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CO SIĘ STANIE Z D 
W jednym z najpoczytniejszych 

dzienników amerykańskich z przed 

paru tugodni znaleźć można taki ry- 

sunek:; 

Muj Sam, symbol Stanów Zjedno- 

czonych Ameryki Północnej, siedzi 

na worku złota i gorzko płacze. Pła- 

cze, bo widzi naokoło samą ruinę. 

Przemysł zdruzgotany, a na pogaszo- 

vych kominach siedzi bezradnie o- 

pasły pan. Finanse szlochają z roz- 

paczy. Handel i komunikacja zawo- 

Gzą. Potężny trust naftowy i kopalnie 

nieczynne. Wreszcie farmy — kryzy- 

- sem zwalone z.nóg — konają. 

A mad tem wszystkiem zarysowuje 

się sylwetka Lincolna, który biada 

nad strasznym obrazem U. S. A. Pod 

spodem, nadpis „Coby Lincoln pomy 

šiai?“ 

Ten obrazek, zamieszczony w jed 

nym z najpoczytniejszych 

dzienników amerykańskich, komenia 

rzy nie potrzebuje. 

tę * 

Jak do tego doszło? Badania nau- 

kowe p. Stuarta Chase nad katastrofą 

amerykańską doprowadziły go do 

wniosków, że sam system amerykańs- 

ki jest pomylony. Że dotychczasowa 

organizacja przemysłu musiała 

go zrujnować. Że sposób kierowania 

finansami publicznemi i polityką han 

dlową — to stek paradoksów. Że or- 

ganizacja amerykańskiego systemu 

bankowego jest z gruntu wadliwa. 

Jest ona nacechowana megalomanją. 

Wynika to z faktu, że w okresie prze.l 

kryzysowym (1922-1930) prowadzo- 

mo t. zw. inflacyjną politykę kredyto- 

wą. Inaczej mówiąc: banki udzielały 

zbyt wiele kredytów. Szafowano nie- 

mi nie licząc się z istotnemi potrzeba- 

mi gospodarczemi. W samych Niem- 

czech ,zaimwestowano* 8 miljardów 

dolarów, które się zamroziły i chyba 

nieprędko jeszcze powrócą do ciep- 

łych schowków amerykańskich. W: 

    

ne „drapacze chmur, na handel, na 

rolnictwo — słowem, na wszystko 

prawie. Brać tylko i spekulować! Tuk 

też i robiono. 

Gdy zaś nadeszły dni chude, gdy 

przemysł, handel i rolnictwo nie mog- 

ły zwrócić pożyczek — banki zaczęły ' 

trzeszczeć. A kiedy ogół zrozumiiał, 

że cała gospodarka amerykańska stoi 

na słomianych nogach i zaczął wyco- 

fywać z banków swojć oszczędności 

= nastąpił, znany już wszystkim, 

krach. 
+ —4 

Amerykański system przemysłowy 

także był nacechowany zbytnim roz- 

machem. Maszyna, która się coraz 

prędzej kręci i coraz więcej produku- 

je, wymiaga klijenta, konsumującego 

również coraz prędzej i coraz więcej. 

Poto trzeba temu klijentowi powię- 

kszyć zarobki. Skutkiem 

nych wypłat koszty produkcji wzr 

ją. By je skompensować, wyrównać. 

trzeba zwiększyć rentowność przeć- 

siębiorstwa, czyli zacząć więcej pradu 

kować. Tymczasem, dzięki usłużnym 

konkurentom rynki zbytu szybko się 

przesycają. Następuje zbędna nadwy- 

#Ка produkcji. Zapasy się piętszą 

Przemysł wystyga. Dla ilustracji 

warto podać, że np. taki przemysł au 

tomobilowy wytwarza 8 miljonów ma 

szyn rocznie, podczas gdy konsumcja 

światowa niezdolna jest wchłonąć na- 

wet 6-ciu miljonów. 

+ # EJ 

zwiększu- 

   sta 

A cóż mówić o rolnietwie! Prze- 

inysł był przynajmniej dobrze zorga- 

nizowany w kartelach i trustach. Far 

merzy zaś, chodzili samopas. Nic więc 

dziwnego, że wobec katastrofalnej zni 

żki cem płodów rolniczych, stanęji 

bezradnie. Licytowanie gospodarstw 

  

iarmerskich za długi, zaciągnięte gdy 

było lepiej — stało się rzeczą powsze- 

chną: Farmerzy zasterjkowali. A gdy 
to nie pomogło, chwycili się ostatnie- 

go środka: siłą uniemożliwiali dojście 

lieytacji do skutku, lub też nabywałi 

licytowaną majętność za Śmiesznie ni 

ską cenę i zwracali ją licytowanemu 

gospodarzowi. Za 5 centów kupiono 

krowę. Za 10 — konia. Za 1 dolara 

cuły majątek. Wierzyciele więc nie 

mogli ściągnąć swoich długów. W re- 

zultacie senat amerykański był zmu- 

szony w dniu 2 marca r. b. udzielić 

moratorjum. 

dobiła O 

tarmerom dwuletniego 

Niewypłacalność rolników 

banki. 

  

By ratować sytuację i własną po- 

zycję, b. prezydent U. S$. A. Hoover 

powołał do życia t. Reconstruc- 

tion Finance Corporation  (Refico), 

która miała zasilać pieniędzmi banki, 

Łoleje i towarzystwa asekuracyjne i 

in. Wyasygnowała ona 1.600 miljo- 

nów dolarów. Miała być taką kliniką 

leczniczą różnych instytucyj, chwilo- 

zw. 

wo gorączkujących, lecz mających na 

dzieję na wyzdrowienie. Okazało się 

jednak, że kredyty Refico nie wystar- 

czają. Zwłaszcza, że dłużnicy bankru- 

towali. Wewnątrz zaś Refico zaczęły 

się odbywać niesamowite praktyki. 

W zarządzie tej instytucji zasiedli lu- 

dzie, którzy Otrzymywali ogromne 

kredyty dla własnych spółek. Za okres 

od lutego do lipca r. ub. nie ogłoszono 

sprawozdania; niewiadomo więc by- 

ło: kto i ile dostał. Opowiadano tylko, 

że Charles Dawes, dawniejszy v-prezy 

dent Stanów otrzymał dla swego ban- 

ku w Chicago 90 milj. dol., to jest po- 

zobowią- 

zań. Inni nie otrzymali na ten eel nie. 

Kozpoczęły się śledztwa, rewizje, ba- 

dania. Powstała wrzawa. Krzyk napę 

dził członkom Refico strachu. Zaczęto 

ściślej przestrzegać przepisów. Dlate- 

go też kiedy bank Forda Union Guar- 

dian Trust Company w Detroit zażą- 

dał pieniędzy bez dostatecznego zabez 

pieczenia Refico odmówiła. Wtedy 

Ford szybko wycofał 7 miljonów i w 

rezultacie bank zamknął puste kasy. 

To'byi pierwszy sygnał do ogólne- 

gc krachu. Pośpiesznie kongres uch- 

walił prawo, zezwalające ogłaszać mo 

ratorjum dla banków. Mianowano spe 

cjaknego kontrolera nad siecią 6 ty- 

sięcy National Banks. Na 48 stanów 

amerykańskich — 47 wprowadziło 

moratorjum. Resztki uratowanych ka 

pitałów zaczęły uciekać zagranicę. Pa 

nika osiągnęła swój zenit. Dziś niema 

Amerykanina, któryby włożył do ban 

ku choć jednego dolara. 

krycie wszystkich swoich 

Dopóki moratorja mnożyły się po 

prowincjonalnych stanach nie 

czyło to zbył wiele. W ostatnim dniu 

jednak urzędowania Hoovera ogłoszo 

no moratorjum bankowe w Nowym 

Yorku.. 

Dolar zadrżał. Bo przecież w no- 

ZNna- 

wojorskich drapaczach chmur miesz- 

kał dotąd anonimowy bankier świa- 

ta. Bo przecież 75 proc. oszczędności 

amerykańskich 

się znajdowało. Następuje za- 

obywateli - właśnie 

tam 

kaz wywozu złota ze Stanów Zjedno- 

czonych. Dowcipnie zwolniono banki 

federalne od obowiązku wymiany pan 

knotów na monetę kruszcową. Wpra- 

wdzie — zgodnie ze statutem — bank 

musi wypłacić, ale od przedwczo- 

raj klijentowi nie wolno zło- 

ta przyjąć. Oczywiście, prakty- 

cznie oznacza to czasowe 

Stanów z parytetem złota. Giełdy świa 

ta zatrzęsły się w dolarowej febrze. 

Spadnie dolar, czy nie? Trzymać, czy 

zerwanie 

puszczać? 

Przede: stkiem należ y podkre- 

    

Ślić, że ogłoszone prezydenta 

Roosevelta dekrety mają charakter 

zarządzeń b. krótkotrwałych i trzeba 

wówczas liczyć się z tem, że St. Zj. 

przywrócić mogłyby zpowrotem swo- 

bodę wywozu złota. 

Jakie warunki są dziś potrzebne, 

hy dolar, pomimo ostatnich ograni- 

czeń, nie spadł? Wystarczy tylko je- 

den. Banki Rezerwy Federalnej win- 

przez 

ny dokonywać bez żadnych og'ani 

czeń wymiany dewizy dolarowej na 

dewizę zagraniczną po kursie paryte- 

towym. Mówiąc przystępniej, trzeba, 

by każdy zagraniczny posiadacz ban- 

knotu dolarowego“ mógł go wymienić 

na banknot, dajmy na to, złotowy po 

kursie ustalonym, np. na 8,91. Amery- 

ka jest w tego rodzaju sytuacji, że na 

wet zawieszenie wymienialności mo- 

że nie pociągnąć zachwiania parytetu. 

Byłoby to w tym wypadku, gdyby 

skarb Stanów żądał od zagranicy spła 

„ły w dewizach, czy banknotach SPA 

nie chciał przyjmować złota. Jeśliby 

sytuacja wewnętrzna nie pchała do 

inflacji — Ameryka mogłaby sobie na 

to pozwolić. Nie należy bowiem zapo 

minać, że Stany Zjednoczone są kra- 

jem wierzycielskim. Dlatego też prze 

kaz na Nowy York będzie poszukiwa- 

ny. A dalej — Stany mają czynny bi- 

lans handlowy. Również więc z tego 

    

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cis łamowy, za tekstem 10-ciofemowy. Administracja zestrzepa sobie prawe zmiany łerzina druku ogłoszeń. 

  

powodu waluta U. 5. A. będzie miała 

:popyt. A co jęst poszukiwane — wzra 

sta w cenie. 

Zresztą — zgodnie z ostatniemi de 

peszami — banki: angielski, francus- 

ki i szwajcarski będą starały się nie 

„dopuścić do spadku kursu dolara. I 

te zupełnie szczerze. Przecież załama- 

nie się kursu spowoduje straty ma 

"tych dolarach, które kwaszą się w za 

interesowanych bankach. Nasz Bank 

Polski na szczęście, mało ma amery- 

kańskich dewiz, gdyż ostatnio skupy- 

"wał złoto. Dlatego ewentualna zniżka 

dolara nie spowoduje większych strat. 

'Straty mogą ponieść tylko ci, którzy 

te dolary mają. 

Trudno: więc odpowiedzieć defini 

tywnie na pytanie: co stanie się z do- 

larem. Zależy to w pierwszym rzędzie 

Gd najbliższych posunięć finansowych 

rządu federalnego, oraz od reakcji a- 

merykańskiego społeczeństwa na tak 

radykalne zarządzenia, jak zakaz wy 

wozu złota i kontrola rządu nad we- 

wnętrznym: obrotem złota. Q ile. A- 

merykanie zdobędą się na flegmę, za 

granica także zachowa spokój i dolar 

będzie jeszcze rządził. Tymczasem na 

giełdach cicho. Dolar nie jest notowa- 

ny. A społeczeństwo amerykańskie 

jest wciąż ogarnięte paniką. 

W. Radziński 
   

      

  

Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę 
nowegc prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Roosevelta, oddającego się ulubionej rozryw 

ce: kładzeniu pasjansa. Roosevelt objął urzę- 
dowanie w dniu 4 bm. 

LAREM? 
Zapasy złota w Fereral 

Reserve banku. 

NOWY YORK. (Pat.) W/g póło- 

ticjalnych danych, zapasy złota w 

dniu 4 marca wynosiły w przybliże- 

niu 4.240 miljonów dolarów. Wolne 

złoto w posiadaniu Federal Reserve 

Banku powyżej legalnego minimalne- 

go pokrycia banknotów sięgało pół 

milona dołarów. Salda wierzycieli za- 

granicznych wynosiły od 400 do 500 

miljonów dolarów. Banknoty w obie- 

gu sięgały sumy 7.250 miljonów dola- 

rów. 

Skutki krachu bankowego 
w życiu prywatnem. 

Amerykański krach bankowy doprowadził 
już do paradoksalnych zjawisk w życiu Sia 
nów, gdzie zawieszone zostało moratorjum 
bankowe Zupejnie jak w czasie wojny kształ 
tują się tutaj w miastach i na wsi różne zja 
wiska. Kredyt w handlu detalicznym zanikł 
zupełnie, eo w Stanach jest już samo przez 
się prawdziwą rewolucją obyczajową. Gospo 
dynie z braku pieniędzy zmuszone są kupo 
wać produkty żywnościowe wzamian za ja 
kieś sprzęty domowe; gra w bridge'a i po- 
kera odbywa się nie na pieniądze a na kon 
serwy, wino, wędliny, kartofle, — Lekarm 
wi za okazaną pomoc, za. operację lub' koh 
sultację piaci się obiadem albo kolacją: — 
Niektóre domy handlowe i wielkie magazyny 
wypuściły własne bony, jake Środek płat 
niezy. Urzędnikom państwowym, nauczycie 
łom wypłaca się pensje ezekami, których jed 
nakże nie można nigdzie zrealizować, Sła- 
wem sytuacja w wielu stanach przedstawia 
się wręcz niezwykle i paradoksalnie. Or. 

<>, Dolar w Warszawie. 
WARSZAWA, (Pat). — Przed giełdą. Do- 

lary paplerowe w obrotach prywatnych 8,75. 

Dołary złote b. mocne — 9,45. Rubłe złote — 

5,05. 3, 

Na giełdach w Wilnie. 
Wiadomość o gwałtownem spadku kursu 

dolara odbiła się echem również w Wilnie. 

Na giełdzie odczuwało się znaczne zde- 
nerwowanie, które w dniu wezorajszym ule- 
gło znacznemu odprężeniu ze względów na 
ło, iż miejscowy oddział Banku Polskiego, 
który w ciągu dnia przedwezorajszego weale 
dclarėw nie kupował, wczoraj około godziny 
12 p. p. wznowił kupowanie dolarów po ce- 
nie 8,50 za dołar. 

Banki prywatne w godzinach porannych 
płaciły za dolary od 8 zł. 40 gr. do 8 zł. 45 

groszy. : ы 
Szezegółne podenerwowanie dało się od- 

ezuć na t.zw. „czarnej giełdzie*, gdzie w go- 
dzinach poobiednich zanotowano niesłycha- 
nie dotychczas niski kurs dolara wahający 
«ię między 8,35 a 8,30. 

Pozatem, jak się dowiadujemy w ciągu 
dwóch dni ubiegłych w Wilnie nie zawarto 
ani jednej większej tranzakcji dolarowej. 

Późnym wieczorem dała się odczuć ten- 
dencja zwyżkowa. 

  

W NIEMCZECH. 
Zgodny chór alarmowy 

z powodu wzmocnienia przez Polskę ochrony 
na Westerpiatte. 

BERLIN (Pat). Prasa naejenalisty 
czna atakuje Polskę, ignorując zupeł- 
nie przyczyny, jakie ją zmusiły do 

wzmocnienia ochrony policyjneż ua 
Westerplatte w Gdańsku. 

Wszechniemiecka „Deutsche Zei- 
tung* przewiduje zaostrzenie napię- 
cia. Polska musi pamiętać — pisze 
dziennik — że nie ma obecnie do czy 
nienia z Niemeami w okresie polisto- 
padowym. 

Organ niemieckiego  przemyski 
zbrojnego „Boersen Zeitung* twie.- 
dzi, że motywy, podane przez Polskę 

* są tylko pretekstem dła posunięć zmie 
rzających do aneksji wolnego miasta. 
Dziennik domaga się interwencji Ge- 
newy oraz pomocy ze strony Rzeszy. 

Huggenbergowski „Tag“ mówi 0 
action directe Polski, pozostającej w 
związku z wynikiem wyborów w Rze 
szy. Nie jest wykluczonem — oświad 
esa pismo — że jeżeli komisarzowi Li 
gi Narodów nie uda się skłonić Polski 
do wycofania oddziałów wojskowyei 
to „prowokacja“ poiska doprowadzi 
do jak najpoważniejszych komplika- 
eyj. Rząd Rzeszy musi się zaintereso- 
wać tym ineydentem. 

Również prasa demokratyczna od 
której spodziewać się należało pewne 
go objektywiamu, chociaż jest w- to- 

nie spokojniejsza, to jednak posuwa 
się jak np. „Vossisehe Złg.* do twier- 
dzenia, że w interesie pokoju we 
Wschodniej Eurcpie Polska nie po- 
winna utrzymywać w neutralnym 
Gdańsku własnego taboru wojennego. 

Według „Berliner Tagebiattu* 
krok Polski nie może przyczynić się 
do złagodzenia istniejącego napręże- 
nia. 

KOMUNIKAT BIURA CONTIL 

BERLIN (Pat). W godzinach pope 
łodniowych biuro Conti wydało komu 
nikat w sprawie wzmocnienia załogi 
polskiej na Westerpiatie. Zdaniem a 
geneji będzie rzeczą wysokiego komi 
sarza Ligi Narodów oraz Senatu gdań 
skiego nadać sprawie dalszy bieg. 
Chodzi nie o to, czy załoga polska 
na Westerplatte została w wiekszym, 
czy mniejszym stopniu liczebnie 
wzmocniona. Polska miałaby zupełnie 
usunąć z Westerplatte skład amuni- 

cji, który jest tam całkicra zhyteczny. 
Biuro Conti zapowiada, že Niemey 

poprą jak najenergiczniej stanowisko 
Gdańska na terenie genewskim. 

KOALICJA U HINDENBURGA. 
BERLIN, (Pat). Prczydent Hindenburg 

przyjął dziś na wspólnej audjeneji kanelerza 
Hitlera,  wieekanelerza Papena, ministra 
spraw. wewnętrznych Frieka, ministra Reich- 

swehry generała Blomhberga | ministra Goe 
ringa. Według informacyj Biura Conti oma- 
wiana była m. i. sprawa formy otwarcia 
Reichstagu. ° 

REICHSTAG ° 

ZBIERZE SIĘ 3-G0 KWIETNIA. 

BERLIN, (Pat). Gabinet Rzeszy uchwalił 
zwołać nowowybrany Reichstag na dzień 3 
kwietnia rb. Sesja potrwa do 8 kwietnia. 
Uroczyste otwarcie Reichstagu odbędzie się 
w kościele garnizoncwym w Poczdamie. 

Kancierz podkreślił konieczność ujedno- 
stajulenia polityki w Rzeszy i w krajaeh 
związkowych. Reichstagowi przedłożony bę- 
dzie projekt ustawy o pełnomecnietwach dla 
rządu, Ustawa ta będzie miała eharakter 
zmiany, konstytucji. 

NA KOLEJCE — ŻYDZI 

ESSEN, (Pat). W! ciągu ostatnich dni iu- 
tejsza policja polityczna przy pomocy t. zw. 
pelicji pomocniczej przeprowadziła w mieś- 
cie i okolicy szereg rewizyj u czołowych 
przedstawiciei organizacji żydowskiej pod 
nazwą Ostjuden Verband, do której należą 
przeważnie obywatele polscy. 

LIPSK, (Pat). Wedle doniesień z kół pol 
sko-żydowskieh, dzielniea żydowska w Sak 
sen ji była wczoraj widownią burzliwych an- 
tysemickich demonstracyj. Wśród ogromnej 
wrzawy i okrzyków: „Precz z żydamił*, „Ży 
dzi polscy, musicie wszyscy wynosić się z 
Niemiec* demonstranci wybijali szyby, 

BARWY MIŁE £ NIEMIŁE. 

BERLIN, (Pat). W) eałej Rzeszy zszna- 
czył się silny ruch eelem restaurowania daw- 
nych barw ezarnc-biało-czerwonych jako 
nietylko pruskich, ale ogólno-państwowyeh. 

Również z całych Niemiee donoszą © nsu- 
waniu flag republikańskich i zastępowaniu 
ieh flagami hitlerowskiemi i ezarno-bialo- 
ezerwonemi. Między innemi miało to miejsce 
w Kilonji, gdzie przed ratuszem sziurmew- 
cy spalili czarno-czerwono-złotą flagę re: 
publikańską, usuwając jednocześnie tablicę z 
nazwą „plac Republiki*, na mtejseu której 
umieszezono napis „płać Hitlera. 

  

Na zamku. 

Pan Prezydeńt Rzeczypospolitej 
w dniu 6-b. m. przyjął ambasador! 
Rzeczypospolitej w Waszyngtonie p 
"Stanisława Patka przed jego wyjaz 
dem powrotnym na placówkę w Sta 
nuch Zjednoczonych. (Iskra). - 3 

WARSZAWA (Pat). Pani Prezydem 
Rzeczypospolitej przyjął dziś delega 
ję Ligi Morskiej i Kolonjalnej w oso 
bach prezesa z rządu głównego gen 
'Grlicz-Dreszera, prezesa rady Kożir 
chowskiego oraz wiceprezesa zarządi 
Jama: Dębskiego. Delegacja przybył: 
prosić Pana Prezydenta o przyjęcid 
protektoratu nad tegorocznem śŚwię. 
tem morza. * 

Ambasador Laroche -- 
u ministra Becka. : 

„Minister spraw zagranicznych, p. 
Józef Beck przyjął w dniu 6-vm b. m. 
ambasadora Francji w Warszawie p. 
Laroche'a (Iskra). 

Sprawa ubezpieczef pracow- 
ników umysłowych. | 

"'"WARSZAWIA (Pat). Sejmowa ko- 
misja ochrony pracy na posiedzeniu 
w dniu 7 b. m. uchwaliła w 2 i 3 ezy- 
taniu projekt noweli do rozporządze - 
„nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 7. 
-1927 o ubezpieczeniu pracowników u- 
«mysłówych. Komisja” przyjęła szereg 
poprawek w kierunku polepszenia u- 
prawnień bezrobotnych pracowników 
umysłowych. Wysokość zasiłków bę- 
džie zmniejszona tylko o połowe w 
stosunku do pierwotnych zai 
Zamiast proponowanego obni 
silkėw od 13 do: 56 proc, 

   

   
komisja 

wprowadza możliwość obniżenia tyi- 
ko w granicach od 5 do 39. proc. W 
wyniku osiągniętego porozumienia 
referenta*z "przedstawicielem rządu 
wieeminister ©pieki społeczncj p. 
Duch oświadczył, że rząd zdecydowa- 
ny jest przedłóżyć po uchwaleniu no 
weli cbeenej okres zasiłków z 6 па 9 
miesięcy Graz, podwyższyć: stawki o 
0,8, z czego 0,6 pracownicy 0,2 ргасо- 
dawcy. BE 

Włoski strajk w warszawskim 
magistracie. : 

WIARSZAWA, (Pat). Wi dniu 7 bm. pra 
cownicy wydziałów administracyjnych Ma- 
gistritu po przybyciu do biura nie podjęli 
pracy, stosując t. zw. włoski strajk na znak 
protestu przeciwko ostatecznej decyzji Ma 
gistratu 6 skasowaniu dodatku s stołecznego, 
wzamian którego: Magistrat, pragnąc okazać 
pracownikom doraźną pomoc, w miarę mo- 
żliwości finansowej miasta, przyznał niž- 
szym katagorjom urzędników oraz oficjak= 
stom miejskim zasiłek nadzwyczajny w gra- 
nicach od 3 — 14 proc. uposażenia. W! 'dz'- 
siejszym strajku nie biorą udziału pracowni- 
cy tych agend Magistratu, od których zależy 
bądź zdrowie, - bądź -bezpieozeństwo ludność 
ci stolicy. 

Skazanie studentów. 
WIARSZAWIA, (Pat). W. dniu 7 bm. w Są- 

dzie starościńskim przy Starostwie Grod -- 
kiem Warszawa—Śródmi=ście odbyła się roz 
prawa przeciwko 27 akademikom, zatrzyma 
nym w związku z zajściami, jakie miały 
miejsce ubiegłej niedzieli przed kościołem 
św. Krzyża w Warszawie. 19 akademików 
skazano na karę od 3—30 dni aresztu т а- 
mianą na grzywnę, 2 — na 30 dni bos 
względnego aresztu, iprzeciwko zaś 6 nka- | 
demikom rozprawę odroczono. я 

af Krakowie. 
KRAKÓW, (Pat). Organizacja młodzieży 

akademickiej skierowały do rektora Kutrze- 
by. prośbę o zezwolenie na: otwarcie Un'wer- 
sytetu i rozpoczęcie normalnych wykładów. 
W) prośbie swej przzdstawiciele bratniej Po 
mocy podnoszą, że cała młodzież akademie 
ka w obecnej sytuacji pragnie jedynie konty- 
nuowania swoich studjów. 

  

Nieznaczny wzrast bezrobocia 
WIARSZAWIA. (Pat). Według danych sta- 

tystycznych Państwowego Urzędu Pośredn'e 
twa Pracy, ilość bezrobotnych na terenie ca- 
łego państwa wynosiła w dniu 4 marca 
287,218, co stanowi wzrost w stosunku da 
tygodnia poprzzdniego o 963 osoby. 

Kronika telegraficzna. 
— Przybyła do Katru pierwsza pielgrzym 

ka polska do Ziemi Świętej z ks. biskupenz 
Kubiną na czele. 

— Komisja Badania Zmian Kosztów 
Utrzymania ustaliła, że w lutym roku bież. 
w porównaniu z» styczniem rb. koszty utrzv 
mania rodziny pracowniczej zmniejszyły „ie 
о 0,6 proc. 

GIELDA WARSZAWSKA.. 
WARSZAWA. (Pat), DEWIZY: Londyn 

31,08 — 30,78, Paryż 35,21 — 85,03. Szwuj- 
carja 173,23 — 172,37. Berlin w obr. nieof. 
210. Tend. niejednolita. 

Dolar w obrotach pryw. 8,75. 

Rubed złoty 5,05. T 

PODEJRZANY O PODPALENIE. 
BERLIN, (Pat). Na graniey niemiecko-beł 

gijskiej policja aresztowała emigranta rosyj- 
skiego, podejrzanego 6 udział w zamachu na 
Reichstag. Jako poszlaki służą liezne o©pa- 
rzelizny na rękach. я 

   

    

   

 



  

   
      

    

  

    
    

     

   
   

    

      
    

   
   
   

„Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Onegdaj w Warszawie p. Czesław Klarner 
ygłosił odczyt p. t. „Polityka gospodarcza 

;ki*, P, Kiarner jest bardzo mile widzia- 
y w szeregach „Lewjatanu** — stąd wynika- 

Ją pewne konsekwencje, które komentarzy 

ie wymagają. R ozumowanie p. Klarnera 
est muniejwięcej takie: 

Świat powojenny rozpadł się na tyłe zu- 
lepionych w sobie organizmów gospodar- 
ych, ile jest państw. Ponieważ w Wwarun- 
ch obecnych nie można liczyć na porozu- 
ienie międzynarodowe da usunięcia chao- 
gospodarczego, marnotrawstwa srodków 

sił wytwórczych. Połska musi sama szukać 
уе dla siebie — we własnej wcewnętrz- 
jej polityce gospodarczej. 

Umocnienie niezałeżności polity zbej pań 
5 że się najściślej z zapewni*niem do 
robytu ludności. Ten dobrobyt jest nieod- 

nyrf warunkiem potęgi państwowej. 

  

Nałeży przytem pamiętać, że Polska ma 
jęste zaludnienie (83 mieszkańców na 1 kim, 
w). ma mocny przyrost ludności, które, 64 
oc. czerpie egzystencję z rolnictwa, a tylk» 
iespełna 20 proc. z przemysłu. Stąd ogrom 
e rozdrebnienie gospodarstw i konieczność 

eiągania nadwyżki ludności wiejskiej do 
arsztatów miejskieh. U nas solidarność wsi 
miasta jest faktem, gdyż są one il1 siebie 

|wza jemnie odbiorcami i dostawcami. W obse 
ej konstrukcji świata rozwój gosp( darki rol 

nej załeży u nas od rozwoju konsumeji wew- 
nętrznej, a więe — od rozkwitu miast. |*ro- 
|dukcja światowa zboża czyni produkcj: pol 
ską nieopłacat Dłatego wydaje sę bar- 
dziej pożyteczne zamiast zwiększania pro- 
dukcji ziarna. uszlachetnianie wytwórczości 
rolnej, dążenie do podniesienia cen i roz 

szerzenia wewnętrznego rynku. zbytu. To coz 

szerzenie wewnętrznej konsumcji . prowadzi 

|do wysiłków nad podniesieniem handlu, rze- 

miosł i przemysłu. Dać im warunki opła 

calności warsztatów pracy, popierać kap'- 

talizację, podnieść dochód społeczny — oto 

najpilniejsze zadania polityki. Problem doch» 

du społecznego powinien zająć u nas naczel- 
ne stanowisko. Dlatego budżety państwowe 

i samorządowe, świadczenia socjalne : reg1- 

lowanie cen — wszystko to winno być do te- 

go dochodu dostosowane w ten sposób, ażeby 

proces kapitalizacji nie. został osłabiony. 

Przestrzegać zwłaszcza trzeba równowagi 

budżetowej, gdyż w Polsce niema ani u pań- 

stwa, ani u obywateli rezerw, na które m5- 

žnaby liczyć dla pokrycia deficytu. Działal- 

ność państwa i samorządów winna unikać 

dziedzin, które są terenem inicjatywy pry- 

watnej, mianowicie, zarobkowania w prze- 

myśle i handlu. Ta zaś praca gospodarcza 

prywatna, powinna być zorganizowana, świa 

dema, płanowa, nie zaś poddawać się auto- 

„matyzmowi. 

      

   

   

Wiosna się zbliża, Czas obłiczyć fundusze 

które są przeznaczone na budowle i inne in- 

westycje w r. b. Okazuje się, że wynoszą One 

łącznie 250 miljonów złotych. Największe in: 

westycje mają przeprowadzić Połskie Kołeje 

Państwowe. Wydatki na ten ceł mają wy- 

nieść 31 miłjonów zł. Inwestycje Minister- 

stwa Wojskowych wyniosą 28 mijon. 
zł. Na Gdynię około 6 m'lj, zł. Ministerstwo 

Poczt i Telegrafów pobuduje się na przeszło 

3 miljony. Wojskowy Fundusz kwaterun- 

kowy otrzyma 4 milj. zł. na budowle. - 

' Samorządowe wydatki na inwestycje bu- 

dowlane wyniosą przypuszczalnie około 20 

miljonów zł. Budownietwo mieszkaniowe 

otrzyma kredyt w sumie 20 miłjonów zł. 

Budownietwe ZUPU, na zakończenie budo- 
wy swoich domków będzie miało w tym ro- 

ku około 5 miljonów zł. 

+ * о) * Ь 

Agenci monopołu zapałezanego całej Pol- 

ski zebrałi się przed paru dniami w Trsza 

«wie i biadali na temat: 1) źle jest bo rozcho- 

dzi się za dużo zapalniezek, i to nielegaliych 

2) źle jest, bo chodzą płotki, że ceny zapa 

łek spadną i skutkiem tego hurtownicy nie 

<hcą robić zapasów. Żeby było lepiej posta 
mowiono walczyć energicznie z rozpowszech- 

nien'em się nielegalnych zapalniczek i o- 

świadczyć wszystkim komu należy że zapał- 

ki nie potanieją. Niema co oszczędzać na 

zapałkach! 

   

° ь 
w. r. 

Popierajcie Ligę Morską 

| i Rzeczną! 
| ARIA ASP TSE TTT EKT 

Zangara stanie ponownie 
Ai przed sądem. 
MIAMI, (Pat). — Wobec šmierci Czerma- 

ka — Zangara będzie odpowiadał jeszcze raz 

przed sądem za zabójstwo z premedytacją, 
za eo mu grozi kara Śmierci. 

  

KS ch ОВ 

Dyktatura w Grecji. 
Orędzie gen. Plastirasa. — Zawieszenie konstytucji. 

ATENY (Pat). W wyniku wyborów 
do parłamentu koalicja rządowa u- 
zyskała 115 mandatów na ogólną - 
czbę 248. 

ATENY (Pat). Gen. Plastiras wy- 
dal orędzie do narodu, w którem 
stwierdza, że dwukrotne wybory u- 
wydatniły głębokie wady ustroju par- 
lamentarnego, powodujące niemoż- 
ność stworzenia zdolnego do życ'a 
rządu. Ustrój parlamentarny, opart“ 
na demagogji, sowodował nietylko 
bezwład rządu, ale i wzrost komuni- 
zmu, tem niebezpieczniejszy, że zbiegł 
się z niemożnością stworzenia silnej 

władzy. Powyższe względy — oświad- 
cza Plastiras — skłoniły go do inter- 
weneji; w pełnem porozumieniu ze 
swymi współprzcownikami Plastiras 
zdecydował słę objąć władzę. Rząd 
ułążyć będzie do odbudowy ckono- 
micznej i konsolidacji społecznej. 
Konstytucja zostaje zawieszona. Ode- 
zwa Plastirasa, oznajmiająca ogło- 
szenie dyktatury, zabrania wszeikie- 
go rodzaju zebrań i zapowiada ogło- 
szenie stanu wojennego. Wszelkie 
próby wywołania zaburzeń będą uda- 
remnient siłą zbrojną. 

W 11-tą rocznicę Koronacji Ojca św. 

  

W; sali Rady Miejskiej w Warszawie od- 
była sę 6 bnr. akademja, celem uczczenia 11 
rocznicy koronacji i pontyfikatu Jego Świą- 
tobliwości Piusa XI. Na akademję przybył 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, członkowie 
rządu z p. prezesem Rady Ministrów A. Pry- 
storam na czele, duchowieństwo z nuncju- 
szem ks.-Marmaggim i ks. kardynałem Ka- 

  

kowskim, członkowie korpusu dyplomatycz- 
nego : t. d. 

Na zdjęciu naszem widzimy uczestników 
akademji. Wi pierwszym rzędzie siedzą od 
strony lewej: p. prez:s Rady Ministrów A. 
Prystor, Pan Prezydent * Rzeczypospolitej 
prof. I. Mościcki, kardynał ks, Kakows'ć, 
nuncjusz ks. Marmaggi. 

  

WI E-.E;Ń_S<K'i 

Propozycja Polski w sprawie 
rozbrojeniowej. 

Niepowodzenie francuskiego 
GENEWA (Pat). W związku z ma 

jącą się rozpocząć w kom głównej 
koniereneji rozbrojeniow debatą 
nad kwestią materjału wojennego de 
legacja polska złożyła propozycję. 
zinierzającą do uzupełnienia dawniej- 
szej propozycji jakościowego rozbro- 

jenia. 
Projekt połski przewiduje, że op- 

racowana będzie lista różnej broni, 
przez poszczególne armie używanej, 
a określające cechy charakterystyce 
ne każdej z nich. Po zatwierdzeniu tej 
listy przez konfereneję, sygnatarjusze 
konwencji rozbrojeniowej zobowiąza 
łiby się nie posiadać i nie fnbrykować 
broni, któraby przekraczała ustalone 
typy. Poza tem państwa mają się z0- 
howiązać nie wydawać na nowe wy- 
nalazki o charakterze wojennym. 

   

      

Komisja polityczna konferencji 

rozbrojeniowej po dłuższej dyskusji    

nad francuskim projckiem paktu 
wzajemiej pomocy przystąpiła do gło 
sowania nad samą zasadą ewentualne 
go paktu wzajemnej pomocy. Wyniki 
głosowania były następujące: 

Strajk w Łodzi 
ŁÓDŹ, (Pat). — W! dniu dzisiejszym rano 

do strajku przystąpiło 19,650 robotników 
włókienniczych na ogólną liczbę zatrudnio 

nych w Łodzi 50 tysięcy. Pozatem w Pabja 
nicach na cgėlnų liczbę 7 ys. strajkuje 5606. 
w Zduńskiej Woli na 3 tys. 2460. W pozosta 

  

projektu wzajemnej pomocy. 
Za zasadą oświadczyło się 14 de- 

legacyj przeciwka głosowało 5 państw 
Delegaeje Niemiee, Włoch, ZSRR i 

inne zażądały kołejno skreślenia z li 

sty tego komitetu, przyczem delegaci 
Niemiec, Węgier i Włoch ošwiadezy- 
li, że czynią to ze względów adni - 
czych, a delegat ZSRR — ze względu 
na to, że Rosja nie jest państwem wyłą 
cznie europejskiem. W ten sposób de 
finitywnie można było stwierdzić, że 
te państwa nie chcą nawet słyszeć o 
pakcie wzajemnej prmoey i tem Si 

iaem losy !'ego paktu są ca'kewicie 
przesądzone. 

   
   

ODMOWNA ODPOWIEDZ ZSKR. 

MOSKWA (Pat) Komisarjat łudo 

wy spraw zagranicznych komuniku- 
je odmowną odpowiydź sowiecką. 
słormułowaną na pismo sekretarza 
gen. Ligi Narodów. proszące o wypo- 

wiedzenie opinji w sprawie zaleceń 
kcmitetu 19-tu oraz o wydelegowanie 
sv ego przedstawiciela do komitetu, 
p<wołanego w związku z konfliktem 

ua Dalekim Wschodzie. 

rozszerza się. 
łych miejscowościach okręgu włókienniczego 
włókniarze do srajku nie przystąpili. Prze 
bieg strajku jest wszędzie spokojny. — Żad 
nych wypadków ekupowania fabryk, wbrew 
informacjom niektórych organów prasy, nie 
było. 

  

  

  

Notatki ze Świata. 
— BAJKOWA „REPUBLIKA KATOWI- 

CZAN* — ło prawie historja z „1000 i jednej 
nocy, gdyby nie fakt, że jest ona „rzeczywis- 
tą rzeczywistością”, rozciąga się na cały 

giob i na swego prezydenta — „papę Ste 
pliane* -dyrektora. radja katowickiego. а- 

  

częło się od tego, że „papa Stephane“wypo- 
wiedział raz swą „skrzynkę radjową* po 
francusku. Napłynęły lieżne listy z wielu 

Gorgonowa przed sądem przysięgłych. 
KRAKÓW, (Pat). Drugi dzień  proecsu 

przeciw Gorgenowej wypełniły całkowicie 
drobiazgowe przepytywania. Przewodniczą- 
ey Trybunału przystępuje do dalszego prze- 
pytywania oskarżonych. Przed ławą przy- 
sięgłych ustawiono dwa stoły zapełnione 
większemi i mniejszemi paczkami zawiera- 
jącemi dowody rzeczowe. 

Na zadawane pytania Gorgonowa ой ва- 
mego- początku odpowiada w tonie bardzo 
podenerwowanym, szczególnie w tych punk- 
tach, które zdają się ją obciążać. Zmusza to 
przewodniczącego do surowego upomnienia 

oskarżonej. < 
Przewodniezący w szeregu pytań stara 

się wyjaśnić, dlaczego oskarżona w momen 
ele odkrycia zbrodni i potem zachowywała 
się tak spokojnie, dlaczego nie  przedsię- 
wzięła jakichś zabiegów ratunkowych. Gor- 
goncwa wyjaśnia przyczyny tego zachowania 

ślę, twierdząe, że nietylko ona, ale wszyscy 
domownicy potracili głowy. Włbrew temu 
twierdzeniu prokurator stwierdza, że w аК- 
tach jest kilkakrotna wzmianka, że domow 

nicy, a zwłaszcza Staś Zaremba stosowali 

sztuczne oddychanie, kompresy itd. Punkt 

ten wywołuje pierwszy incydent między 0- 
broną a oskarżycielem. Obrońca dr. Wožnia 

kowski twierdza, że w aktach niema nigdzie 
wzmianki, ażeby Staś poza zawołaniem ojea 
i podaniem mokrego ręcznika przedsięwztał 
jakąkolwiek akcję ratunkową. 

Po wysłuchaniu odpowiedzi oskarżonej wa 
pozostałe jeszcze  okołiczności, zawarte w 

akcie oskarżenia i w aktach śledztwa, prze- 
wodniezący oznajmia, że zakończył przestu- 

chiwanie Gorgonowej. В ‚ 

Sędzia przysięgły Krowieki zapytuje ze 

pośrednictwem przewodniczącego, kto kry- 

tycznej nocy podał iniejatywę sprowadzenia 
ji. Oskarżona stwierdza, że ona. 

Następnie przesłuchuje oskarżoną  proku 

rator. Pytania prokuratora powodują u oskar 

żonej tak silne zdenerwowanie, że na prośbę 

obrońcy przewodniczący zarządził 5-minuto 

wą przerwę. Po przerwie prokurator konty- 

nuuje przesłuchiwanie, zmierzające do scha- 

U króla rozbójników korsykańskich. 
Śmiała wyprawa trójki reporterów do kryjówki „bandyty 

o honoru i zemsty” Andrzeja Spady. - 

W licznych pičezarach i natural- 

mych krójówkach przepašcistych gór 

Korsyki, do których dostęp znany jest 

tylko tamtejszej ludności, ukrywają 

się jeszcze ostatni Mohikanie ginąc" 

"go „szczepu* rozbójników korsykań- 
skich. Głośna ekspedycja z r. 1931 

' -wytępiła znaczną liczbę przestępców, 

tak, że dzisiaj bandytyzm w Korsyce 

prawie już nie istnieje. Pięciu do sze- 

ściu ludzi, stojących poza prawem, 

wśród nich i słynny Andrzej Spada, 

trzyma się jeszcze w niedostępnych 

schroniskach górskich. 

W walce z resztkami bandytyzmu 

żandarmerja ma zadanie utrudnione, 

gdyż ludność korsykańska migdv jej 

rie pomaga, przeciwnie — wspiera, 

jak tylko może rozbójników. 

"W miastach, miasteczkach i wsiach, 

szczególnie w centrum Korsyki, krą- 

7а wśród ludności legendy o dawnych 

„Janosikach* korsykańskich. W pio- 

senkach opiewa się ich czyny. W ser- 

cu Korsyki znajduje się miasteczko 

Bocconagno, gdzie tradycja rozbój- 

mictwa utrzymuje się od kilku wie 

ków i dziś jeszcze tropieni przestęp- 
cy znajdują u tamtejszych mieszkań- 

ców schronienie i opiekę. Tutaj żyła 
sławna rodzina Bellacoscia. Tutaj 

mieszkał człowiek, który przed kilku 
laty zabił bandytę Romanettiego, gdy 
ten przy wyborach postawił swoją kan 
dydaturę. Lud korsykański niechętnie 
przygląda sie czystce, którą kieruje 

Jan Simonetti, sam Korsykanin i nie- 

ubłagany wróg rozbójników. z pówo- 

dów osobistych. : ! 

Najsprytniejszego i najgrožniej- 

szego z razbójników korsykańskich 

nie udało się dotąd schwytaćć. 

Jest nim Andrzej Spada, „bandyta 

honoru i zemsty”, jak sam siebie na- 

zywa, zabójca dwunastu ludzi. Za- 

ocznie skazano go na Śmierć, a na 

głowę jego nałożono wysoką cenę 

100.000 franków, 

Tropiony jak dziki zwierz, Andrzej 

Spada, „człowiek z lornetką*, unik- 

nął dotąd wszystkich zasadzek. Nie 

istnieje dla niego dzień, noc, godzina, 

pora roku. Każdej chwili gotowy mu- 

si być do ucieczki. Ludzie dzielą się 

dla niego na dwie kategorje: ci, z któ- 

rymi może się spotkać i ci, których 
wogóle widzieć nie może. Do katego- 
rji pierwszej zaliczona została przez 

Spadę para dziennikarzy francuskich, 
Harry Grey i Krystyna Hubert oraz 
operator filmowy Leclerc. Zaznawszy 

wielu przygód, udało im się uzyskać 

„audjencję** u króla rozbójników kox 

sykańskich za wiedzą i przy poparciu 

śmiertelnego jego wroga Jana Simo- 

nettiego. ” 

PERTRAKTACJE Z ROZBOJNIKIEM 

Szef niecodziennej ekspedyzji Har 
ry Grey napisał przed dziewięciu mie- 
siącami do Andrzeja Spady list z Pa- 
ryża, w którym wyraził życzenie po- 

mownego zobaczenia się z. głośnym 
rozbójnikiem. Dwa lata temu udało 

  

   

” 

rakteryzowania stosunków, jakie panowały 
w domu Zaremby. 

Oskarżona wikła się w odpowiedziach, 
wreszcie stwierdza, że na tego rodzaju py- 
tania nie jest przygotowana, Przewodniczący 
oświadcza: „O ta właśnie chodzi. Na wiele 
pytań nie powinna pani być przygotowana* 
W dalszym clągu swych odpowiedzi, na py- 
tania, dotyczące jej stosunku do Lusi i Sta- 
sia, zamierzonego rozejścia się z Zaremba. 
sumy 10 tysięcy dolarów, jako odszkodowa- 

nia, cskarżona stwierdza, że zeznania świad 

ków w tyeh sprawach nie odpowiadają praw 
dzie, Uważa je za złośliwość wymierzoną 
przeciwko niej za to, że pozostawała z Za 
rembą w nielegalnym stosunku. - " 

Wyjašnienia eskaržonej, odnoszące ы 40 
krytyczuoj nocy, 53 w wlelu punktach 
czne z zeznaniami, złeżonemi bezpośrednio 
po zbrodni i śledztwie. Na prośbę prokura 
tora przewodniczący odczytuje odpowiednie 
ustępy z aktów sprawy, z zeznań oskarżonej, 
dotyczących zranienia ręki, latarki elektrycz 

nej, którą miała się posługiwać itd. Wyjaś- 

nienia cskarżonej, pozostające w sprzecznoś 

ci z poprzedniemi zeznaniami, zostały 'za- 

protokółowane. 
Na pytanie prokuratora, jak oskarżona 

może wyjaśnić tę sprzeczność, oskarżona Gor 

gonowa znowu w najwyższem podenerwowa 

niu oświadeza, że widocznie prowadzący w 

Brzuchowicach śledztwo komisarz Frankow 

ski „tak skombinował śedztwo, aby dostać 
order*. Za to odezwanie się oskarżona z70- 

słaje przez przewodniezącego surowo upom- 

niana. Dalsze pytanie prokuratora dotyczą 

znalezienia w riwnicy mokrej chusteczki ze 

śladami krwi, dźagana i koszuli seledynowej. 

Wi związku z ostatnim punktem oskarżona 
kwestjonuje prawdziwość zeznań obu służą- 

cych, posądzając je © zmowę z doktorem 

Na tem prokurator kończy przesłucąhiwanie. 

Po półgodzinnej przerwie zabrał głos ©- 

brońca Woźniakowski, który w szeregu py- 

tań dąży do dokładnego wyjaśnienia poży- 

cia oskarżonej z mężem, choroby jego, sy 

tuaeji Gorgonowej po wyjeździe pierwszego 

mu się wraz z towarzyszką uzyskać 

sensacyjny wywiad z Andrzejem Spa- 

dą i porobić liczne zdjęcia filmowe 

które obiegły cały Świat. Chęć zro- 

bienia nowęch zdjęć filmowych nie- 

uchwytnego bandyty i uwiecznientu 

na taśmie filmowej jego „mistycznej 

dzikości” skłoniła tych troje ludzi do 

przedsięwzięcia nowej awanturnie ej 

wyprawy. 
Przed kifku miesiącami Hai:ry 

Grey, Krystyna Hubert'i Lecłerc, z: 
opatrzeni w trzy aparaty kinemało- 

graficzne, używane przez korespen- 

dentów wojennych, wsiedli na statek 

w Nicei. Stąd dojechali do portu Ког- 
sykańskiego Bastia. Koleją dostali się 

do środka wyspy. 

Gdy jednego dnia, korzystając z 

przerwy jazdy, przechadzali się po 

peronie małej stacyjki Viravio, zbli- 
zył się do nich jakiś człowiek i szep- 
nął: ,„Nie jedźcie do Ajaccio. W tych 

stronach poszukuje się Spady. On 
wie, że przybywacie zobaczyć go po- 

nownie, wie też o tem Simonetti. Po- 

słuchajcie mojej rady, wysiądźcie w 

Bocognano...** 

Wkrótce pociąg nadjechał, 

dziwny nieznajomy znikł tak szybko, 

jak się pojawił. W! miasteczku Boro- 

gnano wysiedli członkowie wyprawy. 
Przenocowali w szałasie pasterskim, 
poczem skierowali się na południe 

w kierunku Cinarea i Canton de Vico, 
dotarli do wierzchołka góry św. Se 

bastjana autocarem. Następnie znów 
maszerowali piechotą, obciążeni «>: 

rałami, aby każdej chwili uchwycić 
sylwetkę Andrzeja Spady na tašū:ie 
filmowej. 

W pewnej chwili zabłądziii. Gdy 
Harry Grey, znający nieco okolicę # 
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męża do Ameryki, powodów Gpuszezenia do- 
mu teściów 1 zerwania z mężem. Dalsze py- 
tania chrony dotyezą posady oskarżonej w 
eukierni, zaznajomienia się z Zarembą, wejś 
cla do jego domu. Oskarżona w swych odpo- 
wiedziach wykazuje wielką poweiągliwość. 
Między oskarżoną a Zarembą stesunki ukla- 
dały się zupełnie zgodnie aż do ostatnich 
lat, kiedy zawiązał on romans z inną. Wtedy 

dochodziło do sperów i kłótni, do których 
dołączyły się kłopoty finunsowe. Wynajęcie 

mieszkania we Lwowie na imię 6. p. Lasi 

określa oskarżona jako chęć uniknięcia 
ewentualnego zajęcia przechowywanych tam 
obrazów i mebli zaległe podatki. 

Na samym końcu rozprawy obrońca zada 
je bardzo ważne pytanie, tyczące się faktów, 

jakie zaszły po dłuższym ckresie napręžo- 

nych stosunków między nimi. Oskarżona od 

powiada, że nastąpiło między nimi pogodze- 
nie się. Zaremba miał wyjechać za interesa- 
mi do Warszawy, Ś. p. Lusia ze Stasiem miett 
zostać we Lwowie, a ona z córeczką Romą 

w willi w Brzuchowieach. 
Na tem dzisiejszą rozprawę zamknięto. 

Jutro nastąpi dalszy ciąg pytań obrony oraz 
zeznania Zaremby i Stasia. 

e już JUTRO 
rozpoczyna się ciągnienie 

kiej 5 KLASY kiej 

itrwać będzie do Il-go kwietnia wł. 
główna (Jeden tas. Zł. 1.000.00 Zi) 

45,166 wygranych na sumę około 

17.080.000 zł. Szczęście stale sprzyja 
naszym P. T. Graczom | 

  

„sten, „LICHTLOS“ 
Wielka 44, Wilno, Ad. Mickiewicza 10 
tel. 425 — P. K. O. 81051 — tel. 13.58 

E A ia a от — 

poprzedniego pobytu, szukał šeiežk:, 

podniosło się magle z ziemi dwóch 

ludzi, uzbrojonych od stóp do głów. 

Jeden z nich powiedział do zdumio- 

nych reporterów: „Proszę łaskawie u 

dać się ze mną do Sagony „Ja- 

kiem prawem?* — oponowano. — 

„Wyjaśni się wszystko ma miejscu” 

—„Kto nam to wyjaśni? — „Jan 

Simonetti“. 

Gdy dziennikarze przybyli pod es- 

kortą do Sagony Jan Simonetti oświad 

czył im: „Pod jednym warunkiem 

pozwalam panom skomunikować się 

ze Spadą i w miarę możliwości ręczę 
za bezpieczeństwo. Oto, powiedźcie 

mu, żeby się poddał, w przeciwnym 

razie załatwimy się z nim wkrótce” 

  

   

   

Wyprawa zatrzymała się chwilo- 
wo w opuszczonej chacie pasterskiej. 
Nie zdawał sobie nikt sprawy, jak się 
potoczą dalsze wypadki. Wkrótce zj 
wił się u nich człowiek o wygląd 
wieśniaka korsykańskiego. Zwierzył 
się, że jest przyjacielem Spady i jego 
zaufanym człowiekiem. Oświadczył. 

że widział się tego samego dnia ze. 

Spadą, który niedługo może będzie 
mógł ich przyjąć. Okazało się rów- 

nież, że doskonale był poinformow4- 

ny o warunkach Simonettiego. Wy- 
wiad Andrzeja Spady działa dosko- 

nale. 

  

ROMANTYCZNA NOC W. GROCIE. 

W dwa dni przybył powtórnie ów 
zaufany Spady, tym razem uzbrojony 
w strzelbę. Oznajmił, że tegoż dnia 

nad wieczorem zobaczą się ze Spadą. 

Ciągle jednak węszył zasadzkę. 
Poprzez dzikie okolice po kilku- 

nastu kilometrach marszu dzienniks- 
rze dotarli z zaufanvm Spady do gro- 

krajów — radjostacja katowicka jest nie 
wielka, ale jakimś kaprysem natury słychać 
ją na całym globie. 

Następne „skrzynki radjowe*  „papy”. 
zsprawione szczerym humanitaryzmem pod- 
biły świat. W) Austrji, Francji, Szwecji i wie- 
lu, elu innych krajach zawiązują się 

„związki katowiczan* — ludzi, którzy nigdy 
w Katowicach nie byli, a miasto to (często 1 

całą *Polskę) zaledwie odnaleźli na mapie 
Nie oparły się „Papie Stephane“ nawet 
Niemcy. Katowiczanie „catowitzar 
stunowią dziś światową republikę ludzi zw 
zanych najczystrzą, bezinteresowną przyjaź 
nią — republiką przyjaciół Polski. Nie jest 
to państwo słabe: posiada nawet własne pis- 
mia: w Szwajcarji, we Francji, gdzie naczei- 
nym  „katowiczaninem* jest b. premjer 
Herriot... Odbywają swoje zjazdy międzyna- 

rodowe. Wystarczy radjowej | interwecji 
„papy”, aby wylani studenci byli przyjmo 
wani zpowrotem, ludziom w trudnej sytuacji 
przychodzili z pomocą (i to jak wydatną) ich 
nieznani, radjowi współobywatele — „cato 
wilzards“! Na pogrzeb zmarłego „katowicza- 
nina* gdzieś w Skandynawji przybyły delega- 
cje wielu narodów... Urlopowa wycieczka „Pa- 
py Stephane' na zachód zmienia się w wiełką 
manifestację. Witają go na dworcach jak u- 
dzielnego władcę. Odwożą autami do granicy... 

Nie chce się wierzyć, a trzeba. Fakt. Ra- 
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WŁÓCZĘGA — TO TĘTNO WILNA 

MARCOWY 6 ZESZYT 

WŁÓCZĘGI 
JUŻ SIĘ UKAZAŁ WE WSZYSTKICH 
KIOSKACH I KSIĘGARNIACH 

Rewelacyjna i obfita treść 
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Nowa koncepcja rozwlązanla 
sytuacji politycznej nad Bał- 

tykiem. 
Kwestja „korytarza gdańskiego” oraz re 

wizji obecnego układu stosunków palitycz- 
nych nad Bałtykiem nie przestaje absorbo- 
wać umysłów różnych polityków i publicy- 
stów, którzy na łamach pism wyłuszczają 
coraz to nowe koncepcje zaprowadzenia ,,po- 
rzydku“ w Europie Wschodniej. 

Ostatnio w Genewie ukazał się w druku 

    

     
      

  

   
Nr. 1—2 pisma „Revue des Nations“ (reda- 
gowanego przez p. Gabrys'a) poświęconego 

tym razem 

stycznym. 
Po obszernem przedyskutowaniu trakta- 

tów Wersalskiego, Trianon i Neuilly, pismo 
stwierdza, iż Niemcy nie posiadają ani nio- 

ralnego ani materalnego prawa domagać si 
oddania im Korytarza Cdańskiego, natom 

wyłącznie sprawom rewizjoni- 

      

  

Pclska posiada bezsporne prawa do Kor. 
rza i ci Prus Wschodnich, mianowicie 
Warmji i Mazurów. ® 

    

Twierdzenie swe, 
Nr. 45 „Revue des 
pomocy argumentów etnograficznych, 
rycznych, geograficznych i polityczn: 
powołując się nadto na zdaniu wybitnych 
uczonych niemieckich. 

W Wileńszczyźnie jednak i w Galicji 
Wschdniej, zdaniem „Revue des Natio 
Połska nie posiada żadnych praw. 

Zastanawiając nad „radykalnym spo- 
sobem _ rozstrzygni kwestji Korytrza“ 

pismo proponuje zajęcie Prus Wschodnich 
i podzielenie ich pomiędzy Polską a Litwą, 
z tem, że Polska otrzyma 21, zaś Litwa lo 

powiatów pruskich! 

     sadniu przy 
histo- 

    

      

Pismo podaje nawct gotową mapę przed- 
stawiającą powyższy podzia, Prus Wschod- 

nich. 
Po zlikwidowaniu tym jednym conajmniej 

szerokim gestem wszystkich możliwych kon- 
fliktów na Wschodzie Europy, „Revue des 

Nations“ w art. p.t. „politigue d'ćchanges* 
(Polityka Wymiany) e o planach Stre- 
semanna i Brianda zmierzających rzekomo 
do wymiany Korytarza na Kłajpedę i stwier- 
dza jakoby obecnie w tej sprawie toczą się 

   

   

     

rokowania pomiędzy Paryżem a Berlinem 

i Warszawą a Berlinem. 
Przenosząc te domysły w sferę realnej 

  

rzeczywistości „Revue des Nations* w art. 

p. t. „La Pologne a Croisėe des Chemins* 
(Polska na rożdrożu) zapewnia, że Berlia 
usiłuje skłonić Polskę do ugodówego załat-, 
wiania kwestji Korytarza, wzamian za co 
obiecuje jej (Polsce) pozostawienie wolnej 
ręki w Litwie i w całym Nadbałtyku oraz 
umożliwienie wyjścia na Morze Czarne przez 
Besarab ję. 

Jest to jeszcze jedna koncepcja rozwiąza- 
nia sprawy wileńskiej, stale i silnie absorbu- 
jącej umysły polityków i publicystów titew- 
skich, niestety, mało realna i jako taka ska- 
zana na zagładę i rychłe-zapomnienie. M. D. 

dosny dla nas fakt. 
— ODNALAŁ SIĘ SEKRETARZ FORDA, 

który lajemniczo zaginął w Detroit. Ford wy- 
znaczył już za odnalezienie 100 tysięcy, poru- 
szono wszelkie sprężyny, gdy niespodzianie 
zgłosił się telefonicznie sam zaginiony Mr. 
Łiebold, stwierdzając, że jest w hotelu o 400 
klm. od Detroit, źle czuje i nie bardzo wie, 
skąd się tam wziął. Nim się sprawa wyjaśni, 
przypuszczają u Liebołda depresję psychiczną 
na tle kryzysu bankowego i tarapatów szefa. 

mi. 
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ty. Przewodnik polecił im nie wycho- 
dzić z jaskini i tutaj oczekiwać Spadv. 

Czekano godzinę, dwie, noc całą 
Z niecierpliwością oczekiwany Spada 

nie przybył. 
W drodze powrotnej na drugi dzień 

w południe, jakby z pod ziemi wy- 
rósł Simonetti. „Łowca rozbójników” 
Świsnął zlekka i w tej samej chwili 
podnieśli się z ziemi dwaj uzbrojeni 

ludzie. „Ludzie ci — zwrócił się do 

dziennikarzy Simonetti — od wczoraj 
wieczora pilnuja na wszelki wypadek 
waszego bezpieczeństwa. Spada boi 
się zasadzki”. 

Poinformował również  dzienni- 
karzy, co zaszło ubiegłej nocy. Oto 
o zmierzchu, w odległości 3 klm. od 
groty, natknął się na Spadę, będącego 
w towarzystwie jednego osobnika, na 
jakie 100 metrów. Już miał pociągnąć 
za cyngiel machinalnie, gdy przypo- 
raniał sobie, że słowo dane dzienni- 
karzom obowiązuje. „Jaka szkoda, 
znów wymknęła mi się gratka z rąk* 

—zauważył Simonetti. 

Andrzej Spada również mierzył 
do Simonettiego w krytycznej chwi:'. 
Wtenczas jednak Simonetti z za za- 
łomu skały zszedł ma ścież dając 

tem samem do zrozumienia, że mowy 
niema o zasadzce. Porachunki dwócu 
śmiertelnych wrogów odłożone zosta - 

ły na później. 

  

  

   

W GOŚCINIE U. SPADY. 

W tydzień później udało się ekspe 
dycji uzyskać „posłuchanie* u An- 
drzeja Spady. Spotkano się w domu 
pewnego górala w odludnej części 
kraju. Simonetti, mistrz w tropieniu 
ludzi, musiał skapitulować przed 
dziennikarzami. 

  

Andrzej Spada przybył na spotka- 

nie uzbrojony od stóp do głów. Dwa 

pistolety, Mauzer i wojskowy Colt, 

slanowiły jego ultima ratio, jeśliby 

Simonetti nie oparł się pokusie zmie- 

rzenia się z przeciwnikiem oko w.oko. 

Przez plecy przewieszoną miał lor- 

netkę. 
Względenr gości swoich Spada za- 

chowywał się grzecznie, chociaż w 

słowach jego niebrak było brutalnych 

zwrotów. Wyraził się w ten sposób: 

„Po zajściu niedaleko groty w ciągu 

całego tygodnia nie mogłem czasami 

oprzeć się pokusie, ażeby każdemu 

z was wpakować kulę w plecy. Za 

często nachodzilišcie na mnie“. 

Chcąc załagodzić twarde słowa, 

wyrzekł później: „Jestem zadowolo- 

ny, że mie zastrzeliłem ani Simonettie- 
go ani was. Proszę bezustanku Pana 

Boga. by pomógł mi nie zabijać już 

więcej i respektować piąte przyka- 

zaniė“. 

Gdy szet wyprwy, Harry Grey, 

przedstawił Spadzie propozycję 

monettiego, żeby się poddał wzamian 
za złagodzenie kary na więzienie, od- 

powiedział, odmownie: „Jestem ban- 

dytą honoru — wyrazil się. — Zabi- 

jałem, jeżeli zaś spotka mnie kula, 

będzie to sprawiedliwie. Nie poddam 

się nigdy, żywego nie wezmą mnie 

nigdy. Żal mi tych ludzi, których za- 

męczano, niesłusznie podejrzewając 

ich o stosunki ze mną. 

Dziennikarze /porobili mónstwo 

zdjęć filmowych Andrzeja Spady w 
różnych pozach. Jan Simonetti w któ 
remś z kin korsykańskich będzie mógł 
oglądać śmiertelnego wroga z bardzo 

bliska, w. 
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Nr. 61 (2602) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Opsa. 

Z PRACY SPOŁECZNO OŚWIATOWEJ 
Z.N.P 

Praca społeczno — oświatowa na terenie 
gminy opeskiej, interesująca dziś w wielkim 
stopniu tak władze państwc jak i szeco 
kie masy tut. & żczeństw weszła na nor 

uiajne tory, £ 6 zycielstwa szkół 
powszechnych sobie „całkow* 

2 ważność 
żuje się do pr. 
m stopniu p: 
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są rezultaty i 
czycielstwo zwis 42kowe. — postaramy się bez 
stronnie i na podstawie danych — z'lustro- 

wać. 

©psa: Oddział . Eczy 24 członk 
posiada własną świetlicę, która j>st czyn 
3 razy w tygodniu. W) świetli własna 
bbljoteka, składająca się z 124 tomów, radjo 
odbiornik 3 lampo czasopisma: Strzelec 
Armja Rezerwowa, nasz Kurjer, Gospoda: : 

Kresowy, Kurjer Poranny, i Przegląd Pożar 
aiczy. Pracę oświatową prowadzi tut. nauczy 

zkoły jpowszechnej. Oddział Z. S. 
rzedstawienia dochodowe, 4 zaba 

4 obchody narodowe (od 1. 11 
stnieje również 
Ъ Е Rezerw. 

stlicę х 7. 5. - 
wśród swych 

stwo 

      
    

      

  

   

    
s b. Wiojsko 
wspólną świe 

OŚW atowej 

zbyt intensywnej pracy 
re ustosunkowanie się 

ь 4 nauczycielstwo dc wspėl“ 
pracy. 

Pelikany: — 
40 członków, pe 

    

ółko Rolnicze, które liczy 
Ja własną fachową bibljo- 

  

  

teke, Świetnicę i prowadzi pracę na odcinkn 
rolniczo — hodowlanym. Akcja odczytowa 
sdbywa się dwa razy tygodniowo. Najbar- 

   

    

    

  

czynem < iem jest Koło Gospod 
iejski ich, prowadzone przez p. Jansonow 
Kółko artystyczn: prowadzone przez p. 

„Jans ona dało kilkanaście przedstawień i wie 
czornie dochodtwych. Pracę w tym ośrod 
ku utrudnia miejscowy. ksiądz Skardyńsk:, 
który p ząłby widzieć w Pelikanach v* 
każdym ie mie polską „placówkę. 

Jurowi Oddział Ż. 5. który liczy 
16 członków da własną świetl'cę, c у 

pisma 4 bibijotekę. Pracę prowadzi miejsc” 
wa nauczyc p- Talarkówna. Kało Mło- 
dzieży Wiejskiej organizuje odczyty z dzie 
dainy gospodarczej i bierze udział w koa 

kursach P. R. 
Iigujee: — Oddział Z. S. Kezy 12 człon- 

ków. — Pracę prowadzi p. Ulanowska. Od- 
dział posiada bibljotekę, czasopisma i orga 
Hizuj: wieczory świetlicowe dwa razy tygud 

d 
Wi 

  

    

  

    

   

     
   

  

    

  

  

  

  

t Z. S. liczy 16 
a własną świetlicę, bibljołe 

- czasopisma, prowadzi pracę p. Pezdów 
— Świetlica czynna dwa razy tygodnio- 

   
   
wo. 

Matejkiany: — Koło Młodzieży Wiejskiej 
prowadzone przez p. Aleksandrowiczową, or 
gunizuje odczyty rolnicze i pogodanki 
licowe. Urządzono 3 przedstawienia i wie 
czornice. 

Dalekie: — Oddział Ż. S. liczy 20 człon 
ków, posiada własną świetlicę,  bibljotekę, 
<zasopisma, gry. organizuj: odczyty rolnicze. 
Przy oddziale istnieje P. W. 

Stowarzyszenie Młodz. Polskiej, nie prze 
jawia zbyt wielkiej działalności, gdyż ksiądz 
odmawia się od współpracy z nauczycielst- 
wem. 

Damasze. — Założone Koło Młodz. Wiej 
skiej, przez p. Kowalczyka, rozpoczęło swą 
pracę organizowaniem wieczorów świetł co 
wych. Wi miejscowościach Kupiszkach, Ak- 
siutowie, Konstalinie, Jodłowiczach i Pietku 
niszkach istnieją kursa wieczorowe i sekcje 
t:atralne, które prowadzą swą pracę przez 
wciągni ęcie każdej jednostki do czynnej ak 
c Jeżeli chodzi o ilościowy udział nan 
czyrielstwa związkowego w tej pracy społecz 

— oświatowej to wyraża się on w liczbie 
24 osób. 

Wyżej wymienion:» dane cyfrowe aż nad 
to wymowuie świadczą o faktycznej i podzi 
wu godnej pracy społeczno — oświatowej na 
uczyciełstwa swiązkowego w gminie opre 
skiej. 

dei się weźmi: pod uwagę niezmiern'e 
skomplikowane warunki  (zróżniczkowanie 
narodowościowe), w jakich ta praca musi 
być prowadzona, to musimy stwierdzić, że 
uauczycielstwo Związkowe wykazało dużo 
hartu i dobrej woli. 

Pisząc o stanie i [pracy społeczno — 0$- 
„wiatowej pragnę, by to krótkie sprawozdan. e 

dostało się do rąk tych, co to zamiast współ 
pracy, stale krytykując nauczycielstwo Związ 
owe, zarzucając mu nieuspołecznienie, Sa- 
mi zaś najprawdopodobni:j niec w tym kie 
runku nie robią. 

M Karawan 

Refer. Społ.-Ośw. Z. N. P. w Opsie 

Skuteczna walka z chorebami 
infekcyjnemi. 

Stan chorób zakaźnych na tereni: woje- 
wódzwa wileńskiego stale ulega poprawie, 
dzięki intensywnej działalności kolumn prze- 
śiwtyfugowych i akcji zapobiegawczej prze- 
siwko jaglicy odrze i innym chorobom. 

t:renie powiatów województwa cho- 
1a choroby zakaźne około 100 osób, 

dczas gdy miesiąc wstecz chorowało około 

    

    

      

  

Również znacznej poprawie uległ stan sa 
rny w Wilnie. 

  

Wyrok w sprawie 

    

Zwiększone zakupy trzody 
chłewnej. 

Na terenie województwa wileńskie 
go są obecnie czynione masowe zaku 
py trzody chlewnej i nierogaci nv. 
Handlarze skupujący inwentarz Ż 
placą najwyższe ceny, wobec teg: 
ny trzody chlewnej podskoczyły zna- 
cznie. 

Skupywaną trzedę chlewna handlu 
rze wywożą do Wołkowyska, skąd na 
stępnie transporty nierogacizny i by- 
dla pójdą do Rosji sowieckiej. 

Z pogranicza. 
KATASTROFA SOWIECKIEGO BALONU. 

Wczoraj w cdległości 1 km. od granicy 
polskiej w rejonie Dckszye spadł sowiecki 
ebserwaeyjny balon. Jeden z wojskowych + 
obsługi balonu wypadł przedtem, niż balon 
spudł na ziemię i poniósł śmierć na miejscu. 
Drugi zaś zdoła] uratować się przy pomocy 
spadochronu. 

  

    ce- 

  

  

ZNISZCZYLI KAPLICĘ. 

W nocy z niedzieli na poniedziałek nie 
znani sprawcy zniszczyli przydrożną kaplicz 
kę w Pilorewszczyźnie. Figurę Matki Bożej 
złoczyńcy utepili w pobliskiej przerębli. No 
chcdzenie policyjne ustaliło, iż akiu profa- 
nacji dekonali bezbożniey. Jednego ze spraw 
ców zdołano ująć. Jest to Bazyli Grykow. 

ZAMORBOWANIE  FUNKCJONARJUSZA 
62 Р . 

W więzieniu mińskiem przed kilku dnia- 
mi mordowano .funkcjonarjusza G. P. U. 
Pietrowa Michała, który udając więźnia usi- 

łował ybadać jednego 2 aresztowanych. 
Więźniowie, a raczej dwóch więźniów odsia 
dujących od kilku lat eiężkie więzienie po- 
znali w Pietrowym funkcjonarjusza dawnej 
Czeki 1 w necy udusili go. W; eeli, gdzie zo 
stał uduszeny iunkejonarjusz GPU. siedzlato 
13 więźniów. Wbszyscy oni zostali wczoraj 
w nocy wywiezieni w nieznanym kierunku. 

    

NIEDOBRZE IM SŁUŻYŁ. 

Na granicy polsko-sewieckiej w rejonie 
Łużek zastrzelony został przez straż sowiee 
ką wybitny komunista polski Edward Ku 
czyński, zbiegły przed kilku laty z Polski do 
Rosji sowieckiej. 

Kuczyński ostatnio był wysfany na teren 
Łotwy w celaeh agitacyjnych, wrócił stamtąd 
przedwcześnie, by złożyć jak się ckazało, fał 
szywy raport © sanie komunizmu na terenie 
Łotwy. Za kłamliwe i tendencyjne raporty 
władze GPU. postanowiły go : aresztować. 
jecz komunista zdołał zbiec z Mińska 1 us'- 
łował dostać się do Polski. W czasie uelecz- 
ki został jednak zastrzelony. 

  

LITWINI KOLONIZUJĄ POGRANICZE 
POLSKIE. 

W, początkach maja rb. rząd litewski 
wznowi akeję kolonizacyjną na terenie po- 
granieza litewsko-polskiego. W' lecie rb. w 
pow. granieznych wiłkomierskim, szaweėl- 
skim, clickim t sąsiednieh osadzonych ma 
być na roli około 1000 kolonistów litewskich. 

W kwietniu na pogranicze przybędzie spe 
ejalna komisja regulacyjna, która ma przy- 
dzielić działki ziemi kołonistom. 

—o()0— 5 

KU R J E R МОНЕ К I 

Stanowisko rządu w sprawie 
projektu obniżki Komornego. 

W dniu dzisiejszym powrócił de- 
legat Związku Lokatorów m. Wilna, 
który brał udział w dn. 5 i 6 marca w 
Warszawie w zjeździe przedstawicieli 
związku lokatorów, w którym wzięli 
udział delegaci poszczególnych zrze- 
szeń jako to z Warszawy, Poznania, 
Krakowa, Wilna, Lublina, Stanisła- 

wowa, Białegostoku. Radomia, Brze- 
ścia, Sierpca i t. d. 

Na zjeździe rozpatrywane były 
przedewszystkiem 2 palące sprawy ob 
chodzące ogół lokatorów: sprawa ob- 
niżki komornego i moratorjum miesz- 
kaniowego. 

Dnia 6 b. m. udała się delegacja 
zjazdu do prezydjum rady ministrów 
gdzie przyjęta została w zastępstwie 
viceministra p. Lechnickiego przez re 
ferenta prezydjum rady ministrów p. 

radcę Kaczorowskiego. Po obszernem 
przedyskutowaniu wszystkich pilnych 
zagadnień wyłuszczonych w przedło- 
żcnych rezołucjach zjazdu, udzielono 
delegacji odpowiedzi w myśl którcj 
Rząd nie uważa obeemego momeniu 
za odpowiedni do obniżenia komorne 
go, pozostawiając to dobrej woli wła 
ścicieli domów. 

Stanowisko rządu umotywowano 
ujemnemi następstwami obniżki dła 
wpływów podatkowych. : 

Z pośród przedłożonych. rezolucć 
uwzględniono jedynie żądanie wstrzy 
mania eksmisji z mieszkań 1 S izbo- 
wych na dalszy czasokres t. j. do dn. 
31 października 1933 r. SBE za 
znaczono, że sprawa ta będzie załat- 

wiona w Sejmie w dniach najbliż- 

szych. 

  

     

  

  

Przygotowania Rady Grodzkiej BB.WR. 
do obchodu imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Dnia 6 b. m. odbyło się posiedze- 
nie prezydjum Rady Grodzkiej B. B. 
W. R. z przedstawicielami Kół dziel- 
nicowych, poświęcone zorganio"wa- 
niu uroczystości w dniu Imienin Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Zderydo- 
wano, że w dniu 19 marca r. b. odbę- 

dą się akademje w następujących 
punktach: przy ul, Św. Anny 4 
dla dzielnicy śródmieście i Zarzecze, 
w Państwowej Szkole Technicznej dla 
dzielnicy Antokol, w Publicznej. Szko 
le Powszechnej na Piórontoncie @а 
dzielnicy: Kalawaryjska—Snipiszki, w 
Publicznej Szkole Powszechnej dla 

  

dzielnicy Zwierzyniec i wspólnie z 
Kolejowem  Przysposobieniem Woj- 
skowem w sali KPW dla dzielnicy 
Nowy Świat. 

Wszystkie wspomniane akademje 
prócz przemówień mają w programie 
deklamacje, odegranie jednoaktówek, 
chór i orkiestry. 

Nadto zgłosiły dotąd osobne Aka- 
demje następując eorganizacje spo- 
łeczne: Związek Inwalidów В. Р., 

Związek P. O. W., Pocztowey, Kole- 
jarze i Żydowski Klub Myśli Państ- 
wowej. 

SEEETI MNT NTA CTS SS ZO ROR 

Na gruzach Relchstagu. 

Wfadze policyjne miasta Berlina zezWo- 
Hły na zwiedzanie spalonėgo Reichstagu 
przez mieszkańców Bentina, aby mogli prze 

+konać się o straszliwych: zniszczeniach, spo 

Zwycięstwo młodzieży prorządowej 
w Kole Prawników. 

Dnia 6 b. m. o godzinie 7,30 w dru * 
gim terminie rozpoczęło się Walne 
Zebranie Koła Prawników Studentów 
U. S$. B. W niedzielę ma się odbyć wal 
ne zebranie Bratniej Pomocy. Zebra- 
nie koła prawników było jedną z 
przygrywek, było jedną z wstępnych 
bitew o hegemonję na terenie akade- 
miekim poszczególnych grup. 

Bitwa ta została przegrana przez 
młodzież t. zw. „narodową*. Klęska 
endeków była tak silna i wyraźna, że 
dawny „obóz wielkich drzwi* mógł 
sobie pozwolić na luksus stoczenia we 
wnątrz domowej bitwy między pra- 
wem i lewem odchyleniem, ściślej po- 
między grupą „faszyzującą* a „socja- 
lizującą*. Wygrali „faszyści. 

Pierwsze głosowanie (na przewod- 
niczącego zebrania) - było pierwszem 
skonfrontowaniem sił. Na p. Sergjali- 
sa (ZPMD)) padło 109 głosów (gloso- 
wali ZPMD., Legjon Młodych, Myśl 
Mocarstwowa, Odrodzenie, socjaliści) 
na Feliksa Grabowskiego (ludowieci 
— młodzież ludowa i wszechpolacy. 
7-miu się wstrzymało. 

Z postawionych kandydatów wi- 
dać było, że primo, endecy nie mają 
żadnych szans, secundo — wałka się 
rozegra wewnątrz obozu przeciwnego, 
tertio — obóz ten podzieli się na: a) 

b. kom. Waligóry. 
Został zwolniony z zajmowanego stanowiska. 

Wezeraj o godzinie 2 w nocy za- 
pudł wyrok w głośnym procesie ko- 

mendanta wileńskiej straży pożarnej 
p. Waligórv. którego postawiono w 
stan oskarżenia dyscyplinarnego ха 
bezplanową gospodarkę i brak dozora 
co w konsekwencji doprowadziło do 
szeregu nadużyć w straży ogniowej 
W ostatnim dniu procesu pe repliee 
stron, w wyniku dłuższej narady kom 
pletu sędziowskiego wyniesiono wy: 
rok, mocą którego komendant Wali- 
góra został zwelniony z zajmowanego 
stanowiska z przyznaniem praw do 

zaopatrzenia emerytalnego w jednej 
trzeciej poborów. 

Wyrok sądu dyseypiinarnego jest 
calkowitem potwierdzeniem tego, 
czem tak dużo pisaliśmy, wskazująe 
na nieporządki i nadużycia w straży 
ogniowej, jakie stale tam miały miej- 
sce, za czasów p. Waligóry. 

Wyrok ten, aczkolwiek oczekiwa- 
ny, w sferach samorządowych wywarł 
ogromne wrażenie. 

Jak się dowiadujemy, komendant 
Waligóra zapowiedział odwołanie się 
do Sądu Okręgowego. 

   

Dochodzenie w sprawie napaści 
na wiceprezydenta Czyża. 

Powtórne aresztowanie szofera Rymkiewicza. 
W toku dalszego dochodzenia w sprawie 

napaści na wiceprezydenta miasta p. W. 
Tzyża został ponownie zatrzymany szofer 

Rymkiewicz. 
Decyzją władz sądowo-. śledczych osadzo- 

"no go do czasu rozprawy sądowej w więzie- 
„miu na Łukiszkach. Zostanie on pociągnięty 

do odpowiedzialności sądowej z artykuju 
135 K. K. t. zn. za napaść na osobę urzęo- 
wą, z powcedów mających styczność z obo- 

wiązkami napadniętego. 
Wypółuezestnik napaści szofer Bilūkie- 

wicz, który brał bierny udział w napaści, pa 
zostaje na wolności. 

Legjon' Młodych, Myśl Mocarstwowa, 
Odrodzenie i b) socjaliści. Pomiędzy 
temi grupami rozegra się walka o prze 
ciągnięcie ku sobie ZPMD i ew. ludo 
wców. Endecy własnych głosów mieli 
zaledwie 29, ZPMD — 24. Do godzi- 
ny drugiej w nocy trwały zawzięte 
boje na marginesie sprawozdań. Wnio 
ski nagłe, wnioski o vota nieufności, 
wszystko to miało na celu stałe przeli- 
czanie szans. Wreszcie o godzinie 1,50 
zamknięto dyskusję i padły kandyda- 
tury. 

Ze strony „faszystów** kandydo- 
wał dawny prezes p. Wolski. Ze stro- 
ny „lewicy* p. Dziewicka. Kandyda- 
tury popjierali z jednej strony p. Kra- 
ssowski i Kaduszkiewicz, z drugiej 
strony Kruszewski i Stefan Zagórski 
(prezes komisji rewizyjnej). Za Wols- 
kim padło 115 głosów, za Dziewicką 
— 20. Endecy i ludowcy (32) nie gło- 
sowali. 

Na wiceprezesów i członków Ra- 
dy Nadzorczej Koła powołani zostali 
wszyscy kandydaci zgłoszeni przecz 
mlodziež prorządową. Jedynie na je- 
dr.ego z członków Komisji Rewizyjnej 
na wniosek -p. Wolskiego wybrano 
wszechpolaka Misiewicza. 

W czasie zebrania zdarzył się za- 
bawny incydent. W pewnym momen 
cie wszedł na salę „głośny* p. Ważyń- 
ski i gromkim głosem zażądał usunię 
cia z sali Janczewskiego Jana, który 
nie jest członkiem koła, a brał udział 
w głosowaniu i jest członkiem Legjo- 
nu Młodych. Chwila konsternacji, po 
tem ogólny śmiech. Cóż się okazuje? 

Ten, którego zauważył p. Ważyńs 
ki jest istotnie Janczewskim „degjoni- 
stą” i głosował, ale ma prawo głosu 
bo nie je: Janem, którego na liście 
skreślonych wyczytał. Ważyński. 

Po pewnym czasie nowy fajerwerk 
Zauważa p. Kaduszkiewicz, że na sali 
znajduje się pewien wybitny endet. 
członek korporacji Batorja i współ- 
pracownik obecnego zarządu Bratniej 
Pomocy, a który nie wspólnego z k»- 
łem nie ma. Z za stołu przewodniczą- 
cego pada pytanie: 

— Czy kolega jest członkiem koła? 
— Nie! 
— A czy kolega głosował? 
Delikwent pokraśniał,, poczem z 

rozbrajającą miną odrzekł 
— Tak. 
— Proszę opuścić salę! 
Delikwent opuścił salę wśród о- 

    

* gólnego szmeru: 
— A wstyd, a wstyd, a wstyd... 

jer.   

wodowanych (przez pożar gmachu Reichstagu 
Na "zdjęciu naszem widzimy: salę posis- 

dzeń pėlnarnych Reichstagu, SEZZGNĄ cal 
kowicie przez pożar: 

  

MILJONER. 
W! Ameryce — natuarlnie przed -kryry 

sam — nazywano człowieka miljonerem do- 
piero wtedy, gdy miał miljon. rocznego co- 
chodu, 'My jesteśmy skromniejsi, no... i bied 
niejsi — i dla nas miljonerem jest każdy, 
kto ma miljon w majątku. Miljon: złotych 
w majątku, to wcale ładna suma, co tam szu 
kać kogoś, który ma aż miljon Se R8 do 
chodu choć i tacy są. 

Ni» mamy -w Polsce statystyki miljone 
tów, ale jedna rzecz jest pewna. Ża kilka 
tygodni ilość miljonerów w Polsce powięk- 
szy się o — jednego. 

„ Jak to się stanie? W, bardzo prosty spo: 
sób. Wi ostatnim dniu ciągnienia 5 klasy 26 
Loterji Państwowej wyjdzi» z koła główna 
wygrana 1.000.000 zł. Ktoś ten miljon wyg- 
rać musi. 

Każdy grający na Loterji, który ma ciły 
los, just kandydatem na miljonera. Ale są ta 
cy, co mają ćwiartki i połówki losów, c: 
więc są kandydatami na pół i ćwierć — m.l 
jonerów. 

Spotykasz się ze znajomym i nawet nie 
wiesz. Ż: rozmawiasz z kimś, który za kiłka 
tygodni może będzie miljonerem, czy pół- 
miljonerem. Zresztą o jego możliwościach w 
tym kierunku łatwo się przekonać. Ma, albo 
nie ma odpowiedniej legitymacji. Legityma- 
cją tą jest los Loterji Państwowej. 

Ciągnienie 5 klasy, która stworzy nowego 
miljonera, czy pół — albo i ćwierć miljone 
ra w Polsce, rozpoczyna się 9 marca. Zresztą 
w 5 klasia, oprócz miljona, jest bardzo wiele 
innych wygranych dużych i małych. Ogółem 
w tej klasie wyjdzie z koła losów. które wy 
grają, ogromna suma, 45.166 sztuk. 

APID |, 
Usuwa zmarszczki, 
zapobiega tworzeniu 
się nowych, usuwa 
plamy i pryszcze. 

  

Benefis sankiulotów. 
Trzeba było aż zniesienia autonomji, żeby 

wszystkim okazało się dowodni: jaki to był 

anachronizm. Trzeba było żeby znaleźli s; 

jej obrońcy, by zrozumiano, że w żadnym 

wypadku na nią. nie zasługują. 

W autonomicznym światku zapanował l! 

man jakiegoby się Londyn nie powstydzi: 

Szara studencka „publika 

ską flegmą. 

wódcy, 

zaraz 

  

się ang ci 

Ot — muchy w miodzie! Prza 

związani i niezw: 

  

zani rygorami ог 

wył: 

jest coraz więcej: 

lewo-prawi. 

gunizacy mymi 

skóry. 

denerwują się i 

Przywódców 

  

żą ze 

lewi, 

prawi, prawo-lewi, Każdy prawi 

i prawi 

Dla byle 

pakelis westchnienie) 

— słuchają przyjaciele 

głupiej masówki 

osobiści. . 

gdyby! 

prawołewym 

(och 

trzeba 

ę z lewoprawymi żeby było 50. osób. 

dy chce mieć 

    

swój rozum. Co za 

czasy! 

   
   

Wynikaj; 

wzmagają 

z tego komiczne syłuacje, które 

szcze ogólne „obałdienje”. Socja 

liści organizują wiec by bronić, -autonomj: 

(Wielu „uczonych w Marksie* mówiło, że 

szkoda było sludjować Engelsów, 
wych i Leninów, 

skiego 

  

  

Plechano 

hiwać tak ki:p- 

| Endecy, kio 

rzy również bronią autonomji ustawi: 

jowkę, 

sterczeniem przy 

    aby wys 

„lewawo rebiaczestw 

   
która nie wpusze 

drzwiach endek-bojówkarz 

wchodzi na salę i słyszy jak generalny mów- 

ca konkurentów sławi i wychwal 

Komarnickiego|... - 
profesora 

žė w sali 

  

   
Cale szczę 

Śniadeckich wrony nie latają: 

otworzył usta... 
- lak szeroka 

— pod na cisk en sta: 

rych ale jerych zdecydowano się na strajk. 

1-toby pewno spełzło: jakoś, ale „opiekunowie 

młódzieży* pomagają. Przykład: WY; yższa 

Szkoła Handlowa w Warszawie chce studjo- 

Bardzo niemrawo 

wać. Bojówkarzy-strajkowiczów, którzy przy- 
szli tam robić ruch wylanó na zbity pysk. 
Ale rektor zamknął wykłady. Studenci robią 
włoski strajk — siedzą w salach i prosze 
o naukę. Rektor każe posłusznie rozejść się 

do domów... 

  

Jak się to nazywa? 

Podebnie w Wil 

mlodziež 

rektorzy 

Dobra 

Podobnie w Krakowie. 

nie na Wydz. Szł. Pięknych. Tak. 

nie jest osamotniona... Ostatnio 

„przyłączyli się do strajku". Ura! 

nasza 

Bywają zresztą i w tyru chórze dysonanse: 

Zaarza się, że dozorujący Arzwi bojowkarge 
nie poznają i nie wpuszczą własueg,, profcs 
ra. Zdarza się, że rozgniewany profesor stwier 
dza, że zatrzymujący go są poprostu pijani... 
Taey akademicy, co ni:znajq własnych pro- 
fesorów... 

Tak więc ostatecznie -— wspól et. silami 
— osiągnięto idylliczny ideał: jak spojrzeć na 
mapę — wszędzie się nie uczą, wszędzie mar 
nują czas. Przedłużają Karnawał — jak mówi 
pewien kolega — dziennikarz, 

bity już na wiecu... 

  

   

  

skądinąd po- 

Co ma robić w takiej sytuacji szara pu 
blika studencka? Składa się ona przecie z 

młodzieży nie zmęczonej jeszcze polityką, nie 
„steranej”. Młodzieży, która nie zdążyła jesz- 
cze zapakować karnawałowych szatek do naf- 

- taliny, czy lombardu. Nauki szkoda, egzaminy 
na nosie, ale cóż, jeśli karnawał ma trwać 
dalej, no to“continuons! Transparencik, ha- 
lasik, kukiełka, piosenka. Mój Boże, gdy się 
ma 19 lat! —. Najweselej jest w domu aka- 
demickim: Dużo ludzi, paru zdolnych poetów 

i szopkarzy, gaśnice do dyspozycji. Po jed: 

nym z triumfów, akurat ' w środą popielcową. 
powyciągano z łóżek zaspanych po pożegna- 
niu karnawału — wiec będzie! Rektor przy 

telefonie! Zlazło się więc bractwo, przecierająs 
oczy -=.kto w spodniach, kto bez... Trudno, 
wobec ważności chwili... Jedni radzili, dru- 

dzy ćwiczyłi poranną gimnastykę, korzystając 
z przyrządów w sali. W takich warunkach 

rozmowa zbiorowa przez telefon z oczekują- 

cym na „wołę ludu“ rektorem miała jakoby 

momenty homeryckie... 

No i jakoś to idzie. W Mansie wystawiono 
kukiełkę, wyrzuconą zresztą przez większość. 

Ha, w „budzie* (tak niedawno domalowy- 

wano belfrom ośle uszy ku ogóliej radości. 

Teraz też. Czemużby nie? Im większa pe:- 

sona, tem większa przyjemność... Czy znacie 

Awerczenki „Humor dla głupców? 

' Nad dorhem akademickim 'powiewała płach 
ta z nadpisem „niech żyje autonomja“. W do- 

mu akademickim mieszkają poeci, „żywo- 

gazetnicy", „szopkarze”, Piszą teraz w wol- 

nych chwilach wierszyki aktualne, które zn4j- 

dują wielkie uznanie w akademickim naro- 

dzie. Dostarczają godziwej i należnej rozryw- 

ki. Ale kiedy są sami, jeden z nich, wielbiciel 

talentu Pawlikowskiej, deklamuje: 

„Mędrcy zawiedli nas bardzo —- 

ograniczony jest rozum, 

Lecz jego brak zasadniczy jest jak noc 

а gwiezdna: 

—- bez granic...“ An. 

Bez zmian. 
Sytuacja w Wilnie w związku ze straj- 

kiem akademickim jest naogół spokojna. Je- 
dynie wiżczorem grupki studentów rekrutu- 
jących się z pośród młodzieży wszechpol- 
skiej i komunizującej usiłowały uformować 
pochód. 

Spokój w mieście nigdzie nie został za 
kłócony. 

  

4 

Stenrjnsze Sadowo. 
Kobieto! nie bij nawet kwiatem! 

Przed Sądem Grodzkim stanął obywate! 
o pięknem nazwisku. Nie podamy tego na- 
zwiska, żeby nie kompromitować mu rodziny. 
ale powiemy, że zaczynało się na S i zostało 
wsławione w dziejach: piśmiennictwa. Coś jak 
Kraszewski, coś jak Żeromski, ale ani to, 
ani tamto. 

Otóż ,„nazwistnik* autora Trylogji stanai 
wczoraj przed Sądem, oskarżony o pędzenie 
t. zw. politury — o oczyszczanie spirytusu 
skażonego, celem sprzedaży z zyskiem. 

Prz>z rok cały unikał władz sanitarnyca. 
aż któregoś dnia Świat się zawalił. 
w wysokich butach i granatowych mundu 
rach, przewrócili całe obejście. Deski od pod- 
łogi odrywali! Nic nie pomogły krzyki i płacz 
małżonki Sienkiewicza. Pod podłogą znaleźli 
warstwę butelek ukrytych. Pod daszkiem od 
uls na strychu wytropili specjalnie ukryie 
przyrządy: rurki, czopki, korytka, dzban. 

A przecież mogło być inaczej, mogli nigdy 
nie-wykryć przestępstwa, mogła żadna lotna 
brygada sanitarna nie wkroczyć na trudny 
do podejrzenia teren. Sienkiewicz mógłby 
szczęśliwie sędziwych łat dożyć bez żadnych 
awantur i sądów, mógł nigdy nie dostać 2 
miesięcy: aresztu i grzywny z zamienieniem 
na aresztu dni 100. Mógł do końca lat być 
szczęśliwy i spokojny. Cóż go wydało w ręce 
sprawiedliwości? : 

— Przyjaciel niewierny. 
Jankowski] ten zrobił donos. Tem ułatwił 

władzy uczynić surową ingerencję. Dlaczego 
Jankowski uznał, że węzły jego solidarności 
ze społeczeństwem wogóle, reprezentowanem 
przez władzę państwową i jej wykonawców 
są silniejsze niż przyjacielskie i sąsiedzkie 
węzły solidarności ze swojakiem, Sienkiewi- 
czem? = 

Odpowiedź byłaby trudna. Niezbadane są 
drogi, pa których błądzi myśl ludzka. Wi- 
docznie Jankowski miał usposobienie reflek- 
syjne i filozoficzne, skoro powziął decyzję, 
kwalifikującą go na wyższy szczebel uświa- 
domienia społecznego. 

Ale dlaczego uczynił to właśnie przed 
miesiącem, dlaczego nie wcześniej, dlaczego 
nie później? Na to może trochę światła rzucić 
tylko jeden .ze świadków zaprzysiężonych: 

— (Coś tak przed miesiącem Sienkiewi- 
czowa hardzo pobiwszy Jankowskiego pa 

    

   

głowie w okolicy ucha i twarzy. Ost. 
—()0— 

WILNO. | 

ŚRODA, dania 8 marca 1933 r. 
11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 

12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Utwory Hav 
dna i Mozarta (płyty). 15,15: Giełda roła* 
cza. 15,25: Kom. Zw. Młodzieży Polskiej. — 
15,35: Audycja dla dzieci. 16,00: Ułubieńcy 
publicznošci (płyty). 16.20: „Wyprawy.Krzy- 
žowe“ — odczyt dla maturz: 16,40. „Sprawa 

polska w rokowaniach brzeskich 1918 r;* -— 
odczyt. 17,00: Koncert popołudniowy. 17,30: 
Pociąg narciarski do Białowieży — pogad. 
17,40: „Zmiany w ubezp. pracown. umysło- 
wych na wypadek braku pracy* — odczył 
wygł. rad. J. Zieliński. 17,50: Progr..na.czwai 
tek. 18,00: „Słowacki* — odczyt dla maturz. 
wygł. prof. K. Górski. 18,20: Wiiad. bieżą:e. 
18,25: Koncert *życzeń. 18,40: Przegląd litew. 
ski. 18,55: Rozmait: 19,00: Godz. 

19,10: Rozmait. 19,15: „W' świetle rampy“ — 
nowości teatrałne omów! Tadeusz Łopalew- 

  

* ski. 19,30: „Kierunki literackie czechosłowac 
— felj wygł L.. kiej powieści powojennej* 

Rubach. 19,45: Pras. dz. radį. 20,00: Przy 
jemna godzina. 21,20: Wiad. sport. Dod. d> 
pras. dz. radj. 21,30: Koncert kameralińfk — 
22,00. „Na widnokregu“. 22,16: „Akuku“ 
mówiony dwutygodnik. humoryst. Redak!. 
Taddy i Teddy: 2240: Odezyt esperan*k . 
22.56:- Kom. met:or. 23,00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 9 marca 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 12,30: Kom. meteor. 
12,35: Poranek szkólny. 14,40: Program dzien 
ny. 14,45: Nowe płyty z muzyki popularne:. 
15,15: Giełda roln. 15,25; Kom. Akad. Koia 
Misyjn*go. 15,56: „Demokratyczność kobiet" 
— odczyt. 15,50: Koncert dla młodzieży (pły 
ty). 16,25: Francuski, 16,40: „Myśl o jutrzo“ 
— odczyt: 17,00: Fragmenty z opery',Faust" 
—= Gounoda (płyty). 17,40: „W pierwszą rocz 
nieę śmierci ks. bisk. Bandurskiego“. 17,55. 
Program na piątek. 18,00: „Krasiński* — od- 
czyt dla maturz. 18,20: Waad. bieżące. 18,25: 
Koncert życzeń. 18,40: Kom. litewski. 
Rozmait. 19,00: Codz. odc. pow. — 19,10: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 238“ — ksty słucha 
czów omów: Witold Hulewicz, dyr. progr. 
19,30: „Manekin zazdrości” „(na margines.« 
mojej ss fali ZPN. Kazimierz Le. 

  

lekka. 21,30: bo r, 23, 16: Muzyka ta 
neczna. 22,55: Kom. metzor. 23,00:. Retran 
smisje stacyj zagranicznych. -; ) од 

WARSZAWA. | 5Ё 
ŚRODA, dnia 8 marca 1933 r. 

17,00: Płyty gramofonowe — koneert ka- 
merałny. Wi przerwie: Komunikat Hydrogra 
ficzny. 18,25: Muzyka lekka i taneczna. — 
19,20: „Skrzynka Pocztowa Rolnicza” -— inż. 
W. Tarkowski. 23,00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 9 marca 1933 r. 

15,25. Płyty gramofonowe. 18,25:- Muzyka 
lekka. 19,20: „Komunikat Rolniczy Przyspo 
sobienia Rolniczego“ — inż. Z. Kobylińskt. 
19,30: Kwadrans literacki: fragm. z powieści 
St. Kiodrzyńskiego „Dzień upragniony““. 

—0()о— 

Fala grypy. 
W Wilnie zanotowano w ostatnich dniach 

szereg zachorowań na grypę. Według orze- 
czenia lekarzy jest to powrotna fala tej chra 

  

  

-nieznej epidemji. 
Na terenie Wilna cheruje ckoło 350 osób. 

  

(traszna katastrofa Jotnicza pa Porubanki. 
Jeden Ibtnik zginął w płomieniach, drugi ciężko ranny. 

W dniu 7.b. m. w godzinach poran 
nych wystartował z lotniska na Po- 
rubanku samolot wojskowy. Pileto- 
wał aparat porucznik Malinowski, 
wraz z nim leciał por. Szczyglewski j. 
obserwator. Nagle około godziny 9,30 
samolot po kilku zwrotach, znajdując 
się mniej więcej na wysokości 150 m. 
runął w dół. Domyślać się można de- 
tektu motoru jako przyczyny katastro 
ty. Pilot por. Malinowski został z ma- 
Szyny prawdopodobnie wyrzucony, 
czy też zdołał wyskoczyć, dzięki cze- 

mu uratował życie, jest jednak ciężko 
ranny. Obserwator por. Szezyglewski 
przywalony został maszyną, a ponie- 
waż natychmiast po upadku nastąpił 
wybuch benzyny i pożar — nieszezę- 
śliwy zginął w płomieniach. Ratunek 
był niemożliwy. Samolot po wybu- 
chu objęty został przez ogień tak szy- 
bko, miejsce zaś katastrofy było dość 
odległe od hangaru, że zanim poprzez 

    

„głęboki śnieg żołnierze dotaeli do sa- 
Mt (1U, © ocaleniu tt nika ni: moglo 
być mowy. Aparat spalił się Goszezęt- 

nie Zwłoki zaś śp. Szezyglewskiego 
pozestały na miejseu aż do przybycia 
komisji. Rannego por. Malinowskic- 
go odwieziono do szpitala wojskowe. 
go. Porucznik Malinowski ma zdaje 
sie złamaną nogę i doznał ogólnych 
dotkliwych potłuczeń. 

0 
Ś. p. por. Czesław Szczyglewski ukończył 

szkołę pilotów w roku 1928, poczem przy- 
dzielony został jako podporucznik do służby 
w 5 pułku lotniczym, Ś, p. Szczyglewski był 
jednym z lepszych obserwatorów. | 

: —0()о— 

Przyszli. 

odc. pow. 

18, 43.. 
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« Wiłnie z dnia 711 33 roku. 

„senienie órednie « mulimetrsch: 768 
e tpermiu.a średnia Ja 

х oajwyższa — 2 G. 
8 sajnižszs — 7 С 

gad: — 

air: północno-wschodui 
Tendencje: wzrost 

«6gi: dość pogodnie. 

— Przepowiednia pogody według PIM-a. 
Rano pochmurno, potem rozpogodzznie. N.- 
cą umiarkowany, w dzień lekki mróz. Umiar 
kowane wiatry północno-wschodnie. 

OSOBISTA 
przyjeżdża z — Dzisiaj w środę 

Warszawy do naszego miasta minister peł- 

noemocny i poseł brazylijski Piment2l de Bar 

ros. Na dworcu powiła go imieniem p. wo- 

jewody p. starosta grodzki oraz władze uni- 

wersyteckie. Celem przyjazdu ministra Pi- 

mentela jest wzięci» udziału w promocji u- 

czonego brazylijskiego Antonio Cardoso Fon 

tesa na doktora honorowego USB. Promocja 

odbędzie się dzisiaj o 18 wieczór. Minister 

Pimentel zastąpi profesora Fontesa w tym 

uroczystym akci2. 

rano, 

  

URZEDOWA 
—— Konsulat iotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że dnia 8 marca Konsulat będzie ni. 
czynny.z powodu święta. 

MIEJSKA. 
— Zabezpieczanie brzegu Wiilji przed 

6berwaniem się. Ostatnio wpobliżu kościoła 
św. Jakóba zaczął obsypywać się brzeg Wilj:. 
W; związku z tem magistrat prowadzi obec- 
nie w [przyśpieszonem tempie roboty nad 1a 
bezpieczeniem zagrożonego miejsca tem bar 
dziej że zbliżający się okres ruszenia rzeki 
może spowodować nieobliczalne skutki. 

LITERACKA 
— Dzisiejsza Środa Literacka w pierw- 

szej części wypełniona będzie referatem Jana 
Nspemucena Millera p. t. „Kryzys indywi- 
dualizmu". W! drugiej części zabierze głos 
p. Aleksander Janta — Połczyński, młody 
poeta poznański, autor interesujących repor 
łażów z Rosji Sowieckiej. 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla człon- 
ków rzzczywistych i członków sympatyków 
be>płatny. Wjprowadzeni goście płacą 1 zł. 

o Z UNIWERSYTETU 
— Promceja. Dziś dnia 8 bm. o godzin'e 

13 odbędzie się w Ali Kolumnowej Uniwse 
sytetu Stefana Batorego promocją na doktora 
Astronomji p. Wilhelminy Iwanowskiej. 

że WOJSKOWA 
— Powołanie do szeregów piechoty. Re- 

ferat wojskowy magistratu przystąpi w naj- 
blizszych dniach do rozsyłania kart powoła- 
nia poborowym rocznika 1911-g0, zakwali. 
fikowanym do piechoty. 

Wcielenie do sz:regów nastąpi w pierw- 
szej pałowie kwietnia r. b. 

GOSPODARCZA 
— Strajk w firmie Braci Chołem. Wczo- 

z rana wybuchł strajk w firmi2 bracia 

      

  

  

Cholem, mieszcząc:j się przy ulicy Kwiato 
wej, Strajk wybuchł z powodu otrzymania 

„ez wszystkich pracowników wymówień: 
acę porzuciły 22 osoby. Przebieg strajku. a 

spokojny. ю = - 

RS = RÓŻNE. 
=: W| pierwszą recznieę śmierci świetla 
nej pamięci Wielkiego przyjaciela inwalidów, 
księdza biskupa Wł. Bandurskiego — stara- 
niem Oddziału Kulturalno — Oświatowego w 
lokalu Związku Inwalidów Wojennych R. P. 
przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 27, dnia 8-g3 
marca rb. o godz. 18 odbędzie się uroczysta 
akademja żałobna, na którą złożą się: prze 
mówienie księdza kapelana E. Nowaka, oraz 

deklamacje i recytacje. — Obecność wszyst 
kich członków Związku jest konieczna. — 
Wistęp dla członków organizacji, ich ródzin 
i gości — bzzpłatny. 

— Kómitet Lokalny Fanduszu Pomocy 
Bezrobotnym Woj. Wil. niniejszem podaie 
do wiadomości publicznej sprawozdanie fi- 
nansowe II Czarnej Kawy Bridge, która 
się przedstawia następując 5 

Dochody: Ze sprzedaży biletow w->j- 
ściowych zł. 1,742. Kruszon i owoce zł. 314 

  

  

  

  

  

ST. A. WOTOWSKI. 

  

NIKA 
gr. 75. Bufet (ryczałt) zł. 200,— Maskotki -ł. 
57 gr. 2%. Ofiary 1 zł. 50 gr. 

Razem zł. 2315.50. ы 
Wydatki: — Kruszon i owoce Zl. 150,80. 

Orkiestra zł. 163,— Maskotki zł. 42,22. Wy- 
datki organiz. (różne) zł. 268,45. Saldo — do- 
chód 1691,03. 

Razem zł. 2315,50. 
Zysk w kwocie złotych 1.691,03 został 

przekazany na rachunek Komitetu Lokalnėgo 
R.PR 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka —- gra dziś 

we środę dnia 8 marca, jutro 9 marca i p. 
jutrze 10 marca o godz. 8 wiecz. „Dziew 
la w mundurkach. 

Nad całością czuwa sprawne oko re: 
ra i inscenizatora sztuki p. dr. J. Ronar 
Bujańskiego. 

— Uwaga! — Wkrótce: „Omal nie noc po 
šiubna“! 

— Uwaga! — Dzieci! — W. najbliższą ni 
dzielę dnia 12 marca o godz. 12 w poł w 
Teatrze na Pohulance odegrana zostanie prze 
śliczna bajka Wi. Stanisławskiej p. Ł£ „W 
szponach czarownicy“. — Ceny o 50 proc. 
zniżone. 

— P6 południu o godz. 4 dany będzie -- 
„Don Carlos“ po cenach o 50 proc. zniżo- 
nych. 

— Przedstawienie propagandowe „Krysi 
leśniezanki*. Dziś, ujrzymy na przedstaw'e 
niu propagaudowem prz czną, melodyjną 
operetkę Jarno „Krysia leśniczanka” z Elną 
Gistedt w roli tytułowej na czele pierwszo - 
rzędnej obsady, — Ceny propagandowe. 

— „Peppina*. Jutro grana będzi: wytwor 
na komedja muzyczna Stolza „Peppina*, któ 
ra zdobyła wielki sukces arstyczny i cieszy 
się coraz większem powodzeniem. Rolę głów 
ną kreuje niezrównanie Elna Gistadt, Całość 
robi nadw z miłe i ujmujące wrażenie arty 
styczne. Zniżki ważne. 

Wi przygotowaniu „Wesoła wdówka — 
Lehara, 

— Ada Sari wystąpi z recitalem własnym 
w Sali IKonserwatorjum (Wielka 47) we 
czwartek 9 bm. Zupełnie nowy program. — 
Przedsprzedaż biletów w „Orbisie” (Jagiel- 
łońska 1). 

NOWINKI RADJOWE. 
UTWORY POPULARNE. 

Na dzisiejszym koncercie popołudniowym 
o godz. 17 który nadany będzie ze studja roz 
głośni wileńskiej usłyszymy szereg szntymen 
talnych pieśni 'Masseneta, Czajkowskiego. 
Denza i innych w wykonaniu p. Leokadj. 
Gabszewiczowej (śpiew), prof. Fr. Tchorza 
(wiolonczzla) i Jerzego Kropiwnickiego (fos 
tepian). 

   

      

KUKUŁKA WILEŃSKA. 
O sportach zimowych w Wilnie, o śledzu 

ipostnym, o modach i wielu innych aktual. 
nych sprawach traktuje najnowszy numer 
radjowego dwutygodnika „Akuku” który -bę 
dzie odczytany przed mikrofanem dzisiaj 9 
godz. 22,15, 

KINA I FILMY. 
„СО MOŻE PARYŻ*. 

.(HELJOS). 
Przypuszczam, że wszyscy bywalcy kin w 

Wilnie pamiętają jeszcze; niemy film sowiee 

„Żywy trup”, według powieści Tołstoja, 
sfilmowany ze znanym reżyserćm, Pudowki- 
nem w głownej postaci. Włbrew temu cs 
wszystkie kina, a nawet i biura filmowe g:o 
siły spekulując na nisdawnym wówczas suk- 
cesie Pudowkina jako twórcy „Burzy nad 
Azją“ — j. wiadomo twórcą lego kapitalnego 

filmu, był nie Pudowkin, a Fedor Ozep..Wy- 
dobył on się z Sowietów (niewiem na stałe, 
czy chwilowo) i właśni: w Paryżu, dla wy- 
twórni „Pathe-Natan*, zrobił doskonałą ko- 
medjo-farsę: „Co może Paryż*. Jest to, w 
bajecznym skrócie i karykaturze serja mo- 
żliwości widzianych rzadko w komplecie, 
ale często, a nawet codziennie w fragmea- 
tach, w życiu wspaniałego „Ville Lumiere". 
Historja jpensjonarki, uciekającej z interna- 
tu szkolnego do Paryża, aby „zostać gwiaz- 
dą”. W: dwadzieścia cztery godziny, w wyś- 
cigowym tempie wypadków... zostaje nią... 
dzięki reklamie, którą przekomiczny zbieg 
okoliczności jej uczynił Talent? Może go i 
ma, ale jest to tu rzecz drugorzędna. Grunt 

reklama i posmaczek sensacji w niej. 
To właśmie jest pysznie tu wyšmiane, 7 

dodaniem świetnych klapsów kpiarskich po- 
licji, teatrom rewjowym, aktorom, aktorkom, 
całej szmirze teatralnej sarego autoramen- 
tu wogó:le, szablonowi, pozie manierze, ope- 
rowzj zwłaszcza, z całą tą ciężką machiną, 
mającą wbrew wszelkiej prawdzie, istocie 
rzeczy wywoływać „wrażenia artystyczne'. 
Znakomita parodja, przypominająca w dużej 
mierze amalogiczną parodję (wyłączniz — 
opery) w „Miljonie'* Clair'a. Wbkzystko ra- 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

Pracowałem w fermie, nie widu- 

jąe ich prawie i odkładałem cały ka- 
pitalik, który pozwoliłby mi powró- 
cić do kraju, i dawno byłbym może 
od moich towarzyszy uciekł, gdyby 
nie zaszła nowa przeszkoda. 

Tu następuje najboleśniejszy mo 
iient moich wspomnień i wnet ten, 
kióry ten pamiętnik czyta, zrozumie 
dlaczego tak nienawidzę Antka... 

W sąsiedniej fermie zamieszhiwa- 
ia eudna dziewczyna, córka polskie- 
go wychodźcy. Była piękna, jak ma- 
rzenie, a dobra, niczem anioł. Jej oj- 
ciec, który zawędrowzł tu > Litwy, 
<orobił się małego majątku | marzył, 

żeby zlikwidować wszystko i powró- 
cić do kraju. 

Tam, często zacząłem by 

   

   

    

    

   
ca co 

dalej nastąpiło łatwo domyśleć się 

isożna. 
Zakochałem się, biedny smar- 

kacz, była to moja pierwsza i gorąca 
miłość. Wprost oczu nie spuszczałem 
z* Ślicznej dziewczyny, łaziłem za 
ią, niczem pokorny pies, zaniedba- 
icm nawet gospodarstwo w nasz 
termie. į 

„I ona zdawało się patrzyła na mnie 
duskawie. Choć nie śmiałem jej wyz- 

  

  

  

  

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

  

nać mojej miłości, moje zachowanie 
było nadto bijące w oczy, aby każdy 
mógł pojąć, jakie mną kierowały 
względy. Zwrócił na to uwagę jej oj- 
ciec i kiedyś, po wieczerzy, wśród go- 
rącej i pełnej woni kwiatów egzotycz 
inych nocy, gdy niebo iskrzyło się mil 
jardami gwiazd, a cała ziemia, rzekł- 
byś śpiewała hymn weselny, pierwszy 
rozpoczął rozmowę. Począł mnie wy- 
pytywać, kim jestem, czemu zawędro 
wałem do Ameryki, co dalej zamie- 
rzam. 

Odpariem mu w miarę możności 
szczerze, że największem mojem ma- 
rzeniem jest powrócić do kraju. Że 
zależę od moich przyjaciół, lecz jeśli 
uzbieram odpowiedni kapitalik, na- 
tychmiast.pojadę do Polski i tam za- 

  

  łożę zegarmistrzowski sklep. Bo w 

Ameryce czuję się nieswój. ; 

szy mnie to bardzo — 04-    rzekł, dość przejrzyście dając do zru- 
zumienia, że nie na przeszkodzie nie 
stoi moim konkurom — bo i ja prag- 
mąłbynr wraz z córką powrócić do kra 
ju! Wcale nie mam ochoty, by tu 
pozostała nawet wychodząc zamąż za 

* Polaka! 

_Ośmielony poeząłem jeszcze czę 
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zem jest przedstawione w na jzabawniejszych 
sytuacjach, które witamy z tą, opanowującą 
nas bez nzszty, radością, właściwą wszystkim 
widzącym rzeczy brzydkie, pokraczne nawet, 
ośmieszone bez miłosierdzia i żadnych wzgl, 
dów na atencję i wselki: inne świadczenia, 
czynione im przez konserwatywny snebiem 

Ozep nie byłby reżyserem sowieckim; 
gdyby ni» dał świetnej galerji typów. Wszyst 
kie są nadzwyczajne! Wszystkie wykonane 
non plus ultra! Czysto nawet drobne niuan- 
sy psychologiczne powydobywano, doskona- 
le, co oczywiście, w -różnej mierze, dzielą 
między siebie reżyserja i scenarjusz skom- 
(ponowany 7 majsterstwem i talentem co się 
zowie. Doskonały treściowo, montaż, nie jest 
zawsze „dernir cri* technicznie, ale to drn- 
gorzędne“. 

Nad program pseudo-krajoznawezy, 
bardzo lichy film „Statkiem z Warszawy d> 
Gdańska, gdzie niema ani Warszawy, an: 
Gdańska, a z brzegów Wisły nizznaczne frag 
menty, bez żadnych objaśnień. Natomiast sa 
lenie się na operowanie fragmentami wody, 
statku, nieba ste., które niczego nie mówią, 
niczego nie ilustrują i są zwykłą, ledwie pa- 
prawną fotografją, rzeczy pospolitych i nie- 
ciekawych. Tygodnik Paramountu dobry, zaj 
mujący. (sk). 

SPORT 
IV KONGRES MAKABI W POLSCE. 

Ostatni Kongres Makabi, odbyty 
w Warszawie, zgromadził 150 delega- 
tów ze 120 miast, członków egzeka- 
tywy i przedstawicieli prasy. Wszys- 
cy delegaci otrzymali pisemne spra- 
wozdanie z pracy Związku za ubiegły 
okres, tak iż sprawozdanie pre 
kuseckiego uwypukliło jedynie ze 
nym ważniejsze punkty zebrania. 

Kongres uchwalił w dn, 14 i 15 
maja r. b. zorganizować „Dzień Ma- 
kabi“, który ma być dniem sporiu 
żydowskiego. Wezmą w nim udział 
wszystkie kluby zrzeszone w Związku. 

istrzostwa. Makabi w r. b. zo- 
staną w następujących terminach: 
1i2 lipca w Krakowie — pływanie; 
25 i 24 września w Warszawie — gry 
sportowe; 14, 15 i 16 lipca w Kaliszn 
kolarstwo; 4 i 5 czerwca w Lwowie 
boks; w kwietniu w Łodzi ciężka at- 
letyka; w czerwcu w Łodzi mistrzost- 
wa motocyklowe: 3 i 4 stycznia 1934 r. 
w Przemyślu lekka atletyka; w lu- 
tym 1934 r. narciarstwo w Zakopanem 
i hokej w Krynicy. 

Terminarz mistrzostw piłkarskich 
zostanie uchwalony jedynie w kwiet- 
niu; dopuszczone będą do nich 15 
drużyn klasy A. 

    

    

   

Pozatem Kongres postanowił nie 
wysyłać reprezentacji na Igrzyska 
Letnie Makabi w dn. 10—-13 sierpnia 
w Czerniowcach. a to ze względów 
finansowych i technicznych, 

„Na prezesa Egzekutywy obrano 
dr. Henryka Rozmaryna. W” skład 
prezydjum  weszli:. dyr. Mintz, dr. 
Lejpmer, Dickes, Kielsohn i Ajger. 
Prezesowi Ruseckiemu iV Kongres 
nadał godność prezesa honoróweg:. 

ZAW, m l. 

Z MARSZU DRUŻYNY. WILEŃSKIEJ 
MŁODZIEŻY RZEMIEŚLNICZEJ. 

Drużyna marszowa P. W. Zrzeszenia 
Młodzieży Rzemieślniczej i przemysłowej im. 
Szymona Konarskiego, która wyruszyła dn. 
3 bm. z.Wiilna do Belwederu, celem złożea'a 
hołdu p. Marszałkowi Piłsudskiemu przybyła 
w dniu 5 bm. o godz. 13 min. 15 do Oran. 
Droga była dość ciężka z powodu zasp śnósż 
nych. W| Oranach przyjął sztafetę gościnna + 
KOP. W obecności komendanta obwodu P. 
Wł z Wiilna kpi. Koeniga poddano drużynę 
badaniu lekarskiemu, przyczem stwierdzona 
została zdolność drużyny do dalszego mar- 
szu: 

W! dniu 7 bm. drużyna, (licząca 19 ludz', 
przybyła w dobrej formie do Grodna, gdzie 
zaopizkował się nią okręgowy Urząd W. F. 
Po jednodniowym wypoczynku wymaszero- 
wano z Grodna w szą drogę. We wszys:- 
kich miejscowościach ludność serdecznie 
przyjmowała drużynę wileńską, a opiekowały 
się nią specjalnie władze KOP. 

ZAWODY NARCIARSKIE O MISTRZ. 
CHORĄGWI HARCERZY. 

W? dniach 11-g0 i 12-go marca b. r. od- 
będą się w okolicy N. Wilejki doroczne 7а- 
wody narciarskie zespołowe i jednostkowe o 
mistrzostwo Wileńskiej Chorągwi Harcerzy. 

Program zawodów przewiduje: a) bieg 
zespołów (po 4-ch zawodników) na trasie @ 
km. i b) bieg jednostkówy na trasie 12 km. 

   
   

  

ściej bywać, uważając się prawie za 
narzeczonego. Byłbym napewno nim 
został i wszystko przemawiało za 
tem, gdyby czart, a właściwie Antek, 
nie stanął na mej drodze. 

Kiedyś gdy powracaliśmy z dłu- 
giego spaceru, on konno przejeżdżai 
tą drogą. Zobaczywszy nas skierował 
się w tę stronę, a ujrzawiszy kobietę, 
zeskoczył z konia i prędko jej się 
przedstawił. Nie zapomnę nigdy uczu 
cia jakiegoś bólu, jakiego doznałem, 
widząc, jak skrzyżowały się ich spoj- 
rzenia. „Oczy Amtka zaświeciły jak 
oczy drapieżnego ptaka, policzki pan- 
ny stały się purpurowe. O. przyznać 
należy, przystojnym chłopakiem był 
Antek... Dałeko przystojniejszym ode 
mnie — prosty, jak Świeca, a nie po- 
elsylo jak ja, niski i nieśmiały... 

Pożegnaliśmy się szybko, a wie- 
czorem, kiedym powrócił do naszej 
termy. Antek zaczepił mnie niespo- 
dziewanie, Bodaj poraz pierwszy ga- 
daliśmy szczerzej od śmierci Trauba. 

— Śliczna dziewczyna! —- rzekł 
—Emigrantka! Polka! gdzież ty ją 
wykopał? W sąsiedniej fermie? Po- 
winszować! Tylko... 

— Tylko? — powtórzyłem niimo- 
woli. : 

— QCzyś ty dla niej nie za wielki 
fajtłapa? Bo dziewczyna wygląda na 
bardzo samodzielną i energiczną? 

W rzeczy Samej panna jeździła 
konno, jak cow-boy, strzelała jak tra- 

  

  

    

    

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 

Organizacje szewckie radzą nad możliwościami 
eksportu obuwia do Sowietów. 

Jutro we czwartek odbędzie się 
konferencja organizacyj szewckich, 
poświęcona omówieniu. otwierającej 
się możliwości eksportu z Wilna i Wi 
leńszczyzny obuwia do Sowietów. 

Kontyngens na Wilno obejmie 

prawdopodobnie 25.000 par obuwi 1. 
Prace przygotowawcże do zorgani- 

zawania eksportu są już w całej pel- 
ni, ich wyrazem ma być czwartkowa 
konferencja wszystkich organizacyj 
szewckich. * 

  

Fikcyjny napad na ambułans pucztowy. 
Oryginalne żarty awanturników. 

Wkzoraj wieczorem na uliey Ponarskiej 
miał miejsce fałszywy alarm o zamachu ca- 
bunkowym na karetkę ambulansu poeztowe- 
go, przewożącą ekspedycję poeztową wartoś- 
ei 50.000 zł. : 

Zdążającemu ułieą Ponarską ambulanso- 
wi, który przewoził ekspedycję z urzędu po- 
cztowego nr. 8 do urzędu nr. 1, zastąpiło dro 
gę kilku osobników, usiłując zatrzymać ko- 
nie. 

Dorožkarze 
Wezoraj wieczorem wynikla krwawa bój- 

ka przy zbiegu ulie Wileńskiej i Cichej mie- 
dzy trzema dcrożkarzami. W wyniku Miehu- 
łowi Trębaczowi (Krakowska 5) rozbito giu- 
wę. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło go w sta 
nie bardzo ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

Woźnica oraz funkejenarjusz dyrekeji P. 
{ Т. myślące, że mają przed sobą bandytów, 
zażądali 6d nich, by natychmiast przepać- 
eili ambulans, a gdy to nie odniosło skutku 
oddali dwa strzały w powietrze. Wkrótce na 
miejsce wypadku nadbiegł posterunkowy po 
lieji, który napastników zatrzymał. Okazafo 
się że nie byli to napastnicy, lecz pijani 
awanturnicy, którzy chcieli w ten sposób po- 
żartować: 

rachują kości. 
Spraweów pobicia Trębacza w osobach 

Pawła Boczkowskiego (Wilkomicrska 96) «- 
raz Stanisława  Sawiekiego (Wiłkomierska 
92) aresztowano. 

Ustalono, że bójka powstała naskutek po- 
rachunków osobistych. (e. 

Skazanie morderców. 
Wezoraj w Baranowiczach zakończona zo 

stała rozprawa doraźna przeciwko Józefowi 
Szymczykowi i Józefowi Szachnueciowi, z 
których pierwszy był bezpośrednim spraweą, 
drugi zaś moralnym podżegaczem do mor- 
derstwa na osobie 55-letniego gospodarza 
Lesika we wsi Podosowce gminy dobromy- 
skiej. Szachnuć był zięciem zamordowanego. 
Sąd uznał oskarżonych winnymi i skazał 
Szymczyka i Szachnucia na karę Śmierci 

OE О уТИНОНоЕто, 

Zbiórka zawodników o godz. 12.30 koło gim- 
nazjum im. św. Kazimierza w N. Wilejce, 

Spodziewany jest udział w zawodach dru 
żyn harcerzy z Trok, Święcian, Nowogródka, 
Baranowicz, Niemna, Wilna i innych. 

Ki»rownikiem zawodów jest p. J. Tfucha 
nowicz, referent wych. fiz. Kdy Chor. 

Wkzyscy zawodnicy muszą się wykazać 
pozwoleniami lekarzy na udział w zawodaci:. 

Termin zgłoszeń do zawodów upływa + 
dn. 9 marca b. r. 

przez powieszenie. Skazani wyrok przyjęli 
spokojnie. Jedynie Szymezyk zapłakał skar- 
żąe się na swój los. Oborūcy zwrócili się 
do p. Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą 
6 ułaskawienie. Wyrok miałby być wykona- 
ny jutro © godzinie 12ej po południu. 

—o()0— 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POBILI DENTYSTĘ. 

Wczoraj wieczorem przez nieznanych 
sprawców pobity został przeekodzący ulieą 
Wileńską dentysta z Warszawy Adam Zi- 
melman. Opatrzyłe go pogotowie ratunkowe. 

OFIARY. 
Stowarzyszenie Kupców i Przemysłowców 

Żydowskich złożyło w naszej administracji 
zł. 50 (pięćdziesiąt zł.) jako ofiarą na rzerz 
Szkoły Powszechnej . 83. 

  

Zjazd drzew ny. 
W, dniu5 bm. odbył się w Wilnie w gma- 

chu Izby Przemysłowo — Handlowej Zjazd 
eksporterów drzewa województw północne - 
wschodnich. — Przewodniczył p. M. Bohda 
nowticz. 

Po zagajeniu Zjazdu, p. Stuczynski 
złożył sprawozdanie z prac Sekcji Papierow 
ki, omawiając następnie aktualną sytuację 
na tym odcinku i ilustrując cyframi kata 
strofalny spadek eksportu papierówki w st. 
sunku do lat lepszej konjunktury, P. Stu- 
czyński zakończył swe przemówienie wezwa 
niem do szukania nowych dróg i m:tod pra 
cy. Następnie dłuższy referat wygłosił inż. 
G. Guchman na temat „Znakowania matei- 
jałów tartych, pochodzących z rejonu wi- 
leńskiego — a sytuacja na rynkach drzew 
nych europejskich", w którym wskazał na 
konieczność  ochorny tuejszej produkcji 
przez znakowanie tarcicy wileńskiej tak, aby 
tą drogą uniemożliwić nadużywanie nazwy 
„materjały wileńskie", dla wyrobów innych 
mniej wartościowych. Wi dalszym ciągu p. 
inż. Kroszkin omawiał postulaty taryfowe 
Sekcji Eksportowej Papi<rówki, wskazując, 
że papierówka tutejsza nie może korzy 
ani z ulgowej kolejowej aryfy portow. šos 
wobec nastawienia eksportu z tutzjszego re 
Jonu na Prusy i Niemcy Cenralne, ani też z 
wig przewidzianych dla wywozu masowego 
przez jednego nadawcę, wobec rozdrobnienia 
tak produczntów tutejszych, jak i odbior- 
ców zagranicznych. 

Na wniasek p. Kroszkina Zjazd uchwalił 
postulat obniżenia o 35 proc. taryfy kolejo- 
wej na papierówkę przy eksporcie przez grą 
nicę lądową, co stanowi nieodzowny waru- 
nek wzmożenia wywozu. 

W, toku dalszych ubrad; Dyrektor Izby 
Przamysłowo-Handlowej p. inż. Wł. Barań- 
ski omówił stanowisko Izby wobec powoła- 
nia do życia Rady Leśnej. Do. inicjatywy w 
tym kierunku czynniki gospodarcze drzewn= 
ustosunkowują się pozytywnie, widząc w 
niej dowód zrozumienia przez sfery rządzą- 
ce ciężkiego położenia drzewnictwa. 

   

    

    

   

     

Na zakończenie odbyły się wybory. Da 
Zarządu Sekcji Mater. Eksp. Papierówki wy 
brani zostak pp. F. Aramowicz, Sz. Baje- 
wicz, E. Goch, S$. Grupp, E. Kremer, B. K 
nik, B. Parnes, L, Romm, inż. M. Stuczyńsk”, 
a na delzgatów od tej sekcji do Komitetu 
Eksportowego pp. F. Aranowicz, E. Kremer, 
L. Romm i inż. M. Stuczyński; do Zarządu 
Sekcji Eksp. Mat. Tartych wybrani zostali 
pp. M. Bohdanowicz, L. Epsztejn, K. Gersza- 
ter, B. Parnes, Rewański, inż. M. Stu yński; 
L. Świrski, inż. W. Wojewódzki i inż. W. 
Znajdowski, a na delegatów do Komitztu Ek 
sportowego pp.: M. Bohdanowicz i inż. G. 
Guchman 

  

  

  

Miesiąc Sziagierów wkinia „REW JA” Ostrobramska 5. 

Dźwięk. 
Kino 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Wkrótce: 
  PAN, 

Džwigk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

PAN 
Dźwięk. teatr świetlny | 

ADRIA | CAREWICZ 
Wielka 36 

pychem porwał 

szająca treść!). 

napięciel 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

temże gzbinet kosmetyex 
Ay, uauwa zmarszczki, bio 
dawki, kurzaiki i wągry, 

  

REWJ A Dziś Premiera! 

„MDMA ber MN 
„OSTATNIA ESKAPADA" 

PIERWSZY POLSKI FILM EGZOTYCZNY zapowiadający się jako rewelseja biež. sezonu. 

Triumfainy przebój Europy! 
Film, który rozmachem i prze- 

publiczność 
całego świata! 

Szalone 

Niewidziane 
ewolucje lotniczel 

  

  

CO 
(Gigantyczny film! Wzru- NAJLEPSY PROGRAM — TO NIEWĄTPLIWIE 

wspaniały dramat życiowo-erotyczny 

„ESKADRA ŚMIERCI" 
DZIŚ: Najnowsze arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie według głośnego utworu GABRJELI ZAPOLSKIEJ 

W rol gł. IWAN PETROWICZ i 
ekranu KAROLEWNA. NAD PROGRAM: 

wszystkich, król śmiechu Buster Keaton „„OSZALĄŁ ŻENIĄC SIĘ z 10.000 NARZECZONEMI kom.-far. w 10 akt. 

Dr. GINSBERG | 
ehoroby skórne, wane 
ryczne i moczopłolowa 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—->, 

Akuszerka 

potężny dramat z rosyjskiego życia. 

  

Od roku 1843 istnisje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

nym, 

Drugi Film ze Złotej 'Serji 
naszego repertuaru! 

66 Cierpienia kobiety napiętnowanej „Żółtym pasz- portem''! Dzikie hulanki i orgje rozpasanej carskiej 
sołdateski! W rolach głównych: świetny LIGNEL 

BARRYMORE i czarująca ELISSĄA LANDI. 
Początek o g. 5, 8 9. W sobotę i niedzielę o g. 3-ej. 

PARYŻ... 
Na wszystkie seanse balkon 49 gr. Parter na |-szy scans 80 gr., na pozost. od 90 gr. Począteko 4, 6,81 10.15 

Udziela iekcyj 
mm (OGŁOSZENIA 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 
kach w roku szkol- 

za minimalną 

  

Dziś Premiera! 

Dziewczyna—Miłość— Śpiew— Tańce. 
Reżyserja genjalnego Feodora Ozepa. 
W ról. gł. nowodkryta gwiazda Jacque- 
line Franceli. Każdy powinien widzieć! 

Oraz nadzw. dodztek: Słynna 
orkiestra Jazz Bandcwa 

JACK RENARODA, która wyko- 
na muzykę z przeb. Hendersona. © 

nowa gwiazda 
Najnowszy 1009/, dzwiekowiec, ulubieniee 

Е е ее е е 

    

m T 

  

Tre e, >= Nar į LaknerOWa jadalno, sypialnet ga: | | cenę. Zgłoszenia pro- PRZYJMUJE 
l yt ri szę kierować do Ad- na najbardziej 

jmuje od 9 do 7 wiecz. › 2 : inistracji „K. Wil.“ AR szerka | Ezis RAA TSS || yiainėne, Mocna, || ministraoji „K. WiL“ | Easgodare varuakas M. Brzezina W. Z. P. Nr. 69 NIEDROGO, : ADMINISTRACJA 
pizvimuje bos pizerw | Okazyjnie sprze- || Iš dogodiyci Warankati Poszukuję | ;-Kurjera Wileūskiego“ Zwierzyniec, Tom Zaw |dalą się tanio: || I NA RATY. posady gońca |; UŁ. BISKUPIA 4 ; 

sa lewo Gedemisowskų Szefa, komoda, stoły \ NADESZŁY NOWOŚCI. | | Oferty do Administracji | Zoososococeseec: 
uł. Grodzka 27. i otomana (kanapa). 3 8324 „Kurjera Wileńskiego   W. Z. Nr. 3093 

   
prowadziła po 
mi się w niej 

per, a gospodarstwo 
męsku. To podobało 
„najwięcej. 

— Fajtłapa? — powtórzyłem gnie- 
wnie. — Czy dlatego, żem was dotych 

  

czas przed władzami nie oskarżył o 
zbrodnię? Masz rację! aZ słabą mam 
wolę! Lituję się nad towarzyszami 
lat dziecinnych i nie mam ochoty, aby 
zapoznali się z katem! 

Zaczerwienił się, zagryzł wargi i 
zamiłkł. : 

Odtąd, zdawało się, że nie się nie 
zmieniło. Góral, przy mnie raz tylko 
był z wizytą w sąsiedniej fermie i 
niby zapomniał o pannie. Chociaż po 
wzroku jakim się wówczas pożerali 

« powinienem był się domyśleć wszy 
kiego. Tylko panna, jakby ochłodła 
względem mnie i zauważyłem, ile re- 
zy spodziewała się, że mogą mi się 
nasunąć jakieś wyznania, unikała ich 
Jakby starannie. Tak upłynęło kilka 
iniesięcy — i nareszcie mniemałem, 
nastąpiła chwila wybawienia. Bo o- 
zmajmili mi Góral z Karolakiem. że 
dzierżawa naszej fermy się kończ) 
i oni mie mają zamiaru nadaj je za- 
trzymać. Przeciwnie, zarobili tyle pie- 
niędzy, że wszędzie indziej mogą za- 
cząć w'inny sposób życie i zapewne 
powrócą do kraju. Ja. zaś, jeśli chcę 
mogę z nimi wracąć, lub też wyvlarą 
mi pewną sumę pieniężną. 

Za pieniądze podziękowałem im 
stanowczo, lecz rozwiązanie tej ..przy- 

      

  

  

UI. Micklewicza 62 m. 1. 

  

    
musowej* „spółki* napełnilo mnie 
radością. Miałem odłożonych kilka 
tysięcy dolarów, uczciwie zarobio- 
mych na fermie, to wystarczało mi 
najzupełniej. Gdyby wyjechali zaś, 
mogłem moje projektv małżeńskie 
doprowadzić do skutk! : stać się mo- 
wym człowiekiem. 

Góral i Karolak napotkawszv się 
na mój upór nie nalegali więcej. W 
przeciągu kilku dni zlikwidował: in- 
teresy fermy i rozstaliśmy się, po 
dość zimnem „pożegnaniu. — Och уга- 
miętam, jak czułem się szczęśliwy. 
w tę noc — gdy pozostałem sam, gdy 
sądziłem, że żaden z towarzyszów, 
nie stanie na mej drodze. 

Nazajutrz z samego rana pośpie- 
szyłem do sąsiadów. Chciałem syiua- 
cję wyjaśnić ostatecznie. Niestety. 

Moja ukochana znikła... 

Tak, uciekła z Antkiem Górałem, 
uciekła, pokryjomu przed ojcem, któ- 
ry wiedziony niewiedzieć jakiem prze 
czucie go nie lubił — zakochawszy się 
w Amtku na życie i śmierć... 

Uciekła na poniżenie własne i po- 
Kkańbienie. Bo nigdy jej nie poślubił, 
a gdy urodziło się dziecko, uciekł. 

Nazwisko jej brzmiało Marja Pawli- 
kówna, a w kieszonce, w tym nole- 
sie, znajduje się jej totografja“. 

— Boże! — krzyknął Turski nie 
śwoim głosem i gorączkowo jął badać 
notatnik, W końcu ceratowego -kaje- 
eiku znajdowała się sporą kieszonka, 

  

   

    

  

  

pod Goniec. 

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis. 

  Banana 
zepinama na: zatrzask. Szybko otwa- 
rzyl. Wypadlo z kieszonki kiłka po- 
žėlklych fotografij oraz jakieś złożu- 
ne we czworo papiery. Pochwycił do 
ręki wyblakły wizerunek, przedstu- 
wiający młodą przystojną kobietę. 
Wpatrywał się w niego rozszerzonemi 
‚ podniecenia oczami. 

— Mamo... mamo... wybełkołał. 
-—-Czyż to možebne... Marja „Pawli- 
kówna. Teraz poczynały mu się sta- 
wać jasne rozmaite wypadki z jego 
łat dziecinnych, które dotychczas wy- 
dawały mu się niezrozumiałe... stałe 
przygnębienie matki i wykrzykniki, 
często pochodzące z sypialni. 

— Chyba dozgonną winnaś mi 
wdzięczność, że poślubiłem cię z bę- 
kartem i dałem mu nazwisko! 

  

Rodzice zmarli młodo i nigdy ich 
tajemnicy nie zgłębił. Ten notesik 
ctrzymany przypadkowo, tyczył się 
jego, odsłaniał nieznane strony życia! 
Był więc synem Trauba. a raczej Gó- 
rala? A ten, którego dotychczas uwa- 
żał za ojca, tylko przybranym ojcem. 
który dał mu nazwisko, ratując mat- 
kę od hańby! 

Turski wcześnie osierocony, bez 
krewnych, bez środków do życia, nie 
miał czasu nad tem wszystkiem się 
zastanawiać. Obecnie, wydawało mu 
się, że innemi oczyma świat ogląd 1. 

Gorączkowo pochwycił notes. 

(B. ce. m) 

  

  

 


