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HITLEROWSKIE NIEMCY 
a sojusz niemiecko-sowiecki, 
Panuje powszchne niemal prze- 

konanie, że dojście Hitlera do władzy 
oziębi do reszty stosunki niemiecko - 
sowieckie. Tu i ówdzie przebąkiwać 
zaczęto o nierealności zawartych w 
swoim czasie w Rapallo i Berlinie trak 
tatów przyjaźni. 

Zapewne, Hitler i hitlerowskie 

Niemcy nie są Sowietom na rękę 
zwłaszcza ze wzgęldu na ostry kurs 
zastosowany przez nowego kanclerza 
względem niemieckiego komunizmu. 
Pakty o nieagresji podpisane przez 
ZSRR. z Francją i Polską są wymow- 
ną odpowiedzią Sowietów na rozwi 
jające się w Niemczech wypadki 
drugiej strony jednak, mniemanie, 
koby rządy Hitlera miały automaty 
nie pociągnąć za sobą, jakiś os 
zwrot w polityce zagranicznej w sio- 
sunku do Sowietów byłoby zbyt po- 
chopne. Zbyt wiele niemieckich branż 
przemysłowych i handlowych popiera 
jacych obecnie Hitlera, jest zaangażo 
wanych w stosunkach gospodarczych 
z ZSRR na to, by stosunki niemiecko 
sowieckie miały ulec gwałtownej ja- 
kiejś zmianie. Nie brak też głosów. 
wypowiadających się za utrzymaniem 
a nawet wzmocnieniem sojuszu nie- 
miecko-rosyjskiego w dziedzinie poli- 
tycznej. W pierwszym rzędzie, godny 
uwagi jest głos dowódcy Reichswehry 
gen. von Seeckta, który na łamach 
„Koelnische Zeituńg* wyraża w tej 
sprawie swoje, jak też zapewne nietyi 
ko swoje przekonania 

  

    
   

Bolszewizm "rosyjski wcaleby nie 
runął, gdyby Niemcy wypowiedziały 
traktaty z Rapallo i Berlina. Przeciw- 
nie, Niemey miałyby wtedy na swej | 
granicy wschodniej wrogów których 
wpływy polityczne na terytorjum nie- 
mieckiem nie byłyby mniejsze, niż po 
przednio. Błędne jest mniemanie, ja- 
koby przez współpracę gospodarczą 
pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką 
wzmocniłoby się stanowisko Sowie- 

tów, a tem samem stanowisko bolsze 
wizmu. Jedynie sanacja gospodarcza. 
a mnie jeszcze większa pauperyzacja. 
może doprowadzić do pożądanego sta 
nu rzeczy. Przedewszystkiem podkre- 
ślić należy, że stosunek Niemiec do 
bolszewizmu nie ma nic wspólnego ze 
współpracą polityczną i ekonomiczną 
z Sowietami. Można przytoczyć, jako 
iłustrację tego St. Zjedn. Am. Półn.. 
które czynnie współpracują z Sowieta 
mi, mimo całej swej nienawiści do 
bolszewizmu. Można też wspomnieć 
o Włoszech, które zlikwidowały kra- 
jowy ruch komunistyczny, nie wyrze- 

kając się jednak przyjaźni politycznej 
w stosunku do Sowietów. Zapewne 
Niemcy nie powinny przywiązywać 
zbytniej wagi do tezy rosyjskiej, od- 
graniczającej rząd sowiecki, reprezen 
lujący pofitykę urzędową od partji ko 
munistycznej, reprezentującej ideę re 
wolucji światowej. Jednak Niemcy 
mogą tę tezę wyzyskać, wymagając 

neutralności od rządu sowieckiego w 
stosunku do kampanji niemieckiej 
przeciwko krajowemu  bolszewizma- 
wi. Należy żądać, by przedstawicielst- 
wo urzędowe Sowietów w Niemczech 

- wstrzymało się od propagandy. 

Sowiety zdają sobie doskonale spra 
wę z niechęci burżuazji niemieckiej 
do bolszewizmu. Sowiety obawiają 
się, by niechęć ta nie przejawiła się w 
dziedzinie polityki zagranicznej. Nie- 
pokój Sowietów jest większy, że do- 
patrują się one pewnych prób zbliże- 
nia niemiecko-francuskiego. Narodowi 
socjaliści niemieccy powinni podtrzy 

mywać myśl, że jedynie rząd, mający 
mocne oparcie może się zdobyć na pu. 
litykę porozumienia z Sowietami bez 
jednoczesnego narażenia się na nie- 

bezpieczeństwo ze strony bołszewiz 
mu niemieckiego. 

Rosja przykłada wiele znaczenia 

do sprawy wzmocnienia swego stano- 
wiska politycznego względem  Nie- 
miec. Rosja żyje w ciągłej obawie 
przed dojściem do skutku przymierza 
mocarstw obcych, skierowanego prze- 
ciwko Rosji, zwłaszcza, o ileby do 

przymierza takiego przyłączyła się 
Japonja. W tym ostatnim wypadku, 

Rosja znalazłaby się między młotem 
a kowadłem. Jednak sojusz państv: 
środkowo i zachodnio - europejskich 
nie da się pomyśleć bez Niemiec. Ро!- 

ska, która w wypadku ataku Zachodu 
na Sowiety znalazłaby się w awangar- 
dzie, nie mogłaby zdobyć się na żad- 
ną akcję, o ileby czuła, iż tyłom jej 

grożą Niemcy, któreby mogły prze- 
ciąć jej wszelką komunikację z państ 
wami zachodniemi, stanowiącemi. dla 
Polski oparcie. Tem się też tłumaczy 

Rosji przed wyrzeczeniem się 
z Niemcy stosunków przyjaznych 

ze Wschodem i skierowaniem sympa- 
tyi na zachód. Tem się też tłumaczy 
usiłowanie Rosji utrzymania w dal- 
szym ciągu traktatów przyjaźni + 
Niemcami. 

Czy trzeba szczegółowo się zastana 
wiać nad tem, jaki interes maj iem 
cy w utrzymywaniu dobrych stosun- 
kow z Rosją? Zdaje się, że polityka 
francuska jest pod tym względem 
szczególnie znamienna. Pozatem, Nie 
„mcy do kontynuowania przyjaźm 
z Rosją skłaniałoby również stanowi- 
sko polskie oraz wspomnienie wojny 
światowej. Czyżby Niemcy chciały 
być jeszcze raz wzięte w dwa ognie? 
Mimo, iż wojna obecnie nie zagraża 
niemieckim granicom . wschodnim, 
współczesna polityka niemiecka win- 
naby sięgać dalej. Zresztą istnieją П- 
czne pola walki, na których krew nie 
płynie, a jednak Niemcy winny się 
hić i odczuwać potrzebę poparcia. 
Czyżby Niemcy chciały, by flota pol- 
ska mogła zagrozić północno-wschod 
nim wybrzeżom niemieckim i oddzie- 
lić Niemcy od Prus Wschodnich ? 
Czyżby Niemcy chciały, aby Polska 
się posunęła aż do Odry? Takie ewen- 
tualności wyłaniają się bezpośrednio 
w związku z zarzuceniem przymierza 
niemiecko-rosyjskiego. 

Niemcy nie powinny się obawiać 
„że Rosja mimo traktatów zająć 

e stanowisko” * antyniemieckie. 
Niemcy nie powinny się obawiać ro- 
syjskich paktów o nieagresji z Polską 
i Francją. Pakty te są właśnie jedną 
z *konsekwencyj wahań obecnej po- 
lityki niemieckiej w stosunku do Rosji 
Wspomniane pakty straciłyby zres”- 
tą wszelkie znaczenie, gdyby zaszły ży 
ciowe konieczności polityczne. 

Do traktatów  niemiecko-sowiec- 
kich doprowadziły w pierwszym rzę- 
dzie sfery wojskowe. Nie mówiąc o 
przyszłych możliwościach wojennych, 
stwierdzić jednak trzeba, że stanowi- 
sko Niemiec zawsze winno być uwa- 
runkowane słowem żołnierza. Opo- 
wiadają, że gen. Schlieffen wykrzyk- 
nął przed śmiercią: „Przedewszyst- 

   

   

  

  

  

      

"kiem wzmocnijcie prawe skrzydło! *. 
Dzisiaj rzucamy pod adresem nie- 
mieckich mężów stanu apel: „Przede- 
wszystkiem nie zapominajcie zapew- 
nić nam swobodę ruchów od tyłu”. 

T. J-ski. 
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Pod znakiem swastyki 
Orędzie prezydenta Hindenburga 

o wywieszaniu flag. 
BERLIN, (Pat). Dzisiaj popołud- 

niu kanelerz Hitler ogłosił przez radjo 
następujące orędzie prezydenta Hin- 
denburga: 
„W dniu dzisiejszym, kiedy ku czci 

naszych poległych w całych Niem- 
czech wywieszone są do połowy masz 
tu dawne flagi czarno-biało-czerwone, 
zarządzam, ażeby począwszy od jutra 
aż do definitywnego uregulowania 

sprawy barw Rzeszy wywieszane były 
wspólnie sztandary czarno-biało-czer- 
wone oraz flagi ze znakiem swastyki. 
Te tlagi łączą chwalebną przeszłość 
Rzeszy miemieckiej z pełnem mocy 
oedrodzeniem narodu niemieckiego. 
Połączone z sobą mają one symboli- 
zewać władzę państwową i wewnętrz- 
ną spoistość wszystkich kół narodo- 
wych Niemiec. Gmachy wojskowe i 
okręty wywieszają tyłko flagi wojen- 
ne Reszy*. 

Zwracając się następnie da człon- 
ków partji narodowo-socjalistycznej 
Hitler podkreśla, że zarządzenie pre- 
zydenta Hindenburga symbolizuje 
zwycięstwo REWOLUCJI NARODO- 
WEJ. W tej historycznej chwili — 
mówił Hitler — obok uczucia wdzię- 
ezności, jakie żywimy dla feidmarszał 
ka, wszyscy jesteśmy przepojeni peł- 
nem dumy zadowoleniem. Czternaste - 

letnia walka © władzę znalazła symbo- 
liczne zakończenie. Odtąd troską na- 
szą być musi, ażeby ta władza niczem 
nie została podważona. Jako przywód 
ел wasz i w imieniu rządu rewolucji 
narodowej wzywam was, aże 
godność i honor nowego regimu re- 
prezentowali w sposób, mogący mit 
zepewnić zaszczytną kartę w historji 
Niemiee. Z dniem dzisiejszym, gdy 
również symbolicznie eała władza wy 
konaweza przeszła w ręce narodowych 
Niemiec, rozpoczyna się drugi okres 
naszej walki, Od tej chwili wałka o 
oczyszczenie i uporządkowanie Rze- 

Szy prowadzona będzie płanowo i kie 
rowana z góry. Rozkazuję wam podpo 
rządkować się jak najsurowszej dys- 
eypiinie. Zaniechane być muszą wszel 
kiego rodzaju akty szmorzułne Tylko 
tam, gdzie wrogowie narodowego 0- 
drodzcnia przemocą stawia opór na- 
drodzenia przemocą stawią opóc na- 
poszczególnych ludzi naszej partji i 
na eałe oddziały, należy bezzwłocznie 
i bezwzględnie łamać opór tych ele- 
mentów; Strzeżcie się prowokatorów 
i szpiegów, którzy zostałi odkomende- 
rowani przez komunistów do naszych 
formaieyj Należy ich jak najprędzej 
uuieszkodliwić. 

  

rewelacje anstriachich wyznawców Hitlera 
na temat Ukrainy I Pomorza. 

MOSKWA, (Pat). Cała prasa so- 
wiecka eytuje rewełacje wiedeńskiego 
organu narodowo 
„Der Schwarze Sender*, Rewelaeję te 
dotyczą konferencji pomiędzy pru- 
skim ministrem Goeringiem a ambasa 
dorem traneuskim w Berlinie Pocet- 
tem, w ezasie której Goering miał pro- 
pPonować pomoe niemiecką w sprawie 
oderwania Ukrainy od Związku So- 
wieekiego ałe wzamian za to Franeja 
miałaby: poprzeć Niemey w sprawie 
t zw. „korzytarza polskiego*. 

„Prawda* w dłuższym komentarzu redak 

eyjnym. zatytułowanym „Klowni w roli dy- 
płomatów*, ostro atakuje nietyłko osobę Goe 
rimga lecz całe Niemey z ich obecnym re- 
gimem. Nazwisko Goeringa — znane jest 
pisze „Prawda* zwłaszeza od chwili podpa- 

socjalistycznego 

„lenia Reiehstagu przez prowokatora van der 
Liibbego. Projekt Goeringa pokrywa się z 
dawnym, zu) je nie nkrywanym planem 
Rechberga. 
niemiecey. imperjaliści byli na Ukrainie i mu 
sieli się stamtąd wynosić bynajmniej nie w 
tak uroczysty sposób, jak to sobie wyobra- 
žali w Poczdamie i na Wilhelmstrasse*. 

„Prawda* zapytuje wreszcie, czy minister 
stw6 spraw zagranicznych przeniosło się do 
gabinefn Goeringa, i oświadcza, że „metody 
połieyjne, stosowane przez Goeringów wszel- 
kiego rodzaju mogą jedynie pogorszyć t tak 
bardze ciężką sytuację międzynarodową Nie 
miee*. Mówiąe o artykułaeh niektórych pro- 
rządowych pism niemieckich, m. in. „Boer- 
sen Zeitung', nawołujących do zachowania 
przyjaźni niemiecho-sowieckiej — „Praw- 
da* oświadeza, że „artykuły te nikogo nie 
wprowadzą w błąd* o kończy wykrzyknikiem 
skierowanym pod adresem Goeringa. „wszeł 
kie błazeństwa mają swoje granice". 

Do czego dążą hitlerowcy? 
Mowa Hitlera. 

BERLIN, (Pat). Kanclerz Hitler 
wygłosił na meetingu narodowo-soeja 
listyeznym w Berlinie mowę, w której 
z naciskiem zaznaczył, że przewrót, 

Bezradność Konferencji Rozbrojeniowej 
z powodu oporu Niemiec. 

GENEWA, (Pat). Minister Beek od- 
był dziś przed południem dłuższą kon- 
fereneję z sekretrzem generalnym Li- 
gi Narodów Erykiem Drummendem. 
Premier angielski Mae Donald przy- 
jął dziś delegata włoskiego bar. Aloi- 
siego, szefa gabinetu Mussoliniego, 

aby wpłynąć na zmianę polityki wło- 

skiej w sensie rozłuźnienia węzłów, 
łączących Rzym z Berlinem. Po roz- 
mowie z Mae Dodonaldem Aloisi, kom 
ferował z delegatem niemieckim Na- 
dolnym. Konferencja rozbrojeniowa 
nie wychodzi z impassa, gdyż wszysit- 
kie meżliwe koncepeje natrafiają na 
opór Niemiee. 

Mała konwencja rozbrojeniowa? 
Sensacja o porozumieniu Francji, Angijl i Ameryki. 

BERLIN. (Pat). „Deutsche Alig. Ztg.* do- 

nosi, że w kołach genewskiech omawiana by 

ła w sobotę sensacyjna wiadomość © osiąg 

nięclu przez Francję, Anglję i Amerykę po- 

rczumienia w sprawie przyjęcia tak zwanej 

małej konweneji rozbrojeniowej. Niemey i 

Włochy mają być zmuszone* do akceptowa 

nia tej konweneji, której inicjatorami są be! 

gijezyk Bourquin i minister Benesz. 
Przyjazd Maedonałda do Genewy łączą 

z tą sprawą. Delegaeja amerykańska — wed 

ług pogłosek — otrzymała od swego rządu 

instrukcję, umożliwiającą jej bardziej aktyw 

ną rołę w obradaeh genewskich. 

35 egzekucyj za „sabotaż. 
MOSKWA, (Pat). W dniu wczoraj- 

szym zapadł wyrok w procesie 75 urzę 
dników sowieckich, oskarżonych © 

kontrrewolucję i zorganizowany Sa- 
botłaż zarządzeniem władz  central- 
nych na Ukrainie, Białorusi i w pói 
nocnym Kaukzie. Oskarżeni pochodzą 
przeważnie ze sfer buržuazyjnych i 

wielkich właścieieli ziemskich. 
Trzydziestu pięciu oskarżonych 

skazanych zostało na karę śmierci, 22 
oskarżonych na 10 lat więzienia, 18 
na 8 lat więzienia. 

Wszystkie wyroki Śmierei zostały 
natyehmiast wykonane. 

Aresztowanie obywateli angielskich. 
MOSKWA. (Pat). Aresztowano ośmiu pra- 

ceowników znanej angielskiej firmy elektra- 
technicznej „Metropolitain Wiekers Compi“, 
wraz z naczełnym dyrektorem oddziału mo 
sklewskiego Mundhausenem. Czterej aresz- 
towani są obywatelami Wielkiej Brytanii. 
inni sowieckimi. Aresztowania dokonano już 
to w wilk, zamieszkałej przez personel fir- 
my w Perłowie pod Moskwą, już ta w bia: 

rze przedstawiciełstwa w Moskwie. W obu 
lokałach agenci GPU. przeprowadzili szcze- 
gółową rewizję. Ambasador angielski tnter 
wenjował w komisarjacie ludowym spraw 
zagramieznych, leez nie otrzymał dotąd od- 
powiedzi. Przyczyna aresztowań nieznana. 
Wywołały one wśród zagranieznej kółonji w 
Moskwie zrozumiałe poruszenie. 

jaki ostatnio dokonał się w Niemczech 
zadecyduje na zawsze o losach Rze- 
szy niemieckiej. Naród niemiecki opo 
wiedział się za wielką Rzeszą, której 
„przedstawieielami są narodowi soeja- 
lišei, 

Ruch narodowo-soejalistyczny nie 
ma nie wspólnego z fantazjami o wie 
cznym pokoju i trwałem porozumie- 
nin — oświadczył Hitler. Opierając 
się na wskazaniach wiełkiej przeszłoś 
ei Niemiee narodowi socjaliści odrzn- 
cają antynaejonalizm. Walkę z mark- 
sistami prowadzi partja w interesie 
robotników, cheąe ich wydrzeć z atmo 
siery Szaleństwa, grożącego zagładą 
całemu narodowi niemieckiemu. Hi- 
tler protestuje przeciw zarzutom, że 
nie chee porozumienia z innemi naro- 
dami. Porozumienie jest możliwe wów 
czas — oświadczył jeżeli obie strony 
korzystają z równych praw. Równość 
praw zależy od równości sił. Pragnąc 
porozumienia narodowi socjaliści eheą 
doprowadzić naród niemiecki do te- 
go stanu, ażeby inne narody widziały 
korzyść w dejściu do porozumienia z 
Niemcami. Dziś nikt nie chec Niem- 
com podać dłoni, wszyscy cheą od 
niech tylko pieniędzy. Również między 
narodowa solidarność zdaniem Hitle- 
ra zależy od spoistości wewnętrznej 

narodów i dlatego na pierwszem miej 
scu postawić należy solidarność na- 
rodową. Przeciwieństwa międzynaro- 
dowe mogą być usunięte dopiero po 
zlikwidowaniu przeciwieństw wewnę- 
trznych w narodzie niemieckim, 

Zamach bombowy. 
KATOWICE. (Pat). Ubiegłej nocy na Ślą- 

sku Opolskim, w Głiwicach, dokonano za 
machu bombowego. O godz. 2 w nocy niez- 
nani sprawcy, prawdopodobnie bojówka hit 
lerowska, rzucili bombę do restauracji Rei- 
ehmanna. Siła wybuchu bomby była tak 
wielka, że zniszczeniu uległa wystawa, ża: 
luzja, wyleciały wszystkie szyby w domu, 
w którym mieści się restauracja, oraz w 
kilku sąsiednich kamienieach. Policjant, peł 
niący służbę na sąsiednim placu, został siłą 
wyhuchu przewrócony. Huk słyszano w pra- 
mieniu kilka kiłommetrów. 

no przypomina następnie, że - 

  

DR. GOEBBELS NA CZELE 
NOWEGO MINISTERSTWA, 

BERLIN, (Pat). Gabinet Rzeszy po 
stanowił utworzyć nowe  minister- 
stwo propagandv, którego kierowni- 
kiem zamianowany zostanie szef pro- 
pagandy partji narodowo-soejalisty - 
eznej, dr. Goebbels. 

    

ROZPORZĄDZENIE MIN. FRICKA. 

Minister spraw wewnętrznych Rze 
Szy Frick wydał rozporządzenie, aby 
na znak zwycięstwa rewolucji narodo- 
wej Rzeszy wszystkie gmachy publi 
czne przez trzy dni ozdobione były 
flagami, usankejonowanemi przez dzi 
siejszy dekret prezydenta Rzeszy. 

KOMUNISTÓW NIE ZAPROSZONO.. 

BERLIN. (Pat). Biuro parlamentu nie- 
mieckiego wysłało zaproszenia na inaugurac 
ję Reichstagu do wszystkich frakcyj. Na zle 
tenie władz wyższych komuniści zaproszeń 
nie ctrzymali. 

BELA KUHN 1 HOELZ 

W NIEMCZECH? 
BERLIN. (Pat). „Voelkischer Beoba- 

chter“ donosi, že istnieją wzasadnione posz- 
lakf, iż obecnie bawią w Niemezech ostamwis- 
m przywódcy komunistow węgierskich Bela 
Kuhn i Maks Hoolz. 

Hoeltz stał w roku 1921 iia czeł: powsła- 

nia' komunistycznego w Niemczech środku 
wych. Obecnie Hoelz miał zostać delegowa- 
ny przez II-cią Międzynarodówkę da obję- 
ca kierownictwa walkj po arzsztowaniu przy 
wódców komunistycznych w Niemczech. Be- 
la Kuhn miał przebywać ostatnio na Kry- 
mie, skąd zą fałszywym paszportem przedo- 
stał się do. Niemiec. 

„SPRAWCÓW NIE WYKRYTO". 
KATOWICE. (Pat). W Bytomiu na Śląsku 

Opolskim hitlerowcy zastrzelili znanego kup 
> Józefa Steinera. Spraweów 

    

   

  

SKARGI NA PRASĘ. 
"BERLIN. (Pat). „Telegrafen Union“ do 

nosi z Kopenhagi, że poseł niemiecki złożył 
dziś u ministra spraw zagranicznych Danji 
skargę z powodu stanowiska, jakie prasa 
duńska zajęła wobec rządu niemieckiego. Mi 
nister odpowiedział, że wprawdzie nie zgadza 
się ze stanowiskiem prasy, jednakże nie mo- 
że jej krępować żadnemi przepisąmii. 

Członek 0. W. P. — 
defraudantem. 

"TORUŃ. 12. 3. Sąd okręgowy w' Staro- 
gardzie skazał na 7 miesięcy więzienia & 
zawieszeniem niejakiego Wilhelma Gwizdal- 
skiego za popełnienie defraudacji w głów- 
nej spółdzielni rolniczej. Skazany był człon 
kiem OWYP., rozwiązanego przed para mie 
siącami przez włądze administracyjne na 

Pomorzu. (Iskra) 

Aeroplan wyratował wieśnia- 
ka od kłów wilczych. 

MOSKWA. (Pat), Z Charkowa donoszą: Z 
acroplanu, kursującego między Charkowem 
a Moskwą, przelatującego właśnie nad pusty 
uną okolieg, łotnicy dostrzegi wieśniaka, 
jadącego saniami, Seiganego przez kilka zgło 
dniałych wiłków. Widząe, że wieśniakowi 
nie uda się uciee, lotniey opuścili się możli- 
wie najniżej. Hałas motoru i cień skrzydeł 
przeraził wilki, które uciekły. Aeroplan to- 
warzyszył wieśniakowi aż do sąsiedniej wsi, 
leącąc nisko nad saniami. 3 

Napad. na konsulat 
niemiecki, 

PARYŻ. (Pat). W; Bilbao dzisiejszej nocy 
dokonano napadu na kosulat niemiecki. N'e 
zmani sprawcy obrzucii* gmach konsulatu 
kamieniami, 

Wybuch w. elektrowni. 
PRYŻ. (Pat). W! Lugdumie (Lyonie) na- 

stąpił wybuch w elektrowni. 3 osoby zabite, 
kilka ciężko rannych. у 

ю Dyplomaci litewscy niewątpliwi: 

  

WIADOMOŚCIZ KOWNA 
NIEMIECKI PRZYJACIEL. 

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą. iż zapa- 
nowało tam wiełkie zaniepókcjenie z powodr 
otrzymanych z Berlina wiadomości © po- 
stanowionej rewizji traktatów handlowych 
Niemiec z wszystkiemi państwami bałtyc- 
kiemi. Dotychczasowe traktaty mają być wy 
powiedziane a nowe traktaty mają być o- 
parte na systemie kontyngentów. Pozatem 
władze niemieckie podwyższyły cło z 5 ma- 
rek do 70 marek od 50 kg. jaj. Tem samem 
ekspert jaj z Litwy de Niemiec został całka 
wicie sparaliżowany. * 

  

„TRIMITAS“ O MOŻLIWOŚCIACH PONQW- 
NEGO WYSUNIĘCIA SPRAWY  WILEŃ- 

SKIEJ W LIDZE NARODÓW. 

Sprawa wiłeńska rozpatrywana była .w. ls: 
dze Narodów. na mocy postanow 2 
paktu L. N. Postanowienia te zez 
dze Narodów na zrzzczen 
wiek rozważa poru, o i 
nie zgadzają zyjęcie wniosków l. N. 
odnaśj sporu. W; zatargi 

polsko Narodów zapropo 
nowała, jak wiadomo, projekt Hymansa. Pa 
odmowie Polskt itwy stosowania się 45 
postanowień projektów Hymansa, Rada L. N. 
na posi antu 13 stycznia 1922 r. zakończy 
ła debaty nad sprawą wileńską. 

„ , Rzecz prosta, stosowanie tego rodzaju PG 
stanowień nie rozstrzyga bardziej zawiłyek 
sporów. Gierpi zwykle na tem strona słał- 
sza. Małe państwa niejednokrotnie już to 
podkreśliły. M. in. delegat Litwy w Lidze Na 
rodów wysuwał potrzebę uzgodnienia stosun 
ku L: N. z paktem Brianda — Kelloga. — 

  

       

  

      

  

   
   

  

  

    

    

     

  

          

   
   

    

   

Spr. ra została skierowana do specjalnej ko- 
mis Dotychczas j ak nie została ona de 
finitywnie rozs 

, Wobec analo 
sprawą wiłeńską 
nakiej proćedury. 
rodów: przy rozpat 
wa ma 

   

  

   

  

zja, powzięta na pelnarnej sesj 
24 lutego w r. b. w sprawie mandžurs! 
odsłania przed Litwą nowe możliwości. — 

О 0 to wyko- 
rzystają, wyśttwając powonie sprawę wileń 
5Ка па forum międzynarodowem. (Wiłbi). . 

     

„LIET. ŻINIOS* O KORZYŚCIACH ZWIĄZ: 
KU BAŁTYCK O — SKANDYNAWSKIEGO. 

Ostatnio nader ciekawą i znamienną ns 
wę wygłosił w parlamencie szwedzkim poseł 
Linhagon ma temat ipotrzeby utworzenia sc- 
juszn państw bałtyckich i skandynawskich. 
Wobec „zoologicznego nacjonalizmu”, wystę 
pującego coraz jaskrawiej w  „jednem 7 
państw ościennych”, a zagrażającego Kłaj- 
pedzie i wogółe niepodł:głoścj, Łitwy, myśl 
posła Linhagena: zasługuje w każdym rase 
na zastanowienie. 

Wbrew twierdzeniu przeciwników związ- 
ku bałtycko — skandynawskiego, reahizacja 
tego projektu nie byłaby dla Litwy pozbaw'o 
na korzyści ekonomicznych. Powstałby bo- , 
wiem nieograniczony wprost ryn:k zbytu 
zboża litewskiego, gdyż wszystkie państwa 
madbałtyckie importują zboże, żwłaszcza 
pszenicę ś dobrze za nią płacą. Oprócz zboża 
otworzyłby się zbyt na owoce i ogrodowiz- 
ny, poszukiwane w państwach północnycu 
oraz ma Jen, wełnę i L d. „TA 

Z drugiej strony tak wielki "kompleks 
państw miałby znacznie większe szanse przy 
wyjednywaniu ulg na rynkach państw prze 
mysłowych, niż mają poszczególne drobne 
państwa rolnicza. ` 

Związek bałtycko — skandynawski nie 
byłby też. tak nieb:zpieczny dla przemysłu. 
litewskiego, jak sądzą niektórzy. We wzma 
gającem się na całym świecie współzawod 
nictwie autarkićznem drobne państwa riie 
są w słanie dorównać potężnym ' mocatsf- 
wom, nie mogą też bez, narażenia się na zag 
ładę wyrzec się udziału w iem współzawcd 
nictwie: Zanim więc choroba ta przeminie i 
państwa zaczną organizować swe życie na in 
nych zasadach, co nie zdaje się rychło nastį- 
pić, państwa drobn: winne grupować się w 
większe zespoły, gdzie łatwiej osiągnąć upre 
gmuomą samowystarczalność. Przemysł litew 
ski, mimo 'wydatnego poparcia mie rozwija 
się zbyt pomyślnie z powodu braku wyso- 
kich kapitałów i odpowiednich pracowników 
oraz niemożliwości wywozu. Utworzenie pre- 
jektowanego związku dałoby mu nowe szan- | 
se, nowe, choć obo» kapitały, źródła surow- 
ców i rynku zbytu. 

Projektowany związek bałtycko — skan 
dynawski pod względem gospodarczym byłby 
dla Litwy wielce korzystny, to też należy nie 
tylko nie uchylać się od niego lecz nawet usit 
nie dążyć do jego realizacji. Pod względem 
ekonomicznym nader dla Litwy nžapožądą- 
nym bytby udział Polski w tym związku. — 
(Wilbi). 

VRNTA SNES T EVE PPO TEST SS ONES 

Banki amerykańskie 
zostaną otwarte w 

WASZYNGTON, (Pat). Prezydent 
Roosevelt oświadczył, że opracowany 
już został plan, w myśl którego banki 
narodowe i państwowe zostaną otwar- 
te w poniedziałek, zaś banki, będące 
członkami Clearing-House we wtorek 
wreszcie cały szereg drobniejszych 
banków w Środę, 

Roosevelt zapowiadział, że jutro o 
godz. 22 według czasu amerykańskie- 

LOS ANGELES, (Pat). Według 
urzędowych danych, trzęsienie ziemi 
w Kalifornji pociągnęło ze sobą ofia- 
ry w ludziach w liczbie 139 zabitych 
i 5.000 rannych. W samem Long 
Reasch straty materjaine wynoszą 25 

bieżącym tygodniu. 
go wygi si przez radjo przemówienie. 
w którera przedstawi cheeną sytuzeję 
finansową i przedsięwzięte w związku 
z nią kroki. 

WASZYNGTON, (Pat). Izha repre 
zentantów przyjęła projekt gospodar- 
czy prezydenta Roosevelta. 

Cztonkowis Kongresa przyjęli pre 
jekt obniżki swych djet o 8 i pół do 
10 tysięcy dolarów rocznie. 

Bilans trzęsienia ziemi w Kalifornii. 
miljonów dolarów. 

LOS ANGELES, (Pat). Wstrząsy 
podziemne powtarzają się w dalszym 
ciągu, są jednak słabsze. Dotychczas 
znaleziono 126 trupów. Szkody oce-- 
niane są na 45 miljonów dolarów.
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Cel japońskiej ekspansji — Dżehol, 
miasto bogactwa i piękna. 

Ośrodkiem wypadków na Dalekim 
Wschodzie jest obecnie prowincja Dże 
hol, położona na północy Chin, w bez- 
pośredniem sąsiedztwie Mandżurji. Ja 
ponja chce zdobyć za wszelką cenę ten 
bogaty i pod względem strategicznym 
ważny kraj. Według ostatnich wiado- 
mości połowa prowincji wraz z mia- 
stem Dżehol znajduje się już w rękach 
japońskich. 

Główne miasto prowincji Dżehol, 
nazywane „.perłą Chin* wybudowane 
zostało przez cesarza chińskiego Kian- 
gsi na początku xVIII w. wpobliżu 
miasta głównego „tak jak n. p. francus 
ki król Ludwik XIV wybudował Wer- 
sat. Cesarz Kiangsi, najmocniejszy z 
władców dynastji wytworzył z Chin 
wielkie państwo, którego Dżehol stał 
się ośrodkiem jak również symbolem 
tego. że wpływ Chin sięga poza głośny 
mur chiński, do kraju mongolskiego. 
Jednym z pierwszych gmachów w no- 
wym Dżehołu był wspaniały pałac ce- 
sarski. Ale Dżehoł stał się ułubioną sie 
dzibą nietyłko cesarza Kiangsi, ale i 
jego potomków o czem świadczą niez 
liczone utwory liryczne poetów chiń- 
skich, poświęcone miastu  Dżehol. 
Wiersze takie pisał sam cesarz. Z bie- 
giem 1 miasto wzbogaciło się o 
dałsze wspaniałe budowle, pałace i 
świątynie. W roku 1767 wybudowano 
sławną świątynię Potala. Jest to cały 
kompleks kościołów, z których naj- 
wspanialszy jest kościół Chin — „Zło- 
ty pawilon“ oraz „Wielki Budha*. By 
ły czasy, kiedy Džehol pod wielu wzglę 
dami wyprzedzał Pekin. Chińscy ce- 
sarze mieli tam swój dwór i tam przyj 
mowali generałów — zwycięzców. 

W roku 1779 Dżehoł odwiedził Ta- 
szi-łama, który wraz z Dalaj-lamą był 
wówczas najwyższym - przedstawicie- 
łem Tybetu i buddyzmu. Wizyta wład 
cy silnego państwa tybetańskiego była 

wyrazem triumfu cesarza chińskiego i 

dlatego w mieście urządzono wielkie. 

uroczystości. W roku 1793 w Dżeholu 

S. 

  

   

    

  

nadzwyczaj okazale przyjęto pierwsze 
go posła angielskiego. W odpowiedzi 
na podarunki, jakie cesarzowi chiń- 
skiemu przysłał król angielski, cesarz 
wręczył posłowi list, w którym wyra- 
ża nadzieję „że król będzie posłuszny 
wobec cesarza chińskiego. 

Ghińscy cesarze w owych czasach 
mniemali, że na ziemi nie może być 
władcy, któryby mógł się równać wład 

cy chińskiemu. 
Z upadkiem cesarstwa począł upa 

dać i Dżehol. W ostatnich latach wspa 

niałe budowle ulegały zniszczeniu i nic 

nie czyniono, aby uratować je od rui- 

ny. Sławny podróżnik szwedzki Swen 

Hedin zwrócił uwagę na olbrzymie b» 

gactwa kulturalne i artyst. Dżeholu i 

przy finansowem poparciu pewnego 

miljonera amerykańskiego udało mu 

się odkopjować „Złoty Pawilon*, któ 

ry wystawiony będzie na wystawie w 

Chicago. 

Rr d e R 

Typ żebraka jerozolimskiego. 

  

Na zdjęcia naszem widzimy charaktery- 

styczny typ żebraka żydowskiego, pochodzą- 

cego z Marokka jącego w Jerozołimie. 

  

w NX S KI Eik E 

NOWOŚCI! WYDAWNICZE 
Dysk Olimpijski J. Parandowskiego Wyd. Ge 
bethnera i Wolffa Warszawa 1933. Ukazać 
piękno ga w obr: igrzysk olimpijsk'ch 

j (kiej manifest. cji życia sportowego stu 

rożytnej ,Grecji — oto temat tej świetnej 

powieści, kiłóra ukazała się w tych dniach 
na półkach księgarskich. Dotychczas, jeśli ten 
obraz się gdziekolwi:k pojawiał, był albo 

miekształcony przez powierzchowność i fra 
o zagrzebany w badaniach uczonych, 

egółowych 4 fragmeniaryeznych. „Dysk 

Olimpijski" wydobywa go Z pod plešni, 
ca mu jasne spojrzenie życia, czyni blisk'm 

zrozumiałym, aż ruiny gimnazjonów raz 

jeszcze oddychają Do boisk, aż w'd 

ma miodzieńc z przed 25 leci odżywaj 
krwią ich di ch ików. Nową 
powieść znakomitego pisarza, PY 
słońcem, ruchem i zdrowiem. przeczytaj 

słusznym zapałem wszyscy miłośnicy pięk 
na. sportu i dobrej ksi 

X. Inf. Józet Kłos. 
Rołę. Z licznemi ilustracjami. 2 tomy. 
336-274. Cena zł. 12. — Nakład Księs 

św. Włojciecha. 

Polską Titeraturę podróżniczą wzbogz 

świeżo obszernem dziełem X. Infułat Józe! 

Kłos. Brał on udział w pierwszej narodowej 

pielgrzymce polskiej do Grobu Zbawiciela. 

I opowiedział żywe, imieresująco. pr 
nie, z prawdziwym, « 
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Wyprawa na Baca 

St 

    

     

       

      

   

  

atorskim perypetje da- 

Korupcja, bezprawie i zdzierstwo podpan owaniem 25-leta. degenerata. 

Wyuzdane rządy Czang-Seu-Lianga wypędzenego przez Japończyków z Mandżurji. 

„ Tocząca się obecnie między Japończyka- 

i Chińczykami wałka o Dżehol zwróciła 

TAS 65 uwagę na dotychczasowego wiet- 

korządcę Mandżurji i Dżehołu, marszałka 

Czang Sue Liange, syna i następcy zamordo- 

wanego Czang Tso Lina. Jest to postać sym- 
belizująca bodaj wszystkie najciemniejsze 

strony stosunków chińskich. System rządów. 

jaki wprowadził w Mandżurji, pełen korup- 
cji, zdzierstwa, ucisku i bezprawia, uspra- 

wiedliwia w dużej mierze „karną ekspe- 

dyeję* Japonji. 

Ojciec i syn. 
Czang Seu Liang odziedziczył po ojeu 

Mandżurję, natomiast nie odziedziczył jego 
zdolności i brawury. Czang Tso Lin był 
bądź co bądź wybitną jednostką i umiał wy 
zyskać sprzyjające ©koliczności. Rewolucja 
w 1911 roku zastała go w armji cesarskiej 
na stanowisku gubernatora nadragicznej 
prowineji. Opowiedziawszy się za republiką, 
otrzymał wzamian zarząd nad ezterema рго- 

P O R 
Sukces wilnian na zawodach ryskich 

RYGA, (Pat). W niedziełę, w dru- 

gim dniu międzynarodowych zawo- 
dów narciarskich pod Rygą, z udzia- 
łem zawodników wileńskich, rozegra- 
ny został konkurs skoków otwarty i 
do kombinacji. W ogólnej punktacji 
biegów i skoków do kombinacji pierw 
szę miejsce zajął Zajewski (Wilno 
449,011 punktów, skoki 24 i.23 i pół. 

Drugi był Lakman (Wilno) 415,45 
punktów, skoki 24 i pół i 22. Trzeci 
Gruzitis (Łotwa) 389,9 punktów, sko 
ki 24 i 24 z upadkiem. Czwarty Stań- 
kiewicz (AZS Wilno) 260,95, skoki 22 
i 23. 

W konkursie otwartym skoków 
naszym zawodnikom nie powiodło się 
'Techniezne braki skoczni oraz fatal-- 
ne warunki Śnieżne wpłynęły na to, 
że piomimo brawury i doskonałego 

syłu, większość skoków połączona by 
ła z upadkiem. Pierwszym był Łotysz 
Zarina 273 punktów. Stankiewicz za- 
jął dopiero czwarte miejsce z 209 
punktami. 

W biegu na 18 km. pierwsze miej- 
see zajął Riekstins 1 g. 31 m. 37 s. 
Drugi Łabuć 1 g. 31 m. 59 s. Trzeci 
Kanep (Łotwa) 1.38,19. 

Bieg pań 8 km. Zwyciężyła bezape 
lacyjnie Ławrynowiezówna 56 m. 29 
sek. pozostawiając dałeko w tyle resz- 
tę zawodniczek. Druga była mistrzyni 
Łotwy Ciekurs 1 godz, 1 min, 51 sek, 
Trzecia Martinson 1 g. 3 min. 28 sek. 

Publiczności zebrało się naogół 
dużo. Na zawodach obecny był poseł 
Rzeczypospolitej p. minister Beczko- 
wicz. Narciarze wileńscy wracają we 

wtorek. 

Polacy na mistrzostwach Europy 
Polski amatorski sport zapaśniczy 

dc ostatniej chwili nie cieszył się po- 
pularnością wśród szerokiego ogółu 
połskich sportowców. Jeżeli zważymy 
jak liczną frekwencją cieszą się za- 
wodowe turnieje zapaśnicze, których 
sportowa wartość jest minimalna, to 
doprawdy niezrozumiałą jest obojęt- 
ność, otaczająca na sze amatorskie za- 

-pašniciwo 
Sportowa prasa Polski nie zwra ‚ 

ca uwagi na zapaśnietwo: wzmianki 
o podobnych zawodach drukuje się 
petitem i poświęca się im kilka wier- 
szy, jedynie raz do roku (dosłownie:; 
t.j. podczas mistrzostw Polski. pisma 
sportowe podają konwencjonalne uwa 
ność, otaczająca nasze amatorskie za- 
paśnictwa. 

Pomimo jednak braku jakiejkoł- 
wiek pomocy, sport zapaśniczy Polski 
rozwija się i wzmacnia. Sensacją by- 
ło zwycięstwo Warszawy nad drużyną 

Hakoahu z Wiednia, będącą drużyno 
wym mistrzem Europy, a następnie 
zwycięstwo reprezentacji Polski nad 
Austrją w stosunku 14:13. 

Te sukcesy coraz większą zwróci- 
ły uwagę ogółu na zapaśnictwo a rów 
mież stwierdziły podniesienie klasy na 
szych zawodników, to też wyjazd na- 
szej reprezentacji na mistrzostwa Eu- 
ropy w dniu 17—20 marca do Helsing 
forsu, budzi wielkie zainteresowanie. 

Przyzwyczajeni indentyfikować 
zapaśnictwo z cyrkowemi  turnie- 
jami, nie orjentujemy się nawet. 
jak dalece przepisy amatorskie róż - 
"nią się od zawodowych. Przedewszyst 
kiem niema mowy o „przytrzymaniu 
przeciwnika na  łopatkach: zwykłe 
touche wystarcza. Czas każdego spot- 
kania 20 min. Komisja sędziowska 
składa się z arbitra i dwóch sędziów 
punktowych. Punkty sygnalizują się 
przez światło: zielone, czerwone i bia 

  

W pracowni mistrza. 
Uprzejmie zaproszona przez twór- 

cę pomnika Mickiewicza dla Wilna, 
udaję się do pracowni na ulicy Czac- 

  Model pomnika Ad. Micikewicza. 

kiego, by zobaczyć rozwój prac nad 
monumentalnem dziełem. 

Właśnie gdy wchodzę, kończy się 
posiedzenie z prof. Zielińskim, które- 
go popiersie rzeźbi p. Kuna obecnie. 
Wspaniała głowa sędziwego filozofa- 
historyka, żywcem przeniesionego z 
Grecji czy Rzymu, tak przypomina wi 
dziane stokrotnie popiersia mędrców 
w galerjach muzealnych, że chciałoby 
się widzieć na nim togę, a kołnierz 
palta wydaje się anachronizmem ko: 
ło tych pukli białych włosów i kędzie- 
rzawej białej brody, przy tej olimp 
skiej pogodzie i poweżnem zamyśle- 
miu, doskonale oddanych przez arty- 
stę na portrecie. Sam p. Kuna zresztą. 
jakąż ma doskonałą głowę do malo- 
wania czy rzeźby. Ubrać go w aksa- 
mitny kubrak i złoty łańcuch, a flo- 
rentczyk z epoki Medyceuszów jak ży- 
wy, wyraziste rysy predystynowały 
go właśnie do rzeźby. Czasami tak 
bywa, że się ma odpowiednią twarz 
do swego „rzemiosła* lub nie, p. Ku- 
na ma twarz artysty. 

Jakże głęboko jest przejęty waż- 
nością zadania, które mu przypadło 

     

winejami wschodniemi t. zn. eałą Man- 
dżurją. Wi ciągu 10 lat stworzył armję w sile 
200.006 ludzi i arsenał w Mukdenie, ucho: 
dzący za najiepiej zaopatrzony z całych 
Chin. Jego osobisty majątek przyrównywano 
do majątku miljarderów / amerykańskich. 
Upejeny powodzeniem Czang Tso.Lin prze- 
niósł swoją stolicę do Pekinu i zamierzał 
okwcłać się i ukoronować cesarzem Chin 
północnych Jedzkże zamach dokonany w r. 
1927 przez niewykrytych dotychczas spraw- 
ców, przeciął pasmo jego awanturniczego 

żywota i amhitnych planów. 
Mandżurja dostała się pod panowanie 

Czang Seu Lianga, roszczącego sobie rów- 
nież prawo do ojcowskiego tytułu marszałka. 
Władza i cdpowiedziałność przeszły w ręce 
człowieka 25-letniqgo,  miedoświadczonego 
i nacechewanege ponadto wszystkimi obja- 
wami zwyrodnienia, 

Rozpustnik i kat. 
Morfinista i rozpūstnik, Czang Sue Liang 

utrzymuje ma swcim dworze cały harem, 

T. 
łe. Te kolorowe lampy umieszczone są 
na specjalnych aparatach. Zawodnit: 
otrzymuje kolor zielony lub czerwo- 
ny i sędziowie odpowiednią lampą 
sygnalizują przewagę tego zawodnika. 
Białe światło oznacza Temis. Przepisy 
powiadają, iż „o ile po pierwszych 
16 minutach wałka była remisowa. 
następuje losowanie, który zawodnik 
winien iść do parteru. Wałka przymau 
sowo pariterowa trwa 3 min. dla każ- 
dego zawodnika, poczem ostatnie 1 
min. walki odbywa się w-pozycji sto 
jącej“. x 

"Orzeczenia swe sędziowić podają 
jednocześnie zapomocą sygnalizacji 

świetlnej. 

  

Punkty oblicza się następująco: 
Zwycięstwo, przez położenie przeciw 
nika na łopatki przynosi 3 pkt., poko- 
nany otrzymuje minus 3 pkt. zwycięz 
ca na punkty otrzymuje —,1 pkt. a 
pokonany — 2 pkt. 

Jak widzimy z powyższego amato: 
skie zapaśnietwo różni się w wielkim 
stopniu od zawodowego. 

Oczekujemy pomyślnego startu na 
szych zawodników na mistrzostwach 
Europy i sądzimy, iż sukcesy ich przy 
czynią się do rozwoju tego pożyteczne 
go rodzaju sportu, mającego w Polsce 
tak wspaniałą tradycję. 

w. p. j 

MARUSARZ — MISTRZEM POLSKI. 

ZAKOPANE. (Pat). W. niedzielę wieczorem 
obliczone zostały wyniki kombinacji, skła- 

dającej się z biegu zjazdowego i slałonu. 
„Pierwsze miejsce i mistrzostwo Polski zdo- 

był Marusarz Stanisław, który uzyskał w 
biegu 100 punktów a za sialom 97,40. Ogół 

na notacja 97,70. Drugie miejsce zajął Szind- 

ler z Wisły 94,585. Trzeci Marusarz Andrzej © 

89,13. Czwarty Sułeja 86,735. 5 

Wóród pań zdecydowanie pierwsze miej 

see zajęła Staszel - Polankowa. 

w udziale. Uważa to dzieło za kulmi- 
nacyjne swego życia, i nie dziw. Po- 
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minik Mickiewicza wszędzie jest spra - 
wą ważną, ale w Wilnie, jedynem 
mieście, które się ściśle z Jego prze- 
życiami i natchnieniem łączy, w mie- 
ście Jego nauki, miłości, przyjaźni, 

  

w którym znajdują się i białe kobiety. Zda 
rzałoe się, że wskutek nocnych orgij sypiat 
nieraz do późnych godzin popołudniowych. 
podczas gdy w jego przetpckojach oczeki- 
wały różne osobistości europejskie i nie ma 
gąe się doezekać, odchodziły obražone. 

Na dworze Czang Seu Lianga zdarzają 
się  niejedu/ekrotnie przerażające steny 
Z usposobienia raczej łagodny, potrafi jed- 
nak wpaść w taką wściekłość, że wówezas 
bezlitośnie każe zabijać lub własnoręcznie 
zabija łudzi, którzy przestali mu się podo- 
bać. 

Gehenna poddanych. 

Pod władzą tego pokroju niezdolnego 
ało rządów satrapy zapanowały w Mandżuz 
nieznośne stosunki. Samowoła, sprzedajnoś 
i bezprawie zatriumtowały w całej pełni 
Rząd Czang Seu Lianga prowadził rabunko- 
wą gespodarkę, która ludność Mandżurji do- 
prowadziła de ruiny. Chłopi zmuszeni byli 
eddzwać swoje produkty do magazynów 
państwowych, otrzymując wzamian zdeprec- 

   

jonowaną wałutę, podczas gdy Czang i jego” 
przyjaciele sprzedawali je na eksport za 
<lebre dolary amerykańskie lub złoto. 

Oprócz normaltych podatków spadały 
na ludność Mamdżucji najróżniejsze nadpro- 
gramowe taksy i haraczy, ściągane przez 
zhrojne bandy nieraz za wiedzą i na rachu- 
nek Czanga. Nie dziwnego, że w tych warun: 
kach Czang Seu Liang nie kwapił się z wytę 
pieniem banidytyzmu. Cały swój wysiłek 
i eałą pomysłowość wytężał w kierunku za- 

"<krąglenia osobistego majątku. W ciągn 
reku 1920 jego” konto w nowojorskim „Na- 
tional City Bank* wzrosło © 50 miljonów 
dolarów i 300 miłjonów franków. 

Korupcja w administracji i armji, 

W poszukiwaniu nowych źródeł dochodu 
Czang Seu Liang stworzył: zmilitaryzowane 
oddziały zbieraczy epjum. Wbrew umowom 
międzynarodowym opjum uprawia się w 
Mandžurji, a zwłaszcza w Dźehołu, na wiel- 
k skałę. Ażeby ani kropla opjum nie wyszło 

aju bez opłacenia taksy, zmilitaryzowane 
oddziały, a raczej bandy, dowodzone przez 
mianowanych ad hoe „generałówć, przepro 

wadzały kampanję zbierania opjum. 
Kto mógł naśladował przykład wielka 

rządey, Miarą korupeji, panującej w admi- 
nistracji i armji, może być następujący fakt. 
Gdy Japończycy zajęli arsenał w Mukdenie, 
zmałeźli tam Świeżo dostarczony lotnietwa 
ehińskiemu szmolot francuski marki Poteż. 
Należność nie była jeszeze uregulowane. 
Japończycy zgodzili się bez trudności pokryć 
raehnek, przyeczem wyszło najaw, że pod- 
ezas gdy w Paryżu cena samołotu wynosiła 
350.000 franków, toe w Mukdenie 700.004. 
Równo o 100 procent wzrósł samołot w ce- 
nie w drodze z Paryża do Mukdenu. Różnica 
utenęła w kieszeni sprzedajnych urzędników. 

(i. n.). 

AT UN i WOW 

„Biblioteka Kowošei“ 
Jagiellońska 16, m. 3 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. ll-ej do 18-ej. 

Warunki przystępne. 
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cierpień osobistych i za miljony... tu 
dopiero jest Mickiewicza soczewka 
światłości i wypowiedzenie Prawdy o 
Nim, wykutej w granicie i odlanej w 
trwałym bronzie. 

Postać Wieszcza w 1/80 wielko- 
Ści, stoi odlana w gipsie. Doskonuk 
harmonijny jest cały układ postaci, 
wrażenie otrzymane za pierwszen: 
widzeniem, pozostaje: człowiek 
progu wieczności, oglądający ze spo- 

na 

kojem nieśmiertelnego ducha nie- 

skończoność. Spojrzenie pełne głęba- 

  

kiego spokoju, a w ustach cała gorycz 
i smutek z ziemi, latami wędrówki 
zebrany. Niema nic literatury w tym 
pomniku, tylko prostemi środkami, 
bez żadnych anegdot, (sępów, orłów. 
tęcz, kul,tiar i t. p. rekwizytów) osią- 
gnięte silne wrażenie: syntezy twór- 

i duszy genjalńego człowieka. 
Nie jest to „portret* Adama Miekie- 
wicza, ale jego, zrozumiały zresztą i 
dla profana, duchowy wyraz. 

Właśnie to jest piękne w dziele p. 
Kuny, że i postać Wieszcza, i płasko- 
rzeźby w swej koncepcji artystycznej 
przemawiają wyraźnie, do każdego. 

Dzieło przeznaczone na plac miejski, 
nie może być literackim eksperymen- 

  

'tem, rebusem, zrozujniałym tylko dia 
tych wtajemniczonych, którym auto" 

\ 

- пу х \УНКа i Brzezina. Specjalna aura owi 

  

lekiej podróży. Książka jego ma podwójną 

   

  

    

      

wartość: o wspomnienie pielgrzyma i jako 
informacje ierwszego źródła o tem, czem 
jest Ziemia <ta po wojnie oraz kraj“, 
przez które piełgrzymka przej: jai „Wy 

prawa na Bożą Rolę* ozdobiona jest - 
dziesięciu pięknemi rotograwurowemi rycina- 

mi. 
, Zienkiewiez Kazimierz. Wspomnienia 

powstańca. Boe druku przygotował i wstępem 

gpatrzył Pemarański 5. kpt. Warszawa 1932 
Wojsk. Insł. Nauk. Wydawn. Cena zł. 8.80. 
Czyn nasz zbrojny 1863 — 4 r., zwany pow 

powstaniem styczniowem. został 

potomności w 

zestników, które z. 
zywać ipo jego upadku. M 
karski nie został jeszcze całkowicie wy z 
ny i ogłoszony drukiem i p z od- 
słoni nam niejeden cenny przyc ek do h'- 
storji tego powsłamia. Potwierdzeniem teg» 

„Wspomnienia powstańca”. które 
się dopi*ro w 70 jego rocznicę. W 

jografji powslani zniowego jmu- 
ją one poczesne miejsce ze względu na b 
tą treść dobrą metodę i star: 

Autor stoi zdala od spraw polit: 
w pamiętniku występuje tylko jako ż 

przeszedł kompanję 

    

  

   

        

   

  

         
   

    

    

    

     

      

  

sie za eini zacho 
i się dosłużył się stopni itana — 

dowódcy kompanji pod koniec powstam'a. 
Po bitwie pod Opatowem 6ł r. wzięty co 
niewoli w lasach świętokrzyskich, został ze 
słany ma Sybir, gdzie pozostawał przez 6 
lat až ukazem amnestyjnym o mał moż- 
ność udania się zagranicę. Będąc jeszcze nm 
wygnaniu robił nolatki, z których później we 
Łwowie, gdzie zamieszkał, powstały „Wso0 

jesce. W; a. 

  

     
    

        

    

    

ranienta *. 
Praca ta o du wartości naukowej, szcze 

gólnie jest akt i zasługuje na uwagę 
obecnie w 70 rocznicą powsle stycznio- 

wego. 
— J. Iwaszkiewież. Panny z Wilka. Cią- 

gle narzek na zanik literatury, na zastój 
czytelnictwa i upadek zam'łowań literackich 
A jednak wychodzą książki, które z pewaoś 

cią są czytywane przez wszystkich. Książk* 
które muszą mieć powodzenie. Długa kro 
ka rodzinna M. Dąbrowskiej zyskała Ticzn» 
rzesz» zachwyconych  czytelt ' 

Krzyż Struga, jest najwybitni 
cią ostatniej doby, a trzy utwory młodszyc!. 
autorów zasługują na specjalne” wyróżn e 
nie. Omówi y w kilku słowach, (z powo- 
du A m k S tragic zne „Gsą: 

    

   

        

    

    

  
  

    

    
ora ego Miłość i Medy 

a nas w nową NE 

   wiana powi 
cyna, wprowad 

tykę zmysłów. zecia mieposq 
najprostszemi odkami 
to dwie dłuższe nowel» Iw 

   

  

   

          

     
wa te powieści, w e ot, tak, pod rę 
sprawy najzwyklejsze dusze prze 
rzenia nikłe. Ale taką jest plastyka wyrazu      

  

u autora, tak prze wne łączenie krajobra- 

zu niewymienienionych okolic z nastrojem 

ludzi. taki koło nich wyczarowuje „klśmat'. 

że przekonywa czytelnika. 'o tej prawdzie u- 
krytej, że każde zdarzenie i ćzłowiek wart 
jest uwagi, że w. gł ch zdarzeń potocz- 
nych dzieją się katakii „ zalamania się i 
nieodwotalne nies że ciągle dla k 
dego człowieka о0 sie zaczyna, gmałwa 
niedopowiada, a kończy naprawdę tylko 
śmierć. Dziwny urok jest w prozie Iwaszkie 

              

   

    

   
  

  

  

wicza, jałkiś zapach koloryt, oświetlający 

zdarzen i łudzi: jakiś łagodny fatalizm ko- 

a her > sei й 

Nacz 0 godz. 2-ej w nocy. 
KATOWICE. (Pat). W niedzielę wieczorem 

odbyły się. w Katowieach finałowe rozgryw- 
ki © mistrzestwo Polski w hokeju na łodzie. 
Do finaiu doszły Legja warszawska i Pogoń 
lwowska. Mecz dał wynik remisowy 0:0. Wo 
bee tego wyniku przedłużano zawody trzy- 
krotnie, mima to nie dały one rozstrzygnię- 
cia. Kierownictwo Polskiego Związku fio- 
kcjowego na lodzie postanowiło zarządzić 
dodatkowy meez o godzinie 2.w nocy. 

ZWYCIĘSTWO WARSZAWIAKÓW. 

WIARSZAWA. (Pat). W niedzielę rozegra 
ne zostało spctkanie bokserskie pomiędzy re 
prezentacją Warszawy i reprezentaeją Mo- 
naehjum, zakońezone zasłużonem zwycięst- 
wem bokserów stoliey 10:6. 

Sędziował na ringu Etmanowiez. Publicz 
ności 5.000. 

„Przyjemny” współpodróżnik 
LE CAP. (Pat). W! samolocie pasażersk m 

nad Afryką Południową znaleziono, jadowi- 
tago węża, który wślizgnął się do aparatu 
podczas postoju. Na szczęście nikt z ped- 
różnych ani obsługi nie doznał szwanku. 
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DROKARNIA i |NTROLIGATOKMA 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 
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wyłoży dokładnie co chciał przez to 
powiedzieć. Poeta narodowy, i to ta- 
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ki, który jak Miekiewicz, był proro- 
kiem, wodzem duchowym, Mojżeszem 
swego narodu, musi z pomnika prze 
„mawiać do tłumi. 

Otóż wydaje mi się, że spokojna 

Nr. 66 (2607). 

PIEŚŃ O ŚLEDZIU. 
PRZYGRYWKA: 

Czy w dostatku czy też w biedzie, 
Zawsze człowiek jada śledzie — 
Flaszka wódki oraz śledź 
Starczą by się dobrze mieć. 

A TERAZ ODA DO ŚLEDZIA: 

Śpiewali już poeci o powszednim chłebie, 
A nikt jeszcze pieśnią nie pochwalił ciebie, 
Śledziu, rybo pokorna, śledziu w marynacie. 
Dzisiaj więc te strofy niechaj będą dla cię 

Hotdem zdawna należnyn, którego pobudki 
Plyną z serca szczerego, nie z oparów wódki, 
Do której, jak wiadomo stanowisz zakąskę— 
Śledziu, ta pieśń o tobie jest mym  obo- 

wiązkiem. 

   

    

ież lira moja ma uderzyć tony 

Aby uczcić cię godnie, o śledziu wędzony, 
Go ludowi naszemu w każdej roku porze 

Przypominasz ło nasze, własne polskie morze. 
Gdy cię na stół podają, strojnego w cebuię 
Łza się w oku zakręca serdeczna —- i czule    
złowiek chciałby przemówić,  powstając 

z toastem: 
„Gdańsk, miasto niegdyś" nasze... nie jest 

naszem miastent". 

Lecz pocóż polityczne potrącać symbole, 
Gdy ty, śledziiu w oliwie zabtyśniesz na stole! 
Ciebie nazwać się godzi symbolem miłości 
O, ty rybko oliwna, ty rybko bez ości, 

Która godzisz i ła sz powaśnionych ludzi 
Zwłaszcza gdy cię pokropić, popić kroplą 

wódzi. 
A kiedy znika w ustach twoje tluste dzwonko 
W duszy człeka pochmurnej -. blgska nagłe 

słonko, 
Ciężke nogi pod stołem chcą zatańczyć hapsa 
A ręce znów cię biorą w postaci rolmopsa. 

с więc tobie.i chwaia, śledziu pospolity, 
Co magicznie zaostrzasz nasze apetyty, 

Co łechcesz podniebie a wykwinine i proste, 
Co sprawiasz, że post nawet nie jest przykrym 

postem, 

Bo kiedy w cialko twoje wbijamy widelec, 
Karnawałem wydaje się znowu popielec. 
Ty sprawiasz, że biedacy nie wiedzą o biedzie, 
Póki mają na obiad choć dwa suche śledzie 
a patrząc na twój pyszczek, nikt nie pozna 

i z miny, 

Że w tobie najważniejsze drzemią witaminy. 

        

   

   

Nie! Napróżno kunszt pieśni pochwalnej 
wysilam? 

Nie sprosta nic twej chwale. A tymczasem 
chwila 

Czuję, że się przybliża wielce osobliwa, 
Gdy się caty organizm do ciebie wyrywa: 

Samym dźwiękiem imienia. rożdrażniasz 
apetyt. 

Śledziu!.. Pragnę cię spożyć, wypić coś... 

Niestety, 
Nic mam ciebie pod ręką, próżno rymy 

tworzę — 

bez wódki pieśń o śledziu skończyć się nie 
może! 

TADDY. 
—v()0— 

Z Rosji Sowieckiej. 
POLICJA ROŁNICZA W! ZSSR. ZAGAIŁA 

SWĄ CZYNNOŚĆ. 
Moskwa ( . P.). Przed dwoma. laty, kie- 

dy z taką zawziętążeią przystąpiono do ko- 
lektywizowania qolnietwa, władze sowieckie 

przypuszcząły, że z chwilą skolektywizowania 

gospodźgstw rolnych rozwiązana zostanie ró- 
Wśwócześnie kwestją zaopatrywania państ- 
wa w zboże i że prace rolne będą w nałeży- 

tym czasie ukończone, Ałe przytyka wykazu- 

je €oŚ Wręcz przeciwnego. 

Komuniści, którzy stanęji na czele ko- 
tektywów względnie w kolektywach praeowa 
b rychło opanowani zostali przez psycho 
legję ehiopską. Ci którzy mieli oddawać zba 
że na rzecz państwa stali się ludźmi ukry- 
wającymi to zboże przed władzami, zwłasz- 
<za tam, gdzie członkowie gospodarstw ko- 
lektywnych względnie ich zarządey uświade 
miali scbie, że jeżeli oddadzą państwu prze- 
pisaną ilość zboża, to nie zostanie nie dla 
gospodarstwa i na wyżywienie członków i 
ieh rodzin. 

Zdarzało się ezęsto, že kolektywy pod tym 
względem były bardziej uparte niż samodziel 
ni gospodarze i wcale nie oddawały zboża. 
Wiobee tego wyłoniła się konieczność utwe- 
rzenia t. zw. oddziałów politycznych przy 
wielkich gospodarstwach kołektywnych i stac 
jach traktorowych, które miały być właści- 
wie organami połieyjnemi. Nazwijmy to po- 
'Heją rolniczą. Qddziały te składały się z 4 
—% komunistów, cdpowiedzialnych bezpoć- 
rednio przed centralnemi Grganami partji i 
wyposażonych w szerokie pełnomoenictwa. 
Członków tych oddziałów nie łączy nie z 
stosunkami miejscowemi i dlatego bez skru- 
pułów mogą wykonywać swe zadanie. 

Moskiewska „Prawda* opisuje pracę jed 
nego z takich oddziałów, a mianowicie ed- 
działu przy stacji traktorowej na Kaukazie 
półn. 

„„Ludzie ci — pisze „Prawda“ — nie ma- 
ją ani kaneełarji, ani maszyn do pisania, 
ani urzędników kaneełaryjnych. Jeden lokal 
w nowym domie stacji traktorowej służy ir 
za nocleg po powrocie z gospodarstw kołe- 
ktywnych. Do późnej nocy prowadzone tu są 
spory © metodach pracy, przegląda się spra 
'wozdania gospodarstw kolektywnych, odkry- 
wa się słabe strony, które należy usunąć". 

Rano wyjeżdżają ezłonkowie policji ra 
wieś szukać ukrytego zboża, kontrolują op- 
rawę maszyn, spisują protokóły © stwierdze 
nych nieporządkach i przygotowują mater- 
jał potrzebny dla opracowania aktu oskar- 
żenia przeciwko „wrogom klasowym*. 

  

płynąca z rzeźby p. Kuny, 
spełnia to zadanie, a również tablice 
(2 mtr. 70 na 2 mtr. 20) kute w grani- 

harmonja 

  

my z Dziadów. Na jednej, Miekiewicz 
młodzieńczy, ma tyle poezji i religi;- 
nego zamyślenia w twarzy, koło nie 
go wieśniaczka typowym ruchem Bia- 
łorusinki strapienia swoje maluje, w 
innej, któż nie odczuje rezygnacji 
smutku idących z wiankiem na Za- 
duszki, kobiety i mężczyzny, na tle 

krzyżów i pochylonego litośnie Jezu- 

sa na krzyżu. Takich płyt-obrazów bę 
dzie 12, w trzy kondygnacje naokoło 
cGkółu, potem tajemnicza twarz o u- 

śmiechu sfinksa powtórzy się cztery 
razy naokoło i nad tem stanie olbrzy- 

mia postać Mickiewicza. 
Płyty, z. pięknego, czerwono-czar- 

niawego granitu wołyńskiego o bły- 
skach miki, polerowane będą na tle, 

a płaskorzeźby kute matowo. Nim się 
cie, przedstawiające widziadlane see- 
odleje bronz, jeszcze sobie p. Kuna 

wyrzeźbia trzykrotnie powiększone- 

go Miekiewicza w drzewie; spojone 
lipki stoją gotowe, a, rzecz przedziw- 
na, gdy rozmiary z drzewa .przeniosł 
artysta na odlany gips, okazało się, 
że obecny model gipsowy podzielił się 

na 44 części... Tak... 
‚›  Heł. Romer. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Wybory do Bratniej 
Kryzys a nauczyciel. 

Jeżeli dzisiaj przeprowadzić an- 

kietę na temat, jaki wyraz najczęściej 

jest używany napewno otrzymalibyś 

my .,kryzys*. Używa się go /wszęć 

we wszystkich językach świata. U 

wają go w rodzinie, w państwie, na 

międzynarodowych posiedzeniach, 

wśród rozmów gospodarczych i eka- 

nomicznych, a czasami nawet wkra 

da się i do rozmów miłosnych. 

  

     

Tylko szkoła go omija, chociaż naj 

nowszy prąd nanezania łącznego, dą- * 

ży do oparcia nauczania i wychowa- 

nia na zainteresowaniach ze środowi- 

ska dziecka, jednak zainteresowanie 

kryzysem nie uwzględnia się. Zupel- 

nie słusznie. Szkoła musi mieć podsta 

wy. mocne pewne i rzeczowe. Dlacze- 

goż tak jest, że wyrazem „kryzys” tak 

szafuje się i używa się często tam 

sdzie kwitnie dobrobyt i dostatek jak 

E Sasów? Dlatego. że dzisiaj każdy 

chce być modnym i dobrze wychowa- 

nym, więc musi używać z odpowied- 

nim gestem wyrazu „kryzys“, oraz je- 

żeli nie jest muzykalnym, więc fałszy 

wie śpiewa „Rebekę”. 

Jednak jest dziedzina. w której. 

pomimo kryzysu, wre praca, i chwie 

je się, tylko zdobywa coraz iepsze i 

mocniejsze podstawy i formy do dal- 

szego rozwoju. To szkoła. Wiemy bo- 

wiem, że niemał wszystkie dziedzin 

życia załamały się pod ogólnym na- 

porem jakiejś siły, która coraz nowe 

pochłania ofiary z najrozmaitszych 

dziedzin gospodarczych, ekonomicz- 

nych, politycznych i kulturalnych. 

Szkoła jednak przetrwała dotychce:as 

i nadal rozwija się. Fale kryzysu ude- 

szają o ściany szkoły, sączą 5 ę cząsa- 

mi przez dziurawe dachy, jednak 

duch szkoły jest czystszy i mocniej” 

szy, więc zwycięży. Szkoła nie ma ani 

«©hwili do stracenia. Ona musi podą 

żyć z rozwojem i postępem cywiliza 

cji w ogólnem korycie życia. Ostoją 

szkoły jest nauczyciel. Ale, nie ten 

nauczyciel obcy, który prowadził sy- 

zyfowe prace, tylko ten twórczy, pe: 

łen zapału i wiary w swoje prace, *- 

nauczycieł wolnej Polski! Ten który 

w przepełnionej izbie, 7 braku miejse 

czasami stojącej dziatwie х uśmic- 

chem na twarzy mówi o dobrych i pię 

knych rzeczach, aby ją kształcić i wy- 

chowywać na pożytecznych obywateli 

państwa. Bo życie potrzebuje coraz 

  

    

    

    

nowych zastępów, życie nie może cze 

kać aż kryzys minie. 

Nauczyciel nie ma czasu oglądać 

się, tylko musi iść naprzód i pracować. 

A znacznie łatwiej jest umrzeć, niż 

całe życie z poświęcenia się pracować. 

Jakże często nauczyciel z zaparciem 

się pomimo przeszkód, w zapadłej wio 

sce jest jedyną latarnią wśród ogrom- 

nej masy ciemnoty. Jakże często nau- 

czyciel walczy w imię najwznioślej- 

szych i najszlachetniejszych zasad, 

przez osoby o ciasnym horyzoncie i 

płytkiem umyśle, jest niewinnie posą- 

dzany o najohydniejsze sprawy. Jed- 

nak i to nauczyciela idealistę nie zła- 

mie, bo ideał, piękna, prawdy i dobra, 

nie złamią i nie zniszczą ani złe nautry 

ludzkie, ani nawet wszechwładny kry 

zys. Dzisiaj nauczyciel przestaje być 

suchym urzędnikiem, a wnika w każ- 

dy zakątek otoczenia, interesuje się, 

nietylko życiem dziecka, ale i rodzi- 

ców. Dzisiaj nauczyciel pracuje tyle 

samo co w szkole i poza szkołą. Nau- 

czycieł dzisiejszy musi interesować się 

wszystkiemi dziedzinami wiedzy i ży- 

cia. Dla dzisiejszego nauczyciela może 

jest za ciasna nazwa „nauczyciel“, na 

leżałoby stworzyć inny wyraz. Nauczy 

ciel czasami gorączkuje się w swojej 

pracy, bo chce naprawić jak najprę- 

dzej. to, co zepsuli nam zaborcy. Nau- 

czyciel chce podciągnąć pod poziom 

kulturalny szerokie masy ludu wiejs- 

kiego. 

Kultura i cywilizacja rozwija się 

przeważnie w ośrodkach miejskich, a 

wieś oddano w ręce nauczyciela. Na 

tem polu nauczyciel już dużo zrobi! 

w 15-letniej pracy. Powstają coraz no 

we ośrodki kulturalne wiejskie, gdzie 

wre praca od podstaw, a kryzys tam 

nie ma dostępu ami uznania. Nauczy- 

ciel nie odpoczywa ani chwili, idzie 

dalej, wyrywa chwasty i kąkole, by 

zasiać ziarno pożyteczne. Czasami na- 

uczycieł poświęca całkowicie swoje 

najpiękniejsze lata młodzieńcze. da 

pracy i dla innych, o sobie całkiem 

zapomina jąc. 
O nauczycielu wiel howiedziałem 

Przeważnie mówiłegg dobrze, lecz mó- 

wiłem to nie qrałego, aby nauczyciel 
nie miał wąq, ma wady, bo przecież 

jest Częgwiekiem. O wadach niech pi- 

SZą inni, autorów chyba nie zabrak- 

nie. ! "8% 

Kras. 

  

DATEL 

Związek Pr. Ob. Kobiet na 
prowincji. 

Głębokie. 

„. Związek Pr. Ob. Kobiet w Giębokiem nie- 

Gyiko prowadzi właściwą sobie pracę społecz- 

"mą, ale stał się ośrodkiem życia towarzyskó*- 

go swego terenu. Jego imprezy mają usiałe 

ną opinję i cieszą się wielkiem powodzenieni. 

Zresztą są to nietylko z*brania towarzyskie. 

ale i zabawy łudowe. 

Żywotność tej organizacji stała się TI 

"bardziej widoczna teraz, w czasie kryzy 

Mimo zubożenia społeczeństwa i zmniejsza 

mych do minimum subsydjów Związek nie 

zlikwidował żadnej ze swych  placówex 
Funkcjonują sprawnie: Stacja Opieki nad 
Matką i dzieckiem, Kropla Mleka i Świetlica 

а najbiedniejszej dziatwy szkolnej, z doży- 

wianiem. Zapał jest, bodaj jeszcze zwiększy 

ma placówkach i wiara w przyszłość niż g. 
mie zresztą społeczeństwo wydatnie przy: 
<hodzi Związkowi z pomocą. Pan Starosta 
Stefanus zyskał szezegółną: wdzięczność Zw. 
«swoim serdecznym stosunkiem do spraw 0i- 
„ganizacji, kierowanej tak pomyślnie przez i. 

pułkownikową Szyszko-Bohuszową przy po 

«mocy p. kapitanow=j Wysłouchowej i innycł: 
pełnych energji pań związkowych. 

A Korpus Oficerów i Podoficerów -KOP 

również od czas do czasu przychodzi orga 

mizacji z pomocą. 

Ta rzutkošė i przedsiebiorczošė orgav:- 
zacji pozwala mieć nadzieję, że zadzierzga- 

jący się kontakt z ludem wzmocni się i 
skrzepni*, pozwalając Związkowi TOZszerzaĆć 
i pogłębiać swoje wpływy, tam, gdzie tego 
**ymaga dobro o,czyzny i państwa. 

Olkieniki. 

Brawo, Olkieniki. Miasteczko to pełne jes! 
uspołecznioónych obywateli. Na gruncie jego 
kwitnie i rozwija się cały szareg organizacyj, 
aprócz Zw. Pr. Ob. i Kabiet, któremu do 
prawdy powinszować należy, że zdołał wciąg 
mać do swego grona przedstawicielki ludu. 

Na gruncie Olkienik mamy miły objaw 
współpracy państwowej z przedstawicielami 

innych narodowości. 

Zacny. ks. Szykszne!, bardzo łubiany przez 

   

   

  

  

    

   

    

   

wszystkich, Litr sprzyjający poczy ym 

polskiego społeczeństwa nie jest unikatem 
na swóim terenie. Musimy też wymienić in- 

  

   mą Litwinkę p. Lel ównę, dzizlną nauczy- 
<iełkę, prowadzącą świetlicę i czynną też na 
innych placówkach. A p. ierz Budre- 
wicz, wójt a zarazem (prezes pięciu organ - 
zacyj społecznych czyż ni2 daje wspaniałego 

przykładu, jak można znaleźć czas na wszyst 
ko, gdy chodzi o dobro publiczne? 

Niepodobna pomkinąć z: 
xenie B. B. p. Zygmunta 
damy p. dr. Eugei 

"szpital sejmikowy. Zdaj się, 
uazwisk, bardzo niezupełny zresztą da moż- 

„mość czytelnikowi zorjeniowania się,że Ol- 
kieniki nie są półsenną prowincj 
śmiało pod względem uspołeczi 

zować z szerszemi ośrodkami. 

Brasław. 

ARESZTOWANIE B. KASJERA SPÓŁDZIE! - 
NI ROLNICZEJ. 

    

  

   

    

że ten szereg 

  

    
  

    

Jak się dowiadujemy, z polecenia władz. 

sądowo śledczych aresztowany został w To- 

maszewiczach były kasjer miejscowej spół- 

dzielni rolniczej Antoni Niewiarowicz, oskar 

zony © przywłaszczenie 4800 zł. z sum spół: 

dzielni. 

Podezas badania Niewiarowicz nie przyz 
mał się do przywłaszczenia sumy i oświad- 

©zył, że brakujące pieniądze zostały mu skra 

dzione przez złodziei — usypiaczy w pocią- 

$u, którym udawał się do Wilna. 

Mołodecznó. 
Ku ezśl.Ś. p. bisk, Bandurskiego. 
Staraniem Zarządu Ogniska K. P. W. dna 

3 marca r. b. p. Wiktor Komorowski wygle- 
sił rw Sali Ogniska Kol:jowego odczyt pod ty 
tułem „Ksiądz Biskup Dr. Władysław Ban- 
durski*. Za swój. świetnie i starannie opra- 
cowany elaborat prelegent został nagrodzo- 
ny rzęsistemii oklaskami. 

Wi dniu 8 marca staraniem Zarządów O 
gniska Kolejowego i K. P. W. w kościsle 
parafjalnym w Mołodecznie została, w rocz- 
nicę zgonu, odprawiona msza żałobna za du 

szę Ś. p. księdza Biskupa Dr. Wł. Bandur 
skiego. 

£ pogranicza. 
OTWARCIE MAŁEGO RUCHU 

GRANICZNEGO NA POGRANICZU 
POLSKO-LITEWSKIEM. 

Przygotowania do otwarcia t. zw. 
małego ruchu granicznego na pograni 
czu polsko-litewskiem dobiegają kon- 
ca. W końcu b. m. odbędzie się kilka 
konferencyj lokalnych polsko-litews- 
kich, wynik których przedłożony 'zo- 
stanie władzom: centralnym obu rzą- 
dów, poczem w kwietniu nastąpi ot- 
warcie granicy dla rolników, a możli- 
we, że i dla kupców. 

ŚMIERĆ PRZEMYTNIKA. 

Z Olkienik donoszą, iż w sobotę wiecze- 
rem na punkcie granicznym Kuczurajce pat- 
roł litewskiej straży granieznej postrzelił 
śmiertelnie znanego przemytnika Kazimierza 
Bućkuna, który po godzinie zmarł. 

Bućkun usiłował przemycić worek tyto- 
niu litewskiego. 

Trupa przemytnika zabezpieczono. 

ZWIĘKSZENIE SIĘ EKSPORTU TOWARÓW 
W ostatniej dekadzie zanotowano na. 

stacjach granicznych: Turmonty, Stołpce, O- 
dechnowicze, Mikaszewicze i Raczki zwię 
szenie się transportów towarów ':*ksportce 
wych do Łotwy, Rosji sowieckiej i Prus. Naj 
większym zbytem cieszą się maszyny roln'- 
cze, wyroby z żelaza i stali, superforsfat i 
t p. 

Większe partje towarów, których trar 
sporty odejdą do Sosji sowieckiej / 
bałtyckich, są już zamówione. 
stąpi w drugiej połowie marca. 

       

    

    

RE RZE R 

Wybrany na przewodniczącego 
wałnego -zgromadzenia studentów U. 
S. B. p. Saski nie zdołał opanować roz 
krzyczanego i podnieconego tłumu 
składającego się z około 1000 akademi 
ków (czek) (prostuję tem wczorajszy 
błąd zecerski w pierwszej części spra- 
wozdania, gdzie zamiast — 1600 — 

złożono 16 osób). Jego słaby głos nie 
docierał do połowy sali, a nieumiejęi 
ność prowadzenia zebrania raziła. Po- 
stawiono też wniosek o votum nieuf- 
ności dla przewodniczącego, wniosku 
nie uchwalono b. nieznaczną przewa- 

ga głosów. 
Po krótkiej dyskusji przyjęto wnio 

sek Miłosza, złożony na początku ze- 
brania; następnie kilkudziesięciu mów 
ców poddało rzeczowej krytyce spra- 
wozdanie ustępującego zarządu. za- 
rzucająe, że sprawozdanie jest tenden 
cyjne i utrzymane w tonie polemiez- 
nym z poprzednim zarządem Dembiń 
skiego. Niema w niem sprawozdania 
sekcji dochodów  niestałych. Brak 

    

   

  

Ż Muzyki 
Koncert Wil. Tow. Filharmonieznego: 

Recital śpiewaczy Ady Sari. 

Sztuka śpiewana należy do taj 
dziedziny muzyki, w której panuje je 
szcze duża doza dowolności, tak od 
strony wymagań słuchacza, jak i od 
strony wykonawców. Podczas, gdy 
produkcja publiczna wirtuoza-instru- 
mentalisty musi być oparta, jako na 
podstawie nieodzownej, na  wzoro- 
wem opanowaniu tajników instrumen 
tu, na umiejętności przystosowania 
wszelkich jego możliwości do wyma- 
gań odtwarzanego dzieła, słowem na 
tem, co się w „rzemiośle**artystycz- 
nem Określa mianem „szkoły, — w 
sztuce śpiewu uchdzi nieraz za wys 

czającą kwalifikację posiadanie dź 
czuego głosu, najwyżej zaś jeszcze wy 
suwany jest przez domorosłych mely 
manów postulat głosu... silnego. laty 
zaś złożony aparat wokalizmu, obej- 
mujący artyzm właściwego oddechu, 
swobodę emisji głosu, finezję i dobry 
smak frazowania i cieniowania, oraz 
plastyczność dykcji — pozostawia sią 
jak gdyby poza granicami wymagań 
wielu zarówno zwolennikós,_ 

| 2 z „toream PT) 

adeptów „boskie? suki śpiewu”. 
* Dlatego wśród łak wielu powola- 

nych śpiewaków tak niewielu jest 
prawdziwie wybranych, nawet w gro- 
nie tych najbardziej reklamowanych. 

Adm Sari należy do tych nielies“ 
nych _ artystek-piewitzek, która 

   

    

kunszt swój posiadła w zupełnoości > 
wielostronnie. Piękny sopran artystki 
jest przedziwnie wyszkolonym in- 
strumentem, z łatwością dającym się 
podporządkować intencjom śpiewacz- 
ki. A inteneje artystyczne Ady Sari 
mają poziom wysoki. Ma ona wpraw 
dzie swój zakres wyraźny uwarunko- 
wany łatwością i precyzją doskonałej 
koloratury, którą też chętnie produ- 
kuje się w dziełach literatury pieśniar 
skiej i operowej, nie dla każdego dziś 
dostępnej z racji trudności technie.- 
nych. Jednakże „poza arjami i pieš: 
niami tego rodzaju, Ada Sari z całą 
maesterją odtwarza partje czysto ii- 
ryczne, których walor polega na pięk: 
mie prowadzonej cantilenie. bądź na 
subłelnościach tfrazowania i odcieni 
dynamicznych. Stąd w programie о- 
statniego koncertu obok majsterszi /- 
ków koloratury, jak np. arje z op. 
„Złoty kogucik* Rimskiego-Korsako - 
wa, „Linda di Chamonix“ Donisetii“ 

ego, lub warjacje Niewiadomskiego, 
znalazły się pełne wyrazu i muzycznie 
wartościowe pieśni R. Straussa („Ci 

cilie**), Jordana (,, Kołysanka), Rach- 
maninowa („Romans“) i inne. W ca- 
łości najlepszego wrażenia, wywoła- 
nego wysoką sztuką Ady Sari zastrze- 
żenie budzić mogła tylko niezbyt wy- 
razista dykcja, stanowiąca wszak w 
sztuce śpiewanego słowa czynnik du- 
żej wagi. Natomiast na szczególne za: 
znaczenie zasługuje dobra wymowa 
oryginalnęch tekstów, śpiewanych w 
języku polskim, włoskim,  niemiec- 
kim, rosyjskim i czeskim. 

Wysoki poziom wirtuozostwa poi- 
skiej śpiewaczki spotkał się z entuz- 
jastycznem przyjęciem licznie zebra- 
nej publiczności. 
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„Przewodnicy graniczni* do Sowietów. 
W) tych dniach wileńska polieja śledcza 

otrzymała wiadomość o aresztowaniu wpo- 
bliżu Rakowa dwóch znanych oszustów, ро- 
chodzących z Wilna, którzy pod maską prze 
wodników granicznych 6szukaii szereg ©- 
sób. 

Szczegóły ich aresztowania przedstawiają 
się następująco: 

Przed kilku dniami patrol policyjny w 
Wiilejce powiatowej natknął się w polu w 
niedalekiej odległości od dworca na grupę 
nieznanych osohników, którzy nie wiadomo 

dla jakich powedów marzli w czystem polu. 
Zapytani przez policję dla jakich cełów przy 
hyli z Wilna i skąd pochodzą, odpowie- 
dzieli następującą historję: 

Niedawne poznali dwóch osobników, któ 

rzy namawiali ich do wyjazdu do Rosji So- 
wieckiej, obiecując pracę. Ponieważ hyli o- 
statnio bez pracy, poszli za namową agita- 

torów i postanowili wyemigrować do ZSRR. 
W! tym celu wyprzedali wszystko, co posia- 
dali. Lwią część otrzymanych w ten sposób 
pieniędzy eddali przewodnikom, poczem w 

cznaezonym terminie udali się w ich towa- 
rzystwie w kierunku Wiilejki, skąd przewod- 
nicy mieli ich samochodami przewieźć do 
ZSRR. Z Wilejki przewodnicy wyprowadzili 
ich za miasto i, pozestawiwszy w polu, ka- 
zali czekać, zanim nie przyjadą samochoda 
mi. Oczekiwania naturalnie były daremne. 

Pelicja rozesłała listy gończe, w wyniku 
których obu sprytnych oszustów zatrzymano 
pod Rakowem. (2) 

Qszukańcze podięcie 16 tysięcy złotych 
w wileńskim oddziale P. K @. 

W| wileńskim oddziale PKO. w -sprytny 
sposób, przy pemocy fałszywych ezcków, poń 
jęto 1 6tysięcy złotych. 

Sumę tę, jak się okazało, podjęli trzej 
Gsobniey, którzy niezwłocznie Gpuścili Wil- 
no. | 

Powiadomiona połieja wszezęła dochodze - 

mie, w wyniku którego jednego ze sprawców 
zatrzymano. 

Za pozostałymi rozesłano listy gończe. Ze 
względu na prowadzone dochodzenie nazwi- 
ska zatrzymanego narazie ujawnić nie mo- 
żemy. ŻE (c) 

jak io 

WIELE RSKI 

(Dokończenie 

sprawozdania wiceprezesa działu ogól 
nego, Przyłuskiego. 

Wolski przytoczył kilka charakte- 
rystycznych momentów podawania 
faktów, niezgodnych z prawdą, przez 
Ochockiego i postawił jego moralność 
i jego grupy pod znakiem zapytania. 
Ochocki ochoczo zabierał głos, stara- 
jąć się osłabi rzuty każdego mów- 
cy, aż 'wreszcie zupełnie stracił go. 
Przemówienia jego stały się podobne 
do filmu niemego: poruszał ustami, A 
nie nie było słychać. Obwiepolacy byli 
skonternowanie, ledwie bili brawa 

.. Wkońcu prowodyrzy obwiepolu, 
jakby w obawie, że wychowankowie 
ich poszłyszą zawiele żeczowych «r- 
gumentów w dyskusji nad sprawozda 
niem, postawili wniosek o zamknię- 
cie dyskusji i pozbawienie głosu 36 
mówców, wpisanych na listę. Więk- 
szość zaoponowała, więc skrócono tyl 
ko czas każdego przemówienia do 5 
minut. Prawdopodobnie jednak w 
związku z obawami powyższemi, pod- 
świadomie na sali powstał hałas i bu- 
„łagan tak, że nie prawie nie było słv- 
chać. 

  

  

  

   

Zarzucono ustępującemu zarządo 
wi m. in., że nie dbał o niezamożną 
młodzież. Legaciszki udostępnił dla 
głęboko wyciętych dekoltów, pokry- 
tych kremem „Elida* (mowa so 
sty). .Mensę zrobili przedsiębiorstweni 

  

dochodowem z krzywdą dla większość 
cr. 

Podczas gdy na sali w ciężkiej a:- 
„mosferze grzmiano z mównicy pol 
akompanjament opuchłych dłoni zwo 
lenników i wycia ochrypłych przeciw- 
ników, w salach wykładowych odpo- 
czywała rezerwa obwiepolska. Stru- 
dzeni „bojowniey* *drzemali na wyś- 
cielonych płaszczami ławkach, , rżnę- 
Н“ w karty, kładli kompresy na dłonie 
i wskrzeszali przemyślnemi zabiega- 
mi utracone hrzemienie głosów. Coś 
a la lazaręt na placu boju. 

„MW-poczekaini zaš prosperował hu 
"fet. „Sinalco*, woda sodowa, herbata 
ciastka — wszystko po tak zawrotnie 
wysokich cenach, jakby było to dowo- 
dem rzeczowym, że zarząd nie dba 
o młodzież niezamożną. Naprzykład 

  

ciastko, które zwykle kosztuie 10 
szy, sprzedawano po 30 groszy Bięd 

całą ni socjaliści, prawdopodobnie 
Róc byli głodni. Bufet daszczętni 
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dły buzie orwiepólskie I magnatów 
akademiskieh. Co na 1» Kapała? 

Wreszcie ściągnięto z sal rezerwy 
i udzielono przez aklamację absolutor 
jum ustępującemu zarządowi. Wob) 
tego, iż Ochocki wysofuje się z ży 
akądemickiego po sześciu latach połw 
Ju na Uniwėrsytecie St..B., a po dwóch 
— współpracy z pozytywnym dor>b- 
kiem Dembińskiego, uchwalońó mu 
(Ochockiemn) podziękowanie za pre. 
cę w „Bratniaku”. 

Następnie wystawiono trzy kandy 
"datūžy na prezesa. Młodzież niezamoż 
na zgłosiła — Zygmunta Kruszewskie 
go, Obwiepol — Jerzego Przyłuskiego 

zarzucano. "b. wiceprezesa, któremu 

  

   

Pomocy U. 5. B. 
że nie złożył sprawozdania z działu 
ogólnego, — i „Odrodzenie* — Józe- 
fa Rodziewicza z Sodalicji Marjań 

skiej. 
Zwolennicy dwóch pierwszych kan- 

dydatur wysuwali na przynętę di:. 
głosujących następujące walory: bez- 
kompromisowość w walce o zniżkę 
opłat, opieka nad młodzieżą niezamoż 
ną. Zwołenniecy zaś p. Rodziewieza 
chwalili jego energję. 

Obwiepolacy licytowali się z nie: 
zamożną młodzieżą. Przyłuski jest 
bezwzględny, nie ulegnie — Kruszew 
ski jest jak skała i t. p. Miłosz jednak. 
przytaczając jako przykład sprawę 
Ochockiego, który za kadzenie urzędo 
wym osobom podobno ma otrzymać 
płatną aplikanturę, wątpił w stałość 
Przyłuskiego, któremu za rok może 
się też uśmiechnąć synekurka. 

Zaczęto głosować. Zwolennicy Przy 
łuskiego — przez małe drzwi, Rodzie 
wicza przez duże, Kruszewskieg. 

na galerję 
Młodzież podzieliła się na trzy cie- 

kawe odłamy. 
Przez małe drzwi cisnęły się prze- 

ważnie (w 90 proc.) młodziutkie, pra- 
wie dziecinne twarze, o zaperzonym 

wyrazie. Hałaśliwe „pierwszoroczniacz 
ki'*, co tylko wyszły z pod srogiej opie 

ki „pana psora* i karzącej dłoni oj 
czulka. Chłopców stosunkowo niewie- 
le. Przeważały, i ta znacznie, mło- 

dziutkie, podekscytowane studentki. 
podniesone—z minkami — „na złość 
mamie“. Element chwiejny i politycz 
nie niepewny, porwany tylko demago 
gicznemi hasłami. Starszych łat nic- 
wiele. 

Przez duże drzwi —- mało kobiet. 
Poważnie cicho i spokojnie. Twarze 
znane. Ludzie , którzy pracują naukc- 
wo i społecznie. Odrodzeniowcy. Prze 
konania stałe i wyrobione. Oczywiś 

"cie znaczna ilość nowych z młodszych 
lat. 

  

    

   

  

   

  

    

Na galerję z Miłoszem prawte wszy 
scy ei, którzy tworzą i żywią i na któ- 
rych się operą lwia część 

- lektualpego młodzieży. akademżckiej 

    

USB. $zopkarze — znani z czwari- 
ków, 

Przed ukończeniem jeszcze obli- 
- czenia głosów obwiepolacy ciskali już 
w górę Przyłuskiego, Na Przyłuskie- 
go oddano 588 głosy, na Kruszewskić 

”go 132, na Rodziewicza 193, wstrzy- 
mujących się od głosowania było 37. 
Bratniak pozostał w rękach obwiepo- 
tu 

  

Włod. 
——o(|0—- 

DZIŚ ODBĘDZIE SIĘ WIEC | 
STUDENTÓW, Z UDZIAŁEM . 

. REKTORA, 
Dziś na godz. 20 zwołany został 

wiec studentów z udziałem rektora i 
profesorów, poświęcony ostathim wy- 
padkom w wyższych . uczelniach, w 
pierwszym zaś rzędzie w uniwersyte- 
cie wileńskim, : 

Zwołany na wczoraj wiec  przez 
„wszechpołaków* nie odbył się. 

Gopło. 

  

Ё Na zdjęciu naszem podajemy widok na 
jezioro Gopło pod Kruszwicą oglądane z Му- 

siej Wieży. 

OPŁATY POCZTOWE NIE ZOSTANĄ 
ZMNIEJSZONE. 

Wbrew pogłoskom, dowiadujemy 
się, iż władze pocztowe nie zgadzają 
się na obniżenie opłat pocztowych od 
łistów, za doręczenie paczek i t. d. 

Należy zaznaczyć, że opłaty poczto 
we od roku 1926 podniosły się o 100 
proc.; w latach ostatnich 'podnoszono 
je w formie opłat dodatkowych na fun 
dusz bezrobocia, a potem ich nie cofa- 
no. 

PROTESTY WEKSLOWE 
W OSTATNICH DNIACH 

MIESIĄCA. 
W styczniu i lutym r. b. zaprotesio 

wano w Wilnie 12300 weksli na su- 
mę 1.712.725 zł., podczas gdy w ub. 
roku w tychże miesiącach zaprote- 
stowano 27 tys. weksli na sumę 
4.325.740 zł. 

Znaczny spadek ilości weksli za- 
protestowanych, nie jest dowodem pv 
lepszenia się konjunktury gospodar- 
czej, gdyż wobec zmniejszenia się o- 
brotów i znacznego skurczenia się han 
dlu ratalnego w mieście, obieg wek- 
słowy doznał poważnego uszczerbku. 
Ponadto wpłynął na stan rzeczy fakt, 
niedyskontowania przez banki wek- 
sli t. zw. grzecznościowych oraz 
zmniejszenie się ilości pożyczek oso- 
bom prywatnym. 

List de Redakcji. 
Wiielce Szanowny Panie Redaktorz:! 

Niniejszem uprzejmie proszę Wielc: Sza- 
nownego Pana Redaktora o zamieszczen'e 
na łamach Jego poczytnego pisma, co na- 
stępuj:: 

W Nr. 6 „Włóczęgi*, w dopisku od re- 
dakcji do artykułu pod tytułem „Wi poszuki- 
waniu przyczyn upadku rzemiosła wileńst'e- 
go“, którego jest autorem p. Henryk Zabiei 
ski, dopuszczono się ubliżającej napaści na 
moją osobę, jako Dyrektora Izby Rzem*:ślni 
czej. Napaść ta, jak wynika z treści tego da 
pisku została spowodowana przez p. Henry- 
ka Zabielskiego, który prawdopodobnie przed 
stawił swojej redakcji rozmowę ze mną nisz 
godmie z prawdą. 

Wlobec tego, że p. Henryk Zabielsk: j.st 
oficerem rezerwy, sprawę przeciwko niemu 
skierowałem na drogę Sądu Honorowego 
przy Związku Oficerów Rezerwy. 

Racz Pan, Panie Redaktorze przyjąć wy- 
razy szacunku i poważania. 

Kazimierz Młynarczyk 
Dyr. Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

Wilno, dn. 12. III. 1933 r. 

PODZ'ĘKOWANIE. 
niejszem poczuwam się do miłego o 

bowiązku złożenia najserdeczniejszego podzię 
kowania JWPanu Profesorowi U. S. B. Mi- 
chejdzie, JWP. Asystentom: dr. Maciejewskiej 
i dr. Baranowiczowi, oraz personelowi kliniki 

za dokonanie niebezpiecznej operacji i tros- 
kli piekę po operacji nad synem moim 

lice U.S. B. 

   

     

      

    

  

Marjan Godlewski 
p-ta Rutka-Tartak 

pow. suwalski 
1938 r: Wilno, 12.111. 

Jak to w bnesie męsziej łzdnie.. 
— Czołem, dokąd tak pędzicie? 

— A, muszę mieszkania szukać. 

— (o, źle wam w bursie akademie 9 

Ja właśnie chcę się tam wprowadzić. Jakoby 

ntożna miesiącami nie płacić i żyje się... 

— No tak, ale „gdzie $ 

  

„tam i cienie“ 
ERY ; 

— Ot mnie, naprzyklad, „wylali“. Maio. 

Cuły pokój. Trzech naraz. 

— A to co znowu?! Tego przediem nie 

było! 

— Wielu rzeczy przedtem niebyło a teraz 

są i naodwrót. Naprzykład kacyków i aro- 

gancji nie było, a są. ła woda do kąpieji 

była. a niema. Światło elektryczne było, a te 

raz od pół do 1-ej niema. Wrócisz później, 

  

to możesz sobie nosem na murze szukać dr» 

g do łóżka. Chcesz się uczyć —- Świeczkę 

sebie postaw... To nie, że większość źle pra- 

cuje rano i chciałaby zakuwać się po nocach, 

jak dotąd. Rozkaz nie taki! Tylko brud po 

dawnemu był i jest bez zmian. Ten, który pa 

miętał ostatnie mycie podłóg, już skończył 

uniwerek i wyjechał na posadę... Za to nie 

zy tam sobie teraz rzą 

bursy, „skarbnikiem* i t. d. 

mają być demicy. Są zaś łudzie, którzy 

duwno skończyli z uniwersytetem. Stworzyła 

się, delikatnie mówiąc* taka klika... o meto- 

dach postępowania cośkołwiek  autokratycz- 

nych i mało zachodnich... o większej dbałos- 

   
    

  
tarostą 

  

ci, czy bursacy pierwsi się kłaniają na ulicy, 

niż o to, żeby w bursie można było wytrzy- 

reać. 

— No dobrze, ale za cóż ciebie... 

— 7а co? A lampkę naftową z korytarzu 

wziąłem sobie do pokoju w no Pe paru 

aniach władza namyśliła się zrobić jubel. Bez 

dcchodzenia. Ponieważ „„pokajanje* było nie 

dostateczne, pan starosta kazał wynosić się 

z bursy. Gospodarz pokoju ujął się za mas, 

więc kazano i jemu też... Termin ścisły! Po- 

stanowiliśmy udać się do senjora bursy, który 

jest bardzo 'przychylnie do łokatorów usposo- 

bieny, nie wie jednak zapewne — co się 

wyczynia za jego plesami. Kurałor obiecał 

rozpatrzyć sprawę. Tymczasem energiczny 

starosta kazał woźnym pozdzierać materace 

i nie wpuszczać nąs wogóle na górę. Taka 

eksmisja z groźbami i rygorem siły. 

— A to ładna historjat.. 5 

—- Albo z tem „wpuszczaniem na górę"! 

Dc „panów władzy” i ich przyjaciół idą szną- 

cm, o każdej porze. Za to sprobuj, ty bra- 

©к 

     

   

  

No to juž drobiazg Wszędzie się zda- 

rza.. Ale czemu nie mówicie tego senjorow!”* 

— Gzy to profesora uniwersytetu sprawa 

zajmować się takiemi historjami? | 
— Hm, to kiepsko z tobą. Gdzie się teraz 

podziejesz, po. nocy, jeśli nie wpaściłi do 

bursy? Swoją drogą to mogłeś nie ruszać iei 

łampy. В 

— Tak: myślisz?  Zamieszkaj, to zoba- 

czysz! * 

— Pluskwy! Ordynarne płuskwy spać nie 

dadzą! Trzeba na ścianach podpałać, z małe- 

raców strącać... o 

—_Brrt..' Niemożliwej M 
— Spytaj kogo chcesz. To są właśnie po- 

srqędki. Udawać kacyka, pilnować jak się kt 

kłania dan starosta bursy potrafi, ale brud” 

AIc pluskwy” — To nie jego gryzą. U niego 

czysto. 

— A to historja. To już wolę na mieście 

mieszkać. We trzech za 30 zł. też dostaniemy 

pckój. Prawda, że bez łazienki, ale i was zda 

je się kąpią tylko przed dorocznemi święta- 

mi..: zresztą wkrótce lato: — Wilja usunie za- 

ległości... 
P. S. Dowiadujemy się, że w stosunku do 

popadłych pod „niełaskę* starosty Bursy 

studentów — Kurator Bursy po rozpatrzeniu 

sprawy cofnął zarządzenie ekemisji. — Sa- 

pienti sat. (red.). 

WYCOFANIE ZNACZKÓW 
STEMPLOWYCH. 

Z dn. 1 marca r. b. wycofano z obiegu i 
użycia znaczki stemplowe wartości 50 zł., 
sporządzone według wzoru opisanego w roe- | 
porządzenin Ministerstwa Skarbu z dnia 29 
cz:rwca 1924 r. 

Znaczki takie, nie użyte przez posiadaczy 
dla uiszczenia opłat stemplowych do dnia 1 
marca r. b. obecnie wymienione być moga 
w oknasie do dnia 15 marca r. b. włącznie 
Po tym terminie znaczki wymieniane nie be 
dą. 

DWA WIECE W WILNIE. 
Wczoraj w sali kina „Rewja* odbył się 

wiec zwołany łącznie przez PPS. i „Bund“. 
Na wiecu przemawiali leaderzy obu wymie- 
nionych partyj w osobach: Stążowskiego, Bar 
tnickiego, Skowronskiego i Aranowicza.' Wiec 
był poświęcony projektom mającym ogran'- 
czyć ubezpieczenia społeczne. Z powodu 
spóźnionej pory wiec został przerwany przez 
zarząd kina. 

W] tym samym dniu odbył się wiec, zws 
łany przez endecję, pod hasłem- obrony z1- 
chodnich granic Rzeczypospolitej przed za- 
borczością niemiecką. Na wiecu przemawiał: 
mec. Engiel, Ilałaburda, poseł z Pomorza 
Szucha i kilku innych mówców. 

Na wiecu zapadła uchwała bronić całaś- 
ci granic do ostatniej kropli krwi. 

—o(£)0— 

RADJO 
WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 13 marca 1938 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. msieor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka popu 
larńna (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: 
Słuchowisko dla dzieci. 15,55: Muzyka współ 
czesna (płyty). 16,25: Francuski. 16,40: „Jak 
poszczególne Państwa  wałczą z bezrobo- 
ciem'*. 17,00. Recital fortep. Komumikaty. -— 
17,55: Program na wtorek 18,00: Odczyt dla. 
maturzystów. 18,20: Wiiad. bieżące. 18,25: 
Koncert życzzń 18,40: „Przedwojenna polity 
ka narodowa“ — odczyt lit. 18,55: Rozm. 
19,00: Codz. odc. opw. 19,10: Rozm. 19,15: 
Wiileński komunikat sportowy. 19,30: „Na 
widnokręgu. 19,45: Pras. dz. radj. 20,06: 
Operetka. Wliad. sport. Dod. do pras dz. radį. 
22,00: Skrzynka techniczna. 22,15: Muz.. tan. 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka tan. | 

WARSZAWA. 
PONIEDZIAŁEK, dnia 13 marca 1933 r. 
15,35: „Skrzynka Pocztowa” — dr. M. Stę 

powsik. 15,50. Płyty gramofonowe. 18,25: 
Muzyka lekka. 19,20: „Skrzynka Pocztowa. 
Rolnicza* — inż. W. Tarkowski. 
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Pożyczki na budowę domów w Nowogródku. 
Miejski Komitet Rozbudowy m. No- 

wogródka wystąpił do Banku Gospo- 
darstwa Krajowego o przydział kredy 
tów na rozbudowę miasta, mając na 
względzie popieranie przedewszyst - 
kiem budownictwa drewnianego. 

Pożyczki mają być udzielane 
Budowę domów do 4 izb w wysokoś 
50 proc. eałkowitych kosztów budo- 

  

wy, nie przekraczając 
5.000 zł. 

Życzący otrzymać na ten cel poży- 

czkę winien złożyć w terminie do dit. 

14 bm. podanie z wskazaniem rodza- 
ju budowy. rozmiaru i potrzebnej su- 
my. 

Informacyj udziela referat techni- 
cmny magistratu m. Nowogródka. 

kredytu do 

  

„Drutindustrja” obniżyła najniższe zarobki 
nadesłanych  informacyj, na 

a konferencji pomiędzy dyrekcją 
fabryki,Drunindustrja* w Lidzie, a robotni- 
kami tejże fabryki — robotnicy w drodze 
dobrowolnej umowy postanowili przystąpić 
do pracy, zastrzegając sobie, że nie mogą 
być ohniżane niższe zarobki. Tymezasem po 

uruchomieniu fabryki — dyrckeja A 
piła do obniżenia zarobków (1. 1.20 i L. 
dziennie) c 10 procent, wobec dei 
rokotnicy głośno narzekają na niesołidność 
dyrekcji, która gwarantowała, że będzie 
obniżać tylko wyższe zarobki, a tymezasem 
obniża się jedne i drugie. 

Huty szkłane „Niemen”* będą miały 
zmotoryzowana straż. 

Okręgowy Związek Straży Pożarnych po- 800 złotych dla tejże straży, 
wiata KHdzkiego, dążąc do motoryzacji straży 

pożarnych w większych ośrodkach w powie- 
«ie — wystąpił do Wojewódzkiego Związku 
Straży Pożarnych w Nowogródku z prośbe 
© poczyni*nie starań w P.Z.U.W. dla uzy 
nia zapomagi dła Ochotniczej Straży Pożar- 
nej w Hutach Szklanych „Niemen*. Chodzi 

o zapomogę pieniężną na zakup sikawki mo- 
torowej, już swego bowiem czasu P.Z.U.W. 
zgodził się ma udzielenie zapomogi w kwoc'e 

   

jędnakże stra 
nie mogła skorzystać z tego, ponieważ si 
kawka kosztuje 6.000 złotych—a potrzebnej 
kwoty Zarząd nie jposiadał. Obecnie naležv 
żywić nadzieję, że sprawa weźmie inny obrót 

i że P.Z.U.W. przyjdzie znów z wydajną po- 
mocą, gdyż powiat lidzki posiada dotychczas 
zaledwie jeden ośrodek zmotoryzowany. 
Sprawa jest nader ważna : winma znaleźć 
poparci» i zrozumienie. 

  

Wileński Prywatny Bank Handlowy s. ste 
Oddział w Lidzie 

ulica Suwalska Nr. 84 
Załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące. 

  

  Dziś: 
Jutro: 

Krystyny 
Poniedz. | Matyldy 

3 
J] Wschód słońca — g.5 m 57 

Marzec || z.chód | . —t.5m 35 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S:P 
w Wilnie z dnia 12/11 — 1933 reku. 
Cirnienie średnie w milimetrach: 772 

  
  

Tewperotura średnia  — 4 C 
* sajwyższo — 2° С. 
# pajniżews — PE 

Opad: — 
Wiatr: połydniowo-zachodni. 
Tendencje: lekki spadek, 
Uwagi: pochmorno: 

Przewidywany przebieg pogody dnia 13 bri. 
według PIM. 

Naogół pochmurno, rano miejscami mg?y, 

nocą lekkń miejscami umiarkowany mróz. 
Dniem temperatura wpobliżu zera. Słabe 
wiatry zachodnie. 

MAGISTRAT NIE ZYSKAŁ NA 
PRZEJĘCIU EGZEKUCYJ PODAT- 
KOWYCH PRZEZ WŁADZE SKARB. 

Wi okresie przejmowania przez władze 
skarbowe egzekucyj Od. magistratu m. W*!- 
na wyrażono pogląd, iż przeciążenie aparatu 
skarbowego odbij» się fatalnie ma kasie 
miejskiej. Że pogląd ten był słuszny dowodzi 
falkt, iż dotychczas z egzekucyj skarbowych 
wpłynęło na rzecz miasta około 16 tys. zło 
tych, podczas gdy przekazano do przymuso- 
wego Ściągnięcia zaległych podatków na si 
mę 451 tys. złotych. 

Sprawa więc egzekucyj skarbowych nar»- 
zie ni: dała pożądanego rezultatu. 

NIEPEWNE CENY NA PIECZYWO 
I MĄKĘ. 

„Ze względu na przejściową zwyżkę cen 
żyta i innych zbóż przemysłowych, pieka:ze 
wileńscy wystąpili z wnioskiem o zwołane 
posiedzenia komisji cennikowej i podnies e 
ma cen na pieczywo i mąkę. 

Akcja ta zakończyła się poważną zwy: 
cen pieczywa, mimo, iż w tymże czasie pie: 
karze obniżyli płace czeladników. 

Obecnie, wobec zanctowania (może przejść 
ciowego) pewnej zmiżki cen zboża, odnośne 
władze zamierzają opracować przedwstępną 
klauzulę ń następnie zwołać ponowne posi»- 
dzenie komisji cennikowej celem wprowa- 
dzenia nowych, niższych cen na pieczywo : 

ST. A. WOTOWSKI. 

   

  

   

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — daje 

dziś „Tani poniedziałek* po eenach propa- 
gandowych od 20 gr. Wystawiony zostan:e 
„Don Carlos*. Początek o 8 godz. Bilety 

wykupione na dzisiejsz* przedstawienie „Po 
cełunku* ważne są we środę 15 bm. 

-— Teatr muzyczna „Lutnia*. Występy El- 
ny Gistedt. Dziś po raz 1i-ty komedja m 
zyczna Stolza „Peppina'*. Wiszystkie bi 
sprzedane. Jutro, we wtorek grana bed“ 
po cenach zniżonych również komedja mu- 

zyczna „P”ppina* z E. Gistedt w roli tytu- 
łowej. 

W. przygotowaniu. „Wesoła. wdówka* Le- 
hara. Przygotowania do wystawienia tej 5- 

pere edbywają się codziennie pod reży 
sarją IK. Włyrwicz - Wichrowskiego. Nowe 
efektowne obramowanie sceniczne przygoto 
wują pracownie teatralne pod kierunkiem 4. 
Hawrytkiewiza. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SENSACYJNE ARESZTOWANIE. 

Przedwczoraj w wyniku dalszego docho- 
dzenia o przywłaszczenie spadku pozostawio 
nego przez Ch. Kamieniecką, aresztowany 
został ponownie syn zmarłej, b. asesor sa- 
dowy A. Kamieniecki, syn znanego w sie- 
rach handlowo przemysłowych naszego mia- 
sta I. Kamienieckiego. 

A. Kamieniecki poszlakowany jest © przy 
właszczenie części spadku w wysokości 70 
tysięcy zł., należącej do jego ojea oraz brata, 
zamieszkałego ostatnio w Rydze. (0) 

W! ATAKU FURJI ZDEMOLOWAŁ MIESZ- 
KANIE TEŚCIOWEJ. 

Wezoraj w godzinach wicezorowych do 
mieszkania Bronisławy Kułakowskiej (zauł 
Warszawski 7) wdarł się jej zięć, Kazimiecz 
Żygało (Szkapierna), który w ataku furji no- 
ezął demołować całe urządzenie mieszkania. 
łamiąc naczynia i tłukąe szyby. 

Przestraszona Kułakowska wybiegła na 
ulieę wołająe o pomoe. W! międzyczasie Ży- 
gało, dokonawszy dizeła zniszczenia, zabrał 
500 zł. i zbiegł w nieznanym kierunku. 

Przeprowadzone dochodzenie  polieyjne 
wykazało, iż tegoż dnia zbiegła Żygale żona 
jego, eórka Kułakowskiej. To tak podziała 
ło na Żygałę, że dostał on ataku szału i w 
tym stanie dokonał powyższych ckseesów. 
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ZŁOTOWŁOSY, „SFINKS. 
Powieść współczesna. 

Zakleiła kopertę i nie zawiada- 
miając. nawet zdumionego Jana, o 
której godzinie do domu powróci, po 
śpieszyła na Wspólną. 

*Turski jednak był nieobecny. 
—- Jak zrana pan wyszedł, tak do- 

tychczas. go niema! — brzmiał mel. 

dunek dozorcy, który ze zdziwieniem 

spoglądał na Kirę, swą niezwykłą „„lo- 

katorkę* — po kamienicy bowiem 

zdążyła już gruchnąć wieść. że ak 

„uciekła* od pana. 

—- Proszę więc -—— mówiła, HE 

czając mu list — koniecznie powie- 

dzieć panu, żeby do mnie zadzwonił, 

albo przyszedł, niezależnie od godzi- 
ny, o której powróci! 

—— Dobrze! — skinął głową. 

Kira odeszła — sądząc, że najdalej 

za kilka godzin cała sytuacja się wy- 

jaśni. 
Niestety... 
List jej nie doszedł nigdy do rąk 

'Purskiego. 

Rozdział XV. 

ROZMOWA SYNA Z OJCEM, 
CZYLI TURSKI I TRAUB. 

Turski, po swej niefortunnej wi- 
zycie w pałacyku Ostrogskich po 
wziął nieoczekiwaną decyzję. Posta- 

nowił zobaczyć się z Traubem. Jeśli 

dotychczas odkładał to widzenie się. 

działo się tak, wyłącznie przez wzgląd 

ma Kirę. Ale obecnie, gdy sądził, że 

Kiry niema w Warszawie, należało 

postąpić inaczej. A nuż właśnie ten 
wyjazd stał w związku z szantażami 

Trauba i trzeba było rzecz samą w 

zarodku stłumić. 

  

Dochodziła czwarta. Wiedział, 
o tej godzinie zastanie w domu swego 
byłego zwierzchnika. 

Podążył na ulicę Szopena — i za- 
dzwonił do drzwi parterowego miesz- 
kania. 

— Proszę zameldować panu baro- 
nowi — rzekł służącemu, który wta- 
jemniczony w niedawną scenę mie- 
rzył go nieufnym wzrokiem — że 
przyszedłem w bardzo pilnej sprawi 

Lokaj spełnił zlecenie, a nieocze- 
kiwana wizyta bynajmniej nie zdzi- 
wila Trauba. Tak przywykł on oce- 
niać wszystkich z najbardziej niskiej 
i poziomej ich strony, że był przeko- 
nany, iż Turski odegrawszy wówczas 

w obecności Krysi komedję szlachet- 
ności i bezinteresowności, obecnie 
zgłasza się po odrzucone w przyst: 
pie „oburzenia* odszkodowanie. 
miechnął się lekko, obiecując sobie 
w duchu, że obetnie je porządnie i 

rzucił łokajowi: 
— Proś! 
Z miną pełną godności zasiadł za 

biurkiem w oczekiwaniu dawnego se- 
kretarza, a gdy ten się zjawił, rzekł 
doń tonem wyniosłym: 

— Proszę, niech pan siada! Do- 
myślam się, co sprowadziło go! Czyż 
nienależało odrazu. załatwić , wszyst- 
kiego polubownie. miast wszczynać 

awanturę? 
Turski, udając eż nie widzi wy- 

* wyciągniętej ręki „barona*, zajął na- 
przeciw go miejsce. Umyślnie przy- 
brał minę pokorną, by tem lepiej póź- 
niej zaskoczyć wroga. 

— Rozumiem — ciągnął dalej Tra- 
ub — że nie może pan pozostać bez 

      

KINA I FILMY. 
„OSTATNIA ESKAPADA* 

(Pan). 
ma tematy legjonowe wydają się 

najrozmałtszym pp. „realizatorom“ widocz- 
nie ponętnym interesem, to też widzieliśmy 
już ich całą furę. Niestety, ani jednego 
kawego. Prz o rzeczy fatal 
sknocone, bez tematu, z zur 
ną ignoracją w sprawach natury history- 
czno — kostjumowej, z rażącemi bykami w 
wielu, bardzo ważnych szczegółach z tej 

dzi>dziny etc. etc. 
Zdawałoby się, ż: po tylu kiczach i bzdn 

rach sfilmowanych na te tematy, wszystko 
powinno pójść gładko i żadne fałsze, choćby 
w majmniej znaczących (jeśli takie są, bo tu 
każde jest ważne) akcesorjach, nie znajda 
się. Przykro, lecz mamy oto nowy przykład 

czegoś w tym rodzaju. 
„Ostatnia sskapada', to historja dwóch 

legjonistów I Brygady, zagnanych dziwnem 
zrządzeniem losu, aż do Afryki. Historyj la- 
kich było mnóstwo. Legjony dostawszy Się 
ni zęściem do niewoli, wiali z niej przez 

syberyjskie, czy stąpy turkiestański: do 
różnych Afgamistanów, Indyj etc. Znane są 
też wypadki wędrówek przez Władywostok, 
Japonję, i powroty dalekiemi okrężnemi dro 
gami do Polski, 

Temat niezmiżrnie wdzięczny. Przy su 
miennem pod każdym względem opracowa- 

niu w odrobiną talentu można zrobić z niego 
bajeczny film. Niestety zrobiono rozpaczl:- 
wie naiwną historyjkę, skłłeconą nadwyraz 
niedbale, w taki spsób, żż niepodobna wyw 
nioskować, czy o groleskę chodzi, czy o t. 
zw. dramat? Słowem „bujda na resorach*, 
jak powie każdy legun, zobaczywszy ten fa"- 
rykat, dodając jeszcze parę bardziej soczys- 
tych określeń. 

A przeci2ż są łatwe zdjęcia i dobry mater 
jał aktorski (typy legjonistów — bardzo 4»b 
re), sporo wcale ciekawych momentów, wszy 
stko napróżno. Prawdziwe marnotrawier'e 
dobrych pod każdym względem, warunków, 
dzięki brakowi dwóch najważniejszych: dob 
rego scenarzysty ii reżyszra. Pan. Serafin>- 
wicz wcale się mie popisał w tym podwójnym 

charakterze. Ciekawym bardzo gdzie i kiedy 
on widział takiego beliniaka 7 czerwonern1 
wężykami na kołnizrzu, mie oficera t z. iynu 

cznym zygzakiem srebrnym na nara- 
iku? I co na to, pan Jawiltz, biorący 

udział w filmie, b. łegjonista. 

Strona dźwiękowa, a raczej mówiona b. 
słaba. Głosy jakieś drewniane, sztuczne, nie- 

naturalne. Słyszeliśfhy już w polskich fi! 
mach daleko lzpsze, doskonale, naturalnie 
brzmiące djalogi, np. w obu dotychczas wi- 
dzianych w Wiilnie farsach. (sk). 

RESTAURACJA 
„ZACISZE“ | 

w Nowogródku — „Mały Zamek'* 

Loksl ponętny i miły. Kuchnia wy- 
kwintna. Bufet obficie zaopatrzony 
w zimne i gorące zakąski. Gabinet. 

Zmspół muzyczny. 

Ceny niskie Ceny niskie 

  

   

  

       
   

            

  

  

    

   

  

    
  

WRAŻENIA Z ZAWODÓW” NAR 
CIARSKICH W NOWOGRÓDKU. 
Wstał przepiękny, słoneczny dzień marco 

wy. Pokrywa Śnieżna wspaniała, warunki do 

jazdy narciarskiej wymarzone. Miasto, to 

ciche, senne, samo w siebie zapatrzone mia 

sto, zmieniło nagle swój wygląd, zmieniła 

rytm swego życia. Dusza tego miasta obu- 

dziła się do życia wewnętrznego bo struny 

jej zadrgały, potrącone „miękką i pieściwa 

dłonią piękna, utajonego w przecudnym zi- 

mowym pejzażu nowogródzkim. „I zadźwię 

czały one muzyką harmonji* jak powiedział 

poeta nad poety, wielki Rabindranath Tago- 

e... Tak, muzyką harmonji, bo rozstrojone 

wartkim biegiem współczesnego życia. łudz- 

kie serca, uległy czarowi, płynącego z wy- 

iskrzonej w złotych blaskach słońca śnież- 
nej dali... 

Wistat piękny, słoneczny dzień marcowy. 

Rozbrzmiewają pagórki nowogródzkie e- 

chem rozgłośnych, tętniących radością życia 

okrzyków młodości! 

Płyną przez wlce zdumionego tą przedziw- 

ną przemianą miasta, długie szerei narc'a- 

rzy, płyną lekko, a złociste blaski słońca 

grosza na bruku! Dam też panu pew- 
ną sumkę, ale podpisze pan formalne 
zrzeczenie wszelkich pretensyj. Ty 
ko bardzo proszę, bez tych obražo- 
nych min — przyciął jako rewanż 
za niepodanie ręki — bo wogóle oka- 
zuję dużo dobrej woli, że z nim roz- 
mawiam! 

— Pieniądze nie są mi potrzebne! 
—sucho odparł Turski. 

— Niepotrzebne! — zerknął nań 
ze zdziwieniem Traub. — Nos. no... 
Cóż. pana w takim razie sprowadza” 

Wyprostował się. 

   

Przybyłem, aby zażądać od 
pena pewnych wyjaśnień! 

Mianowicie? 
—- Doszedłem do przekonania, że 

niewolno mi tak łatwo wyrzekać się 
Kiry! — mówił grzecznie, lecz sta- 
nowczo. — Coś kryje się w tej spra- 
wie, a pańska rola, panie baronie, 
jest więcej, niż dwuznaczna... 

Traub poczerwieniał. 
— Tlko proszę nie tym tonem! -— 

wykrzyknął ostro, rozgniewany, że 
były sekretarz ośmiela się rozmawiać 
z nim, jak równy z równym. —0O ile 
chodzi o pewne odszkodowanie, słu- 

Pozatem, nie zamierzam udzie- 
lać żadnych wyjaśnień! 

A gdybym nalegał? 
— Nie wiele pomoże! 
— Hm..A gdybym nie ustąpił ła- 

two? 
Traub położył palec na dzwonku, 

znajdującym się na biurku. 
— Czy mam wezwać lokaja? 
Turski powstał z miejsca i powoli 

wycedził: 
— Niech pan to uczyni, manie Gó- 

ral! 
Rzucit ostro nazwisko. Gdyby pio- 

run uderzył u stóp rzekomego Trau- 
ba, nie uczyniłoby to na nim więk- 
szego wrażenia. 

Zkolei ara z miejsca. Twac: 

  

  

   

pieszczą miłościwie rozpalone. 

twarze. 

Uśmiech, promienny uśmóech niefrasobli- 

wej młodości spływa z tych krzepkich i wiot- 

kich (postaci, a uśmiech ten przejmują prz”- 

chodnie, przyswajają go sobie i unoszą go z 

sobą, by przekazywać go dalej, dalej... Bo 

dzień ten pierwszy dzień wielkich zawodów 

narciarskich Zw. Strzeleckiego, 

uśmiechów, pełen słońca, 

krasy. 

zachwycon= 

jest pełen 

pełen radości 

Romuald Kawalec. 

KTO JEST WINIEN OPÓŹNIANII) 
SIĘ AUTOBUSÓW? 

W związku z naszą notatką z dnia 9 b.m. 

w sprawie opóźni autobusów otrzy- 

maliśmy od p.lwienickiego, współudziałowca 

spółki samochodow:j w Nowogródku, wv- 

jośnienie, że autobus s-ki „Nowogrodzianin“ 

przybył do Nowogródka we właściwym cza- 

sie i że opona pękła przy wjeździe na uł. 

głębokich i licznych 

wynw w śniegu, co uniemożliwia poprostu 

jazdę tą ulicą. Równi:ż przejazd : ulicą Wo- 

jewódzką jest obecnie uniemożliwiony, śnieg 

bowiem z chodników wyrzucany jest na śro- 

nia si     

Słonimską wskutek 

dek jezdni, tak że wytworzyły się tam duż* 

zaspy. 

Wiinę więc opóźniania się samochodów 

zdaniem 

magistrat. 

(do przystanku autobusowego), 

włłścicielł autobusów, ponosi 

Jednocześnie prostujemy 

kę w 

na trakcie 

nasz 

się 
Kuszełlewo —  Nowogródzk, 

w tym sensie, że wywrócił się pie autobus 

lecz taksówka Nr. 79036, należąca rzekomo 

do p. Mikołajzwski dechało lą taksówka 

ą wzian- 

  

sprawie wywrócenia 

    

kiego. 
  

1 osób oprócz bagażu. 

—ošš$0— 

WALNE ZEBRANIA W STRAŽAC 
POZARNYCH W POW. LIDZKI 

W ostatnim czasie w szeregu strażach 
у się walne zebrania. I tak: w dniu 

w  Porzeczu gminy biekcki 

w Sieleu również gminy bi 
12 marca w Hancewiczach. Jak w: 

cchotnicze stu na terenio 
ej naweł i w @; i 
wiajų duž 
e ich ży 

elnikowi rejonowemu z 
Grabowskiemu oraz Zarządom Str 

  

    

    
   
   

      

        

    

       

    

p. R. 1 

ORGANIZACYJNE ZEBRANIE KOŁA 

HODOWLI KONI W LIDZIE. 

Na dzień 20 marca na godzinę 10-tą rane 

Okręgowe Towarzystwo Organizacyj i Kółek 
Relniezych w Lidzie -—- zwołuje organiza- 
cyjne zebranie Koła Hodowli Koni. Porządek 
zebrania przewiduje następujące punkty : 

Zagajenie i wybór przewodniczącego, Referat 
p- majora Steckiewieza Insp. Hodowli Koni. 
©dezytunie i przyjęcie Statutu, Organizacja 
Keła Miejscowego. Wtlne wnioski. Zebranie 
odbędzie się w lokalu Okręgowego Towa- 

autobusu | 

Nr. 66 (2607). 
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RESTAURACJA 
„OGNISKO 

w Nowogródku 

wydaje: śniadania, oblady i kolacje. 

Przygrywu orkiestra salorowa 

Piwric» zaopatrz. we wszelki: trunki 

Ceny znacznie zniżóne, 
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WYSZLI NIE PŁACĄC RACHUNKU. 

W dm Ł0.III. r. b. 
dzierżawca bufet 

Prankiewicz Pawet 
n /kłubu podoficerów rezer<    

ry w Baranow 
ЗИ 
Jan, 

  

h zamekdowai, ż» w dniw 
do tegoż bufetu przybyli Michoni 

g ge 
r.b. 
mieszkaniec Email ja nowicze, 
owskiej i Rudoman Jan, mieszk e 

i zażądali wódki i za 
imę 8 zł. 55 gz, 

4c rachunku. 

wsi 

            

ODEPZHNĄŁ I 

W, dniu 10 marca r. b. Efroimowiczowa 

ZABIŁ. 

Sara, zam. w m. Baranowiczach przy uł 
Szeptyckiego 18 zamekdowała, że w tymże 
dn*u Kordan Józef, zamieszkały w m. przy 
ul. Żłobiński:j 10 skradł na jej szkodę z 
torebki wiszącej na ścianie w mieszkaniu 
gotówkę w sumie 13 zł. Gdy meldująca chsia 
ła Kordjana zatrzymać, ten ją odepchnął o- 

   

        

raz uderzył pię: e M с ą łokatorkę jej aBs'e Czer 
gdyż nie dba o jezdnie. rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych. ną. Kordan zatrzymany. i : 

  

| ŻEBRAK Z BAGDADU — olśni przepychem wystawy całe Wilno! | 
Miesiąc szlagierów w naszem kinie ! Cierpienia kobiety napięt- 

Kro REWJA Drugi film ze Złotej Serji naszego reperti MOSKWA BEZ MASKI nowanej „„Żółtym pasz- Kino 
Sala Miejska portem!'' Dzikie hulanki i orgje rozpasanej carskiej sołdateski! W rolach głównych: świetny LIONEL BARRY- 

MORE i czarująca ELISSĄ LANDI. Początek o g. 5, 7 i 9-ej, w sobotę i niedzielę o g. J-ej. 

Premjera! Potężne arcydzielo, ja- POZWÓLCIE NAM ŻYĆ! Najbardziej 
kiego świat dotychczas nie widział! 8 wszystkich hlmów egzotycz- 
nych ANY w ta WE Jedyne w swoim rodzaju polowanie na dzikie zwierzęta bez broni 

przez słynnego podróżnika Franka Bucka. Wstrząssjące walki o byt między najdzikszemi drapieżnikami. 
NAD PROGRAM: Aktualności dźwiękowe. Seanse o g. 4—6—8—10.15. Na !-szy seans ceny zniżone. 

pierwsze monumentalne 
Każdy powinien zobaczyć egzotyczne arcydzieło polskie 

OSTATNIA ESKAPADA 
Зь K. Lubieńska, J Węgrzyn i in. głównych : pozytorėw Kataszek-— Karasiūski 
Polska mowa—Polski śpiew! — NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Scanse: 4—6—8—10 15 
WKRÓTCE przepiękny film 'džwiekowo- -śpiewny „SKOŃCZONA PIEŚŃ z dawnoniewidzianą LIANĄ HAID 

      

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9 

PAN 
Tel. 5-28 

oryginalny ze 

Muzyka najpopularniejszych kom- 

  

Dźwięk. teatr świetlny | DZIŚ: Najnowsze arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie według głośnego utworu GABRJELI ZAPOLSKIEJ 
A D R i A CAREWIC potężny dramat z rosyjskiego życia. W rol. gł. IWAN PETROWICZ i nowa gwiazda 

ekranu KAROLEWNĄA. NAD PROGRAM: Polski dźwiękowy epos wojenny KRWAWY 
Wielka 36 WSCHÓD. Dzieje wielkiej miłości j poświęcenia, W rol. gł: M. Cybulski, Ola Obarska i Ema Szabrańska 
  

DZIŚ największy 
sukces dźwiękowej kie: dosc Dawid Golde 

acją wzruszył serca publiczności całego świata. — 

Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

ie słynnej powieści Ireny Niemlrowskieį. 
roli tytuło- który swoją 

wei genjalny Harry Bau E ARN Bo 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Ogłoszenie. 
Zarząd Więzienia w Wilejce powiatowej ogłasza 

przetarg drogą składania ofert ną dostawę pro- 
duktów spożywczych wartości powyżej 3.000 zł. 
jak to: żyto, groch biały, fasola, kasza gryczana, mą- 
ka pytlowa-żytnia, śledzie i kartofle. 

Oferty Zarząd Więzienia w Wilejce powiatowej 1) : 
przyjmuje w godzinach !|—13 do dnia 18 marca r.b., 
w którym to dniu oferty zostaną rozpatrzone przez 
Komisję Gospodarczą więzienia w Wilejce. 

Do oferty winien być dołączony kwit o złożeniu 
wadjum w sumie 300 zł. 

Oferty osób ubiegających się o dostawę mają za- 
i 1) Powołanie się na ogłoszenie przetargu, 

2) Wyrażne oświadczenie, że oferent poddaje się za- 
ądaną cenę po- 

szczególnych artykułów za jeden kilogram loco wię- 
w walucie polskiej, 

4) Nazwisko, imię i dokładny adres oferenta, 5) Ka- 
żda oferta ma być podpisana przez oferenta i złożo- 
na w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z odpo- 

wierać: 

sadniczym warunkom przetargu, 3) 

zienie w Wilejce powiatowej 

wiednim napisem. 
O warunkach przetargu i dostawy, osoby zainte- 

resowane mogą informować się u Przewodniczącego 
Komieji Gospodarczej (Naczelnika Więzienia w Wi- 
lejce powiatowej). 

Wilejka, dnia 7 marca 1933 r' 
Naczelnik Więzienia w Wilejce 

(-) M. Adamiak 
Podkomisarz 

  

miał kredową, drżał mu podbródek 
a ręce trzęsły się w febrze. Uderzenie 
zostało wymierzone celnie. 

— Со?... co pan powiedział? 
— Wymieniłem tylko pańskie pra- 

wdziwe nazwisko panie Antoni Górał, 
morderco prawdziwego Oskara von 
Trauba! : 

Podskoczył do góry, niczem zra- 
nione zwierzę. Potem szybko podbiegł 
do drzwi i zamknął je starannie, niby 
obawiając się, że znajdujący się w dal 
szych pokojach łokaj, może podsłu - 

chać rozmowę. 
Poczem, zdoławszy się nieco opa: 

nować, zbliżył się do Turskiego. 
-— Jakie to kłamstwa pan powta- 

rza! — wyszeptał, Co to wszystko 
znaczy? 

—- Mówię tylko prawdę! Najlep- 
szym tego dowodem, że pan drzwi za- 
myka! 

- Nieprawda! To są bajki! Cie- 
kaw jestem, kto panu podobnych 

głupstw naznosił! Gorzko pan poża- 
łuje, że lekkomyślnie i bezkrytycznie 
je powtarza! 

Turski zmierzył swego byłego sze- 
fa ironicznym wzrokiem. 

— Panie Góral! — Aby przeciąć 
dalsze nieporozumienia, oświadczę 
panu wprost, że nigdy nie ośmielił. 
bym się tu przybyć, gdybym przeciw 
panu nie posiadał niezbitych dow»- 
dów. Dwoodów, które się znajdowały 
w rękach niejakiego pana Lipki... Ze- 
garmistrza Edmunda Lipki, pańskie- 
go dawnego towarzysza... 

Traub byt coraz bledszy. Poczynał 
pojmować, że nie o wiadomości wy- 
ssane z palca chodziło i że jego sy 
tuacja naprawdę poczyna się stawać 
groźna. 

Jeszcze jednak nadrabiał miną. 
— No... i cóż z tego? 
— To — bił Turski każdem sło- 

wem, niczem taranem — że posia- 

   

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

2) Materjałów opatrunkowych, 

rych. 

1933 roku. 

do godziny 14-ej. 

Urząd Wojewódzki Wiieński 
Wydział Pracy Opieki i Zdrowia niniejszem ogłą 

szą PRZETARG na dostarczanie w ciągu okresu budże- 
towego 1933/34, t. j. od dnia 1.IV. 1933 r do dn. 31.111 

. 1984 r. następujących przedmiotów i i materjałów dla in- 
RY znajdujących się pod zarządem w/w Wydziału: 

Środków leczniczych i dezynfekcyjnych, 

3) Artykułów niezbędnych do pielęgnowania cho 

Oferty oddzielne dla każdego z wyszczególnionych 
trzech rodzajów przedmiotów należy składać w ołako- 
wanych kopertach do Urzędu Wojewódzkiego 
Magdaleny Nr. 2) pokój 17 do godz. 9-ej dnia 27 marca 

O warunkach przetargu można się dowiedzieć w 
Wydziale Pracy, Opieki i Zdrowia Urzędu Wojewódz- 
kiego (pokój 17) w dniach powszednich od godziny 12 

br. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
rgosns | moezoplolowe 
Wilenska 3 tel. 567. 

2d goda. 8—1 i 4-—6. 

Akuszerka 

Marja Laineova 
przyjmuje od9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69 

DO WYNAJĘCIA ь 

*3-pok. z kuchnią 
pod skiep lub pracownię 
(wodociąg i kanalizacja) 

  

(ulica 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan 
da lewo Gedeminowsk: 

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

dam pewną fotografję — o nie przy 
sobie, bo po panu wszystkiego moż - 
na się spodziewać — przedstawiającą 
pewnego młodzieńca, z urzędowym 
podpisem, stwierdzającym, że jest to - 
pan Antoni Góral, oraz drugą, podo- 
biznę, również oficjalnie poświadczo- 
ną, wyobrażającą prawdziwego ba:n- 
na Trauba, który został pogrzeban” 
pod śniegąmi dalekiej Alaski. Był on 
o lat dwadzieścia starszy od pana, jak 
stwierdza metryka. 

Traub teraz już tylko bełkotał. 
— Jakieś... niezrozumiałe... zbie- 

gi... okoliczności... Nieporozumienia... 
— Hm... zbiegi okoliczności? - 

  

ciągnął nieubłaganie Turski dalej.— 
A notatki Lipki? Zdołał on własno- 
ręcznie spisać wszystko z najdrob- 
niejszemi szczegółami i ręczę, że ka- 
żdy sąd bardzo łatwo tej spowiedzi 
uwierzy... A historja z Marją Pawli- 
kówną? — z boleścią wyrzucił tak 
drogie mu nazwisko. 

— Marją? — powtórzył Traub. — 
Ach rozumiem... To wszystko zemsta 
lego starego warjata za Marję! Ale 
przecież jam tu niewinien... 

— Niewinien pan? — z ogniem 
zawołał Turski. — A kto zwiódł i oszu 
kał nieszczęsną kobietę? Kto ją niec- 
nie okłamał, by następnie porzucić 
na bruku, okrytą hańbą? Czy pan się 

kiedy zainteresował, co się stało z nią 

i z jej dzieckiem? 

— Sama później nie chciała mnie 

widywać —- mruknął. —— Odmawiała 

pieniężnej pomocy. 
— Bo za zbeszczeszczenie jej ofia 

rowywał pan jałmużnę... 
Bo ja wiem... Chciałem... 

Ale gdzieś wyjechała... Podobno wy- 
szła zamąż.. Nawet bardzo żałowa- 
łem, że nie zaopiekowałem się dziec- 
kiem. 

— Žalowal pan?... — ivonja za- 
brzmiała w głosie Turskiego. 

H Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowe, 

uilca Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

Gd godz. 9—22 1 4—8. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

Wileńska 52, 

Potrzebne 
3 pokoje 

z kuchnią i wanną 
Oferty do adm. „Kuzjera 
Wilenskiego“ pod'$, С. 

  

  
Trauba — będziemy go nazywali 

do końca tem nazwiskiem — tym- 
czasem uderzył jeden. szczegół. Jeśli 
nawet Lipko przekazał Turskiemu w 
swych papierach te informacje, cze- 
muż tak gorąco występował on w ob- 
ronie nieznanej mu całkowicie ko- 
biety. 

— Czy wolno wiedzieć — zapytał 
'— dlaczego tak namiętnie ujmuje się 
Fan za ową Marją Pawlikówną? 

Turski podszedł blisko do niego. 
Tak blisko, że wyczuwał prawie jego 
oddech. Zajrzał mu głęboko w oczy 
i rzucił: , 

— Bo jestem jej synem! 
— Wiszystkiego spodziewał się 

Traub, prócz tego wyjaśnienia. 
— Pan jej synem! 

- Tak! — wyjaśnił. — Nie wie- 
działem o tem nic, przez szereg mie- 
sięcy pracując u pana! Dowiedzia- 
łem się o tem wczoraj, ze spowiedzi 
Lipki. Sprawa przedstawiała się na- 
der prosto. Moja matka — Marja Pa- 
wlikówna — gdy niecnie pan ją po- 
rzucił napotkała drobnego urzędnicz- 
ka ;Zacnego człowieka Turskiego, któ 
ry ją poślubił. Był na tyle przyzwoity, 
że uznał mnie za swoje dziecko, U- 
myślnie nie wspomniał o niesnaskach 
domowych, których sens obecnie do- 
piero stał się zrozumiały. — A mnie 
wychowywał w przekonaniu, że na- 
prawdę byłem jego synem... 

Traub mierzył go teraz zacieka- 
wionym. wzrokiem, niby widział go 
poraz pierwszy. Może doszukiwał się 
jakichś podobieństw, może dopiero 
pojmował, co tak dziwnie znajomego 
spostrzegł dawniej w twarzy swego 
sekretarza, który był bardzo do matki 
podobny. ‚ 

— Więc... w takim razie... 
szeptał. 

y 

(D. e. m.) 

  

   


