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IMPONUJACA REWJA (line obniienie kura dolara. 
wojsk uczestniczących w walkach o Wilno 

PRZED MARSZAŁKIEM PIŁSUDSKIM. 
Na trybunie honorowej p. Premier Prystor. 
Przyjazd p. premjera Prystora i p. prezesa Sławka. 

W dn. 21 bnt. o godzinie 7.50 rano 
pociągiem pośpiesznym z Warszawy 
przybył do Wilna p. prezes Rady Mi- 
mistrów Aleksander Prystor, prezes 
Bezpartyjnego Bloku Walery Sławek 
oraz gen. Orlicz-Dreszer. 

Pana premjera na dworcu powita- 
di wojewoda wileński Jaszczołt, ins- 
pektor armji gen. Daąb-Bicrnaeki w 
etoczeniu wyższych wojskowych, pre 
zes Sądu Apelacyjnego Wyszyński, 

prokurator Sądu Apelacyjnego Przy- 
łuski, prezydent m, Wiłna Maleszew- 
ski i inni przedstawiciele władz i urzę 
dów. 

Tym samym pociągiem przyjechał 
do Wilna J. E. ks. biskup polowy Jó- 
zef Gawlina. Na dworcu powitał ks. 
biskupa gen. bryg. Marjan Przewłocki 
dowódcy wszystkich pułków wileńs- 
kich, proboszcz garaizonowy i kapela 
ni wojskowi. 

Msza polowa 
Od wczesnych godzin tłumy lud- 

ności śpieszyły ku Placowi Łukiskie- 
mu, gdzie miała się odbyć msza polo- 
wa, rewja wojsk i defilada. Wieść, iż 
defiladę przyjmować będzie osobiście 
p. Marszałek, poruszyła wszystkich. 
Przeglądu ustawionych na placu wojsk 
dokonał inspektor armji gen. Dąb - 

Biernacki. 
Punktualnie o godz. 10,30 rozpo- 

częła się polowa msza Św., którą przy 
ołtarzu, zbudowanym w pośrodku og 
romnego placu Łukiskiego, celebro- 
wał biskup polowy wojsk polskich ks. 
Józef Gawlina. Przed ołtarzem zajęli 

miejsca p. premjer Prystor, prezes 
pułk. Sławek, wojewodowie wileński 
i białostocki, licznie reprezentowana 
generalicja, posłowie i senatorowie, 
przedstawiciele społeczeństwa wileń- 
skiego, a dalej zaległy plac tysiączne 
szeregi żołnierzy i tłumy publiczności. 
Na mszy Św. obecna była pani Mar- 
szałkowa Piłsudska wraz z córkami 
Wamdą i Jagódką. W. czasie mszy Św. 
podniosłe kazanie wygłosił proboszez 
wojskowy ks, Edmund Nowak ż No- 
wo Wilejki, poczem ks. biskup Gawtu 
ne udzielił błogosławieństwa paster- 
skiego. 

Przemówienie ks. kapelana Nowaka. 
Po odniesicnem zwycięstwie przez patrja: 

thę Abrahama nad nhieprzyjaciółmi jego sy- 
nowea Lota król Salem i kapłan Najwyższe 

go złożył ofiarę Bogu z chleba i wina, I my 
dzisiaj zebraliśmy się w 14 radosną rocznicę 

wyzwolenia naszego miasta, by zwyczajem 
naszych ojcow i dziadów złożyć dzięki Pańu 
Zastępów za odniesione sławne zwycięstwo 
nad wrogami. 

Do dzisiejszej radosnej uroczystości moż 
na zastosować słowa Pisma Św.: „I stało się 
wybawienie wielkie dnia onego*. Wybawie 
mie, na które z utęsknieniem oczekiwaliśmy 
przez 125 lat, przeszedłszy piekieł otehłanie, 
prześladowania i katusze od ciecięzców i cku 
pantów. I oto w dzień zmartwychwstania Pań 
skiego Bóg pozwolił naszej zwycięskiej armii 

zrzucić kamień grobowy niewoli. Ten jest 
dzień rezurekeji wileńskiej, który uczynił 
nam Pan: radujmy się i weselmy się w nim! 

Dzięki naprzód składajmy Najwyższemu, 

že to miasto, tak drogie sercu każdego Po- 
laka, miasto wieszezów i bohaterów, miasta 

Królowej Ostrobramskiej, Ateny polskie pół: 

noene, strażnicę narodową, „perłę sławnej Ko 
rony Polskiej*, — jak je nazwali okupanci 
niemieccy, wróciło na Ojezyzny łono, Ciesz- 
my się, że sprawiedliwość dziejowa wzię 

górę, że miejsce Święte Ostra Brama, šwią. 
tynie Pańskie z grobami królów i bohaterów 
ocalały, że sława rycerska narodu naszego 
w pełni zajaśniała, przysięgi unijne od miel 
nickieį do lubelskiej rdnowicne, ofiara z ser 
ca królowej Jadwigi nie zmarnowana! 

Aczkolwiek Pan Bóg sam daje zwycięst 
wo, to jednak sprawy swoje wykonuje przez 
swoich wybrańców. „Przez jednego opatrzno- 
dzu j Miłośniku Ojczyzny za tyle trudów, 
dzona, pokolenie niezbožnych spustoszone“ 
(Ekkl.r. 

Najprzód tedy po Bogu held i dzięki złóż- 
my sprawcy sławnego onego zwyciestwa, Na- 
naczelnemu Wodzowi Pierwszemu Marszałko 
wi Polski, którego Opatrzność Boża zesłała 
naredewi, ciemiężonemu na czas, który „ja- 

© lew wiełkością i mnogością nieprzyjaciół 
zastraszyć się nie dał". O n to wbrew wszeł 
im chłodnym rachubom. a nawet radom nie 

których osób, sercem wiedziony, do umilo 
wanego swego miasta z garstką bohaterskich 
żałnierzy wszedł i dokonał rezurekcji z dłu- 

geletniej ciężkiej niewoli. 
Któż Ci sie wydziękuje, Zwycięski We- 

dzu i Mołośniku Ojczyzny za tyle trudów. 
zmojów i ofinr? Wszyscy wołajmy ze skar: 
SA: Zwycięskiemu, niestrudzenemu Naczelne 
Mu Węedzowi sława wieczna i u Boga ой- 
płała! 

Złóżmy dzięki Najwyższemu, że „dał nani 
na ceząs« takiego wykawcę i prośmy przez 
Przyczynę naszych świętych patronów oraz 

Przviazd P. 
Po skończonem nabożeństwie od- 

działy wojskowe odmaszerowały z pla 
cu i ustawiły się w kolumnie marszo- 

wej. 

Na godz. 12 w południe zapowie: 
dziany był przyjazd p. Marszałka. o- 

czekiwany przez zebranych z napię- 
<iem. Punktualnie o godz. 12 przy- 
był samochodem p. Marszałek, i 

wszedł na osobną trybunę, ozdobioną 
godłem państwowem. Trybuna usta- 

   

    

naszej Ostrobramskiej Królowej, by zacho- 
wał Go nam w najdłuższe lata, 

Biada bowiem narodowi, który takich mę 

żów, takich zwycięzców nie ma. 
Dzięki złóżmy i tym bohaterskim wodzom, 

którzy, zagrzani przykładem Wodza Naczełne 
go, uinii w Jego genjusz „dali się w niebez- 
pieczeństwo* z garstką niewyćwiczonego, ale 
ofiarnego żołnierza i wielką nieśmiertelność 
sławą oręż pelski ezdobili, Hiistorja złot A 

głoskami wypisała ich czygy, które zostaną 
po wsze czasy we wdzięcznej pamięci roda- 
ków. 

Bohaterska grupa kawaleryjska plk. Beli- 
ny, wypróbowana i wsławiona w licznych bo 
jaeh bchaterskich I dywizji legjionowej, sa 
meobrona wiłeńska P, O. W., dzielna brać 

kolejcwa i policja ehlubnie zapisały swe imię 
na kartach historji Grodu Gedymina, 

iNa ostatku cześć należy się wszystkim 
patrjotom, którzy w jakikolwiekbądź sposób 
wspierali walczącego żołnierza. Niejeden w 
wygłodzenem przez uciążliwych okupantów 
Wiilnie ed ust sobie edejmował, by nakar- 
mić upadającego ze znużenia żołnierza, spie 
szył z narażeniem własnego życia, by go wes 
przeć lub zaopatrzyć jego rodziny. Społeczeń- 
stwo wileńskie dowiodło najlepiej wtedy swej 
polskości. 

Zaiste wielkie tu wesele było, gdy po raz 
pierwszy 6d wielu wielu lat ujrzano polskie 
zmaki z orłem i pogenią, gdy załopotały poł 
skie chorągwie i sztandary, gdy po raz pierw 
szy wjechał do miasta swego jego oswobka 
dziciel, syn teį ziemi, Naczelnik Państwa Pal 

skiego Józef Piłsudski. 

Radośnie zabiły ocalałe jeszcze od grahie 

dzwony na świątyniach wileńskich ludność 
yła do świątyń składać dzięki Temu. 

który „nieprzyjaciela podeptał, nad nędznymi 
się zlitował*. Radośnie zabrzmiało naprawdę 
wesełe i triumfalne „Alłeluja”. 

Nauczmy się z tej ureczystości prawdzi- 
wej miłości Ojczyzny, poszanowania i czci 
dla tych, którzy nie szezedzili dla „tej maiki 
wszystkich matek*% trudów i ofiar i czynili 
dla niej hazard z własnego życia, nauczmy 
się gotowości do wszełkich dla niej poświę- 

ceń. 

Pamiętajmy, że ani na chwilę nie wolno 
nam spocząć na laurach. Zmacniajcie się — 
wołam z prorokiem Jeremjszem — budujcie 
Pelskę w posiewie enót, w pałacach, dwo- 

u wiejskich wrót, bo w świecie złe uka 
zuje się i zburzenie wielkie. Be tylko „ręka 
mocnych panować będzie, a która leniwa jest, 
pod holdem bedzie“. 

A Ty, ee Jasnej bronisz Częstochowy i w 
Ostrej świecisz Bramie, weź nas w swoją opie 
kę, — Amen. 

Marszałka. 
wiona była u wylotu ul. Ofiarnej, bli 

sko wmurowanej na gmachu sądów 

pamiątkowej tablicy ku czci bohate- 

rów powstań narodowych. Za p. Mar- 

szałkiem stanęli na trybunie szef ga- 

binetu wojskowego ppłk. dypl. Soko- 

łowski, ppłk. Busler i kpt. Lepecki. 

Przy trybunie p. Marszałka z jed- 

nej strony stanęli dostojnicy wojsko 

wi: iks. biskup polowy Gawlina w oto- 

czeniu generalicji, pp. generałowie 
  

     

  

Lucjan Żeligowski, Orlicz-Dreszer, do 

wódca DOK. 3 generał inż. Litwino- 

wiez, gen. Marjan Przewłocki, dowód 

cy jednostek wojskowych, korpus o: 

ficerski, 
Po drugiej stronie trybuny na pod 

jum stanęli p. prezes Rady Ministrów 

Prystor, pułk. Sławek, wojewodowie 
wileński p. Jaszczołt i białostocki p. 

Kościałkowski, posłowie sejmowi, se- 

natorowie, wybitni ' przedstawieiele 

społeczeństwa, miejscowego, najwyż- 

si przedstawiciele sądownictwa, pro- 

kuratury, Okr. Izby Kontroli, szefo- 

wie władz, duchowieństwo, dzienni- 

karze warszawscy i miejscowi i w. in. 

Powyżej podjum tego zbudowana 

była obszerna trybuna, na której za- 

jęła miejsca rodzina p. Marszałka, 

wśród niej p. Marszałkowa Piłsudska 

z córkami. Trybunę tę wypełniły ro- 

dziny wojskowych. Przyglądali się 

stąd również defiladzie dwaj umyśi- 

nie przybyli dziennikarze zagraniczni 

profesor Sorbony Henri Bidou, który 

jest wspėlpracownikiem „Le Temps“ 

i „Excelsiora“ w Paryżu oraz red. 

van Hengel, przedstawiciel „„Allgeme- 
ene Handelsblad“ z Roterdamu, 

DEFILADA. 
Niebawem rozpoczęła się defilada. 

Prowadzący defiladę inspektor armji 
generał Dąb-Biernacki podjechał na 
koniu ku trybunie p. Marszałka i zło- 
żył następujący raport: 

„Panie Marszałku, melduję pos- 

łusznie, że oddziały, należące do wy- 
prawy w r. 1919 dla wyzwolenia Wil- 
na, maszerują w defiladzie". 

Następnie defilowały głównie od- 
działy, które lat temu czternaście os- 
wobodziły nasze miasto, wśród nich 
pierwszy pułk szwoleżerów im. Józe- 
fa Piłsudskiego. 

Pierwsza przedefilowała sprawnie 
piechota pod dowództwem gen. bryg. 
Skwarczyńskiego. 

Teraz nastąpił malowniczy mo- 
ment defilady. Ukazał się na koniu 
pułkownik Belina Prażmowski w mun 
durze szwoleżerskim, witany okiaska- 

mi przez zgromadzone tłumy. Za nim 
defilował kłusem najpierw dywizjon 
1 pułku szwoleżerów, który salutując 
p. Marszałka dobytemi szablami witał 
Go z koni gromkiemi okrzykami 
„Niech żyje”. Okrzyki te podehwycily 
zgromadzone na trybunach i wzdłuż 
ulic tłumy. Entuzjazm powszechny był 
nie do opisania. Następnie przejecha 
ły szwadrony pułków ułanów, 4, 13 i 
10. Za kawalerją jechała baterja 3 d. 
a. k. 

Kawalerji przygrywały do defila- 
dy trzy orkiestry ułańskie, które usta- 
wiły się konno po drugiej stronie uli- 
cy, naprzeciwko trybuny. p. Marszał 
ka. 

Wślad za konnicą ruszyła do defi- 
lady artylerja pod dowództwem płk. 
Schroettera. 

Defiladę zamykały oddziały Przy 
sposobienia Wojskowego. Otwierał | 
oddział Strzelca, witając Komendan- 
ta owacyjnemi okrzykami, Grupą od- 
działów P. W. dowodził major Stani- 
sław Zaucha. 

Po defiladzie p. Marszałek zszedł z 
trybuny i przed odjazdem rozmawiał 
przez czas krótki z przybyłemi na de 
filadę dostojnikami oraz z rodziną. 
Defilada skończyła się o godzinie 13 
m. 30. 

   

ZEK 

Wśród przybyłych z Warszawy gości, obe- 

cnych na trybunie rządowej podczas defila- 
dy znajdował się m. in. b. senator, niedawno 
mianowany ambasadorem Rzeczypospolitej 
przy królu Wiłoch, p. Jerzy Potocki. Jak 
wiadomo, p. Potocki po wystąpieniu Mussc- 
liniego z inicjatywą t. zw. Dyrektorjatu mo- 
carstw, zrezygnował z tego stanowiska, 

Obiad Pana Marszałka 
I przybyłych gości. 

Marszałek Piłsudski spożył obiad 
w gronie rodziny. Przyjezdni goście:z 
p. premjerem  Prystorem, prezesem 
Sławkiem, biskupem Gawliną i gen. 
Ormłicz-Dreszerem na czele oraz ge- 
neralicja podejmowani byli obiadem 
przez p. wojewodę Jaszczołta w jego 
mieszkaniu. 

Herbata u pp. Premjerostwa. 

Dziś o godz. 5-ej po południu p. 
Premjer Prystor i p. Janina Prystoro 
wa urządzają w pałacu reprezentacyj 
nym herbatę dla zaproszonych gości z 
pośród miejscowego społeczeństwa, 0- 
raz przyjezdnych osób. 

° ° 
Komentarz do wczorajszeį 

+ 
rewji. 

„Gazeta Polska* poświęca wczo- 
rajszej uroczystości wileńskiej arty- 
kuł wstępny p. t. „Wilno“. Autor (j.o.: 
w mastępujący sposób charakteryzuje 
w konkluzji istotny sens tego podnio- 
słego dnia, któryśmy wczoraj prze 

żyli. л : 
„Walka o wielkość Polski rozpoczęta Wy 

prawą Wileńską 1919 r. — nie została po dziś 
dzień ukończona. Ale jak owa pierwsza br'i- 
wa zmartwychwstańcza, wiosenna, wielkanoc 
na — tak kolejno wygrywa Piłsudski inne. 
Poprzez zmaganie, poprzez ciosy i godziny 
próby, poprzez zaglądanie w oczy klęsce — 

jedna po drugiej wygrane zostają wszystkie. 
Największa bitwa dziejów Polski Odrodzo- 
nej, bitwa warszawska 1920, jest jakgdyby 
powtórzeniem w wyolbrzymionej skali tego, 
co w Wilnie w r. 1919 tak zuchwale zostało 
podjęte. Znów te same siły — rewolucja, się 
gająca poprzez piersii Polski bagnetem na 
zachód i koalicja, pragnąca umniejszyć Pol 
skę, jako to, co mogło z czasem wyrosnąć 
na potęgę współrozstrzygającą o losach Euro 
Py poza areopagiem „wielkich* — obie t> si 

ły, każda w innym celu, lecz każda jedna- 

ko, próbują ja uzależnić od siebie. 
Zwycięstwo wawrszawskie, jak poprzedzają 
ce je zwycięstwo wileńskie, jest podwójnem 
zwycięstwem. To, co wyprawa wileńska po 
stawiła światu i Polsce samej jako zagadni 
mie wielkości Rzplitej — to bitwa warszaw- 
ska, i idąca w ślad za ną bitwa niemeńska 

ozstrzygnęła. Polska powstała: — nieza- 
leżna i wielka. 

A przecież walka nie jest skończona. Wy- 
rąbane zostały mieczem granice jej terytor- 
jum. Ułożone zostały i uporządkowane sto- 

sunki z tym sąsiadem, z którym bezpośr:d 
mio krzyżowano broń. Ale wciąż jeszcze to tu, 
to tam, coraz słabiej, coraz bezskuteczatej 
— podejmowane są jednak przez niektórych 
„wielklich* Europy próby traktowania Polski 
nie jako podmiotu, lecz jako przedmiotu dzie 
jów. Coraz słabiej, coraz bezskuteczniej, czy 
miona są jednak wysiłki, aby o nas decy- 
dowač za nas. 

I myśl powraca mimowoli do owych dni 
wiosennych przed czternastu laty, gdzie wszy 
stkie siły, wszystka powaga, wszystkie pozo 
ry wszechwładzy, były tam — w owych dale- 
kich, potężnych, zwycięskich stolicach — 
gdy Polska była mała, znędzniała, głodna i 

    

  

  

   

  

  

    rzucona została zwycię 

kim Polski pomniej 
Wódz, wczorajszy więzień wyszły z kazama- 
tów, i żołnierz. w przeddzień dziecko prawie 
— wyprawą wileńską przekrešlili rachuby na 
Polski słabość. Dziś inne są czasy, inny jest 
stosunek sił, inną potęgą Polski. Ale tembar- 
dziej dobrzeby było, aby rocznicę wyprawy 
wileńskiej przypomniano sobie niety w 
Polsce lecz i w rozlicznych stolicach ata. 

Marszałek Piłsudski powiedział kiedyś: 
„Prawda cicho jeszcze stąpa przez Polskę któ 
ra historji swojej dotychczas nie zna“. Tak 
jest tak jest. Poznajemy ją i rozumi 
namy powoli stopniowo co roku le 

I może dziś v je łatwiej nam niż kie- 
dykolwiek zrozumieć co znaczył naprawdę 
dzień 21 kwietnia 1919 r. gdy szwadrony Be 
liny podkowami po wileńskim zadzwoniły bru 
ku“. 

   

  

  

   

  

Sprostowanie. 

We wczorajszem sprawozdaniu z przyby- 
cia do Wilna Pana Marszałka Piłsudskiego 
przez przeoczenie zecera opuszczone zostało 
wśrów witających P. Marszałka nazwisko pre 
zesa Dyrekcji P. K. P. inż, K. Falkowskiego. 

    

Białostockie 

  
Inteligentych zastępców 

Nowogródzkie, Stanisławowskie i Tarnopolskie przyjmiemy zaraz. 

Szczegółowe oferty reflektantów, życiorys i referencje uprasza Spółdzielnia 

„WIANO* POZNAŃ, Sienkiewicza Nr. 3. 

Roosevelt szachuje partnerów 
europejskich. 

PEŁNOMOCNICTWA DLA 
ROOSEVELTA. 

WASZYNGTON. (Pat). Poprawka 
o charakterze inflacyjnym do projek- 
tu ustawy o pomocy dla rolników та 
upoważniać prezydenta Roosevelta do 
porozumienia się z Federal Reserve 
Bankiem co do zakupu przez ten ostat 
ni bonów państwowych na sumę 3 
miljardy dolarów. Znajdowałyby się 
one w posiadaniu Federal Reserve Ban 
ku w ciągu określonego czasu. Gdyby 
nie odszło dó porozumienia z Fede- 
ral Reserve Bankiem, prezydent Ra- 
osevelt: byłby upoważniony do emisji 
biletów skarbowych na sumę 3 mi 
dów dolarów. Emisja ta pozwoliłaby 
skarbowi wywiązać się w terminie z 
ciążących na nim zobowiązań. W 
myśl opracowanego projektu prezy- 
dent mógłby również zgodzić się na 
przyjęcie częściowej spłaty długów wa 
jennych nie w złocie, lecz w srebrze, 
obliczanej po cenie maksymalnej 50 
centów za uncję. Pozatem prezydent 
Roosevelt będzie mógł ustalić kurs 
dolara na poziomie, jaki uzna za ko- 
nieczny, by uchronić eksport Stanów 
Zjednoczonych przed zgubnemi na- 
stępstwami, jakie dla handlu amery- 
kańskiego wynikają z konkurencii 
krajów o zdeprecjonowanej walucie. 

KOMUNIKAT DO DYPLOMATÓW. 

NOWY YORK. (Pat). „Herald Tri 
bune* donosi, że wobec projektów 
inflacyjnych rządu amerykańskiego, 
dyplomaci państw obcych, akredyto 
wani w Waszyngtonie, zwrócili się do 

Departamentu Stanu z prośbą 0 wy- 

jaśnienie. 
Rozesłany w odpowiedzi komuni 

kat podkreśla, że polityka monetarna 
Stanów Zjednoczonych powoduje się 
wyłącznie wewnętrznemi stosunkami 
gospodarczemi. Nie ma ona na celu 
poprawy sytuacji Stanów Zjednoczo 
nych w zbliżających się rokowaniach 

gospodarczych. 
Dziennik zaznacza, że rząd nie po- 

dzieła obaw pewnych kół gospodar - 

czych, że decyzja prezydenta Roose: 

velta może w krótkim czasie wywołać 

rywalizację ' międzynarodową pod 

względem deprecjacji wazutowej. 

MAG DONALD NIE TRACI REZONU 

Mac Donald oświadczył, że odstą- 
pienie przez Stany Zjednoczone od 
parytetu złota nie odbije się niekorzy 
stnie w Anglji. W oświadczeniu, zło- 
żonem na piśmie, Mac Donald stwier 
dza: ;„Mam madzieję, że przeprowa- 
dzimy z prezydeniem Rooseveltem 
szczerą wymianę zdań w kwestjach go 
spodarczych i politycznych. Nie moż 
na, oczywiście, spodziewać się, że w 
krótkim czasie osiągnie się określone 
układy, chodzi tu bowiem nietylko o 

Anglję i Stany Zjednoczone, ale tak- 

że o szereg innych zainteresowanych 

państw. Musimy przedewszystkiem 

przygotować drogę dla przyszłej 
wspólnej akcji. Wierzę, że spotkanie 

nasze jest koniecznym etapem na dro 

dze do tego celu*. W godzinach popo- 

łudniowych Mac Donald odjechał do 

Waszyngtonu. : 

   

-walutowej. 

KOMUNIKAT BIURA WOLFFA. . 

BERLIN. (Pat). W: związku z sy- 
tuacją dolara amerykańskiego biuro 
Wolifa komunikuje: Е 

Niemieckie czynniki miarodajne są 
zdania, że zarządzenia amerykańskie 
nie są wynikiem międzynarodowych 
obrotów handlowych -i finansowych, 
lecz stanowią akcję planową, zmierza 
jącą do osiągnięcia określonych. ce- 
lów. Trwała dewaluacja dolara w po 
łączeniu z dumpingiem eksportowyra 
mogłaby wpłynąć ujemnie na wywóz 
niemiecki i na zdolność płatniczą Nie 
miec. Niemcy: muszą siać nadal na 
straży swoich interesów  eksporto- 
wych, nie mają jednak powodu do na 
śladowania amerykańskiej polityki 

DOLAR SPADA, FUNT ZWYŻKUJE. 
| WARSZAWA, (Pat). — Dzisiaj w piątek 
na rynku warszawskim nastąpiło pewne uspo 
kcjenie, Dla delara tendeneja cokolwiek moe 
niejsza. Bank Pciski, który © godz. $ rano 
płacił za dolary, czeki i przekazy na Nowy 
York po jednakowym kursie 7,90, w tej chwi 
li (ckoło godz. ii) podniósł kurs do 8 zł., 
wskutek ezego na rynku prywatnym również 
nctuje się zwyżkę dełara gotówkowego do 
8,20 — 8,25. dolary ziote cokolwiek słabsze 
9,18 w żądaniu, rubie złete 4,85 w żądaniu. 

WIARSZAWA, (Pat), — Po wezoraįszem 
silnem załamaniu się dolara dziś nastąpiło 
„pewne uspckcjenie. Kurs dewizy amerykań" 
skiej na poszczególnych giełdach _europej- 
skich kształtował się niejednoliene. Dzień dzi 
siejszy charakteryzuje natomiast dość zna- 
czną zwyżkę kursów funta szterlinga na wszy 
stkieh większych gieidach europejskich.. 

WI Lendynie płacono za 1 funt 89,50 fran 
ków fr. (wczoraj 87,08), 18,24 i pół franków | 
szwaje. (wczeraj 17,87), 31,37 zł. polskich — 
(wezcraj 30,75). Dolar notowano dziś: w. Zu 
rychu — otwarcie 4,70. zamknięcie 4,65 (wezo 
raj 4,50), w Paryżu — otwarcie 22,80, zam- 
knięcie 22,95 (wezoraj 22,46). Natomiast w 
Berlinie w zamknięciu notewane dolar 3,84 
(wezoraj 3,90), a więc jeszcze niżej niż wcze 
raj, — W Londynie mimo zwyżki funta w 
stcsunku do walut amerykańskich kurs de- 
wizy amerykańskiej utrzymał się mniej wię- 
cej na poziomie dnia wczorajszego i wyne- 
sił w etwarciu 3,895, następnie 3,88 — 3,90, 
a w zamknięciu 3,895 (wczoraj 3:89). 

W Ncwym Yorku w otwarciu kursy dewiz 
eurcpejskich z wyjątkiem Berlina, w dalszym 
ciągu zywżkewały, Notowano: Londyn 3,98 
(wczoraj 3,81), Paryż 4,37 -(4,305), Zurych 
21,50 (21,25), Berlin 25,25 (26,05). Žž 

W Warszawie urzędowy kurs dewizy ame 
rykańskiej notowano na giełdzie 8,10 — 8,06. 
W ebretach giełdcwych płacono za dolara 
gotówkowego w godzinach rannyer i połud 
niowych 8,15 — 8,25 — 8,20, a około godz. 
17,30 wiecz. — 8,22 — 8,23, Bank Polski pła- 
cił przeciętnie 7,90. Pod wpływem wiadoma- 
ści z zagraniey kurs funta szterlinga zwyżka 
wał w Warszawie około 40 gr. i wynosił w 
przekazie na Londyn 31,15, W: obrotach mię: 
«dzykankowych za funta gotówkowego płaco- 
no 31,25. 

PRASA FRANCUSKA O SYTUACJI. 
PARYŻ, (Pat), — Cała prasa francuska 

niezwykle żywo zareagowała na widomošč 0 
odstąpienia Stanów Zjednoczonych od paryte 
tu złota. Prawie jednomyślnie wyrażany jest 
pogląd, że sytuacja gospodarcza i finansowa 
Stanów nie czyniła tego kroku koniecznym. 
Dla Mac Donalda i Herriota decyzja rządu 
amerykańskiego będzie niespodzianką, która 
postawi ich przed faktem dokonanym o niez 
wykłem znaczeniu. Wszystkie dzienniki uwa 
żają. że wobec zaszłych wypadków rozmowy 

waszyngtońskie stają się bezprzedmiotowe. 
Nie chodzi bowiem już teraz o współpracę 
międzynarodową, zmierzającą do zaswarcia 
układów gospodarczych, ale o walkę międzv 
walutami różnych krajów. 

  

Mac Donaid 
NOWY YORK. (Pat). Mac Donald 

przybył dziś do Nowego Yorku. 
NOWY YORK. (Pat). Natychmiast 

po wylądowaniu na ziemi amerykań- 
skiej Mac Donald wygłosił przed mi- 

krofonem przemówienie, w którem 

oświadczył: 
Przybyłem na zaproszenie prezy- 

w Ameryce. 
denta Roosevelta, ażeby omówić z nim 
zagadnienia przyszłej światowej kon 
ferencji gospodarczej. Jadąc do Ame- 
ryki, kierowałem się tym samym du- 

chem współpracy i dobrych uczuć są 

siedzkich, który przyprowadził mnie 
tu również w roku 1929, 

  

  

    

Król szwedzki w Berlinie. 
BERLIN. (Pat). W dniu 21 bm. 

przybył do Berlina król szwedzki Gu- 

staw, który zamieszkał w gmachu po 

sełstwa. Król wydał śniadanie na 

cześć prezydenta Hindenburga. W šnia 
daniu wzięło udział szereg członków 
rządu, z kanclerzem Hitlerem i wiee- 
kanclerzem Papenem na czele. 

Echa procesu inżynierów. 
Rozksz Litwinowa do 6. P. U. 

PARYŻ. (Pat). „Le Journal“ w ko- 
respondencji z Moskwy twierdzi, że 

na tle procesu przeciwko inżynierom 

na woj. Warczawskie, 
Łódzkie, Kieleckie, 

angielskim, sprowokowanego przez 
GPU., miało rzekomo odjść do starć 
między komisarjatem ludowym spraw 
zagranicznych a GPU. Na skutek ka- 
tegorycznego wystąpienia Litwinowo 
GPU. otrzymało rozkaz uprzedniego 
informowania komisarza spraw zagra 
nicznych 0 procesach, wszezętych prze 
ciwko inżynierom i specjalistom za- 
granicznym.
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NOWA TREŚĆ „ZWIĄZKU BAŁTYCKIEGO". 
Sugestja słowa, zaciemniającego 

myśl — bywa niekiedy wielka. Tak 

się ma dziś, w r. 1933, z pojęciem: 

„związek bałtycki*. Termin powyż- 

szy oznacza współcześnie pojęcie zgo 

ła różne w Ireści swej politycznej a 

w sensie geograficznym nawet wręcz 

przeciwstawne temu, co się rozumia - 

ło pod powyższą nazwą w ubiegłem 

dziesięcioleciu, a więc od czasu, gdy 

po traktacie ryskim w 1921 r. rozpo- 

częto nieudane próby sklejenia takie- 

go „związku, 

Možeby nawet było pożytecznem 

dla sprawy o której mowa, ukuć no- 

wą nazwę. 

Używanie dawnej pociąga utrud- 

nienia psychologiczne. Wzbudza aso- 

cjacje pojęć narazie przebrzmiałych 

w dziejach powojennej Europy. Utru 

dnia zatem umysłom szerokich kół 

ludności zrozumienie nowej treści no 

wego zagadnienia. 

Pojęcie: „związek bałtycki* w u- 

biegłem dziesięcioleciu oznaczało rea- 

lizację myśli współpracy obronnej 
państw wschodniego pobrzeża Bałty- 

ku przeciw agresji idącej ze wscho- 

du, ze strony ZSSR. Wysiłki misyjne 

„Kominternu“ ze szczególną gorli- 

wością próbowały rozpalenia rewolu- 

cji światowej w pierwszych latach po 

wojnie na ziemiach zachodnich byłe- 

go cesarstwa. 

Tęsknota Sowietów do niezamar- 

zających portów bałtyckich do bez- 

pośredniej granicy z Niemcami — ko- 

jarzyły się z powyższem dążeniem „Ko 

minternu“, potęgując względami gos 

podarczemi motywy ideologiczne wo- 
Jującego komunizmu rosyjskiego owej 

doby. 

Pojęcie: „związek bałtycki w ro- 

ku 1933, oznacza realizację zadania 

obrony na drodze harmonijnego 

współdziałania ze strony tych samych 

państw ale w stosunku do niebezpie- 

czeństwa zachodniego: odrodzonego 

imperjalizmu Niemiec, 

Zatem idea „związku bałtyckie- 

go* dokonała dosłownie zwrotu: „le- 

wo w tył', czyli o 180”. Nowy front tej 

myśli każe zdecydowanie zerwać z 

dawnemi argumentami i narowami, 
jakie się ustaliły pośród zaintereso- 

wanych wobec nieaktualnego dziś pro 

blemu: niebezpieczeństwa wschodnie- 
go. 

© Pod starem i nieszczęśliwie, jak 

sądzę, zaadoptowanem mianem wid- 

nieje treść zgoła różna, nowa, wyma- 

gająca do zgłębienia jej myśli badaw 

czej niekrępowanej przez uprzedze- 

nia, często podświadome, pozostałe 

po rozgryzaniu wczorajszych projek- 

tów „związku bałtyckiego. 

Współczesna idea takiego związ- 

ku różni się od dawnej nietylko kie- 

runkiem geograficznym akcji i kontr- 

akcji. Niebezpieczeństwo nowe, zagra 

żające dziś państwom nadbałtyki z po 

łudniowego-zachodu wymaga też zgo 

ła innych metod obronnych od zain- 

teresowanego grona państw. 
Dawniej omawiane plany porozu- 

mienia bałtyckiego musiały się liczyć 
z militarnym najazdem wschodniego 

komunizmu na terytorja niedoszłych 

sojuszników. Zagadnienia obrony woj 

skowej wysuwały się tedy ma czoło. 

Z miejsca należy stwierdzić, że właś- 

nie taki aspekt sprawy był głównym 

powodem jej niepowodzenia. Różnie 

oceniano bowiem wartość praktyczną 

obronnego sojuszu wśród grona 
państw bałtyckich, gdy chodziło o sta 

wienie czoła Sowietom z bronią w 
ręku. @ 

Najtrudniejszem zdawało się sta- 

nowisko Estonji, Rzucona na skraj- 

ne lewo skrzydio zagrožonego frontu, 

zdala od głównych zasobów jego sił 

ludzkich (Polski) pozostając i w ucią 

żliwych warunkach komunikacji z 

południem — niełatwo spodziewać 

się mógł ten kraj wydatniejszej po- 

mocy od sojuszników w krytycznym 

momencie. 

Pomimo to Estonja była zawsze 

żarliwym stronnikiem sojuszu baltyc 

kiego. Bohaterstwo tego kraju stoi 

godnie na wysokości jego trudnych 

zadań. Dysproporcja sił fizycznych, 

jakiemi rozporządza, z potęgą ducho 

wą — była tam zawsze uderzająca. 

Estonja przeżyła w grudniu 1924 r. 

zamach bolszewicki, a więc najazd 

zaprojektowany przez wroga odwew 

nątrz. Było to ostrzeżenie niedwuzna- 

czne. Stłumiła ,putsch* ten ręką bez- 

względną i nie ugięła się. 

W położeniu Estonji słabość «du- 

cha równałaby się śmierci. Ekspono- 

wana sytuacja tego kraju wobec Ro- 

sji pociąga swoistą ocenę „ryzyka w 

grze politycznej. Istnienie bowiem 

Estonji, jako państwa niezawisłego, 

jest samo przez się obarczone daleko 

posuniętem ryzykiem. Rzeczy te są 

EEA 

po męsku i trzežwo oceniane w Tal- 

linie. 

Innem juž byto stanowisko Lotwy 

Zależność gospodarcza od Sowietów 

wiązała wybitnie ręce Łotyszom gdy 

chodziło o decyzję w sprawie związ- 

ku bałtyckiego. Przemysł łotewski żył 

w znacznej mierze dzięki obstalun- 

kom ZSSR. Teren tego państwa sta- 
mowi obszar dojazdowy wielkiego śród 

lądzia rosyjskiego do portów bałtyc- 

kich. Zysk z tranzytu rosyjskiego jest 

w tych warunkach nie do pogardzenia 

dla Łotwy. 

Wobec powyższego obawa skut- 

ków narażenia się Sowietom stała w 

Łotwie zawsze na wysokim poziomie. 

Być może nawet, że ewentualne pow- 

stanie związku bałtyckiego oceniano 

ongiś w Rydze jako casus belli 

dla ZSSR. To też Łotwa nie spieszyła 
z decyzją. Różnica jej postawy wobec 

Rosji w zestawieniu z Estonją jest u- 

derzająca, 

Wreszcie Litwa  nastroiła się 

wręcz niechętnie do sprawy, o której 

mowa. Nietylko zatarg z Polską o 

Wilno odstręczał ją od związku bał- 

tyckiego. Litwa czuła się bezpieczną 

w cieniu niemieckich interesów. U- 

wierzyła, że leży w granicach wpły- 

wów Niemiec, stosownie do tajnych 

klauzul traktatu z Rapallo. Uważała 

więc, że jako tarcza ochronna Prus 

Wkchodnich obronioną zostanie od 

najazdu czerwonej doktryny przez 

  

niemiecką rację stanu. 

Postępując tedy od północy ku po- 

łudniowi spostrzegamy gradację za- 

interesowań blokiem obronnym prze- 

ciwsowieckim wśród państw БаНус- 
kich. Gradację gwałtownie opadają- 

cej woli czynu. Skala najszersza: -he- 

roizm w Estonji — kwietyzm w Lit- 

wie. 

Obecnie stosunki uległy zmianie 

wyraźnej. Niebezpieczeństwo sowie- 

ckie obecnie zbladło. Powiał nato- 

miast wiatr z południowego zachodu; 

wiatr wieszczący burzę. Hitlerowskie 

Niemcy szukają niecierpliwem okiem 

terenów kolonizacyjnych w Nadbai- 

tyce. 

Obrona wobec tej grozy polegać 

musi już nie tyłko ma pogotowiu 

zbrojnem wspólnie zainteresowanych 

narodów. 

Wspólna obrona w tym wypadku 

ma jeszcze zadanie wstępne, być może 

ważniejsze i—nadewszystko-—pilnie j- 

Szę. 
Rosja Sowiecka żyje w daleko po- 

suniętej izolacji wobec Zachodu. Od- 

działywanie polityczne na jej posta- 

nowienia ze strony tego Zachodu jest 

bardzo ograniczone. Rosja usiłuje re- 

alizować ideę najszerzej pojętej за- 

mowystarczalności. 

  

Inaczej z Niemcami. Są one nietyl 

ko formałnie członkiem Ligi Naro- 

dów. Pozostają pozatem wszystkiemi 

interesami życiowemi istotnie wroś- 

nięte w otaczającą je Europę. W tych 

warunkach opinja mocarstw zachod- 

nich i konsekwencje jej: linje ich poli 

tyki gospodarczej i każdej innej — 

wiążą i warunkują decyzję Niemiec 

w każdej sprawie. Z załeżności tej nie 

wyrwie Rzeszy żadna doktryna, naj- 

skrajniej nawet egotyczna; nie zni- 

weczy jej więc i hitleryzm. 

W mniemaniu wodzirejów opinji 

Ligi Narodów prawo do życia i do ca- 

łości granic będą mieć tylko te naro 

dy, które okażą niezłomną wolę ob- 

rony swej niezawisłości. Nim wypad- 

nie tedy dobyć miecza z pochwy — 

zagrożone ludy nadbałtyki winny je- 

szcze w hanmonijnym wysiłku poli- 

tycznym i dyplomatycznym dać u- 

przednio wyraz wobec opinji Zacho- 

dniej Europy swej nieugiętości w ob- 

ronie niepodległego bytu. Oto pierw- 

sze zadanie dzisiejszego związku bał- 

tyckiego, o ile ma on powstać. 

Oceniając warunki utworzenia 

współcześnie takiego związku, jako 

systemu obrony z frontem na zachód, 

spostrzeżemy wyraźną różnicę w 

psychologji zainteresowanych w ze- 

stawieniu z pozycją, jaką zajęły one 

ongiś, przy próbach omawiania koo- 

peracji obronnej przeciwsowieckiej. 

Dotyczy to przedewszystkiem Ło- 

lwy. Dźwignęła się ona odrazu na po- 

ziom Estonji. Zniknęły tam prawie 

doszczętnie wątpliwości, paraliżujące 

decyzję, gdy chodziło o front wschod- 

  

Proces Gorgonowej. 
Rzeczoznawcy znowu badają. 

KRAKÓW, (Pat). — Przewidywania eo do 
rychłego zakończenia procesu © zabójstwo ś. 
p. Lust Zarembianki zawiodły. 

Uwzględnienie tylko jednego z wniosków. 
zgtoszonych wezoraj przez obronę spowodo 
wało konieczność zarządzenia nowej kiiku- 
dniowej przerwy. Ч 

Na wstępie dzisiejszej rozprawy prokura 
tor Szypuła oświadczył się w sprawie dodat 
kowych wniosków obrony, Prokurator sprze 
ciwił się większości tych wniosków. Zgodził 
się jedynie w myśl ostatnich 2 wniosków ob- 
rony, na przedstawienie sędziom przysięg- 
łym zdjęć daktyloskopijnych oraz na odczy- 
tanie choroby Elżbiety Zarembiny, ciotki de- 
matki, która rzekomo cierpiała i zmarła na 
tle ehoroby psychicznej. 

Wżywody prokuratora zbijał adw. Ettin- 
gen. Wbrew opinji prokuratora różnice w 0- 
pinjach biegłych uwydatnione są, zdaniem oh 
rony, w protokóle, prowadzonym bardzo pop 
rawnie i nad temi bardzo pokaźnemi różni- 
eami trybunał nie mógłby przejść do porząd 
ku dziennego. 

Trybunał postanowił przed  ostatecznem 
załatwieniem wniosków obrony, zwłaszeza 
wniosku, dotyczącego wyeofania z dyrekcji 
szpitała powszechnego, we Lwowie stwierdza 
nia, że matka Henryka Zaremby  Stefanja 
przebywała tam na leczeniu na delirium tre- 
mens, — zapytać obronę oraz oskarżoną Gor 
gonową, czy występuje z tezą, że Hendyk 
względnie Staś Zaremba są domniemanymi 
spraweami mordu, albowiem wtedy tylko ed 
nośny wniosek obrony miałby uzasadnienie. 

Zanim przystąpiono do zbadania tej spra 
wy sąd wysłuchał jeszcze raz wyjaśnień bie- 
głych prof, Hirszfelda i prof. Olbrychta, do- 
tyczących stwierdzenia śladów krwi na ehu- 
steczee. Różnica w opinji tych rzeczoznaw: 
eów polega przedewszystkiem na kwestjach, 
które obaj pragną wyeliminować, aby nie 
wpływać na tezę oskarżenia lub obrony, Na 
pytanie przewodniczącego, czy ewentualne po 
nowne badanie chusteczki dałoby wynik po- 
zytywny, prof,'Hirszfeld mežliwošei tej nie 
wyklucza, ale zaznacza, że osiągnięcie takich 
wyników nie jest bynajmniej pewne, Do 
©pinji tej przyłącza się prof, Olbrycht. Z 
dalszych wyjaśnień prof. Hirszfelda wynika, 
że właściwie chusteczka, stanowiąca dotych 
€zas tak ważny dowód rzeczowy oskarżenia, 
straciła już swą wartość dowodową. Wyjaś 
nienia biegłego dr, Zmigroda w przedmiocie 
rozpoznania krwi okazują się niedostatecz- 
ne, gdyż odpowiedzi na nasuwające się py- 
tania — jak sam biegły wyraża przekarcza 

SĄDY PRZYSIĘGŁYCH. 
Nierozstrzygnięte zagadnienie prawne. 

Do kapitalnych zagadnień praw- 
nych, skupiających dokoła siebie od- 
dawna sprzeczne głosy najwybitniej- 
szych prawników, licznie zabierają- 
cych udział w dyskusji nad ich istotą 
i formą, należy obok kwestji kary 

śmierci w usławodawstwie materjal- 

nem, sprawa sądów przysięgłych w 

ustawodawstwie ustrojowo - proceso- 
wem. I aczkolwiek sądy przysięgłych 
są majstarszą instytucją prawną, do 
dziś dnia kwestja ich istnienia lub 
zniesienia nie została przez prawoda- 
wstwo definitywnie rozstrzygnięta. 

Wywodząc się w prostej linji od 
dawnych greckich sądów heljastów, 
oraz rzymskich „comitia centuriata'* 
i „questiones perpetuae', zyskują so- 
bie sądy przysięgłych niczem nieogra 
niczone prawo obywatelstwa w An- 
glji, skąd dopiero przenikają do pra- 
wodawstw innych państw. 

Najstarsze formy sądów przysięg- 

łych w Anglji sięgają 1164 roku, ule- 

gając z biegiem czasu drobnym mo- 

dyfikacjom, zachowały jednak do- 
tychczas swą zasadniczą strukturę, 
różniącą się znacznie od form przyję- 
tych dla sądów przysięgłych przez u- 
stawodawstwa Europy kontynental- 
mej. Dawny angielski sąd przysięg- 
łych posiadał dwoistość formy, decy- 
dując w jednym składzie o postawie- 
niu podsądnego w stan oskarżenia, a 

w innym komplecie, orzekając dopie- 
ro o jego winie. Powołanie na przy- 
sięgłego nie posiadało charakteru spe- 
cjalnego, zaszczytnego wyróżnienia 
i uzależnione było od cenzusu mająt- 
kowego. Sąd przysięgłych obowiąza- 
ny był do wydania werdyktu, a gdyby 
debata przysięgłych nie dawała rezul- 
tatu, to dla ich ponaglenia sąd może 
uciekać się do środków przyimuso - 
wych, jak pozbawienie przysięgłych, 
zamkniętych w sali obrad, pokarmu, 
napoju i opału. 

Na kontynencie sądy przysięg- 
łych wprowadza Rewolucja Francus- 
ka, czyniąc to z pobudek polity 
nych, jako reakcję za samowolę wła- 
dzy monarszej i jako gwarancję peł- 
nej wolności obywatelsk W krót- 
kim czasie sądy przysięgłych zyskują 
sobie w społeczeństwie franeuskiem 

ogromną jpopularmość i wywołują 

przychylne głosy uznania w świecie 

naukowym. Przedewszystkiem  jed- 

nak sądy przysięgłych traktowane są 

jako pozytywny dorobek ówczesnych 
prądów wolnościowych i w tym cha- 
rakterze wikrótce przenikają do Bel- 
gji, Niemiec i Austrji. 

Rozwój prawa materjalnego, prze 
miana form życia społecznego i coraz 
częstsze i drobiazgowsze regulowanie 
jego przejawów przez normy prawne 
ochłodziło znacznie entuzjazm dla ins 

  

   

ja jego kompetencje jako chemika żywnościo 
wego. 

Przewodniczący powraca zatem do kwest 
ji istnienia podejrzeń co do tego, że mordex 
cą mógł być ktoś z pośród domowników i za 
pytuje oskarżoną, czy ma jakie dane po te: 
mu, aby sądzić, że morderstwa mógł dopuścić 
się Henryk lub Staś Zaremba. Oskarżona kró 

tko odpowiada, że danych takich nie ma. — 
Pytani w tej sprawie obrońcy wstrzymują się 
cd odpowiedzi, uważając że byłaby próbą 
przerzueenia na obronę obowiązku szukania 
właściwego sprawcy zbrodni, co przekracza 
obowiązki cehony i środki. któremi rozporza- 
dza. Obrońcy wyrażają jedynie zapatrywa- 
nie, że nie należy pomijać żadnej okoliczno 
ści, któraby megła się przyczynić do rozwią 
zania zagadki, a więc również faktu, że bab 
ka Stanistwa Zremby byla alkoholiczką, a 

ciotka jego Elžbieta — psychieznie chorą. — 
Obrońcy proszą, aby sąd polecił dokładnie 
zbadać te okoliezności, 

Na zapytanie przewodniczącego biegły 
dr, Jankowski stwierdza, że orzeczenie eo do 
Stasia, uwzględniające już fakt jego obciąże 
nia dziedzicznego ze strony matki nie może 
ulec zmianie, nawet w razie stwierdzenia, że 
matka jego była chora na delirium tremens. 
To samo dotyczy choroby psychieznej jego 
ciotki Elżbiety. 

Po wszechstronnej dyskusji na ten temat 
trybunał udał się na naradą w wyniku któ 
rej postanowił polecić obeenym na rozprawie 
biegłym prof. Hiszfeldowi i Oibrychtowi ba 
dania te raz jeszeze przeprowadzić, a wynik 
ich przedstawić sądowi do wtorku dnia 25 
bm., do którego też dnia rozprawę odroczo 
no. 

Inżynierowie angielscy 
„Nie wolno 

STOŁPCE. (Pat). Dzisiaj o godz. 
13 m. 15 przybył do Stołpców pociąg, 
wiozący powracających z Rosji So- 
wieckiej dyr. Monkhouse, inż. Nord- 
walla, z żoną, oraz Cushnyego i tech- 
nika Gregoryego z F-my Metropoli- 
tan Vickers. Z pośród obrońców pow - 
rócił adwokat Turner. Na dworcu w 
Stołpcach spotkali powracających 
przedstawiciele pism angielskich w 
liczbie 14 z przedstawicielem Biura 
Reutera w Berlinie Botkerem na cze: 
ie. Angielscy korespondenci przylecie 
li częścią na samolotach, częścią przy 
jechali koleją i samochoadmi. Inży- 
nierowie amgielscy powracali z Mosk 
wy bez eskorty. Na pytanie dziennika 
rzy odpowiedzieli, iż nic bezwzględnie 
nie wolno im mówić. Po spożyciu o- 
biadu w restauracji na dworcu inży- 
uierowie wraz z dziennikarzami od- 
jechali w dalszą drogę do Warszawy. 

BARANOWICZE. (Pat). Dowiadu- 
jemy się, że żona inż. Nordwalla, bę- 
dąca obywatelką sowie którą 

      

tytucji sądów przysięgłych, ukazująe 
jej niedoskonałość i, żadnym czynni- 
kiem objektywnym nie skrępowaną 
dowolność wydawanych werdykiów. 

Dokoła zagadnienia sądów przy- 
sięgłych przez długie już latą skupia 
ją się sprzeczne poglądy najwybitniej 
szych prawników, rośnie iiość dzieł 
i rozpraw jemu poświęconych, a ró- 
wną namiętnością opowiadających się 
za lub przeciw tej formie wymiaru 
sprawiedliwości. 

Zwolennicy sądów przysięgłych 
twierdzą, iż sędziowie zawodowi, znu- 
żeni monotonją swego zawodu, ruty- 
nizują się szybko i sądzą mechanicz- 
nie, opierając się tylko na literze pra- 
wa i rozumie, nie uwzględniając cał- 
kowicie sfery uczucia. Twierdzą Oni, 
iż sędzia jest skrępowany przepisa- 
mi artykułów kodeksu, podczas gdy 
przysięgli mogą łagodzić surowość 
prawa w odniesieniu do konkreinych 
wypadków życiowych. Zasadniczym 
wreszcie argumentem, mającym prze 
mawiać za sądami przysięgłych, jest 
całkowita ich niezależność w przeci- 
wieństwie do w mniej lub większym 
stopniu występującego faktycznego 
uzależnienia sędziów od administra- 

cji państwowej. 
Przeciwnicy zaś twierdzą, iż 

koma rutynizacja sędziów zawodo- 
wych jest tylko doświadczeniem, wy- 
robieniem zawodowem i znajomością 
prawa, czego w żadnej mierze nie mo 
że zastąpić zdamie przypadkowo ze- 
branych ludzi, nie posiadających wy- 
kształcenia prawnego. Sędzia mie jest 

  

    

    

    

w drodze do ojczyzny. 
nic mówić". 
Nordwall poślubił przed kilku meisią 
cami, na kilka godzin przed wyjazdem 
uzyskała w drodze wyjątku i wbrew 
zwyczajom pozwolenie na przyjęcie o. 
bywatelstwa brytyjskiego. Paszport 
dyplomatyczny został jej wydany na 
dwie godziny przed odjazdem. 

Jeden z wydalonych Anglików oś- 
wiadczył, że w więzieniu byli traktowa 
ni dobrze, a na granicy z kurtuaz ją. 

Adw. Turner siedzi wraz z wydało 
nymi w wagonie restauracyjnym i ni 
porzuca taktyki, przyjętej od chwili 

- przekroczenia granicy polskiej — pil 
nowania i przerywa niedyskretne pv- 
tania korespondentów; uśmiechając 
się, czyni złośliwe przycinki. 

Przedstawiciel „Dailly Mail* odie 
chał ze Stołpców samolotem o 13.30, 
dokonawszy na miejscu szeregu zdjęć 
fotograficznych. 

Kilku przedstawieieli pism łon- 
dyńskich, przybywszy o godzinie 8 do 
Baranowicz, nie miało już połączenia 
kolejowego do Stołpców. Naczelnik 

obecnie niewolniczo skrępowany prze 
pisami kodeksu, coraz bardziej roż- 

Szerza się jego władza dyskreejona!- 

na, a zwłaszcza w dziedzinie wymiaru 

kary. 
Trzeba wreszcie stwierdzić, iż 

przy powoływaniu przysięgłych we- 
dług przepisów polskich i francus- 
kich, dużą bardzo rolę przy formowa- 
niu list kandydatów odgrywa czyn- 
nik administracyjny, a więc całkowi- 
ta miezależność przysięgłych może 
być z punktu widzenia teoretycznego 
kwestjonowana. 

Przeciwnicy sądów przysięgłych, 
których wśród kryminologów jest co- 
raz więcej, zarzucają im zgubny dyle- 
tantyzm, który jest szczególnie szkod- 
liwy w dziedzinie tak skomplikowa 
nej, jak wyrokowanie w sprawach 
karnych, gdzie prócz znajomości pra- 
wa i jego iniencyj, wymaga się od 
wyrokującego znajomości psycholo- 
gji, psychopatologji i wielu innych po 
krewnych dziedzin nauki, czego nie 
spotykamy u sędziów przysięgłych, 
ludzi powołanych ad hóc i oderwa- 
nych od swych codziennych i zupełnie 
różnych zajęć zawodowych do osą- 
dzenia przestępcy. 

Brak im doświadczenia sądowego, 

poddają się łatwo afektacji, reagując 
silnie na talenty krasomówcze obroń- 
cy lub oskarżyciela i okazują dużą - 
twowiernošė zeznaniom podsądnego i 
świadków, nie rozpatrując krytycznie 

  

  

    

- ich wartości. 
Nie są oni z natury rzeczy oboję*- 

ni na głos opinji publicznej, wypo- 

Delegacja sowiecka przyjedzie 
do Łodzi. 

ŁÓDŹ. (Pat), W dn. 5 maja ocze- 
kiwany jest przyjazd do Łodzi dele- 
gacji sowieckiej w składzie 5— 60sób, 
która przybywa do Polski w dniu 29 

bm. na zaproszenie Związku Izb Prze 

mysłowo-Handlowych w Warszawie. 

Kronika telegraticzna. 
— Obraduje w Amsterdamie konferencja 

kolejowa z udziałem przedstawicieli koiei 
angielskich, holenderskich, niemieckich i poł 
skich nad sprawą ożywienia ruchu turystycz 
nego pomiędzy Anglją, Holandją i Polską 

oraz zorgamizowania ruchu tranzytowego 
przez Polskę do Rosji. 

  

— Prog. Einstein został skreślony z listy 
członków kuratorjum fizykalno — technicz 
mego zakładu Rzeszy wskutek stanowiska, ja 
kie zajął wobec ruchu hitlerowskiego w Nien: 
czech. 

— W Tarnowie odbył się dziś akt praw 
ny przejęcia diecezji tarnowskeij przez no- 
womianowanego ks, biskupa Lisowskiego. -— 
Ks. biskup Lisowski na czas swej nieobecno 
ści w Tarnowie, która potrwa do 25 maja. 
mianował swym geenralnym wikarjuszem ks. 
biskupa sufragana Komara. 

— W Katowicach rozpoczął się XIII wal 
ny zjazd Związku Harcerstwa. 

— Na linji kolejowej Kiryn — Dunhua 
partyzanci chińscy spowodowali wykolejenie 
się pociągu. 18 Japończyków zostało zabitych 
wielu jest rannych. 

Testament Galsworthy'ego. 
"LONDYN, (Pat), — Ogłoszony tu został 

testament znakomitego pisarza Johna Gale- 
worthy':g0. Zmarły pozostawił spadek w wy 
sokości 80 tysięcy funtów szterlingów. Zna 
czną część swej sumy Galsworthy zapisał 
swej żonie, której jednocześnie powierzył o- 
piekę nad swą spuścizną literacką: Po śmie:- 
ci żony opieka ta ma przejść w ręce siostrzeń 
ca znakomitego 'pisarza Rudolfa Sautera. — 
Testament przewiduje pozatem między inne- 
mi, że żadna bibljografja Johna Galsweri- 
hy'ego nis będzie mogła być ogłoszona bez 
aprobaty spadkobierców. 

BELINEA 

stacji, nie mogąc porozumieć się z dy 
rekcją kolejową w Wilnie, dał im na 
własną odpowiedzialność motorowa 
drezynę, czem byli zachwyceni dzier- 
nikarze angielscy. 

wiadający się w danej sprawie, ułe- 
gają względnie łatwo sugestjom, in- 
spirowanym przez prasę, wchodzą tu 
również w grę wpływy własnych po- 
glądów politycznych, religijnych, spo- 
łecznych, co czyni z werdyktu przy- 
padkowo zebranych przysięgłych w 
dużej mierze loterję (zdaniem proi 
Mogilnickiego). Utarło się też prze- 
konanie, że oskarżony niewinnie za 
sze woli sąd „zawodowy, faktycz! 
zaś przestępca liczy zawsze na moż- 
liwość korzystnego dla siebie werdy- 
ktu przysięgłych. 

Wspomina już o tem w swej inte- 
resującej i dzisiaj rozprawie z dnia 
2. V. 1819, p. t. „O początku, historyi 
korzyściach i niedogodnościach insty 
tucyi sądu przysięgłych rzecz krót- 
ka', nadzwyczajny radca nu i sę- 
dzia Najwyższej Izby Królestwa Pol- 
skiego, Ksawery Potocki, mówiąc mię 
dzy inmemi: Wreszcie te słowne 
obwinionych na audjencyi są prz 

głych zeznania, ich ton, ich posta 
ich mina, działając silnie na zmy 
uwodzą bardziey przysięgłych; 

    

    

  

   
    

     

  

       
przepisanych zasad w przekonaniu się 
nie maią'*. 

Mimo wielu swych braków sądy 
przysięgłych istnieją do dziś w wielu 
ustawodawstwach. -W wielu państ- 
wach uległy pewnym zmianom, wy- 
kazując dążność od przekształcenia 
się w sądy ławnicze, jak np. w Belgii, 
Szwajcarji-i we. Włoszech. 

Niektóre państwa, a  zwłaszeza 
państwa młode, powojenne nie wpro- 
wadzają już ich do ustaw ustrojowo- 

ni. Dwugłos Łotwy i Estonji nie 

dźwięczy dziś żadnym dysonansem. 

Oba te państwa i narody zespoliły się 

w woli czynu; wyraża ona postano- 

wienie obrony byłu państwowego w 

sposób bezwarunkowy. Oto fakt. A 

teraz jego interpretacja. 

Siedem wieków jarzma we wspól- 

niewoli niemieckiej daje Łoty- 

szom i Estom identyczny posmak te- 

go, czem będzie dla nich powtórzenie 

historji, gdyby nastąpiło. Oba ludy 

wstrząsa identyczna groza przed taką 

możliwością. To jedno Moment psy- 

chologiczny. 

Ponadto Łotwa i Estonja nie czują 

się zagrożone bezpośrednio. Tu leży 

kapitalna różnica w porównaniu z 

wczorajszemi obawami sowieckiemi. 

Wolę obronną Łotwy w tamtem za- 

gadnieniu tłumiło w dużej mierze po- 

czucie, że leży ona dosłownie pod sto- 

pami czerwonego olbrzyma. 

nej 

Współcześnie rzeczy stoją inaczej. 

Nowy wróg, imperjalizm niemiecki, 

na swej drodze do nadbałtyki spotyka 

najprzód Polskę. Dopiero na jej ty- 

łach rozłożyły się kraje w dorzeczach 

Dźwiny, Embachu i Narwi. 

A więc pierwsze uderzenie niemie- 

ckie skierowane jest siłą rzeczy ku 

najtęższemu х zainteresowanych 

państw. Dalsze i mniejsze mogą więc 

z otuchą senkundować mu przy za- 

daniu wspólnej obzony. To drugie. 

Moment polityczny. 

Dysonansem jedynym lecz, jak się 

zdaje, trwałym pozostaje nadal i w 

dzisiejszej nowej kombinacji niebez- 

pieczeństwa —Litwa. Cechuje ją zna 

komita bierność i doskonałe podda- 

nie się losowi; inaczej: przemocy nie- 

mieckiej. Jeżeli nie da się tego powie- 
dzieć o zapatrywaniach niezależnych 

kół społeczeństwa, to twierdzenie po- 

wyższe posiada pełnię swej treści w 

odniesieniu do stronnictwa sprawują- 

cego od siedmiu lat dyktaturę w pań- 

stwie; a więc w stosunku do tych, co 

rozstrzygają i zapewne rozstrzygać 

jeszcze będą o stanowisku Litwy w 

bliższej przyszłości. 
(Litwa oficjalna postanowiła zwią 

zać swój los z Niemcami w bieżącym 

momencie dziejów. Nadzieje swe po- 

kłada widocznie na łasce domniema- 

nego zwycięzcy a więc na jakichś błi- 

żej jej wiadomych przyrzeczeniach, 

czy zobowiązaniach z tej strony. O ile 

rachuby takie są słuszne — pouczy 

przyszłość. Obierając drogę postępo- 

wania państwo każde ponosi wszakże 

konsekwencje tego bezzwłocznie. To 

rzecz nieunikniona. 

Narazie wyrazić się one musiały 

w świadomości wszystkich innych 

państw bałtyckich, że Litwa wyłama- 

ła front wspólnych konieczności ob- 

ronnych i stała się, chcąc nie chcąc, 

przedłużeniem Prus Wschodnich przy 

ocenie jej roli w przyszłej rozegryw- 

tė: : 
Współcześnie widzenie tych rzeczy 

jest już mniejwięcej identyczne w 

Tallinie, Warszawie czy Rydze, To 

stanowi pierwszą konsekwencję po- 

zycji, zajętej przez Litwę. Spowode- 

wała ona tedy ważkie fakty psychicz- 

ne w swem otoczeniu. 

Staną się one niewątpliwie prze- 

słankami niemniej doniosłych wyda- 

rzeń na przyszło: 

    

procesowych, jak np. Jugosławja. Kla 
syczny swój typ zachowały tylko są- 
dy przysięgłych we właściwej swej oj- 
czyźnie — Anglii. 

W Polsce wprowadzenie sądów 
przysięgłych przewiduje zarówno 
konstytucja mareowa, jak prawo o 
ustroju sądów powszechnych i kodeks 
postępowania karnego. Faktycznie je- 
dnak istnieją one tylko na obszarze b. 
zaboru austrjaekiego, a rozporządze- 
nia wykonawcze, powołujące je do ży 
cia i na pozostałym obszarze państ- 
wa, dotychczas jeszcze się nie ukaza- 
ło i nie nie zadje się wróżyć, aby w 
najbliższej przyszłości miało ujrzeć 
światło dzienne. 

  

   

  

Że zagadnienie sądów przysięg- 
łych jest wciąż aktualne i mówi się 
ciągle o ich reformie i wartości, świad 
czy najlepiej fakt, że zbierający się 
za kilka dni w Palermo IH-ci Między- 
narodowy Kongres Prawa Karnego 
na porządku swych obrad, jako jeden 
z siedmiu zasadniczych tematów, pe- 
stanowił zagadnienia sądów przysie- 
glych, prz m dotychczas już zgło- 

szono w tej sprawie 8 referatów (w 
tem dwa polskie). Stanowisko, jakie 
zajmie Kongres wobec zagadnienia są 
dów przysięgłych, wzbudza duże za- 

interesowanie i niewątpliwie nie bę- 
dzie bez wpływu na dałsze losy tej 
najstarszej instytucji sądowej. 

1.2 
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Organizacja „wojny 
exonomicznej żydowsko- 

niemieckiej. 
W niedziełę, dnia 23 b. m. odbędzie 

się w Warszawie walny zjazd Zjedno- 
<ćzonego Żydowskiego Komitetu dla 
Walki z Prześladwaniami Żydów w 
Niemczech. 

Zjazd warszawski: zamierzony, jest 
na bardzo szeroką skalę. Delegatów 
wysyłają centralne komitety żydow- 
skich stronnictw politycznych, a więc 
sjoniści wszelkich odcieni łącznie z 
grupą „Mizrahi”, odłamem sjonistów - 
rewizjonistów i odłamem robotniczym 
dalej organizacja ortodoksyjna ,Agu- 
da*, stronnictwa żydowskie ludowców 
i demokratów, oraz trzy wielkie orga- 
nizacje gospodarcze: Centrala Związku 
Kupców, Centrała Drobnych Kupców, 
oraz Centrala Rzemieślnicza. Pozatem 
w zjeździe warszawskim wezmą udział 
przedstawiciele wszystkich pism ży- 
dowskich, ukazujących się w Polsce, 
delegaci łokalnych komitetów utworzo- 
nych we Łwowie, Łodzi, Wilnie, Kra- 
kowie, Częstochowie, Białymstoku i 
kilku innych miastach większych i 
mniejszych, oraz delegaci gmin żydow- 
skich ze wszystkich większych sku- 
pień żydostwa w Polsce. 

Duże znaczenie będzie posiadało 
wzięcie udziału w zjeździe warsztw- 
skim specjalnej grupy żydowskich rad- 
ców wszystkich izb przemyslowo-han - 

dlowych. 
Program zjazdu warszawskiego 

przewiduje złożenie sprawozdania z 
dotychczasowej działalności, mającej 

na celu przeciwstawienie się prześla- 

dowaniom Żydów w Niemczech, dalej 
referat o międzynarodowej przeciw- 
niemieckiej akcji żydowskiej, oraz u- 
stalenie wytycznych dalszej akcji pro- 
iestacyjnej, a przedewszystkiem walki 
gospodarczej z hitleryzmem. W tej 
dziedzinie na zjeździe niedzielnym za- 
paść mają postanowienia, którym orga 
"nizatorzy zjazdu wróżą daleki zasięg 
działalności i dotkliwe skutki dla 
obecnych władców Niemiec. 

Pozatem zjazd warszawski zajmie 
się zorganizowaniem akcji pomocy dła 
zbiegów z Niemiec. (Chodzi tutaj o 
ustalenie sposobu postępowania dla u- 
możliwienia uciekinierom emigracji 
do Palestyny drogą zwrócenia się do 
organizacyj międzynarodowych z Ligą 
Narodów na czele. 

Na zieździe warszawskim zapaść 
ma również uchwała o przedłożeniu 
instancjom międzynarodowym skargi 
na wprowadzenie w Niemczech zakazu 
uboju rytualnego w czem dopatrują 
się międzynarodowe organizacje żydo- 
wskie specjalnego przejawu prześlado- 
svan na tle religijnem. (Iskra). 

„Tydzień dziecka”. 
Dnia 20 kwietnia rb. w Dużej Sali Konfe- 

rencyjnej odbyło się pierwsze Zebranie Or- 
gamizacyjne Wojewódzkiego Komitetu „Ty- 
godnia Dziecka” przy udziale 60 osób przed- 
stawicieli władz i organizacyj społecznych. 

„Tydzień Dziecka* odbędzie się w czas'2 
od 22 maja do 28 włącznie pod łaskawym pro 
tektoratem Pana Włojewody Władysława Ja z 
«zołta i Pana Kuratora Okręgu Szkolnego Wi 
leńskiego — Kazimierza Szelągowskiego. 

Dłuższa dyskusja, wyjaśniająca cele i za- 
dania Kemitetu zakończona została ukonsty- 
tuowamiem się Komitetu w składz'e nastepu- 

„jącym: ; 
Do Komitetu Wykonawczego weszli P. P.: 

Jan Malecki — jako przewodniczący; Konrad 
Jocz — jako wiceprzewodniczący; Eugenja 
Staniewiczowa — jako wiceprzewodnicz* ca; 
„Jadwiga Szelągowska — członek; Wanda Pe? 
<zyńska — członek; dr. Zofja Świdow« -— 
członek; Dr. Cemach Szabad — członek; Ile- 
lena Sławińska — sekretarka; oraz: przewod- 
niczący poszczegółnych sekcyj: Halina Ho 
hendlerówna — przewodn. Sekcji Propagan 
dowej; Boman Miłkowski — przewodniczący 
Sekcji Finansowej; Wanda Maleszewska — 
przewodn. Sekcji Rozrywkowej. 

Nadto do wszystkich sekcyj zapisało się 

wiele osób w charakterze czynnych członków. 

„Tydzień* odbywać się będzie pod hasłem 
„Dajmy dzieciom więcej powietrza i słońca” 

i ma na celu z jednej strony zwrócenie uwa- 

gi społeczeństwa za pomocą odczytów, pogada 

nek, radja na wychowanie dziecka wogóle, z 

drugiej zaś strony zebranie funduszów, aby 
jaknajwiększej ilości dzieci umożliwić pobyt 
na ws! przez wysłanie ich w roku bieżącym 
na kolonje letnie. 

  

  

    

Święto lasu. 
Na skutek inicjatywy Redakcji czasopis 

ma ilustrowanego „Echa Leśne", Prezydjuia 
Zarządu Gł. Związku Zaw. Leśników pow- 
zięło uchwałę zorganizowania na całym ob- 
szarze kraju stałego „Święta Lasu" o charak- 
terze doroc w tym celu Ko- 
mitet Organ wprowadzenie 
w Polsce dn będzie miało 
na celu: 

1) budzenie i szerzenie wśród społeczeń- 
stwa, a szczególnie wśród młodzieży szkoł- 
mej, kuliu dla lasu i drzew w ogólności; 

2) uświadomienie szerokich mas ludności 
a zwłasz młodzieży szkolnej, o niesp 
tych wartościach łasu dla kultury duchowej, 
fizycznej i moralnej; 

3) peuczanie ogółu obywateli o koniecz- 
, chronienia i opiekowan%a 

mi; 

nie do obsadzania dróg, osiedli, 
zalesiania nieużytków i pielęgnowania wszel- 
kich nowopowstających zadrzewień. 

    

   

      

  

  

     
       

   
   

  

   
    

  

     
    

omiiet uchwalił obchodzić „Święto Ła- 
su* w ostatnią sobotę kwietnia każdego ro 
ku, uważając dzień ten, jako termin, w któ-    

   

    

          

    

    

dę lasu i sadzenia drzew” w nió- 
wionem i anem słowie łatwo będzie pogię 
bić i c i pogadanki w Ie- 
s 3 cznę. umożliwiają 

aju organizow:t 
nem sadzeniem 

także okreso- 
na zarzą- 

rym pro 

    

     

wiecenia Publicznego, D s4- 
dzenia drzew“, co poz w 
dzom szk m na połą nie obu pokrew- 

  

nych obchodów i 
większej uroc 

W roku b 
przypada ną dzieci 
nik 

adanie im w ten sposób 
tości i powszechności. 
cym obchód „Święta Lasu* 

i yczem okół 
III. rb. 801 

cji Lasów Pań- 
„ org. 9021 za- 

    

            

  

  

WRT. se z dnia 
3-338 oraz Naczelnej Dyr 

stwowych z dnia 5IV rb. 
pewniają jak najszerszy współudział i współ 

    

realizowaniu programu 
colnych i leśnych, nauczy- 

w państwowych. 

   

  В ооа он -) 

żydzi wileńscy przeciw represjom hitlerowskim. 
Bojkot na bojkot, 

Z chwilą wypowiedzenia walki 
przez Hitlera Żydom w Niemczech i 
zastosowania bojkotu, Żydzi niemal 
całej Europy, a zatem i wileńscy og- 
łosili, bojkot towarów niemieckich. 
Bojkot ten odniósł skutek, gdyż wed- 
ług obliczeń, do Wilna w ciągu każ- 
dego miesiąca sprowadzano różnych 
towarów pochodzenia niemieckiego 
zgórą na 1 miljon złotych. W ciągu 
zaś kwietnia nie sprowadzono do 
Wilna ani na jeden złoty towaru nie- 
mieckiego. Żydzi wileńscy w dalszym 
ciągu podtrzymują bojkot, który jesz- 
cze bardziej zaostrza się. 

W związku z tem wzrosły zapo- 

trzebowania na towary polskie i fran- 
cuskie. 

Wczoraj na murach miasta roz- 
plakatowana została odezwa, podpi- 
sana przez 43 członków różnych or- 
ganizacyj żydowskich w Wilnie. Ode- 
zwa wzywa ludność do bojkotu towa 
rów pochodzenia niemieckiego. 

  

Dowiadujemy się że również właś- 
ciciele kino-teatrów wileńskich uch- 
walili nie sprowadzać do Wilna i nie 
yświetlać filmów pochodzenia nie- 

mieckiego. 

  

Mydło wileńskie dla Łotwy? 
Do Wiilna nadeszła wiadomość, ż2 

na rynku łotewskim istnieje zapo- 
trzebowanie na mydło. W związku z 
tem przed producentami wileńskimi 
otwierają się możliwości na eksport 

mydła z Wileńszczyzny. W sprawie tej 
mają być w najbliższym czasie na- 
wiązane pertraktacje z importerami 
łotewskimi. 

Z.A.S.P — w sprawie Teatru „Lutnia”. 
XV Walny Zjazd Delegatów zapo- 

znawszy się ze sprawą Teatru Mu- 
zycznego „Lutnia* w Wilnie, uchwalił 
polecić Zarządowi Głównemu ZASP.: 
dołożenie wszelkich starań do utrzy- 
mania na stałe tej placówki, zatrud- 
niającej zgóra 80 osób, niezależnie od 
innych konfiguracyj teatralnych w 

Wilnie i otoczyć „Teatr Lutnia* spee 

jalną opieką. 
Nie wątpimy, że Teatr ten, który 

zdobył sobie w ciągu krótkiego czasu 
wielką sympatję i zaufanie wszystkich 
warstw społeczeństwa wileńskiego, ró- 
wnież jak i prasy, rozwijać się będzie 
w przyszłym sezonie w myśl zakreś- 

lonych planów. 

WATER T INS NTT 

Zabytki architektoniczne m. Wilna. 

  

Do najpiękniejszych zabytków budowla- 
nych m. Wlilna należy kościół św. Teresy. 

  

który widzkmy na naszem zdjęciu. Obok 
w głębi z prawej strony widać Ostrą Bramę. 

SPORT 
ROZPOCZĘCIE PIŁKARSKICH 

MISTRZOSTW WILNA. 
Dziś w sobotę o godz. 3.30, na boisku „Ma 

kabi* (ul. Wiwulskiego) rozpocznie się wałka 

o tytuł mistrza kl. A Okręgu Wileńskiego. 

Na pierwszy ogień wystąpią drużyny: 

„DRUKARZ“ — „MAKABI“, 

Będzie to pierwszy tegoroczny występ ben 
jaminka A klasy „Drukarza““. < 

Jutro w tym samym czasie na temże bois 
ku następny mecz mistrzowski pomiędzy W 
K 5. Wilno i „Ogniskiem*. 

O godz. 2 po poł. poprzedzą przedmecz:e 

wspomnianych drużyn o mistrzostwo Rezerw 

kl. A. 

KONFERENCJA PREZESOW WIL, OKRĘ- 
GOWYCH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH. 

W dnin 26.IV b. r. © godz. 18 w sali 
Okr. Ośrodka WF. odbędzie się przedsezono- 
wa Konferencja Prezesów W:.l Okr. Związ- 
ków Sportowych, zwołana przez komendanta 
Okr. Ośrodka WF, 

Celem konferencji jest ustalenie imprez 
sportów letnich. 

LETNIE OBOZY DLA DZIECI SZKÓŁ 
POWSZECHNYCH W! TROKACH. 

Okr. Ośrodek WF. w Wilnie podaje do 
wiadomości wszystkim szkołom powszech- 
nym m. Wźlna, że z dniem 10 czerwca do 

12 sierpnia 1933 r, zostaną uruchomione 

6-ciodniowe obozy letnie na wyspach jezior 
Trockich pod opieką fachowych instrukto- 

rów. 
Do obozów będą przyjmowane dzieci 

obojga płci w wieku od 10 do 1 lat. Koszt 
pobytu dziennie — 70 gr. Zapisy i informa- 
cje udziela Ośrodek codziennie od 9—15 
godz. 

Szkoły Powszechne 
py od 20 do 35 dzieci, 

Szczegółowy program pobytu w obozie 
podany zostanie dodatkowo. 

mają już zgłaszać gru 

ZMIANA TERMINU W PRZEDKŁADANIU 
ZAPOTRZEBOWAŃ NA 56 PROC, ZNIŻKI 

WF I PW. 

Okr. Ośrodek WF w Wi 
wiadomości wszystkim Zu 
wym 4 Klubom Spor 
nia na 50 proc. zniż 
kładać na 5 dni przed 

  ie podaje do 
yzkom O 

e zapolrze 

          

   

    

    

  

zawody 
dub kursy wf i jpw., a nie na 14 dni jak było 

dotychczas. 

DWA WIOS E BIEGI NAPRZEŁAJ. 
   

  

W dn. ЭЗЛУ 1 

naprzełaj, jeden or 
1p.p. Le 
rzostwo Ok 
biegów — s 

   3 r. odbędą się dwa biegi 
anizowany przez WKS 

z ramienia Wil. OZLA o mist 
u, Udział brać mogą amatorzy 

tow. i niestow. Z; pr 

muj: WKS 1 p. p. Leg do 
14-ej. Początek biegu o 12-ej. 

Drugi bieg organizuje Klub Sport. Z. M. 
Z. P, w celach propagandowych, w którym 
mogą brać udział również wszyscy amatt- 
rzy stow. i niestow., panie i panowie. 

  

   

   

   

  

  

  

o 

godz. 

    

RAN ZNÓW PRZEGRYWA. 

Popułarny polski bokser zawodowy Ed 
ward Ran, ścigany jest ostatnio przez niepo- 
wodzenia. Po pobycie swym w Polsce w ro 
ku ubiegłym, Ran w Ameryce przegrał z 
Cłaverenem, Battalino i Romneyem, wygry- 
wając z dwoma słabsz”mi przeciwnikami. 

Ostatnio Ran wystąpił w Detroit na me- 

  

  

czu bokserskim, który zgromadził” pizeszło 
3600 widzów. Za przeciwnika miał on Tade- 
usza Jarosza z Pittsburga, Polaka z pocho- 
dzenia. Ran był faworytem, lecz zwycięstwo 
odniósł Jarosz. 

Czy Ran się kończy? Trudno jest odpo 
wiedzieć stanowczo. W każdym bądź razie 
przeżywa gwałtowny spadek formy. Powi- 
nien wyrzec się spotkań na dłuższy przeciąg 
czasu, i dopiero po odzyskaniu równowagi 
psychicznej i fizycznej, ponownie znaleźć się 
na ringu. Zapowiedź iwnego boksera polskie- 
go Poł-Juła, że wydrze Ranowi zawodowe 
mistrzostwo Polski, staje coraz to bardziej 

realną. Ир 

—::(): 

Z targowisk bydłem. 
Spęd bydła w ostatnim tygodniu był dość 

ożywiony. Na targ miejski spędzono — 2018 
sztuk nóerogacizny i bydła. Ceny w porówna 
niu z poprzedniemi tygodniami były wyższe 
a to z powodu okresu świątecznego. 

Głupie kawały 
pani Pogody. 

"Gdy pierwszy chłopak na ulicy przyczepił 

się ze swojem „Pan, kupić kwiatek! Dać za 

rcbić!*, gdy narty znikły z witryn sklepo- 

wych, ceny na produkty wiejskie podsko- 

czyły do góry, a Jabłkowscy wystawili w ok- 

nach kartki gdzie jedna z cen („wczoraj ko- 

  

sztowało*| była przekreślona na korzyść dru- 

giej, niższej — każdy zrozumiał, że przysz 

wiosna. 

Uważamy się za naród gościnny 

można powiedzieć, żebyśmy tego roku skre 

wili tej właściwości. Ojej! Świadczyli ludzie 

pami Pogodzie uprzejmości ile wlezie. Jeden 

z drugim jesionkę rozpinał, co mylnie brana 

za objaw gorąca i obawę przed spoceniem 

się. — Właściwe znaczenie tego gestu jest 

symboliczne; znaczy: — my do ciebie wiosno 

z otwartem sercem !... 

  

A redakcje! Ileż artykułów powitalnych! 

Ile mizdrzenia się petitem czarnym, interli- 

njami, czy kursywą do kapryśnego gościa! 

Wireszcie każde szanujące się pismo wyszcze- 

rzyło swe szpalty 'w uśmiechu, tak, że numer 

wielkanocny wypadł wdwójnasób szeroki. — 

Od ucha do ucha, panie dobrodzieju. I za go- 

tówkę, za ciężkie, świąteczne zaliczki wszy- 

stko było napisane. 

A tu masz ci wdzięczność. — My do niej 

z sercem, z westchnieniem, z myślą o garni- 

turze na lato, słowem — jak do kogo dobre 

go, a ta, a pogoda (— żeńskiego rodzajul...; 

obeszła się z nami jak jaka ostatnia, zacho 

wała się jak niewychowana, jak ordynarny 

cień (wiadomo: gdy gonisz, to ucieka i vice 

versa. Tak samo, jak wiadomo robią ko 

bietyl. 
Pogoda więc zwiała 

Święta wypadły, jak nieświęta. tak były 

nie świetne Fu! A już zaklinałem się, że nig- 

dzie nie polazę, że będę spał, leżał do góry 

brzuchem, jak ten Marek pod dębem. Inn 

też to sobie obiecywafi. Niestety, polska sta- 

łość jest jak pogoda, albo jak PIM. Dwa dni 

łażenia po błocie i śniegu. Dwa dni zimnego 

mięsa, różnych wódek, zakalcowatych ciast 

i, Panie odpuść, domowych (...o. odskonałe 

proszę panil.) win... Rozchlapane lakierk', 

rozprasowane spodnie, rozw... ... e, niech tam — 

W każdym razie oświadczam kategorycznie, 

że jeśli siąkam nosem, to nie z żadnego 

wzruszenia dobrze (niestety!) zakonserwowa 

ną świąteczną tradycją, tylko, że mam katar 

Tak jest! Robota pani Pogody. 

Albo wczorajsza uroczystość — mogło 

być pięknie rano, mogło się wypogodzić gdy 

już się wszyscy rozeszł, ale na defiladę, na 

rewję, to musiała się zrobić chlupa, plucha, 

musiało być „miasto pod chmurami*! Mówią 

udzie wsiowi, że to radjo nam pogodę psuje, 

že antenny winne. Jeśli to ma z sobą jaki 

związek. to „rękę karaj nie ślepy miecz” -- 
mówi poeta. Pan Witold z ulicy Witoldowej, 

on to nam miasto zachmurzył!... 

Wogóle: każdy, poeta to mtrygant i anac- 

chista! 

I pytam się, co teraz będzie? Odwróciła 

się nam ta pani tyłem, więc chodzimy kwaś- 

ni. Ale jak uczy wiekowe doświadczenie, dłu- 

+-goyt% przecie nie potrwa. Więc co wtedy? 

Znów entuzjastyczne znów zali- 

czkił.. 

Nie jest to żadne ględzenie hipochondry- 

ka, ale sprawa aktualna. Bo jeśli zaliczki..— 

Krótko mówiąc, gdy się jest ciągle bez gro- 

sza... Ewentualnie gotów byłbym przebaczyć 

pani Pogodzie nawet wszystkie z jej powodu 

swoje nieszczęścia, zaczynające się na „roz*.. 

artykuły? 

W. związku z tem spotkałem zacnego przy 

jaciela. Na zwykłe w takim wypadku moje 

pytanie odpowiedział: Coś ty, z byka 

spadł, kochanie? Do pierwszego daleko, a 

zwykły dochód wiosenny z zastawienia futra 

w lombardzie, jak sam widzisz nieaktualny. 

Tfu! Taka pogoda! + 

Ciežko žyč nieprzyzwyczajonemu! — ma- 

wiał jakoby swego czasu Przybyszewski. 

Anemon. 

  

Samobójczy skok z mostu doWilji. 
Wezoraj e godz. 1 p. p, na Zielonym Mo- 

ście miał miejsce następujący wypadek: 
Wi pewnej chwili na most wbiegł jakiś 

mężczyzna, rozejrzał się za siebie, poczem 
z ekrzykiem „weię śmierć niż takie życie — 
przeskcęezyi przez poręcz mostu i wpadł do 
wody. 

Człe zajście rczegrało się tak szybko, że 
nikt z przechodniów nie zdołał przeszkodzić 
samebiey. 

Po diužszych wysiłkach polieji rzecznej 
craz żełnierzom udało się wydobyć ż wody zi 
mne zwłoki topiełea. 

Z ujawnicnych przy samobójcy dokumen- 

Pod zarzutem 
Przy ul. Belwederskiej 21 zamieszkała od 

paru miesięcy redzina podwórzowego grajka 
Jana Haniewieza, składająca się z trzech 

  

Haniewiezowie żyli w ciężkich warun- 
kach maerjalnych, Głowa rodziny J. Hanie- 

trudnił się graniem na pedwórkach do- 
mów, zarsbiając bardze małe. W dedatku 
nie dbał on e swoją żonę i dziecko, które 
cierpiały głód i chłód. 

    
   

ZASIŁEK ŚWIĄTECZNY... NA WÓDKĘ. 

Przed ętami, Haniewicz, figurujący w 
spisie bez! inych otrzymał zasiłek w na: 
turze, Nie przyniósł jednak otrzymanych pro- 

tów, do domu, kowiem sprzedał je za 
które następnie przepił w jednej 

. с demu powrócił późne w nocy. 
robić mu wymówki, Hanie- 
na i zbił kobietę do ufraty 

oe to w przeddzień świąt. 
eta zachorowała i po nie- 

dniach zmarla, 

  

   

  

    

        

ATAK SERCA CZY ZABOJSTWO? 

Wiadom e śmierci Haniewiezowej wy- 
wołała wśród mieszkańców calej dzielniey po 
ruszenie. Mówiono że Haniewiczowa zmarła 

    

W NIEDZIELĘ, dn. 23 b. m. odbędzie się 

KWESTA 
  

na rzecz KOLONJI LETNICH 

SZKÓŁ POWSZ. M. WILNA 
  

tów ustalone, że jest to niejaki Józef Bluj, 
łat 38 bez stałego miejsca zamieszkania. 

Bluj był w czasie wojny sierżantem, póź- 
niej po wyjściu z wojska pracował gdzie się 
dało. Przez dinžszy czas pełnił obowiązki sek 
westratora magistrackiego. W związku z lik 
widaeją działu egzekueyjnego został zredu 
kowany. — Ostatnio nocował w domu nocie 
gowym przy uliey Połoekiej. 

Przy samokójcy znalezieno kartkę, w któ- 
rej pisze, iż powedem samobójstwa jest ne- 

Zwłoki samobójey przewieziono do kostai 
cy przy szpitalu św. Jakóba. (e) 

żonobójstwa. 
naskutek pobicia przez męża. W międzycza- 
sie Haniewicz sprowadził do swego mieszka 
nia lekarza rejonowego i przedstawił mu 
lekarstwa na dowód tego, że żona leczyła 
się ed wady serea i poprosił o wystawienie 
świadectwa zgonu, Lekarz ebejrzał powierz- 
chewnie zwłoki i nie zauważył śladów gwał 
townej śmierci, na mocy przedstawionych 
mu recept stwierdził iż  Haniewiczowa 
zmarła naskutek ataku serca i wydał Hanie 
wiezewi zaświadczenie e zgonie. 

W tym czasie, kiedy Haniewiez udał się 
do miasta celem zdobycia pieniędzy na kup 
no trumny i załatwienie fermalności pogrze 
howych sąsiadki Haniewiczowej, które opie 
kowały się staie jej zawsze głodnym synem, 
postanowiły ubrać zwłeki w pośmierine szaty 

  

WSTRZĄSAJĄCE ODKRYCIE. 

Podczas tej czynności kobiety stwierdziły 
z przerażeniem na zwłokach Ślady sińców 
erzz głęhcką ranę na głewie. Nie zwiekajac 
więc tłumnie udały się do 2 komisarjatu gdze 
złożyły odpowiednie zameldowanie. 

Zeznania ich zaprotokółowano, poczem 
powiadomiono 0 tem prokuraturę. Wówczas 
władze śledeze ecinęły wydane juž pozwole- 
nie na urządzenie pogrzebu oraz zarządziły 
zatrzymanie Haniewieza jako podejrzanego 
0 zamordowanie żony. 

Haniewiez przy pierwszem badaniu uper 
czywie nie przyznawał się do winy, twier- 
dząe, że żona zmarła na atak serca. 

Zwłoki zmarłej z polecenia prokuratury 
przewieziono do instytutu medycyny sądowej 
celem dokonania sekcji zwłok. 

Wyniki dochodzenia nie są narazie znane, 

Kościoły warszawskie. 

  

Wśród kilkudziesięe u kościłów w War- 
szawie jednym z najpiękniejszych jest koś- 
ciół św Krzyża, uwidoczniony na naszem 
zdj 

Zniesienie drugiej klasy 
w szkołach średnich. 

Z dniem 15 czerwca rb. we wszystkich 
gimnazjach państwowych i seminarjach nai 
czycielskich znajdujących 616 na terenie Ku 
1atorjum Wiileńskiego zniesiona zostaje dra 
ga klasa. 

Dotychczasowe III kl. gimnazjum zostan'* 
przekształcone na I kl. 4-letniego gimnazjum 
nowego typu. 

Tragedia na polowaniu. 
Każdy, kto wierzy w fatalizm, wskaże na 

ten wypadek, jak na dowód, stwierdzający 
słuszność jego przekonań. 

Pewnego wieczora, w mieszkaniu przy ul. 
Garbarskiej 1, spotkali się dwaj przyjaciele, 
Pan Czesław. Zawadzki i pan Michał Łokucie- 
jewski znani w sferach towarzyskich Wilna 
Pan Łokuciejewski był zapalonym myśliwym 
i projektował na czas najbliższy, za kilka dni 
urządzenie polowania ma większą skalę na 
zające w majątku swych braci, w powiecie 
oszmiańskim. Wiedział, że p. Zawadzki zdra- 
dzał żyłkę myśliwską, że miał zamiar nabyć 
dubełtówkę i w tym celu złożył już podanie 
do władz z prośbą o wydanie zezwolenia na 
prawo posiadania broni myśliwskiej. Chcąc 
sprawić przyjaciełowi miłą niespodziankę, za- 
proponował mu, by wziął udział w polowa- 
niu. 

Odpowiedź p. Zawadzkiego na tę propo- 
zycję zaskoczyła go. Odmówił. 

Zdziwienie p. Ł. było tem większe, że od 
mowa nie była uzasadniona ważkiemi argu- 
mentami. Pan Zawadzki zdradzał się zawsze 
z wielkiemi sympatjami dla myślistwa, a te- 
raz, kiedy się nadarza okazja, nie chce, jak- 
by był krępowany jakimś nakazem zgóry. 
P. Łokuciejewski nie dał jednak za wygraną 
i energicznie nalegał, by przyjaciel udał się ra 
zem z nim na polowanie. Po dłuższych wa- 
haniach, p. Zawadzki zgodził się. P. Łokuc 
jewski dopomógł mu w poszukiwaniach bi 
ni. Wypożyczono -dubeltówkę od p. Leona 
Mackiewicza przy ulicy Zawalnej 16. 

Na polowanie wyruszono w dniu 21 paź- 
dziernika. O godzinie 4 m. 30, z folwarku Cie 
leszyszki, w powiecie oszmiańskim. udano 
sie traktem Wilno—Oszmiana na stanowisku, 
położone na dziewiątym kilometrze w lesie. 
Z Wilna przybyło na polowanie 5 asów. Mv- 
šlimi ustawili się na skraju polany „około 
brzoźniaka, czekając na skutki nagonki. Za- 
wadzki stanął za Łokuciejewskim. Po pew- 
nym czasie rozległy się obok przyjaciół czta- 
ry wystrzały i na polanę w polu widzenia obu 
myśliwych wyskoczył zai-c. P. Łokuciejew- 
ski zaczął się cofać, krzycząc do p. Z: 

— Czesiek, strzelaj!... 
„Pan Zawadzki, trzymający strzelbę pod 

pachą, usiłował przełożyć ją na drugą stron? 
-i w czasie tej czynności prędko odprowadz.: 
kurek. Prawie bezpośrednio potem, w tejże 
sekundzie, rozległ się strzał. P. Łokuciejew- 
ski, trafiony w tył głowy pełnym nabojem 
Śrótu, padł martwy. Mimowolny zabójca w 
pierwszej chwili nie zorjentował się, że właś- 
nie jego strzelba zadała śmiertelną ranę przy 
jacielowi. 

W wyniku dochodzenia Zawadzkiego sta 
wiono przed sądem , pod zarzutem nieostrož 
nego obchodzenia się z bronią i zadania śmier 
tolnego obrażenia ciała również przez nie- 
ostrożność. 

Sąd pierwszej instancji skazał p. Zawadz 
kiego na jeden rok więzienia z zawieszeniem 
kary na 4 lata. 

Zawadzki, uważając ten wyrok za zbył 
wysoki, apelował. Wczoraj sąd apelacyjny za 
twierdził wysokość kary, wymierzonej przez 
sąd okręgowy. Zmniejszył jednak zawiesze- 
nie do lat dwóch. Włod. 

    

   

      

  

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileńskie” 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: S 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

II. „Obrona zobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 

8 czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 
„O gobelinach", oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ 50 GR. 
Do pabycia we wszystkich księgarniach 

BER <A EB EG EBD AB EDC EBEDER CD GA 

Moda a la Mariena Dietrich. 
Wielkie zainteresowanie wzbudziła ostat- 

nio moda męskich strojów, lansowana przez 
znaną aktorkę filmową,Marlenę Dietrich. Nic 
dawno, jak podają pisma wegierskie, Co: 
w Budapeszcie zostało poruszone pojawic- 
niem się kilku młodych dam, ubranych w 
strój męski, w wysokich kapeluszach z sze- 
rokiem rondem na głowie. Nikt nie ośmielił 
by się kwestjonować wytworności i elegancji 
stroju na pełnej wdzięku i szyku postaci Mar- 
lcny, lecz można się obawiać wręcz przeciw 
nego efektu u jej przyszłych naśładow 
A jakie możliwości przykrych powikłań s 

'ć może nowowprowadzona moda? W 
; sobie salę balową z tańczącem 

zyki pięknemi paniami w smokingach 
rnych kr: tach w objeciach tancerzy 

ubranych odświętnie we fraki lub smokin, 
Co prawda na Riwjerze dzięki wszechwładn 
panującej pyjamie, częste trudno odróżni 
sylwetkę Adama od Ewy. 
„Swoboda strojów nie ь 

nem zwycięstwem tej t. zw. teraźniejszej płci 
silnej. I w inych dziedzinach kobiety zdoby- 
wają nowe pozycje. Francis de Croisset w 
„Le vol nuptial“, komedji bardzo aktualn 
tryskającej humorem i dowcipem, daje przy- 
kład żony, zakochanej w mężu, której nie 
przeszkadza jednak w pożyciu domowem po- 
bijanie rekordów i zdobycie tytułu bohaterki 
przestworzy. Zamęt w dziedzinie przywilejów 
płci doszedł już do punktu kulminacyjnego i 
dziwić się tylko należy, że kobieta ma jednak 
profil kobiecy K. 
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"dla polsk. eksp, polarnej. Muz. tan. 
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SŁUCHOWISKA. 
1089 poetów. < 

Żyjemy pod znakiem zupełnego zaniku 
tego co się nazywa dobrym smakiem. 

IW dniu 1 stycznia przez mikrofon Pol- 
skiego Radja został ogłoszony konkurs po*- 
tycki, zainicjowany (przez nieznanego ofiare- 
dawcę, który złożył na ten „cel* 1000 zł. 

Stosownie do życzeń ofiarodawcy konkurs 
miał obejmować trzy tematy: 3 

a) iPoeta, b) Grobowiec Nieznanego Żoł- 
nierza, c) Na śmieć Żwirki i Wigury. 

Wyznaczono trzy nagrody po 333 zł. (i 3 
w okresie) dła każdego tematu, , 

Cel konkursu był jasny i šwietlany: 
„wśród szerokiej publiczności odrodzić 

ocbumarł» zainteresowanie pięknem słowa”: 
Termin nadsyłania utworów upływał 1-go 

marca. 
Przez trzy miesiące poeci wilłi się z rozko- 

szy, albowiem (wedle słów Zygmunta Kisie- 
lewskiego): 

„poza fizycznym błogostanem, technicz- 
nym komfortem i sportowym rekordem, mo- 
gą istnieć inne jeszcze dziedziny, krzepiące 
av nas to, co jest motorem życia, warunkiem 
istnienia i rozkoszą bytu... 

300 złotych! Czyż nie warto się schylić? 
I tak małym kosztem: triolecik sonet może 
być, oktawami, prosimy bardzo, co w sklepie 
do wyboru u nas z literatem... 

A zadowolenie moralne to pies? 
I żeby znów kto z Wiilna... Zatkałoby na 

kilka miesięcy twarze Centrali. Mało bo w 
Wiilnie pierwszorzędnych (poetów? 

Bujnicki, Łopalewski, Hulewicz, Maśliś- 
ski, Putrament — wołna droga! 

Wyszomirski? Pisze o Gorgonowej, dla- 
czego nie może skrobnąć o Żołnierzu? 

A zapoznanych mało? (Arcimowicz). 
A B, Wit Święcicki? (dawał kolumny e 

Wigurze, prosimy o wierszyk). 
Masiejewska, Hałaburda, Miłosz? (genjal- 

ny Miłosz!) 
„„Zagėrski? (co splunie to wiersz!) 
„(Wielką okrągłą złotówką fortuna za- 

częła się toczyć... 

Praco związane z rozstrzygnięciem kom 
kursu dobiegają końca, 

Ostatnią decydującą instancją będzie pie- 
biscyt Radjosłuchaczy, 

Utwory przeznaczone do plebiscytu zo- 
stały odczytane przed mikrofonem 18, 19, 
20 i 21 kwietnia o godz. 18.25 w interpreta- 
cji artystycznej. 

W każdej grupie zostały przeznaczone do 
plebiscytu po 3 utwory. Czytałem je. Sa 
ohydne. Kto nie wierzy, może je przeczytać 
w N N-rzo 16-ym „Radjo* z 16 kwietnia. 

Jeden tylko jest poprawny i jeden.. roz- 
wlekły, Pozostałe 7 utworów są do siehe 
podobne jak krople tej samej wody (lrycz- 
nej). Są zrobione z tej samej substancji (bez- 
myślnej). Z tej samej łataniny słów: 

„Raje tęsknoty”, „Arki przymierza”. „fon- 
tanny miłości*, „hejnały tęsknot", „cudy ga 
dzin*, „zwidy marzeń*, „bracia larw", „orle 

gony“, „kobierce puchowe”, „stepowe wich- 
ry“ i „noc bezsenne*, „oceany*, „ezarty* 
i „cyrografy*, „kochankowie podniebni“ i 
„tornado“. 

Marmelada, proszę państwa! Ž 
A oto przykład umiejętnego wiązania tyz 

słów w strofy przy pomocy rymów regular - 
nych: 

„W] lekkiej, czystej wyżynie, w huraganów 

    

    

   
    

    
    

     

  

   
   
   
   
   
    

   

  

    

                                  

     

  

    
   

    

      

2 я „gongu 
„Schwytała jęk przeciągły jak pod! kloszera 

dzwon(g)u, 
„Oczy cicho przymknęła w zawrót korko 

ciągu 
„Jak chwałą zachłyśnięty biegacz z Mara- 

ton(g)u". 
„O umarłych nic, albo dobrze”. Poco ta 

cała nekrofilska komedja? 
Z 9-u wybranych utworów wieje polaris 

nuda. 
Z pośród 1089 nadesłanych utworów kwa - 

lifikowało jury w składzie: 
Leopold Staff, Włacław Sieroszewski, Sia 

misław Adamczewski, Zygmunt Kisielewski, 
Zdzisław Marynowski i Jan Waśniewski. 

Poeto Leopoldzie, czemuś dopuścił? tuz, 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 22 kwietnia 1933 r. 
11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor, Czas. 

12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom, meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka Ży- 
dowska (płyty). 16,15: Giełda rolnicza. 15,25: 
Wiad. wojskowe. 15,40: Audycja dla mlodzit 
ży. 16,05: Utwory Manuela de Falla (płyty). 
16,20: „Odrodzenie Państwa Polskiego* — 

odczyt. 16,40: „Włychowanie u starożytnych 
Greków i Rzymian”. 17,00: Aud, dla chorych: 
Pogad. — Muzyka, 17,30: „Co nas boli“? — 
17,40: Odczyt aktualny. 17.55: Program na 
niedzielę. 18,00: „Europa wobec powstania 
styczniowego” — odczyt. 18,20: Wiad. bie- 
żące. 18,25: Ulubieńcy polskiego kabaretu — 
(płyty). 18,40: Tygodnik litewski. 18,55: Roz 
maitości, 19,00: Codz. odc. pow. 19,10: Rozma 
itości. 19,15: Recytacje w wyk. Alfreda Szy- 
mańskiego, art. dram. 19,30: Na widnokręgu 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Ga 
dzina życzeń (płyty). 20,55: Wiad, sportowe. 
Dod. do pras. dz. radj. 21,05 Koncert pośw. 
twórczości Straussów. 22,05: Komcert chop:- 
'nowski. 22,40: „Nowoczesna magja* — felj. 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Muz, tan. Wiad. 

  

  

WARSZAWA. 
SOBOTA, dnia 22 kwietnia 1933 r. 

15,35: „Żywy numer „Płomyka* — audy* 
cja zorganizowana przez red: Płomyka. — 
16,00: Płyty). 17,30: Płyty. 18,25: Muzyka lek 
ka i taneczna z Italji 

Uroczystości rewolucyjne 
w Paryżu. 

  Na ulicy Rivoli w Paryżu odbył się wie! 
pochód historyczny z okazji rocznicy Wielj 
kiej Rewolucji. 

Na zdjęciu naszem widzimy wóz, symb: 
lizujący zdobycie Bastylji w dniu 14 lipca.
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KRONIKA 
= | Dziś: Sotera 

| sobota j] Jutro: Przewod. Wojciecha 
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— 

Spostrzeżesia Zakładu Metearo'ogj! U.S.P, 

« Wilnie z dnia 2!/1V 1933 roku. 

Uišmienie średnie «w mitimetrsch; 727 
Tempsretuva śrecns + 40 

3 ssjwyżaze -+ 7 C. 
»ajniżsrs + 2 С 

©pud: 12,6 
air: północno. wschodni. 
Terdercie: stan stały. 
wagi: deszcz. 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 22 kwietnia według P. I. M, — 
Po rannych lekkich mgłach lub chmurnym 
«tanie nieba pogoda słomaczna o zachmurze 
niu umiarkowanem. Cięplej, Noc jednak z 
przymrozkami. Słabe wiatry miejscowe, 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— Żaicbna Msza św. ха spokój duszy Ś. 

p. ks. biskupa Wiładysława Bandurskiego, od 
prawiona będzie dzisiaj, 22 bm. o godz. 10 w 
kościele Bonifratrów, 

— Nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
ś.p. Ignacego Boernera, ministra poczt i te- 
legrafów, odprawione zostanie dzisiaj o godz. 
10 rano w kośdiele eweng. - augsburskim 
przy ulicy Niemieckiej. 

MIEJSKA. 
— Zakaz wznoszenia budewli w okolicach 

góry Boufałłowej. Magistrat opracował ostat 
nio projekt regulujący ruch budowlany w 
kolicach góry Boufałłowej. W związku z bu 
dową na górze Boufałłowej parku sportowe- 
go, na terenach przylegających do góry z0- 
stanie wydany zakaz wznoszenia tam nowych 
budowli. + S 
+ SKARBOWA. 

— Zeznania © dochodzie, Władze komuni 
kują, iż do dnia 30 bm. przyjmowane będą 
zeznania o dochodzie. 

Składanie zeznań o dochodzie na rok 1932 
nie dotyczy tych, których dochód nie prze 
kracza sumy 1500 zł, 

bs SPRAWY SZKOLNE 
— Dyrekcja Gimnazjum 00. Jezuitów w 

Wilnie (Wielka 58) udziela w sprawie przy- 
jęć do gimnazjum na rok szkolny 1933/34 
informacyj — w sprawie ze zmianą ustrcju 
szkolnego — 'w kancelarji od godziny 11.30 
do 13-ej, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Stew. „Rodzina Wojskowa 

zawiadamia, iż w dn, 22 b. m. o godz. 18.30 
po poł. odbędzie się herbatka towarzyska dła 
członkiń, którą obiecała zaszczycić swoja 
obecnością Pani Marszałkowa Aleksandra 
Piłsudska. Zarząd prosi członkinie o najlicz- 
niejsze przybycie. 

"2 ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Zwiazku Legjonistėw Polskich 

w Wilnie, podaje do wiadomości członkom 
oraz sympatykom iż w dniu 25 kwietnia br 
o godz, 18 w lokalu Związku ul. Żeligowskie 
go 4, odbędzie się odczyt z przezroczami 7 
dziedziny obrony przeciwgazowej. 

Odczyt wygłosi p. major Kamiński, Obce 
ność członków Związku obowiązkowa, 

В ZABAWY 
— Związek Kaniowezykow i Želigowezy- 

ków Oddział w Wilnie urządza w dniu 2 
maja bm. o godz, 23 w kawiarni „Czerwone- 
go Sztralla* dancing towarzyski, na który 
<aprsaza miłośników tańca w doborowem 
towarzystwie przy dźwiękach znakomitej Gr 
kiestry. 

Dochód przeznacza się na ufundowanie 
sztandaru Zw. oraz wspomożenie bezrobot- 
nych członków Związku, 

Wktęp 2 zł. — Akad. 1 zł. 
— Dancing u Sztrałla, W sobotę dnia 22 

bm. w sali Czerwonego Sztrała (róg Tatar- 
skiej) odbędzie się Dancing urządzony przez 
-Koło Przyjaciół Akademika w Wilnie. Począ- 
tek o godz, 23. — Wstęp 2 zł — Ak. 1 zł. 

— Zabawa taneczna Związku Absolwen- 
łów Gimn. Jezuitów odbędzie się w sobotę 
dnia 2 bm. w sali Stow. Techników Pol. — 
(ul. Wileńska 33). Początek o godz. 21. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dziś 

22.IV, jutro 23.IV i pojutrze 24.IV gra kapi- 
talną komedjo-satyrę Słonimskiego „Lekarz 
bezdomny”, z Biernacką, Zielińską, Daczyń- 
skim, Grolickim, Szymańskim i Pawłowskim 

„ma czele. 
— „Czerwony kapturek* — najpiękniejsza 

bajka dla dzieci ukaże się na scenie Teatru 
Pohulanka po cenach zniżonych, w niedzielę 
23.1У o godz, 12 w poł, 

— „Czerwona limuzyna” — Tadeusza Ło- 
palewskiego, cdegrana zostanie w niedziele, 
23. bm, o godz. 4 po poł. w Teatrze na Pohu 
lance. Ceny zniżone. 

— Telegram: Gwiazda polskiego ekranu, 

   

  

  

MIGNON _G. EBERHART. 

GDY MINIE 

Jadwiga Smosarska, przyjeżdża do Wilna! 
— Teatr muzyczny „Luśnia*. Pożegnalne 

występy J. Kulczyckiej. Dziś wystawiona 70 
stanie barwna rewja w 20 obrazach „Pociąg 
wiosenny”, 

— „Carewiez* — na przedstawieniu popo- 
łudnicwem. Jutro o godz. 4 pp. ujrzymy 
wspaniały utwór Lehara „Carewicz“, 

— „Marica“, Witorkowa premjera prze- 
pięknej operetkį Kalmana „Marica“ zapowia- 
da się nadwyraz interesująco. W roli tytu 
łowej wystąpi znakomita Śpiewaczka Mela 
Grabowska, która ostatnie święciła triumfy w 
Katowicach i Warszawie, Cały zespół: arty- 
styczny pod reżyserją M. Tatrzańskiego, 

— Pokaz szkolny Państw, Instytutu Szłuki 
Teatralnej. W drodze powrotnej z Łotwy, 
zespół 50 osób Państwowego Instytutu Szlu- 
ki Teatralnej pod dyrekcją A. Zelwerowicza 
«zatrzyma się w Wilnie we wtorek 25 b. m. 
celem urządzen*a interesującego pokazu. Po. 
kaz ten, składający się z deklamacyj solo- 
wych, chóralnych, grupowych ćwiczeń pla- 
stycznych i tańców odbędzie się w Teatrze 
„Lutnia“ we wtorek 25 b, m. o godz. 5 pp. 
ma rzecz Włojewód go Komitetu do spraw 
bezrobocia. Bilety już nabywać można w 
Urzędzie Wojewódzkim (pokój Nr. 16), oraz 
w Teatrze „Lutnia*, Ceny minimalne. 

  

REKI R 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
"WARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 

31,11 — 31,30 — 31,00. Nowy York 8,05 -- 
8,09 — 8,01. Nowy York kabel 8,10 — 8,05 — 
8,12 — 8,03. Paryž 35,11 — 35,20 — 35,02. 
Szwajcarja 172,50 — 172,93 — 172,07. Beclin 
w obrotach nieof, 201 — 204. 

DOLAR w obr. pryw. 8,20 — 8,25 — 8,12. 
RUBEL złoty 4,85. 

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
i Lniarska w Wilnie 

z dnia 21 kwietnia 1933 r. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości. 
parytet Wilno w zł. za 1 q (100 kg.). 

Żyto zbierane — 21 — 21,50, Tend. spok. 
Pszenica zbierana — 35 — 35,50. Tend. m. 
Owies zbierany — 14,50 — 15, Tend. mocna. 
Gryka — 20. Tend. m. Mąka pszenna 4/0 A. 
luks. 60. Tend. m, Mąka żytnia do 55 proc. 
34. Tend, utrzym. Mąka żytnia do 65 proc. — 
29, Tend. utrzym. Mąka żytnia sitkowa —- 
23. Tend. utrzym. Mąka razowa 24, Tend. 
utrzym. Otręby żytnie — 10. Tend, spokojaa. 
Otręby pszenne — 10,50, Tend. sp. Kasza gry 
czana 1/1 palona — 42. Kasza perłowa pęcak 
Nr. 2 — 29, Kasza perłowa Nr. 3 — 34. Ka- 
sza owsiana —. Siemię lniane 90 proc. — 38 
— 39. Tend. mocna. Len trzep. Wołożyn ba- 
sis I — 1255,70 — 1280,92, Len Druja sk. 
216,50 — 1071,67 — 1093,32. Len trzep. Dok- 
szyce za 1000 kg. — 1191,74 — 1203,22. Len 
trzep. Traby f-co st. załad. — 1809,82 -— 
1331.47, — Len czesany basis I skala. 1980,97 
— 2002,62. 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Z pod znaku swastyki. 

ZWIĄZKI ZAWODOWE APELUJĄ 
DO RZĄDU. 

BERLIN. (Pat). Zarząd ogólno-nie 
mieckiego związku zawodowych orga- 
nizacyj powziął uchwałę, wzywającą 
do wzięcia masowego udziału w przy 
gotowanych przez rząd oficjalnych 
obchodach pierwszomajowych. Odez 
wa apeluje do rządu Rzeszy, aby wpro 
wadził ustawowy 40-godzinny dzień 
pracy i by wszczął walkę z bezrobo- 
ciem, przyrzekając ze swej strony po 
parcie w tej walce. 

POMNIK „ROZBUDZONYCH NIE- 
MIEC*. 

WROCŁAW, (Pat). — Pemnik Fryderyka 
Eberta, byiego prezydenta Rzeszy, zestanie w 
najbliższych dniach przekształcony na pom- 
nik „rozbudzenych Niemiee*, Po zdjęciu rzeź 
by, przedstawiającej byłego prezydenta Rze- 
szy ©6raz przywódcy socjalistów Eberta, na 
chelisku zostanie umieszczona tablica z ua 
pisem: „Lud się zbudził, 21 marca 1933 r.“ 

FORSOWANIE HITLEROWCÓW 
DO IZB PRZEMYSŁOWO - HAND- 

LOWYCH. 
WROCŁAW, (Pat). — Dolno — Śląskie 

Izby Przemysłowo — Handlowe uchwaliły 
przeprowadzić dedotkcwe wybory, mające na 
celu wprowadzenie narodowych socjalistów 

w miejsee usuniętych ze stowarzyszeń gospo- 
darczych Żydów. 

ZAMACH BOMBOWY. 

BERLIN, (Pat). — Nieznani sprawcy doko 
nali zamachu bombowego ra gmach sądu w 
Loetzen (Prusy Wschodnie). Część murów 
'wraz z kratami uległa zniszczeniu, Wszyst- 
kie szyby w oknach zostały wybite, Podobnę- 
go zamachu dokonano ostatnio na jeden z 
banków. Podczas obławy za sprawacami za- 
machu postrzelono ciężko w pierś adw, Pe 
kera, którego auto nie zatrzymało się na żą 
danie szturmowców. 

NOWE OFIARY TERORU HITLE- 
ROWCÓW. 

HAGA, (Pat). — Agencja holenderska „Vaz 
Dias* donosi. że podczas Wielkiej Nocy przy 
była do Holandji ponownie pewna liczba ży 
dowskich uciekinierów z Niemiec. Jeden z 
nich — Żyd polski z Gelsenkirchen — zaaj 
dował się w takim stanie, iż ledwie mógł się 
poruszać i został umieszczony w szpitalu ży- 
dowskim w Amsterdamie. Oświadczył on, že 
podczas nabożeństwa wtargnęło do synagogi 
20 hitlerowców, którzy zabrali wszystkich 
do Brunatnego Domu, Gdy 'wstawiał się za 
swymi towarzyszami, został pobity gumową 
pałką, a później przedłożono mu do podpisu 
oświadczenie, iż został aresztowany przez po 
myłkę i nie rości żadnych pretensyj. Sprawą 
zajął się konsulat IR. P. w Amsterdamie oraz 
miejscowy komitet pomocy dla uciekinierów 
żydowskich. 

  

  

Trzej redaktorzy—oiiarą wypadku samochodowego. 
ZURYCH, (Pat). — Na szosie między Mar 

tigny a Jitibn wpadło na drzewo auto wio- 
zące trzech dziennikarzy francuskich, którzy 
jechali z Paryża do Aten. Ofiarami wypadku 
padli Beissy, redaktor naczelny pisma „Co- 

moedia*, Płessis, redaktor „L. Intransigeant* 
oraz Bontin, redaktor Paris — Midi, Stan ran 
mych jest bardzo ciężki. Odnieśli oni liczne 
złamania i obrażenia. 

Kara śmierci za morderstwo listonosza 
TORUŃ, (Pat). — W; piątek o godz. 13,30 

sąd doraźny po dwudniowej rozprawie ogło- 
Sił wyrok, skazujący Edwarda Mossakowskie 
go, pomocnika handlowego na karę śmierci 
przez powieszenie za zabójstwo listonosza Ry 
pińskiego. Zabójstwo było dokonane z pre- 
medytacją, Przez pewien czas Mossakowski 
przesyłał przekazy pieniężne na niewielkie 
sumy pod swoim własnym adresem. W dniu 
merderstwa kiedy listonosz przybył do Mos 

sakowskiego z przekazem na sumę 1 zł, 03 
gr. Mossakowski uderzył listonosza młotkiem 
w głowę, poczem zadał mu jeszcze kilka 
pchnięć nożem, a później dusił ręcznikiem. 
Po zrabowaniu 3,610 złotych morderca zbiegł 
do Poznania, gdzie po kilku dniach usiłował 
popełnić samobójstwo, przecinając sobie żyły 
na rękach. W czasie ratowania go morderca 
przyznał się do zbrodni. 

  

Pociągi „popularne”. 
WARSZAWIA, (Pat). — Ministerstwo Ko 

munikacji rozesłało do wszystkich dyrekcyj 
kolejowych okólnik w sprawi: uruchomien'a 
t. zw. pociągów popularnych celem uprzystę 
pnienia przejazdów do miejsc wycieczko- 
wych na niedziele i święta oraz na obchody 
i uroczystości. Ceny biletów na przejazd po- 
ciągi:m jpopularnym wycieczki, w której bie 
rze udział conajmniej 300 osób, oblicza się 
ze zniżką 66*/s proc. Jeżeli w wycieczce bie- 
rze udział conajinniej 350 osób, zniżka wy 
nosi 70 proc, Pociągi popularne wyjeżdżać 
będą w niedzielę lub święto rano i powracać 
będą tego samego dnia wieczorem, względ- 
nie w soboty lud dni przedświąteczne po pa 

łudniu i powracać w pomiedziałki lub dni 
poświąteczne rano. Pociągi popularne mogą 
być uruchomione na zamówienie biur podró 
ży, towarzystw krajoznawczych, organizacyj 
turystycznych i sportowych, 

    

  

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

— Mam — nadzieję, że panu się 
to uda. 

— Powiedziałem pani wczoraj, że 
io jest niemożliwe. 

— Tak, ale ja nie ustąpiłam. Mu 
si pan chociaż spróbować. 

O'Leary spojrzał na nią, wstał 
nerwowo, [poszedł do pobliskiego sło- 
lika, przerzucił odniechcenia stos 
pism i wrócił do nas, 

— Droga panno Matil, to jest nie- 
mo-żli-we. 

— Niech pan tak nie mówi. Pan 
nie rozumie. Ja muszę wiedzieć. 

Wpatfzył się w nią badawczo. 
* — Jakiś bardzo naglący powód 
skłonił panią do zwrócenia się do 
manie po tych pięciu latach. I teraz za- 
łeży pani na zachowaniu w tajemni- 
cy zabójstwa ojca tak jak wtedy, pra- 
wda? Pod tym względem sytuacja po 
została niezmieniona. 

— Tak. 
— Pani pieniądze są ulokowane w 

 towarzystkie „Kingery“? 

  

— (ały mój majątek. 
— Przypuszczam — rzekł z pew- 

nem ociąganiem — że pani nie ma 
wątpliwości ani co do wypłacalności 
towarzystwa, ani co do uczciwości 
personelu? 

— Żadnych. 

— I ezci pani pamięć ojca tak sa- 
mo jak wtedy? 

— Bardziej niż kiedykolwiek - - 
odparła z mocą, mierząc go twardem 
spojrzeniem oczu w tej chwili stało- 
woniebieskich. 

— W takim razie — niech pani be 
dzie ze mną szczera o co pani 
idzie? 

Milczała chwilę, poczem rzekła: 

— Trudno mi to powiedzieć, ale... 
ale... Widzi pan... muszę się przeko- 
nać, czy jeden z gości — z mężczyzn 
— jest niewinny... czy... czy... winny 
— dokończyła ochrypłym szeptem. 

— Dlaczego, panno Matil? — za- 
pytał bardzo spokojnie O'Leary. 

— Dlatego, że... 

  

Zamiast Najucha — Pisa, 
WARSZAWIA, (Pat). — Polski Związek 

Tenisowy znakomicie wybrnął z trudności, 
jakie wytworzyły się naskutek zawodu sprz 
wienego przez Najucha. W niedzielę 23 bm. 
0 godz. 6 rano przybędzie do Warszawy naj- 
lepszy zawodowy trener Świata Plaa, który 
w roku ubiegłym zdobył tytuł mistrza świata 
ma międzynarodowym turnieju tenisowym w 
Berlinie, bijąc „po drodze* między innemi 
słynnego Tildena. Plaa trenować będzie na 
szych tenisistów do dnia 1 maja włącznie, 
ponieważ już 2 maja zawodnicy nasi wyjadą 
do Hagi na mecz z Holandją. W ten sposób 
Polski Związek Tenisowy wyszedł z truduej 
Sytuacji z pełnym sukcesem, a zawodnikom 
naszym zapewnił najlepszego trenera w świe 
cie. 

Pomóż 
  
  

cie bezrobotnym! 

  

Wstała z krzesła, prosta i wysmu- 
kła, z podniesioną dumnie głową i 
spojrzała mu odważnie w oczy. Jej 
oczy wyglądały jak bławatki pod wo. 
dą, jak fijołki pod rosą, jak czyste 
nocne niebo w lecie widziane przez 
czarny ażur drzew. Patrzyłam na nią 
bez tchu w piersiach. 

— Dlatego, że... go kocham. 
O Leary przyjął to wyraźnie z ca- 

łą powagą. Czuł, że takie kobiety ko- 
chają tragicznie. 

— Qzy mi pani powie jego nazwi- 
sko? — zapytał rzeczowo. 

— To nie ma znaczenia. 

Nastąpiła długa pauza, Słyszałarn 
od strony kuchni ciche stąpania nóg 
i brzęk naczyń. Dwa kominki buzo- 
wały hałaśliwie jakby na wyścigi. 

— Dobrze więc, sprobuję. Ale nie 
mogę pani przyrzec, że mi się to uda. 
Sprawa jest niemożliwie trudna. 

— Dziękuję panu. Pan nie wie, 
pan nie może wiedzieć, co to dla mnie 
zmaczy. Muszę zdobyć zupełną pew- 
ność, Jeżeli uda się panu dowieść, 
którzy z nich są niewinni, to okaże 
się niezbicie, kto jest winny. 

O'Leary patrzył na młodą dziew - 
czynę takim wzrokiem jakby ją prze- 
glądat nawylot. 

— Pani mówiła, že od dnia pogrze 

      

DZIŚ! Chluba 
polskiej produkcji 

ТК 

Dźwięk. 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

PAN 
Tel. 5-28 

Dziś długooczekiwana premjeral 
Wielki film współczesnego Egiptu 
pełen niesamowitości i zgrozy p, t 

(GRZESZNA MIŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA) 
W roli mumji wskrzeszonej do życia niezrównany następca LON Chaney'a 

Borys Karloff 
„MUMJA* podniecała umysły całego Świata i zainteresuje całe Wilno! 
NAD +ROGRAM: Dodatki dżwiękowe. Seanse o godz. 4—6—8 

mistrz 
maski 

| aw u. CASINO 
DZIŚ! 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwięk. 

GRETA GARBO. 
Arcydzieło — koncert 
sześciu najwybiiniej- 

szych gwiazd 

„LUDZIE w HOTEL 
Dziś wyłącznie w kinie HELIOS! Śpleszcie ujrzeć! 

W cieniu Krzyża (Zagłada Rzymu) HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Nejcgir HADAIOWY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 25.X. 1932 r. 
187. IV. Firma: „Wileńskie T-wo Zjednoczonego 

Handlu i Przemysłu — A. Jaroszewicz, M. Malinowski 
i S-ka, sp. z o. o.*. Na likwidatora wyznaczono Micha- 
ła Dudo, zam. przy ul. W. Pohulanka 34 w Wilnie. Na 
mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału 
Rejestru Handlowego z dnia 30 czerwca 1932 r. zarzą- 

dzono likwidację spółki i wyznaczono likwidatora — 
z urzędu. 

W dniu 10.II. 1933 r. 
290. B, III. Firma: „Samywil—Spółka z ograniczo- 

ną odpowiedzialnością*, Na likwidatora powołano Ju: 
ljana Langhamera, zam. w Wilnie przy ul. Moniuszki 
8—31. Zgłoszono likwidację spółki — z urzędu. 

Dźwięk. Kino-Teatr | 

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

pujące wpisy: 

W dniu 30.XII. 1932 r. 
13337, I. Firma: „Sklep mięsa Dawida Burak'ń- 

skiego“ w Wiilnie, ul. Ponarska 15. Sprzedaż mięsa. 
Firma istnieje od 1924 r. Właściciel Dawid Burakiń 
ski zam. przy ul. Ponarskiej 13 w Wilnie.  365—V1 

43338. I. Firma: Sklep  spożywczo-kolonjalny 
i farby Jacha Ginzburg — Święciany, Rynek 14*. 
w Święcianach, Rynek 14. Sklep spożywczo-kolonjal- 
ny i farby. Właścicielka Jacha Ginzburg zam. tamże. 

366—VI 

13339. I. Firma: „J, Alperowicz, A, Borecki i L 
Alperowicz S-ka*. Handel artykułów spożywczych 
i naftowych. Siedziba w Olechnowiczach, gm. Kraś- 
nieńskiej, pow. Mołodeckiego. Spólnicy Jankiel Alpe 
rowiez, Abram Borecki i Lejzer Alperowicz wszyscy 
zam. 'w Olechnowiczach gm. Kraśnieńskiej. Spółka 
firmowa zawarta na mocy aktu zeznanego przed St:- 
fanem Więckowskim zastępcą Aleksandra Włojc:e 
chowskiego Notarjusza w Rakowie w dn. 22 czerwca 
1931 r. pod Nr. 1482 na czas nieokreślony. Zarząd 
stanowią wszyscy wspólnicy, Weksle i wszelkie zobo 
wiązania pieniężne podpisują pod [pieczęcią firmową 
tylko dwaj wspólnicy Jankiel Alperowiez i Abram 

Boreck. 367—VI 

  

13340. I. Firma: „Cegielnia Spadkobierców S, Kry. 

giera. Spółka firmowa w Matych Pierepieczycach“. 
Cegielnia. Siedziba Male-Pierepieczyce, gm. Lidzkiej. 
Przedsiębiorstwo rozpoczęło czynności 1931 r. Spól- 
nicy: Judel Krygier zam. w iLidzie, ul. Zamkowa 
Nr. 33, Marja iKrygierowa, 'Genia Wizenfeldowa, Te- 
wel Krygier, Chaim Krygier i Rebeka Gelman zam 
w cegielni Małe Pierepieczyce gm. ii pow. Lidzkiego. 
Spółka firmowa zawiązana na mocy umowy z dnia 
25.VI. 1931 r. uzupełnionej umową dodatkową z dn. 

6.X, 1932 r, na czas mieograniczony. 'W skład! zarządu 
wchodzą: Judel Krygier, Tewel Krygier, Chaim Kry- 
gier, Genia Wizenfeldowa i Rebeka Gelmanowa. 
Wieksle, zobowązania i umowy na skutek tranzak- 
cyj pozostających w związku z prowadzeniem przed- 
siębiorstwa mają być podpisane przez Judela Krygi*- 
ra, Rebekę Gelmanową i jednego z pozostałych człoa 
ków zarządu (pod pieczęcią spółki firmowej. Wszelką 
korespondencję oraz kwity transportowe i przesy*xi 
wartościowe podpisywać i* przyjmować może każdy 
członek zarządu z osobna. 368—VI 

W dniu 31.XII. 1932 r. 
13341. I. Firma: „Liba Brecka* w Wilnie, ul. 

Trocka 20. Cukiernia. Firma istnieje od 13.X. 1931 r. 
Właściciel Liba Brecka zam. przy ul. Końskiej 1 
w Wilnie. 369—-VI 

    

bu ten pawilon stał pustkami? Że 

POD TWOJĄ OBRONĘ 

Najwybitniejsze arcy- 

dzieło czeskiej sztuki filmowej. 

Film gwałtownych namiętności 

i syzyfowych walk o szczęście. 

  | EEEFEFEFEEFEFEFEFE 

na ostrożnego i przebiegłego człowie- 

   

  

   MUMIA 
(niezapomniany Któż to się oprze poku- 
„Frankenstein“) sie ujrzenia „MUMJI*? 

10.15 

Sensacja! Rewelacja!  Arcydziełol 
Najnowszy film Gustawa Machaty'ego 

twórcy „Erotikona” 

Płomienna pieśń o szaleńczej miłości dwojga ludzi. — Fascynująca akcja. — : 
Uduchowiona gra artystów z Hedy Kiesier w roli głównej. 

Na |-sy seans ceny zniżone Początek 4—6—8—10 15 

pod każdym 
względem. 

W dniu 11 III. 1933 r. 
1102. II. Firma: „Pawlowicz Franciszek“. Przed- 

siębiorstwo zostalo zHkwidowane i wykrešla się 2 re 
jestru z urzędu. 

W dniu 20.II. 1933 r. 
1523. II. Firma: „Szapiro Boruch*. Przedsiębior- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru — 
z urzędu. 

W dniu 7.1. 1933 r. 
2553. III. Firma: „Judel Lejba Szewach*. Przed- 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśła się z re- 
jestru — z urzędu. т 

W dniu 19 XII. 1932 r. 
13336. I. Firma: „Cywja Puūska“ w Wilnie, ul. 

Raduńska 31. Sklep bławatny. Firma istnieje od 1932 
roku. Właścicielka Puńska Cywja zam. w Wilaż:, 
ul, Stefańska 23/8. 364—V1 
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ZAŚ 
"USUWA NAJUPORCZYWSZY 

/ BÓL GŁOWY. 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnić akcea- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem*, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać się našladownietw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. 

   

  

   

  

| 
| 

  

YYYYYYVYYYYY 

LUBIEŃ WIELKI 
KOŁO LWOWA 

NAJSILNIEJSZE ZDRJCWISKO 
SIARCZANO - BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY 
od 1-go maja de końca wrzesnia 

W sezonie |-szym i 3-cim specjalne zniżki 

Woda do picia ze źródła Adolfa. działa skutecznie, 
w artretyžmie, reumatyžmie zatruciu rtęcią. 

Informacyj udzieia zarząd zdrojowy. 

AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAA 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru ll-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 1-go maja 1933 roku © godz. IQ-ej. rano 
w Wilnie przy ulicy Zawalnej 24, m. 10, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji powtórnej, należącego do Serli 
i Abrama Kołtunowiczów majątku ruchomego, skła- 
dającego się z umeblowania mieszkania, oszacowane- 
go do licytacji na sumę 800 zł. 

89/V1/K Komornik Sądowy H. Lisowski. 

KURS KONNEJ JAZDY 
pod kierownictwem instruktora kawalerii 

uruchamia się z dniem 24 b. m. 
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów jak rów- 
nież szkolenie członków Przysposcb. Wojsk. Konnego. 
Szeptyckiego 5, tel. 1301, lub Wilkomierska 41, m. 4, 

informacje od godz. lf-ej de I8-ej 

    

  

Dramat polskiego lotnika. 
Brodzisz, Władysław Walter, Marja Bogda, 

Bogusław Samborski, Trapszó i Lindorfówna. Najnowsze, Najwspanialsze, Polskie Arcyd-ieło Filmowe! 
Początek o godz. 4-ej, w niedziele i święta o godz. 2-ej, 

GIL 

ses 

EKSTAZA 

EKSTAZA 
Niespotykany artyzm zdjęć. 

  

Nr. 103 (2944) 

W rolach gł.: Adam 

Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie niehważne 

  

a    

  

  

JOAN GRAWFORD, JOHN i LIONEL BARRY- 
3 MOROWIE, WALLACE BEERY ; LEWIS STONE 

66 w-z pow. Vicki Baum. Film ten, to największy wyraz artyzmu 

WKRÓTCE w kinie HELIOS 

Monumentalne arcydzieło o rekordowem powodzeniu 
Realizacji króla 
reżyserów Cecila 
B. de Milea 

Dr. J. Berasztein 
choroby skorne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
Micklewicza 28, m. 5 

przyimuje od 9—1 i 4—8 
Z.W. P 

Akuszerka 

Iria LAbNeróWa 
DOWnikadd dódwiech. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

wz. Po Nr. 69 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowaćcziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyer- 
my, usuwa zmarszcrki. bro- 
dawki, kurzaiki i wągry, 
W. Z. Р. 48. 8323 

  

  

OSOBY każdego stanw 
znajdą możność dużych 
zarobków przez forsowa- 
nie pokupnego artykułu. 
Fachowość zbyteczna. 

Zgłoszenia: Dr. Gutowski 
Lwów, Kilińskiego. 3. 
  

POTRZEBNY 

buchalter 
samodzielny na prowincję: 
do fabryki ze znajomoś- 
cią buchalterji fabrycznej, 
języka niemieckiego, fran- 

cuskiego ewentualnie an- 
gielskiego. Wynagrodze- 
nie do 500 zł, miesięcz- 

nie, mieszkanie z opzłem 
i światłem. — Oferty ze 
szczegółowym życ orysem 
i referencjami uprasza się 
składać do Administracji 
„K. W." pod „Buchalter* 

LOKAL 
DO WYNAJĘCIA 

4 pokoje i kuchnia nada- 
je się na sklep. 

Zarzecze Nr. 7 — 19. 

POSZUKUJĘ 
mieszkanie 
w centrum miasta 

3—5 pokoi 
Szopena i, m, 24 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonvję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maazyn “ 

$ „lep materjalėw pišmien. 
„ELEONORA“ 
ul. Ś-to Jańska I 

Poleca; zeszyty, bruljony, 
stałówki, ołówki i +. d, 

  

  

  

  

  

  

pytał o mnie. Ja tymczasem wpadłam: 
nikt tu nie zaglądał? 

— Nikt. 

— Zauważyłem, że Brukner i ku 
charka doprowadzili dom do porząd- 
ku-w ciągu paru godzin i puścili w 
ruch gospodarstwo zdumiewająco 
szybko, a przecież po pięciu latach 
niezamieszkania powinny tu być sto- 
sy kurzu, masy pajęczyn i pleśni. 

— Nie. Dom jest bardzo solidny, 
a kurzu jest w tych stronach niewiele. 
Same piaski. Powietrze suche. Nawet 
fortepian nie potrzebuje strojenia, a 
a kucharka mówiła mi, że w kuchni 
nie zardzewiał ani jeden garnek. Na- 
turalnie potrzeba tu będzie zrobić 
trochę porządków, ale źle nie jest. 

— Idźmy dalej. Więc przekupiliš- 
cie państwo koronera, i — zabrali... 
ciało wprost do Barringtonu? 

— Tak. — Wstrząsnęła się febry- 
cznie. Tym samym pociągiem. 
Wyjechaliśmy wszyscy razem, Ja sa- 
ma zamknęłam dom i przez całe te 
pięć lat trzymałam klucze u siebie 

> Kto właściwie rozmówił się z 
koronerem? 

—.Zdaje się, że pan Juljan i pan 
Gerald. 

— Gerald? A, Gerald Frawley, ten 
blady z czarną czupryną? Wygląda 

  

   

  

ka. Gzy mieli duże trudności? 

'Ма uśmiechnęła się z goryczą. 
— Powiedziałam panu, że na tem 

pustkowiu wszystko jest możliwe. 

O'Leary popatrzył na nią badaw- 
SZĄ 

— Wierzę pani. 

— Jeszcze jedno, proszę pana. 
Wiem prawie napewno, że przez te 
pięć lat żywa dusza nie weszła do te- 
go domu. 

—Jakto? 

— Mialam wtedy siedemnašcie lat 
i byłam pod ciągłą kontrólą starszych, 
ale dzieci mają zazwyczaj silne po- 
czucie sprawiedliwości. Podczas gdy 

inni rozmawiali, ja myślałam. Miałam 
na to dwanaście godzin czasu. Wszy- 
scy wiedzieli i ja wiedziałam, że wszel 
kie możliwe poszlaki zostawały za na- 
mi w domu. Przyszło mi do głowy, że 
jeżeli istniały wogóle jakie poszlaki, 
to mogłam ich kiedyś potrzebować, 
O, nie mam się co chwalić swoim 
sprytem. Byłam uczennicą ojca, a on 
umiał myśleć systematycznie i brać 
fakty jako fakty. Otóż wyszłam z do- 
mu ostatnia i wiedząc, że inni wsia- 
dają do aut i ładują rzeczy, pobieg 
łam zpowrotem. Ciocia Lucia dostała 
spazmów, mieli z nią kłopot i nikt nie 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

do kuchni, zabrałam stamtąd trochę 
mąki i posypałam nią lekko progi i 
framugi okien.Dziś przyjechałam tu- 
taj pierwsza tym samochodem, któ- 
rym pani przyjechała, panno Saro, 
Reszta jechała za mną wynajętemi a- 
utami. Wyprzedziłam ich o kwadrans 
Mąka była nieporuszona. Zastałam 
wszystko tak, jak zostawiłam. Nie jest 
wykluczone, że ktoś mógł się dostać 
do domu, nie tykając mojej mąki, ale 
nie sądzę. Zresztą mieszkańcy Nett- 
lesonu nie lubią tego domu i gdyby tu 
kto przyjechał, toby się nie ukryło. 

— Dobrze pani zrobiła — poch- 
walił O'Leary. — Można raczej przy- 
puszczać, że nikt tu nie zaglądał. 

I pomyśleć, że miała wtedy zaled- 
wie siedemnaście lat. Huber Kingery 
musiał być pomimo wszystko wybit- 
nym człowiekiem, bo niedaleko pada 
jabłko od jabłoni. 

— Mówiła pani, że śmierć ojca od- 
biła się silnie na pannie Łucji? 

— O, tak. To było dla niej strasz- 
ne. Ona pierwsza wpadła do pokoju. 

(D. c. n.) 

  

  

  

| Wydawnictwo „„Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. Drukarnia „ZNICZ%, Wilno; Biskupia 4, tel. 3-40 j 

 


