, dając tem starościnie- 
przykład kultury szłacheckiej, „Znamy tylko 
rozkazy tych władz i ojciec bywa w re- 
sach po urzędach“ (str. 21), „Władza tyłka 
gawrony hoduje i pasie, orłów im nie trze- 
ba w tym kraju" (str. 97) ironicznie się mó- 
wi o Protasewiczu „który się umie 

sować do wszystkich rządów: ro: 
niemieckiego i obecnego”... „Wid: przecie 
że cię nie chcą obszarniku, że cię wycisną, 
zniszczą, usuną. Ustąp. Chmara czeka i czy- 

ha na tę twoją ziemię, chłopstwo i ci, co się 
potrafią przystosować do nowych ustrojów 
i warunków” (str. 168) i tak dałej. Wydaje 
się, że autorka zużywa jakiś niewydany ze 
strachu przed cenzurą rosyjską rękopis, zmie 
niając nazwy, a to, co każdy prawy Polak 
myślał o rosyjskich rządach, transponuje na 
obecne, po , tylko, że z większą zaciekło- 

ścią i nienawiścią, Że los b. obszarników jest 
ciężki, wie o tem każdy, ale ile jest w tem 
ich własnej winy, nieróbstwa, niezorjentowa- 
nia się w sytuację, a ile trzeba położyć na 
karb ogólno - europejskiego kryzysu, o tema 
nie raczy autorka pamiętać. 

EPETSTAMOCETWGANINTOOT WWE OCTU 

Humor. 
TEŻ PIĘCIOLATKA? 

Po_ trzyletnim- pobycie w Leningradzie 
pewien robotnik wraca: do swej rodzinnej 
wioski, Trudno opisać jego zdumienie na 
widok młodej niewiasty, na ślubie której 
był obecny przed swym wyjazdem: wysz- 
ła mu na spotkanie z pięciorgiem dzieci. 

— czy to wszystko twoje dzieci? 
— Al ik, wykonalam pięciolatkę w 

ciągu trzech lat. 
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(Candide) 

  

Od wtorku 

26-go b. m. 
Ki Miejskie 

SALA MIEJSKA 
ulica Ostrobramska 5 

Tajny kurjer 
Początek o godz. 4. 6. 8 i 10 wiecz. 

W rolach 
główaych 

Ceny miejac: balkon 

Iwan Mozżuchin i Lil Dagower 
Koncettowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 

30gr., parter 60 ur. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dziši 

No 
Bźwięk. Kino-Taatr 

PAN 
alies Wielka 42. 

Wielka symfonja špiewu i tanca! 

W rolach głównych: Gina Manes i Jacques Cateląin. 
Początek o godz. 4, 6, 8 : 1015. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Dźwięk. Kino - Teetr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś premjera! 
Przebój wiosenny! 

Słodka figlarna 

Dźwiękowe Kino pa 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. | "zn »FHabimy" 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Monumentalny arcyfilm dźwiękowy. 
Genjalny twór króla reżyserów E. Duponta 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10/15. 

Najpiękniejsze tańce gruzińskie! 
wykonany przez Czfonków rodziny carskiej przebywając. na wygnaniu w Paryżu 

ce kaukaskie 
Wszechświatowy szlagier dźwiękowy 

Dramat arystokracji 

rosyjskiej i gruzińskiej 

na emigracji. 

Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

"W je "i и > 

Anna Ondra 4:2 Noc w raju 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

ODWIECZNA PIEŚŃ 
Konflikt miłości i rasy. Odwieczna walka dwóch światów. W rolach głównych: Mary Glory, znakomita śpie- 

Mirjam Elias, Max Udian i Henryk Garat. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Wielkie dźwięk. 
arcydzieło dram 

  

KINÓ KÓLEJÓWE 

GNISKO 
febok dworca kolejow.) 

  

podbiła serca całego ś 

rico Benfer. 

Dziś! Największe ar- Dźwiękowe Kino 
cydzieło doby obecnej LUX 

Miekiew. 11, tel. 15-61 

Dźwięk. Kimo-Teatr Dziś! 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

  

Dramat z Życia rosyj 

Dźwięk. Kino - Teatr 

УЫ 
Dziš 

  

  
DRZEWKA i KRZEWY 

OWOCOWE 
odporne na mrozy. wyhodowane na miejscu 

w szkółkach, dobry wybór polecają 

na sezon wiosenny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONII WILEŃSKIEJ 
Wilno, Zawalna 6, m. 2. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 
O warunkach dowiedzieć się: 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

  

  

Dziši Czarująco-urocza, kusząco-ponetna Jenny Jugo 
w swym najnowszym filmie 

łosny z życia przemytników w 10 aktach. 
Rzecz dzieje się na wyspie Majorce. 

Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Pocałunek kochanki. 

SKĄD NIEMA POWROT 

Po raz |-szy w Wilniel 
kowy superszłagier! W-g nieśmiertelnej powieść ” 

jjskiego. W rol. gl: urocza Lupe Velez (Katiusza Mastowa) i John Boles (Książe Dymitr) 

100% śpiewu, chór kozaków i bałałajki. — Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. 

jnowsze dźwiękowe*wydanie arey- 

wspaniałego arcydzieła rosyjskiego p. t 

emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików. tro 

i Georg Aleksandet. Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim. 

  
  "= 

EEE SRI SAT PRINT SSE TBA 

W roli głównej najgenjałniejsza gwiazda ekranu ITA RiNA. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

Najnowszy wszechświat. 10005 džwię- 
ci Lwa Tołstoja p. t. 

Orłowa 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

DRS AREVA 
Bardzo tanio 

SPRZEDAM 

lac | 
(od 200 do 400 sąż.) 
O warunkach dowie- 

dzieć się: ul. 
Tuskułańska 6-2 
KEITIMAS EKSA   

Wydawnictwo „Kurjer Wileński' S-ka z ogr. odp. 

    

W szponach djablicy 
W relach męskich: Clifford Mac Lagien, Feliks de Pomes i En- 

Wspaniały 
dramat mi- 

Malownicze krajobrazy! Sensacyjne scenyl 

Niesłychanie emocjonujący dramat 
z serji „Hańbiący żółty paszport” 

Film o niezwykłej wartości artystycznej. 

ODRODZENIE 

czyki GGNENNA Miłości prawa ešas sko 
W rolach gł: Iwan Petrowicz, Vivian Gibson 

Kojesir Handlowy. 
De Rejestru Handiowego, Dział B, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

w dniu 1, II. 1932 r. 

526. II. Firma: „Parowa Fabryka Konserw Al- 
lantyda Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością”. 
Na likwidatorów powołano Sałomona Wiktorowa i 
Małkę Berensztejnową. Zgłoszono likwidację spółki. 

60/VI. 

    

   
arząd spółki nadal 

Kazimierz Okulicz i 
56/V1. 

raniczoną odpowiedzialności 
stanowią: Wiitold Abramowicz. 

Stanisław Świaniewicz. 

w dniu 12. II 1982 r. 

480. IL. Firma: Weterynarja Spółka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością*. Na likwidatorów powołano 

Abrama Babesa i Pejsacha Łurje. Zgłoszono likwi- 

dację spółki. # 52/VI. 
  

490. II, Firma: „Bush Serwice Corporation — 

Przedsiębiorstwo Transportowe - Ekspedycyjne. Spół- 

  

  

ka z ogr. odp. Oddział w Wilnie*. Oddział w Wilnie 
został zlikwidowany i wykreśla się z rejestru. 

    

58/VI. 

502. IL. Firma: „Elektoromłyn — Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością w Ejszyszkach*. Zarząd 
obecnie stanowią zam. w Ejszyszkach pow. lidz- 
kiego Berko Kijuczewski i Szłom Sonenzon oraz zam. 
w Wilnie: Chana Lewinowa przży ul. Stefańskiej 23 
i Mowsza Kaganowicz przy ul. W. „Pohułanka 19. 
Wiszelkiego rodzaju umowy, weksle, żyra na weks- 
lach, zobowiązania pełnomocnictwa, akty notarjalne 
i hipoteczne, wszelkiego rodzaju dokumenty, z tytu- 
łu których powstają dla spółki zobowiązania, winny 
być podpisywane przez wszystkich członków zarządu. 

59/VI. 
w dniu 5. III. 1932 r. 

340. V. Firma: „Wóleńskie Towarzystwo Hand- 

lowo Zastawowe Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością w Wiilnie". Kapitał zakładowy powiększony 
o 80.000 zł. obecnie wynosi 100.000 złotych podzielo- 
ny na 500 udziałów po 200 złotych każdy całkowicie 
wpłacony. Uchwała o powiększeniu kapitału zakła- 
dowego zapadła na Nadzwyczajnen Walnem Zgroma- 
dzeniu udziałowców dn. 21 grudnia 1928 r. 

  

63/V1. 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 30.1. 1932 r. 
13112. I. Firma: „Towarzystwo AROMAT — A. Łan 

do i S$, Cyrelson, spółka firmowa". Zakup i sprzedaż 

hurtem drobnym i detalicznie herbaty. Siedziba w Wil- 

nie, przy ul, Piłsudskiego 10. Przedsiębiorstwo istnieje 

od i stycznia 1932 r. Wspólnicy zam, w Wilnie: Abram 
Łando, przy ul. Piłsudskiego 10 i Samuel Cyrelson przy 

ul, Piłsudskiego 9, Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dnia 30 grudnia 1931 r. na czas nieograniczo 
ny. Zarząd należy do obu wspólników. Weksle, ż na 
wekslach, czeki i wogólne wszełkie zobowiązania, jak 
również akty urzędowe i pełnomocnictwa podpisują 
obaj wspólnicy pod stemplem firmowym, zaś każdy ze 
wspólników ma prawo podpisywać w imieniu spółki 

pod stemplem firmowym rachunki, korespondencję i 

pokwitowania, odbierać korespondencję i e , 

68/VI. 

    

    

13118 I. Firma: „Zakłady Przemysłowe ELŁWAL 

— pinchus i Mowsza Murmiscy i Bracia Ichilczykowie 

— spółka firmowa* Uruchomienie i prowadzenie w m. 

Widzach, pow, Brasławskiego młynów oraz innych za- 

kładów przemysłowych jak również prowadzenie han- 

dlu wyrobami własnej produkcji. Siedziba w m, Wi- 

dzach, pow. brasławskiego. Spółka istnieje od 2 paź 

dziernika 1931 r. Wspólnicy: Pinchus i Mo a Mur- 

miscy oraz Mojżesz, Gerszon i Jakób, Ichilczykowie, 

zam, w Widzach, pow. brasławskiego. Spółka 

firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 2 paždziei- 

a 1931 r. na czas do dnia 1-go stycznia 1947 r., le 

może być przed terminem rozwiązana na mocy uchw 

wspólników. Zarząd należy do wszystkich wspólników 

Reprezentowanie spółki nazewnątrz, zawieranie i pod- 

pisywanie w imieniu spółki wszelkich tranzakcyj peł- 

nomocnictw prokur, zobowiązań umów aktów i inn 

dokumentów należy pod stemplem firmo n łąc: 
do wspólników Pinchusa Murmiskiego i M i lebi 

czyka, Do podpisywania dokumentów nie zawierają 

cych zobowiązań, jak również do otrzymywania | od- 

bioru wszelkiego rodzaju pocztowo - teleg ficznej ko- 

respondencji oraz wszelkich przesyłek wystarcza łącz- 

ny podpis jednego ze wspólników Murmisk hi jednego 

ze wspólników Iehilczyków pod stemplem firmowym. 
69/VL 

W dniu 3.I1. 1932 r. 
13114. L Firma: „Skład drzewa, B, Mine i Ss. Li- 

powski — Spółka firmowa”. Skład drzewa Siedziba w 

Winie, przy. ul. Nowogródzkiej 2. Przedsiębiorstwo ist- 

nieje od dnia 9 stycznia 1932 r. Wspólnicy zam, w Wil- 

   

    

     
         

  

  

   

  

   

  

  

  

  

     nie: Simcha Lipowski przy ul, Krupniczej 3 i Basia 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. $-to Jafska 1, tel. 3-40. 

Minc — przy ul. Zawalnej 33, Spółka firmowa zawarta 

na mocy umowy z dnia 9 stycznia 1932 r. na czasokres 
do dnia 9 stycznia 1935 r z automatycznem przedłuże- 
niem jeszcze na przeciąg trzech lał, o ile żaden ze 
wspólników nie wyrazi na piśmie chęci rozwiązania 
spółki przed upływem dwu miesięcy przed wyekspiro- 

waniem tej umowy, Zarząd należy do obu wspólników. 
Wszelkie umowy, akta, plenipotencje, weksle, indosy, 
czeki, obligi i wszelkie inne dokumenty podpisują pod 
stemplem firmowym obaj wspólnicy, natomiast każdy 
ze wspólników może otrzymywać z urzędów państwo- 
wych, samorządowych, kolejowych i innych wszelkie 
go rodzaju korespondencję, sumy pieniężne, pr 
itp, za swym podpisem. 

    

    
70/VI. 

18115. L. Firma: „Młyń i Tartak Parowy M. Szyt 
i F. Kucewicki — S-ka w Józefpolu*, Eksploatacja mły- 
nu i tartaku parowego. Siedziba w maj. Józefpol, gm. 
zabrzeskiej, pow. wołożyńskiego. Wspólnicy: Mejer 
Szyf i Fajwel Kucewicki obaj zam, w maj. Józefpol, gm. 
zabrzeskiej, pow. wołożyńskiego. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dnią 9 grudnia 1931 r. Wszel- 

kie zobowiązania „w imieniu spółki podpisują obaj 

wspólnicy pod stemplem firmowym, wszelką zaś kores- 

pondencję nie zawierającą zobowiązań i pokwitowania 

z odbioru takowej może podpisywać każdy ze wspól- 

ników samodzielnie. 71/VI, 

W dniu 4.ll. 1932 r. 
13116, I. Firma: „Juljan Nowicki i Syn, pracownia 

krawiecka, wlašč, Tekla Nowicka“, w Wilnie, ul. Wiel- 

ka 24. Pracownia krawiecka. Wlašcicielka Nowicka Te- 
kla, zam. w Wilnie, ul, Litewska 9—1, Prokurentem fir- 

my jest Juljan Nowicki, zam. w Wilnie, ul. Wielka 24. 
72[V1. 

W dniu 13.1. 1932 r. 
13117, Ł Firma: „Sklep maszyn do szycia, rowerów 

i instrumentów muzycznych Torpeda — Jankiela Ep- 

sztejna*, Sprzedaż maszyn do szycia, rowerów 1 instru- 

mentów muzycznych. Firma istnieje od 1932 r. Wlaš- 

ciciel — Epsztejn Jankiel, zam. w Wilnie, ul. Garbar- 

a 17, Prokurentem firmy jest Fradla z Margolisów 

Kac, zam. w Wilnie, ul. Wileńska 22, 73/V1. 

I Firma: „Zeik Szkolnik* w Szczuczynie. 

a Firma istnieje od 1928 r. Właściciel — Zelik 

Szkolnik, zam. tamże. 74/V1. 

   

   

    
  

13119. I. Firma: „Awigdor Aronowicz“ *w Niemen- 

czynie, pow, wileńsko-trockiego, Sklep spożywczy i 

drobnej galanterji. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel 

Awigdor Aronowicz, zam. tam 75/V1. 

    

13120. I. Firma: „Stefan Purto* w Wilnie, ul. 

Strycharska 11, Przedsiębiorstwo budowlane. Firma 

istnieje od 1932 r. Właściciel — Stefan Purto, Ai. 

ZĘ, 
й 

Eta in dojrzałości. 
Przygotowywanie ze 

wszystkich przedmio- 

tów do egzaminów 

w zakresie szkółśred- 

nich. Języki obce 

(francuski, niemiecki) 

systemem konwersa- 

cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 

szystkich, ktoby wie- 

dzieł o miejscu za- 
mieszkania Jana Zmarzłe- 
go, syna Wojciecha i Te- 
resy z Krzyżeków, urodz. 
w Dzikowie dnia 6 lipca 

1890 roku, ostatnio w r 
1923 przebywającego w 
zakładzie dla umysłowo 

chorych w Kobierzynie 

pod Krakowem — upra' 

sza się o podanie inform. 

do Konsystorza Ewange- 

licko-Reformow. w Wilnie. 

  

niedbanych  specjal- ulica Zawalna II. 

ną, skróconą meto- 
j - ZAKLAD 

go Elektro-Techniczny 
absolw. U.5.B.ispecj. PZP 

zopena 3. 
matematyk. Zgłosze- 

nia do Redakcji pod 

„Nauka“. 10406 

Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

akumulatorów     

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—B. 

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4>—8. 

tel. 567. 6677 

Dr. med. M. LEWIN 
CHOROBY DZIECI 

Przyjmuje 10—11, 4'/,—6> 
Zawalna 28/30, tel. 5-85 

  

  

  

LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno 
dentystyczne. 

Koronki porcelanowe. 

Akuszerka 

Marja Laknorowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Мга Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanm 
na lewo Gedeminowsk> 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

aoc 0 Е одЕто н 

Od 10-go maja r. b. 
potrzebna młoda 

inteligent. pokojówka 
do sprzątania i pomocy” 
przy sprzedaży w sklepie. 
Pensja, mieszk. i życie. 
Oferty, pisane wiasnorę- 
cznie, z wymienieniem 

dotychczasowego zajęcia. 
składać w „Kurjerze W." 

Młoda panna 
6 miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera W: 

pod „Młoda panna* 

umeblo- POKÓJ "xn 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. ! 

Sprzeda- 3_ я 
= piwiarnia 

z powodu zgonu wlašci- 
ciela ul. Bazyljańska 9. 

  

    

   

  

  

=: 
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

   


