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Jak trzeba eksportować. 
Artykuł niniejszy drukujemy jako dy- 

skusyjny (Red.). 

Z zapowiedzi przedstawicieli rzą- 
du, wygioszonych w Sejmie podczas 
ostatniej sesji wynika, że rząd opra- 
cowuje nowe zasady popierania eks- 
portu, pragnąc je dostosować do pow 
stałych ostatniemi czasy stosunków w 
tym zakresie na rynkach światowych. 

W eksporcie tym ziemie północno - 
wschodnie biorą udział naogół stosun 
kowo nieznaczny, jednak w zakresie 
niektórych gałęzi, jak w np. drzew- 
nictwie, udział główny. Wskazanem 
jest przeto abyśmy i z naszego lokal- 
nego puniktu widzenia oświetlali ie 
podstawy, na których nowe zamierze 
nia w zakresie popierania eksportu 
polskiego wogóle winny być oparte. 

Eksport Polski doznaje obecnie 
trudności głównie z tego powodu, że 
rynki zbytu, które do 1925 r. kształ- 
towały się dla nas wszędzie prawie 
normalnie, uległy od tego czasu znacz- 
nemu zwężeniu, a te głównie ze wzglę 
du na stosowanie w Zachodniej Euro 
pie różnych ograniczeń importowych. 
Niemcy, które kiedyś były odbiorca- 
mi prawie połowy naszego eksportu, 
odpadły jako bezpośredni nabywca 
lub odsprzedawca, z powodu koflik- 
tu celnego z Polską. Eksport nasz zna 
lazł inne europejskie rynki zbytu, jak 
Skandynawja, Czechosłowacja, Anglja 
Francja, Belgja i t. d. Jednak i na 
tych rynkach trudno było umocnić się, 
gdyż państwa te zaczęły stosować u 
siebie różne ograniczenia importowt. 

Dla kupiectwa polskiego, które w 
stosunkach powojennych zmuszone 
było całkowicie zmienić nastawienie 
swego handlu zagranicznego ustawicz 
ne przerzucanie się z musu z jednego 
rynku obcego na drugi, w ucieczee od 
ciągłych ograniczeń importowych — 
posiada chyba tylko znaczenie dodat- 

nie, powiedzmy, wychowawcze, co dla 
nas, tak słabo obeznanych z norma: 
mi handlu światowego jest może do- 

Ьга szkołą życia, ale, praktycznie bie- 

rąc, nie daje to możności nigdzie usa- 
dowienia się dobre. 

Tak lub inaczej oceniając bieżące 

skutki tych konjunktur, stwierdzić na 

leży, że barjery celne, ograniczenia 
kontyngentowe i dewizowe innych - - 

prawie że zamknęły obecnie wiele ryn 

ków europejskich przed polskim to- 

warem. 
Z berjerami cełnemi umieliśmy da 

wać sobie jako tako radę przy pomo- 

cy wypłacanych eksporterom przez 

rząd t. zw. premij eksportowych. Ale 
żadne premje eksportowe nie pomogą 

tam, gdzie stykamy się u obcych 'ź 

zarządzeniami innego, sztywnego, To- 

dzaju, jak ograniczenia dewizowe lub 

kontyngenty. ‚ 

Sądzič wigc naležy 7 ostatnich usi 

łowań Państwowego Instytutu Ekspor 

towego, że na te trudności szukamy 

środków zaradczych w badaniu ryn- 

ków dalszych, pozaenorpejskich i że 

w tym właśnie kierunku pójdą nasze 

zabiegi. 

Są one dla nas rzeczą zupełnie no 

wą i trudną, szczególnie wobec specy 

ficznych warunków handłu na tych 

rynkach egzotycznych, jednak, jak wi 

dać z dotychczasowych usiłowań lub 

badań, zupełne możliwe i korzystne. 

Aby jednak taki eksport mógł u 

nas powstać brakuje nam dwóch pod 

stawowych warunków: taniego frach- 

tu morskiego i dłuższego terminu wek 

sla handlowego, niż przyjęty obecnie 

jako normalny. Bez tych dwóch czyn- 

ników najlepsze dla nas konjunktury 

na rynkach odległych nie dadzą trwa- 

łych wyników. 
W zakresie taniego przewozu mor 

skiego decyduje własna flota handlo 
wa. Aczkolwiek nie posiadamy jej w 

stopniu takim, że moglibyśmy równać 

się z innemi europejskiemi stosunka- 
mi w tym zakresie, to jednak zbytnio 

przesadzamy obecnie nasze niedoma - 
gania morskie. Nasz obecny tonnaż 
morski wystarcza na okers zapocząt- 
kowań omawianego handlu na dal- 
szych rynkach zamorskich. 

Kryzys handlowy istnieje w całei 
Europie. Jest on tym czynnikiem, któ- 
ry zmusza nas do zdobywania no- 
wych rynków zbytu. 

Zachodzi jednak konieczność zre 
widowania formy, w której obecnie 
rząd popiera finansowo eksport, czyli 
t. zw. premij eksportowych. Premje 
te, jako uzasadnione głównie koniecz 
nością przełamywania obcych barjer 
celnych, tracą przy odległych rynkach 
w znacznym stopniu swoją podstawo- 
wą rację, działają chyba pośredniw, 
jako do pewnego stopnia obniżające 
koszty dłuższego przewozu. 

Sądzić więc należy, że winna tu 
być przedyskutowaną i przyjętą in* 
na zasada dotacji pieniężnej skarbu, 
zresztą naogół możliwa do umiesze 
nia może całkowicie w obecnej sumie, 
przeznaczonej na finansowanie eks- 
portu, skoro i z premij eksportowyca 

  

  

- w dotychczasowym rozmiarze korzy- 
stamy coraz mniej skutkiem ograni- 
czenia europejskich rynków. Powin- 
niśmy mianowicie w odniesieniu do 
odległych rynków zamorskich stoso: 
wać zasadę nie t zw. zwrotu ceł czyli 
dotychczasowych premij eksporto 
wych, — ale zasadę zwrotu, całkowite 
go lub częściowego, frachtów mor- 
skich, Jest to zasada, którą stosuje u 

siebie naprz. nader skutecznie Jpaonj« 
i ma ona tym sposobem ułatwione ma 
żliwości konkurencyjne na całym 
świecie. Stąd zapewne istnieje nie- 
słuszny w znacznym stopniu pogląd 
o kosztównym jakoby dumpingu ja- 
pońskim w jej handlu eksportowym. 
Jednak w istocie ma tu miejsce tylko 
skuteczność obranej zasady. Nawet 
nasz Instytut Eksportowy w jednej ze 
swoich ostatnich enuncjacyj, omawia- 
jących możliwości oksportowe na jed 
nym z rynków zamorskich, pisze, żż 
fenomenalny wzrost eksportu japoń- 
skiego na dany teren jest trudny do 
zwalczania. 

Jedna z fabryk położonych w reja 

nie wileńskim od roku sprzedaje więx 
sze partje swoich wyrobów (tanie obu 
wie płócienne) do Konga pewnej fir- 
mie polskiej, zorganizowanej w Połs 
ce na Afrykę. W ciągu roku około 
50.000 tubylców w Kongo ubrała ta 
firma w tutejsze pantofle, skutecznie 
konkurując z analogicznemi wyroba 
mi z Zachodniej Europy. Jednak w 
okresie, gdy do Konga nadchodzi sta- 
tek japoński z takiemi samemi wyro- 
bami — następuje tam dla naszych 
wyrobów okres wyczekiwania, aż 10 
war japoński wsiąknie w teren. Róż- 
nica cen sprzedażnych jest znaczna, 
ponieważ kupiec japoński za ten to 
war dostaje od swego rządu zwro: 
kosztów morskiego transportu. 

Na to abyśmy mogli rozpocząć ck 
sport na omawianych zasadach nie 
jest potrzebna taka flota handlowa, 

któraby mogła odrazu i stale obsłużyć 
wszystkie dalekie rynki. Wystarczy 
rozpocząć rzecz stopniowo, w kierun 

ku zbadanych już rynków i tych, gdzie 
handel nasz ma już jakie takie kupiec 
kie oparcie. Radzić sobie można przej 
ściowo rzadszemi rejsami, dowoże- 
niem choćby do składów konsygnacyj 
nych. Dla naszego drzewnictwa na- 
przykład jest to zagadnienie dziś na- 
der ważne. Wszak Sowiety, idąc z 
drzewem w kierunku takich rynków, 
poradziły sobie w ten naprzykład spo- 
sób, że otworzyły w południowej Af- 
ryce skład konsygnacyjny swoich ma 
terjałów tartych. A różnica ceny sprze 
dażnej dla pewnych tutejszych mater 
jałów drzewnych jest i obecnie na 
tamtejszych rynkach znaczna. 

Wispomniany powyżej drugi niez- 
będny czynnik handlu z dalekiemi 
rynkami polega na odpowiednim kre 
dycie. Na całym świecie weksel towaro 
wy, wynikający z kupna w kraju towa 
ru przez eksportera pracującego ua 
odległych rynkach zamorskich — ma 
termin nie krótszy niż sześciomiesię- 
czny. U nas natomiast dotąd normą 
terminu wekslówego jest okres trzy- 

miesięczny. Pod tym względem Bank 
Polski utrzymuje normę obecną, a w 
konsekwencji dostosowują się do te 
go nasze banki prywatne. Zasada ta 
powinna być zmieniona w stosunku do 
weksla eksportowego _ powyższe- 
go typu. Bez przełamania obecnej trzy 
miesięcznej zasady nie może być mo- 
wy o normalnym rozwoju naszego 
handlu na dalszych rynkach. 

Uwagi niniejsze mówią o rzeczach 
dla nas pod pewnemi względami no 
wych. Są one jednak przy stopniowem 
ich realizowaniu nie tylko finansowo 
możliwe, ale i korzystne. Zapewne zda 
bywanie nowych odległych rynków 
nie jest łatwe wymaga bowiem ich po- 
znania i posiadania własnego aparatu 
sprzedaży, choćby w niedużych roz- 
miarach. Potrzebny też jest przedew 
szystkiem wkład żywych sił kupiec- 
kich, częstokroć o charakterze nawet 
pionerskim. Ale wszak wszelka no:- 
malizacja nowych form życia oparta 
być zawsze musi przedewszystkiem 0 
czynniki społeczne więcej twórcze, a 
nie dostosowywana do może czcigod- 
nych, ale bądź co bądź zmienionych 
przez życie dotychczasowych utartych 
dróg. 

Stan. Brzostowski. 

  

  

Rozmowy waszyngtońskie. 
Projekt międzynarodowej dewalsryzacii walut 

PARYŻ. (Pat). Nadeszły tu infor- 
macje. że eksperci amerykańscy zło 
żyli ekspertem angielskim projekt mię 
dzynarodowej dewałoryzacji walut. 
Projekt ten oparłby się na następują 
cych zasadach: 

1) Dewaloryzaeja miałaby nastąpić 
jednocześnie we wszystkich krajach. 

2) Dewaloryzacja musiałaby spro 
wadzić waluty do poziomu niższego 
od określonego dziś jako wartość re- 
alna. 

3) Dewaloryzacja dokonana być 
winna w ten sposób, aby zapewniła 
automatyczny rozdział złota. Przez 
wartość realną należy rozumieć po- 

Idzie ku 
LONDYN. (Pat). Najważniejszym 

tematem dnia w City są wiadomości z 
Waszyngtonu o toczących się ukła- 
dach rzeczoznawców amerykańskich 
i brytyjskich co do ustalenia stosunku 
między dolarem a funtem. W: City 

równanie wartości jednej waluty z ja- 
kąkolwiek bądź inną, 

Eksperci w uzasadnieniu swego 
wniosku zwracają uwagę, że wartość 
poszczególnych walut podniesie się 
przez zniesienie restrykeyj celnych i 
wprowadzenie szeregu ułatwień w cb 
rotach towarowych. Uzasadniająe 3-ci 
punkt swego projektu, eksperci powo 
łują się na dewałoryzację franka w 
roku 1926 w grudniu i przy końcu ro 
ku 1928 oraz na cbecną dewaloryzację 
funta szterlinga, kiedy to do kas emi 
syjnych tych krajów złoto napływało 
w wiełkiej ilości. 

zgodzie. 
twierdzą, że stabilizacja, którą Angli 
cy pragnęłi przeprowadzić na pozio- 
mie 3 i pół dolarów za funt, a Amery 
kanie — 4 dolary za funt, dokona się 
na poziomie 3.80 dolarów za funt. 

Sprawy monefarne. 
WASZYNGTON. (Pat). Oficjalay 

komunikat stwierdza, że przedmiotem 
wieczornych rozmów Roosevelta i 
Mac Donalda były sprawy monetarne, 
znajdujące się na porządku dziennym 
światowej konferencji gospodarczei. 
Z komunikatu wynika, że była mowa 
o powrocie do parytetu złota, przy- 
czem omawiano kwestję obniżenia 

pokrycia złotem. 
WASZYNGTON. (Pat). Sekretarz 

skarbu Woodin zapowiedział emisję 
bonów skarbowych na sumę 500 mil 
jonów dolarów na 27/8 proc. Bony 
podlegają spłacie po upływie 3 lat. 
Powodzenie pożyczki będzie zależne 
od tego, jak będzie przyjęta przez licz- 
me rzesze drobnych ciułaczy. 

Wszechświatowa konierencja ekonom. w czerwch 
LONDYN. (Pat). Według informa- 

cyj „Timesa*, w sprawie terminu zwo 
łania wszechświatowej konferencji e- 
konomicznej w Londynie doszło do po 
rozumienia między przedstawicielamii 
Anglji i Stanów Zjednoczonych. Zgo-: 
dzono się, że konferencja jest naka- 
zem chwili i że powinna odbyć się po 

między 10 a 20 czerwca. Kończąc swe 
uwagi, dziennik stwierdza, że wynik 
rozmów jest w dużym stopniu zależny 
od przebiegu rozmów z Herriotem, po 
nieważ bez współpracy francuskiej 
rozwiązanie prawie wszystkich zaga:ł 
nień, omawianych obecnie w Waszyn 
gtonie, mie jest możliwe. 

Marszałek Piłsudski szefem 
korpusu kadetów we Lwowie 

LWÓW. (Pat). Marszałek Piłsud- 
ski zgodził się na przyjęcie szefostwa 
korpusu kadetów łwowskich Nr. t. 
Od tej chwili nazywać się on będzie 
Korpusem Kadetów Nr. 1 imienia 
Marszałka Piłsudskiego. Korpus Ka- 
detów we Lwowie jest pierwszym, któ 
remu przypadł w udziale ten zaszczyt. 

przyczem zaznaczyć należy, że jest to 
dopiero'4-te z rzędu szefostwo, nada 
ne przez Marszałka Piłsudskiego. Na 

posiedzeniu zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Korpusu Kadetów Nr. 1 u- 

chwalono wyrazić na ręce p. Marszał 
ka serdeczne podziękowanie. 

Paderewski lauratem nagrody 
„muzycznej stolicy. 

WARSZAWA, (Pat). — Sąd kon- 

kursowy nagrody muzycznej m. St. 

Warszawy pod przewodnictwem wi- 

ceprezesa Rady Miejskiej Maurycego 

Myzla na posiedzeniu w dniu 24 bm. 

przyznał tegoroczną nagrodę Ignace- 

mu Józefowi Paderewskiemu. Nagro- 

da tegoroczna wynosi 5 tysięcy zł. W 

latach poprzednich nagrody muzyczne 

otrzymali: w 1929 r. Aleksander Micha 

łowski, w 1930 — Piotr Maszyński, w 

1931 — Stanisław Niewiadomski, w 
1932 — Emił Młynarski. 

Ossendowski laureatem T-wa 

Literatów |! Dziennikarzy. 

WARSZAWA, (Pat). — Tegorocz- 
na nagroda T-wa Literatów i Dzienni- 
karzy przyznana została Ossendow- 
skiemu za pracę p. t. „Lenin“. 

Wysokość nagrody wynosi 2 tys. 
złotych. 

Henderson — laureatem 
nagrody pokoju. 

LONDYN. (Pat). Nagrodę fundacji 
Carneggiego za pracę na rzecz poko: 

ju i rozbrojenia otrzymał były mini- 

ster Wielkiej Brytanji Artur Hender 
son. Nagroda wynosi 2.200 funtów. 

Protesiy przeciwko wyborom 
święcińskim eddalene. 

WARSZAWA. (Pat). W dn. 24 
kwietnia Sąd Najwyższy na posiedze- 
niu jawnem po rozpatrzeniu sprawy 
oddalił 5 protestów, zgłoszonych prze 
ciwko wyborom do Sejmu w okręgu 
64 Święciany, Brasław, Duniłowicze i 
Dzisna. W imieniu zgłaszających pro 

testy występowali adwokaci Z. Hof- 

mokl-Ostrowski i Gordon. Bronił adw. 
Ignacy Radlicki. 

Dolar i funt. 
WARSZAWA, (Pat). — Dzisiaj po połud 

niu zaznaczyła się na giełdach europejskich 
dalsza zwyżka funta szterlinga i dalszy, €ł:oć 
nieznaczny spadek dcłara. Zwyżka funt zaz 
naczyła się na gieidzie londyńskiej, która 
w schoetę jeszcze przeciwdziałała tej zwyżce. 
Stosunek franka francuskiego i szwajcarskie 
go pozostaje nadal na tym samym poziomie. 

WARSZAWA, (Pat). — Trwająca od kil 
ku dni zniżka dolara zaznaczyła się dziś w 
dalszym ciągu. 

Na giełdzie paryskiej dewiza na Nowy 
York notowana była w zamknięciu 22,95 wo 
bee 23,20 w otwarciu i 23,25 w zamknięciu 

sobotniem. 
Notowanie Nowego Yorku w Londynie 

zniżkowało z 3,84 i pół za jeden funt w o*-_« 
warciu na 3,86 i pół w południe. 

W. Nowym Yorku Londyn podniósł się 
«ad soboty z 3,813/4 na 3,87 1/4 w otwarciu. 

W Paryżu w zamknięciu Londyn noto- 
wano 89,15, a więe nieco niżej niż w otwar 

ciu 89,40. 
Również na giełdzie warszawskiej dewi- 

zy amerykańskie zniżkowały. 

Doniosie 

WIADOMOŚC! z KOWNA 
NOWA USTAWA O OCHRONIE GRANIC. 

„Liet. Žinios“ (Nr. 90. IV, 1933). Gabinet 
Ministrów opracował (proj*kt nowej ustawy 
o ochronie granie Litwy, lądowych, morskich 
i rzecznych. Ustawa m, in. przewiduje zało- 
żenie policji rzecznej i szereg reform w 
straży granicznej. 

SPRAWA POWSZECHNEGO NAUCZANIA. 

Spzcjalna komisja, która rozpatruje obe- 
cnie reformę szkolnictwa, postanowiła m. in. 
uregulować kwestję obowiązkowego powsze- 
chnego nauczania. Jak dotąd, kwestja ta fa- 
ktycznie regulowana byla okólnikami min'- 
stra Oświaty i uchwałami samorządów, O- 
becnie projsktowane jest uregulowanie taj 
kwestji w drodze wydania specjalnej usta, 
wy. 

KANDYDACI NA REKTORA 
UNIWERSYTETU. 

W końcu maja edbędą się wybory rek- 
tora uniwersytetu. Narazie ne jest jeszcze 
wiadomem, czy prof. Czepinskas zgodzi się 
na ponowne wystawienie swej kandydatury. 
W Radzie Prof*sorów wymieniani są już no 
wi kandydaci. Figuruia wśród nich m. 'n. 
obecny prorektor nrof. Czesnis i prof. M. 
Birżyszka, Zgłoszono również kandydaturę 
prof. Leonasa, ale prof. Leonas zrzekł się jej. 

  

uchwały 
sesji Rady Unji Międzyparlamentarnej. 

GENEWA. (Pat). W poniedziałek 
zakończyła się tu sesja Rady Unji Mię 
dzyparlamentarnej oraz poszczegól - 
nych komisyj tej Unji. Grupa niemiec 
ka w pracach udziału nie brała. 

Komisja polityczna przyjęła reza 
lueję, dotyczącą ewolucji systemu par 
lamentarnego. Rezolucja ta, dając wy 
raz wierze w ustrój parlamentarny, 
stwierdza jednocześnie, że powinien 
on przystosować się do wymagań 
współczesnego życia i proponuje w 
tym względzie szereg załeceń, m. in. 
w sensie wzmocnienia władzy wyko- 
nawezej. - 

Komisja bezpieczeństwa i rozbro- 
jenia przyjęła między innemi rezo- 
lucję, stwierdzającą na podstawie po 
prawek delegacji polskiej, że równość 

Z piątkowych uroczystości wileńskich. 

  

Po imponującej defiladzie oddziałów, któ- 
re brały udział w wyzwoleniu Wilna w pa- 
miętną noc Zmartwychwstania 1919 roku P. 

   
Marszałek Piłsudski opuszcza trybunę, uda- 
jąc się do samochodu, w którym z małżonką 

i córeczkami odjechał do brata swego Adama 

Konferencja rozbrojeniowa wznowiła pracę. 
GENEWA, (Pat). — Komisja głów 

na konferencji rozbrojeniowej po mie 
sięcznej przerwie wznowiła swe pra- 
ce, rozpoczynając je od dyskusji nad 

Nowy transport broni 
PRAGA. (Pat). „Narodni Listy* do 

noszą o nowym nielegalnym transpor 
cie broni z Włach do Węgier, na któ 
ry składają się głównie tanki i samo- 
chody pancerne. Transport ten został 
skierowany rzekomo do Węgier drogą 
okólną przez Warnę. Dziennik szcze- 
gółowo podaje sposób, w jaki starano 
się ukryć transport broni. 

Rząd budapesztański miał rzeko- 
mo zawiadomić komisję międzynaro 
dową na Dunaju, że Węgry otrzymają 
z Azji Mniejszej znaczny transport wę 

Skazani Anglicy 
LONDYN, (Pat). — Według wiado 

mości, otrzymanych z ambasady bry 
tyjskiej w Moskwie, zwolnienie obu u- 
więzionych Anglików i zamiana kary, 
którą im wymierzono, na wysiedlenie 
z granic Rosji uchodzi za rzecz pewną 

pierwszą częścią przedstawionego 
przez delegację angielską projektu kon 
wencji w sprawie bezpieczeństwa. 

z Włoch do Węgier? 
gla dla wyrobu gazu, W tym celu 
przed 6 tygodniami udała się do Tur- 
cji pod kierownictwem dyrektora ga- 
zowni w Budapeszcie specjalna ko- 
misja. Towarzyszył jej jednak w taje- 
mnicy delegat ministerstwa honwe- 
dów. Transport węgla w istocie przy- 
był z Azji Mniejszej do Bułgarji. Na 
okręty na Dunaju wraz z węglem za- 
ładowano materjał wojenny, pocho- 
dzący z Włach, zapakowany w wiei- 
kich skrzyniach, który przykryto węg 
lem. 

hędą zwolnieni 
W związku z tem w kołach gospodar 
czych Londynu panuje przekonanie, 
że stosunki handlowe pomiędzy An- 
glją a Sowietami zostaną rychło ure- 
gulowane. 

praw w dziedzinie zbrojeń nie może w 
żadnym wypadku prowadzić do zwię 
kszenia zbrojeń, 

Odnośnie do projektu organu ken 
sultatywnego na wypadek pogwałce- 
nia lub groźby pogwałeenia paktu pa 
ryskiego komisja powzięła rezolucję. 
stwierdzającą, że decyzja tego organu 
winna obowiązywać, o ile wyrażą na 
nią zgodę wszyscy członkowie Rady 
Ligi oraz Stany Zjednoczone i ZSRR. 
Formuła ta zaproponowana została 
przez delegację polską i zastąpiła in- 
ne, które, idąc pe linji projektu angiel 
skiego, proponowały konferencji roz 

“ brojeniowej uzależnienie decyzji kon 
ferencji konsultatywnej ed zgody & 
zw. wielkich mocarstw i większości 
innych państw, stwarzająe tem samem 
nierówność między państwami. 

W komisji prawniczej delegat wę 
gierski domagał się, aby Unja Między 
parlamentarna zajęła się kwestią pro 
cedury rewizji traktatów z art. 19 pak 
tu Ligi. Wniosku tego nie uwzględ- 
niono. ъ 

Na posiedzeniu Rady Unji sen LO- 
ewnenherz wskazał na konieczność 
zajęcia się podczas sesji madrycekiej 
konferencji problemem praw i 0bo- 
wiązków  ezłowieka, należącego da 
mniejszości. Delegat Polski pódkreślił 
że system powojennych traktatów 
mniejszościowych jest oparty na zasa 
dzie powszechnych praw obywateł- 
skich każdego człowieka. Zasada ta ze 
stała obecnie przekreślona przez jed 
no z państw europejskich. ы 

Pozatem członkowie z okazji wnio 
sku grupy szwajcarskiej, domagającej 
się interwencji Unji w sprawie aresz- 
towania członków. Reichstagu, potę- 
pili ostro metody, stosowane przez 
rząd niemiecki. 

—::():— 

Pomnik Żwirki i Wigury 
w Czechach. 

MORAWSKA OSTRAWA. (Pai). 
W Brnie morawskiem odbyło się po- 
siedzenie polskiego komitetu budowy 
pomnika Ś. p. Żwirki i Wigury, przy 
udziale członków bernenskiego aero- 
klubu. Postanowiono m. in., że od: 
słonięcie pomnika w Cierlieku odbę- 
dzie się dnia 10 września, t. j. w rocz- 
nicę tragicznej śmierci lotników. 

# 

Umawa polsko - sowiecka 
o spławie rzecznym. 

WARSZAWA. (Pat). W ostatnich 
dniach odbyły się rokowania w Mi- 
nisterstwie Spraw Zagranicznych mię 
dzy pełnomocnikami polskimi i pełno 
mocnikami ZSRR. w sprawie zawar- 
cia umowy o spławie na rzekach gra- 
nicznych. Ze strony polskiej rokowa- 
nia prowadził dyrektor Władysław 
Rasiński, ze strony zaś sowieckiej rad 
ca poselstwa sowieckiego w Warsza- 
wie Borys Podolskij. Rokowania do. 
prowadziły do uzgodnienia zasadni- 
czych punktów umowy, która prawda 
podobnie w najbliższym czasie będzie 
podpisana. 

Napaść na aktora. 
Napadnięty zmarł. 

SOSNOWIEC, (Pat), —, W poniedziałek 
dokonano tu zuchwałego napadu na aktcra 
teatru miejskiego w Sosnoweu Bronisława 
Żydaczewskiego. — Napastnicy bez żadnej 
przyczyny powalili Żydaczewskiego i ciężko 
go pobili. Ostatkiem sił Żydaczewski, leżąc 
ma ziemi, strzelił, raniąc jednego z napastai 
ków, sam jednak naskutek odniesionych ram 
zmarł po przewiezieniu go do szpitala. — 
Sprawców napadu, których było trzech ujęto.



 ZDEKLASOWANI. 
0 bezrobociu wśród pracowników umysłowych. 

Bezrobocie, jego rozmiary, strux 
tura i społeczne skutki zaprząta ją 
dziś umysły szeregu działaczy społecz 
nych i badaczy naukowych. Fragmen- 
taryczność dotychczas opracowanego 
materjału statystycznego nie pozwala 
ocenić dokładnie tej największej dziś 
klęski społecznej. 

Tem cenniejszą jest tedy wydana 
ostatnio przez Instytut Spraw Społecz 
nych praca o bezrobociu pracowni- 
ków umysłowych w Polsce *), która 
oświetla przyczyny obecnego bezrobo 
cia i jego konsekwencje dla szerokich 
rzesz pracowników. 

Z zebranego w pracy powyższej 
materjału wynika, że mieprzerwany 
wzrost najemnej pracy umysłowej w 
początkach obecnego stułecia jest zja 
wiskiem powszechnem. W Niemezech 
np. od 1882 r. do 1925 liczba pracowni 
ków umysłowych wzrosła z jednego 
miljona ponad pięć miljonów, co w 
stosunku do ogółu ludności czynnej za 
wodowo stanowiło wzrost z 6,4 proc. 
do 16,5 proc. 

Dwie przyczyny składają się na to 
zjawisko. Rozwój gospodarki kapita 
listycznej i stale rosnąca koncentracja 
przedsiębiorstw wymagają coraz wię 
kszej liczby pracowników, biorących 
udział w trudnym i skomplikowanyin 
procesie kierowania wielkiemi przed- 
siębiorstwami. Z racjonalizacją i po 
stępem technicznym związany jest 
wzmożony nadzór, ściślejsza kontro- 
la, a więc zwiększenie personelu kie- 
rowniczego i technicznego. 

Równolegle zaś wzrasta liczba u- 
rzędników i pracowników państwo- 
wych, samorządowych, oraz różnych 
instytucyj społecznych, rozwijających 
coraz szerszą działalność w dziedzinie 

zaspokajania potrzeb kulturalnych, 
społecznych i zdrowotnych ludności. 

[W pierwszych okresach tych pro- 
cesów podaż nie odpowiadała zwięk- 
szonemu zapotrzebowaniu pracy umv 
słowej. Wywołało to wzmożony nap- 
ływ kandydatów, który po pewnym 
czasie przewyższył popyt i przyczynił 
się do utworzenia stałej armji rezerwo 
węj najemnych pracowników umysło- 
wych. 

, To samo zjawisko obserwujemy i 
w Polsce niepodległej. 

Konieczność zorganizowania. całe- 
go aparatu administracyjnego państ- 
wa i samorządu wywołała silny nap: 
ływ kandydatów, którzy często nie-od 
powiadali wymaganiom, stawianym 
pracownikom umysłowym, w norma|- 
nych warunkach. Wkrótce i tu nastą 
piło nasycenie rynku pracy i powsta- 
ła rezerwowa armja pracy. 

- Stałe bezrobocie pracowników u- 
mysłowych zmniejszyło się nieco wraz 
z poprawą konjunktury w latach 1927 
—1929, następnie zaś, wraz z załama- 
niem się konjunktury osiągnęło nieby 
wałe dotychczas rozmiary. 

- Na zasadzie szeregu zestawień au- 
torzy obliczają, że w końcu września 
1932 r. było w Polsce 120 tys. bezrobo 
tnych pracowników umysłowych. Ob- 
liczenia są przeprowadzone bardzo 3 
ględnie i nie obejmują zastępów bez- 
robotnej młodzieży, która nabyła kwa 
lifikacje zawodowe, pracy już jednak 
wogóle rozpocząć nie mogła. 

Liczba istotnie pozostających -bez 
pracy jest niewspółmierma z liczbą 
bezrobotnych zarejestrowanych. Po- 
nieważ bezrobotni ci otrzymują zasił- 
ki tylko przez krótki okres czasu 
(6—9 miesięcy) a widoki otrzymania 
pracy są coraz mniejsze, przestają się 
óni wogóle rejestrować. Nic też dziw- 
nego, że zakłady ubezpieczeń pracow 
ników umysłowych wykazują we wrze 
śniu 1932 r. tylko 33 tysiące bezrobot- 
nych, a w końcu marca tegoż roku je- 
szcze 46,7 tysięcy. 

Ponieważ na 1 bezrobotnego pra- 
cownika umysłowego przypada obo- 
wiązek utrzymania 1,1 członka rodzi 
ny (w tem 0,6 dzieci), mamy we wrze- 
śniu 1932 r. w Polsce 260 tvsięcy ofia: 
bezrobocia. Jest to, jak na stosunki pol 
skie liczba bardzo poważna. 

Bezrobocie obejmowało w pierw- 
szym rzędzie pracowników instytucyj 
prywatnych, a następnie dopiero pu-. 
bliczno - prawnych. Charakterystycz- 
nem też zjawiskiem jest bezrobocie 
pracowników mniej wykwalifikowa- 
nych. Wśród bezrobotnych większość 
stanowi grupa pracowników „biuro- 
wych“, t. zn. nie posiadających wyraź 
nej specjalności. Odsetek bezrobot- 
nych w tej grupie wykazuje wyraźny 
wzrost na (przestrzeni lat 1930—31, 
zwiększa się jeszcze w czasie silnego 
wzmożenia się bezrobocia na począt 
ku 1932 r. Brak pracy częściej dotyka 
pracowników z niższem wykształce- 
niem (w zakresie szkoły powszechnej 
i niżej). Pracownicy ci drogą długo- 
letniej praktyki dochodzą czasem na- 
wet do odpowiedzialnych stanowisk, 
w okresie jednak wzmożonej konku- 
rencji są najbardziej narażeni na nie- 
bezpieczeństwo”utraty pracy. 

Natomiast mimo braku ścisłych da 
nych można zaobserwować zjawisko 
zmniejszenia się odsetka bezrobocia 

  

*) T. Czajkowski i J. Derengowski: Bzz 
robocie pracowników umysłowych w Polsce 
1927—1932 r. 

wśród pracowników z wyższem wyksz 
tałceniem, co świadczy o tendencji wy 
korzystywąnia redukcyj dla polepsze- 
nia stanu personelu. 

„Usprawnienie* personelu praco- 
wniczego daje się zauważyć i w sto- 
sunku do wieku zatrudnionych. O ile 
w okresie 1929—1930 redukowani by- 
li pracownicy, niezależnie od wieku. 
wraz ze zwiększeniem się nasilenia 
bezrobocia, zwiększa się liczba star- 
szych bezrobotnych. W 1930 roku pra 
cownicy ponad lat 40 stanowią 23 prue 
ogółu bezrobotnych, w 1931 r. inž 33 
proc, a w pierwszym kwartale 1932 r. 
— większość bezrobotnych. - 

Z tem się też wiąże równoległe zja 
wisko, że pracę traci znaczna część 
pracowników, zatrudnionych przez 
szereg lat u jednego przedsiębiorcy, 
a więc bardzo zasłużonych dla przed- 
siębiorstwa. Z badań ankietowych wy 
nika, że wśród bezrobotnych 10 proc. 
stanowią pracownicy, którzy przepra 
cowali nieprzerwanie 10 do 20 lat u 
ostatniego przedsiębiorcy, drugie tyle 
pracownicy, którzy w ten sam sposób 
przepracowali ponad 20 lat. Ta ten- 
dencja pracodawców jest tem dla 
pracowników groźniejsza, że «naczna 
część ich, zatrudniona na terenie wo- 
jewództw centralnych i wschodnich 
nie ma żadnego zabezpieczenia na 
starość. . Ubezpieczenie pracowników 
umysłowych, niedawno zorganizowa- 
ne w tej dzielnicy Polski, nie daje im 
jeszcze praw do emerytury. Pracudaw 
cy nie wykazują tendencji od zatrzy - 
mywania przy pracy pracowników 
bardziej zasłużonych, również nie uni 
kają redukowania ludzi obarczonych 
rodziną. 

Bezrobocie pracowników umysło- 
wych stwarza jeszcze jedno poważne 
niebezpieczeństwo dla świata pracy. 
Wobec ograniczonych uprawnień dla 
bezrobotnych do pobierania zasiłków, 
zwiększa się coraz bardziej liczba p-+- 
zostawionych bez żadnej pomocy. Pod 
czas gdy w grudniu 1929 r. wynosiła o 
na 57 tysięcy, we wrześniu 1932 wzro- 
sła już do 97 tys. Ta masa bezrobot- 
nych gotowa jest przyjąć pracę na ja- 
kichkolwiek warunkach, stwarza w 
ten sposób niezdrową konkurencję i 
przyczynia się w wydatny sposób: do 
obniżenia poziomu zarobków robotni 
czych. ` 

Jeśli chodzi o horoskopy na: przy 

szłość, to są one według autorów bro- 
szury mocno niepocieszające. 

Instytucje pańsiwowe i samorzą 10 
we, zatrudniające u nas 60 proc. ogó 
łu pracowników umysłowych. przyz- 
wyczajone do „oszczędnej* gospodar- 
ki podczas kryzysu, z pewnością nie 
zwiększą wydatniej szeregów pracow 
niczych nawet w razie poprawienia 
się konjunktury. Przemysł i handel 
wchłonie ich niewielu, nie zatrudni 
wszystkich dzisiejszych bezrobotnych 
ani świeżo wyszkolonych kaudyda- 
tów. 

Z rożważań powyższych wynika, 
że bezrobocie pracowników umysło- 
wych nie ,est bynajmniej zjawiskiem 
krótkotrwałem, nosi  bezwzgledni> 
charakter strukturalnego, a nie kon- 
junkturalnego i grozi poważnie dalszą 
pauperyzacją, proletaryzacją i dekla- 
sowaniem się mas 'pracowniczych. 

Jest to poważny problemat, któr. 
w polityce społecznej i szkolnej musi 
być jak najprędzej uwzględniony J.M. 

  

    

Eksportacja zwłok Ś. p. prof. Parczewskiego 
W poniedziałek 24 bm. odbyło się 

wyprowadzenie zwłok $. p. prof. Al- 
fonsa Parczewskiego z kościoła Św. 
Jana na dworzec. 

O godz. 10 nabożeństwo żałbne w 
kościele św. Jana odprawił ks. prot. 
dr. Paweł Nowicki w asyście ducha- 
wieństwa, przy udziale J. E. metropo 
lity wileńskiego ks. Romualda Jai 
brzykowskiego. 

Zwłoki ś. p. prof. Parczewskiego, 
przeniesione dnia poprzedniego do ko 
ścioła, spoczywały w metalowej trum 
nie na wysokim katafałku, pod bałda 
chimem, zdobnym w czamno-srebrzy 

te draperje. Katafałk otaczało mnó- 
stwo krzewów. Dookoła trumny sta- 
nęli jako straż honorowa korporanci 
akademiccy ze sztandarami. U stóp 
katafalku, złożono wielkich rozmia- 
rów wieniec od Rektora i Senatu USB. 
nadto złożyły wieńce: Rada Wydziału 
prawa USB., Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Wileński Oddział Tow. Histo- 
rycznego, Rada Adwokacka w Wilnie, 
Koło Inflantczyków, Urzędnicy Uni- 
wersytetu S, B., Bratnia Pomoc P, M. 
SUSB., Koło Prawników. Na trumnie 
złożono togę rektorską i biret zmar- 
łego. 

Z piątkowych uroczystości wileńskich. 

  

Przegląd oddziałów kawalerji na placti 
Łaśkiskim przez gen. Dąb-Biernackiego (l) i 
płk Belinę dyw. Pražmowskiego (2) dowódcę 

kawalerji, szaržujacej Wilno w dn, 19 kwiet- ° 
nia 1919 r. 

Echa uroczystości wileńskich. 
Ostatnie uroczystości wiłeńskie, 

uświetnione obecnością Pana Mar- 
szałka, wywołały nietylko olbrzymi 
entuzjazm wśród wilnian, lecz odbiły 
się szerokiem echem po całej Polsce 
Prasa podaje szczegółowe opisy uro- 
czystości, umieszcza fotografje i dru- 
kuje wspomnienia uczestników walk 
o Wilno z „przed 14 lat. Widać z pra 
sy, iż eałe społeczeństwo polskie do- 
brze rozumie, że przez uroczysty ob- 
chód rocznicy wyzwolenia Wilna oka 
zujemy gotowość obrony każdej pię- 
dzi granicy Rzeczypospolitej. 

Jakże inaczej, jakże wbrew opinji 
bezwzględnie całego społeczeństwa, u- 
stosunkowały się do rocznicy oswobo 
dzenia Wilna asy polityczne naszej 
opozycji, Tak o tem pisze p. Rzymow 
ski w „Kurjerze Porannym w art. p. 
t. „Za plecemi żołnierza ': 

„Gazeta Warszawska poprzestała na zdaw 
kowej, ulotnej wzmiance, zawierającej setną 
część tej uwagi, jaką poświęca procesowi Gor - 
gonowej, „Robotnik* poprostu, machnąwszy 
ręką, nie raczył nawet zauważyć ani daty, ani 
rocznicy, ani olbrzymiej, przełomowej -donio 
słości zdarzenia, które z ową rocznicą się wią 
że, 

Panowie endecy raz jeszcze podali sobie 
dłonie z towarzyszami P. P. 5. aby, w zgod- 
nym rytmie serc pokazać swoim i obcym, że 
niema chwili tak wyjątkowej, niema sprawy 
tak ważnej, w której obliczu wszyscy Polacy 
zjednoczyliby się we wspólnem uczuciu, we 
wspólnej wierze, we wspólnem postanowie- 
niu. 

Przed laty czternastu Piłsudski, przedsię- 
biorąc, jako wódz naczelny, historyczną wy- 
prawę wileńską, szykować i dostosowywać ją 
musiał do feryj wielkanocnych, t. j. do okre- 
su, w którym sejm „suwerenny* był nieczyn 
ny, ażeby to ciało oligarchiczne w działaniach 
mu nie przeszkadzało. Obronę ziemi wileńs- 
kiej przemycać trzeba było pokryjomu, po- 
za plecami partyj, władających w sejmie, jak 
zdrożną kantrabandę. 

Minęło lat 14. Rząd, armja, naród święci 
na placu Łukiskim w Wilnie wspomnienie 
bohaterskiej chwili: chwili, okupionej krwią, 
a nagrodzonej zwycięstwem. Przed rozjaśnio 
nemi oczyma Wodza defiluje historja; przecią 
gają sławą okryte pułki — nieugięta, wierna 
tarcza naszej obrony, ostoja całości i niepo- 
dzielności ziemi polskiej. 

Jakiż moment, któryż dzień mógł być wy 
brany trafniej, aby zespolić nas wszystkich w 
jednym akcie siły i solidarności? W wypra- 
wie wileńskiej nie było ani napastliwości im- 
perjalizmu, ani ambicji zaborczej, ani chęci 
rozpostarcia władzy plemienia nad plemie- 
miem. Nie było w niej nic z tego, co tak czę- 
sto towarzyszy pochodowi zwycięskiego orę- 
ża. Oręż Piłsudskiego, gdy wkraczał on do 
Wilna przed laty 14-stu, był właśnie znakiem 
złamania stuletniej przemocy, jaka nad mia- 
stem tem ciążyła, był aktem triumfującego 
braterstwa, sprawiedliwości i cywlizacji, 

Gdy na targowisku międzynarodow=m raz 
po raz wraca zbrodnicze widmo „świętego 
przymierza”, próbującego przeciwieństwa mo 
carstwowe wyrównywać kosztem Polski, ob- 
chód rocznicy wileńskiej położył się wzdłuż 
wszystkich granic naszych manifestem nie- 
wzruszonej a jednoznacznej woli. 

Czemuż w tym manifeście tak starannie 
Swą nieobecność zadokumentowała starszyz- 
na partyjna Endecji i P. P. S.? Czyżby dla niej 
obojętną była kwestja obrony i odporności 
polskiej wobec Wschodu i Zachodu? 

Czyżby nie przywiązywała wagi do tego 
ustroju państwowego i do tego typu cywili- 
zacji, jaki jaśnieje w sztandarze polskim nad 
murami Wilna? : 

Skądże znowu? Nie żądajmy od tych pa- 
nów kosekwencji! 

A dalej pisze: в 
Zarówno starszyzna, siedząca butnie w „Ro 

botniku“, jak eanhedryn endecki, tak zarożu- 
miale strofujący rządy pomajowe, nie mó- 
wiąc głośno, wiedzą jednak doskonałe, ko- 
ma i czemu zawdzięczają to- bezpieczeństwo 
@ jakiem łajać mogą jpokolei zarówo hitle- 
ryzm, jak bolszewizm: odwaga i pewność sie- 
bie tych panów płynie stąd, że przewódcy ich 
siedzą za plecami żołnierza polskiego, za bar 
kami zwycięskiego wodza, i czują, że im nic 
nie grozi. 

A nasza miejscowa bogoojczyźnia 
na prasa, siedząca tu w Wilnie, w pol- 
skiem Wilnie dzięki Marszałkowi, - - 
uroczystościom obchodu czternastej 
rocznicy wyzwolenia Wilna poświęca 
mniej wierszy niż opisowi pierwszegu 
lepszego meczu. 
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Udany raid nad Afryką. 

CASABLANCA, - (Pat), — Zakończony z0- 
stał lot Algier — Marokko. Poza konkursem 
odbyli raid płk, Kwieciński i kpt. Hirszfeld, 
zdobywając za swój przelot duże uznanie i 
wzbudzając wszędzie ogromne zainteresowa 
mie. — Przelot objął trasę 3500 klm., częś- 
ciowo penad Sacharą i górami Atlasu, w wy 
jątkowo ciężkich warunkach |atmosferycz- 
nych. Pomimo to przelot edbył się bez naj- 

Wybory Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej a opozycja. 

Rada Naczelna Polskiego Stron 
nictwa Chrz. Dem. na posiedzeniu v: 
Radomiu mocą specjalnej uchwały ха 
leciła swoim: przedstawicielom w cia- 
łach ustawodawczych wstrzymanie się 
od udziału w wyborze Prezydenta Pań 
stwa. 3 

Zjažd Okręgowy Polskiego Stron- 
nictwa Ludowego Malopolski i Šląs- 
ka w dniu 1 kwietnia br. pod prze- 
wodnictwem Witosa rėwniež wezwal 
swoich przedstawicieli w Sejme i Se- 
nacie do niebrania udziału 'w wybo- 
rach Głowy Państwa. 

Co naležy sądzić o tych uchwałaca 
pisze p. Ex R. w artykule, dyskusyj- 
nym w krakowskim chrześcijańsko - 
demokratycznym „Głosie: Narodu*': 

„Chodzi w danym razie o wybór prezyden 
ta, o akt, którego dokonanie jest obowiąz- 
kiem posłów. Można wysunąć kandydata jed 
nego czy drugiego, można oddać białe kartki, 
o ile kandydata odpowiedniego niema, lub 
ma zbyt małe szanse; — wtedy za wybór nie 
bierze: się odpowiedzialności. Ale niewzięcie 
udziału w Zgromadzeniu Narodowem, to nie 
tylko niespełnienie obowiązku, to krzyk na 
cały świat: tego prezydenta my nie uznaje- 
my. Możnaby nawet to krzyknąć, stojąc na 
pewnem stanowisku, ale trzeba być na tyle 
odważnym, by przyjąć i konsekwencje nieuz- 
nawania aktów: przez tego prezydenta podpi 
nych. Tej odwagi, tej konsekwencji nikt mieć 
nie będzie — chyba komuniści". 

0X 0— 

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał się 4-ty kwietniowy numer 

„Paxóu*, miesięcznika Poroz. Ak. Kat, Stow 
Cena 20 groszy. Do nabycia w księgarnia:h 

  

mniejszego defektu, dając wspaniały wynik. i wszystkic hkioskach. o 
DRUSKIENIK 

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 
SOLANKOWE 

Sale hidropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 

KĄPIELE 
  

  

Inhalatorjum. — Kąpiele 

Słynny zakład leczniczego 

tlenowe, 

stosowania 

Zabiegi specjalne, 

słońca, powietrza i ruchu. 

piankowe. — 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza sołlanka do picia. 
Ordynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.V1. i 1—30.IX. 15% 'zniżka na wszystkie zabiegi 

ZKKK AERO ĄCE REAR EDA 

W nawie wpobliżu о! 
miejsca Senat U. 5. В. уу 
ni z J. M. rektorem, prof. Opoczyń- 
skim i prorektorem prof. Januszkiewi 
czem w togach szkarłatnych z insyg- 
njami. Berła uniwersyteckie okryte 
były kirem. Dalej wszyscy profesoro- 
wie Wszechnicy Batorowej. W nawie 
przed katafalkiem zajęli miejsca wi- 
cewojewoda wileński Marjan Jankow 
ski, prezes Okr. Izby Kontroli, Prezes 
Sądu Apelacyjnego, Prezes General- 
nej Prokuratorji, Prokurator Sądu A- 
pelacyjnego i wielu innych przedsta- 
wicieli władz i dostojników. Lieznie 
bardzo zebrała się młodzież uniwersy 
tecka. Przybyło mnóstwo publicznoś- 
ti. 

Po odprawionych przy katafalku 
modłach trumnę wynieśli na barkach 
z kościoła profesorowie. 

Trumnę złożono na podwyższeniu 
na dziedzińcu Piotra Skargi podal 
głównej bramy kościoła. 

Obok trumny stanęło 10 korporan 
tów, po jednemu z wszystkich korpo- 
racyj, a dalej w czworoboku ustawili 
się poczty sztandarowe korporacyj z 
10 sztandarami. 

Nastąpiły mowy pożegnalne. Z 
krużganku uniwersysteckiego przema 
wiali kolejno, składając hołd zasłu- 
gom Ś. p. rektora Parczewskiego i że- 
gnając po raz ostatni w serdecznych i 
gorących słowach: у 

J. M. rektor U. S. B. prof. dr. Ope- 

czyński, dziekan wydziału prawa USB. 
prof. Panejko, następnie imieniem 
"Tow. Przyj. Nauk. prof. Kościałkow- 
ski, zaś imieniem świata prawniczego 
i Tow. prawników im. Ignacego Dani 
łowicza sędzia p. Leon Sumorok. Wie 
szcie imieniem absolwentów wydz. 
prawa p. Ochocki oraz imieniem Braf- 
niej Pomocy prezes jej Przyłuski. 

Z dziedzińca ruszył kondukt, pro 
wadzony przez ks. prof. d-ra Nowice- 
kiego w otoczeniu kleru, na dworzee 
kolejowy. W kondukcie postępowa?ły 
korporacje akademickie, niesiono 
wieńce, za trumną postępowała rodzi 
na zmarłego, wicewojewoda i inni do 
stojnicy, profesorowie, reprezentanci 
świata naukowego, artystycznego, ii- 
terackiego, dziennikarskiego i t. d. 

Tłumy publiczności oddały zmar- 
łemu profesorówi ostatnią posługę. 

Na uniwersytecie nie było w dniu 
wczorajszym, na znak żałoby, ćwiczeń 
ani wykładów. 

za zajął 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

  

Bij WSZYSCY 
PANOWIE 

NOSZĄ BIELIZNĘ 
-JOTKA" 

    WEZ 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach. galanteryjnych. 

Ks. Łada przegrał sprawę. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 21 
kwietnia w Sądzie Apelacyjnym za- 
padł wyrok w sprawie z oskarżenia 
ks. Łady przeciwko 18 nauczycielom 
seminarjum żeńskiego w Łomży. Ks. 
Łada, prefekt seminarjum żeńskiego 
w Łomży, poczuł się dotkniętym arty 
kułem, zamieszczonym w „Przeglą- 
dzie Łomżyńskim', w którym nauczy 
ciele seminarjum poddali ostrej kry- 
tyce działalność ks. Łady na teren © 
szkoły. Sąd Okręgowy w Łomży wszy 
stkich oskarżonych uniewinnił, a Sąd 
Apelacyjny w dniu dzisiejszym zat- 
wierdził uniewinniający wyrok Sądu 

Okręgowego. 

Żydów w Niemczech pozba- 
wiają pozwoleń na broń. 
WIROCŁAW, (Pat). — Prezydjum policji 

wrocławskiej wydało rozporządzenie mocą 
którego wszyscy Żydzi i osoby pochodzenia 
żydowskiego mają do dnia 26 bm. złożyć 
w gpolfeji posiadane dotychczas karty na 
breń. Motywem rozporządzenia jest rzekomo 
używanie przez Żydów broni „w celach, za 
grażających bezpieczeństwu publicznemu*. — 
'Typcwym przykładem podobnego postępowi 
mia ma hyć sprawa Gassmana. W swoim cza 
sie Gassman w obronie swego życia i mienia 
strzelił przez drzwi do hitlerowców, którzy 
usiłowali wtargnąć do jego mieszkania, 

Obalenie kłamstwa niemieckiego. 
Granice polsko - niemieckie były 
ustalone na podstawie map nie- 

imieckich. 

Szef wydziału zagranicznego partji 
narodowo-socjałistycznej von Rosen- 
berg udzielił przed kilku dniami wy- 
wiadu prasie Hearsta, w którym mię- 
dzy innemi oświadczył rzekomo, że, 
dostęp Polski do morza stworzony 7» 
stał na konferencji pokojowej w Pa- 
ryżu na podstawie sfałszowanych map 
udzielonych przez Połaków  Amery- 
kanom. 

Jako dowód kłamliwości nojwyż- 
szych twierdzeń, korespondent PAT-a 
w Lodynie ma możność opublikowa- 
nia oświadczenia lorda Howarda of 
Penrith, byłego ambasadora * brytyj- 
skiego w Waszyngtonie, który w cza- 
sie rokowań pokojowych był przedsta 
wieielem brytyjskiego ministerstwa 
spraw zagraniczych w komisji, ustala 
jącej granice polsko — niemieckie, wv 
łonionej przez konferencję pokojową. 

Lord Howard oświadczył, że komi- 
‚ 51а ta, w której rzeczoznawcy brytyj- 
scy, francuscy i amerykańscy pracowa 
li w całkowitej harmonji i zgodzie, nie 
opierała swych prac bynajmniej na 
mapach i statystykach polskich, lecz 
przeciwnie, na oficjalnych źródłach 
niemieckich. Podstawą do decyzji był 
przedewszystkiem urzędowy niemiecki 
spis ludności z roku 1911, ogłoszony w 
niemieckiem „„Gemeinde Lexikon“ z r. 
1912, w którym ludność niemiecka na 
obszarze Pomorza polskiego ustalona 
była na 44 proc., a więc tworzyła wy- 
raźną mniejszość. 

Powyższe oświaldczenie lord Ho- 
ward złożył również publicznie dwu- 
krotnie — raz na zebraniu dyskusyj 
nem Towarzystwa Anglo — Polskiego 
w Londynie, po odczycie znakomitego 
historyka prof. Belloca i drugi raz na 
zebraniu dyskusyjnem w Royal Insti- 
tut for Foreing Affaires w Londynie. 
po odczycie byłego posła polskiego w. 
Waszyngtonie Ciechanowskiego. Lord 
Howard podkreślił na obu tych zebra 
niach, że jako jeden z tych, którzy bra 
li udział w wytyczeniu granic polsko- 
niemieckich, może w sposób autoryta- 
tywny zapewnić, że komisja, w której 
współpracował powzięła swą decyzję 
niezależnie od jakichkolwiek wpływów 
zewnętrznych i po bardzo sumiennem 
przestudjowaniu wszystkich urzędo 
wych danych niemieckich, na których 
prace swe komisja opierała. 

Oświadczenie to lord Howard poi- 
wierdził również później koresponden- 
towi PAT-a w Londynie. 
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Obrady Państwowej Rady 
Zdrowia. 

WARSZAWA .(Pat). W dniu 24 b. 
m. rozpoczęły się 'w Ministerstwie O 
pieki Społecznej obrady Państwowej 
Naczelnej Rady Zdrowia. Zebranie za 
gaił i otworzył krótkim przemówie- 
niem p. minister opieki społecznej dr. 
Hubicki, poczem przewodnictwo ob- 
jął podsekertarz stanu dr. Piestrzyń- 
ski. Na porządku obrad znajdowały 
się projekty ustaw o izbach łekatskich 
i o pielęgniarstwie. Ponadto w związ* 
ku z przeniesieniem Departamentu 
Służby Zdrowia z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych do Ministerstwa Opie 
ki Społecznej i połączeniem czynnoś- 
ci z zakresu zdrowia publicznego po 
wołano, oprócz istniejących 12 sekcyj 
dla poszczególnych zagadnień działu 
zdrowia, sekcję lecznictwa i profilak - 
tyki w ubezpieczeniach społecznych 
oraz sekcję spraw opieki lekarskiej 
nad matką i dzieckiem. 
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Emigracja 
Żydów do Palestyny. 

WIARSZAWA, (Pat), — Egzekutywa agen- 
cji żydowskiej w «Palestynie przeznaczyła dla 
komitetu palestyńskiego w Warszawie na 0x 
res półroczny od kwi*tnia do września rb ' 
3,000 paszportów na wyjazd do Palestyny. 

Dzisiaj o godz. 14,55 wyjechało z Warsza 
wy 594 Żydów do Palestyny. 

  

Usuwa zmarszczki, 
zapobiega tworzeniu 
się nowych, usuwa 

plamy i pryszcze. 

  

Zamach czy „zamach? 
BERLIN, (Pat). — Naskutek doniesienia 

posterunku granicznego w Tyrołu policja 
bawarska aresztewała w miejscowości Rim- 
sting w Górnej Bawarji jadących samoeho- 
dem 2 osobników. Jeden z nich jest Hindu- 
sem, członkiem komunistycznej partji rosyj 

skiej, drugi bezpaństwoweem. W samocho- 

dzie skonfiskowano podejrzany bagaż, Wed 
ług informacyj biura Conti, dochodzenie po- 
lieyjne wykazało, że Hindus, który jist męż 
ezyzną 'o atletycznej budowie, zamierzał de 
konać zamachn na przebywającego w Me- 
nachjum kanelerza Hitlera. 

Proces faszystów czeskich. 
BRNO, (Pat), — Rozpoczął się przed Try 

bunałem Stanu proces przeciwko 60 człon- 
kom czeskiego stronnietwa faszystów, oskar- 
żenych © zbrojny zamach na koszary piecho 
ty w Szidenicach w nocy 22 stycznia br. Jak 
wiademe, podczas zamachu tego ranny 79- 
stał ciężko jeden z żołnierzy, zaś dwaj lżej 
ranni. Jako główny oskarżony w procesie 
występuje por. rezerwy Kopsinek, lat 30, 
były gen. Gajda, lat 41, wraz ze swym slo- 

strzeńcem Gejdłem, lat 21. Kopsinek i Gejdł 

zbiegli w swcim czasie zagranicę, zostali jed 
mak wydani sądom czeskim. Akt oskarże- 
nia zarzuca podsądnym dokonanie zbrodni 

zamachu stanu, gwałtu oraz grabieży z bro- 

nią w ręku, podburzania wojska do niepoe 
łuszeństwa oraz do spisku przeciw Rzeczype 
spolitej Czeskosłowackiej, Proees, jak prze 
widują, potrwa kilka tygodni.
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W dniu 23 bm, o godz. 11 przedpoł, mie- 
szkaniec wsi Janusze, gm. krewskiej, pow. 
oszmiańskiego Mackiewicz Stanisław zawia 
domi! wldze, že rano tego dnia © godz. 6 z 
minutami zabity został brat jego Mackiewiez 
Józef mieszkaniec wsi Sabitki, gm. krew- 
skiej w stodole. w ezasie karmienia bydła. 

Mełdujący oświadezył, że zabójstwa do- 
konał rzekomo Lepato Jan, mieszkaniec wsi 

Bójka na 
Ze Święcian donoszą o następującym zaj. 

śeiu: W) dniu 23 bm. o godz, 15 podczas o3- 
pustu ma placu kościelnym w Konstantyno- 
wie mieszkańcy wsi Janowaszczyzna, gm. ko 
byinickiej Franciszek Kotek i Wiktor Pro- 
kop i mieszkaniec wsi 'Grubinięta, gm 
świrskiej. wszezęli pamiędzy scbą bójkę. Zat 
rzymali ich dwaj pesterunkowi Przycki i Эа 
bek i prowadzili do lokału posterunku poli 

  

Poradnik dla budujących dom własny 
wyszedł z druku i zawiera wszelkie informacje, wyjaśnienia i wzory oraz plany, 
nagrodzone na konkursie B. G. K. — zapewniające oszczędność przy budowie 

i ułatwiające otrzymanie 

POŻYCZKI Z FUNDUSZÓW PAŃSTWOWYCH. 
  

DO _ NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
  

Szczegółowe prospekty za nadesłaniem 10 gr w znaczkach pocztowych wysyła: 

Reklama Pocztowa, Warszawa, Plac Napoleona 10. 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tajemnicze zabójstwo granatem. 

Sakitki, przez zemstę ji w chęci zawładnię- 
cia majątkiem. Morderstwa dokonano zapo 
mocą rzaeenia granatu do stodoły, Mackie- 
wiez Józef na chwilę przed śmiercią miał 
powiedzieć do sąsiada, który przybiegł mu 
na ratunek Michałowskiego Bronisława, że 
granat rzucił Jan Łopato. — Wdrožono na- 
tychmiast dochodzenie. 

= 

odpuście. 
cyjnego. W drodze awanturnicy usiłowali 
zbiee t stawili czynny opór posterunkowym, 
rzucili się nawet na post. Dąbka, usiłująe 
go rozbreič i obezwładnić. Posterunkowy Dą 
bek we własnej obronie zranił bagnetem Mal 
kiewicza w duży palee łewej ręki. Małkiewicz 
po zranieniu uciekł, Kota i Prokopa zatrzy- 
mano. 

Urodziła czworaczki. 
Z Horodyszeza donoszą, że we wsi Po- 

ruczyn, $miny horodyskiej 32-letnia Kata- 
rzyna Nieszyn, żena miejscowego rolnika, 
poradziła ezworaezki, Cztery płody płci mę- 
skiej przyszły na świat w stanie niedoroz- 

winiętym 1 wkrótee, mimo zabiegów iekar- 
skieh zmarły. Jest to 8-my z rzędu poród, 
odbyty przez Katarzynę Nieszyn w ciągu 10- 
letniego pożycia małżeńskiego. 

  

Ż pogranicza. 
WYCIECZKA SOWIECKICH STUDENTÓW 

PRZYBYWA DO POLSKI. 

Dewiadujemy się, iż w miesiącu ezerweu 
do Polski przybywa większa wycieczka 50- 
wieckej młodzieży akademickiej wraz z pro 
tesorami. Cel wycieczki — zapoznanie się z 
życiem kulturałno — społecznem Polski. 

SOWIETY WYSIEDLIŁY 5 TECHNIKÓW 
NIEMIECKICH. 

Wezcraj przez Stekpec przejechało 5 tech 
mików niemieckich z kraju Nadwołżańskiego, 
Technicy ci otrzymali polecenie rządu sowie 
<kiego opuszezenia Rosji w ciągu 36 godzin. 

Cel wysiedlenia — sympatje z ruchem hit 
lerowskim w Niemczech, oraz agitacja wśród 
Niemców zamieszkałych w rejonie nadwoł: 
żańskim. 

SOWIETY WYDAŁY FAŁSZERZY 
ZBIEGŁYCH Z POLSKI. 

Komendant eiraży sowieckiej odcinka 
granieznego Michniewicze wysiedlił na teren 

i Piotra Jachimowicza i Zygmunta Liu- 
kę zbiegłych do Rosji sowieckiej z obawy za 
popełnene nadużycia i fałszerstwa na terenie 
polskim. 

Wysiedleni pochodzą z woj, łubełskiego 
Przekazano ieh ednośnym władzom Śledcze 
— sądowym. 

AUTONOMICZNEGO REJONU POLSKIEGO 
NIE BĘDZIE. 

Z. debrze polntormowanego žrėdia dowia 
dujemy sie, iż starania komunistów połskien 
z Dąbałem na czele w sprawie stworzenia w 
rejonie kojdanowskim i zasławskim położo 
nych na pograniczu polskiem  specjalnego 
autenemicznego rejonu polskiego nie odnio 
sły skutku, Mimo zaakceptowania przez wła 
dze mińskie tego projektu — C. K. W. P. K. 
«odrzucił go. 

Odrzicenie projektu komunistów _pol- 
skieh nałeży tłumaczyć znaczną. poprawą sto 
sumków polsko sowieckich i zaniechaniem 

przez władze sowieckie wszelkiej akeji zdąża 

jąeej do przeciwpolskiej propagandy. 

ZATRZYMANIE PODEJRZANYCH 
PRZYBYSZÓW. Z LITWY. z 

Na terenie powiatu święeiańskiego wpobli 
żu graniey zatrzymano kilku osobników przy 
byłych nielegalnie z Litwy. Zatrzymani nie 
umieją podać powedu pobytu na terenie poł 

skim. — Skierowano ich do dyspozycji władz 
śledczych. 

Graużyszki. 
PODZIĘKOWANIE. 

Zarząd Ogniska Nauczycielstwa Polskie- 
go w Graużyszkach, niniejszem składa wy. 
razy głębokiego uznania Panu Ludwikowi 
Oskierce właścicielowi majątku Bołtup, gm 
graużyskiej, pow. oszmiańskiego za tak szla- 
chetn> ustosunkowanie się i udzieloną po 
moc materjalną w akcji konserwacji dro- 
giego zabytku historycznego — pomnika 

Jędrzeja Śniadeckiego znajdującego się aa 

cmentarzu w Horodnikach. 
(—) W. Andrzejewski 

Samoloty litewskie 
nad Oranami. 

Wczoraj rano na terenie Oran mieszkańcy 

pegranicznych wsi zauważyli dwa samoloty 
lecące wzdłuż grniey, Samoloty te miały na 
skrzydłach znaki litewskiej floty powietrz- 
nej. 

Po ckrążeniu m. Oran skierowały się one 
ku Olieie. 

Kradzież skóry. 
W dniu 22 bm. pomiędzy godz. 1 a 3 w 

nocy w m. Lužkach nieznani sprawey, wyja- 
wszy ekna, dostali się do mieszkania Chaima 
Krywickiego i skrdli órżnego gatunku skóry, 
wartości 3 tysiący złotych. 

(7) J. Świątek 

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileńskie 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej" 
napisał D-r Morelowski. 

Ii. „Obrona gobslinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy" od- 
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. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach   

Szybka pomoc ofiarom 
klęski pożarowej. 

W. dniu 13 kwietnia r. b. mieszkań 
cy wsi Kuropole, gminy i powiatu po. 
stawskiego zostali nawiedzeni strasz- 
та klęską pożarową. Niszczycielski a 
gień, szerząc się z huraganową szyb- 
kością strawił w ciągu kilku godzin 
42 siedziby włościańskie, obracając 
w zgliszcza cały dobytek pogorzelców. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, wierny swej idei prze- 
wodniej, postanowił przyjść z niez- 
włoczną doraźną pomocą ofiarom ży- 
wiołowej klęski i w dniu 23 b. m. t. į. 
po upływie zaledwie 10 dni, na zarzą- 
dzenie inspektoratu wojewódzkiego w 
Wilnie specjalnie delegowani na miej 
sce klęski ogniowej pracownicy zak- 
ładu, uskutecznili zaliczkową wypła 
tę odszkodowań, co umożliwi pogorzel 
com niezwłoczne nabycie budulcu na 
odbudowę spalonych przez pożar sie- 
dzib. 

Stan bezpieczeństwa pożaro- 
wego na Wileńszczyźnie. 

Opracowana statystyka pożarów w woj. 

wileńskiem za pierwszy kwartał rb. jest zna 

eznie mniejsza niż podobna z lat ubiegłych. 

W. ciągu I kwartału na terenie powiatór 

Wileńszczyzniy zanotowano 138 pożarów, 
w czasie których pastwą płomieni padło prze 

szło 130 budynków gospodarskich i około 70 

domów mieszkalnych. 

Najwięcej pożarów było z nieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem. 

Teroryści w „Cyrku” na Połockiej 

Sprostowanie. 
Zamieszczony wczoraj na tem miejscu ar 

tykuł p. t. „Listy podwawelskie* został anie- 
kształcony wskutek włamania szpalt w nie- 
odpowiedniej kolejności. 

Ustęp zaczynający się od słów „Nis zmie 
nił się Kraków..." (1 szpalta, wiersz 33 oć 
dołu) do słów „,..o występach Pawła Bara: - 
towa na deskach sceny żydowskiej". (2 szpal 
ta, wiersz 12 od dołu) musi być wysunięty 
na czoło, jest bowiem początkiem artykułu 

Szanownego Autora i Czytelników n: 
szych najmocniej przepraszamy za tę niz. 
miernie przykrą pomyłkę. 

Autobusy Wiino—lwieniec. 
Z dniem 30-go kwietnia po przerwie -i- 

mowej rozpoczną kursować autobusy Wilno 
—lwieniec przez Oszmianę — Holszany — 
Wbłożyn. 

Odjazd z Wilna o godz. 16 (4-tej). 
Odjazd z Iwieńca o godz. 1.30 w rocy. 
UWAGA: W piątek z Włina a w sobotę 

z Iwieńca autobus nie kursuje, 

    

LL MIR AA K? 

Posiedzenie grupy regjo- 
nalnej B. B. W. R. 

Dziś, t. j. we wtorek 25 b. m. a 
godzinie 11-ej w sali sekretarjatu wo 
jewódzkiego BBWR. odbędzie się pier 
wsze od czasu zamknięcia sesji parla- 
mentarnej posiedzenie wileńskiej 
grupy regjonalnej posłów i senatorów 
BBWR, na którem mają być omówie 
ne wytyczne najbliższej pracy organi- 

      

zacyjnej obozu prorządowego w tere- 
nie. 

Tani tydzień książki. 

Jak w latach ubiegłych, tak i w ro 
ku bieżącym odbywa się we wszyst- 
kich księgarniach w dniach od 27 
kwietnia do 10 maja „Tani tydzień 
książki”. Obniżka od cen katalogo- 
wych wynosi od 30 do 90 proc. wob-c 
czego już za kilkanaście groszy można 
nabyć cenne i wartościowe dzieła. Po 
dniu 10 maja będą obowiązywały zpo 
wrotem pełne ceny katalogowe. Ksią 
żki po cenach obniżonych można ró- 
wnież zamawiać pocztą, przyczem zo 
staną wykonane te zamówienia za- 
miejscowe, które wpłyną do dnia 14 
maja. 
BERETY ZZA TRZY ZZ ZATYKA OTETZETOWZA 

Pomóżcie bezrobotnym! 
TTT STT DSS SSRI T TI NOT TT URK TRS 

Paradoksy ojców miasta. 
W n-rze z dnia 20 b. m, zamieści- 

liśmy komunikat elektrowni, usiłują- 
cy wykazać, że żądania zniżki opłat 
za prąd są niesłuszne. Jako argument 
walny czytamy: 

Jeżeli porównamy cenę wileńską z inne- 
mi miastami, to stwierdzimy, że nie jes. 
ona wysoka: 

Borysław 85 gr., Brześć 90 gr., Bydgoszcz 
69 gr., Biała 78 gr., Białystok 92 gr., Toruń 
14 gr., Cieszyn +6 gr., Uzęstochowa 90 gr., 
Gdynia 80 gr., Kielce 95 gr., Kalisz В1 gr., 
Lwów 63 gr., Lublin 80 gr., Piotrków 95 xr., 
Sosnowiec 50 gr. Warszawa 55,5 gr, Wil- 
no 75 gr. 

Sosnowiec — 50, Wilno -— 75 gr. 
(plus 10 gr. na bezrobinych)! 

Płacimy za to samo o pięćdziesiąt 
procent więcej (plus dziesięć groszy 
na bezrobotnych)! To nie drobnost- 
ka! 

Poza tem nie możemy przyjąć na- 
stępującego rozumowania: „Pipidów 
ka pobiera złotówkę za 1 kwg., więz 

i my czyńmy to samo*. Pipidówka 
może mieć wygórowany koszt włas- 
ny, Pipidówka może urządzać syne- 
kury w administracji, Pipidówka mo- 
że uprawiać lichwę... 

Komunikat cytuje cyfry. Dła nas 
byłoby ciekawsze i miarodajniejsze ze 
stawienie kapitału zainwestowanego 
w elektrowni z dochodem. (Ciekawe 
byłyby pozycje administracji, 

Elektrownia podkreśla jako konce 
sję na rzecz ulżenia abonentom wpro 
wadzenie zniżkowych . liczników na 
prąd gospodarczy. Zapowiada rów- 
nież „studja* nad opracowaniem ta- 
ryfy „blokowej*, zależnej od ilości zaj 
mowanych pokojów. „Taryfa bloko- 
wa“ ma zryczaliowač prąd świetlny 
i gospodarczy. е 

O kogož to tak chwalebnie się tro- 
szczy elektrownia? O sfery niezamoż- 
ne? Ci dla których zniżka prądu jest 
bardzo potrzebna nie niają elektrycz 
nych rurek do włosów. czajników i 

innych grzejników. „Ilość pokojów* 
w tych sferach jest także... dosyć og- 
ramiczona. Nie możemy się oprzeć wra 
żeniu, że jest to (z lekką przesadą) 
premjowanie luksusu. Bo nie byłoby 
nieszczęściem gdyby Pani musiała 
zróbić fryzurę rurkami magrzanemi 
na maszynce spirytusowej, a panna 
służąca wyprasować spodnie želaz- 
kiem napalonem węglami. Natomiast 
jest bardzo smutne, gdy 10-letni chło- 
pak ze szkoły powszechnej ma już ze 
psuty wzrok z powodu ślęczenia nad 
książka w półmroku. 

Znamienny jest następujący ustęp 
z komunikatu elektrowni: 

Przypuszezenie, že przy tańszym prądzie 
będzie większe zużycie tegoż, jest błędne; 
dziś każdy 6szczędza i zmniejsza swoje za- 
potrzebowanie światła w demu i z obniże- 
niem ceny nie źwiększy tego zapotrzebows- 
nia — ehyba w sklepach i przy reklamach. 
Ponieważ opłata za energję elektryczną wy- 
nosi zaledwie 2 proc, od normalnych miesię- 
cznych wydatków obywatela, nie można przy 
puszczać, aby kilkuprocentowe cbniženie tej 
taryfy odbiło się wydatnie na budżecie mie- 

sięcznym. ; 
Jednym tchem takie dwie kontrasto 

we sugestje: „jest bardzo źle — każ- 
dy oszczędza ma oświetleniu" i dru- 
ga — „nie krzycz obywatelu, wyda- 
jesz tak dużo, że to, co my od ciebie 
bierzemy — drobnostka, o której ga- 
dać nie warto. 

Racja! Jednym jest dobrze, dru- 
gim jest źle. Jedni muszą oszczędżać 
na światle. inni — wydając kilkanaś- 
cie złotych na prąd — poświęcają na 
tormoże i mniej niż 2 proe. swoich 
normałnych miesięcznych wydatków. 
Szkoda tylko, że elektrownia idzie na 
rękę wyłącznie tym „innym“. Naszem 
zdaniem powinnoby byč akurat odw- 
rotnie. 

Żądamy uprzystępnienia światła 
w domach niezamożnych. Żądamy 
zniżki ceny prądu oświetleniowego! 

Aresztowanie herszta awanturników. 
Ostatnio do policji Śledczej wpłynęło 

szereg skarb, iż w domu noclegowym przy 
ulicy Połockiej 4 grasuje banda wymusiciel 
która tym razem objektem swego procederu 
ebrała nie handlarzy i kupców, lecz swych 
nieszczęśliwych, bezdomnych kolegów, któ- 
rych nieprzychylny los zmusił szukać sehro 
nienia w murach osławionego „Cyrku*. 

NASZA JEST NOC... 

Z chwilą pojawiania się nowego „faeeta* 
szajka odrazu go teroryzowała. Rozpoczyna- 
ło się od żądania p*aniędzy na wódkę. Gdy 
następowała odmowa, spychano nowiejusza 
z nar, robiono pod jego adresem rozmaite 
uwagi, szturchano i t. d. 

Prawdziwa „rozprawa* zaczynała się jed 
nak w nocy, kiedy mieszkańcy „Cyrku* już 
spali, Członkowie szajki wpierw przeszuśi- 
wali skrzętnie hieszenie śpiącego, później 
budzono ge przy pomocy taz zw. „rowern“. 
(Spesób ten polega na tem, że śpiącemu wty 
ka się pomiędzy palce na nogach kawałAi 
papieru, które następnie zapala się. Nieszezę 
śliwy budzi się cd bólu i zczyna robić noga 
mi ewclucje, przypominające ruchy nóg ro 
werzysty). Sterozyzowana w ten sposób ofia- 
ra dostawała ponadto kilka uderzeń, a gdy 
próbowała stawiać opór, grożono nożem. — 
Dopiero obecnie zostało wyświetlone, iż 
krwawe rozprawy nożowe, nie należące zre- 
szłą de rzadkości w „Cyrku*, rozegrały się z 
winy wspomnianej į7ajki. Ježeli gość nie 
miał pieniędzy, odbierane mu płaszcz, ma | 
rynarkę oraz inną garderchę, którą wymu- 
diciele realizowali później na wódkę w pod- 
miejskich knajpach. Stałi bywaley „Cyrku* 
w Gbawie zemsty nie cśmielali się denuncio 
wać awanturników, pastwiących się nzd nie- 

szczęśliwymi, wobee czego działalność ich 
przez dłuższy czas uchedziła im bezkarnie. 

NAPAD NA „MAŁY CYRK*, 

Ostatnio awanturnicy dekonali nowego 
występu, który tym razem zaprowadził ich 
za kraty więzienne, Mało z wiłnian wie, iż 
prócz wspomnianego domu  noelegowego 
przy ulicy Pełockiej jest drugi dom nacle- 
gowy przy ulicy Wurkowskiej 28, będący 
„prywstnem przedsiębierstwem*, gdzie za 15 
Ег. każdy pozbawiony dachu nad głową może 
znaleźć schronisko, Właściciele tego lekalu, 

zw. „Małym Cyrkiem* pedebno nie narzeka 
ją na kryzys. Klijenteli nigdy nie brakuje... 
Awanturnicy z demn neclegowego na Poloc 
kiej onegdaj późne w nócy wdarli się dv 
„Malego Cyrku“ i steroryzowali -wszystkich 
obecnych, pobili ich zabierając rzeczy, jakie 
mogły znaleźć popyt u knajpiarzy. Rozgró- 
miwszy „Mały Cyrk* napastnicy ułotnili sie, 
Wówczas poszkodowani, którzy pozostali 
bez marynarek, bez płaszczy, lub bez spodni 
— złeżyli skargę do policji. 

ARESZTOWANIE „KRÓLA CYRKU* i JEGO 
PRAWEJ RĘKI. 

Poelieja wszezęła energiczne dochodzenie. 
Przeprowadzone wywiady i obserwacje us- 
staliły istnienie wspomnianej szajki oraz naz 
wiska jej członków, Wkezoraj bandę tę zlik- 
widewano, W pierwszym rzędzie aresztowa 
re herszton. Okazał się nim zawodowy zło- 
dziej Piotr Malawko, stały bywalec „Cyr- 

ku — ezłowiek © dużej siłe fizycznej, niebez 
pieezny nożownik i awanturnik przezwany 
przez swych kolegów „Królem C/fku*. Teguż 
dnia aresztowano jego prawą rękę zawodo- 
wego złodzieja Justyna Jarmuszko oraz 2 
innych awanturników: Pozostali" ukrywają 
się. Policja prowadzi dalsze dochodzenie. — 
Aresztowanych osadzono -w areszcie eentral- 
nym do dyspozycji władz sądowych. 

  

„Maszyna piekielna" emancypantek. 
Wiele uprzemawia za tem, że współcześ- 

ne tempo emancypacji tak zwanej płci słabej 
przybiera w niektórych dziedzinach zdecy- 
dowanie ni*pokojące tempo. Nikogo już nie 
dziwi, kiedy na rozstajne drogi wychodz 
„słaba” niewiasta i zabawia się tam w ra- 
bunek (jak to jest w Ameryce). 

Posterunek policji w Jaszunach złożył do 
wód, że zdziwieni» to również jest mu ob- 
ce i że także niektóre nasze przedstawiciel 
ki płci słabej weszły na kręto ścieżki współ- 
czesnego równouprawnienia. 

Działo się to w majątku (Kiejdzie, powia 
tu wileńsko — trockiego. Obywatele Wierzyń 
scy niszbyt dobrze żyli z kiłku rodzinami 
okolicznych wsi, które rościły nieuzasadnio- 
ne pretensje do majątku, Na tem tle powsta 
wały zatargi. 

Pewnego dnia państwo Wierzyńscy ótrży 
mali list, pisany niewprawnym charakterem 
pisma. Autor, podpisany sfałszawanem nar- 
wiskiem wójta gminy, żądał, by. złożono 
okup w wysokości 30: złotych pod opisaną 
brzózkę, w przeciwnym razie groził podpa- 
leniem zabudowań majątku. Państwo Wie 
rzyńscy powiadomili o szantażu policję, a 
w kilka dni potem spłonęła stodoła. 

Po pożarze nadszedł drugi list, ający 
już 1500 złotych i zaw. 

w razie niespełnienia żądania dom miesz 
żalny majątkn będzie wysadzony w powiet- 
sze maszyną piekielną. 

Cały posterun=k dokładał starań, by wi 
kryć podpalacza i szantażystę. Komendant 
posterunku polecił dyskret pod pozorem, 
że bada się postępy uczniów, przejrzeć z:- 
szyty uczniów szkół powszechnych w okol - 
cy. Spodziewał się, że w ten sposób natraf* 
na ślad zagadkowego autora listu, który 
miał niewprawny, uczniowski charakter pi 
sma. 

W pewnej szkole znaleziono zeszyt -z pi- 
smem podobnem. Zeszyt należał do 17-let- 
niej Marji Os'powiezówny. Dziewczynę zab 
rano na posterunek i tam zaczęło badać ją 
Gd godz. 11 w. do 2 w nocy, potem pozwolo 
no jej przespać się na posterunku do godz. 
7 rano i wznowiono badania. 

Z początku dziewczyna nie przyznała się 
de winy. Potem zaś powiedziała, że pisała 

   

  

  

  

  

   

   

jący pogróżkę, że 

list za namową córki służącej w majątku 
Kiejczie 27-letniej Heleny Kobryń. U sędzie 
go śledczego Osipowiczówna z początku nie 
przyznała się do winy, potem zaś potwier- 
dziła swoje poprzednie zeznania, Kobryń 
aresztowano oczywiście i osadzono w wię- 
zieniu. 

MWiczoraj "Marja Osipowiczówna i Koh. 
ryń stanęły przed sądem pod zarzutem szan 
tażu i podpalenia. Do winy nie przyznały 
się. Osipowiczówna kategorycznie twierdzi. 
że przestraszyła się policji o oskarżyła zupeł 
nie niewinną kobietę. Nie wie nic o listach. 
Była u spowiedzi, przyznała się księdzu, że 
skłamała. Ksiądz kazał jej, by mówiła praw- 
dę, dlatego też przed sądem mówi tylko praw 
dę, Przedtem mówiła także swej nauczyc'et 
ce, że w obawie przed policją, która stra- 
szyła ją rzekomo więzieniem przyznała się 
do niepopełnionej winy i rzuciła oskarżenie 
na Kobryń. Zeznająca w charakterze świad- 
ka nauczycielka potwierdziła tę okoliczność. 

Ekspertyza grafologiczna listów szantażu 
jących i pisma Osipowiczówny, dokonana pv 
przednio w Warszawie, orzekła, że listy 13 
pisała Osipowiczówna. Jednak na rozprawie 
obrona prosiła o ponowną, bardziej ścisłą 
ekspertyzę, ponieważ zachodżi przypuszcze- 

i poprzednia była dokonana zbyt p.- 
bieżnie, Sąd przychlił się do wniosku obrony 
i sprawę odroczył do 5 maja. 

Marja Osipowiczówna była przygnębiona 
nie płakała. Sprawia wrażenie niez 

byt inteligentnej i szczerej. — „Emancypac 
ja“ jej dostrzegalna jest w męskim pasku i 
berecie. Czy jest jednak aż tak „zemancy- 
mowana* jak jej siostry po Ewie w Ameryce. 
A może ulega sugestywnemu pojęciu o eman 
cypacji? 

Pokaże to dalszy ciąg rozprawy. Pokaż? 
także czy policja w Jaszunach nie zabardzo 
przecenia „emancypację“ uczenie szkoły pow 
szechnej. Włod. 

—::(): = 

Sprawa Pilki. 
,  Sprwa Marji Pilki, zabójezyni Purty, zdję 

ta z wokandy z dnia 25 kwietnia, została wy- 
znaezona na dzień 19 maja bież roku, W 
obronie Pilki wystąpią mee. Andrejew i mee. 

Sztukowska. Włod. 

   

  

   

  

dwa 
ma jwięłksze 

powaby 
świeża, młodzieńcza 

cera i smukła postać 
Co bardziej pociąga? Niezrównany 

jest urok pełnej wyrazu twarzy, pod- 

kreślony jeszcze bardziej wdzię- 

kiem młodości i zdrowia. 

Codzienne używanie mydła Palm- 

olive pomoże Pani bezcenne to 

dobro zdobyć i utrzymać. Do wy- 

robu mydła tego bowiem służą 

słynne olejki owoców oliwnych, 

palm 1 orzechów kokosowych. 

Obfita piana mydła Palmolive czy- 

ści łagodnie pory skóry i nadaje 

jej czarowną świeżość i delikatność 

młodości. 

Niech Pani używa mydła Pałmolive 

nietylko do twarzy, lecz również 

do całego ciała. Będzie Pani za- 

skoczona wynikiem, jaki się uka- 

że już po krótkiem stosowaniu. 

Wyrób Bi   

                

   

  

      
   

   

      

    
   

Kłopoty finansowe magistratu. 
Na dzień 15 maja przypada termin 

płacenia kolejnej raty pożyczki angiel 
skiej, zaciąginętej przez magistrat wi 
leński za czasów okupacji rosyjskiej. 
W sprawie tej w najbliższych dniach 
udaje się do Warszawy delegat rządo 
wy przy samorządzie wileńskim p. A- 
dam Piłsudski. Ponieważ pożyczka ta 
spłacana jest wspólnie przez rząd i 

  

  

miasto, p. Adam Piłsudski odbędzie 
konferencję z przedstawicielami Mi- 
nisterstwa Skarbu. 

Jednocześnie delegat rządowy bę- 
dzie czynił starania w Banku Gospo 
darstwa Krajowego o sprolongowa- 
nie terminu płatności kilku pożyczek 
zaciągniętych przez gminę m. Wilna. 

Przyjazd do Wilna przedstawiciela ZASP-u. 
W magistracie spodziewany jest w 

najbliższych dinach przyjazd przed- 
stawiciela Z. А. $. Р-п dla porozumie- 
nia się w sprawie prowadzenia teat- 
rów wileńskich w przyszłym sezonie. 
Natychimiast po przybyciu delegata 
odbędzie się z jego udziałem posiedze - 

nie magistratu. Kwestję teatralną ma - 
gistrat pragnie rozstrzygnąć w jakna) 
szybszym terminie, by umożliwić no- 
wemu dyrektorowi skompletowanie 
zespołu i przygotowanie się do nowe 
go sezonu. 

Przygotowania do 3 Maja. 
Na terenie wszystkich powiatów 

województwa wileńskiego powstały 
komitety obchodu 3 Maja. 

W miastach powiatowych odbędą 
się pochody i akademje poświęcone 

świętu i rocznicy 3 Maja. 
W obchodach tych wezmą oficjal- 

nie udział przedstawiciele władz po- 
wiatowych, wojskowych, duchowień - 
stwo oraz obywatele powiatów. 

Wymiana więźniów politycznych między 
Polską a Litwą. 

Naskutek powtórnej interwencji Między- 
narodowego Czerwonego Krzyża w Genewie 
w sprawie wymiany więźniów politycznych 
między Polską a Litwą doszło do porozumie- 
nia z przedstawicielami rz*du litewskiego, któ 
rzy przyjęli przedłożony im w tej sprawie 
wniosek. 

Wymiana. więźniów. politycznych między 
Polską a Litwą odbędzie się 15 czerwca rb. 
Wydanych będzie 25 więźniów, odsiadujących 
ciężkie długoletnie więzienie. zeza 

Wiadomość powyższą podaj» wczorajsza 
prasa litewska, wychodząca w Kownie, 

RADJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 25 kwietnia 1933 r. 
11,40: Przegląd prasy Kom. meteor. Czas. 

12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteóc. 
14,40: Progr. dziėnny. 14,45: Muzyka popular 
na (płyty). 15,15: Giełda roln. 15,25: Radjowa 
gazetka rzemieślnicza. 16,35: „Wiśród iksią- 
žek“. 15,50: Koncert dla młodzieży (płyty!: 
Muzyka hiszpańska. 16,20: „Odrodzenie Pań 
stwa Polskiego" — odczyt dla maturz. 16,40: 
„O iKazimierzu Wielkim“ — odezyt. 17,00: 
Koncert symf. 17,56: Program na środę. — 
18.00: „Krążenie materji, jako warunek: ciąg 
łości życia" — odezyt. 18,20: Wiad. bieżące. 
18,25: Nowości taneczne (płyty), 18,40: „Po- 
jęcie i mniejszość narodowa” — odczyt Ft. 
18,55: Rozmait, 19,00: Godz, odc. pow. 19,10: 
Rozmait. 19,15: Recytacje. Utwory. poetyc- 
wie Henryka Sienkiewicza. 19,30: „O muzv- 
ce renesansowej" — felj. -19,45: Pras. dz 
radj. 20,00: Koncert życzeń (płyty). 2100: 
Koncert. 21,30: Wiiad. sport. Dod. do -pras. 
dz. radj, 21,40: Recital śpiewaczy. 22,20: Aa- 
dycja literacka pośw. Ignacemu Chodźce. — 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Utwory Sergjus/a 
Prokofjewa (płyty). Na zakończenie muz. tan. 
z Warsz. ` ь 

WARSZAWA. 

WTOREK, dnia 25 kwietnia 1933 r. 

15,30: Komunikat Państw. Urzęd, Wych. 
Fizyczn. i Państw. Zw. Sportowegó. 15,50. 
Płyty. 18,25: Muzyka lekka i taneczna, — 
19,20: „Bieżące wiadomości rolnicze”. 22,20: 

Kwadrans literacki „Namiętny Pielgrzym 
fragmn. z książki Anatola Sterna. 22,35: Mu- 
zyk taneczna z Adrji. 

NOWINKI RABJOWE. 
DWA SŁUCHOWISKA WILEŃSKIE. 
Postać i twórczość znakomitego gawę- 

dzairza naszego przypomni  radjosłucha- 
czom dzisiejsza audycja literacka, która o g. 
22.20 nadana zostanie ze studja wileńskiego. 
Na program jej złożą się dwa słuchowiska: 
1) „Wł palestranckim młynie* fragment z 
„Pamiątek Soplicy* i 2) „Po kweście* -- 
fragment z nieśmiertelnych „Pamiętników 
kwestarza“, 

POLSKA MUZYKA SYMFONICZNA. 

O godz. 17 nadany zostanie z Warszawy 
popołudniowy koncert symfoniczny pośw'e- 
cony wyłącznie muzyce polskiej w wykona- 
niu orkiestry Filharmonji Warszawskiej -pod 
dyrekcją Grzegorza Fitelberga. Na program 
koncertu złożą się: poemat symfoniczny Ró- 
życkiego „Mona Lisa”, Wieniawskiego „Ba- 
jeczki”, Maszyńskiego „Scena wiejska” o wy- 
bitnie polskim charakterze i nvreszcie syni 
fonja Borowskiego. 

    

MUZYKA ROSYJSKA, 

Szereg najcelniejszych utworów Sergjusza 

Prokofjewa, czołowego komipozytora wspó!- 
czesnej mmzyki rosyjskiej usłyszymy dzisiaj 
w radjo o godz. 23 w koncercie z płyt gra- 
mofonowych. Poprzedzi audycję słowo wstę 
pne p. St, Więsławskiego. 

Stenarjlsie sali 
Lekarstwo. 

Przyszedł meldunek do władz, że Boni: 
facy Grudziński odkaża. spirytus, czem wy- 
kracza przeciw przepisom sanitarnym. Wy- 
delegowany: przedstawiciel władz przeprowa- 
dził rewizję na miejscu i stwierdził istnie- 
ne 4 litrów politury. Pozatem w szafie zna- 
lazł spirytus odkażony. 

Sprawa oparła się o Sąd Grodzki, 
— Proszę Wysokiego ' Sędziego! zawołał 

na wstępie oskarżony. iPrzedewszystkiem ja 
mam dwóch świadków płci żeńskiej, któ- 
rych proszę dopisać, 

— Jak się nazywają ci świadkowie? 
— A otóż to właśnie, że nie wiem jak cię 

nazywają. 
— To jak możecie prosić o dopisanie ta- 

kich świadków? 
— Zaraz sobie. przypomną. Jedna jest 

Rajzisówna, a druga Petronela. Jedna e 
dzi pod oknem, a druga z brzegu ławki. Sam 
Sąd może zapytać jak się nazywają i co wie 
e Obie mają wziąć winę 4 litrów na sie 
1e. 

— Rajzisówna! Jak wam na imię? Jani: 
na! Cudownie! Co wiecie o tej politurze? Czy 
bierzecie winę na siebie? в 

— Po pierwsze biorę. po drugie nie wine 
po trzecie nie na siebie. Miałam tylko pa- 

liturę i tylko dwie butelki i tylko na łóżko 
i na komodę. 

— A skąd były cztery butelki? 
й R Tę połowę winy wyjaśni drugi świa- 
ek, 

Petron=la Butkiewicz w bardzo podobny 
sposób wzięła na siebie dwie, brakujące di 
czterech butelek. 

Pozostała niewyjaśniona sprawa spirytu- 
su w szafie, 

— Skąd, powiedźci= oskarżony, wziął się 
u was ten spirytus? 

— Z kstaru żołądka! 
— Jakto z kataru spirytus? 
— Nie $pirytus z kataru, a z kataru się 

wziął. Dlatego był spirytus, bo mam katar 
żołądka. 

— A kto wam poradził takie lekarstwo? 
— A kto? zaraz kto? kobieta! Powiedzi? - 

ła kup w mieście nałane w butelkę korzenie. 
Tak kupiłem. Dla swego zdrowia kupiłem. 

— Aha, dla zdrowia,a co robicie z tym 
płynem, smarujecie się, czy pijecie. Jak uży- 
wacie, do czego ten płyn? 

— Do butelki. 
— Ależ u was tych butelek była pełna 

szafa. 
— Proszę Wysokiego! U każdego gospo- 

darza teraz na wsi pełno... 
— Czego pełno, tego denaturatu. 
— Nie, lekarstwa, 
— A na strychu, ta rurka szklana i ko- 

rytko, to także było lekarstwo? Co powiecie 
o tej sprawie? 

— Z tej sprawy to będzie jeszcze wiełka 
sprawa. „Ale dopiero będzie... 

— A z czego się utrzymujecie? 
— Z rąk pracy. 
Sąd nie wziął pod uwagę cianpień oskar- 

żonego, i kataru i przyszłej rozprawy o rur- 
kę i skazał go (nie licząc grzywny) na mie- 
siąc aresztu. Ost.
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— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
Ćzisiejszym 25 kwietnia według P. I. M. -— 
W całym kraju pogoda słoneczna o zachmu 
rzeniu umiarkcwanem. — Rano miejscami 
chmurno, Cieplej. Słabe wiatry z kierunków 

OSOBISTA 
— Wyjazd de Warszawy prezydenta mia 

sta. Wjczoraj wieczorem wyjechał w spra- 
wach samorządowych do 'Warszawy prezy 
dent miasta dr, Maleszewski. 

MIEJSKA. 
— Spodziewane redukcje w wydzia 

le podaktowym magistratu. W związ 
ku z zamierzonem przejęciem przez 
władze skarbowe wymiaru podatków 
lokalowego i od nieruchomości, w wy 
dziale podatkowym magistratu będzie 
musiała nastąpić pewna reorganiza: 
ja co w konsekwencji pociągnie re- 
dukcję kilkudziesięciu urzędników. 
Przejęcie wymiaru spodziewane jest 
w jesieni r. b. O ile termin przejęcia 
wymiaru nie ulegnie zwłoce, poczyna 
jąc od 1 czerwca personelowi podlega 
jącemu zredukowaniu praca zostanie 
wymówiona. 

Wniosek przemianowania ul. Niemieckiej. 
Dowiadujemy się, że grupa radnych żydow. 
skich zamierza zgłosić na jednem z najbliż 
szych posiedzeń Rady Miejskiej wniosek nag 
ły o przemianowanie ulicy Niemieckiej. — 
Wnioskodawcy motywują swój wniosek ostat 

mm kursem polityki niemieckiej, która dop 
rowadziła do pożałowania godnych zajść w 
Niemczech, ce w konsekwencji powoduje od 
separowani» się w nich całego kulturalnego 
Świata. 

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie zagadnieniom polskiego filmu, uję- 
tym w szereg krótkich referatów, które da- 
dzą mąterjał do dyskusji. A więc p. T. Byr 
ską4 będzie mówił o „Scenarjuszach filmu 
polskiego", p. J. Ronard Bujański zajmie się 
Żywem słowem w filmie", p. W. Preiss zre 

uje zadanie aktora w filmie, następnie p. 
St. Klaczyński wygłosi referat o „Możliwoń- 
<iach filmu polskiego“ a p. T. Cieszewski 
o „Recenzencie na polskim filmie", 

Początek o godz. 20 m. 40. Wstęp dlu 
członików rzeczywistych i członków sympa- 
tyków bezpłatny. Wjprowadzeni goście pła- 
cą — I złoty, Młodzież akademicką korzy- 
sta ze zniżek. + 

  

   

   

  

Z KOLEI 
— Staraniem Zarządu P. K. P. w Wilnie 

dnia 25 bm. w gmachu Ogniska Kolejow. 
Przysposob. Wojsk. (Kolejowa 19) odbędą 
się 2 odczyty. с 

1) Odezyt dr. med. Alkenina pt. „Jak har 
łować nerwy wodą', — Początek o godz. 18. 

2) Odozyt z przezroczami prof, dr. Marja 
na Morelowskiego pt. „Sztuka z doby Baro- 
ku, a Wilno i Warszawa“. — Wstep wolnv. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Ze Zw. Absolwentów Gimn. Jezuitów. 

w Wiłnie. Dnia 21 bm. odbyło się Walne Zgro 
madzenie na którem wybramo władze Związ 
ku w składzie następującym: 

Zarząd: Prezes—p. Zdzisław Illinicz; wice 
prezes — p. Wacław Łapiński; sekretarz —= 
p. Zbigniew Leszczyński; skarbnik — p. Jo 
те? Sarnacki. 

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący — p. 
Czesław Pawłowicz, członkowie: pp.: Kazi- - 
mierz Markowski, Jerzy Pereszczako. 

Sąd: Przewodniczący: p. Jan Głowecki, 
członkowie pp.: Eugenjusz Piotrowicz, To- 
masz Wereszczaka, Paweł Delalicz i Franc'- 
szek Stefanowicz. 

— Nowe władze Ligi Morskiej i Kolonjal 
nej. W niedzielę dnia 23 bm. odbyło się dn- 
"Tóczńe walne zebranie Ligi Morskiej i Ko. 
lonjalnej. z 

Obrady zagaił p. kurator Szelągowski, prze 
wodniczący zaś z wyboru p. Wacław Rytel. 

Na zebraniu m. in. dokonano wyboru no 
wych władz Ligi. 

W tajnem głosowaniu do zarządu wybrani 
zostali p. p. wojewoda Jaszczołt, admirał Bo 
rowski, dyr. Miłkowski, prezes Szumański, 
Buczyński, rektor Opoczyński, płk, Kruk - 
Szuster, Wolski, Matuszkiewicz, Rohowicz i 
major Kozłowski, na zastępców zaś pp.: Do- 
bosz, komandor Blinstrup, Szczęsny, Hajdul 
dotychczasowy sekretarz Ligi dyr. Kopeć. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Posiedzenie Wileńskiego Towarzyst wa 
Lekarskigo wspólnie z Wil. T-wem Ginek>- 

logicznem odbędzie się dnia 26 bm. о godz. 

8-ej wiecz. w sali przy ul. Zamkowej Nr. 24 

— (Odczyt dr. Jankowskiej. Z inicjatywy 

Stowarzyszenia Kobiet z Wyższem Wykształ 

Fam #' 

ceniem odbędzie się we wtorek dnia 25 bm. 
o godz. 6-ej w sali wykładowej Nr. 1 Uni. 
'wersytetu Stefana Batorego (główne we : 
przy ul. Ś-to Jańskiej) pierwszy z zapowie- 
dzianego cyklu zagadnień z życia kobiety 
odczyt dr. Jankowskiej ma temat: „Psycho- 
logja i psychopatologja wieku dojrzewania * 
Wstąp 50 gr."Dla członkiń stowarzyszenia 
bezpłatny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— lzba Rzemieślnicza w Wiłnie podaje 

de wiadomości, że Rada Izb Rzemiešlniezy sh 
R. P. otrzymała dla rzemiosła polskiego za 
proszenie „Międzynarodowej Wystawy Sztu 
ki Dekoracyjnej oraz Nowoczesnego Prze 
mysłu i architektury, która pod nazwą У 
Triennale di Milano odbywać się będzie w 
okresie maj wrzesień 1933 roku w Medjo 
lanie. 

Delegaci rzemiosła mający zamiar udać 
śię na wyżej wspomnianą wystawę będą mog 

li za pośrednictwem Rady Izb Rzemieślni- 
czych R. P. korzystać z różnych udogodnień, 

RÓŻNE. 
— Ruch w handlu wiłeńskim. W ostat- 

mich tygodniach gwałtownie wzrosła ilość 
miowepowstających przedsiębiorstw handlo- 
wych. Są to prawie wyłącznie sklepy sezono 
we jak: sodowiarnie, sklepy ze słodyczami 
i t. p. Jak wykazuje ostatni rejestr władz 
przemysłowych w ciągu pierwszej połowy 
kwietnia w Wilnie powstało 26 tego rodzaju 

  

  

  

przedsiębiorstw. 
Przy sposobności mależy zaznaczyć, że 

ilość sklępów  likwidujących się  ul:gła 
zmniejszeniu. Fakt ten tłumaczy się tem, 
że sklepy, które nabyły już patenty na nowy 
rok, mimo zastoju w handlu usiłują prze 
trwać okres stagnacji. 

NADESŁANE 

WIOSNA IDZIE!... 

Gdy nadchodzi okres wiosny 
Człowiek staje się radosny 
Na coś czeka... O czemś marzy... 

Że się coś dobrego zdarzy. 

I choć pustki ma w kieszeni 
Wierzy... że mu los się zmizni. 
Że wylezie wreszcie z biedy. 
Tylko nie wie... jak... i kiedy. 

Męczy go... ta myśl szatańska, 
Nagle... krzyknął... Maml.. Wiolańska!.. 
Najszczęśliwsza kolsktura!!!... 
I wnet zmartwień pierzchła chmura, 

   

Człowiek z biedy już się śmieje 
Bo wygranej ma nadzieję. 
Słyszy jakiś głos ze strony 
U Niej wygrasz 2.000.000. 

Wjiosna idziel... Słońc: grzeje 
Wiszystko się radośnie śmieje. 
Tajemnicze szepcą głosy 
Do WOLAŃSKIEJ spiesz po, losy. 

T. Sęp. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dziś z 

powodu generalnej próby „Wesela* — nie 
czynny. 

We środę 26 bm. o godz. 8-ej jedno z 
ostatnich przedstawień świetnej  komedji 
Słonimskiego „Lekarz Bezdomny, 

— Premjera „Wesela“. Czwartek 27 bm. 
o godz. 8-ej wiecz premjera „Wesela“ — 
Włyspiańskiego. _„Weselem** Wyspiańskiego 
zamyka się niejako wielki repertuar zimo- 
wego sezonu. Do „Wesela* Teatr na Pohu- 
lance: przystąpił<z należytym pietyzmem, za- 
trudniając cały zespół z Szpakiewiczem (Po- 
eta), Szymańskim ((Dziennikarz), Grolickim 
(Nos), Pospiełowskim (Pan Młody), Łodziń- 
skim (Stańczyk), Braunówną (Maryna), Pa- 
szkowską (Panna Młoda), Ładosiówną (Ra- 

‚ Szpakiewiczową (Gospodyni), Trem- 
bińską (Marysia) — na czele, 

'Poza wieczornemi przedstawieniami „We 

sela* będzie cały szereg popołudniowych 
przedstawień szkolnych, specjalnie dla mło- 
dizeży. 

— Dzisiejsza premjera „Mariey*, Dziś u 
godz. 8.15 ukaże się premjera wspaniałej c- 
peretki Kalmana „Marjeał* w wykonaniu 
najwybitniejszych sił zespołu ze znakomitą 
śpiewaczką M. Grabowską na czele. Operetkę 
urozmaicają liczne ewolucje baletowe, ora: 

tańce w układzie W, Morawskiego. Nowe de 
koracje i kostjumy w wykonaniu J. Hsw- 
ryłkiewicza — dopełniają barwnej całpsci. 
Reżyserja spoczywa w rękach M. Tatrzań 
skiego, Zniżki, wydane na nowy okres, — 
ważne. 

— Dzisiejszy pokaz szkolny  Instyłutu 
Sztuki Teatralnej w „Lutni*, Dziś o godz. 5 
po poł. na rzecz Wojewódzkiego Komitetu 
do* spraw bezrobocia odbędzie się w Teatrze 
„Lutnia* wielce interesujący pokaz szkolny 
Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w 
wykonaniu 50 wychowańców Imstytutu pod 
dyrekcją A. Zełwerowicza. Ceny najniższe. 
Pokaz — wywołał wielkie zainteresowanie. 
Bilety w kasie teatru „Lutnia“. 

— Wieczór artystyczny Hanki Ordonówny 
Zapowiedź przyjazdu królowej piosenki Fan 
ki Ordonówny zelektryzowała całe miasto. I 
nic dziwnego, gdyż wszędzie, gdzie tylko wy 
stępuje „boska Ordonka* teatry są wyprze- 
dana 46 ostatniego miejsca. Najznakomitsza 
nasza pieśniarka przywozi prześliczne suknie 
i kostjumy artystycznego wykonania. Wspa- 
niały jprogram zapowiada około 20 utworów 
2 jej własnego repertuaru. Publiczność gora- 
czkowo rozchwytuje bilety, których pozosta- 
ła już niewielka ilość i które nabywać moż- 
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ma w biurze „Orbis*,* Wieczór Hanki Ordo- 
nówny odbędzie się we środę 26 kwietnia 
6 godzinie 8.15 wieczorem 'w Sali Konserwa- 
torjum, 3 

— Wieczór Hanki Ordonówny. Artystycz- 
ny Wieczór Hanki Ordonówny mający się od 
być w Wiilnie we środę dnia 26 bm. o godz. 
8.15 w Salii Konserwatorjum zapowiada «s 
wspaniale. Hanka Ordonówna przygoto 
piękny progrm chcąc tem utrwalić się w pa- 
mięci naszej publiczności, gdyż prędko już 
jej nie zobaczymy, została mianowicie za- 
angażowana przez największe biuro za, 
niezne koncertowe na objazd po Euro 
Ostatnie jej występy w Wiedniu, Berlinie i 
Paryżu wzbudziły zachwyt u tamtejszej pu- 
bliczności i prasy. 

Bilety na ten piękny wieczór nabywać 
można w kasie Konserwatorjum (Końska i! 
od godz. 11—2 i od 5 do 7 wiecz. 

SPORT 
ZWYCIĘSTWO SIDOROWICZA. 

Bieg naprzełaj o mistrzostwo Wiilna zgro- 
madził na starcie 18 zawodników. Co do ose 
by zwycięzcy to najlepszy biegacz Wiilna -- 
dr. Sidorowicz był pewnym faworytem, lecz 
już następna kolejność zawodników mogła 
kryć liczne niespodzianki. 

Oczywiście Sidorowicz 'wygrał pewnie 
Zresztą czas 14 min, 57 sek. wskazuje na j:- 

go bezkonkurencyjność, gdyż następny -— 
Żylewicz (Sokół) uzyskał 15 m. 35 sek. Mu- 
siał on jednak walczyć z kolegą klubowym 
Sidorowicza — Hermanem z Ogniska, który 
zajął trzeci» miejsce z czasem 15 min. 47 
sek, i zapowiada się bardzo obiecująco. Na- 

  

   

   

  

   

  

    

      
  

stępne miejsca zajęli: Markowski (1 p. p. 
leg.), Samecki (Sokół). Wingrys (SMP), Pie- 
karski (1 p. p. leg.), Kozłowski (1 p. p. leg.), 
Kochanowski (Strzelec) ii inni. 

O popularności biegów naprzełaj świad- 
czy podobna impreza, która odbyła się w Za- 
krecie, zorganizowana przez Zrzeszenie Mł. 
Rz. i Przem. Zwyciężył w nim Łopaczewski 
w czasie 10 min. 17 sek. Drugim był Lud 
kiewicz, który przebiegł trasę w 10 min. 25 
sekund. 

Biegi naprzełaj interesują coraz bardzie 
sportowców wileńskich i życzyćby należ 
temu zdrowemu rodzajowi sportu, jakna;- ' 
więcej wziętości. w. p. j- 

  

  

   
  

ZAWOY HIPPICZNE W; NICEL 

NICEA, (Pat). — W szóstym dniu między 
narodowych zawodów hippicznych w kon- 
kursie potęgi skoku o nagrodę kawalerji por 
tugalskiej pierwszą nagrodę zdobył Francuz 
Clave na koniu Judex. 

Szosland na Alim otrzymał trzecią nagro 
dę, Ruciński na Roxanie ósmą. Kulesza na 

Mylordzie zdobył wstęgę. 
Major- Królikiewicz: jadąc na Regencie, 

ułegł przed: kilku dniami nieszczęśliwemu wy 
padkowi i nie będzie mógł brać udziału w pe 
zostałych konkursach. 

Zapisy dzieci do szkół 
powszechnych. 

Inspektorat Szkolny m. Wilna komun - 
kuje, że zapisy dzieci do publiczaych szkół 
powszechnych m. Wiilna odbędą się w dn. 
29 i 30 kwietnia 1938 r. w kancelarjach tych 
szkół w godzinach od 9 do 12 i od 15 do 18. 

W roku szkolnym 1933-34  obowiąz:k 
szklny będzie stosowany wobec wszystkich 
dzieci urodzonych w latach: 1926, 1925, 
1924, 1923, 1922, 1921, 1920. Przy zapisywa- 
miu dziecka do szkoły należy mieć ze sobą 
jego metrykę urodzenia lub inny dowód 
dający możność stwierdzenia daty urodzen'a 
dziecka, Wiszyscy rodzice (opiekunowie), któ 
rzy zamierzają uczyć swe dzieci w domu, 
w szkołach średnich lub w szkołach prywat- 
nych, w myśl art, 31 dekretu .o obowiązku 
szkolnym winni w tymże terminie, to jest w 
dn. 29 i 30 kwietnia 1933 r. złożyć <kieraw- 
nictwom publicznych szkół powszechnych 
odnośnych obwodów szkolnych piśmienne 
oświadczenie z wymienieniem imion | naz- 
wisk dzeci, ojca lub opiekuna, daty uro- 
dzenia dziecka, miejsca jego zamieszkania 1 
sposobu zamierzonego nauczania w ciągu ro- 
ku szkolnego 1933-34, Dzieci nowowstępują 
ce zajpisują się do szkół w tych obwodach. 
w których zamieszkują; dzieci roczników 
starszych zapisują się do tych szkół, do któ 
rych uczęszczały w latach poprzednich. Dzia „ 
ci, których rodzice (opiekunowie) nie zapi- 
szą sami zostaną zapisani z urzędu, zgod- 
nie z art. 20 dekretu o obowiązku szkolnym, 
a rodzice (opiekunowie) winni. niezapisan'a 
dziecka do szkoły zostaną pociągnięci do ol- 
powiedzialności w myśl postanowień art. 
40—42 cytowanego dekretu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Londyn * 

31,50 — 31,20. Uowy York 8,05 — 8,04 — 
8,08 — 8,00. Paryż 35,20 — 35,02. Szwajcar- 

ja 172,26 — 171,85. Wiłochy 46,68 — 46,25. 
Berlin w obr. nieof. 207. Tend. niejzdnot'ta. 

AKCJE: Bank Polski 74,50. Tend. cokol- 
wiek słabsza. < 

DOLAR w obr. pryw 8,25 — 8,26, 
RUBEL 4,80. 

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNIARSKA W. WILNIE 

z dnia 24. 4. 1933 r. 

Ceny tranzytowe: 
Żyto zbierane 20 i pół -— 20,75; tend. spo- 

kojna. Pszenica zbierana 34 — 35 i pół; tend. 
mocna. Mąka pszenna 0000 A. luks. 60, ten. 
mocna. Mąka żytnia do 55 proc. 34, tend. u 
trzymana, do 55 proc. — 29, utrzym.; mąka 
żylnia razowa 24, utrzymana, mąka sitkowa 
23, utrzymana. Otręby żytnie 10 i pół, tend, 

spokojna. 
Ceny orjentacyjne: 
Owies zbierany 14 i pół — 15 i pół, tend 

utrzymana, otręby pszenne 10,50 — 10,75, 
spokojna. Siemię lniane 90 proc. 38 — 39. 

Len bez zmiany, jak dnia 21 kwietnia. 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryżowany ż angielskiego, 

Przyglądałam się z zainteresowa- 
niem. Odbitka była bardzo wyraźna i 
pozwoliła mi szczegółowo zapoznać 
się z towarzystwem, które widziałam 
tylko przelotnie w sali. Poznałam 
wszystkich, łecz najpierw oczy moje 
zatrzymały się na wysokim, przystoj - 

hym męzczyźnie o władczym nosie i 

energicznych szczękach, stojącym w 

środku grupy. Był to oczywiście Hu- 
ber Kingery — pełen życia, uśmiech- 
mięty swobodnie, cały oddany spra: 

wom. tego świata — czy miał przeczu 

cie, że jechał po Śmierć? Obok niego 

stała — spojrzałam na podpis, żeby 

się upewnić — Łucja Kingery, taka 

wysoka jak on, nie urodziwa (ż dłu- 

gą, czarną, wychudłą twarzą), ale U- 

śmiechnięta, elegancka i dumna, nie- 

mal pociągająca. Przyszło mi na myśl 

Dread S S] 

že kobiety z elity barringtonskiej mu- 
siały jej się trochę obawiać, liczyć się 
z jej opinją i starać o przyjaźń. Po dru 
giej stronie Hubera stała jasnowłosa 
baronowa, ale jakże inna od tej, którą 
poznałam — uśmiechnięta, strojna, 
czyściutka, z gładką, poprostu dziew- 
częcą twarzyczką. Skąd się jej teraż 
wzięła ta ostrość spojrzenia? Między 
wdzięczną, delikatną kobietką, tulącą 

się na fotografji do ramienia Hubera, 

a umalowaną Teresą, u której uderzy 

ły mnie ostre linje twarzy, przebiegłe 

Oczy i brudne, zniszczone ręce, рохо- 
stało czyste fizyczne podobieństwo 
wzrostu, figury i koloru włosów. Co 
ja tak przeobraziło? Gzy kochała Hu- 
bera? Gzy tylko straciła w nim mater- 

jalny punkt oparcia? Czy musiała się 
teraz zmagać z biedą? Czy też truła 

Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

się od 5 lat noszoną w sercu lajemni- 
CZ 

Ale wszyscy się zmienili. W го- 
ześmianym młodzieńcu wspartym z 
gracją na strzelbie, którego twarz j 
niała triumfalną beztroską, a czarhe 
oczy patrzyły prosto w objektyw, po- 
znałam Laurencjusza Killiana, a w po 
ważnym, długonogim podlotku, stoją- 
cym obok miego — Mati! ewell 
Morse uśmiechał się szeroko do Jery- 
cha, którego trzymał na smyczy. 
Twarz jego uderzała chłopięcą okrą- 
głością, włosy były zwichrzone. Miał 
na sobie jasny sweater w paski, kurt- 

kę przewiesił przez ramię. W okula- 
rach w szldkretowej oprawie błyszeza 

ły iskierki światła. I Helena się zmie 

nila. Przybyło jej tuszy. Na fotograf ji 
była urocza. Trzymała kapelusz w rę 
ku. Czarne włosy, przedzielone przez 
środek głowy i sczesane gładko na bo- 
kach, schodziły się na karku w efek- 
towny węzeł, Wielkie oczy z wąskie- 
mi, czarnemi brwiami patrzyły powłó- 
czyście na Hubera. I ona była wystro 

jona, ale pomimo wysmukłości trocnę 
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Dzieje pewnego mażżeństwa. 
"Wyszła zamąż z miłości za człowieka in- 

nej rasy i wyznania, zmieniając dla nieg 
religję. Ślub wzięli na ulicy Zawalnej. On pe 

ał przy wyznaniu mojż*szowem, ona prze 
szła na łono gminy ewangelicko — reformo 
wanej. 

Miała przeszłość przykrą — była „kon: 
trolną', tęskniła za ciepłem i spokojem ogni 
ska domowego, — tymczesem po ślubie po- 
życie ułożyło się okropnie, Benjamin Szlos: 
berg bał się szykan i docinków rodziny, — 
Ożenił się przecież z chrześcijanką i... taką. 
Zamieszkali oddzielnie. 

Szlośberg, znany w podejrzanych sferach 
Wilna, miał naturę szeroką i despotyczną — 
Zmuszał żonę do pracy, przyznać trzeba do 
uczciwej, lecz zabierął nieraz cały jej zaro- 
bek. W dodatku zaczął nielitościwie bić, 

Pieszczony w marzeniach przedślubnych 
biednej Marji raj małżeński, opromieniony 
miłością, zamienił się w życiu codziennem 
w piekło. 

Do wszystkich bied przyłączyła się jesz- 
cze zazdrość, Szlosberg podejrzewał żonę > 
romanse. 

W tych warunkach nietrudno było o tra- 
gedję. Pewnego dnia w naprężonej atmosfe- 
rze „pożycia małżeńskiego" nastąpiło wyłado 
wanie. 

Marja Sz. zamieszkiwała u rodziców przy 
zaułku Włarszawskim 6, u których przebywał 
również „kątem* niejaki 24-letni Władysław 
Preński, bohater niniejszej wzmianki, postać 
z wielu względów ciekawa. 

Preński, mając 18 lat, ożenił się z wdową, 
która przekroczyła wtedy 50. Miała dwa do- 
my. To jego skusiło zapewne. Mieszkał z nią 
niezbyt długo. Uciekł i wyszukał młodą ko- 
chankę. 

Zamieszkując u rodziców Szlosbergow>j, 
poznał Marję „słomianą wdówkę*, Go mię- 
dzy nimi było mniejsza o to. Może nic. -— 
Dość tego, że Szlcsberg podejrzewał i wręcz 
nazywał Preńskiego kochankiem swej żony 
Na tem tle dochodziło do burzliwych sc:n i 
sińców na ciele Marji. 

Pewnego wieczora Marja bawiła się ra 

zem z Preńskim na zabawie tanecznej. -— 
Przyszedł Szlosberg ponury i zły, wywołał żo 
nę i zażądał, by poszła do niego. Posłuchała. 
W; drodze zbił ją. Uciekła do rodziców. Gonił 
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ВЕ М ЗА 
Ostrobramska 5 

Początek; 4—6—8—10 

KOCHAC-KOCHAC-KOCHAC 
Ekstaza 

DZIŚ! Najwybitn. 
arcydzielo czeskiej 

sztuki filmowej. 
Film gwaltownych 
namiętności i syzyf, 
walk o szczęście. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! Wielki film 

PAN 
Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! Najgłośniejszy 
Arcydzieło sześciu 
W rolach 
głównych 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DZIŚ! Najwybitniejsze 
arcydzieło produkcji 
polskiej w-g powieś 
St. Żeromskiego p.t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28   

By € 

    

Egiptu pełen niesamowitości i zgrozy 
następca Lon Chaney'a—mistrz maski Borys Karloff (niczap, „Frankenstein“) 
całego świata i zainteresufe całe Wilnol 

Greta Garbo 

Uroda życia 
Dziś uroczysta premjerał Najgłośniejszy film dźwiękowy produkcji amerykańskiej. Po raz pierwszy w Wilnie 

Miłość porucznika (Arizone 

aż do domu. Zamknięto drzwi i okna, Za- 
czął stukać silnie. Marja schowała się do 
szafy i tam zemdlała. 

Nazajutrz po t*m zajściu Szlosberg nie- 
spodziewanie dla niej i rodziców przyszedł 
do nich z kilku kolegami. 

— Przyszedłem pogodzć się. Stary pędź 
po wódkę. 

. Ojciec Macji przyniósł litr wódki, którą 
wypito wkrótce. W czubach parował alko- 
hof, powstała chęć zabawy. 

— Marja chodź z nami. 
Marja posłusznie poszła z mężem, lecz 

gdy wyszli z mieszkania, przestraszył ją ja- 
kiś agresywny ruch męża. Uciekła w przera- 
żeniu do mieszkania, Tam w przyległym po 
koju przebywał Preński. Szlosberg wzburzo 
ny wbiegł za nią. 

— Na pomoc... 
Na krzyk ten wybiegł z pokoju swego 

Preński i spotkał się oko w oko ze Szlosber 
giem. Ten zmierzył go pogardliwym spojrze 
niem, przeszedł obok, sehwycił żonę za rękę 
i poprowadził, popychając do drzwi. Masja 
stawiała epór. 

Kiedy Szlosberg był w drzwiach Preńsk: 
zareagował. 

— Stanąłem w obronie czci kobiety — 
wysoki sądzie. 

Kopnął go z siłą końcem ostrego buta w... 
pośladek. Urażony boleśnie Szlosberg odwró- 
cił się i zamachnął się. -Vł tej chwili w sercu 
jego utkwił duży nóż kuchenny, umieszczony 
tam z wielką wprawą i precyzją. Śmiertel- 
nie raniony, z przebitem sercem (jak to po- 
tem ustaliła sekcja zwłok) Szlosberg odwró- 
cił się od swego zabójcy i wyszedł na podwó 
rze, gdzie stała żona. Podszedł do niej, ude- 
rzył ją w twarz: 

— Przez ciebie zostałem przebity... 
Upadł i skonał u jej nóg. 
Wiczoraj Preński stanął przed sądem okrę 

gowym w Wilnie, Do winy przebicia noż*m 
Szlosberga przyznał się z tem, że działał 
w obronie koniecznej. 

— Szlosberg sięgnął do kieszeni po Ка- 
mień, musiałem uderzyć w obronie własnej. 

Mecenas Sztukowska, broniąca Preńssie- 
go, dowodziła, że klijent jej działał w stan'e 
silnego wzruszenia psychicznego i jest przy- 
godną ofiarą całego zajścia. Stanął w obro- 
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film prod. ameryk. 1933 r. 
sajwybiiniejszych gwiazd 

    

  

   

ia „ZNICZ“, Wilno Biskupia 4, tel. 

PRZEPROWADZKI szybciej 

Transportowe „EKSPEDYCJA MIEJSKA" b. prac. Stacji Miejskiej 
w Wiinie, ul. Dominikańska Nr. 17—5, telefon 987, 

jak również załatwia wszelkie czynności i zlecenia w zakres ekspedycji 
i transportów wchodzące- 

PROSZEK 

R KOGUTEK“ 
DLA DOROSŁYCH 

KOZA YA) 

BÓL GŁOWY 

  

OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcė4- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 

nalnych proszków z  „Kogutkiem”, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać „się naśladownietw 

uporczywie polecanych w podobnem 
do naszego opakowaniu. 

© KURS KONNEJ JAZDY 
pod kierownictwem instruktora kawalerji 

uruchamia się z dniem 24 b. m. : 

Celem kursu jest przygotowanie kandydatėw jak rów- 

nież szkolenie członków Przysposcb. Wojsk. Ko 

Szeptyckiego 5, tel. 1301, lub Wiłkomierska 41 

informacje od godz. 15-ej do 18B-ej 

za barczysta. Obok niej stał Juijan 

Barre z paczką książek pod pachą. na 

wet w tej eleganckiej grupie uderzają- 

co dystyngowany. Twarz miał tu po- 

godną, surowe usta, złagodzone w US- 

miechu, piękne oczy badawcze w u- 

przejmy sposób, faliste włosy, zlekka 

tylko przypruszone siwizną i sczesane 

z czoła. Ón i Huber, jakkolwiek zupeł 

nie niepodobni fizycznie mieli na so- 

bie jednakowe piętno przynależności 

klasowej. O ile mogłam ocenić na pod 

stawie 'przelotnego wrażenia, Juljan 

Barre zmienił się bardzo nieznacznie. 

Wysmukły brunet tego wzrostu 20 Hu 

ber, ałe chudszy i delikatniejszej bu- 

dowy, ten, którego mi przedstawione 

jako Geralda Frawley'a, nie zmienił 

się wcale. Na fotografji był taki sam 

spokojny, chłodny, jakby oderwany 

od otoczenia. czarnowłosy, blady, by- 

strooki, wyniosły i surowy, jak w 

chwili, gdy przywoływał do porządku 

Teresę. I Jose Paggi wydawał się ta- 

ki sam jak był: opiekły, przysadzisty, 

barczysty i pełen życia. Na fotografii 

śmiał się najwidoczniej z żałosnej m*- 
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oraz opakowania mebli najtaniej, naj- 

  

i fachowo uskutecznia Biuro 

Mieszkanie 
8 pokojowe z kuchnią z 
wygodami, frontowe wej- 
ście przy ulicy Tatarskiej 

Nr. 20. 
  

Uwadze bp. Wojskow.l 
TANIO 

Do wynajęcia mieszkanie 
5, względnie 4 pokoje, 
suche słoneczne, świeżo 
gruntownie odremontowa 
ne z balkonem, ogródek, 

Artyleryjska 8 m. 2 
(blisko koszar) dozorca 

pokaże. 

> Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanz 
aa lewo Gedem mowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

ja
n 

nnego. 
„m. 4     

  

ТЕС О 
Oto nagłówek recenzji Red. Preuna (Kino) z polskiego filmu 

POD TWOJĄ OBRONĘ 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 26 

Jadalne, sypialae I ga- 
binetowe, kreiensy, 

stoły, szafy, łóżka it.a. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
18 dogodnych waraniach 

t NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

Poszukuję mieszkania 
z 3 lub 2 pok. z kuchnią 
i wygod., pożąd. w rejo- 
nie ul. Wileńskiej, Troc- 
kiej i Zawalnej. 
kierować do administracji 

„Kurjera“ pod „J“ 

    

Zgub. kartę pobytu wyd. 
przez Starostwo Grodzkie 
w Wilnie na im. Heleny 
Łukjenowej, uniew. się. 
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nie krzywdzonej kobiety, co powinienby był 
uczynić każdy mężczyzna na jego miejscu. 

Sąd po rozpatrzeniu — za i przeciw, przy 
chylił się do wywodów obrony i skązał Preń 
skiego za zadanie śmiertelnego uszkodzenia 
ciała w stanie silnego wzruszenia psychicz- 
n=go na 2 lata węzienia. Wiad. 

AKSA UIS SIS 

DALSZA OBNIŻKA CENY 

WĘGLA 
KONC. .PROGRESS*, KATOWICE 

M. DEULL, wiLNoO, 
Jagiellońska 3, tel. 811 

Składy: Kijowska 8, tel. 999 
UIS AKIEBNOS, 

Konkurs na wypracowania 
Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami w Wilnie. 

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzę 
tami w Wilnie w porozumieniu х Кига!ог шп 
O. S. W., mając na względzie wychowawcz+ 
znaczenie propagandowe haseł poznania . 
umiłowania przyrody żywej wśród młodzieży 
szkolnej, ogłasza komkurs z nagrodami na 
trzy najlepsze opracowania następujących 
tematów: 

1) Dla klas starszych w szkołach śr 
ogólno — kształcących i zawodowyc! 
zwierząt w rozwoju kultury ludzk: 

2) Dla uczniów szkół powszechnych i mło 
dszych (I-IV) klas szkół średnich: ,.Jakie 
dziedziny pracy ludzkiej i w jakim stopniu 
zależne są od życia i zdrowia zwierząt”. 

Warunki konkursu: 

1) Opracowanie tematu winno obejmować 
od 3 — 6 stron pisma maszynowego. 

2) iPruc= należy przesyłać do Kuratar- 
jum O. S. WŁ od 1—15 maja br. z podaniem 
nazwy szkoły i nazwiska autora. 

3) Młodociani autorowie 3 najlepszych 
prac otrzymają nagrody w postaci wariościo 
wych książek i żetonów T-wa. 

4) Jedna, ew. więcej prac nagrodzcnych 
będzie wygłoszona przez Radjo Wileńskie. 

5) Wymiki konkursu zostaną ogłoszon* 
w Ddzienniku Urzędowym K. O. S. W. oraz 
w miejscowych czasopismach i podane przez 
Radjo Wileńskie. 

            

dn'ca 
„Rola   

   

Fl LMU! 

   

  

KAŽDEMUS 
WOLNOs 

Płomienna pieśń o szaleńczej miłości dwojga ludzi. 
Fascynująca akcja. — Niespotykany artyzm zdjęć, 
Uduchowiona gra artystów z Hedy Kiesier w ro- 

li głównej. 
NAD PROGRAM: Urozmaic. dodatki dźwięk. 
Na |-sy seans ceny zniżone. Początek: 4—7—10 

(GRZESZNA MIŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA) 
W roli mumji wskrzeszonej do życia niezrównany 

„MUMJA* podniecała umysły 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Seanse o g. 4—6—8 — 10.15 

LUDZIE w HOTELU 
Joan Grawford, JohniLionel Barrymore, Wallace Beery i Lewis Stone 

3 Atrakcja! „NOC w SKLEPIE LALEK" (w naturalnych kolorach). Pocz. o 4-ej 

w-g głośnej pow. Vicki 
Baum „Grand Hotel“ 

W rolach złówwih МОГа Меу, 
Adam Brodzisz, Eug. Bodo, 
B. Samborski i inni. 

W roli głównej dawno niewidziana. ulu- 
biona Laura la Plante. 
NAD PROGRAM. Dodatki dźwiękowe. 

M Kenigsberg 
Choroby ekórne, 

weneryczne 

1 moczoplelowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, : 
od godz. 9—12 1 4—8, 

  

Akuszerka 

Uarja Laknetoma 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tazoże gabinet kosmetye:* 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzażki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Samochody 
i kasę pancerną sprzedaje 
najtaniej LOMBARD 
w likwidacji. Biskupia 4. 

8324 

Zgłosz! 

    
ny psa: ciemna twarz jaśniała szczecą 

młodzieńczą wesołością, białe zębv 

błyszczały w uśmiechu. 
Ani Bruknera, ani kucharki Anetv, 

której jeszcze nie widziałam, nie zna- 

lazłam w grupie. 
Pamiętam, że długo wpatrywałaja 

się w te twarze, z wyjątkiem rozbawio 

nej twarzyczki Matil. Nad tymi ludź- 

mi wisiała tragedja, Czy żadne z nich 

nie przeczuło, że jedzie na morderczą 

stypę? Za jedną z tych twarzy kryła 

się od 5 lat śmiertelna tajemnica. 

Ale taka tajemnica powinna zosta 

wić ślady. Która z tych twarzy zmieni 

ła się najbardziej? Na której wyryło 

się ohydne piętno morderstwa? 

ROZDZIAŁ III. 

Nagle przypomniałam sobie, że 

przecież mam pacjentkę i schowa- 

łam fotografję do pisma. Wchodząc 

do haliu spostrzegłam ipo czarnych ok 

nach, że zapadł wieczór. Brukner do- 
kładał drzewa do ogni, a w końcu hal- 
lu, niedaleko drzwi kuchennych, stał 
długi, wąski stół, zastawiony kryszta- 

    

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

łami i srebrem. Wysokie świece, roz- 
stawione wśród zastawy nie były jesz- 
cze zapalone. N a obrusie kładły się ró 
żowe odblaski ognia, latarnie rzucały 
na pokój miękkie, złote światło. Lecz 
pomimo wszystko hall nie wydał się 
wesoły. Czułam w nim jakąś cichą, 
napiętą grozę. : ? 

Znalazłam z łatwością narożny po 

kój Matil i oddawszy jej pismo bez ża 
dnych komentarzy, poszłam do pacjen 
tki. 

Była w dalszym ciągu w dobrym 
humorze, Wesołość z jaką unosiła się 
nad swoją biżuterją, którą przywioz- 
ła ze sobą, wydała mi się wstrętnie o 
kropna. Powiedziała, że przebierze 

się do obiadu bez mojej pomocy, ale 

prosiła o przyniesienie z kuchni szklan 

ki letniej wody z sodą. Wysłuchałara 

w milczeniu drobiazgowych wskazó- 

wek, nie mówiąc, że przygolowalam 

w życiu więcej szklanek wody sodo- 

wej niż ona miała włosów na głowie. 

(D. c. n.) 

 


