
Rek IX. Fir. 98 (2340). 

  

Wilno, Piątek 29 Kwietnia 1882 r. 

Gzłażnast pocziowa Opiacona ryczałtem 

Сепа 20 oroszy 

® 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz 1—3 ppoł. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr, w te 

mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagran 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7 —9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 

  

   

  

    

КАС 

80.750, 5-to J 

  

Jrukarnia — ul. а 1, Teleion 3-40 

60 ar., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunik. 
2ne 100%, zasiejscowe 25%. Dia poszukujących pracy 50% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr, 

Administracja zastrzega sobie prawo zimiany terminu druku ogloszeń. 

  

y—70.gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia    

  

Po zjeździe samorządu SPRAWY KŁAJPEDZKIE. 
gospodarczego. 

Zjazd trzech działów samorządu 

gospodarczego, dotychczas zorganizo- 

wanych w Polsce, wykazał, že poro- 

zumienie między odrębnemi, zdawa- 

łoby się, gałęziami życia gospodar- 

czego może być zawarte, jeżeli tylko 

kierownicy tych odłamów organizmu 

gospodarczego wykażą dobrą wolę i 

zrozumienie wspólnego dobra. Jedno- 

cześnie zjazd ten, a raczej zawarte 

na nim porozumienie dowiodło, jak 

niesłuszne są twierdzenia wielu eko 

nomistów, że kryzys gospodarczy 

wprowadza jedynie chaos w stosunki 

gospodarcze. Okazało się, że pod 

wpływem nacisku kryzysu, który do- 

tknął wszystkie gałęzie gospodarstwa 

narodowego, kierownicy życia gospo- 

darczego poszukują wspólnej platfor- 

my współpracy, któraby przyniosła 

większą siłę oporu przeciw złej kon* 

junkturze i która pozwoliłaby prze- 

zwyciężyć wzrastające coraz bardziej 

trudności, wypływające ż kryzysu go- 

spodarczego. Е 

Wysunięcie przez sfery życia go- 

spodarczego, zorganizowanego w in- 

stytucje samorządowe, naczelnego ha- 

sła pracy dła rozwoju całokształtu 

organizmu gospodarczego, a więc dla 
dobra całego : społeczeństwa i państ- 
wa, postawiło obrady na właściwym 

poziomie. Samorząd gospodarczy jest 

bowiem półoficjalnym czynnikiem w 

życiu gospodarczem kraju. Zastępuje 

on i zespala zawodowe organizacje 

gospodarcze. Stoi więc obok czynni- 

ka rządowego, który jest źródłem po* 

lityki gospodarczej. Trzecim czynni- 

kiem życia gospodarczego jest czło- 

wiek, jako jednostka, jako konsu- 

ment. Jeśli pominąć czynnik pracy 

i czynnik kapitału, trzy powyżej przy* 

toczone elementy składają się na ca- 

łość życia gospodarczego. Ze wszyst- 

kich tych elementów najbardziej po- 

wołanym do opinjowania o stosun- 

kach i o potrzebnych urządzeniach 

jest samorząd gospodarczy. Styka się 

on bowiem niemal bezpośrednio z 
objawami życia, a poprzez zawodowe 

organizacje gospodarcze bierze nawet 
udział w tem życiu. Słuszne więc, aby 

czynnik ten współpracował w harmo- 

nji z czynnikiem nadrzędnym, a więc 

z rządem, który tworzy i nadaje kie- 

runek w polityce gospodarczej, W 

tym też kierunku poszły uchwały 

pierwszego zjazdu samorządu gospo- 

darczego. Uchwały te były celem, do 
którego dążyło kierownictwo samo- 

rządu. Dziś po zjeździe stały się one 
elapem. prowadzącym do zacieśnie- 
nia stosenków między poszczególne- 
mi odłamami życia gospodarczego, 
oraz między całem zorganizowanem 
życiem gospodarczem a rządem. Cho- 

dzi więc obecnie o to, aby samorząd 

gospodarczy, zrzeszony już w słały 

komitet porozumiewawczy, oparł swe 

dalsze prace na tym etapie tak szczę: 
śliwie przebytym. 

Nie wolno jednak samorządowi 

gospodarczemu poprzestać na szuka- 

niu współpracy między sobą, oraz 

między sobą a rządem. Dążeniem jego 

musi być dalsza rozbudowa samorzą- 

du. Dotychczas bowiem organizacja 

samorządu gospodarczego jest niedo- 

stateczna, zwłaszcza, jeśli chodzi o 

najliczniejszą warstwę gospodarczą, 

a mianowicie rolnictwo: Samorząd 

rolniczy dobrze zorganizowany ist 

nieje tylko w dzielnicach zachodnich. 

Brak organizacyj samorządu rolni- 

czego w całym kraju grozić może roz- 

sypaniem się opinji rolniczej, gdyż 

kryzys gospodarczy powoduje upadek 

zawodowych  organizacyj gospodar- 

czych. Na miejsce tych organizacyj 
musi przyjść samorząd rolniczy. Rów- 

nież bardzo wiele jest jeszcze do u- 

czynienią w organizacji izb przemy- 

słowe-handlowych, oraz izb rzemieśl- 

niczych. 

Rolą samorządu gospodarczego 

powinno być szerzenie w sferach, do 

kórych docierają jego organizacje, 

odpowiedniego ustosunkowywania 

się do interesu państwowego. Poprzez 

akcję uświadamiającą samorządu go- 

spodarczego powstać powinno pow- 

szechne zrozumienie, że interes pań- 

stwowy, zwłaszcza podstawowe jego 

elementy, jak utrzymanie równowagi 

budżetowej, a przez nią stałości wa- 

luty, jest dobrem ogółu i nietylko 

zasługuje na poparcie, ale nakłada 

moralny obowiązek wysiłku na całe 

społeczeństwo. Z obowiązku tego wy- 

pływa obowiązek wtórny — sumien- 

nego wpłacania należnych skarbowi 

państwa podatków. Równowaga bu- 

dżetowa bowiem nie może być utrzy- 

mywana wyłącznie akcją oszczędno- 

Ściową, lecz także stroną dochodową: 

Zjazd samorządu gospodarczego 

spełnił w tej dziedzinie swą rolę. 

Uchwalenie przez niego rezolucji, 

stwierdzającej wyraźnie, że jakiekol- 

wiek poczynania inflacyjne byłyby 

zgubne dła gospodarstwa narodowe- 

go, odpiera te koncepcje inflacyjne, 

które od czasu do czasu powstają 

wśród niektórych sfer gospodarczych 

pod wpływem depresji psychicznej. 

Propaganda ta otrzymała mocną od- 

prawę. Stałość waluty krajowej sta- 

nowi bowiem nieodzowny warunek 

wszelkiej konstruktywnej pracy go- 

spodarczej. Niezachwiana jednostka 

pieniężna zapewnia życiu gospodar* 

czemu stały i trawały miernik war- 

tości. Jednocześnie polityka utrzymy- 

wania stałości wałuty ułatwia prze- 

bieg procesów kapitałowo-twórczych. 

Polsce szczególnie potrzebne jest u- 
łatwienie tych procesów. Wzmocnie- 
nie zaś podstaw dochodu społecznego 
dla osiągnięcia dobrobytu przez sze- 
rokie masy ludności możliwe jest tyl- 

ko na drodze oparcia się o stałą jed- 

nostkę pieniężną Z 

    

Audjencie na Zamku, 
WARSZAWA. 284. (Pat) — Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu 28 b. m. delegację w osobach p. 
Czetwertyńskiego. prof. Wieniawskie- 
go i Smidowicza, Żurawlewa i Cheł 
mińskiego, która złożyła Pann Prezy- 
dentowi podziękowanie za objęcie pro 
tektoratu nad drugim międzynarodo- 
wym konkursem muzycznym im. 
Chopina. Następnie Pan Prezydent 
przyjął prezesa Najwyższej Izby Kon- 
troli dr. Jakóba Krzemieńskiego. 

Depesza Króla Karola do 
Marszałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA. 28.4, (Pat) — W od- 

powiedzi na depeszę pożegnalrią, któ- 
rą Pan Marszałek Piłsudski wystoso- 
wał do króla Karola przed opuszcze- 
niem Rumunji, do gabinetu ministra 
spraw wojskowych, wpłynęła nastęs 
jącej treści depesza króla Karola: 

Pan Marszałek Piłsudski, Warsza” 
wa. Dziękuję serdecznie za telegram 
i korzystam z okazji. by Panu Mar- 
szałkowi powiedzieć, jak szczęśliwy 
byłem z jego wizyty w Bukareszcie i 
że Pan Marszałek miał sposobność wi 
dzienia 16 pułku piechoty w Filticeni. 

(—) KAROL. 

  

Nawa latarnia morska 
GDYNIA, 28. 4. (Pat), — Urząd morski 

w Gdyni projektuje budowę nowej latarni 
morskiej na półwyspie Helskim na t. zw. 
Szwedzkiej Górze, między Borem a Helem, 
w odległości 4 kłm. od osady Hel, w miejscu 
gdzie najwięcej zdarza się awaryj. Nowa la- 
tarnia wyposażona będzie w najnowsze urzą- 
dzenia techniczne, sygnalizację podwodną, 
radjową, świetlną i t. d. i stanie kosztem 400 
tysięcy zł. 

MEZITSSREE EET SARS MES 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Opinia Francji, 

BERLIN. 28.4. (Pat) — Biuro Woli- 

fa donosi z Kowna: Przedstawiciele 

Francji Anglji i Włoch zakomuniko- 

wali dziś litewskienra ministrowi 

spraw zagranicznych opinję swych 

rządów w sprawie wyborów do sejmu 

Kłajpedy eo do trzech punktów: 

1) Nominacja i działalność komi- 

syj wyborczych muszą być zagwaran- 

towane na warunkach specjalnych: 

2) Prawo głosowania przyznane może 

być tylko osobom, posiadającym miej 

see stałego zamieszkania w Kłajpe- 

dzie. 3) W czasie wyborów musi być 

zagwarantowana wolność prasy i zgro 

madzeń. 

Litewski minister spraw zagraniez 

nych oświadczył, iż rząd jego w zu- 

Przywódca niemieckich socjaldemokratów 
Braitscheid o Kłajpedzie. 

Elta podaje z Królewca za ,„Kó- 

nigsberg. Volksztg.', że przed wy- 
borami do sejmu pruskiego bawił w 
Królewcu prezes niemieckiej partji 
socjal - demokratycznej dr. Breit- 
scheid, który wygłosił tu odczyt p. t. 
„Walka o Kłajpedę*. Pismo tłustym 
drukiem podało część jego przemó- 
wienia, w której odpiera on obelży- 
we w stosunku do Polski wyrażenia, 
zaznaczając, że podobnie mocnemi 
słowami nie robi się polityki zagra* 

nicznej. „Nie zaimponuje się tem ani 
Polsce, ani Litwie, twierdzi Breit- 
scheid. .Jeżeli Litwini zajęli kraj 
Kłajpedzki, to uczynili to wbrew pra: 
wom międzynarodowym; a jeżeli o: 
beenie próbują oni wydrzeć prawa 
polityczne ludności kraju, to czynią 
to w nadziei, że dopóki Niemcy są 
w złych stosunkach z Polską, nie 
może ona wzgłędem Litwy niezego do 
konač“. 

Cztery bloki list wyborczych do Sejmiku. 
Speejalny korespondent Elty donosi z 

Kłajpedy, že 26 b. m. upłynął termin zgło- 
szenia listy bloków. Ogółem zgłoszeno 4 
bloki, z których 2 litewskie, Pierwszy blok 
tworzą 2 grupy — związek społeczny (Bru- 
wełajtis) ze zw. robotników i rzemieślników 
(Pranajtis), drugi zaś 3 grupy, a mianowicie: 
partja autonomji gospodarczej (Borchertas), 
drobni rólnicy (Lekszas) i związek obywatel- 

ski (Wanagajtis). Trzeci błek składa się z 
7 list Landwirtschaftspartei, a czwarty z ug- 
rupowań ugodowych — zjednoczenia rołni- 
ków (Asmutajtis) i zw. rolników kłajpedz- 
kich (Bumkin). Pezatem wezmą udział w 
wyborach niezblokowane listy Volkspartei, 
socjaldemokratów, komunistów i właścicie- 
li domów. 

Stuszne zarządzenie. 
KŁAJPEDA. 28.4, (Pat) — Wobec 

tego, że w akcji przedwyborczej ze 
strony niemieckiej bierze udział wie- 
lu Niemców, przybyłych z Niemiec, 
którzy nie posiadają obywatelstwa li- 
      

Rozmowa Pana Prezyd 

tewskiego, dyrektorjat wydał zarzą” 
dącnie, zabraniające cudzoziemcom 
brania udziału w akcji przedwybor- 

czej. 

enta | 

  

z Marszałkiem Piłsudskim. 
WARSZAWA, 28-IV. (Pat). W dniu 28 b. m. o godzinie 13-ej Mars 

szałek Piłsudski przybył na Zamek. Rozmowa Pana Prezydenta 

z Panem Marszałkiem trwała ckoło godziny. 

Sprawą unormowania stosunków 
w niemieckich organizacjach wojskowych 

zajmie się gabinet Rzeszy. 
BERLIN. 28.4. (Pat) — Według 

zapowiedzi prasy, gabinet Rzeszy już 
na najbliższem posiedzeniu zajmie się 
Sprawą unormowania stosunków w 
niemieckich organizacjach o charak* 
terze wojskowym. Przy rozważaniu 
wniosków, dotyczących Reichsbanne- 
ru, dyskutowany będzie projekt mini 
stra Groenera o stworzeniu ogólnego 
związku sportowego młodzieży. Pro' 
jekt ten uwzględnia zatrudnienie i 
wcielenie do związku członków wszy” 
stkich organizacyj niemieckich o cha- 

      

    

rakterze wojskowym, które tym spo* 
sobem znajdą się w całości pod kon 

trolą państwową. w przeciwstawieniu 
do atakowanej przez ministra Groóe- 
nera „armji prywatnej”. 

„Welt am Abend* informuje, że 

kierownictwo związku powierzone 
będzie kpt. Berhardtowi, występuja- 
cemu w charakterze męża zaufania 
ministra Treviranusa oraz miarodaj- 
nych czynników ministerstwa Reich- 
swehry. 

Angiji i Wsoch w sprawie wyborów do sejmu 
Kłajpedy co do trzech punktów. 

pełności zgadza się ze stanowiskiem 

mocarstw - sygnatarjuszy i że wydał 

już wszystkie zarządzenia. 

Wiadomości te biuro Wolffa opat- 

ruje następującym komentarzem: 

Oświadczenie litewskiego ministra 

spraw zagranieznych wywołało w ber 

lińskich kołaeh politycznych zdumie- 

nie. Dotąd nie zaobserwowano, ażeby 

strona litewska w formie jakichkol- 

wiek zarządzeń zgóry miała uwzglę- 

dnić żądania mocarstw sygnatarjuszy. 

Wybicie szyb w Konsulacie 
litewskim w Tylży — robota 

hitlerowców. 
W związku z wybieiem szyb w li- 

tewskim konsulacie w Tylży, Elta 
donosi uzupełniająco, że po tym wy- 
padku znaleziono wpobliżu konsu- 
łatu kartkę z nast. dopiskiem: „Ra- 
che fiir die verletzten Deutschen * in 
Schmałeningken'' („Zemsta zą: pora- 
nionych Niemców w Smolenikach*|. 
Pod tym dopiskiem figuruje hitlerow- 
ska swastyka (Hackenkreutz), wyraz 
„Die Femes* i znów swastyka. 

Śledztwo w sprawie zajść 
w Smoienikach. 

(Wachmistrz policji krajowej w Smoleni- 
kach Simajła nadesłał swym władzom ra- 
port w sprawie zajść sobotnich; gdzie rów- 
nież potwierdza, że  Landwirtschaftspartei 
nadesłało do Smolenik swe t. zw. „Stosst- 
ruphen* w celu sprowokowania starcia. Po- 
zatem sprawozdanie wachmistrza stwierdza, 
że Niemcy pierwsi napadł na Litwinów. Na 
podstawie uzupełniając wiadomości usta- 
lono. że w wyniku. za ogółem doznało 
obrażeń 18 Litwinów, z których jeden ma ra 
ny na szyi zadane nożem. ZN c 

Zasmarowanie smołą szyldu 
„Memei. Damptboot“ 

Onegdaj rano ujawniono, 12 szyłd. „Me- 
met. Dampiboot“ i inne szyldy niemieckie 
zasmarowane są. dziegciem. Istnieje podejrze- 
nie, że dokonano tego w celach prowokacyj 
nych, Zamazywanie szyldów w Kłajpedzie 
nie jest nowością. Przed trzenia laty: zanie” 
czyszczono - szyby w lok: h s-ki „Rytas” i 
redakcji „Liet. Kel.“ i umieszczono napis: 
„Schemaiten raus!“ („Precz  Żmudzini!*). 
Jak się później v Śniło, występku tego 
dopuścił się pew a ! niemiecki. 

LL LL Li iii 

Polacy w Nadrenii | Westfalji 
utrzymaił stan posiadania. 

ESSEN. 28.4. (Pat) -- Przebieg wy 
horów do sejmu pruskiego wykazał, 
że mniejszość polska w Nadrenji i We 
sifalji naogół zatrzymała swój stan 
posiadania. Na listę polską w Westfa 

1 1 Nadrenji padło ogółem 17.315 gło 

sów. W porównaniu do wyborów do 

Reichstagu w roku 1930 Polacy stra 

cili okeło 6 proc. głosów. Drobną tę 

stratę należy tłumaczyć kryzysem go 
spodarczym i zradykalizowaniem sto- 
sunków politycznych w Niemczech, z 
drugiej zaś strony rozmaitemi szyka” 
nami władz. 

    

    

          

Konferencja rozbrojeniowa. 
Ustalanie kryterjów dia ckreślenia kalibru 

ciężkiej artylerji. 
GENEWA. 28.4. (Pat) — Komisja 

lądowa konferencji rozbrojeniowej 
usiłowała w dniu 28 b. m. ustalić kry 
terja dla określenia. kalibru ciężkiej 
artylerji najbardziej ofenzywnej i naj 
bardziej skutecznej przeciwko obro 
nie narodowej, a zarazem najgroźniej 
szej dła ludności cywilnej. 

W dyskusji przemawiał parokrot- 
nie delegat polski gen. Burhardt-Bu 
kacki, wykazując względność pojęcia 
broni ofenzywnej i podkreślając ko- 
nieczność zabezpieczenia się od wszel 
kich niespodzianek na wypadek napa 
ści. 

Delegat francuski przedstawił 

wniosek o przekazanie de komitetu 
ekspertów konkretnego. zapytania 
co do typu i kalibru dział, mogących 
skutecznie działać przeciwko umoc- 
nieniom polowym. stałym fortyfika 
cjom itd. 

Ze względu na wysunięte — prze” 
dewszystkiem przez delegację włoską 
— zastrzeżenia, wyłoniono komitet 
redakcyjny, do którego weszli przed: 
stawiciele 13 delegacyj, między in. 
i Polski, w celu zredagowania ostate- 
cznego tekstu tego kwestjonarjusza. 

Ce! przybycia Brueninga do Genewy. 
GENEWA, 28. 4. (Pat). — Kanclerz Brue- 

ning przyjął w dniu 28 b. m, przedstawicie- 
li prasy międzynarodowej 

Bruening oświadczył, że celem jego przy- 

jazdu de Genewy było omówienie z przeby- 

wającemi tu mężami stanu wielkich proble- 

mów międzynarodowych chwili _ obecnej. 
Bruening wyraził ubolewanie z powodu tego, 

że nie mogą hyć kontynuowane rozmowy 

wskutek choroby Tardieu Bruening oświad- 

czył, że stanowisko Niemiee w sprawie roz- 

brojenia nie uległo zmianie. Niemey muszą 

utrzymać swoje żądanie równości praw i 

przeprowadzenia istotnege rozbrojenia. Do- 

dał on, że wszyscy Niemey wiedzą © tem, 

że problemy te nie mogą być rozwiązane 

przez same Niemey, lecz jedynie przez współ 

pracę międzynarodową, w szezególności nie- 

mieeko-franeuską. Obecnie świat żyje w sta- 

nie pośrednim pomiędzy wojną i pokojem. 

Trzeba dojść de prawdziwego pokoju, К6 

ryby był dobrowolny, a nie dyktatem. 

Posiedzenie komisji 
morskiej. 

GENEWA, 28.4. (Pat) — Na posie 
dzeniu komisji morskiej były minister 
marynarki Dumand przedstawił tezę 
francuską, omawiając cechy charakte 
rystyczne okrętów o typie napastni- 
czym. 

W przemówieniu swem Dumand 
jako przykład zacytował bombardo- 
wanie miast przez krążowniki niemie 
ckie w początkach wielkiej wojny. 

Delegat Niemiec zwrócił się do de 
legacji franeuskiej z żądaniem niepod 
noszenia tego rodzaju zagadnień i 
podkreślił, że duch ustępliwości i zgo 
dy jest nieodzownym warunkiem о- 
siągnięcia porozumienia. Komisja dy- 
skusję ogólną zakończyła i ustaliła 
porządek badań broni o charakterze 
wybitnie ofenzywnym. 

  

POD FACHOWEM KIEROWNICTWEM 

WARSZTATY 
REPERACYJNE 
maszyn i narzędzi rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-а 
  

Zwycięstwo tezy polskiej, 
GENEWA. 28.4. (Pat) — W dnia 

28 b. m. międzynarodowa konferen: 
cja pracy zakończyła swe obrady nad 
sprawą ubezpieczeń na wypadek in- 
walidztwa, starości i śmierci. Szcze: 
gólne zainteresowanie wzbudziła spra 
wa ząchowania uprawnień ubezpiecz 
niowych emigrantów W sprawie tej 
Ścierały się dwa punkty widzenia. 
Pierwszy był reprezentowany przez 
polską grupę robotniczą oraz szereg 
innych krajów emigracyjnych, które 
domagały sę postawienia tego zagad: 
nienia na porządek dzienny obrad na 
stępnej konferencji pracy, drugi zaś 
kierunek dążył ' do wyłączenia tej 
sprawy z następnej konferencji. W 
imieniu komisji ubezpieczeniowej re- 
ferował to zagadnienie delegat rządu 
polskiego Wysłouch. Przeciwko sta- 
nowisku polskiemu wypowiedziały 
się rządy Angljs Francji, Niemiec. 
Belgji, państw północnych i dominjów 
angielskich oraz grupy pracodawców: 
Po długiej i ożywionej dyskusji udało 
się uzyskać dła tezy polskiej więk: 
szość słosów 54 przeciwko 53. 

Wynik głosowania wywarł na kon 
ferencji duże wrażenie i był komen- 
towany jako znaczny sukces delegacji 
polskiej. © В 

Šiedztwo w sprawle zab6|- 
stwa dyrektora Zakładów 

'_ żyrardowskich. 
WiARSZAWA, 28, 4. (Pat). — Dochodze- 

nie policyjne w sprawie zabójstwa dyrektora 
generalnego Zakładów Żyradowskich Koch- 
lera będzie zakończone w najbliższym cza- 
sie. Śledztwo przyjął sędzia śledczy I okręgu 
p. Czerwiakowski, nadzór nad śledztwem 
wice-prokurator. Kuerstenberg. 3 

W, najbliższym czasie ma -zapašė decy2- 
ja, czy zabójca Blachowski postawiony bę- 
dzie przed sądem doraźnym. Ч 

W dniu 28 b. m. przybywają do Wiarsza- 
wy żona zamordowanego z synem i córką: 
Najprawdopodobniej pogrzeb dyr. Koehlera 
nie odbędzie się w Warszawie, lecz zwłoki 
zostaną przewiezione do Lozanny. 

Dsa wyroki Śmierci w Tarnopolw. 
TARNOPOL, 28. 4. (Pat). — We czwartek 

o godz. 12 min. 30 wykonano wyrok śmier- 
ci na członkach UOW; Joachimie Pryślaku i 
Hołojadzie, którzy zamordowali w pow. ska- 
lackim dwie osoby. Trzeci skazariec zo- 
stał ułaskawiony przez Pana Prezydenia Rze 
czypospolitej. 

Cmentarzysko z drugiego 
wieku przed Chrystusem. 
ŁÓDŹ, 28. 4. (Pat). — We wsi Bechcice 

koło Lutomierska przy kopaniu żwiru natra- 
Нопо na .przedhistoryczne cmentarzysko & 
drugiego wieku przed Chrystusem. 2 

Groby znajdują się w -obstawie kamien- 
nej, w której umieszczone są wiełkie urny. 
wypełnione szczątkami spałonych ciał, me- 
tałowych ożdób oraz broni. 

Nowa koepenikiada. 
BERLIN, 28. 4. (Pat). — Wydarzył się 

w Westfalji wypadek niezwykłej mistyfikae- 
ji, przypominający żywo aferę przedwojen- 
ną kpt. Koepenicka. Do miejscowości Ołpe 
przyjechał wytwornym samochodem starszy 
mężczyzna, który w hotelu zameldował się 
jako delegat dyrekcji kolei z Berlina wyż- 
Szy radea Weinemann. 

Rzekomy radca rozpoczął objazd okołier- 
nyeh stacyj, strofując wszędzie naczelników 
i wytykając nieprawidłowości. M. in. złożył 
wizytę w dyrekcji kolei w Elberfeld, gdzie 
również monitował wyższych urzędników, 
szerząc zrozumiały popłoch. Policja areszto- 
wała domniemanego kontrolera, powziąwszy 
pewne podejrzenie, że zachdzi tu wypadek 
Gszustwa. Okazało się, że jest to kupiee 
Weinemann, wypuszczony niedawno z wię- 
zienia. W. ciągu kilkudniowego pobytu o- 
eh wyłudził poważniejsze sumy ed szeregu 

osób. 

Grecja porzuca parytef złota. 
ATENY. 27.4. (Pat) — Izba Pos- 

łów i Senat uchwaliły ustawę w spra- 
wie odstąpienia Grecji od parytetu 

złota. 3 ` 

EEE SSE ST AETT 

Giełda warszawska z dnia 28 IV b.r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary 8,89 i pół. Gdańsk 174,85. Ho- 
landja 361,15. Londyn 32,75—32,70 Nowy 
York 8,904. Nowy York kabel 8,909.  Pa- 
ryż 35,08. Praga 26,36. Szwajcarja 173,13 
Witochy 45,90. Berlin w obrotach nieofic- 
jalnych 211,75. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

Pożyczka 3 proc. budowlana 37,50. Kon- 
wersyjna 38,25. Dolarowa 4 proc. — 49,50. 
Stabilizacyjna 53—51,50—51,75. 4 i pół pro- 
centowe L, Z. ziemskie — 37,25—37. 

AKCJE: 
Bank Polski 74—74,50. Liłpop 15. 

POŻYCZKI BUDOWLANE W NOWYM 
; YORKU. 

Dolarowa 55,50. Dillonowska 50,75. Sta- 
bilizacyjna 50. Warszawska 38. Slaska 
37,50.



Przed wyborami we Francji. 
(Korespondencja własna). 

Paryż, w kwietniu, 

Kiłka dni oddziela nas od wybo- 
rów francuskich. Walka wyborcza do_ 
sięga szczytu swego natężenia. Kraj 
cały tonie w olbrzymiej fali elokwen- 
cji, w której gubią się programy, zle- 
wają się kierunki ideologiczne, zatra- 
cają — indywidualności. 

Nacisk na wyborcę jest stokroć po_ 
tężniejszy, niż kiedykolwiek. Lawina 
słów, argumentów, cyfr rośnie z każ- 
dym dniem. Technika została wprzę- 
żona w jarzmo walki politycznej i 
dzięki niej każde słowo, jakie w tej 
walce pada, nabiera nieskończonego 
rezonansu i odbija się stokrotnem e- 
chem po wszystkich zakątkach kraju. 

W więc gramofon... Gramofon stał 
się niamal tak powszechnym środkiem 
walki politycznej, jak druk. Dociera 
do najbardziej zapadłych kątów pro- 
wincji. Zwykły agent wyborczy zastą- 
pi kandydata lub wodza stronnictwa. 
Wystarczy puścić w ruch aparat, aby 
słowa wczoraj wygłoszone w Paryżu 
rozbrzmiewały przed mieszkańcami 
zagubionego gdzieś na głębokiej pro- 
wincji zaścianka. Nazajutrz po wiecu 
w sali Bullier mowa Tardieu, odbita 
na dziesiątkach tysięcy płyt roz- 
brzmiewała po całym kraju. 

Następnie — kinematograf. Wypo. 
sażone w kompletne instalacje kine- 
matograficzne automobile, rozjeżdża_ 
ją po całym kraju. Za małą opłatą lub 
zgoła bez opłaty, pokazuje się publi- 
<zności kilka dobranych stosownie 
do jej upodobań filmów, między któ- 
re wplata się dyskretnie — pod po- 
stacią „aktualności* dźwiękowych — 
już to przemówienie jakiegoś czołowe. 
go przedstawiciela partji, już to sce- 
my z życia międzynarodowego, mają- 
ce wzbudzić w widzach — stosownie 
do celów jakie sobie stawiają organi- 
zatorzy — sympatje lub niechęć do 
idei, jakie wyobrażają. 

A radjo!... Co za znakomity środek 
propagandy!... 

Otwórzcie głośniki i słuchajcie!... 
Oto wiełka mowa Tardieu w Giro- 
anancy! Replika Herriot'a! Szturm 
Bluma na pozycje kapitalistyczne! Sło 
wa pojednania Franklin—Bouillon'a! 

Ale radjo nie jest powszechnym 
Środkiem agitacji wyborczej. Prawie 
wyłącznie służy do użytku partyj „rzą 
dowych*. Tylko wyjątkowo zezwala 
się na transmitowanie przemówień 
działaczy z partyj opozycyjnych. Dla- 
łego przeciwko radju, jako pośredni- 
kowi propagandy wyborczej, podnoszą 
się liczne głosy: że jest narzędziem agi 
łacji pewnych grup tylko z krzywdą 
innych, że daje stojącym u steru do 
ręki broń, której ciosów nie można 
odparować, że zasada równości wo- 
góle wyklucza używanie radja, jako 
środka walki politycznej. 

Rozpowszechnienie się metod ultra 
nowoczesnych nie zmniejsza w niczem 
wagi i doniosłości „klasycznych środ 

„ków zjednywania głosów. Plakat wy- 
borczy nie stracił nic ze swego znacze. 
nia. Zmienił tylko swój charakter. U- 
podobnił się do afisza reklamowego, 
który chce zatrzymać uwagę przechod_ 
nia jedynym wielkim zarysem. Odpo- 
wiednio do tego plakat wyborczy stał 
się syntetyczny, dogmatyczny, zwięz- 
ły w sformułowaniu, jaskrawy w ko- 
lorystyce. 

Zachowują też w pełni swą moc — 
listy do wyborców. Jest to chyba naj: 
cięższa kolubryna, jaką posiadają w 
swym arsenale zabiegające o głosy gru 
py politycznę. Wszystkie in. bronie agi 
łacyjne zwracają się do bezimiennego. 
do „nieznanego* wyborcy i trafiają 
często w próżnię. Tutaj uderzenie jest 

  

niechybne, trafia w określonego wy- 
borcę i to w punkt najmniejszej odpor 
ności: w jego ambicję. 

Listy, adresowane do poszczegól- 
nych obywateli, częstokroć pisane rę- 
cznie, zaopatrzone we  własnoręczny 
podpis człowieka głośnego, znanego, 
który był — albo jest — ministrem — 
oto sposób najlepszy zniewalania oby_ 
wateli, zwłaszcza należących do niż- 
szych warstw społecznych. 

Kiedy się obserwuje te wszystkie 
środki „urabiania politycznego oby- 
wateli, puszczone w ruch wewnątrz 

wielkiego kotła wyborczego, z które- 
go ma wyjść przyszły Parlament, uš- 
wiadamia się sobie trudności zadania, 
jakie ma do rozwiązania wyborca. W 
miarę rozwijania się kampanji, przed 
oczyma jego staje coraz cięższa mgła, 
utkana ze sprzecznych argumentów, z 
różnie interpretowanych cyfr i staty- 
styk, z wzajemnych zarzutów i rekry- 
minacyj. W mgłe tej zatracają się jas- 
ne kontury rzeczy i coraz bardziej tru. 
dne, złożone i zawiłe wydaje się wy- 
borcy owo równanie polityczne, dla 
którego w dniu 1 i 8 maja ma znaleźć 
niewiadomą. J. EH: 

KU R JE R W <FYŁOFE" N"S;K 1 

Na Dalekim Wschodzie. 
Jeszcze jedno poufne posiedzenie Komitetu 19-tu. 

GENEWA. 28.4, (Pat) — Komitet 
19-tu odbył w dniu 29 b. m. jeszcze 
jedno poufne posiedzenie. Komitet 
stwierdził, że w Szanghaju doszło do 
porozumienia na podstawie projektu 
posła angielskiego. Komitet jest wo- 
bec tego zdania, że może być przyję- 
ta rezolucja, dająca kompromisowi 
w Szanghaju aprobatę Ligi. 

‘ — № сеш uchwalenia tej rezolucji 
komitet „postanowił zwołać na sobo- 
tę posiedzenie Nadzwyczajnego Zgro- 
madzenia. 

Przyjęcie rezolucji jest obecnie, 
zdaje się, zapewnione, gdyż delega- 
cja japońska, o ile nie będzie głoso- 
wać za rezolucją, to przynajmniej 
wstrzyma się od głosowania. 

Tym razem zgoda. 
SZANGHAJ, 28, 4. (Pat). — Chińscy i ja- 

poūscy delegaci na konferencję zawieszenia 
broni przyjęli kompromisową formułę, zapro 

Rząd mandżurski ma zezwolić Wellington 
TOKJO, 28. 4. (Pat). — Jak słychać, rząd 

mandżurski skłonny jest zezwolić Welling- 
tonowi Koo na wjazd na terytorjum mand- 
żurskie wraz z komisją ankietową Ligi Na- 

   

ponowaną im przez brytyjskiego posła. For- 
mula ta była wcielona w projekt rozejmu. 

Bach Mi SPOR A ya Rani, 

owi Koo na wjazd. 
rodów. — Zezwolenie to ma być warun- 
kowe. Wellington Koo będzie ściśle strze- 
żony. 

  

Tajemnicze zniknięcie 19 kilogr. złota. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wieczoraj w nocy na stacji granicznej 

Zbąszyń pod Poznaniem z komory celnej 

zginęła skrzynka zawierająca 19 klgr. złota, 

nadana z Amsterdamu do Warszawy dla jed- 

nego z banków. 

i a TROROAOTBOOPOWKDRCBC A 

Rita Gorgonowa przed sądem. 
4-ty dzień sensacyjnego procesu we Lwowie. 

Lwów, 28. 4. (Pat). — W; 4 dniu proce- 
su przeciwko Gorgonowej sąd przesłuchał 
dalszych świadków, a mianowicie Annę Bec- 
kerównę i Olgę Jeziorską, byłe służące Za- 
rembów, które złożyły zeznania obciążające, 
naogół zgodne z zeznaniami w śledztwie. 
Świadek Włodzimierz Biekicki, artysta-ma- 
larz, przyjaciel Zaremby, zobrazował obszer- 
nie stosunki, panujące w tym domu, oraz 
stanowisko Gorgonowej wobec dzieci poczem 
przystąpiono do przesłuchania jednego z naj 
ważniejszych świadków Marceliny Tobjasz, 
byłej służącej Zaremby, która zajęta tam by- 
ła również krytycznej nocy. Zeznała ona, 

że słyszała, jak po odkryciu morderstwa 
Gorgonowa powiedziała do siebie: „Boże, co 
ja zrobiłam*! Oskarżona prostuje, że nie 
użyła wymienionych wyrazów, lecz powie- 
działa: „Boże, co tu robič“!, kt6re to słowa 
łączyła z koniecznością spraw związanych 
z pogrzebem i t. d. Następnie przesłuchano 
koleżankę zamordowanej Zarembianki oraz 
przyjaciela Zaremby, którzy opisywali sto- 
sunki, panujące w domu Zarembów. Rozpra- 
wę odroczono do jutra. Przewodniczący o0e- 
łosił, że dzisiaj nastąpi w Brzuchowicach 
wizja lokalna. 

Spalił 26 domów... dla przyjemności 
przyglądania się płomieniom. 

BIAŁOGRÓD, 28. 4. (Pat). — Policja are- 
sztowała w okolieach Lublany młodego czło- 
wieka, który podpalił 26 chłopskich  do- 
mów. Aresztowany zeznał, że dkonał podpa- 

leń dla przyjemności przyglądania się pło- 
mieniom. Chłopi chciełi złynchować podpala 
€za. Połicja z trudem zdołała go uratować. 

Z Rady Miejskiej. 
Popisy leaderów opozycji. - 

Niedołężna gospodarka finansowa 
Magistratu zmusiła wreszcie jak wia- 
domo, władze centralne do mianowa- 
nia przy samorządzie wileńskim ko* 
misarza finansowego. Fakt ten na 
wczorajszem posiedzeniu Rady Miej- 
skiej wywołał istną burzę. Stronnict- 
wa opozycyjne skwapliwie skorzysta- 
ły z okazji, by pomijając dobro i in- 
teres miasta, z forum Rady Miejskiej 
uczynić teren walki z rządem. Po- 
ciągnięcia leaderów endecji i lewicy 
polsko-żydowskiej (PPS. i Bund) cho- 
ciaż sprytnie zamaskowane obliczone 
były dość wyraźnie na efekt zewnęt- 
rzny. Za motyw dyskusji posłużyła in_ 
terpelacja klubu P. P. S. złożona w 
tej sprawie na posiedzeniu poniedział- 
kowem. Przewodniczący 'w zastępst- 
wie p. Folejewskiego, wice-prezydent 
Czyż złożył wyjaśnienia dotyczące no_ 
minacji p. Adama Piłsudskiego komi- 
sarzem finansowym wyjaśniając, iż 
nominacja nastąpiła na podstawie roz_ 
porządzenia. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 24 grudnia 1924 roku z 
przewidzianemi tamże uprawnieniami. 

Listę mówców otworzył oczywiście 
rad. Stążowski (PPS) znany ze swych 
humorystycznych wystąpień. Mówił 

jak zwykle dość długo i jak zwykle 
niezbyt rzeczowe o zamachu władz 
rządowych na uprawienia samorządu, 
o konieczności rozwiązania Rady Miej, 
skiej wysuwając szereg dowolnych 
motywacyj i wniosków W tym samym 
duchu tylko może nieco inteligentnićj 
przemawiali radni Rafes (Bund) i Kó- 
marnicki (Endecja), w konkluzji #4° 
dając rozwiązania Rady Miejskiej “| 

Wszystkim powyższym zarzutom 
dał zdecydowaną i rzeczówą odprawę 
prof. Staniewicz, Wskazał on na to, że 
rozwiązanie Rady Miejskiej bylo а- 
ktualne w listopadzie roku 1930, kić- 
dy przed ewentualnem nowem ciałem 
samorządowem zarysowywała się moż 
liwość planowej gospodarki. Wów- 
czas niewątpliwie ugrupowania pro” 
rządowe uzyskałyby większość. Roz- 
wiązywanie Rady Miejskiej i wybory 
nowej nie miałyby obecnie sensu ze 
względu na to, że nowa ustawa sa- 
morządowa wejdzie niebawem w ży- 
cie i wówczas stanęlibyśmy przed ko- 
niecznością dokonania nowych wy- 
borów. - 

Co do wystąpień opozycji przeci- 
wko nominacji komisarza finasowe- 
go, to są one pozbawione głębszych 

Policja prowadzi dochodzenie celem wy- 

krycia sprawców kradzieży  drogocennej 

przesyłki, 

podstaw, gdyż dotychczasowa gospo* 
darka finansowa Magistratu wymaga 
ła zdecydowanej i fachowej ingerencji 
ezynników rządowych, które przecież 
poczuwają się do odpowiedzialności 
za stan finansów miejskich. 

Po wyczerpaniu listy mówców na 
wniosek r. Stążowskiego zarządzono 
10-minutową przerwę, podczas której 
obradował konwent senjorów. Po ot- 
warciu ponownie obrad wpłynęły dwa 
wnioski Bundu i endecji. Większoś ią 
głosów przyjęto wniosek endencji, w 
którem wnioskodawcy zaznaczają, 
że Rada Miejska zakłada protest prze- 
ciwko mianowaniu delegata rządowe- 
go przy Magistracie m. Wilna i uważa 
to zarządzenie za godzące w istotne 
uprawnienia samorządu. 

WNIOSEK O NIEWYBIERANIU NA- 
STĘPCY D-RA MALESZEWSKIEGO. 

Sprawa powyżej omawiana zaję: 
ła gros czasu, reszta więc nie wywo- 
łała już żywszego oddźwięku. Zgło- 
szony przez frakcję Bundu wniosek 
o niewybieraniu nowego ławnika na 
miejsce d-ra Maleszewskiego, który 
przechodzi na stanowisko prezydenta 
miasta, postanowiono przekazać do 
zaopinjowania Magistratowi i Komisji 
Prawnej. W wypadku przyjęcia te- 
go wniosku, powierzony d-rowi Male: 
szewskiemu dział gospodarki samo- 
rządowej podzielony zostałby między 
pozostałych ławników. - 

Wniosek nagły radn. Zasztowta o 
niepotrącanie pracownikom  miejs- 
kim gratyfikacyj świątecznych, wy: 
płaconych w roku 1929, zaopinjować 
ma Komisja Finansowa. 

PORZĄDEK DZIENNY. 

Z powodu braku na sali kwalifi- 
kowanego quorum, szereg wažniej- 
szych spraw porządku dziennego spa* 
dło w wokandy posiedzenia. Postano- 
wiono jedynie dokonać przeniesienia 
kredytów z pierwszych działów bud- 
żetu r. 1931-32 do innych. 

Udzielono zezwolenia Spółdz.-Bud. 
Mieszkaniowej Urzędników  Poczto- 
wych na budowę domów drewnianych 
w strefie zabudowania ogniotrwałego 
— na placu przy ul.  Antokolskiej, 
Tivoli i Brzeg Antokolski. Uchwalono 
pobierać pewne drobne zresztą opłaty 
komunalne od aktów  notarjalnych. 
Przyjęto do wiadomości sprawozdanie 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. 
Wilna za rok 1931 i dokonano wybo- 
rów uzupełniających: na miejsce B. 

Nr. 98 (2340) 
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Marlena Dietrich i Anna May Wong 
w przeboju 

dźwiękowym Szanghaj- W tych dniach 

w kinieHelios Express 
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sprowadzone 
zapach nie plami ubrania. 

KATOL 

  

UWADZE GOSPODYŃ!: 
ы Najlepiej zabezpiecza na lato fu japoński KATOL, co stwierdza fakt 
re były przesypane proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich ło Polski, okazały się całe I nietkniete przez mole, Kato! ma EL mas 

tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. rusaki # A > aaa koi ac: ee Ra, kwiatach ib ky W Polace Katol eee: ly 'owe I uznauy jako środek najskuteczniejszy do ni. A 1 owadów. Katol sprzedaje się w składach Spłesznwch Pan A 
Przedstawictel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

tinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 
, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 

  

TEATR I MUZYKA 
— „Car Lenin* — na Pohulance. Dziś, 

w piątek dnia 29 kwietnia o godz. 8 w. 
sztuka Franciszka Porchć „Car Lenin* w 
oryginalnej interpretacji inscenizacyjnej Sta- 
nisławy Wysockiej. Sztuka zawiera przegląd 
wypadków w Rosji od początków wybuchu 
rewolucji, aż do tragicznej śmierci wielkiego 
Lenina, 

Jutro w sobotę dnia 30 b. m. o godz. 
8 w. „Car Lenin* 

— Ostatni koneert A. Unińskiego. Dziś 
w piątek dnia 29 kwietnia o godz. 8 w. 
ostatni występ Aleksandra Unińskiego w fe- 
nomenalnym recitalu fortepianowym. Na 
program złożą się: Chopin, Beethowen, Stra- 
wiński i inni. | 

PREMJERY Wi TEATRACH MIEJSKICH. 
— W) Teatrze Lutnia. Jutro w sobotę 30 

kwietnia o godz. 8 w. — premjera wesołej 
komedji „Dama w jedwabiach*, którą re- 
żyseruje Karol Wyrwicz Wichrowski. W ko- 
medji tej wystąpią: p. p. Brenoczy, Jas. 
Stanisławska, Zielińska, Wiyrwicz,  Jaśkie- 
wicz, Moranowicz i inni. 

Premjera zapowiada się wesoło. 

— „Niespodzianka* Rostworowskiego — 
na Pohulance. We wtorek dnia 3 maja o 
godz. 8 w. premjera sztuki Rostworowskiego 
„Niespodzianka* z udziałem i w reżyserji 
Stanisławy Wysockiej. Jest to wieczór po- 
żegnalny St. Wyysockiej, która opuszcza już 
Wiilno. 

— Jedyny występ Lopka Krukowskiego 
w Lutni. W; dniu 5 maja o godz. 8 m. 30 w. 
odbędzie się jeden występ niezrównanego hu 
morysty i piosenkarza Lopka Krukowskie- 
go. Wiieczór ten wzbudził w Wilnie wielkie 
zainteresowanie. Bilety już można nabywać 
w kasie zamiawiań Lutnia 

— Jubileusz 25-lecia Teatru Polskiego w 
Wiilnie. Wi dniu 7 mają Teatr na Pohulance 
święcić będzie 25-lecie istnienia Teatru Poł 
skiego w Wilnie. Na uroczystość tę wysta- 
wiona zostanie świetna komedja Al. Fredry 
„Zemsta*, z założycielką połskiego teatru 
w Wilnie, Nuną Młodziejowską w roli „Pod- 
stoliny“. „Zemstę“ inscenizuje ant. mal. Iwo 
Gall. Zaproszenia Komitetu za pošrednict- 
wem Teatru. 

— Koncert Chóru „Echo* na Pohulance. 
W: dniu 2 maja o godz. 8 w. odbędzie się 
wielki koncert zespołu Spiewaczego „Echo*. 
Bilety już są do nabycia. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 29 kwietnia 1432 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 14,10: Program dzien 
ny. 14,15: Świat w pieśni łudowej. 15,15: Ko- 
munikat. 15.25: Odczyt dla maturzystów 
„Rok 1848*. 15,50: „Wojsko polskie w. cza- 
sie walk o niepodległość* — odczyt 16,10: 
Słuchowisko dla dzieci: 16,40: Codzienny od- 

cinek powieściowy. 16,55: Lekcja angielskie- 
go. 17,10: „Zygmunt Krasiūski“ (z powodu 
120-lecia urodzin) — odczyt, 17,35: Utwory 
Leopolda Staffa w słowie i pi 18,20: 
Wiitkowski — „Moje Jezioro” — poemat 
symfoniczny. 18,50: Rezerwa. 19,00: Polakom 
na Kowieńszczyźnie. 19,15: Przegląd prasy 
rolniczej krajowej i zagranicznej. 19,25: Felj. 
humorystyczny w wyk. Leona Wołłejki. 
19,40: Program na sobotę. 19,45: Prasowy 
dziennik radj. 20,00: Pogad. muz. 20,15: Kon 
cert symfoniczny z Filharm. 22,48: Kom. i 
muz. tan. 

Kagana do Rady Komunalnej Kasy 
Oszczędności wybrano mec. Józefa 
Teytella. Do Komisji rewizyjnej i og- 
rodowej — r. Iżyckiego, do komisji 
technicznej i sanitarnej — d-ra Safa- 
rewicza. Ponadto wydelegowano r. 
mec. Jundziłła do reprezentowania 
Wilna na międzynarodowym kongre- 
sie miast, który odbędzie się w Londy+ 
nie w okresie od 23 do 25 maja r. b. 

        

  
SOBOTA, dnia 30 kwietnia 1932 roku. 
11.58: Sygnał czasu. 12,10: Poranek ze 

Lwowa. 14.10: Program dzienny. 14,15: Z 
pomniane płyty. 15,15: „Z życia prowincji 
— pogad. 15,30: Aud. Konwentu „„Batoria*. 
15,40: Koncert dla młodzieży. 16,10: „Ziemia 
i ludność Polski współczesnej” — odczyt. 16,30: Recital E. Caruso (płyty). 16,40: Co- 
dzienny odcinek powieściowy. 16,50: Koncert 
życzeń (płyty). 17,10: „Zygmunt III Waza“ 
17,35: Aud. muzyczna. 18,05: Audycja dla 
dzieci: „Bitwa z ludożercami*, 18,30: Kon- 
cert, 18,50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln, 
19,00: Tygodnik litewski. 19,15: Kwadrans 
akademicki. 19,30: Wiad. sport. 19,35: Pro- 
gram na niedzielę. 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20,00: Feljeton. 20,15: Wielki kon- 
kurs muzyczny Rozgłośni Wileūskiej. Wie- 
czór V (ostatni). 20,45: Koncert życzeń. 21,55 
Feljeton. 22,10: Koncert chopinowski. 22,40: 
Kom, i muzyka tan. 23,00: Aud. liter. 23,30: 
Płyty. 

    

NOWIRKI RADJOWE. 
POEZJE STAFFA. 

Dzisiaj o godz. 17,35 usłyszą radjosłu- 
chacze urozmaiconą audycję, poświęconą 
twórczości jednego z najznakomitszych współ 
czesnych poetów polskich Leopolda Staffa. 
Pani Zofja Bortkiewicz Wyleżyńska odśpie- 
wa z towarzyszeniem fortepianu pieśni Wal- 
tera, Friemanna, Wielhorskiego i  Dziewul- 
skiego do słów Staffa, a p. Zbigniew Śmia- 
łowski odczyta szereg najcelniejszych liry- 
ków twórcy „Ucha igielnego“, 

AUDYCJA DLA MŁODZIEŻY. 

Q godz. 16,10 nadane zostanie ze studja 
wileńskiego słuchowisko dla starszych dzie- 
ci p. t. „Święty Jerzy u harcerzy”, które 
przypomni młodym radjosłuchaczom piękną 
legendę o wielkim Patronie rycerstwa chrze- 
ścijańskiego. 

DLA LITWY I O LITWIE. 

Wi dzisiejszej audycji dla Polaków na 
Kowieńszczyźnie (godz. 19) nadane zostaną 
recytacje „Ballad bohaterskich* Kazimiery 
Iłłakowiczówny (m. in. ballada o generale 
Żeligowskim) oraz pogadanka p. t. Z zagad- 
nień litewskich. 

List do Redakcji. 
zanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w swem 
poczytnem piśmie następujących uwag. 

Godzina 9 rano. Liczni przechodnie ulic: 
Zarzecznej, Wielkiej, Sadowej i in., špiesząc 
do swych zajęć, jak również dzieci, udające 
się do szkół, są nieraz świadkami popisów 
rakarzy miejskich, jak ci uganiają się za 
biednemi foksterjerami, pudełkami i t. p. Po- 
pisy takie sieją zgorszenie i demoralizację 
wśród naszej młodzieży szkolnej, która wi- 
dząc to (sam byłem świadkiem) urządza rów- 
nież takie popisy, praktykując na swych pies- 
kach, a nawet i na kolegach, nazywając to 
zabawą w „hycli* Dziwne doprawdy, że 
władze miejskie, widząc łapanie psów w go- 
dzinach o bodaj najwięcej wzmożonym ruchu 
ulicznym, patrzą na to przez palce i nie wy- 
dadzą odpowiedniego zarządzenia, by rakarze 
miejscy uprawiali swój proceder w takich go 
dzinach, gdy ulice są jeszcze puste. Może list 
mój zwróci uwagę ojców miasta, którzy za- 
pewne również mają dzieci uczęszczające 
do szkół i nie zechcą, by nasze dzieci zosta- 
ły kiedyś naprawdę... hyclami. 

Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
głębokiego poważania. 

Wilno, 28 kwietnia 1932 r. 

St. Goleniowski. 

WŚRÓD PISM. 
— Nasza Myśl Nr. 10, organ Żydowskie- 

go Klubu' Myśli Państwowej w Wiilnie, Bie- 
żący numer zawiera w części połskiej arty- 
kuł p. t. „żydowskie rzemiosło w Wiiłnie* 
inż. R. Zarchina i kronikę Klubu oraz życia 
rzemieślniczego w Wilnie, w części żydows- 
kiej m. in. artykuły p. t. Interwencjonizm a 
Żydzi i Antysemityzm w Niemczech. 

WIERZ CZWZEZY ZERO IIA TE ET T I ATI TNS TI IS T I IS S ITT W ORAS 

WYBITNY ESTOŃSKI SLAWISTA 
0 LITERATURZE POLSKIEJ. 

Redaktor pięknego estońskiego wy. 
dawnictwa pamiątkowego p. t. „Po- 
ola“ *) poświęconego Rzeczypospoli- 
tej Polskiej, z okazji podróży morskiej 
Prezydenta Mościckiego do Tallina w 
sierpniu 1930 r. ż. Bernhard Linde 
jest bezsprzecznie w swojej ojczyźnie 
najlepszym znawcą współczesnej lite- 
ratury ludów słowiańskich. W estoń- 
skich sferach literackich jest to perso 
na grata, otoczona powszechnym sza- 

cunkiem, z tytułu olbrzymich zasług, 
położonych na niwie odrodzenia lite- 
ratury ojczystej, oraz jako jej historyk 
i krytyk. 

Władając kilkoma językami — 5- 
wiańskiemi Bernhard Linde od lat 

przeszło 20 pracuje nad  przyswoje- 
niem "iteraturze swego kraju najwybit 
niejszych utworów polskich, czeskich, 
serbsko-chorwackich, słoweńskich i 
bułgarskich. Czyni to w pewnej mie- 
rze za pośrednictwem tłumaczenia ich 
tekstów, głównie zaś ogłaszając o nich 
źródłowe monogfafje i recenzje, które_ 
mi zasila stale największy dziennik 
talliūski „Pavaleht“, oraz czasopisma 
literacko-artystyczne. Pisarz ten ze 
szczególnym pietyzmem pracuje nad 
poznaniem współczesnej literatury pol 
skiej, odbywając prawie co rok dłuż- 
sze wycieczki do Polski, nawiązuje 
bezpośredni kontakt z wybitniejszymi 

„Poola“ — Polska, str. tekstu 260, 
ma całość składa się 36 artykułów wybit- 
nych mężów stanu i pisarzy polskich i es- 
tońskich oraz kilkadziesiąt portretów i ilu- 
stracyj. Wiyd. T-wa Połsko-Estońskiego w 
Tallinie. 

  

przedstawiciełami naszych sfer literac_ 
kich i jak skromnie mi oświadczył 
znacznym wysiłkiem zgłębia arkana 
niezwykle trudnego dla „człowieka 
północy” naszego języka. 

Po dłuższych molestacjach z mej 
strony ten niezwykle cenny nasz przy- 
jaciel godzi się na opublikowanie z 
nim rozmowy na temat literatury — 
polskiej. Czynię to z okazji wydania 
2 tomu „Chłopów* Władysława Rey- 
monta po estońsku w jego tłumacze- 
niu. 

A oto p. Bernhard Linde nadesłał 
mi listownie wyczerpujące odpowiedzi 
na szereg pytań tyczących się jego 
stosunku do literatury polskiej: 

Literaturą polską — pisze p. Lin- 
de — interesowałem się już jako stu- 
dent Uniwersytetu w Dorpacie, gdzie 
stała się ona niebawem moim głów- 
nym przedmiotem na wydziale histor- 
ji literatur słowiańskich. Pona, jako 
dziennikarza polskiego oczywiście in- 
teresuje najbardziej to, co czyni obec- 
nie aktualnem moje nazwisko dła Pol 
ski, jako tłumacza głośnej powieści 
Reymonta. Otóż, niech wolno będzie 
podkreślić, iż „Chłopów'* uważam za 
największy przebój nietylko literatury 
polskiej, lecz wszechświatowej. Tłu- 
maczyć je zaczął młody, zmarły w 
1930 r. nasz literat, A. Rooze, który 
poznał język wasz, goszcząc przez dłuż 
szy okres u swych krewnych w Pol- 
sce. Zdążył on jednak przetłumaczyć 
załedwie pierwszy tom, który wydany 
został w roku 1929 przez zasłużoną 
naszą firmę wydawniczą „Młodą Es- 

tonję*. Ponieważ w Estonji z chwilą 
zgonu A. Rooze ilość ludzi znających 
język polski i interesujących się zara- 
zem literaturą polską zmniejszyła się 
do dwóch **), to mnie jako jednemu 
z nich przypadło w udziale dokończe- 
nie tłumaczenia „Chłopów, zwłasz- 
cza, iż dalszych tomów zaczęła doma- 
gać się od firmy opinja publiczna. 
Pierwszy tom w tłumaczeniu Rooze 
rozszedł się w nakładzie 3000 egzem- 
plarzy, wywołując niezwykłe zainte- 
resowanie w Estonji. 

Wśład za tem p. Linde w kilku 
słowach wspomina o firmie wydawni: 
czej, która powierzyła mu zadanie dał 
szego tłumaczenia „Chłopów*. Otóż 
firma pod nazwą „Młodej Estonji* za. 
łożona została w 1905 roku przez gru- 
pę literacką, noszącą tę mazwę. Tej 
grupy literacko-artystycznej p. Linde 
był jednym z członków założycieli i 
długoletnim sekretarzem. Aczkolwiek 
„Młoda Estonja* ustąpiła dziś miejsca 
nowym zrzeszeniom literacko-artysty- 
cznym, dawni jej ezłonkowie nie prze 
stali odgrywać czołowych ról w współ. 
czesnym ruchu  literacko-artystycz- 
nym Odrodzonej Estonji. 

  

Wracając do tłumaczenia _..Chło- 
pów szanowny mój informator uwa- 
ża poniekąd za konieczne usprawied- 
liwić się, dlaczego dopiero po dwu- 
letniej przerwie oddał do druku tom 
drugi. Wpłynęły na to jego zajęcia 
krytyka i publicysty, które nie pozwo. 
liły mu całkowicie poświęcić się prze- 
kładowi „Chłopów*: Tom 2 ukazał 
się zatem dopiero w początkach grud- 
nia 1931 roku. Niebawem oddaje do 
druku tom 3, zaś 4 i ostatni zobowią- 

   

**) Drugim tłumaczem z polskiego jest 
poeta Allen, m. in. tłum. utwory Adama 
Mickiewicza (sonety) Z. Krasickiego i kilku 
współcz- poetów polskich. 

    

zał się dostarczyć ,„Młodej Eston; 
pod jesień r. b., by mógł się ukazać 
w sprzedaży publicznej w ostatnim 
kwartale tegoż roku. 

Po tych dość szczegółowych infor- 
macjach, tyczących się przekładów i 
wydania „Chłopów*, daje mi p. Lin- 
de odpowiedź, jacy pisarze poza Всу- 
montem najbardziej go obecnie ab: 
sorbują. 

„Niezależnie od swych codziennych 
zajęć literackich absorbują mnie in- 
ne utwory pisarzy polskich, o aktual- 
niejszym od „Chłopów* e    

   

  

   załem się dostarczj 
teatrów „„Vanemulne* w Dorpacie i te- 

atru w Narwji głośną sztukę Zofji Nał 
kowskiej „Dom Kobiet“. 

„Zapoznawszy się z tą sztuką w 
czasie wystawiania w Teatrze Pólskim 
w Warszawie w roku 1930, niezwłocz 
nie po powrocie do kraju zarekomen- 
dowałem ją naszym teatrom, w wyni- 
ku czego oczywiście musiałem podjąć 
się jej przetłumaczenia. Pracę tę już 
wykonałem, oba teatry „Dom Kobiet“ 
włączyły do swego repertuaru, i po- 
czyniły już przygotowania do wysta- 
wienia, (nastąpi to w pierwszych dn. 
kwietnia r. b.) „Cieszę się ogrom 
nie, gdyż wielka polska autorka nie 
tylko dała zezwolenie na przetłuma- 
czenie, wydanie oraz wystawienie 
swej wspaniałej sztuki, lecz osobiście 
przyrzekła mi uczestniczyć na | jej 
premjerach „które będą okazją, do en- 
tuzjastycznych manifestacyj sfer arty- 

    

    

    

    

**) List p. Linde błądził blisko dwa mie 
siące zanim trafił w me ręce, gdyż skierowa- 
ny był pod starym moim adresem. „Dom 

Kobiet* —już był wystawiony w Esłonji 
w kwietniu r. b. w obecności p. Zofji Nal- 
kowskiej, którą podejmowano tam niezwykle 
serdecznie. 

  

stycznych IEstonji na cześć literatury 
i sztuki polskiej”. 

W międzyczasie pracy nad prze- 
kładami „Chłopów* i „Domu Kobiet*; 
p: Linde dokonał kiłku drobniejszych 
tłumaczeń z polskiego. 

„W 10ku 1930 w „„Morskiem Oku“ 

w Zakopanem, tuż przed tragiczną 
w swych skutkach katastrofą samo- 
chodową, zakończoną śmiercią Julja- 
na Ejsmonta, nadmienia, dałem przy- 
rzeczenie temu utalenitowanemu pi- 
sarzowi przetłumaczenia jego kilka 
nowel na estoński. To przyrzeczenie 
spełniłem w kilka tygodni po powro- 
cie do Ojczyzny i opublikowałem 
wraz z życiorysem tego przedwcześnie 
zmarłego świetnego pisarza i czarują- 
cego człowieka, z którym zaprzyjaź- 
niłem się jeszcze w 1929 roku bawiąc 
w Warszawie. Jednocześnie z nowe- 
lami, Ejsmonta, przejętemi z szero- 
kiem uznaniem przez czytelników e- 
stońskich opublikowałem opowiada- 
nie, znanej mi również osobiście au 

torki „Matowej Kresy“ p. Herminji 
Naglerowej oraz w osobnej książce 
dwie nowele Juljusza Kadena-Band* 
rowskiego p. t. „Ostatnie Imieniny” 

Polityka* z okazji przyjazdu tego 
znakomitego pisarza polskiego do E- 
stonji, jako gościa estońskiego Pen- 
clubu. 

„Przekłady tych dwóch opowia- 
dań Kadena, jak i opublikowany nie- 
co później przeze mnie trzeci p. t. 
„Bogowie uczyniły z tego wielkiego 
pisarza najpopularniejszego autora 
polskiego w Estonji, co zmusza mnie 
do dalszych przekładów jego utwo- 
rów. 

      

Dalej p. Linde prosi mnie o pod- 
kreślenie, co uczyniłem zresztą na 
wstępie tej rozmowy, iż główne za- 

interesowanie jego literaturą polską 
nie wyraża się bynajmniej w prze- 
kładach, lecz w niezliczonej ilości nx 
przestrzeni 20 łat publikacyj o niej, 
jak również w długim szeregu mono- 
grafij czołowych naszych pisarzy, i 
stale drukowanych recenzyj o książ- 
kach polskich. 

„Od literatury polskiej—dodaje— 
jako slawistę i jedynego historyka 
literatur słowiańskich z wykształce- 
nia w swoim kraju edrywają mnie 
prace nad literaturą innych ludów 
słowiańskich. 

„Do tego zobowiązuje mnie jeszcze 
ta okoliczność, iż o ile obok mnie 
zna i interesuje się jako tłumacz li- 

teraturą polską drugi pisarz estoński 
popularny nasz poeta Allen, to jako 

znawca pozostałych języków słowiań- 
skich (oczywiście z wyjątkiem pow- 
szechnie znanego rosyjskiego) jestem 
całkowicie odosobniony. 

W czasie mych częstych wyjazdów 
na południe do krajów słowiańskich 
najdłużej zawsze zatrzymuję się w u- 
roczej Polsce, gdzie zgłębiam język 

polski i nawiązuję bezpośredni kon- 
takt z literaturą i sztuką polską, 
wśród której przedstawicieli mam 
dziś sporo dobrych znajomych a na- 
wet przyjaciół, którzy dodają mi 
bodźca do wżywania się w bogatą 
kulturę duchową Polski". 

W zakończeniu tego przemiłego 
listu znakomitego pisarza estońskie- 

go pozostaje wyrazić życzenie, byśmy 
ze swej strony czynili jak najwięcej 

dla podtrzymania więzów duchowych 
z szlachetnym narodem Estów. 

B. W. Święcicki. 

SR pe 
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Aferzyści w roli agitatorów 

komunistycznych. 
Jzk już kilkakrotnie donosiliśmy na te- 

wenie powiatów północno-wschodnich grasu- 
ja jacyś osobnicy, którzy wśród ludności 
rolniczej prowadzą usiłaą agitację za w. 
dem na roboty rolne de Rosji Sow. Oneg- 
łaj kilku takieh osobników zrektutowało z 
terenu pow. wołożyńskiego 11 włościan na 
wyjazd do Rosji, pobrało od nieh po 30 zł. 
na „niezbędne koszta i formalności”, i ulot- 
niło się. Onegdaj również dwaj mieszkańcy 
gminy nalibockiej Konstanty Suszko i Jul- 
jan Warakso zrekrutowałi 13 włościan ze 

51 Glehówka pew. stołperkiego pobierające 
od każdego z nieh po 20 zł, a następnie 
zaprowadziwszy włościan wgłąb puszczy 

nalibockiej wskazali im pewne wzniesienie, 

mówiąc, iż jest to granica sowiecka. Gdy 

wi cy zorjentowali się, iż padli ofiarą 

«szustwa, usiłowali cdebrać pieniądze, lecz 

steroryzowani rewołwerami musieli ustąpić 

Oszuści zbiegli. Włościanie po eałodziennej 

    

   

tułaczee po puszezy dotarli nareszcie do po- 
sterunku P. P.w Nalibokach, gdzie złożyli 
skargę. 

Również analogiczny wypadek miał miej- 
sce w zaścianku Harnińce w rejonie Doma- 
niewicz, gdzie doprowadzili 16 włościan 4 
nieznani osobnicy i przed strażnicą K. O. P. 
powiedzieli im, iż są na terytorjum  sow. 
Włościanie ei wpłacili oszustim po 25 zł. 
od csoby za przeprowadzenie przez granieę. 

Dnia 25 b. m. na jeziorze graniecznem 
Linki w rejonie Suekodowsztzyzna zatrzy- 
mano w łodzi 5 wiościan, którzy udawali się 

do granicy sowieckiej. Jak się wyjaśniło, wło 

ścian tych zwerbował pewien Żyd, który po- 

brawszy od osoby po 30 zł. doprowadził ich 

do jeziora wskazując, iż po przedostaniu się 

na drugi brzeg będą już w Sowdepji. Wy- 

padków podobnych w ostatnich dniach zano- 

towano kilkanaście. (e). 

   

Napad rabunkowy. 
Ubiegłej nocy do zugrody Piotra Kozary- 

па mieszkańca chutoru Grzywiszki gminy 

pictrowskiej wdarło się trzech uzbrojonych 

«schników, którzy zrabowali domownikom 

3 tys. zł. w gotówee i woreczek srebrnych 

rubli carskich Po dokonaniu rabunku ban- 

dyci zbiegli do pobliskiego lasu. (e). 

Czyżby samobójstwo? 
Zagadkowa śmierć starca 

W dniu wczorajszym w zagadkowych 

okolicznościach wpadł do studni  giębo- 

%ości 100 m. 80-letni Mikołaj Polito, który 

na dnie głębokiej studni. 
oświadczył, iż ojeiee popełnił samobójstwo. 

Oświadczenie to władzom śledczym wydało 

się zbyt nieprawdopodobne, wobec czego za- 

poniósł natychmiastową Śmierć. O wypadku  rządzono dochodzenie. (e) 

tym powiadomił polieję syn Polity, który 
2 

Šwieciany. 
Posiedzenie Rady Powiatowej BBWR. 

Wi dniu 27 b. m. w Święcianach odbyło 

się posiedzenie Rady Powiatowej BBWR. Na 

posiedzenie przybyło 60 osób — delegatów 

„z terenu święciańskiego oraz przedstawicieli 

organizacyj społecznych. Obrady Rady za- 

gaił p. Wójciak, zapraszając na przewodni- 

<zącego p. Michała Baluna oraz do stołu pre- 

zydjałnego w charakterze asesorów p. p. Ire- 

nę Mydlarzową, Mackiewicza i Łozowskiego. 

Na wstępie przemawiał obecny na sali 

p. starosta powiatowy Stefan Mydlarz, pod- 

Kkreślając doniosłość momentu skoordynowa- 

nej pracy wszystkich czynników w powiecie 

w kierunku rozwoju mocarstwowej potęgi 

-państwa. 
Referat polityczny wygłosił p. sen. Jun- 

dziłł, poruszając sprawę pracy Senatu nad 

projektem zmiany Konstytucji oraz pracę 

<giał ustawodawczych w kierunku uzdrowie- 

mia stosunków gospodarczych. Następnie 

dłuższy referat na temat gospodarczy miał 

mos. Krasicki. Po wysłuchaniu referatów 

przyjęto uchwałę, wyrażającą podziękowanie 

i zaufanie dla pracy rządu i Bezpart. Bloku 

w sprawach zmiany ustroju państwowego 

©raz zwalczania kryzysu gospodarczego. 

Wkońcu dotychczasowy sekretarz p. Świę 

<icki dał sprawozdanie ze stanu organizacji. 

"Wireszcie obrano prezydjum Rady, do któ- 

ego weszli: p. p. Michał Balun -— prezes, 

„A. Mackiewicz i St. Boładź — wice-prezesi, 

St Hulewicz — skarbnik, J. Wójciak, sekre- 

%arz, poseł Polkowski — kierownik sekcji 

gospodarczej, poseł Krasicki, kierownik sek- 

<cji organizacyjnej i M. Święcicki, kierownik 

sekcji oświatowej. 

Niemenczyn. 
Z żyeia spółdziełczego. 

W, ub. niedzielę dnia 24 kwietnia r. b.. 

scowa Spółdzielnia Spożywców „Lącz- 

odbyła swoje 13-te zkołei doroczne 

«walne zgromadzenie z udziałem 120 osób, 

«oraz przedstawicieła Związku S. S. „Spolem“ 

— lustratora p. Malko. 

Zebranie obradowało w obszernej, estety- 

«znie urządzonej sali Domu Żołnierza 21 

B. K. O. P., co świadczy o sympatji i łącz- 

mości wojska z życiem cywilnem, które bar- 

dziej wzmocniły się z chwilą objęcia dowó- 

<dztwa Baonu przez p. pułk. Fr. Kubickiego. 

Główne obrady, jak zwykle, na podob- 

nych zebraniach, dotyczyły sprawozdania z 

«działalności za rok ubiegły oraz planu pra- 

<у i budżetu na przyszłość. 

_ Ze sprawozdania Spółdzielni wynikało: 

jej stały i równomierny postęp w gospodarce 

«o potwierdzają poniższe dane za ostatnie 

-5 lat pracy Spółdzielni. 

  

    

Rok: Obrót: Czysta nadw.: 

1927 r. zł. 78.620 zł. 986 
1928 r. zł. 104.046 zł. 1.107 
1929 r. zł. 120.590 zł. 1.503 
1930 r. zł. 122.348 zł. 1.342 
1931 r. zł. 102.203 zł. 1.844 

Spółdzielnia pozyskała 240 członków. Obe 

enie rozporządza własnym kapitałem około 

zł. 8.000. — Tewary nabywa wyłącznie za 

gotówkę. Zakupy we własnej Hurtowni Zw. 

stanowią 80 proc., zaś na rynku prywatnym 

20 proc. 

„ Kalkulację stosuje minimalną, gdyž prze- 

<iętny zysk brutto za rok ub. wynosi 8,7 pro- 
«cent w stosunku do obrotu, zaś koszty hand- 

lowe stanowią 7,4 proc. w tymże stosunku, 
w tem miesięcznie koszty personelu i komor- 
nego wynoszą zł. 390. 

edy się słyszy biadanie Spółdzielni tych, 
nie są zdolne na podobne wyniki swej 

i których dziś jedynym usprawiedli- 

      

   

    

     

cym argumentem rzekomo jest „kry- 
natarczywie powstaje pytani Gdzie 

tedy kryje tajemnica powodzenia w do- 
  bie kryzysu Spółdzielni podobnych do tut. 

„Lacznošci“. 
„Odpowiedž znajdziemy prostą i praw- 

<dziwą, Spółdzielnia nie jest tylko mechaniz- 
mem, związanym z pieniędzmi, towarem i 

sklepem, lecz: jest przedewszystkiem organi- 
zacją żywych ludzi, nie zaś kapitału. 

Oni i tylko oni decydują o losach włas- 
nych placówek. Żywy tego przykłz 2 
właśnie życie Spółdzielni „Łącznoś 
Menczynie. 

Walne Zgromadzenie członków, rada nad- 
zorcza, Zarząd i personel Spółdzielni są to 
ogniska pracy harmonijnie ze sobą połączo- 

ne w całość. 

Zarząd jest duszą organizacji, na którego 
"czele stoi ciekawa postać skromnego działa- 
cza — spółdzielczy p. Franciszka Stankiewi- 

cza. Włszystko u niego przemyślano i obli- 
«zono, Zarząd nadaje ogólny kierunek pracy 

i tę planowo z zachowaniem spokoju i tak- 

konywuje. Cechą jego jest to, że jest 
ssiąknięty ideą współdziałania i wiarą w 

samopomoc zbiorową. Stąd wypływa jego 
istota pracy, opartej na czynnikach wewnętrz 

mych samej Spółdzielni. Dłatego też obser- 
je się z roku na rok niezachwiany, potęż- 

ejący postęp finansowo-gospodarczy Spół- 
dzielni ku ogólnemu pożytkowi zrzeszonych 

Ё ć finansowa Spółdzielni 
jest jej dewizą. Dziś ona niema żadnego wek 
sla w obiegu. 

Drugą wewnętrzną sprężyną, decydującą 

© powodzeniu Spółdzielni jest jej dobry 
sklepowy p. Mieczysław Gasperowicz. Zaw- 

   

   

   

  

  

  

sze pogodny, z uśmiechem na twarzy, pełen 

zapału i chęci do pracy, a ponadto pomny 

o całość mienia mu powierzonego. 

Dalej idzie rada nadzorcza, na czele któ- 

rej stoją: przewodniczący p. Korwelis, jego 

zastępca p. Borkowski i sekretarz p. Górski. 

Wszyscy członkowie tego organu z zamiło- 

waniem, systematycznie wypełniają swe od- 

odwiedzielne obowiązki. Co miesiąc posie- 

dzenie i kontrola kasy. Co kwartał spis to- 

warów i rewizja rachunkowości. Za tę su- 

mienną i staranną pracę członkowie rady 

raz do roku otrzymują zasłużone wynagro- 

dzenie, wyznaczone przez Walne Zebranie 
z nadwyżki. 

Przy obradach nad planem pracy i bud- 

żetem dało się stwierdzić wielką świadomość 

członków dzisiejszej rzeczywistości i troskę 

o przyszłość Spółdzielni. 

Między innemi zapadły uchwały wzywa- 

jące: 

a) Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia 

akcji celem zlikwidowania szkodliwej sprze- 

daży na kredyt, niezgodnej z duchem Spół- 

dzielczości i niweczącej u członków prak- 

tyczny zmysł oszczędzania. 

b) Wszystkich członków Spółdzielni do 

stanowczego wykonania uchwały poprzednie- 

go zebrania w sprawie złożenia 10-ciozłoto- 

wych wkładów na fundusz budowlany. 

Z czystej nadwyżki roku sprawozdawcze- 

go uchwalono wyznaczyć na zwroty człon- 

kom (dywidendę) od zakupów około 1 proc. 

Kiedy się opuszczało to szczero chłopskie 

zebranie tej dobrowolnej organizacji, mimo 

dziesiejszych utrapień ludzkich, w duszy 

obecnego zapanował kojący spokój i prawdzi 

we zadowolenie z tej zbożnej pracy ludu, 

który w ten sposób buduje sam swą lepszą 

dolę. : 

  

    

Druja. 
Brak wody.do picia. — Rozbite bruki. 

Sądzę, że zaciekawi czytelników „Kurjera 

Wileńskiego" wiadomość, że nasze miastecz- 

ko, liczące — według ostatniego spisu — 

ponad 3 tys. mieszkańców, nie posiada ani 

jednej studni z wodą do picia. Studni na 

Zamku, wyłącznie dla użytku wojska nie bio 

rę w rachubę. Całe zapotrzebowanie na wodę 

zaspakaja ludność dotychczas z rzeki Dźwiny 

i Drujki.Wi porze zimowej, gdy rzeki pokry- 

je lód woda ta jest dość czysta i dobra, ale 

inaczej sprawa się przedstawia wiosną TEW 

* jesieni a nawet w lecie. W* tych porach roku 

woda staje się niemożliwa do użytku ku- 
chennego, bowiem na wiosnę wraz ze śnie- 

giem spływa do rzek: wszystek brud z pól, 
z rynsztoków miejskich i osad ludzkich. To 
samo dzieje się i jesienią w czasie ciągłych 

deszczów, zaś w lecie w czasie upałów woda 

jest ciepła i pełno w niej wszelakiego rodza- 

ju żyjątek. Nic też dziwnego, że w Drui czę- 

sto pojawia się tyfus. Ten stan świadczy o 

wielkiem niedbalstwie mieszkańców którzy 

zbudowali tyle kościołów, cerkwi, wielką sy 

nagogę, a nie zdobyli się na wykopanie przy 

najmniej paru porządnych studni. 

Temu brakowi stara się zaradzić częścio- 

wo, dopiero Komitet Niesienia Pomocy Po- 

wodzianom, który w porozumieniu ze staro- 
stą brasławskim spowodował wywiercenie już 

jednej studni (brak jeszcze pompy) a druga 
jest w robocie. Miejsce na studnie wybrano 

nader praktycznie, ale jak słuchać Komitet 

na ufundowaniu tych dwóch studni poprze- 
stanie a to z braku funduszów. Szkoda, bo 

jeszcze trzecia studnia przydałaby się bardzo 

w dzielnicy „Słoboda* i to koło kościoła. 

Tu, pominąwszy. że jest gimnazjum w dnie 

świąteczne gromadzi się ludność z całej roz- 

ległej parafji ,a gdzie jest dużo ludzi, tam i 

woda jest konieczna. Gdyby tak władze ko- 

munalne dopomogły i zrobiono jeszcze ten 

wysiłek byłby to krok bardzo pożyteczny. 

Inna bołączka Drui, to rozbite do nie- 

możliwości niektóre ulice. W pierwszym rzę- 

dzie mamy na myśli ul. Św. Antoniego. Bruk 
na tej ulicy jest tak powybijany, że w nocy 
można na nim połamać nogi a w dzień trze- 
ba przeskakiwać z kamienia na kamień, jak 
po górach. Nie lepsze są też ulice Św. Ducha, 
Bernardyńska i Jezuicka. Ulice te nie są 
długie, więc naprawa ich nie kosztowałaby 

wiele, tem bardziej, że materjału darmowego 

na miejscu jest poddostatkiem. 
Gdyby te czynniki, do których to należy 

bardziej gorliwie o tem myślały, toby sie 
napewno znalazły środki i sposoby, do ich 

naprawienia. Zresztą błąd się popełnia po- 
ważny i ten, że niema u nas zwyczaju 

poprawiania małych uszkodzeń, ale zwykle 

się czeka, aż ulica stanie się jednem rumo- 

wiskiem, powywracanych kamieni i wilczych 

dołów. BE. Z. 

Woropalewo. 

Strajk w tartaku woropajewskim 
zakończony. 

„. Trwający od kilku dni strajk w tartaku 
Zingierów w Woropajewie został zażegnany 

i w dniu wczorajszym robotnicy przystąpili 
do pracy. 

PŁUGI, BRONY, 
KULTYWATORY 

oraz różne inne narzędzia 
do uprawy roli i łąk — poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a 

SUDETY A 

   

    

Łużki. 
Podziękowanie. 

Pragnę tą drogą złożyć wyrazy najgłęb- 

szej wdzięczności p. doktorowi Szyranowi, 

za skuteczną pomoc lekarską, okazaną me- 

mu dziecku, będącemu w ciężkim stanie i za 

WIEŚCI Z WOJEW. 

wprost ojcowską troskliwość jaką je oto- 
czył. Jestem ubogim wieśniakiem i nie mogę 
należycie p. doktora wynagrodzić pieniężnie, 
więc niech wynagrodzeniem będzie moja 
głęboka wdzięczność wyrażona tą drogą 
dzięki uprzejmości redakcji „Kurjera Wiileń- 
skiego". 

Miehał Protas z Łużek. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Gddziai Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego* mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
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Miejski = = oęease. 
Kino -Tsatr Dżwięk. 

w Nowogródku 

6 . kowogródek. 
„Czarna kawa*. 

Koło Przyjaciół Harcerstwa w Nowogród- 

ku urządza w poniedziałek dnia 2 maja b. r. 

w salonach „Ogniska* o godz. 9 wieczorem 

„Czarną kawę”, połączoną z tańcami. Przy- 

grywać będzie orkiestra policyjna. Smaczne 

ciasteczka do czarnej kawy (bezpłatnie) pie- 

ką harcerki. Wstęp na salę 1 zł. Dochód 

przeznaczony na obozy letnie dla niezamoż- 

nej młodzieży harcerskiej. 

Baranowicze. 

Kursy Wychowania Obywatelskiego 

w Baranowiczach. 

Przez trzy dni 19, 20 i 21 kwietnia b. r. 

Zw. Pr. Ob. Kob. w Baranowiczach organi- 

zował „Kursy Wychowania Obywatelskiego" 

dla swoich członkiń i zaproszonych gości. 

Kursy były bezpłatne. Przeprowadziła je p. 

Moszczyńska-Goszczyńska, delegatka Zarzą- 

du Głównego z Warszawy. 
Prelegentka przedstawiła całą drogę ja- 

ką od okresu prahistorycznego przebyła idea 

wychowania człowieka aż wytworzyła współ- 

czesny ideał wychowawczy, Na który: składa- 

ja się takie czynniki jak rozwinięty intelekt, 

Szlachetna dusza, zdrowe wysportowane cia- 

ło i mocny charakter. Prelegentka omówiła 

w sposób treściwy i syntetyczny poglądy fi- 

lozofów, etyków, i socjologów na zagadnienia 

wychowania człowieka. Następnie przeszła 

do /charakterystyki psychiki poszczególnych 

grup społecznych, wchodzących w skład 

współczesnego państwa, którego rolę też o- 

mówiła i określiła. Na takiej podbudowie 

psychologiczno-socjalnej ukazała nam Syl- 

wetkę pełnowartościowego obywatela twór- 

czego i celowo współpracującego w wiel- 

kiem dziele budowy mocarstwowej potęgi 

Polski. 
Ostatniego dnia świetna prelegentka omó- 

wiła pracę oświatową zarówno intensywnego 

jak i ekstensywnego typu w Związku „Pr. 

Ob. K. kładąc nacisk na nieodzowną koniecz 

ność posługiwania się jedną i drugą metodą. 

Potrafiła przekonać słuchaczki, że Związek 

Pr. Ob. Kobiet musi działać zarówno na ma- 

sy jak i na wyrobienie przodowników. Bo 

trzeba pamiętać, że na nic się zdadzą najpię- 

kniejsze wzory jeśli zabraknie wykonawców. 

Głęboka erudycja, ale zarazem l pełne 

serdeczności i iście kobiecej intuicji -podej- 

Ście do głębokich problemów b. szybko zbli- 

żyło słuchaczki do prelegentki. Dnia ostat- 

niego kursu w dyskusji ożywionej 1 pełnej 

głębszych momentów brało udział wiele słu- 

chaczek. 
е 

Realnym rezultatem kursu tak umiejęt- 

nie przeprowadzonego przez p. Moszczeńską 

będzie „kółko samokształcenia”, które słu- 

chaczki kursu tego, postanowiły „założyć. 

Projekt Komisji Porozumiewawczej „stowa- 

rzyszeń kobiecych w Baranowiczach. przed- 

stawiony przez przewodniczącą Związku Z. 

P. O. K. p. gen. Skotnicką, zyskał aprobatę 

prelegentki z małą poprawką natury tech- 

nicznej.  Usłyszały nasze członkinie rzecz 

arcypochlebną, że w czasię swoich. objaz- 

dów po oddziałach nigdzie dotąd nie spot- 

kała się z podobnym planem współpracy 

Tow. Kobiecych. - 

Na zakończenie tego sprawozdania do- 

dać warto, że kurs zaczął się dnia 19-g0 

kwietnia w szczelnie zapełnionej sali Rady 

Miejskiej w Baranowiczach a przez dwa dni 

następne odbywał się w wielkiej sali Repre- 

zentacyjnej Starostwa. 
Stefanja Bojarska. 

Lida. 
Krwawa zemsta. 

W; miasteczku Bielicy pow. lidzkiego mie 

szkaniee kolonji Zbłany gminy bieliekiej 

Aleksander Snicicz zamordowal kilku strza- 

9 z nielegalnie posiadanego rewolweru 

swą sąsiadkę Justynę Bartoszewiczową, lat 

37, oraz zranił bardzo ciężko trzema strza- 

łami mieszkańca kolonji Zblany Więsko Jó- 

zeia, Rannego przewieziono do szpitala w 

Lidzie. Motywem zbrodni ma być zemsta 

na tle zatargu sądowego. Mordercę Snicicza 

oddano do dyspozycji władz sądowo-śled- 

czych, 

Lasy zaczyńają płonąć. 
Na terenie gminy dokudowskićj pow. lidź- 

kiego, koło huty „Niemen*, wskutek iiieostro 
źnego palenia gałęzi po eksplontacji łeśnej 
przez Nimka Jana i innych mieszkańców 
wsi Naliboki pow. nowogródzkiego powstał 

pożar w lesie, należącym do Luce Ottona 

z majątku Mołodzina gm. dokudowskiej. 

Ogień zniszczył w dwóch miejscach kilka ha 

lasu sosnowego wartości kilku tysięcy zł. 

Pożar został zlokalizowany przez okoliczną 

ludność. 

Praca pozaszkolna personelu 

szkoły rolniczej w Bardówce. 

Od kilkunastu już miesięcy personel szko- 

ły rolniczej prowadzi szeroko zakrojoną pra- 

cę społeczną. Akcja ta, aczkolwiek prowa- 

dzona w nadzwyczaj ciężkich warunkach 

miejscowych przynosi, choć początkowo nie- 

zbyt wielkie, lecz stałe rezultaty, 

W zależności od potrzeb bi    

    

ących pójść 
ona musiała jednocześnie w kilku kierun- 

kach. 

-19 Propaganda szkoły. 
Wieś tutejsza nie odczuwa jeszcze po- 

ifzeby kształcenia rolniczego własnych sy- 
nów, przyszłych gospodarzy, a co więcej do 
wszelkich zmian w swojej nieumiejętnie 'pro- 
wadzonej gospodarce odnosi się bardzo czę- 

sto z wyraźną niechęcią. 
Wiele też wysiłku trzeba było podjąć. by 

zyskać odpowiednią ilość kandydatów do 

szkoły. W tym też celu personel wyjeżdżał 
do wszystkich 14 gmin pow. lidzkiego, a do 
niektórych nawet 2 lub trzykrotnie w celu 
zwerbowania przyszłych uczniów. W ciągu 

bieżącego roku było ogółem 17 takich pro- 
pagandowych wyjazdów, a niektóre z nich 
trwały 1—2 dni. 

W rezultacie jednak udało się zyskać od- 
powiednich kandydatów tak, że szkoła liczy 
obecnie 26 uczniów. | ь 

„ Naležy dodač, że w wyjazdach tych od- 
wiedzano b. wychowanków szkoły i na miej- 
Scu udzielano int rad i wskazówek co do ich 

Dość narzekań i smutkul 

rzeć wspan. komedję 
śpiewno - dźwiękową 
W rol. gł.: Harold Lloyd i Barbara Kent. Dla młodz. dozw. 

Śmiejmy się, kto wie czy świat po- 
Kto chce się uśmiać i ubawić musi obej- 

Harold, trzymaj się! 

dalszej pracy zarówno społecznej jak i na 

własnym warsztacie rolnym. Niejednokrotnie, 

korzystając z odbywających się w tym cza- 

sie zebrań na wsi, nauczyciel wygłaszał od- 

powiednią fachową pogadankę. 

29 Obok pracy na szerszym terenie szko- 

ła zajęła, się miejscową spółdzielnią mle- 

czarską w ten sposób, że 1 naucz. jest pre- 

zesem Rady Nadzorczej. 

Brak innych ludzi do pracy i nieuświado- 

mienie w kierunku spółdzielczym okolicznej 

ludności coraz bardziej podważały istnienie 

tej spółdzielni — tak, że z chwilą gdy szkoła 

instytucję tę wzięła pod swoją opiekę, trzeba 

było wałczyć nietylko z trudnościami finan- 

sowemi, lecz również prowadzić na terenie 

kilku okolicznych wiosek — pracę uświada- 

miającą potrzebę należenia do Spółdzielni. 

Dziś już trudności finansowe częściowo 

zostały usunięte, a praca społeczna w tym 

kierunku potrwa jeszcze lat kilka. 

“30 Również młodzieży wiejskiej poświę- 

cono sporo pracy i trudu organizując i pro- 

wadząc w jednej z okolicznych wiosek Koło 

Młodzieży Wiejskiej. 

40 Przedstawiciel szkoły bierze stale u- 

dział w posiedzeniach Okr. Tow. Org. i Kó- 

łek Roln., Pow. Komisji Rolnej, Pow. Kom. 

Przysposobienia Rolniczego, Związku Nau- 

czycielstwa Polskiego i t. p. gdzie nietylko 

reprezentuje szkołę, ale bierze czynny udział 

„ we. wszystkich pracach, objętych programem 

danej instytucji. 
50 Wkońcu wspomnieć należy 0 zapo- 

Czątkowanej dopiero w tym roku akcji porad- 

nictwa fachowego. Szkoła wybrała z najbliż- 

szych wiosek kiłka gospodarstw, które za- 

czyna stopniowo brać pod swoją opiekę, do- 

jeżdżać tam i udzielać na miejscu potrzeb- 

nych rad i wskazówek. a 

Z ogólnej liczby 6 gospodarstw, 2 należą 

do b. wychowanków szkoły. 

O konkretnych wynikach tej akcji napi- 

szemy innym razem. 

  

Brudy i... przykre 
zapachy. 

Otrzymujemy następujący list z prośbą 

© zamieszczenie: 

Od paru przeszio lat-na ul. T. Ko- 

ściuśzki vis a vis Więzienia Wojsko: 

wego ra jezdnię z koszar 6'p. p. Leg. 

wypływają; nie mające ujść kanaliza- 

cyjnych, wszelkiego rodzaju „płyny... 

* 6 nięzbyt „przyjemnym zapachu”, no 

i... sądzę, że przy stałem rozpylaniu 

przez wozy „Arbonu“, . chyba:.. nie 

powodują odkażania powietrza, lecz 

razem z kadzeniem „Arbonu', tworzą 

na wyżej wspomnianej ulicy istny 

schron „gazów'* trudnookreślnych. 2 

troską o płuca sąsiadów - Antokolan, 

„proszę, by odpowiednie czynniki sa. 

nitarne, wpłynęły na to „uzdrowisko 

lub w najgorszym razie, zaopatrzyły 

mnie i innych sąsiadów w maski prze” 

ciwgazowe. 2 
Karolek Antokolski, 

Konferencja ekspertów 
drzewnych w Genewie. 

W dniu 25 b. m. rozpoczęła się w 
Genęwie konferencja ekspertów drzew- 

nych państw europejskich, zwołana 

przez Komitet Ekonomiczny Ligi Na- 

rodów, mająca na celu  zńalezienie 
środków złagodzenia kryzysu w leś- 
nictwie i handlu drzewnym. 

W naradach biorą udział eksperci 
15 krajów. 

Delegatem Polski na konferencję 
jest p. K. Ostrowski prezes Rady Na- 
czelnej Związków Drzewnych.  Jed- 

nym z ekspertów fachowych w pol- 

skiej delegacji jest dyrektor Izby Prze 
mysłowo-Handlowej w Wilnie inż, 

Władysław Barański. 

ile mieka wypija Wilnó. 

Centralne Biuro Statystyczne Magistratu 
m. Wiilna przeprowadziło w dniach 13 i 14 

b. m. jednodniowy (od godz. 17 dnia 13 do 
godz. 17 dnia 14) spis sprowadzonego do m. 
Wiilna mleka dla ustalenia ilości przypada- 
jącej na jedną osobę. W' tym celu ważniej- 
sze punkty miasta, przeważnie na krańcach 
zostały obsadzone przez specjalnie przygoto- 
wanych komisarzy spisowych, zaopatrzo- 
nych w odpowiednie druki oraz przyrządy 
do mierzenia. Na 25 takich punktach zatrud- 
nionych było około 200 ludzi z pośród bezro- 
botnych pracowników umysłowych, studen- 
tów raz uczniów Szkoły Ogrodniczej, pełnią- 
cych swe funkcje honorowo. 

Rejestracja dała wyniki następujące: 
Ё Ogółem sprowadzono ż poza granic Wiel- 

kiego m. Wfilna 27,291 litrów, w tem dwor- 
skiego 12,686 litrów i włościańskiego 14,605 
litrów, sprowadzono mleka pieszo 10,300 lit- 
trów, końmi 11,511 litrów, oraz koleją 5,480 
litrów. Do mieszkań prywatnych dostarczono 

6,679 litrów, do sklepów spożywczych 4,768 
litrów, do mleczarń 4,976 litrów, do insty- 
tucyj 4,758 litrów, na ulicach i rynkach roz- 

przedano 6.110 litrów, 
„Ponadto w obrębie m. Wilna produkcja 

dzienna ( w dniu spisu) wynosiła 1,744 litry. 
zatem konsumcja łącznie daje 27,291 -- 1,744 

= 29.035 litrów. 
rzyjmując pod uwagę ogólną ilość mie- 

szkańców m. Wiłna wynoszącą około 193 
tys. wypada na osobę dziennie 0.15 litra. 

Rynek Koński zamieniono na 
skwer. Brak zadrzewienia — 
brud — opuszczenie. Bezrobotni 

czekają na pracę. 

  

Katastrofa kolejowa na dworcu 
Brześć Centralny. 

Zderzenie się dwóch pociągów. 
zmiażdżony 

Wileńska Dyrekcja Kblejowa о- 
trzymała telefonogram, iż w dniu 
wczorajszym na stacji kolejowej 
Brześć Centralny wydarzyła się ka- 
tastrofa kolejowa, podczas której po- 
niósł śmierć jeden z funkcjonarjuszy 
kolejowych. Przebieg katastrofy był 
następujący: Na stacji zderzyły się 
dwa pociągi towarowy z osobowym. 
Skutkiem zderzenia jeden Zz wago- 

Konduktior kolejowy 
na śmierć. 
nówi obsługi konduktorskiej został 
rozbity, zaś konduktor Czarnecki zo 
stał zmiażdżony siłą zderzenia wago- 
nów i poniósł śmierć na miejscu. 

Wobec rozbicia wagonów w ciągu 
2-ch godzin tor był zatarasowany. 

Na miejsce wypadku przybyła ko- 
misja sądowo-śledeza i włade kole- 

jowe. ° 

Tragiczna Śmierć sędziego 
Miłaszewicza. 

Wczoraj w godzinach porannych 
kułuary sądowe lotem błyskawiey 0- 
biegła wiadomość o nagłym zgonie sę- 
dziego Sądu Okręgowego w Wilnie p. 
Milaszewicza, 
Tragiezne okoliczności, przy jakich 
zmarł sędzia Miłaszewicz wywarły zro 
zumiałe wrażenie, spotęgowane jesz- 

€ze i tą ekolicznością, że przed trze” 
ma dniami sędzia Miłaszewiez oże- 

nił się. - 
Š. p. sędzia Milaszewicz zmarł o 

godz 2-giej w nocy ze Środy na ezwar 

tek wskutek zakażenia krwi, które 

powstało po nieszezęśliwem wyrwa” 

niu zęba. 

RONIKA 
  

p ="=—| Dziś: Roberta. 

| Piątek jutro: Katarzyny. 
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KOŚCIELNA. 

— Wizytacje. kanoniczne. W. dniu 25 b. 

m. J. E. ks. arcybiskup metropolita Jałbrzy- 

kowski wyjechał z. Wilna celem dokonania 

wizytacyj kanonicznych na terenie archidiece- 

zji wileńskiej. Powrót arcybiskupa do Wilna 

spodziewany jest w dniu dzisiejszym. Z dniem 

3 maja J. E. arcybiskup Jałbrzykowski wzno 

wi wizytacje. 

—— Zmiany personalne w duchowieństwie. 

Decyzją J. E. arcybiskupa metropolity wileń 

skiego ks. Franciszek Hrynkiewicz, prefekt 

emeryt, mianowany został kapelanem Sióstr 

Nazaretanek w Grodnie, ks. Michał Sawle- 

wicz, wikary w Sokółce przeniesiony został 

na prefekta szkół powszechnych w Sokółce. 

Ks. Jan Krukowski, prefekt szkół powszech- 

nych w Sokółce przeszedł w stan spoczyn- 

ku. Ks. Stanisław Jaszczaruk, proboszcz # 

Klimówki* przeniesiony został ma ; proboszcza 

do N. Dworu. Ks. Edward Wojciechowski, pro 

boszcz w Sudzielowie — na proboszcza do 

„Klimówki. 
MIEJSKA. 

— Magistrat skarży decyzję władz woje- 

wėdzkich w sprawie kina miejskiego. Magi- 

$trat m. Wiłna złożył do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych rekurs przeciwko władzom 

wojewódzkim, które nie zatwierdzily uchwa- 

ły Rady Miejskiej udźwiękowienia kina miej 

skiego. Magistrat wychodzi z założenia, że 

decyzja władz nadzorczych nie posiada dosta 

tecznych podstaw prawnych, 

— Uporządkowanie skwerów i ogrodów. 

Władze miejskie rozpoczęły roboty nad upo- 

rządkowaniem wszystkich skwerów i ogro- 

dów publicznych na terenie miasta, Po za 

kończeniu tych: prac zostanie zadrzewiona 

część Altarji w okolicach Antokola. 3 

— W. dniu wczorajszym powrócił z War- 

szawy wice-prezydent miasta p. W. Czyż, 

który z ramienia Magistratu czynił w stolicy 

starania o Kredyty na walkę z bezrobociem. 

Jak się dowiadujemy, starania te są na dob- 

rej drodze i w niedługim czasie miasto pra- 

wdopodobnie otrzyma na ten cel pożyczkę. 

Ešo 
UNIWERSYTECKA, 

— Z Wydz. Hum. Uniwersytetu Stefańa 

Batorego. W sobotę dnia 30 b. m. o godz. 

12-ej minut 30 w Auli Kolumnowej odbędzie 

się promocja p. Marji Łowmiańskiej na sto- 

pień doktora filozofji. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zebranie czł. Br. Pom. Sł. WSINBEW. 

W. dniu 29 b m o godz 19 w pierwszym ter- 

minie i o godz. 20 w drugim, odbędzie się 

Nadzwyczajne Whłne Zebranie czł. Br. Pom. 

Sł, WISINBEW. w Wilnie w lokalu uczelni. 

Na porządku dziennym sprawy organizacyj- 

no-finansowe, | Е 

та Zebrania Legjonu Miodyča. Dnia 20 
b. im, o godz. 17 w lokalu „Legjonu* Kró- 

lewska 5—10 odbędzie się Zebranie Dysku- 

šyjne cziotikow „Legjonu“ słuch. Instytutu 

Nauk Handlowo-Gospodarczych 7 referatem 

kól, St. Jędrychowskiego n. t. „Faszyzm — 

Hitlefyżm. 
Obeciióść członków „Legjoni* == słuch. 

I. N. H.-G. $bowiązkowa. innych: pożądana. 

  

     

W, dniu 1 majź b r o godz. 17 w lokalu 

„Legjonu”, Królewska 5—10 odbędzie się 

Zebranie Dyskusyjne ź referatem kol. H. 

Karasia p. t. „Nowy projek+ ustawy małżeń- 

skiej”. 
Po zebraniu zabawa towarzyska. Obec- 

ność członków i kandydatów obowiązkowa. 

GOSPODARCZA. 
— Rękawiczki wileńskie szukają zbytu. 

Wobec wysokich ceł, nałożonych na towary 
eksportowe w Anglji i Niemczech w ostat- 
nich czasach wstrzymany został kompletnie 
eksport rękawiczek wileńskich do tych 
państw. Obecnie przedstawiciełe handlu rę- 
kawiczkowego w Wilnie prowadzą pertrak- 
tacje z kupcami rumuńskimi na dostarczenie 
10.000 par rękawiczek do Rumunji. 

-— Handlarze mięsem protestują. Doko- 

nanym wymiarem podatku obrotowego uczuł 

się pokrzywdzony Związek Handlarzy Mię- 

sem i Wlędliniarzy który w*tej sprawie zwo- 

łał na 4 maja ogólne zebranie wszystkich 

swych członków. Jak twierdzą handlarze 

mięsem ostatni wymiar podatku doprowadz 

ich do ruiny materjalnej, gdyż wielu hand- 

lrzy mięsem zmuszonych było zlikwidowć 
swe stragany. 

  

  

    

  

      

     

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Dn. 

29 kwietnia w piątek w Sali Gimnazjum Le- 
lewela o godz. 6 wiecz. odbędzie się zebranie 
Zw. Pań Domu. na którem wygłoszone będą 
odczyty: p. dyr. Krauzego p. t. „Zdobnictwo 
kwiatowe ogrodów i balkonów” i p. Dziewa- 

nowskiej „Hodowla roślin doniczkowych', 
Wstęp dla członków bezpłatny. Goście (za 
opłatą 50 gr.) mile widziani. 

— Kłub Włóczęgów. W piątek dnia 29 
b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 od- 
będzie się LXXX zebranie Klubu Włóczęgów 

Senjorów. Początek o godz. 19 min. 30. Na 
porządku dziennym dyskusja na temat p. t. 
„Polityka Narodowościowa Sowietów w Pia- 

tiletce*, Zagai dyskusję p. dr. Seweryn Wy- 

słouch. Włstęp dla członków. Goście mają 

prawo wstępu wyłącznie za zaproszeniami 

pišmienngmį. Zaproszenia można uzyski- 

wać u Kanclerza Klubu p. Wacława Pac-Po- 

marnackiego, telefon 16-90. 
— Wiykłady dr. Sośnickiego. W: dniu 29 

i 30 kwietnia b. r. odbędą się na kursie wy- 

chowawczym dla nauczycieli miasta \УЧпа 

wykłady dr. Sośnickiego na tematy: „Psy- 

chołogja uczenia się” i „Psychołogja kwa- 

lifikacji“. 
Wykłady odbędą się w sali Kuratorjum 

(ulica Wiolana 10). Początek o godz. 17. 

— Zebranie Absolwentów 1. N. H.-G. Wi 
dniu 30 kwietnia 1932 roku 6 godzinie 17,38 

w pierwszym, a o godzinie 18-е} ® drugim 

terminie, odbędzie się Walne Zebranie człon 

ków Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu 

Nauk Handlowo - Gospodarczych w Wilnie 

w lokału Instytutu przy ul. Mickiewicza, 

gmach B-ci Jabłkowskich. š ` 

— Posiedzenie Sekcji I Tow. Przyj. Nauk 

odbędzie się w Dziekanacie Sztuki U. 5. 

w sobotę 30-go kwietnia b. r. o godz. 19-ej 

minut 30. Na porządku dziennym komuni- 

katy prof. Jana Oki o Seminarjum Groddka, 

oraz dr. St. Cywińskiego o zagadnieniu po- 

działu literatury polskiej na okresy. 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— Polska Macierz Szkolna do Nauezy- 

ciełstwa m. Wilna. Zarząd Centralny Pol- 

skiej Macierzy Szkolnej zwyczajem dorocz- 

nym zwraca się do Szan. Nauczycielstwa m. 

Wilna z uprzejmą prośbą o łaskawą pomoc 

w zbiórce 3 Maja; prosimy też o zachęcenie 

dzieci szkolnych, by w dniu Oświaty i Świę- 

ta Narodowego zechciały złożyć drobny da- 

tek na cele oświaty. Pan Minister W. R. i 

O. P. pismem z dnia 22 kwietnia r. b. Nr. 

2521 zezwolił na urządzenie na cel Macierzy 

zbiórki w szkołach 
— Społ. Biuro Pośr. Pracy Stow. Brat. 

Pomoe PMAUSB. poleca rutynowanych kore- 

petytorów. w zakresie wszystkich klas szkół 

średnich, oraz kwalifikowane siły biurówe.    
    Oferty uparasza się zgłaszać: Bratnia Pa: 

moc PMAUSR. (Wielką 24). : 

ŻABAWY. 
B Zabawa w Z. U. K. Zarząd Koła Zw. 

Urzędników Kolejowych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wiłnie zaprasza swych członków 

1 sympatyków Z. U. K. na zabawę taneczną, 
którą urządza dnia 30 kwietnia 1932 roku. 

Początek o godz. 22 Strój dowolny. Bufet 

na miejscu. Przygrywać będzie orkiestra dęta. 
— Wielka Zabawa Taneczna w Związku 

Drukarzy (Bakszta 8). — Wi sobotę dnia 30 

kwietnia 1982 roku w Zw. Drukarzy odbę- 
dzie się Wiielka Zabawa Taneczna. 

Do tańca przygrywa doskonały jazz-band. 
Początek o godz: 9 wiecz. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

— Obozy harcerskie. Już sam tytuł wy- 

wołuje pogodny uśmiech na naszych zmę- 

czonych twarzach a ochocza, obfitująca w 

smaczne przekąski i wiele niespodzianek 

zabawa na dochód obozów harcerskich (błę- 

kitnej jedynki i liljowej dwójki) rozweseli 

napewno wszystkich. Więc śpieszmy w sobo- 

tę — 30 kwietnia o godz. 21 do salonów, 

kasyna oficerskiego przy 3 pułku saperów ną 
DA SCING-BRIDGE. Jia ośgiuszki 1, Rej; 

ście nawprost pomnika Mickiewicza. Cena 
biletu 2 zł, akademicki 1 zł. 

— Dancing Legjonu Młodych. W: dniu 
2 maja b. r. w lokalu Cukierni B. Sztralla 
(Czerwonego) odbędzie się Dancing Towarzy 
ski urządzony straniem Legjonu Młodych, 
Akad. Zw. Pracy dla Państwa. : 

Początek o godz. 23. 
Wstęp 2 zł Akad. 1 zł 
Zaproszenia otrzymać 

„Legjonu“. 

   

imožna w sekt. 

     

  

Związek Drukarzy 
Bakszta 8 Bakszta 8 

30.!М © g. 9 wiecz., odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jazzbandu. 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

KINA I FILMY 

„NOG W RAJU* 
(Helios). 

To zato chwała Bogu nie ma nic wspól- 
nego z ponuroś! i cierpiętnictwem. Jakaś 

francuska wersja lamaczowskiego filmų. 
Króluje Anny Ondra miła, rozkoszna swa- 
wolnica o wielkiej tendencji do psich fig- 
lów i dobrem serduszku. Historja bardzo za- 
bawna z licznemi, czysto farsowemi moty- 
wami, dobremi typami i dowcipnym scenar- 
juszem. Dobry, skondensowany montaż, doh- 
re zdjęcia, tylko troszkę za dużo oparta jest 
na djalogach. Napisy tłumaczą niewiełe i 
niezbyt wiernie. Dużo * doskonałych powie- 
dzonek w ten sposób przepada dla nie wła- 
dającego francuskim, słuchacza, (sk)-



SPORT 
DONIOSLE UCHWALY W DŽIEDZINIE 

PIŁKARSTWA. 

Ostatnie walne zebranie Polskiego Związ- 
ku Piłki Nożnej wyłoniło nową komisję, któ- 
rej poruczono doniosłe zadanie. 

Jest to Komisja Przygotowawcza do struk 
turalnej przebudowy rozgrywek o mistrzost- 
wa i spraw zawodowstwa. 

W) ubiegłą środę odbyło się w Warsza- 
wie posiedzenie członków tej Komisji, któ- 
rzy rekrutują się z różnych miast: naszych. 
Posiedzenie Komisji dało rezultaty niezwyk- 
le owocne w postaci szeregu uchwał i wnio- 
sków pierwszorzędnej wagi dla naszego pił- 
karstwa. 

Komisja przyjęła następujący projekt 
_ strukturalny. 

Projekt ten dotyczy rozgrywek o mistrzo- 
stwa w grupach okręgowych. Każda grupa 
okręgowa posiadać może maksymalnie 6 
klubów. Mistrzostwa okręgowe rozgrywane 
będą zasadniczo w czterech klasach: 1) liga 
okręgowa, 2) klasa A, 3) klasa B i klasa C. 
Liczba grup w klasach będzie przedstawiać 
się jak 1:2:8:4. W zasadzie przewiduje się 
wobec tego 10 grup w okręgu, to znaczy — 
60 klubów. W! razie istnienia większej licz- 
by klubów w okręgu nastąpić musi rozbu- 
dowa grup od najniższej klasy. W rozgryw- 
kach o mistrzostwo z każdej grupy spada 
jeden klub. Mistrzowie lig okręgowych roz- 
grywają między sobą mistrzostwo ligi PZPN, 
a zarazem — o wejście do ligi państwowej. 

K U R J E R W 

Do powyższego projektu przyjęto nastę- 
pujące uzupełnienia. Jeżeli okręg liczy 60 
klubów — posiada 3 klasy. Ponad 60 do 100 
klubów — 4 klasy. Powyżej 100 klubów — 
5 klas. W! tym ostatnim wypadku podział 
na klasy przedstawiałby się następująco: li- 
ga okręgowa klasy: A, B, G i wstępna. W] 
razie istnienia w okręgu ponad 200 klubów 
PZPN musiałby wprowadzić inny podział 
okręgów. 

Otwartą narazie pozostawiono sprawę 
autonomicznych podokręgów dła klubów 
robotniczych. 

W. dyskusji dałszej wysunięto projekt 
zmniejszenia liczby klubów, należących do 
ligi państwowej, do cyfry ośmiu. 

Wiysunięto wreszcie wielkiej doniosłości 
projekt zawieszenia zwolnień i skreśleń z 

J OHOREZNOO SKW 

klubów na okres trzech lat. 
Wszystkie powyższe sprawy mają wejść 

pod obrady pełnego zebrania zarządu PZPN 
w dniu 30 b. m., a więc jutro. (Pat). 

ZARZĄD A. Z. S. POWIADAMIA SWYCH 
CZŁONKÓW, 

że w trzecim trymestrze, Uniwersyteckie 
ćwiczenia wychowania fizycznego będą rów- 
nież obejmowały próby do Państwowej 
Oznaki Sportowej (P. O. S.) oraz naukę pły- 
wania. 

Zarząd przypomina członkom Sekcji Wio- 
ślarskiej, że zgodnie z regulaminem  nie- 
umiejący pływać nie będą mogli należeć do 
Sekcji. 

Zgłoszenia wtorki i czwartki od 7 rano 
do 11 najdalej do dnia 12 maja b r. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KTO JEST SPRAWCĄ JEGO ŚMIERCI? 

Wie środę wieczorem w szpitalu Żydow- 
skim zmarł niejaki Rondomański zamiesz- 
kały przy ul. Zawalnej Nr. 28—30, 

Rondomańskiego dostarczono do szpita- 
la przed trzema dniami z oznakami poważ- 
nego zakażenia krwi, które nastąpiło wsku- 
tek silnego uderzenia w chore ucho. Uderze- 
nie wywołało pęknięcie błony usznej, obfite 
krwawienie i powstałe stąd zakażenie krwi 
Rondomański otrzymał uderzenie podczas 
likwidacji awantury, która miała miejsce 
przed trzema dniami na ulicy Zawalnej. 

Kto jest mimowelnym sprawcą Śmierci 
Rondemańskiego oraz przy jakich okoliezno- 

Rr. 98 (2340; 

ściach nastąpiło uderzenie nie zostało nara- 
zie wyjaśnione. 

Władze śledcze wdrożyły w tej sprawie 
dochodzenie. (e). 

UPADŁA Z WYCIEŃCZENIA I GŁODU. 

Wpobliżu domu Nr. 4 przy uliey Szep- 
tyckiego znalezieno w dniu wezorajszym w 
godzinach poobiednich w stanie nieprzytom- 
nym 20-tokilkułetnią Janinę Szymańską bez 
stałego miejsca zamieszkania. Zawezwany le- 
karz pogotowia ratunkowego stwierdził, że 
nieszezęśliwa upadła naskutek wycieńczenia 
organizmu i głodu, Przewieziono ją do szpir- 
tala Sawicz. (e). 

CEED O TTC OCT OPORZE 

P p'rrzjeie Przemysł Krałowy 

  

GACEK 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od wtorku 

26-go b. m. 

Dziś! 
Przebój wiosenny! 

Słodka figlarna 

Dźwięk. Kino - Teatr | 

HELIOS | 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś I 

film sezonu—polskiej 

złotej serji p. t. 

Najpiękniejszy 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

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

Anna Ondra 
Na |-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

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

Inny Benity, Niny Grudzińskiej i Jerzego Marr 
Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

  

W rolach 
głównych 

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

w najpiękniejszym 

dźwięk. erotycznym 

Iwan Mozžuchin i Lil Dagower 
Koncertowa orkiestrs pod batutą M. Salnickiego. 

Kasa czyana cd 3.30 do IG wiecz. 

Noc w raju 

Dźwiękowe Kino 

Hollywood 
Mickiewicza 22 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone 
  

Dziś! 

wykonany przez członków 
rodziny carskiej przebyw. 

na wygnaniu w Paryżu 

Bźwięk. Kino-Tsatr 

PAN 
ulica Wielka 42. WKRÓTCE 

wielki monu- 
mentalny film 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Dziś! Wzruszający 

dram. w 9 akt. p.t. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. › 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. 11, tel. 15-61 

Dziś! Największe ar- 
cydzieło doby obecnej 

„Dźwięk. Kino-Teatr | 

Światowid | 
ul. Mickiewicza 9. 

DRZEWKA i KRZEWY 
OWOCOWE 

odporne na mrozy, wyhodowane na miejscu 
w szkółkach, dobry wybór p o le ca ją 

„ha sezon wiosenny 

SZKÓŁKI MOZELEWSKIE 

KOLONII WILEŃSKIEJ 
Wilno, Zawalna 6, m. 2. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

Li a 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 4:go maja r. bież. 
© godz. || rano przy ul. Szeptyckiego 16-a 
odbędzie się sprzedaż 2 autobusów i dn. || 
maja r. bież. w sali licytacyjnej przy ulicy 
Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie) 
odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji 
różnego rodzaju sprzętów domowych, zasek- 
westrowanych u poszczególnych płatników 

   

Wielka symfonja śpiewu i tańcal 

Dziś najnowsze dźwiękowe wydanie arey- 

wspaniałego arcydzieła rosyjskiego p. t 
emigracji rosyjskiej wygnanej z ojczyzny przez bolszewików. 

i Georg Aleksander. 

Dziš! Po raz |-szy w Wilnie! Najnowszy wszechświat. 10005 džwię- 
kowy superszlagier! W-g nieśmiertelnej powieści Lwa Tołstoja p. t 
Dramat z życia rosyjskiego. W rol. gł.: urocza 

  

nowoczesne 

pie-wszorzędnej jakości z gwarancją 

fm B. ŁOKUCIEWSKI. firma 

Wilno, ul. Wileńska 23 

Ceny zniżone. 

    

Najpiękniejsze tańce gruzińskie! Wszechówiatowy szlagier dźwiękowy 

NOCE KAUKASKIE 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15. 

PLAN W? 
Pocałunek kochanki (Za późno) 

kreacja wielkiej artystki Henny Porten, 
Początek o g. 5-ej, w święta o g. 4-ej. Następny program: Sprzysiężenie trzech z Jenny Jugo w roli głównej 

Orłowa «»: Gehenna miłości 

Dramat arystokr. ro<yjskiej i gruz, 
na emigracji. 

Manes i Jacques Cateląin. 
Na |-szy seans ceny zniżone 

W rolach gł.: Gina 

Najpotęźniejszy twór tech- 

niki i genjuszu ludzkiego. 

Dzieje rozmiłowanych w sobie 
dwojga 

której partnerem jest Frank Lederer. 
istot. Najwspanialsza 

Przepiękny dźwiękowy 
dramat w IC-ciu aktach 

W rolach gł.: iwan Petrowicz, Vivian Gibson 
Cygańskie romanse i pieśni w języku rosyjskim. 

SKĄD NIEMA POWROTU 
W roli głównej najgenjalniejsza gwiazda ekranu ITA RINA. 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 

  

Niesłychanie emocjonujący dramat 
z serji „Hańbiący żółty paszport” 

Film o niezwykłej wartości artystycznej. 
4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr 

ODRODZENIE 
Lupe Velez (Katiusza Masłowa) i John Boles (Książe Dymitr) 100% śpiewu, chór; kozaków i bałałajki. — Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja-farsa. 

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 doAdm. 
„Karjera Wilensk.“ 
pod „Maszynistka“ 

  

ly biurowe i szkolne, 
art. malarski, 

„ELEONORA“ 
Poleca po cenach przystępnych: 

galanterja skórzana, 
kreślarski 

sklep taleriafów Pimepnych| 

Papier, księgi buchslteryjne i doręczeń, dzienniki 
podawcze, skorowidze, kwitorjusze, druki, artyku- 

dział 
! rysunkowy, datowniki, 

DUŻY, ELEGANCKI 

LOKAL 
(7 pokoi) z. centralnem 
ogrzewaniem, ze wszel- 
kiemi wygodami, nadaje 

się także na biuro 
do wynajęcia 
Adres -='Teatralna 4, 

rządca domu 

GONTY 

  

sprzedaje w celu pokrycia zaległości podatkowych. 
MAGISTRAT: M. WILNA.   pieczęcie gumowe i bilety wizytowe. Dostawa do 

biur, urędów i szkół na dogodnych warunkach. 

= Św. JaAska 1 (dawnie Botkowsk;) 

tanio 
„POLSKI LLOYD     ul. Kijowska   

PEN TTT RTV TSS TTK 

SYDNEY HORLER. 20) 

KRÓLOWA NOCY 
Powieść sensacyjna. 

Holiday błogosławił losy, że łaj- 
dak nie wspominał o dziewczynie. 
Traill i Bishop poradzą sobie sami; 
ustawiczne niebezpieczeństwo jest ich 
żywiołem. Natomiast dziewczyna... 
cóżby ona zdołała przeciw takm sza- 
tanom? 

+. Lecz Stadenfeld mówił dalej: 

— (o zaś do dziewczęcia, które- 
mu tak rycersko, choć tak głupio, 
stanąłeś w przygodzie, to czynimy 
specjalne, bardzo specjalne przygoto” 
wania. Oto i w tej chwili oczekujemy 
posłańca z wiadomościami. Nie je- 
stem złym człowiekiem, ale gdy wspo 
mnę, jakiego to piwa nawarzyła mi 
panna Insall, doprawdy obawiam sie, 
że może łagodniejsze uczucia nie doj: 
dą do głosu, Gdybym wszelakoż oka- 
zał karygodną chwiejność, tu obecni 
panna Chartres i doktór niewątpliwie 
przywołają mię do porządku. 

‚ — ©О tak, niewątpliwie- — krzyk- 
nęła Lulu. 

Było w tem tyle jadu, że Holidaya 
przeszedł dreszcz. 

14. POŚCIG. 

Walerja znieruchomiała. 
Nie było wątpliwości, że to Benel 

li. W pociągu, gdy ją tak uporczywie 
szpiegował, zdążyła na całe i 
wbić sobie w pamięć jego postać. 

A teraz Oto stoi o kilka kroków od 
niej i śledzi dom, w którym mieszka 
Gerald Holiday. 

Czemu to czyni? Czy oczekuje, aż 
Holiday wyjdzie, by go napaść? Wi- 
docznie działa na rozkaz Organizacji. 

Powinna ostrzec Holidaya. Bezpo 

   

Przełożył Czesław Kozłowski. 

średnio uczynić tego niepodobna. 
gdyż Benelli, stojący przed drzwiami 
frontowemi, pozna ją napewno. Trze 
ba pozostać narazie tu, za bramą są: 
siedniego domu i czekać, aż Holiday 
się ukaże. Skoro tylko zobaczy go 
uprzedzi go krzykiem. 

Lecz czy nie będzie za późno? Czy 
Benelli nie strzeli odrazu? 

Drżała ze strachu, Jeśli pójdzie do 
najbliższego telefonu, kto wie, czy 
morderstwo nie zostanie popełnione 
w międzyczasie. Bała się ruszyć z pun 
ktu obserwacyjnego. 

Nie! Choćby przyszło czekać kil- 
ka godzin, Walerja nie odejdzie stąd! 
Szybko cofnęła się wgłąb, podnosząc 
futrzany kołnierz. 

Jednakowoż stała się rzecz niespo- 
dziana: obserwator snadź i sam po 

czuł się obserwowanym, Benelli ro 
zejrzał się niespokojnie i ruszył w 
jej kierunku. Widziała, jak rzucił o- 
kiem na górne okna numeru 221, po- 
czem musiała jeszcze głębiej się co: 
fnąć, by uniknąć rozpoznania. 

Ale rychło się przekonała, że Be: 
nelli jej nie zauważył. Szparkim kro- 
kiem odszedł, nie oglądając. się na 
prawo ani na lewo. 

Nie rozumiała celu odwrotu: 
Czy Benelli znużył się czekaniem? To 
nie było zbyt prawdopodobne. Po- 
szedł więc skomunikować się z kimś 
drugim? Bardzo możliwe. Zdecydo- 
wała się natychmiast iść za nim. Wie- 
lu reczy dowiedziała się wprawdzie 
w Beauvallon, ale nie wszystkiego. 
Kto wie, czy teraz Benelli nie zapro- 
wadzi jej na trop księcia Kuropatina. 

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

  

Jeśli uda się wyśledzić tego ptasz 
ka, będzie to ogromny sukces. 

Minęła dom 221: było w nim cie- 
mno — ani jednego oświetlonego o- 
kna, Może właśnie dlatego Benelli od 
szedł. 

Zmartwiała, widząc, że Benelli 
wsiada do auta na Park Lane. Krót- 
ko rozmówiwszy. się z szoferem, Ка- 
zał mu ruszyć. Ani sposób go dogo- 
nić, jeżeli szczęśliwym trafem nie 
nawinie jej się jaka taksówka. 

Szczęście dopisało. Zobaczyła sto- 
jący samochodzik. 

— Jestem wolny, panienko! Zawo 
łał szofer. 

Pośpieszyła do niego. 
— Proszę jechać za tamtym sąmo- 

chodem! — krzyknęła wskakując, a 
szofer, ze zwykłą bystrością swych 
kolegów po fachu, zatrzasnął drzwicz 
ki i pomknął. 

Poczęła się modlić w duchu. Tak 
wiele zawisło od: tego, czy szofer nie 
straci tamtego auta z oczu. Gdy minę- 
li ulicę Oxfordzką, wpadli w wielki 
tłok na skrzyżowaniu — tak, że jęła 
tracić nadzieję. 

Uniesiony poczuciem sportowem, 
szofer pędził jak opętany. Finchley 
Road, Baker Street, Dworzec Golder's 
Green... wszystko to migało jak w 
kalejdoskopie. 

Wyjechali za miasto. Walerja nie 
mogła już wytrzymać z podniecenia. 
Wychyliła się przez okienko, 

— Jeszcze ich widzicie? — zapy- 
tała szofera. Pęd wiatru był taki, że 
musiała krzyczeć, 

— Niech panienka będzie spokoj: 
na. Albo się wywalimy, albo ich do: 
goni! Jerzy Grainger nie taki jest 
człowiek, żeby dać za wygraną. 

Była rada. Chwała Bogu, że to 
Anglja. Zacny Jerzy Grainger, które 
go szerokie plecy budzą takie zaufa- 
nie, o nic nie pytał. Pociągnęła go żą- 

Wypychanie 
ptaków, 

oprawę rogów, 
wyprawianie skór 
przyjmuje 

Warszawska 

a Myśliwska 
Wileńska 10 

Wdowa bezdzietna, śred- 
nich lat, posiadająca prek- 
tykę prowadzenia gospo- 
darstwa w majątku i do- 

mach miejskich 
poszukuje pracy 

gospodyni 
Łaskawe oferty kierować: 

Kocia 3, m. 5 

Poszukuję gospodyni 
wdowy inteligentnej, bez- 
dzietnej, wieku średniego, 
gospodarnej. pożądana 
znajomość gry fortepjan. 
Oferty do Adm. „K. W.“ 

  

LEKARZ-DENTYSTA 

L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno- 

dentystyczne. 
Koronki porcelanowe. 

  

Akuszerka 

Mal dei 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
w. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Marja ПТр 
przyjmuje od 9r do 7 w 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

© ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3 93 

      

gub. numer rowerowy, 
wyd. przez Magistrat 

m. Wilna za Nr. 143 na 
rok 1932, na im Mieczy- 
sława Podleckiego, unie- 

wažnia się. 

  

Ze” dowód osobisty, 
wyd przez Starostwo 

w Święcianach na imię 
Antoniego Kurpysa, un;e- 

ważnia się 

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

pujące wpisy: 

w dnia 29. I. 1932 r. 
13106. I. Firma: „Lewitan Sora“ w Budslawiu, 

pow. Wilejskiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje 

od 1929 r. Właściciel — Lewitan Sora, zam. tamże. 
170—VI 

13107, ł. Firma: „Księgarnia Białoruska Włodzi- 
mierza Mankiewicza* w Wilnie, ul. Ostrobramska 1. 
Księgarnia. Właściciel — Włodzimierz Mankiewicz, 
zam. w Wilnie przy ul. Konarskiego 6—1. 171—VI 

13108. I. Firma: „Sklep win i wódek — Kuszel 
Moszkowski* w Wilnie, ul. Zawalna 43. Skep win 

i wódek. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — Kuszeł 
Moszkowski, zam, w Wilnie, przy ul. Nowogródzkiej 
7—6. 172—VI 

13109. I. Firma: „Boruch Rajzman pracownia rę- 
kawiczek* w Wilnie, ul. Niemiecka 6 m. 8. Pracownia 
rękawiczek. Firma istnieje od 1931 r. Właściciel — 

Boruch Rajzman, zam. w Wilnie, przy ul. Batorego 
1m.1. 173—VI 

13110, I. Firma: „Emilja Szpakowska* w Wilnie, 
ul. Ad. Mickiewicza 43. Sklep płótna i bielizny. Firma 
istnieje od 1931 r. Właścicieł — Emilja Szpakowska, 
zam. przy uł. Ad. Miekiewicza 43 m. 8. 174—-VI 

  

13111. I. Firma: „Elita Lazar Tejtelbaum“ w Wil- 
nie, ul. Zawalna 41, Sklep papieru. Firma istnieje od 
1932 r. Właściciel — Łazar Tejtelbaum, zam. w Wilnie, 
przy ul. Wingry 9—10. 175—VI 

w dniu 1. II. 1932 r. 
3131. II. Firma: „Gandlin Bejnes*.: Przedsiębiorstwo 

zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 176—VI 

3207. II. Firma „Szer Eljokum*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 177—VI 

3417. II. Firma: „Mine Chajka*. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 179—VI 

w dniu 3. II. 1932 r. 
3717. II. Firma: „Lewin Icek Majer". Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
180—VI 

  

8794. II. Firma: „Borsztejn Gienia". Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

182—VI 

w. dniu 16. II. 1932 r. 
В 3327. II. Firma: „Hieronim Markuna“, Firma obec- 

nie brzmi: „Sklep spożywczo-tytoniowy Hieronima Mar- 
kuna“. Przedmiot: Sklep spożywczo-tytoniowy. Hiero- 
nim Markun, zam. w Wilnie, ul. Zawalna 16—19. 

178—VI 

3787. II. Firma: „Gordon Mendel". Siedziba przed- 
siębiorstwa została przeniesiona na ul. Sołtaniską 39 
w Wilnie. Właściciel zam. w Wilnie, przy ul. Sottani- 
skiei 29. 181—VJ 

  

4011. II. Firma: „Chakin Dawid”. Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

183—VI 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręg. 
w Wilnie wciągnięto następujące wpisy. 

w, dniu 3. IX. 1932 r. 
4553. II. Firma: „Moszkowski Kuszel“. Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
184/VI. 

  

  

  

5074. II. Firma: „Elektromotor Szmidt i Deweltow 
S-ka*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się 

z rejestru. 185—VI 

9592. II. Firma: „Jezierski Stanisław*. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

189—VI 

9662. IV. Firma: „Goldberg Pesia“. Przedsiębior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

190—VI 

10977. II. Firma: „Krapiwnik Pinchus“. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

191—VE 

11636. II. Firma: „Bułkin Abo*.  Przedsiębior= 
stwo zostało zlikwidowane t wykreśla się z ri 

  

11646. II. Firma: „Lachecki Fryderyk“. Przedsię- 
biorstwo zostalo zlikwidowane i.wykrešla sie z r 

  

    

12082. II. Firma: „Znamierowski Wiktor”. 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

196—VF 
    

12207. II. Firm anufaktura Lejba Trakieniski“ 
i Samuel Trakieniski S-ka“. Czas trwania spėlki prze- 
dłuża się do dnia 11 kwietnia 1932 r. z automatycznem 
przedłużeniem na rok następny i tak dalej z roku na 
rok o ile za dwa tygodnie przed upływem tego terminu: 
żaden ze wspólników nie zgłosi na piśmie żądania 
swego o rozwiązaniu spółki. 197—VI 

w dniu 4. II. 1932 r. 
7761. II. Firma: „Lencher Wulf". Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
187—\ 5. 

    

w dniu 6. Н. 1982 r. 
11012. III. Firma: „Kino-Teatr Hollywood Pimo- 

nowie i Aleksander i Nadzieja Pimonowa-Sawicz-Za- 
błocka S-ka*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla 
się z rejestru. 192— VE 

w dniu 12. II, 1932 r. 
7606, III. Firma: „Elterman Gypa“. Przedsiębios- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.. 
186—VŁ 

w dniu 16. II. 1932 r. : 
8167. II. Firma: „Kuper Wigdor“. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykrešla się z rejestru. 
188—VE 

12054. II. Firma: „Szryro Owsiej“. Przedsiebior- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

195—VE 
  

  

12326. II. Firma: „Ekman Rubin“, Przedsiębior-- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśła się z rejestru. 

198—VE 

GOEGEER TORO ZZO ZROKOZZORTZE PORZORSRNOZSIE 
= К : 

Zakład Kąpielowy 
AGRESTA —Mostowa 13 

zawiadamia że z powodu kryzysu 

GEN] wanny *o**at ZNAGZN 6 2N ONA 

  

  

     

   
    

zawiadomienie. 

ZAKŁAD MEBLOWY 

W. Mołodeckiego 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

na ulicę WILEŃSKĄ Nr. 26. 

POSIADA: MEBLE WŁASNEGO WYROBU 

TRWAŁE i TANIE, I POLECA SIĘ ŁAS- 

KAWEJ PAMIĘCI SZ. KLIJENTELI. 

    

dza przygód. Chętnieby go wyściska- 
ła. 

Taksówka w karkołomnym  pę- 
dzie gnała wciąż naprzód i naprzód. 
Wyminęli North Finchley. Walerja 
poznała .hotelik, w którym kiedyć ja- 
dła obiad podczas majówki. Nieba 
wem roztoczyła się przed nimi ot- 
warta przestrzeń pól. 

Stawało się coraz ciemniej—świa- 

tła rzedły. Znów wychyliła się z о- 
kienka: 

— Na miłość Boga — niech pan 
ich nie straci z oczu, panie Grainger! 
—pbłagała. 

Może piękny głos pasażerki, a mo- 
że pocblebny zwrot na „panie Grain- 
ger“ tak poskutkowal — dość, że szo- 
fer zdawał się być głęboko wzruszo- 
nym. 

>— Niech mi panienka zaufa. Ten 
łajdak — z przeproszeniem uszu pa- 
nienki — jest niedaleko. 

I pan Jerzy Grainger, ryzykując 
wyprawieniem siebie i dziewczyny 
na tamten świat, gwałtownie zwrócił 
na lewo. 

— Panience potrzeba pomocy?— 
spytał, — Juści nie powinienem się 
wtrącać, ale życie jest bardzo nudne 

dla człowieka, co kiedyś służył 
w wojsku, a teraz cały dzień musi 
tkwić przy kierownicy. Jedyna dziś 
rozrywka, to wyminąć stójkowego z 
podniesioną łapą i nie dać się zaarę- 
sztowač. Niech panienka powie tylko 
słówko. Może ją kto. skrzywdził?— 
badał z błyskiem nadziei w oku. 

Nawet w tak wielkiem zatroska- 
niu nie mogła się powstrzymać od 
śmiechu. 

Strasznie pan poczciwy, ale... 
— E, mniejsza o „ale“, panienko. 

Powiedziałem sobie, kiedym panien- 
kę zobaczył: „Oło dama, która ma 
troski na karku, i jeżeli ci tylko po- 
zwoli, musisz jej stanąć w przygo- 

  

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. $-to Jańska 1, tel. 3-40, 

  

dzie, Jerzy Grainger*. Takem sobie 
rzekł, panienko. Proszę więc nie my- 
Śleć, że gadam na wiatr. 

— Wcale tego nie myślałam, pa- 
nie Grainger... 

Pod wpływem tego drugiego „pa- 
nie Grainger*, rozczulony szofer о- 
mal nie wywrócił taksówki do rowu. 

Wtem zahamował raptownie. 
— Auto się zatrzymało — rzekł 

efektownym szeptem: — Co mam te- 
raz robić? 

15, ŚWIATŁO NA PODDASZU. 

To pytanie ostro przywołało ją do 
rzeczywistości. Uświadomiła sobie, że 

nadeszła chwila przełomowa. Zamiast 
namysłu konieczne jest teraz działa- 
nie. 

— (Czy napewno, panie Grainger ? 
Zamiast odpowiedzi podniósł rę- 

kę. 
— Niech panienka. słucha— rzekł. 

Uszu jej doszło tylko ciche brzę- 
czenie. Był to warkot zatrzymanego 
samochodu. 

— Zatrzymał maszynę, nie wyłą- 
czając motoru — objaśnił ją szofer. 

— Tak. — Poczem dodała szyb: 
ko: — Niech pan czemprędzej pogasi 
światła — nie trzeba, żeby nas wi- 

dzieli. Jak pan sądzi, czy mogli nas 

usłyszeć? AR 
— Daję głowę na ucięcie, że nie, 

  

panienko. Tak pędzili, że nic nie 
mogli słyszeć poza hałasem własnej 
maszyny. A przyem to chyba gości- 
niec, po którym każdemu wolno jeź- 
dzić. co? 

— Ja wiem, ale nie chciałam, by 
się spostrzegli, że ktoś ich śledzi. 

— Niech się panienka o to nie 
troszczy, Ale światła zgasić można — 
zgodził się, spełniając jej polecenie. 

— Dziękuję. Ile płacę, panie 
Grainger? 

Szofer, który kiedy wyszedł z au- 

ъ 

ta, okazał się ołbrzymiem 
skiem, pocmokał w zadumie. 

— Panienko — rzekł, — nie mój 
to interes, ale może mi panienka wy- 
baczy, kiedy powiem — że mi się to 
nie podoba. Nie, zupełnie mi się nie 
podoba. Oto panienka — prawdziwa 
dama, każdy to pozna odrazu — stoi 
tutaj w nocy, w nieznanej okolicy, i 
żąda, żebym odjechał, zostawiając pa- 
nienkę samiuteńką. Nie, proszę mi 
pozwolić zostać. 

— Niemożliwe: panie Grainger. 
mimo całą pana uprzejmość. Rzecz 
może być niebezpieczna. Człowiek, za 
którym tu przyjechaliśmy, jest mor- 
dercą. 

— Morrrrderrrrcą! Jerzy Grain- 
ger wypowiedział to słowo nawpół 
ze strachem, nawpół z rozkoszą. Gó- 
rowała wszelakoż rozkosz: Snadź szo- 
fer lubi silne wzruszenia. 

— Skoro mnie niebezpiecznie, to 
cóż mówić o panience! — dodał po 
chwili z wyrzutem. — I to jeszcze 
w takiej sukieneczce! Toż widocznie 
panienka, podwołując mię, dopiero 
co wyszła z restauracji, nie? 

— Owszem. Ale muszę już iść. 
Opryszek gotów uciec. 

— Zaczekam tu, by panienkę od- 
1е26; a na pierwszy podejrzany 

szmer pośpieszę na odsiecz. To mi się 
nie podoba, panienko, tak mi Boże 
dopomóż. Najlepiej pójdę z panią, 
co? 

— Nie. Ale dziękuję, że pan chce 
mię później odwieźć na West End. 

Jerzy Grainger pokiwał głową po- 
sępnie. 

Odwróciła się i poszła. Już i tak 
straciła zbyt wiele czasu. Jeżeli Be- 
nelli umknął, Walerja nigdy sobie nie 
przebaczy. 

chłopi- 

  

(D. C. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis, 
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