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OWOCE ROBOTY O.W.P. 
Krwawe słarcia tłumów z policją w pow. żywieckim. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 14 b 
mm. w godzinach wieczornych w paru 

miejseowościach powiatu żywieckiego 
, województwa krakowskiego, miały 
miejsee zajścia, spowodowane szerzo- 
ną od dłuższego czasu gwałtowną agi 
taeją wśród bardziej społecznie nicu- 
świadomionego odłamu ludności przez 
Obóz Wielkiej Palski i miejscowe or- 
ganizacje, będące pod jego wpływem. 

Rozagitowane grupy, uzbrojone w 

kije, pałki, a w niektórych wypadkach 
i w broń palną, dopuściły się eksce- 

sów we wsi Złlatna, w przysiółku Uj- 

soł, w Rajczy i w Milówku. W Złatnej 
i Ujsole tłum, złożony z kilkudziesię- 
ciu osób zdemołował 11 sklepów Žy- 
dowskich. Do większych zajść nie do- 
szło, gdyż policja udaremniła w zarod 
ku dalsze ekscesy. 

W Rajczy tłum próbował demelo- 
wać sklepy. Policja, w składzie 5 po- 
sterunkowych, którym z czynną pomo 
ea pośpieszyli, przebywający w sana- 
torjum wojskowem w Rajezy oficero- 
wie, odparła tłam i udaremniła rabu- 
nek. W trakcie tego z tłumu oddano 
kilkanaście strzałów i obrzueono po- 
licję kamieniami. Policja zmuszona by 
ła w obrenie swej użyć broni, w wyni- 
ku czego kilka osób zostało rannych. 

W tym samtym czasie w miastecz- 
ku Miłówek, korzystając z udania się 
posterunku policji, do Rajczy, tłum zde 
nolował 10 skiepów, raniące ciężko je- 
dnego wiazściciela sklepu. Przejeżdźa- 

jacy tamtędy starosta żywiecki wez- 

wał rabującą i uzbrojeną bandę do 

zaprzestania. rabunku, w odpowiedzi 
ma to oddane z tłumu do starosty sze- 

  

reg strzałów. Towarzyszący staroście 
dwaj postrunkowi policji państwowej 
zmuszeni byli użyć broni, w wynika 
czego eztery oseby zostały ranione, je- 
dua z nich zmarła. Dzięki energicznej 
postawie starosty banda rozbiegła się 
i do dalszych rabunków nie doszło. 

Władze przeprowadziły szereg re- 
wizyj i aresztowań. Aresztowano do- 
tychczas 83 osoby, zarówno z pośród 

uczestników rabunków, jak i główniej 
Szych podźegzczy, a mianowicie za- 
trzymani zostali m. in. Edward Zają- 
czek, przewodniczący okręgu podha- 
lańskiego OWP eraz Ryłko, Surma, 
Łasz i Brija, członkowie OWP. Ener- 
giezne zarządzenia władz spotkały się 
z dużem uznaniem wśród ludności. O 
beenie na terenie powiatu żywieckie - 
go panuje spokój. 

Ekscesy akademickie we Lwowie. 
LWÓW, (Pat). W dniu 15 bm. rano miaty 

się rozpocząć wykłady na uniwersytecie po 
dłuższej przerwie. We wczesnych godzinach 
rannych kilkudziesięciu studentów, przeważ- 
nie politechniki, zabłokowało wejścia do 
uniwersytetu, nie dopuszezająe siudentów. 
zdążających na wykłady. Wobec wytworzonej 

Mat Donald dd 
GENEWA (Pat). Według oficjał- 

nych informacyj, udzielonych przez de 
legację angielską, Mac Donald wygłosi 

„na jutrzejszem posiedzeniu komisji 
głównej wielką mowę, po której roz- 
dany będzie dokładnie opracowany 
projekt konwencji rozbrojeniowej. 

Wiadomość ta wywołała w kołach 
konferencji rozbrojeniowej zrozumia- 
łą sensację. : 

W ciągu ubiegłych dni Mac Donale 
który z Lendynu nie przywizł żadne- 
в6 kompletnego projektu, odbył tn 

szereg konferencyj, w toku których 

  

       

KRYTYCZNE DNI W AUSTRII. 
Zamknięcie posiedzenia Rady Nar. — Ostre pogotowie 

formacyj wojskowych. 

WIEDEŃ (Pat). Na posiedzenie 
rady narodowej, zwołane w środę na 
gdzinę 3 przez Straffnera, udali się 
przedstawiciele stronnictwa  wielko- 
miemieckiego i większa część soejal- 
demokratów. Po godzinie 2,30 wejścia 
do sali obrad obsadzili urzędnicy po 
licji kryminalnej i nie dopuszczali do 
sali później przybywających członków 
rady. O godzinie 2,46 wszedł na try- 
bunę Straffner i wygłosił przemówie- 
nie, w którem, po uzasadnieniu słusz - 
mości swego stanowiska, oświadczył. 

  że posiedz. rady zostaje zamknięte. 

WIEDEŃ (Pat). Korespondencja 
„„Herzog* donosi, że kierownictwo 
Heimwehry wydało do swych forma- 
cyj w Wiedniu, Dolnej Austrji i Bu:- 
genlandzie rozkaz trzymania się w po 
gotowiu alarmowem. Przybyłe do 
Wiednia formacje Heimwehry zostały 
wczoraj wieczorem ulokowane w gma 
chu dewnego ministerstwa rolnictwa. 
Liczbę członków _Heimwehry, skon- 
sygnowaną w Wiedniu obliczają na 
3000 osób. 

  

Woroszyłow o nowych fortyfikacjach 
na granicach Z. S.R.R. 

Moskwa. (Centropress). W swem 
obszernem przemówieniu, wygłoszo- 
nem na uroczystem zgromadzeniu z 

okazji 15 rocznicy armji czerwonej, 
komisarz wojskowy  Woroszyłow 
szczegółowo omawiał nowości, jakie 
wprowadzono do siły zbrojnej Sowie- 
tów. Z przemówienia tego, które do- 
piero obecnie zostało opublikowane 
na łamach prasy sowieckiej dowiadu- 
jemy się, że Związek Sowietów nie- 
tylko wyposażył poszczególne oddzia- 

ły armji czerwonej w najnowoczes- 

niejsze środki obronne, ale zarazem 
zwracał znaczną uwagę na fortyfika- 

„cję granic. Odpowiedzialne czynniki 
armji czerwonej po raz pierwszy M- 
jawniają przed publicznością te fakta. 

Woroszyłow m. i. powiedział: 
„Aby lud miał pojęcie o naszej czyn- 
ności, zmierzającej do wybudowania 
podstaw obrony Związku Sowietów 
w ostatnich tzterech latach, muszę 
jeszcze wspomnieć o ufortyfikowaniu 
naszej zachodniej i wschodniej gra- 
nicy. Długość naszej granicy jest ©- 
gromna i wynosi 32,000 km. Nasze 
granice na wschodzie i zachodzie są 
6twarte i łatwo dostępne. To skłoniło 

nas do ich ufortyfikowania. Wyzy- 
skaliśmy dpświadezenia państw 
nych, zwłaszcza Franeji, pokryliśmy 
część naszej wschodniej i zachodniej 
granicy łańcuhem twierdz. Twierde 
te bronią wstępu do naszego państ- 
wa; jeżeli ktoś zdecyduje się nas za- 
atakować, będzie musiał najpierw zdo 
być tę ścianę, wyrzucającą ogień ka- 
rabinów maszynowych i dział”. 

  

Woroszyłow dalej zaznaczył, że 
„ten łańcuch fortec spowodował zna- 
czne wydatki państwowe ale pomi- 
mo to, tak centralny komitet partji 
komunistycznej jak rada komisarzy 
ludowych i wojenna rada rewolucyj- 
na fortyfikacje uznały za konieczne 
i dlatego też wyasygnowano na ten 
cel potrzebne środki. Fortyfikacja 
przeprowadzona została ma obu gra- 
nicach w ciągu pierwszej piatiletki. 

Jest to pierwsze wynurzenie naj- 
odpowiedzialniejszego czynnika woj- 
skowego Ziwiązku Sowietów i podob- 
nych zarządzeniach. Trzeba przyznać, 
że Sowiety nie zasypiają gruszek w 

popiele i zbroją się w każdym kie- 
runku. 

Jak gdyby dotąd były łagodne... 
MOSKWA (Pat). Ogłoszono dziś 

dekret CKW. ZSRR, zalecający spec- 

jalnie surowe stosowanie wyroków ko 

legjam GPU do urzędników państwo- 

wych, oskarżonych o sabotaż. 

Protest Angjji. 
ŁONDYN, (Pat). W związku z areszto- 

waniem 4 Anglików, pracowników przedsta- 
wicielstwa moskiewskiego firmy Metropoli- 
tan Wiekers Co, przez władze sowieckie i wo 

bec niectrzymania ze strony sowieckiej wy- 
jaśnień w tej sprawie ambasador Wielkiej 
Brytanji w Moskwie otrzymał polecenie ód 

rządu angielskiego wywarcia nacisku na Lit- 
winowa i przedstawienia mu w. energicznej 
fermie stanowiska rządu angielskiego wobec 
tego. rodzaju prześladowań praz godnych 
ukołewania kensekweneyj, megących wynik 
nąć dła stosunków angielsko-sowieckich. 

  

sytuacji rektor uniwersytetu ks. dr Gerst- 
man ponownie zawiesił wykłady i zarządze- 
nie te natychmiast opublikował. W godzinach 
południcwych zebrał się senat akademicki 
i uchwalił zakończyć trymestr w normalnym 
terminie, to jest dnia 18 b. m. 

Mój NOWY proje 
informował się co do aktualnych mo- 

żłiwości. Od wczoraj Mae Donald wraz 
ze swymi ekspertami pracował nad 
projektem, który przedstawi w dniu 
jutrzejszym. Projekt ten będzie 4 pró- 
jektem, który delegacja angielska 
przedstuwi konferencji. Po raz pierw- 
szy jednak będzie to gotowy projekt 
konwencji, ujęty już w artykuły. Pre- 
jekt ten będzie nosić tytuł „projeki 
traktatu. 

Co się tyczy. projektu tego to wia 
dome, że nie będzie on ograniczał się 
do osiągniętych już rezultatów, ale wy 
chodząc poza te ramy obejmować bę- 
dzie różne idee, zawarte w amerykań- 
skim prejekcie i we francuskim pro- 
jekcie organizacji pokoju. Według krą 
żących pogłosek przewiduje on dałe- 
koidąee ograniczenia jakościowe, jak 
zniesienie ciężkiej artylerji powyżej 
156 mm., czołgów powyżej 20 tonn., 
oraz' wydatne redukcje stanów liczeb 
„nych, zapowiedziane wg. formuły a- 

16 Marca 1933 r. 
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Odznaczenia w Rydze. . 

RYGA (Pat). W łokału poselstwa R. 
P. p. minister Beczkowicz w obecnoś 
c. ministra spraw wojskowych gen. 
Balodisa, min. spr. wewn. Kaulinsza, 
głównodowodzącego armji gen. Peni- 
kisa oraz innych wyższych wojsko- 
wych łotewskich udekorował orderem 
Odrodzenia Polski III klasy komen- 
danta głównego organizącji Ajzsargów 
pik. Praulsa i szefa wydziału propa- 
gandowego pos. na sejm Berzinsza, + - 
oraz krzyżem oficerskim tegoż orderu 
szefa wydziału organizacyjnego orga 
nizacji — Rapsa 

  

   

  

  

    

Stypendja. 
WARSZ VA, (Pat). Na skutek prośby 

T--wa Przyjaciół Muzyki i Opery Narodo- 
wej p. Prezydent Rzeczypospolitej polevił 

ustanowić dwa jednoroczn» stypendja pa 
złotych 500 dła niezamożnych słuchaczy 
słudjum operowego. 

M Mini. Mż. 
meryksńskiej, t. zn. redukcje o 30 pr. 
Ca się tyczy lotnictwa to projekt prze 
widywać ma zniesienie lotnictwa woj 
skowego w ciągu kilku lat, a tymcza- 
sem różne ograniczenia, m. iu. zakaz 
bombardowania lotniczego. Projekt 
ma zawierać pewne postanowienia, du 
tyczące bezpieczeństwa. 

Na podstawie tego, to dotąd wiado 
mo o projekcie amerykańskim, szan- 
se jego oceniane są sceptycznie. W 
dziedzinie redukcji zbrojeń idzie ou 
zmaeznie dałej, niż to w dzisiejszych 
warunkach wydaje się wielu. delegae- 
„jom możliwe. Postanowienia o bezpie 
czeństwie, które projekt angielski ma 
zawierać, nie będą zapewne wystareza 

"jące, aby te redukeje umożliwić, tem 
bardziej, że ostatnie debaty wykaza- 
ły niemożliwość uczynienia kroku na 
przód w dziedzinie hezpieczeństwa. 

Mae Donałd zabiegać ma gorąco o 
przyjazd do Genewy francuskiego pre 
mjera Daładier. 

    

  

Na wieczny Spoczynek. 

  

W, dniu 13 bm. odbyła się w Przemyślu. 

eksportacja zwłok dowódcy Okręgu Korpusu 
Nr. X. w Pnzemyśsślu, generała Zosik Tessaro 
na dworzec kolejowy. Zwłoki ś. p. generała 
Zosik—Tessaro przewiezione zostały do War 

  

szawy. 

Na zdjęciu naszem widzmy fragment ur» 
czystości żałobnej a mianowicie załadowanie 
trumny do wagonu kolejowego. 

SATEZNOŚC POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM, 

   

Cena 15 groszy 

    

ud godz. 9--3 ppoł Rękopisów Redakcja nie zwraca 

WIADOMOŚCI Z KOWNA. 
PIĘTNASTOLECIE ROL! 

LITEWSKIEGO. 

Lietuvos Aidas* w Nr. 38 pisze: 
Wątpliwem jest, czy  jakickolwiek 
państwo w Europie uczyniło w zakre- 

sie gospodarki rolnej tak znaczny po- 
stęp, jaki się dokonał w ciągu 15-tu 
lat egzystencji niepodległej Litwy. 
W pierwszych latach niepodległości 
na ogólną ilość 3,8 milj. ha ziemi 
uprawnej Litwa posiadała 1.7 milj. 
ha ziemi wiejskiej w szachownicy, 
który to system rolny w XX wieku 
był zupełnym przeżytkiem. W wyni- 
ku przeprowadzonej reformy rolnej, 
do chwili obecnej  rozpareelowań2 
9.000 ha gruntów wiejskich i zg 
400.000 ha ziemi dworskiej, ogó 

utworzono zgórą 100.000 nowych 0- 
sad. Biorąc pod uwagę, iż Litwa ogó- 
łem posiada 300.000 gospodarstw, na 
leży przyznać, iż reforma rołna do- 
tknęła wielką ilość gospodarstw w 
Łitwie. 

Komasacja gruntów wiejskich d<- 
ła bardzo pomyślne wyniki. Nadmiar 
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„wilgoci w wielu miejscowościach za- 

"WILEŃSKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

Codziennie o godz. 8 min. 15. 
WIELKA 24, Ognisko. Atademickie. 

ъ 

Amnestja dla francuskich 
kolonij. 

" PARYŻ, (Pat). Tzba przyjęła jednogłośnie 
-projekt ustawy amnestyjnej. Amnestja-stoso 
wać się będzie automatycznie jedyni: do 
Algieru, Martyniki, wysp Reunion i: Gwade- 
lupy  Speejałue dekrety mają określać wa 
runki zastosowania amnestji do innych kó- 
lonij. Minister 'Sarraut wyjaśnił, że. zastrze 
żenia te są uzasadnione okrucieństwami, ja 
kich dopuszczali się niektórzy tubylcy w In 
dochinach, okrucieństwami, jakie nie mogą 
się powtórzyć. Į 

Napad na konsulat niemiecki 
w Dvnehurgu. 

DYNEBURG, (Pat). Wczoraj w nocy ko- 
munišci dyneburscy dokonali napadu na tu- 
tejszy Ikonsulat niemiecki. Po wyłamaniu 
c©kiennie w czierech oknach komuniści wy- 
bili niemal wszystkie szyby rzucając cegła- 
mi. Jedna z cegieł owinięta była w czerwone 

 płótne z napisem: „Precz z krwawym ter- 
rorem Hitlera w Niemczech. Dyneburski 
Komsomoł*. 

Konsul niemiecki Korye, który w chwili 
napadu udawał się właśnie na spoczynek, za 
wiadomił policję. Spisano protokół Spraw 
eów napadu jednakże nie zdołano ująć. 

Eksplozja w rafinerji. 
BORYSŁAW (Pat). Wczoraj o godzinie 

20,30 podczas badania wytrzymałości rozdzie 
łacza gazów w rafinerji nafty „Galicja* w Dro 
hobyczu nastąpiła eksplozja, wskutek czego 
rozdzielacz uległ kompletnemu zniszczeniu, a 
obsługa doznała porąnień. Palacz Władysław 
Zieliński jest ranny w głowę i ma przeciętą 
tentnicę szyi, zaś pomocnik destylatora Schle1 
mer doznał ciężkich obrażeń. Detonacja była 
słyszana w promieniu kilkudziesięciu metrów, 
w promieniu zaś 100 metrów wyleciały wszy 
stkie szyby z okien. Strąty wynoszą około 30 
tysięcy złotych. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj w 6-m du'n 

ciągnienia V klasy 26 P. P. Loterji Klasowej 
większe wygrane padły na następujące nume 
ry losów: 

15 tysięcy złotych — 20.835, 139 943; 
5 tysięcy — 22,050, 27,067, 57.901, 99.845, 
102.606, 120.707, 125.346, 141 764, 

Pod znakiem swastyki. 
Cesarskie barwy. 
Dekret prezydenta Rzeszy. 

BERLIN (Pat). Prezydent Hinden- 
burg wydał dziś dekret, zmieniający 
wojskowe godła niemieckie. Zmiana 
polega przedewszystkiem na usunię- 
ciu z niemieckiej flagi wojennej na- 

rożnika o barwach republikańskich o- 
raz wprowadzeniu jednolitej kokardy 
na czapkach członków Reichswehry 
i Stahlhelmu o barwach czarno-biało- 
czerwonych. 

Kim jest podpalacz Reichstagu ? 
PAFYŻ, (Pat). Dzisiejszy „Le Populaire* 

zamieszcza informacje, z których wynika 
niezbicie, że van der Luehbe był nietylko 
narodówym socjalistą, lecz ponadto agentem 
prowakatorem tajnej policji niemieckiej. 
Dziennik stwierdza, że paszport holenderski 
którym legitymował się van der Luebbe, sfa 
brykowany jest przez Niemców. 

Luebbe miał wspólników, którzy, jak 
wiadomo, zdołali zbiee Dziennik oświadeza 
dalej, że wspólnikami tymi było 6 czy 7 
hitleroweów, którzy w chwili wybuchu po- 
żaru znajdowali się wraz z oddziałem hi- 
tlerowców w pałacu ministra Goeringa, łą- 
ezącym się korytarzem podziemnym z gma- 
chem parlamentu Na rozkaz zgóry przeszii 

oni z pałacu korytarzem tym do Reichstagu 
i podłożywszy ogień, tą samą drogą powróci- 

Ii, łącząc się znowu z grupą hitlerowców, 
którą na chwilę, stosownie do udzielonego im 
rozkazu, cpuścili, ażeby zaś winę przerzucić 
ma komunistów i socjalistów, użyto agenta: 
prowakatora Luebbe. ` 

Według dochodzeń policji saskiej, Luebhe 
prowadził w swoim czasie agitację w duchu 
narodowo-socjalistycznym. Jako prowokator 
tajnej policji działał na rachunek hitlerow- 
eów oraz grupy właścicieli kopalń nafty, któ 
ra to grupa według dziennika, dąży do zer 
wania stosunków z Rosją Sowiecką, a więe 
wstrzymania importu nafty rosyjskiej. 

Z GODZIENNEJ RUBRYKI. 

BERLIN, (Pat). „Veelkischer Bcobachter“ 
donosi, że w dniu wczorajszym aresztowani 
zostali w Monachjum redaktor „Illustrierte 
Presse" Lorand i dyrektor Schauspielhansu 
Falkenberg. Arcsztowani podejrzani ва © 
udział w akcji komunistycznej. 

KROLEWIEC, (Pat) Na polecenie prezy- 
denta pelicji redaktor naczelny socejalistycz- 

nej „Volksztg.* Wyrgatsch zęstał aresztowa- 
ny. 2 

BERLIN, (Pat). Biuro Wolšfa donosi, że 
na konsula szwedzkiego w Sztutgarcie do- 
konali napadu dwaj nieznani sprawcy. Na 
pastnicy wdrali się do mieszkania konsula, 
podając się za agentów policji i ciężko po- 
bili go. Szwedzki konsul generalny p. Wan- 
ner był przewodniczącym niemieckiego in 
stytutu badania zagadnień międzynarodowych 
w Sztutgarcie. 

PARYŻ, (Pat). Ze Strasburga donoszą, że 
franeuski kupiec Ragnenau, zamieszkały w 
Busenhergu w Pałażynacie, napadnięty zogjał 

w swejem mieszkaniu przez bandę uzbrojo- 
nych hitleroweów, na czele której stał miej- 
scewy - nauczyciel. Hitlerowcy  przeszukałi 
mu mieszkanie, zabrali znalezioną gotówkę 
i zmusili kupca do natychmiastowego opusz 
czenia mieszkania i miasta, nie pozwalajac 
mu zabrać ze sobą żony i 5 dzieci. Raguenau 
przybył do Francji.   

mienia żyzne grunty w bagno i unie< 
możliwia prowadzenie  gospodarki 

rolnej. O ile nie brać pod uwagę prze- 
kopanego kanału pomiędzy Wenią a 
Dubisą; mającego znaczenie strite: 
giczne, należy stwierdzić, iż w ciągu 
120 lat Rosjanie mie przeprowadziłi 
w Litwie żadnych prac meljoracyj- 
nych. Pomimo braku środków pie- 
niężnych w ciągu 15 lat Litwa osu- 
szyła 240.000 ha gruntów i dokonała 
wielu innych prae meljoracyjnych. : 

Dzięki staraniom rządu w ciągu 

tego krótkiego stosunkowo czasu w 
Litwie rozwinięto gospodarkę miecz-- 
ną, która zajmuje w: eksporcie litew 

skim poważne miejsce, przynosi pav 

stwu ok. 46 milj. lt. rocznie. Nadta 
rozwinęła się w Litwie gospodarka 
hodowlana, a eksport świń i bekonów 
zajmuje w handlu liiewskim jedno z 
pierwszych miejsce. W-r. 1932 Litwa 
zajęła pod wzgłędem eksportu beko- 
„nów do Anglji 4 miejsce po Danji, 
Polsce i Holandji. Bekony litewskie 
pod wzgłędem jakości nie ustępują 
w niezem: bekonom duńskim. Е 

Litwa, <ktora doniedawna impot- 
towała cukier z zagranicy, obecnie 
posiada własną cukrownię, która po- 
krywa 3/4 całego zapotrzebowania. 
Niektóre dziedziny rolnictwa, w wy- 
niku ogólnej konjunktury mrusiały @- 
paść. "Tak mp. upadł -eksport koni, 

"który z 16 milj. lt. przed kilku łaty 
obniżył się w r. 1932 do 2,2 milį. t. 
Upadł także eksport. Inu litewskiego, 
który z 80 milj. М. w r. 1927, spadł 

*do 11,6 milį: lt. w r: 1932. Upadek 
eksportu Inu został spowodowany za- | 
-równo spadkiem cenna ten .produkł,||«< 
jak też zmniejszeniem się jego pro- 
dukcji. Obszar gruntów zajęty pod 
uprawę lnu, który wynosił przed kil- 

"kur laty 80 tys. ha w r.-1932 zmniej- 
szył się do 40 tys. ha. W dziedzinie 
oświaty rolnej Litwa również uczy- 

„nila znaczny postęp. я 
Przed wojną Litwa posiadała 1 wyż 

szą i 2 niższe szkoły rolnicze. Obecnie 
zaś posiada Akademję Rolniczą w 
Datnowie, 4 wyższe szkoły rolnicze, 

10 szkół miższych, 16 powszechnych 
szkół rolnych, 8 szkół gospodarstwa 
domowego i 298, klas rolniczych. Do. 
wszystkich wymienionych szkół ogó- 
łem uczęszcza 6 tys. osób. Rolnicy 
litewscy zorganizowali cały szereg 
kooperatyw, odgrywających w gospo- 
darczem życiu Litwy dużą rolę. Na 
ogólną ilość wyeksportowanego w r. 
1932 masła 9,9 milj. kg. 93 proc. wy- 
eksportowalo  T-w0 „Pienocentras“ 
Sami T-w0 „Lietukis“ w ciągu roku 
1931 posiadało 36 milj. It. obrotu. 

    

O REFORMIE ROLNEJ W LITWIE. 

„Lietuvos Žinios“ w Nr. 50 z dnia 
"2.111. 1933 r. tak piszą: 

Kwestja reformy rolnej w Litwie 
oddawna absorbowała umysły, co wy- 
lało się w postaci przyjętej przez Li- 
tewski Sejm Ustawodawczy reformy 
rolnej. Dziś jednak ustawa ta została 
zmieniona, a niewywłaszczałna nor- 
ma majątkowa podniesiona do 150 ha. 
W czasie dyskusji nad ustaleniem 
normy miewywłaszczalnej tautinincy 

w Sejmie Ustawodawczym wypowie- 

dzieli scię przeciwko reformie rolnej, 

chrz.-demokraci domagali się pozo- 

stawiania większej normy niewywła- 

szczalnej, zaś hudowcy walczyli o 

zmniejszenie ośrodków  majątko- 

wych. 
Ludowcy wychodzili z założenia, 

iż rolnik sam winien uprawiać swą 

ziemię. Jednak w drodze kompromi- 

su niewywłaszczałna norma majątko- 

wa ustalona została w wysokości 80 

ha. Rząd narodowców zmienił ustawę 

o reformie rolnej i normę majątkową 

powiększył do 150-ciu ha. Ponieważ 
w” dzisiejszcych czasach małe gospo- 
darstwa rolne są majbardziej rentow- 

ne, posunięcie rządu tautininków nie 

posiada żadnego uzasadnienia. Zjazd 
Związku Ludowców będzie musiał po- 
ważnie zająć się omówieniem spraw 

gospodarczych kraju. 

     

   

PROF. BIRŻISZKA O DZIAŁALNOŚCI 
ZW. WYZW. WILNA. Ta 

Prezes Zw. Wiyzw.Wilna prof. M. B*- 
żiszka wygłosił w dn. 12 b. m. odczyt radio: 
wy, w którym oświadeza, iż założenie oddzia- 

łu Zw. Wyzwolznia Wilna na Wileńszczyźnie 
jest nierealne, gdyż raziłoby Litwinów 
wileński: a przešlad i н 
tewska Wžleiszczyzny može byč mimo Wszy 
stko spokojna, gdyż działalność Zw. Wyzw. 
Wilna dajż pomyśime yniki, 

Pozatem, prof. ka mówił e krążą- 
cych pogłoskach, jakoby marsz. Piłsudski 
zamierzał oddać Łitwie Wilno. Litwa się . 
jednak — zdaniem prelegenta — nie śp. 

ilno samo coraz bardziej. 
(Wab'j- - 
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"WSTYD! 
W czasie przemówień na wiecu a- 

kademickim (z udziałem profesorów 

irektora Opoczyńskiego) padło z ust 

prof. Glixellego określenie, że wszyscy 

mianowani przez rząd profesorowie 

będą wchodzili do przez 

„czarne wejście intryg politycznych, 

przez kuchnię (!?) ministerjalną*. 

uczelni 

Tak słuchającą mabożnie 

kierowników młodzież uświadamiało 

się dnia 13 marca w Wilnie. Takie się 

jej podsuwało pojęcia i ocenę przysz- 

łych wykładowców, taki się przyjem- 

ny gruni przygotowywało „dla spokoj 

nej pracy (pedagogiczno-naukowej“. 

Dia „wolności nauki, o którą tak 

walczono. Zapowiada się rodzaj tero- 

ru i zbiera zapasy potępienia dla tych, 

którzy kiedyś mają być jej krzewicie- 

dami. „Specami dyscyplinarnymi“, na- 

zwał ich prof. Glixelli. Dalej poszedł 

Zapowiedział zjawienie się profeso- 

rów w typie Pelikana, znanego z 

przed stu laty. 

| Gzy jednak nie za daleko pan po- 

szedł, Panie Profesorze? Wszak pan 

i pańscy słuchacze, którzy skwapliwie 

podjęli pańskie określenie, wiecie 

kim był Pelikan i kto go mianował? 

swych 

Była to kreatura Nowosilcowa, ro- 

syjskiego senatora, prześladowcy nie 

nauki bynajmniej, ale polskości, naro- 

dowej młodzieży polskiej, filaretów i 

ich kolegów. 

Rospusinik; pijak i łapownik, na 

żołdzie rosyjskiego rządu i przez ten 

rząd opłacany, wytworzył w czołobit- 

mej swej służbistości nowy system na 

Wszechnicy Wileńskiej, szpiegowania 

studentów na każdym kroku, starał 

się by zasłużyć na pochwałę, przyła- 

pać polską młodzież na każdym odru- 

chu patrjotyzmu (który się wtedy nie 

zaznaczał rozbijaniem sklepów i bi- 

ciem inowierców), starał się tę mło- 

dzież demoralizować, ułatwiając za- 

bawy, hulanki i swawole pijackic. 

miał wśród odłamu tego typu studen- 

tów pewnego rodzaju uznanie. Sam, 

ani człowiekiem nauki nie był, ani w 

mikim szacunku nie wzbudzał. Ponie- 

'waż przyjmował hojnie (za pobrane 

łapówki), więc goście i karty były u 

niego częstą rozrywką.  Zdradzał i 

donosił rosyjskim urzędnikom, 

co tylko odkrył, wyszpiegował lub 

wymyślił, i otrzymał za to pieniądze. 

Studenci rysowali na jego drzwiach 

szubienicę i wieszali zdechłe psy. 

Była to jedna z wstrętniejszych 

kreatur, zatrutych moskalofilstwem, 

podstępny, chociaż wszystkim znany 

„wróg nie swobód uniwersy- 

-+eckich, które wtedy nie i- 

stniały, ale polskości. 

Trudno oczom i uszom wierzyć, by 

tego rodzaju słowa padły na wolnej 

Wszechnicy Batorowej po tyłu latach 

miewoli i ucisku. Wystawia się mło- 

dzieży rząd polski, własny rząd 

wolnego kraju, jako taki 

sam, jak rząd zaborczy z 

przed 100 1. i profesorów, ki. byli 

mianowani przez ten polski rząd, iden 

tyfikuje się z najpodlejszemi typami, 

zaprzedanemi Rosji, posa- 

"dzonemi tu dla wynaradawiania pol- 

skiej młodzieży. 

Dlatego właśnie, że nie jest sto lat 

temu,dlatego, że jesteśmy w wolnej 

ojczyźnie i niema Pelikanów, ani spe- 

ców dyscyplinarnych, dlatego ta- 

kie 

Szałe. 

Wielki wstyd! 

Zniesiono dawną formę autono- 

mji, „zgwałcono i złamano jej swobo- 

dy = krzyczycie. Ale kto złamał i 

zgwałcił swobodę nauczania i uczenia 

się? Czego konsekweneją było zniesie- 

nie swobód akademickich? 

Czy walka profesorów, zupełnie 

zrozumiała, była na każdym odcinku 

wałką o pradawne prawa uniwersyte- 

tów — czy też nie miała podszewki 

politycznej? Zmiany, jeśli były potrze- 

bne, spory i przekonywania się mogły 

i powinny byby być opracowane 

przez dojrzałe głowy w spokoju ga- 

binetów, ale nie rzucane w tłum źle 

wychowanej młodzieży, z której sobie 

robiono taran do rozbijania projek- 

tów ministerjalnych, upajano ją ha- 

rzeczy można wygła- 

słami jedności — ucząc jednocześnie 

separatyzmu i potępiania z rozdziera- 

niem szat tej młodzieży, która, z au- 

tonomją czy bez, ale, na Boga, chce 

się tylko uczyć. 

Takiej modzieży wprawdzie jest 

mało, ale może tak jak w Sodomie... 

ci uratują sprawiedliwość, która z ka- 

tedr profesorskich uciekła w dn. 13 

marca w Wilnie. 

H. Rom. 

KU BJ E R М КК 

ODEZWA. 
WARSZAWA (Pat). Główny Komi 

tet Obchodu Imienin Pierwsz 

szałka Polski Józefa Piłsudski 

łosił następującą odezwę: 

OBYWATELE! 
Józef Piłsudski, — to pierwsze po 

powstaniu styczniowem hasło two- 

rzenia własnego wojska dla czynnej 

walki z zaborcą. Józef Piłsudski — to 

cręż polski, okryty sławą Legjonów w 

  

  €g0-0g- 

wojnie światowej. Józef Piłsudski 

to wola życia i zwycięstwa na progu 

niepodległej ojczyzny, wyrażona wie- 

kopomną obroną Lwowa i Wilna. Jó- 

zef Piłsudski, — to granice dzisiejszej 

Rzeczypospolitej, zakreślone siłą po: 

skiego oręża. Józef Piłsudski — to 

chlubny pokój, owoc pracy zwycięs- 

kiego Wodza Narodu. Józef Piłsudski 

—- to hasło wspólnego trudu dla utr- 

walenia potęgi Rzeczypospolitej w 

mowej społeczności polskiej. 

19 marca, imieniny Wodza Polski 

Niepodległej — to dzień święta, a za- 

razem bodziec domowych twórczych 

czytniejsze 

  

   czynów. Czyny łe tem s: 

być muszą, im cięższy kryzys gosp: 

Wielkie 

czyny w trudnych dokonane warun- 
darczy staje im na drodze. 

kach, wymagają od społeczeństwa s0- 

lidarności, pomocy i karnego wysiłku. 

Ufny w te enoty zbiorowości na- 

szej, rząd planuje walkę z kryzysem 

gospodarczym, przeprowadzając usta 

we o funduszu pracy, rozpoczynając 

roboty publiczne w całym kraju, z bu 

dową kolei Warszawa—Radom na cze 

le, do której to budowy przystępuje 

właśnie w dniu imienin Pierwszego 

Marszałka Piłsudskiego. 
OBYWATELE! Dzień 

Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego— 

to dzień siawy i szczęścia. Dzień tea 

imienin 

święcimy pod hasłem: „U granie Rze 

czypospolitej straż ezujna, bohaters- 

ka, wewnątrz Ojczyzny -— walka nie- 

szystkich i po   ustępliwa o prace dla w: 

prawę gospodarczą w kraju". 

Niech żyje Pierwszy Marszałek 

Polski Józef Piłsudski! 
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Walki na Dalekim Wschodzie. 
TOKIO (Pat). Koło Hsi-Feng-Kon 

trwają zacięte walki. Straty są bardzo 

kie po obu stronach. Japończycy 

ałi posiłki z Ping-Czuan. Chiń- 

czycy w godzinach porannych zaata- 
   

SLS SS PRN STI IAE TAIKOS INTO IIS 

Nowy gmach Y.M.C.A. w Warszawie. 

  

Zoslał częściowo uruchomiony i oddany 

do użytku w Warszawie olbrzymi gmach, wy 

budowany przez polską Y. M. C. A, przy ul. 

  

PRACE CIAŁ USTAWODAWCZYCH. 
Plenum Sejmu. 

WARSZAWA, (Pat). Marszałek otworzył 

96-te plenarne posiedzenie o godzinie 4ej 

po południu. 
[Po przyjęciu przez Izbę w obu czyta- 

miath kilku projaktów ustaw pos. KAMIŃSKI 

(BB) zreferował nowelę do ustawy o uwła- 
szczeniu byłych czynszowników w wojewódz 

twach kresowych. Chodziło o to, żeby reszta. 

ceny kupna została rozłożona na łat 10, 

względnie 15. Oprocentowanie niezaplaconči 

części ma wynosić 3 proc. roczni2. Po dyskn- 

sji Sejm przyjął projekt w 2 i 3 czytaniu 

Dyskusję wywołała również sprawa kon: 

wersji niektórych pożyczek Banku Rolnego. 

Odnośną ustawę w obu czytaniach przyjęte. 

Poseł HYLA złożył sprawozdanie o dwóch 

wnioskach: BB. i PPS., zmieniających ust: 

wę z roku 1932 o wykupie gruntów, podlega 

jących ustawie o ochronie drobnych dziet- 

żawców. Komisja reform rolnych wzięła za 

podstawę wnios:k BB. Wysunięty w tym 

wniosku projekt ustawy Izba przyjęła w 2 

i 8 czytaniu. 
Dłuższa dyskusja wywiązała się w dalszym 

ciągu posiedzenia nad nowelą do ustawy o 

Funduszu Drogowym. Sprawozdawca pos. 

KOSYDARSKI podniósł, że nowela znosi 0- 

płaty od biletów autobusowych, znosi dalej 
opłatę od ciężarów pojazdów mechaniczny wh 

i obciążenia związane z tonno-kilometram 

W/ głosowaniu odrzucono poprawki mniej: 

szości i nowelę przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 

Przyjęto następni» w obu czytaniach, po 

referacie pos. a LASKOWISKIEGO nowelę do 

ustawy o pomocy państwowej na odbudowę 

budynków, zniszczonych wskutek działań wo 

jennych. Nowela ta umarza całkowicie po- 

życzki na cele odbudowy — nieprzewyżs 
jące tysiąca złotych. Umorzinie to do \ 

przeszło 104 tysięcy pożyczek w łącznej kwo 

cie zgórą 41 miljonów złotych. 
Na wniosek komisji regulaminowej Sejm 

uchwalił, że zostaną wydani sądom posło- 

wie Koniarek, Laskowski, Marjan Dąbrow 

ski, Starzyk, Wlróbel i Makólski. 
, Przyjęto dalej ustawę o przedłużeniu ter: 

minu składania miektórych egzaminów w 

szkołach akademickich. Ustawa pozwala stu 
dentom wydziału filozoficznego, którzy To:- 

poczęli studja według dawnego systemu 

składać egzamina końcowe według dawnych 

przepisów do 30 czerwca 1933 r. 
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Ubezpieczenia w Senacie. 
WIARSZAWIA, (Pat). Na 52-m piosiedzen n 

plenarnem Senatu prowadzono dalszą deba 

tę nad rządowym projaktem © ubezpieczeniu 

społecznem. Przeciwko projektowi występo- 

wali senatorka Kłuszyńska (PPS), sen. Kop- 

ciński (PPS), Ukrainiec Pawłykowski. sex 

Pepłowski z NPR. Oświadczyli oni, że ich 

stronnictwa głosować będą przeciwko usta- 

wie. Popierał ustawę sen. Klemensiewicz 

(BB), poczem dłuższe przemówienie wygłosił 

minister opieki społecznej dr. Hubieki, pod 

kreślając, że projekt ustawy mie pozostaje co 
do poziomu w tyle poza ustawodawstwami, o 
ubezpieczeniach socjalnych, obowiązującemi 

obecnie w zachodniej i środkowej Europie 

Opłaty za pomoc lekarską i lekarstwa wpro- 

wadziły w latach ostatnieh między innemi 

ustawodawstwa Belgji, Francji, Niemiec, Łot 

wy, Luksemburga i Szwajcarji. Pozostawienie 

instytucyj ubezpieczeniowych w ich obecnym 

stanie groziło dostownie miljonowej rzeszy 

ubezpieczonych zupełną utratą nabytych 

kiss S ZZO CRE 

Gorgonowa przed sądem. 
KRAKÓW, (Pat). W dniu dzisiejszym prze 

przeciwko Gorgonowej zeznawali w dalszym 

ciągu funkejonarjusze policji, przeprowadza- 

jący śledztwo bezpośrednio po zbrodni. Ze- 

znawał między innemi nadkomisarz Fran- 

kiewiez, komendant policji m. Lwowa. 

Świadek ten przedstawia szczegółowo pro- 

wadzone przez siebie śledztwo na miejscu 

w Brzuchowicach, a następnie po uwięzieniu 

Gorgonowej we Lwowie. Na kategoryczne PY 

tanie prokuratora, czy podejrzenie skierowa 

ło się przeciwko oskarżonej odrazu, czy też 

później, świadek odpowiada z przekonaniem, 

Powrót z krainy krwi i łez. 

Dzień 16 marca 1923 r. pozostanie 

w sercach 28 Polaków skazanych w 

. Rosji sow. na karę Śmierci — nieza- 

tartym. 
W tym dniu odbyła się I wymiana 

więźniów politycznych pomiędzy Pol- 

ską a Rosją. 

Polska wydała Rosji sow. 23 ko- 

munistów ma czele z posłem Dąba- 

łem, otrzymując wzamian 23 Pola- 

ków skazanych na karę Śmierci. 

Wspomnienia, budzące dreszcze 

zgrozy z przeżyć w kraju ,wolności*, 

kierują myśli w X rocznicę powrotu 

wstecz, kiedy to, wyczerpani fizycz- 

nie, po latach przebywania w kaza- 

matach więzień i lochów osławionej 

„Cze-ka* stanęliśmy przed „Ziemią 

obiecaną* — Wolną Ojczyzną... 

25.11.23 r. przebywając w więzie- 

niu w Butyrkach w Moskwie, Polacy 

zostali spłoszeni tem, że w niedzielę 

wywołano „z nzeczami* pierwszego 
skazańca na śmierć p. Tadeusza Da- 

mielaka, a po upływie pół godziny 
autora niniejszego wspomnienia. By- 

liśmy pewni, że wykonują wyroki, 
albowiem skazańców wywożono spe- 
ejalnym samochodem „,Cze-ka'* na M. 
Łubiankę — miejsce stracenia. 

Po przybyciu mojem na Łubiankę 

  

(Wspomnienia). 

zastałem 12 osób skazanych, poczem 

w ciągu 1'/, godziny dostarczono jes:- 

cze 5 osób. Siedzieliśmy 13 mężczy 

i 4 kobiety w lochu, bez okien i świa- 

tła przy małej lampce naftowej do 

późna. Przed północą pod „Sekretem 

dowiedzieliśmy się od  konwojen!a 

przy drzwiach, że jedziemy „w Po!- 

szu”... W skupieniu i powadze chwili 

czekaliśmy dalszych następstw. Po- 

dano duży samochód ciężarowy i 2 

osobowe,  przeładowane agentami 

„Cze-ka*. Przy zachowaniu najdalej 

idącej ostrożności i tajemnicy samo- 

chody ruszyły nocą z podwórza we- 

wnętrznego więzienia GPU na dwo- 

rzec. Na dworcu żywej osoby. Straž 

na każdym kroku, pocichu do wago- 

nu IV klasy... Łoskot karabinów es- 

korty był dzwonem kajdanów naszych 

Ojców meszerujących po stepach Sy- 

biru... 

Niezwłocznie przybyła jak zawsze 

troskliwa delegacja P. Q. K. na czele 

z“p. mec. Lewaszkiewiczową, Piesz- 

kową i Wenawerem. Dostarczyła pro- 

wjant i skromną gotówkę na najnie- 

zkędniejsze potrzeby. 3 

„Cel i kres naszej węwrówki były 
widoczne... (Cicha modlitwa kobiet, 
łza szczęścia i hymn zbolałych serc 

     
   

że sumiennęm zbadaniu wszystkich po- 
szłak podejrzenie skierowało się zdecydowa- 
nie przeciwko Gorgonowej. 

Zeznawała jeszcze 17-1etnia Olga Jezier 
ska, która służyła u Zarembów w willi prze: 
2 miesiące, opisując stosunki panujące w ro- 
dzinie Zaremby i jako ostatni świadek Marja 
Lueht, żona konduktora, sąsiadka Zarembów. 

Zamykająe rozprawę, przewodniczący za 
powiedział, że we czwartek nastąpi wyjazd 
trybunału i ławy przysięgłych do Lwowa ее- 
lem urządzenia wizji lokalnej w willi w 
Brzuchowicach. 

uprawnień. Reforma musi ratować tę insty- 

tueję Wi całości swej ustawa nietylko daje 

ubezpieczenie robetnikom na starość, nietyl 

ko edciąża gospodarkę narodową ©d zbyt 

wiełkich obciążeń na niektórych terenach 

kraju, nietylko stwarza podstawę do rażo- 

wania wspomnianych instytucyj ubezpiecze- 

niowych, ale i ujednostajnia ustawodawstwo 

społeczne na terenie całego państwa. W eza- 

sie obrad nad tą ustawą w obu Izbach kluh 

BBWR wniósł szereg poprawek, ulepszaja- 

cych samo ubezpieczenie tak wybitnie, że 

ze strony ubezpieczonych należy mu się za 

to prawdziwe uznanie. Ustawa ma rzeczywi- 

ste cechy zdrowego kompromisu i sołidac- 

ności czynników, odpowiedzialnych za losy 

państwa. 
Sejm w głosowaniu uchwalił en bloc pro- 

jekt ustawy razem z poprawkami (huczne 

oklaski na ławach BBWIR). 
Przed zamknięciem posiedzenia marsza- 

iadomił, że Klub Narodowy wni 

istra spraw wewnętrznych inter- 

pelację w sprawie postępowania władz poli- 

cyjnych w Poznaniu. Następne posiedzenie w 

piątek g. 10 rano 

Selmowa komisja skarbowa. 
WARSZAWA (Pat). Na wtorkowem posie 

dzeniu skarbowej komisji Sejmu przyjęto w 

drugiem i trzeciem czytaniu projekt ustawy o 

biletach skarbowych. Ustawa upoważnia mini 

stra skarbu do wypuszczenia biletów skarbu 
wych z terminem nie dłuższym niż 1 rok, z 
tem, że suma biletów, znąjdujących się w ©- 

» biegu nie może przekraczać 200 miljonów zło 
tych. Następnie przyjęto w drugiem i trz m 
czytaniu projekt ustawy, zatwierdzającej zmia 
ny statutu Bąnku Połskiego, uchwalone w 
lutym tego roku na ogólnem zebraniu akcjo- 
narjuszów Banku Polskiego. Główne zmiany 
statutu dotyczą przejścia z pokrycia dewizo- 

wo-zlotego, na kruszcowo-złote, jak również 
pokrycia natychmiast plainych zobowiązań. 

Zmiany te idą w kierunku wskazań miedzv- 

narodowej komisji złota przy komisji fin, 

sowej Ligi Narodów oraz międzynarodowej 

komisji przygotowawczej do międzynarodo- 

wej komisji ekonomicznej. Wreszcie prz 
to projekt ustawy o ulgach dla nowowzno 
nych budowli. 

Rzekomo pijani. 
GDAŃSK, (Pat). W środę rano w lokal" 

redakcyjnym socjalistycznego pisma „Dan- 
ziger Volkstimme* wybite zostały szyby Jak 
stwierdzeno, sprawcami byli hitlerowcy, mia 
nowicie członek Vołstagu Maas oraz członek 
organizacji hitlerowskiej Kuehn. Według wy 
jaśnienia prezydjum policji, obaj sprawcy 
napadu byli rzekemo pijani. 

   

        

   

    

   

Gmach ten wyposażony 
ne urządzenia do 

rtowych. 

Marji Konopnickiej. 
jest we wszystkie nowoc 
najrozmaitszych gier spo 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Alicja Bełeikowska: „Niech 

szałek Józet Piłsudski*! Życiory 
mi — poezje. Warszawa 1933 r., Główna Ks'ę 
garnia Wojskowa. ron 208, cena 4 zi. 

Oddawna odezuwaliśmy brak wydawnie 
wa ,któreby skupiało pełny materjał, pot 
bny przy organizacji cbchodów ku czci Pier- 

wszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskie 

go. — Tego rodzaju obchód, najskromniejszy 
nawet, przewiduje K 

mie odczyt, poś 
szałka, oraz częś 
klamacja). 

Brakowi, temu zar: 
książki, na której t 
pnie opraco 
szałka Polski, 

    

   
  

     

    
   
    

   
   
   

  

   
   

  

ydanie niniejszej 
ładają się przystę 
Pisrwszego Mar 

śni o Marszałku PR 
w układzie znaneg 

  

sudskim z 
kompozytora, F 0, oraz pce 
zje, — a wd niejsze utwory 

  

zmarłych postó Edworda Słońskiego, Jul 

jana Ejsmionda i Or-Ota. Życiorys przeplata 

ny jest licznemi ilustracjami, które obrazują 
Marszałka Piłsudskiego od Jego łat najmlod 
szych aż do chwiłi obecnej. 

Nie wątpimy, że książeczka niniejsza społ 

ni należycie swe zadanie, pogłębiając miłość 
dla najofiarniejszzgo Syna Ojczyzny, Marszał 
ła Józefa Piłsudskiego, zarówno w szeregaci: 
żołnierskich, jak i wśród młodzieży szkolnej 
4 w całem społeczeństwie. 

Wszystkie osoby, w których posiadan'u 
znajdują się piosenki o Marszałku Piłsud- 
skim, proszon» są 0 madsyłanie ich pod 
adresem Alicji Bełcikowskiej, Warszawa, ul 
Wiejska 2 m. 3, telefon 9—13—1 

— Alieja Bełcikowska. „Marszałek Józef 
Piłsudski w służbie Ojczyznyć. Warszawa 
1933. — Główna Księgarnia Wojskowa. -- 
Stron 40. — Cena 50 gr. 

Książeczka zawiera popularni» opracow i 
ny życiorys Marszałka Piłsudskiego i liczni 
ilustracje, obrazują «ie Marszałka od Je- 
go lat najmłodszych aż do obecnej chwili. 

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał się Nr. 6 dwutygodnika „Młoda 

Matka* poświęcony. zdrowiu i wychowan'u 
dziecka do lat 7. 

: ale lekarskim zawiera artykuły 
„Kiedy dziecko wymaga leczenia w szpit 
dr. J. Bogdanowócz; „O t. zw. krzywicy szy” 
dr. Z. Morawski; „Potrzeba wietrzenia miesz 
kań* dr P. Wójciak; „Podsłuchane rozmowy* 
— S. S.: ws ówki praktyczn* „Jarzyny se 
zonowe* — dr. T. Lewenfiszowa; dalszy cią! 
artykułu p. t. „Wpływ otoczenia na dziecko” 
— W. Kalinowska; „Rady.lekarza, a postępe 

wanie matki* — A. Malatyūska: „O czyta 

miu książek lekarskich* — M. Popowska; — 

„Zniknęły już śniegi, spłynęły już lody i rze 

ka poruszy się gładko” — J. Gażyńska; opo 

wiadanie dla dzieci *Przygoda Jędrusia“ — 

M. Kowalska. 

  

   

   

  

    

  

     

    

        

  

  

     

  

  

kowali gwałtownie japońskie pozycje 
po otrzymaniu znacznych posiłków. 

—:0:— 

Dwie wiadomości w związku 
z Japonją. 

Agencja ATE podaje: 
LONDYN. 14.III. W pisemnej odpowiedzi 

na interpelację w Izbie Gmin w sprawie w 
wozu broni na Daleki Wschód przedstaw 
rządu oświadczył, że od dnia 27 ub. m. za- 
warto kontrakty na wywóz 67.000 nabojów 
do kułomiotów dła Chin, oraz na 150 kara- 
binów maszynowych kalibru 7,7 mm. dla 
Japonji. Zamówienia te, w związku ze znie- 
seniem zakazu wywozu bron będą mogły być 
wykonane. Od 1 do 26 lutego wydano po- 
zwolenie na wywóz do Chin 20.800 karabinów 
maszynowych, oraz 6 miljonów nabojów. 

Tak więc „w odpowiedzi na inter- 

  

   

    

    

  

      
pelację* dowiedziała się lewi co 

wica. Nie należy przesadzać 
eniu, że w Genewie inne mo- 

  

tywy rządzą niż w Londynie. Idee 
iceami, a interes interesem 

Jednocześnie gdy pacyfiści uzbr 

jają obie walczące strony, gdy ludzie 

typu Bazyli aZcharow (,„sir*, „tajem- 
niczy Europejczyk” i t. d. P. T.) za- 
cierają ręce, jedna ze stron, Japonja 

robi co może „aby wyzwolić się z roli 

marjonetki w rękach pomysłowych 
handlarzy bronią. Robi tę kurację w 
myśl zasady „klin klinem*: 

„Daily Mail* donosi z Genewy o pogłos- 
kach, jakomy Japonja na paru wyspach mo- 
rza południowego założyła tajną bazę dla 
łodzi podwodnych. Niedawno wyjaśniło się, 
że Japonja na urządzenie tych portów prze” 
znaczyła około 5 miljonów yen. Wiadomości 
o tem zakomunikowano na tajnem posiedze- 
niu komisji mandatowej Ligi Narodów. Ko- 
misja sprawę tę przedstawi Radzie Ligi. We- 
dług wiadomości z Ameryki, założenie tych 

baz jest sprzeczne z artykułem 22-im statutu 

Ligi i zasadami traktatu waszyngtońskiego. 

Wiadomość ta łączy się z tem *9 
pisaliśmy w artykule „Japonja nie 

odda wysp na Pacyfiku". Jak widać, 

wyspy te są jej naprawdę potrzebne. 

Ale sprawa powędruje do Ligi Naro- 

dów. Ta Genewa, co za cudowna in- 

stytucja!... jim. 

    

    

  

  

  

   

Kronika  telegraficzna. 
,  — Ambasador niemiecki w Waszyngłoni* 
von Prittwitz podał się do dymisji ze wzglę 
du na swój negatywny stosunek do rząd: 
Hitlera. 

— Amerykańska pożyczka krótkotermi- 
mowa na sumę 800 miljonów dolarów w ©- 

tyfikatach skarbowych została pokryta prze” 

szło dwukrotnie. 
— Giełda towarowa w Nowym Yorku r%% 

poczęła dziś normalnie swoje czynności. 
— Straty wyrządzone przez tornado w 

stanach Tennessee ż Missouri (St. Zjedn) sie 
gają wielu miljonów dolarów. Wiele wsi 1 
miasteczek ucierpiało z powodu huraganu w 
sposób bardzo dotkliwy. Włedług dotychcza- 
sowych danych, utraciły życie 23 osoby, 3 
przeszło 200 jest rannych. 

"GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). DEWIZY: Londyn 30,90 
— 30,60. Nowy York 8,90 1/4 — 8,86 1/4. 
Paryż 35.21 — 35.08. Szwajcarja 173,38 — 
172,52 Berlin w obr. nieof. 212,60. Tend. c0- 

kolwiek mocniejsza. 
AKCJE: Bank Polski 75,50 — 75,25. Lit- 

pop 10,75. Starachowice 9,60.  Tenden-ja 

słabsza. 
Dołar w obrotach pry 
Rubed złoty 4,78. 

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNIARSKA W; WILNIE. 

Ceny za towar średniej handłowej jakości, 
parytet Wilno, w złotych za 100 kg. 

Żyto jednolite 687 gl. 21,25; żyto zbierane 
669 g. 1. 20,50—21,00, tendencja mocniejsza. 
Owies zbierany * 15.00—15,50, tendencja stała. 

Mąka pszenna 0000-A. luksusowa  57,75— 
58,125 tendencja mocna; mąka żytnia do 50 

proc. 33,00; do 65 proc. 28,00; razowa 28.00; 
tendencja spokojna.; otręby pszenne cienkie 
12.00. 

Ogólny obrót 233,24 tonn. 

      

  

atnych 8,87 i pół 

EDI ISI PDT ESRT SNES АНСОЕ ТИ ЕССКИй 

polskich „Nie rzucim..* były prz'- 

kieństwem dla czerwonych satrapów 
a błogosławieństwem dla pozostałych 
więźniów Polaków. Następnego dnia 
stnęliśmy w Mińsku, gdzie dołączono 
6 Polaków również skazanych na ka- 
rę śmierci. Zaopiekował się nami n'e- 

odżałowanej pamięci Ś. p. Zieleziński 

punie strzegące i wspierając materja!- 

nie. Powikłania prawne komisyj re: 
patrjacyjnych przysporzyły nam wie- 

le cierpień, lecz żyła niezłomna na- 
dzieja, że wkrótce nastąpi zmiana 15- 
su. Podstęp dygnitarzy Mińskiego G. 
P. U., którzy zatruwałi nasz spokój, 
nie udał się. Wielu z nas, jeszcze w 
Moskwie proponowano wolność za 
„usługi w postaci podpisania dekla- 
racji o przynależności do partji kom. 

by potem rozstrzelać, jak uczynionóz 
prowokatorem Napoleonem Kaszew- 
kiem, rozstrzelanym wobec nieprzy- 
kiem, rozstrzelanym wobec nie pr 

jęcia przez delegację polską w Miń- 

sku. 

Z wagonu zabrano nas do więzie- 

nia pod pretekstem  „puszezenia w 
rczchód* 10 zakałdu, by „przyśpie- 

szyć* wymianę, ponieważ, rzekomo 
Rząd Polski zwleka z wymianą. Na- 
stępnego dnia jednakże zabrano nas 
zpowrotem do wagonu w pełnym kom 
plecie 17 mężczyzn i 6 kobiet, oraz 
dwoje dzieci w wieku 4 lat i 1'/, roku. 

   

  

Pociąg wyruszył w stronę Niego- 
riełoje—Kołosowo. Było zupełnie 

ciemno (inicjatywa komisarza sowiec 
kiego Wolskiego.) stanęliśmy od gra- 
nicy w odległości 150—200 mtr. Wy- 
siedliśmy na tor, dokoła straż mająca 
w ręku rewolwery „oglądamy się w 

stronę graniey. Blask świateł pochod- 
ni, ożywiony ruch... Zjawia się dele- 
gacja R. Polskiej na czele z p. Skrzyń- 
skim — prezesem Delegacji do Spraw 
Repatrjacji z Rosji, sekretarzem K 
lińskim, płk. Aleksandrowiczem i in- 
nymi. Następuje sprawdzanie gene- 
ralij poszczególnego skazańca, uścisk 
dłoni i krótkie słowa powitalne... 

Po dokonaniu podobnych czynno- 

ści na terenie Polski przez komisarza 

Wolskiego padły słowa: „Polacy pro- 
szę ruszać”... ё 

Ci, co zaglądali nieraz w 

śmierci. 

Jak *jewy, obdarci i wy 

z oczyma płonącemi jak rozżarzon= 

węgle, 'pochmumni, w najw zem 
skupieniu, z wyrazami na twarzy lęku 

i zgrozy — wuszyli 'w stronę granicy... 
Jeszcze kilkanaście kroków, czuje 

się jak gdyby zrodziła się obawa po- 
zostania na wrogiej ziemi. Przyśpie- 
sza się krok... wtem ostre jak stal 
i ciepłe jak promienie słońca padają 
polskie słowa komendy wojskowej.. 

Baczność... Prezentuj broń... i przepo- 
tężne dźwięki orkiestry przeszyły ро- 
wietrze grając Hymn Narodowy... 

Stwiamy pierwszy krok ma ziemi oj- 

czystej. Najstarszy wiekiem Ś. p. 

  

oczy 

ędznisii. 

      

  

    

Iwaszkiewicz, klęka, pochyla głowe 
i całuje Ziemię, która dla prawdziwe- 
go Polaka jest Najjaśniejszą... Wzru- 
szenie sięga do zenitu. Włosy najeżyły 

się, oczy płoną szczęściem, lecz mo- 

wę odebrało... Zaledwie wykrztusi- 
łem „Niech žyje Polska“... Ochtoneli- 

śmy... Na wolnej — wolni, pi! 

Rój dziennikarzy. kilku księż 

sta stołpecki, wojsko, polieja. Rozmo- 

wy nasze podobne były do bełkotania 

uszczęśliwionych dzieci na widox 

niatki po dłuższej rozłące... 

Ruszamy do Stołpeów. Tłumy pu- 

bliezności nie bacząc na późną godzi- 

nę. Sędziwa staruszka pyta mnie o sy- 

na. Znam go... ) ranię do reszty jej 

serca, bo wyczułem, że w matczynem 

sercu żyje nadzieja jeszeze zobaczenia 

go... 

Podróż do Warszawy w specjal- 
nym pociągu „Jur* w gronie dzienni 

Rozmowy, pogadanki, śpiew... 
wa! Nabożeństwo w koše. 

a celebrowane przez J. L. 

Arcybiskupa. również byłego skazań 

ca, Roppa. na intencję szezęśliwego 

powrotu. Pod duszę kojące dźwięki 

organów. niosły się dziękczynne sło- 

wa dla tych, którzy na śmierć nas 
posłali w imię Ojczyzny i trudem ra- 
towali... 

Poseł R. P. w Moskwie p. Knoll, 
który zawsze i dzielnie wczas inge- 

rował u władz moskiewskich; Naj- 
szłachetniejszy dowódca. wódz ducho- 

    

  

     
     

  

  

        

   
  

  

  

wy, oficer bez skazy i niestrudzony 
żołnierz Ojczyzny, który wpoił w nas 
miłość ku Ojczyźnie, uczył walczyć 
i konać z uśmiechem i godnością żoł- 
nierską — podpułkownik szt. gen. 

Siefan Mayert... Pp. Skrzyński, Kiliń- 

ski i wielu zacnych rodaków! 

  

Porzuciliśmy kraj krwi i łez! Dzóś 
„jeszcze nie ucichły w nas jęki mordn- 

wanych, wycie motorów samochodo 
wych by zagłuszyć strzały w rezyden 
cjach-lochach czerwonych katów, Ja- 

godów, Menżyńskich, Dzierżyńskich, 
Petersów i S-ki. „Szczęśliwy i wo!ny” 

kraj panowania kuli i prowok 

W X rocznicę szczęśliwego pow 

lu, przypominam współtowarzys 

niedoli, by w isposób godny Polaka 

w różnych dzielnicach Kraju uczejli 

pamięć miewinnie pomordowanych 

lub później zmarłych rodaków # З- 

szej grupy: Ś. p. ks. Butkiewiez, 5- Р- 

Aicybiskup Cieplak, waełun. Próch- 
niewicz i Ś. p. Iwaszkiewicz. 

Wolni, we własnej Ojczyźnie. 

damy w X rocznicę wyrazy najg'€ 

szej czci i wdzięczności tym, któr 

życie masze obronili, pomni, że to 

cie należy nie do nas, i je bez маВа - 

nia złożymy ma oltarzu krwii chwały. 

Chwała żyjącym! Cześć potegłym 

w obronie Najjaśniejszej! 

Józet Orło. 

— о о— 
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К Ю А.РЕ В О КЕ КЕЕ 
  

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Sytuacja powodziowa na prowincji. 

Z poszczegółnych powiatów Wileńszezyz 

my sygnalizują, iż rzeki szybko ruszą. Nick- 

tóre mniejsze rzeki już powoli ruszają. — 

Stoją tylkc większe rzeki i jeziora. Rzeka 

Dźwina ruszy nie szybciej niż w końcu mar 

ea. Jeziora Narocz, Dryświaty i inne pozbę- 

dą się pówłcki lodowej nie wcześniej niż w 

pierwszych dniach kwietnia, gdyż są zupe! 

nie zamarznięte. 

—— 

„ Brastaw. 
WALNY ZJAZD DELEGATÓW FEDERAC/I 

P. Z. 0. 0. 

    

   
   

      

ławiu doroczny W y Zjazd Def 

deracji P. Z. O. O. przy udziale 

  

  

wych organiz j 
skorowanej sali Domu Sportoweg 

Federacji przy ` 
I Brygady odegranego pr 
zku Rez'rwistów zajął miejsce 

Ajałnym. Zjazd zagaił prezes 
- Nowicki witając p 

wojska, pokrew 

h delegatów. Do ps: 
: ©. Tarasiewicz, 

i J. Chowaa- 
ak. p. starosta p. kpt. Jó- 
imieniu armji czynnej, į- 

„du Zw. Strze- 
p. Bronisław Zaleski, Prezes Zw. 

i Kierownik Sekretarjatu BRWR 
Nowicka Prezeska ZPOK., p. W. 
zudzin, delegat P. P. i p. Eljasz 

Trabszo przedstawiciel Zw. Org. Rolniczycn. 

   
   

        

   

    

poczet 

kach mars      

      

skiego. Z, 
zef Kasperski w 
Piotr Piałucha Prezes Pow. 
łęckiego, 

   

    

  

   

    

   

   

      

   

   
     

Na wniosek Prezydjaum uchwałono wysłać 
depesze hołdownicze do* Pana  Prezydenia 
Rzeczypospolitej, Pama Marszałka J. Piłsud 

eckiego, które zostały 

przyjęte huc: 

Po zarzą 
właściwe ob 
czne wygłos 
Pow. Zarz. iązku Re 
J. Mazurk z, prezes Zw. Os; 
M. Nawolski delegat Zw. Inw. Wbj. Sprawa 
zdanie Kom Rewizyjnej o prezes 
A. Jozanis, wstosząc udziełnie absolutor 

jum ustępującemu Zarządowi. 

Po obszernych 

  

      

  

   
   

referatach wygłoszony hi 

przez Prezesa R. Siła Nowickiego i kpt. i. 
Kasperskiego o najbliższych aniach i pro 
gramie pracy wśród rezerwistów i b. wojska 
wych, wybrano przez aklamację nowy Za- 
rząd Powiatowy Federacji w Brasławiu, w 
skład którego weszli: R. Siła Nowicki pr+- 
ces, O. Tarasiewicz i kpt. J. Kasperski jako 
wiceprezesi, oraz B. Kończakowski, A. Woj- 
ciechowicz, M. Nawolski, I. Rudomino i К 
Kapiurski jako członkowie. Do Kom Be 
wizyjnej wybrano: A. Jozanisa, St. Okniń 
skiego i i K у wskiego. Na zakoń 
czenie W У jednogłośnie uchwalił 
wyrazić prezesowi Federacji R. Siła Now + 
kiemu gorące uznanie i podziękowanie za 
B-ltmią niczmordowaną i owocną pracę na 
«stanowisku Prezesa Z. O. W., Federacji i Zw. 
Rezerwistów w Brasławiu. B. K. 

  

     

   

    

  

  

    
   

   

          

   

  

   

KRWAWA WALKA STRAŽNIKOW 
Z WŁOŚCIANAMI NA TLE POŁOWU RYB. 

Z Brasławia danoszą, iż wezeraj koio 
jeziora Bohińskiege między grupą włościan 
a strażnikami wynikła zacięta walka o bez- 
prawny połów ryb. 

Uzbrojeni w kije wieśniacy rzucili się na 
strażników z zamiarem pobicia i rozbroje- 
mia, Atak włościan strażniey odparli i zmu- 
«kli napastników do ucieczki. W, czasie roz 
praszania najaktywniejszych 11 włościan 
jeden z nich został ranny z karabinu. Jest to 
miejaki Pictr Bakłaniezow. Przewieziono go 
do szpitala. 

Przeciwko podburzającym wieśniakom i 
„stawiającym opór czynny om prowa 
dzi się dochodzenie. 

  

Nominacje w sądownictwie 
wojsk wem. 

W ostatnim Dzienniku Personalnym Min 
Spraw Włojsk znajdujemy wzmianki o awaa 

sach oficerów korpusu sądowego w Wil 

  

Prokurator przy W. S. O. Nr. III w Wilnie 
mjr. Proniewicz Wiładysław został mianowa- 
ny podpułkownikiem, podprokurator kpt. 
Piątkowski Jan — major:m, poruczricy Sm 
leński Tadeusz i Duszyński Henryk kap''x 
nami 

    

Nowe ulgi kolejowe 
dia młodzieży szkolnej. 
Dotychczas młodzież szkolna szkół 

średnich korzystała z t. zw. doraźnych 
ulg kolejowych z racji wakacyj, Św at 

it. p. Obecnie jak się dowiadujemy 

sprawa ta została zbadana i z dniem 

1 kwietnia r. b. poprzednie zarządze- 

mie co do wydawania ulg uczniom zo- 

staje anulowane „zaś ukaże się w dniu 

tym nowe zarządzenie na podsławie 

którego dyrel każdej szkoły šred- 

niej będzie wydawała uczniom i ucze- 

nicom legilymacje półroczne i rocz- 

ne uprawniające młodzież do korz; 
stania z 50 proc. ulgi w dowolnej ilo- 

' ści przejazdach i kierunkach. 

Obniżenie taryfy kolejowej 
na linji N.-Święciany — Ko- 

bylaiki. 
Dowiadujemy się, iż z dniem 1 

kwietnia r. b. Wileńska Dyrekcja Ko- 
lejowa ma linji wąskotorowej Nowo- 
Święciany—Kobylniki obniża taryfę 
kolejową o 30 proc. 

W. związku z tą obniżką ceny bi- 

letów przejazdowych z Wilna do Ko- 

bylnik będą znacznie tańsze od do- 
tychczasowych autobusowych. 

Specjalny pociąg do Warszawy 

Pociąg organizowany przez Związek Strze 

qecki z Wiilna do Warszawy, celem złożen a 

w dniu Imienin hołdu Marszałkowi Polski 

<ieszy się niezwykłem powodzeni*m. 

Побё zapisanych w chwili obecnej wyn» 

si już kiłkaset. 
Przypuszczalnie łiczba jadących dosięg- 

nie 1000 osób. Pragnący jechać winni Się 

niezwłocznie zapisać, gdyż może zabraknąc 

mi:jsc. 
Cena zł. 12,60. — Zapisy Vagons — L ts 

Il Cook. — Mickiewicza 6. 

  

      

  

   

  

Troki. 
Z ŻYCIA SZKOŁY POWSZECHNEJ. 

Dnia 5 marca br. staraniem szkoły pov 

szechnej w Trokach wystawiono w sali о 

pista“ dwie sztuki — „Tajemnicę“ L. Man 
„Kopeiuszk Zacharkiewiczówny. 

Przedstawieni* wypadło bardzo efektow- 

nie, dzięki pomocy Dowództwa 22 Baonu 

K. O. P., które na ten cel, zupełnie bezinte 
resow wypożyczyło salę i dało orkiestrę 
przygrywającą w czasie antraktów. 

Dochód przzznoczono na „Fundusz wy- 

cieczkowy* dla biednych dzieci. 

Z pogranicza. 
POSTRZELENIE DEZERTERÓW. 

Z Iwieńea donoszą, iż na graniey polsko- 
sowieckiej koło wsi Jaeuny pahrol KOP. po 
strzelił dwóch podejrzanych osobników za 
mierzających przedestać się na teren Biało- 
rusj sewieckiej. Rannymi osobnikami okazali 
się 21-letni Jan Kozłowski i 22-letni Onufry 
Adamaszow, którzy usiłowali zbiee przed po 
borem do Z. S. R. R. Rannych umieszczo- 
no w szpitalu. 

  

   

    

   

Z Teatru Letniego. 
w Warszawie. 

  

Z okazji 30-lecia Kasy Literackiej im. йу 

gmunta Kaweckiego wystawiono w Teat*z* 

Letnim w Warszawie jeden z jego pierw 

szych utworów: „Dramat Kaliny". 

Na zdjęciu widzimy scenę z tego utwor 

z udziałem Fertnera i Gorczyńskiej. 

Akcja rządowa w kierunku zniżki cen energji 
elektrycznej. 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra* 
w związku z ogólnopaństwową akcją 
rządową, zmierzającą do zniżki cen 
przedmiotów pierwszej potrzeby, ri- 
nisterstwo przemysłu i handlu uznało 
za konieczne przeprowadzenie rów- 
nież w granicach jak najszerszych 

zniżki taryf energji elektrycznej. Ak- 

js ta jesli prowadzona w imieniu mi- 

terstwa spraw wewnętrznych. U 

ile można wnioskować z niekomplet- 

nych jeszcze danych, otrzymanych do- 

tychczas przez ministerstwo przemy- 

słu i handlu, zniżka taryf wyniesie 

średnio około 10 proc., w niektórych 

województwach będzie większa i 

przekroczy przypuszczolnie naw't 

20 proc. 
Należy zaznaczyć, że szereg elek- 

trowni użyteczności publicznej, już 

wprowadził zniżki cen energji elek- 
trycznej. Ilość ich wynosi w wojewódz 

twie warszawskiem — 18, kieleckiem 

2 lubelskiem — 16, łódzkiem — 29, 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

poznańskiem — 11, pomorskiem — 1, 

krakowskiem — 9, Ilwowskiem — 21, 

larnopolskiem—6, stanisławowskiem 
11, wołyńskiem — 5, poleskiem 9, 

białostockiem — 14. nowogródzkiem 

17, ogółem zaś 169. Ponadto zosłały 

obniżone taryfy we wszystkich na- 

ogół elektrowniach państwowych. 

Aczkolwiek obecny kryzys dał się 

odczuć elektrowniom przez zmniej- 

szenie produkcji zbytu energji elek 

trycznej, co spowodowało nawet bez 

obniżki taryf zmniejszenie wpływów 

tych elektrowni niemniej jednak kie- 

rownictwo wielu elektrowni musiało 

się pogodzić z tem, że taryfy należy 

dostosować do zmniejszonej zdolności 

nabywczej odbiorców. 

Akcja zniżki energii elektrycznej 

prowadzona jest nadal i wę. wszel- 

kiego prawdopodobieństwa już na 

dzień 1 kwietnia r. b. zostanie osiąg- 

nięta zniżka w znacznie większej ilo- 

ści elektrowni. (Iskra). 

  

  

  

  

Len i Konopie zamiast bawełny i juty. 
Zastąpienie bawełny i juty we 

wszystkich dostawach rządowych i 

spmorządowych przez surowce krajo- 

we — len i konopie zaczyna się ko: - 

sekwentnie realizować. Komitet eko- 

nomiczny rady ministrów dawno wv- 

powiedział się za stopniowem zastą- 

pieniem surowców  zagraa'cznych 

przez surowce krajowe. Ministerstwo 

rolnictwa i reform ro:.nych opricowa- 

  

ło materjał w związku z tą dec 

Rady Ministrów. Memorjał ten una hyć 

uzgodniony z memoriałem Związku 

Przemysłu Włókienniczeg» wspólnie 

ze Związkiem Izb  Przem.-Handlo- 

wych. Decyzja Rady Ministrów jest 

b. ważna dla Wileńszczyzny, gdyż za- 

potrzebowanie na len i konopie pr 

zyni się do rozwoju naszego rolnie- 

twa w tym kierunku. 

  

    

Akcja odwetówa Żydów wileńskich. 
W związku z represjami przeciw- 

ko Żydom w Niemczech, dowiaduje- 

my się, że kupcy żydowscy w Wilnie 

za przykładem innych miast posta- 

nowili ogłosić bojkot towarów nie- 

mieckich. Ponadto dla zaznajomienia 
ludności żydowskiej z ostatniemi prze 

śladowaniami Żydów w Niemczeca 
ma być urządzonych szereg wieców 

informacyjno-protestacyjnych. 

  

TEATR | MUZYKA 
+W WILNIE 

—- Teatr Wielki na Pohulance — gu 
dziś dnia 16 marca o godz. 8 w. rewelacyjną 

Chrysty Winskbe „Dziewczęta w mun 
która zdobyła sobie na naszej scx 

nie suko.s artystyczny i kasowy. Doskona'a 
nard — Buj 

Makojnika, oraz 
koncertowo zgrany 

ć wielce interzsującą. 

   

   
   

          

   
    

  

    

    

skła 

  

   

premie 

ca o godz. 8 w. odh* 
świetnej, angielskiej ka 

a „Omal nie noc pośluh 

, w reżyser i z udziałem znakomitezc 
artysty scen warszawskich — St. Daczyński 
go. W rolach głównych wystąpią p. p.: Brau 
nówna, Niedźwie Grolicki, Kaczmarski. 
Neubelt, Pawłowski i Skolimowski. — Wy! 
worne wnętrze pomysłu p. Makojnika. 

  

    

    

— Testr muzyczny „Lutnia”. Występy 
Elny Gistedt. — Ostatnie przedstawienie „Pe 
ppiny*. Dziś ujrzymy po raz ostatni po ce- 
nach znóżonych wytworną komedję my 
ną Stolza „Peppinę“, ze znakomitą a 

dt w roli tytułowej, w > 
j. Hajdamowicz, Dembows 

Szczawńńskiego i W; 
go. — Ceny zniżono. 

Jutro, w piątek z powodu generalnej pró 

by — przedstawienie zawieszone. 

    

   

    

   

    

— Premjera cperefki Lehara 
wdówka, Już w sobotę ukaże się 

   
   

  

   

    

   pracy i ko 
bierze udział cały zespół arystyczny 
oraz zwiększone zespoły chóralne i 
we, pod reżyserją K. Wyrwicz — W; 
skiego. Rolę tytułową odtwarza znakomita ar 

tystka Elna edt. Do czarującej tej op. 

ki przygotowano nową efektowną wysławę 

według projektów J. Hawryłkiewicza. ki 

ważne. 

   

   

   

        

  

  

    

  
     

а 

FH + 

уу | Oto dwie 
ж piekne 

У Щ fwarze... | 

22 .> 

lecz jedną & nich < = 

szpecą niezdrowe zęby. B; 

Tyiko zd b być: piękne. р + „ARE: 
Obowiśckza. kobdgo © wieka a = ® : . ; 

chowač zęby w stanie zdrowym przez sta- 
ranne utrzymanie ich w czystości: Właśnie 
to jest jedynem zadaniem pasty do zębów, 
a.Colgate EA je w zupełności. Reszta 

lekarza dentysty, którego po- 
wirino się odwiedzać dwa razy do roku. 

Pasta do zębów Colgate posiada 

należy do 

   

  

właściwość przenikania najwęż- 
szych nawet szczelin pomiędzy 
zębami, skąd usuwa wszelkie za- 
nieczyszczenia. Po użyciu pozo- 
stawia pasta Colgate miły orze- 
źwiający aromat. 

  

  

Ulicom podgórnym grozi zalanie. 
Akcja przeciwpowodziowa magistratu. 

Podług cpinji czynników fachowych, w 

roku bieżącym Wiłja nie grozi wystąpieniem 

z brzegów, natomiast zaistniała bardzo reui- 

na groźba zatopienia szeregu ulie położonych 

u podnóża większych wzniesień przez spły- 

wające potoki. W związku z tem magistrac 

przystąpił już cheenie do akcji zabezpiecza- 

jącej najbardziej zagrożone ulice przez wy- 

kopywanie specjalnych kanałów odwodo- 

wyeh. Rekoty takie zainiejowane zostały 

przy ul. Szyszkinie i Świronek. Również i w 

szeregu innych punktów zagrożonych zała- 

niem zestaną przedsięwzęlte środki zabepie- 

czające. 

Transport szmuglowanego totoniu 
w lokomotywie pociągu pośpiesznego. 

Polieja śledcza m. Wilna otrzymała infor 

macje, iż pociągiem przybywającym z Тиг- 

ment do Wilna przewcžone są większe iloś- 

ci szmuglowanego tytoniu łotewskiego. 

W związku z tem w ubiegłą niedzielę, po 
przybyciu pcciągu z granicy łotewskiej do 

Wilna funkejcnarjusze policji śledczej prze 
prowadzili szczegółową dewizję we wszyst 

kieh wagonach i przedziałach tego pociągu. 

Mimo skrzętnych poszukiwań na ślad 

przemytu nie zdołano natrafić. 

Pa ukończeniu rewizji, jeden z wywia- 

doweów postanowił również zrewidować i 

lokomotywę. 
Wynik był nader sensacyjny. 
W' lokometywie wśród stosów węgla ka- 

miennego znaleziono większą ilość szmagło- 
wanego tytoniu, dostarczonego wprost z 
Łotwy. 

Dochodzenie wykazało, iż tytoń ten prze- 
oł pomocnik maszynisty tego pociągu. 

Zachodzi przypuszczenie, że natrafiono 
na ślad wielkiej szajki szmuglerskiej 

Bąk zabójcą. 
W: mieszkaniu Włineentego Butkiewieza ze 

brała się tego wieczora kilku jego dobrych 

znajomych i przy kieliszku wódki, dźwiękach 

muzyczki, w towarzystwie niewiast bawione 

się z humorem. Część gości wyszła z dusz: 

nego pokoju na podwórze, gdzie stanęła w 

cieniu chaty i gwarzyła o bolączkach gospo- 

darskich. 

Był późny wieezór. Księżye słabo oświe- 

tlał podwórze. 

W pewnym momencie z drzwi wyszedł 

„Targ na białe niewolnice w Wilnie. 
ZAGADKOWI LUDZIE I ULICA. 

Za skompikowanym wyrazem  obłicza 
współczesnej ulicy kryje się wiełe zagadek, 
pełnych z jednej strony bólu i krzywdy, a z 
drugiej upodlenia ludzkiego. 

Spójrzmy naprzykład we ezwartek każdy 
na odcinek ulicy Sawiez, wąski i cienisty 
tuż kolo szpitala Sawiez. 

Na długo przed godziną pierwszą na ehod 

nikach zjawiają się dziwne postacie, ostroż 

nie wymijające uczniów szkoły powszechnej 

i Gimn. Jezuitów śpieszących po lekejach do 

domu, lub tkwiących nieruchomo w dyskret 

nej osłonie bramy. Kilka pań w karakułach. 

fokach — zewnętrzny wygląd mówi © do 

statku.. 
Na przeciwległym chodniku kilka nie- 

wiast w chustkach, lub kapełuszach tanich i 

niegustownych. W bramach, przytułeni do 

ścian sterczą nieruchome syłwetki mężczyzn 

— kołnierze podniesiene, niespokojne spoj 

rzenia po stronach, rondo kapelusza zakry- 

wa ezało i brwi, podbrėdek wciśnięty w koł 

nierz. Na świat patrzy czujna maska oczu : 

nosa. 
Ludzie ci beją się polieji. Na widok gra- 

natewego munduru uciekają w popłochu. —- 

Po wolnych chodnikach biegną wtedy dzie 
ciaki ze szkoły. Policjant przeszedł i znowu 
indywidua tkwią na posterunku, rzucaj 
wczeiąe” spojrzenia na drzwi szpitala Sa 
wiez. 

  

„HANDLARZE* I „TOWAR*. 

Kim są? Co za przyczyna, jaki magnes 

ściągnął tu te postacie tak różnorodne w 
wyglądzie zewnętrznym, a podobne z wu!gar 

nych twarzy, które ponoć mówią © wewnę 

trznej treści? 
z 

Jest jnż kilka minut po godzinie pierw- 

szej. Za chwilę na tym małym odeinku ulicy 

Sawiez w środku Wilna, w pełny dzień roz- 

poeznie się targ na „białe niewolniee*, Ci 

co jak zaczarowani krążą i tkwią wpobii- 

żu to „kupcy*, „towar” zaraz się ukaże. 

Ze szpitala zaczynają wychodzić kobiety. 

Indywidua cžywiają się, rzueają się jak sępy 

na padlinę, na dziewczęta i wyrywają je se 

bie wzajemnie. Licyteja stę, krzyczą, rzues- 

ją sumami.. jak kupcy. 
A teraz, żeby czytelnik nie pomyślał że te 

fantazja lub kaczka — fakt autentyczny. 

JAK SIĘ „NABYWA*% „TOWAR*. 

Pewnego czwartku w dniu wypisywania 

się ze szpitala Sawicz wyszła młoda Żydów- 
ka, eórka ubogiego handlarza wileńskiego. 

Z nędzy kiedyś poszła na ulicę, potem 
została zabrana do Inspektoratu Obyezaje- 
wego i, chora wenerycznie, pod przymusem 
pojechała do szpitala Sawiez. W! szpitalu 
ktoś zaczął roztaczać opiekę nad nią 

Otrzymała kilka propozycyj, by po wyjś 

ciu zamieszkała „kątem* i wybrała książecz 

kę „czarną”*. 

Opiekunką byla Maika  Lewinowa (ui 

Szklana 4), „kierowniczka* domu nierządu, 

cieszącego się straszną sławą. Lewinowa nie 

mogła zwerkować żadnej „kontrolneį“ do 

siebie, więc „pelowała” na „giełdzie* na świe 

ży towar. 
Małka zaopiekowała się dziewezyną ener 

gieznie. Przynosiła jej słodycze i t. p. Po- 
tem zaś, gdy dziewezyna nie zgadzała sie. 
zamieniła podstępem pantofle, zostawiając 
swoje, by ta po wyjściu ze szpitala, musis- 

ia przynajmniej wstąpić do jej łupanaru. 

NIEPRA WDOPODOBNE, 
LECZ PRAWDZIWE 

Na dziewczynę, wychodzącą ze szpitala. 

czekali przyjaciele jej ojca. Podeszłi. Matka. 

sądząc, że to „konknrenci* podskoczyła, jak 

tygrysica, i, szarpiąc dziewczynę za rękaw, 

ciągnęła ze scbą, proponując złote góry. Pa 

newie wsadziłi dziewczynę do dorož Mał- 

ka szalała. Pochwyciła za kołnierz dziew- 

czynę, cheae ją wyciągnąć z dorożki, i por- 

wała jej płaszez. Dziewczyna pojechała je- 

dnak do cjca. Zdołano ją wyrwać z „targu”. 

Wypadek ten zwrócił uwagę policji na 

Małkę Lewinową i pozwolił wykryć rzeczy 

potworne. 

U Malki L zamieszkiwały dwie „kon 

trelne*. „Zamieszkiwały* na kartee meldun 

kcwej, bo w rzeczywistości były więzione. 
Rodzina Lewinów, składająca się z 4 osób 

  

  

  

zamykała niewiasty w małem mieszkanku, 

pozbawiając je bezdgiędnie wolności w cia- 

gu dnia. W nocy natomiast wypędzano na 

ulieę, ky zwabiały gości. Piłnowano je, kro- 

czące krok w krok ztyła. Pod groźbą bieta 

niewiasty spełniały wszystko, eo tylko żą- 

dała rodzinka, handłuująca w ten sposób 

ich ciałem. „Zarobki* były bezapelacyjnie 

zabierane. Goście na miejscu płacili na ręce 

„gGspodarzy”. 

Dzięwezęta mówią, że były często bite 

nielitcściwie Znany z kronik kryminalnych 

małżonek Małki, Lejzer dopomagał dzielnie 

swei nełowicy i zachęcał do tego dzieci. 

Policja po stwierdzeniu tych faktów osa- 

dziła w więzieniu małżonków wytoczyła im 

sprawę sądową. Grozi im kara do lat 5-ciu. 

W OBRONIE 309 „BIAŁYCH NIEWOLNIC* 

Powyższe dane 6 targach, niestety są praw 

dziwe. Policja wileńska energicznie wałezy 

z wyzyskiem w lupanarach, — staje w obre- 

nie pckrzywdzenych przez życie „kontroi- 

nych* których jest 300. Jednakże strona prze 

ciwna „handłarze* jest zorganizowana, sol: 

darna i umie niejedno ukryć. 

„Targć czy „handeł* ciałem białych „nie- 

wolnie* w Wiilnie kwitnie i jest bodaj naj- 

bardziej przykrym wrzodem na współezes 

nem życiu społecznem 
Jutro omówimy system organizacyjny 

„handlarzy“. Wiod. 

BEST CARAT PROCY CAE 

Warszawa bije bawartzyków. 

  zosta?» spotkanie bokserskie pomiędzy reprezentac- 

jami Warszawy i Monachjum, zakończoa: 

Wi ubiegłą niedzielę rozegrane zwycięstwem Warszawy 10:6. Na zdjęciu wó- 

dzimy zwycięską drużynę Warszawy. 

pijany Bolesław Bąk, znany w okolicy awon 

turnik. Popychał przed sobą wystraszonego 
muzykanta, który, jak się potem okazało 

fałszywie zagrał (Bąk jest muzykałny). Mu- 
zykant potrącił gwarzącą gromadkę. Pod 

adresem Bąka posypały się niezbyt grzeczne 

uwagi. W cdpowiedzi Bąk wydobył nóż i 
uderzył trzenkiem w głowę Butkiewieza 

— Bolka ratuj — krzyknął ten i uciekł. 

Bąk ehciał uderzyć Dukiela, leez ten u- 

chylił się przed ciosem. 
Bąk wtedy zakreślił nożem koło i wbił 

go po rękojeść w pierś Michała Dunowskiego- 

Trafił w aortę. D. zmarł natychmiast. Upadl 

koło drzwi. : . 

Byłe „ejemno. Nikt nie przypuszezał, że 

Bąk zabił 
— Dajcie tu wody — zawołał Bąk -— ba 

ktoś się upił i leży, jak bela. 

Powiadomieni gospodarze stwierdzili, że D 
Podeszła jakaś dziewczyna. 

— (o pan tu robi, panie Bąk? Proszę 

mi dać zapałki cheę zobaczyć kto tu leży. 

— Zapałek nie mam, ale mogę dać pa 

niusi lusterko, żeby się przyjrzała, tub ja- 

błuszko. 
Dziewczyna spostrzegła wtem nóż wbity 

obok w ziemię, Zabrała go ze sobą i odeszła 

Powiadomienie gospodarze stwierdzili, że D 

nie żyje. 
Bąk ucickł i ukrywał się przez pewien 

czas u siebie we wsi Jabłonów, powiatu wi- 

leńsko-trockiego. 

Wczoraj stawieno go przed sądem okręgo 

wym. Do winy przyznał się. Zabił przez nie- 

ostrożność. Był pijany, nie pamięta jak się 

to stało wtedy na zabawie w Polskich Wierz 

bach, w gm miekuūskiej. 

Przewód sądowy ustalił jednak, że Bak 

działał świadomie. Wyrok — 6 lat więzienia 

i pozbawienie praw na 5 łat. 
Włod. 

WEROKDROROOZOPORYEPASYDSSCOWSCOWIA 

SPORT 
PIERWSZY KROK BOKSERSKI. 

W” najbkższą sobotę i niedzielę odbędzie 

się zorganizowany przez Wil. Ośr. Wych 

Fiz. pierwszy krok bokserski. Będzie to wy- 

soc> ciekawy przegląd młodych sił piściar- 

stwa wileńskiego i zobaczymy jaki postęp 

uczyniła popularyzacja boksu w naszym gro 

dzie. 
Pojęcie „pierwszego kroku'* nie jest, oczy 

wiście nierozerwalnie związane z boksem. W 

"innych dzi ach sportu, również częsi» 

spotykamy się z niem, mamy więc pierwsze 

kroki: kolarski, zapaśniczy lub inny. 

Pierwszy krok jest dla sportowca czems 

w rodzaju sgzaminu „dojrzałości sportowej” 

W| zawodach tych nie mogą startować sp*r 

łowcy którzy mają za sobą chooi y jeden 

występ publicz Kołarz, zapaśnik czy nar 

ciarz, występujący w „pierwszym kroku“ nie 

ma jeszcze zapisanej karty sportowej. 

Jasnem jest, iż z powyższego nie wynika, 

by każdy komu się żywni: podoba, miał pra 

wo występu w jakimkolwiek pierwszym kro 

ku. Zawodnicy nieprzygotowani, nie posia- 

dający treningu i świadectwa lekarza nie 

mogą być dopuszczani do startowania. Pierw 

szy krok jest więc pierwszym publicznym 
występem, odpowi:dnio przygotowanego spo! 

towca. 

„Pierwsze kroki* mają ten — wysoce de- 

datni — rys, iż zwracają uwagę sportowej 

publiczności na nieznanych zawodników a 

jednocześnie świadczą o popularności posz 

czególnego rodzaju sportu wśród szsrokich 

mas młodzieży. w. p. i 
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Para pięć, trzy na dziesięć. 
— Kamczatka!!! Najlepsza kostka czeko- 

ladowa mrożona!!! Śmietankowa, cytrynowa, 

waniljowa, na żołądek bardzo zdrowa!!! — 

Para pięć, trzy na dziesięć. Pamiusiu brać i 

. Trzy na dzissięć... para pięć. 

Wydzierają się przez cały dzień przekup- 

ki i wyrostki, na każdym rogu ulic, niemał 

co piętnaście, dwadzieścia kroków, zachwa: 

lając swój towar, staczając między sobą gło- 

śne spory o każdego domniemanego klijenta 

Przypomina mi to nawoływanie sprzedaw 

czyń, łakoci i napoi orzeźwiających w ki- 

nach i teatrzykach bulwarowych w Paryżu. 

„Demandez des Eskimos, le meHeur choco- 

lat glacć, citronade, orengade, demendez sił 

vous płait**!!! temi słowami zaczynał się każ 

den antrakt w kabarelach i małych tsatrzy- 

kach paryskich przed sześciu, siedmiu laty. 

Wirzesień w tych latach był wyjątkowo ciep 

ły, temperatura w przepełnienych lokałach 

tropikalna, to też nic dziwnego ż» smaczna 

orzeźwiająca i tania czekolada mrożona by- 

ła rozchwytywana. 
Popularność Eskimiosów czy jak się u nas 

nazywają Kamczatki, potrzebowała aż sześ- 

cin lat abyz Paryża dotrzeć do Wilna, ale 

co dziwniejsze, że cieszy się popytem, nie 

date w zamkniętych lokalach, ale ma ośnie- 

żonych ulicach. Wogóle w ckresie kryzysu 

jedyną branżą handlu zdającą się rozwijać, 

jest handel uFczny. Coraz częściej można 

nabyć na ulicy od wędrownych handlarzy, 

nietylko cukierki i inne towary spożywcze, 

ale tandetne gipsow: figurki, szczotki, zabaw 

ki, ranne pantofle, — różne specyfiki „do wy 

wybiamia plam, klejenia szkła i t. d. Moda 

na handel uliczny przyszła z zachodu maj- 

pierw do Warszawy aż wreszcie trafiła i do 

dons do Wilna. 
Jest to zrozumiała, coraz trudniejsze wa 

runki egzystencji zmuszała do handlu uli- 

cznego, nie pociągającego koszłów lokalu * 

innych wydatków... °° Bet, 
=== šis 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 16 marca 193% r. 

11,40: Przegłąd prasy. Kom. meteor. Czas. 

12,10. Muzyka z płyt. 12,30: Kom. meteor 

12,35: Poranek szkołny z Filharm. Warsz. 

14,40: Program dzienny. 14,45: Opera fran- 

cuska (płyty). 15,15: Gisłda roln. 15,25. Kom 

Tow. ,„Sokół*, 15,35: „Kluby kobiece jako og 

niska myśli* — odczyt. 15.50: Koncert dla 

młodzieży (płyty). Preludja i Etiudy Chop - 

ma. 16,25: Francuski. 16,40: „Czy grzechy 

przodków ciążą na ich potomkach* — о4. 

czyt. 17,00: Utwory Beethovena (płyty). — 

17.40: „Znaczenie kolonij dła państwa” — 

odczyt.17,55: Program na piątek. 18,00: „Ida 

Jagiellońska" — odczyt dla maturz, 18,20: 

Wiiad. bieżące. 18.25: Koncert życzeń. 18,40: 

Kom. litewski. : Rozmait. 19,00. Codz. 

odc. pow. 10: „Skrzynka pocztowa Nr 

239“. 19,30: Recytacje. Wiersze Stanisława 

Ciesielczuka. : Prasowy dz. radj. 20,00: 

Muzyka lekka. Wiad. sport. Dod. do pras. 

dz. radj. D. c. muzyki lekkiej. 21,30: Słucho- 

wisko („Romeo : Julja* — Szekspira). 22.35: 

Muz. tan. 22.56: Kom. metzor. 23.00: Retran 

smisja st. zagran. = 

WARSZAWA. 

CZWARTEK, dnia 16 marca 1933 r. 

12,35: XX-ty koncert szkołny z Filha:- 

monji Warszawskiej ku uczczeniu nadcho 

dzących Imi2nin Pierwszego Marszałka Pol- 

ski, Józefa Piłsudskiego. 17,00: Koncert ka 

meralny z płyt. W! przerwie komunikat hydro 
graficzny. 18,25: Muzyka lekka i taneczna 

19,20: „Komunikat rolniczy Min. Rolnietwa 
i Reform Rolnych*. 19,30: Kwadrans literac- 

ki: Fragment z pow. Wł. Rymkiewicza. 

NOWINKI RADJOWE. 
OBFITE POKŁOSIE KONKURSOWE. 
Na konkurs poetycki Polskiego  Radja, 

zainicjowany przez jednego z radjosłuchaczy 

który ofiarował zł. 100 na nagrody dla poe- 

tów, nadesłano zgórą 800 utworów. Konkurs 

zamknięty został w dniu 1 marca. Obecn'e 

komisja konkursowa pracuj: nad segregacją 

tego obfitego materjału. Utwory wybrane 

i przeznaczone do plebiscytu radjosłuchaczy 

zostaną prawdopodobnie ogłoszone przez 18 

djo w początkach kwietnia. 

LUCYNA MESSAL. 

O godz. 20 w koncercie muzyki łekki:j. 

transmitowanym z Wiarszawy usłyszymy nie 
zapomnianą gwiazdę operetkową p. Lucynų 
Messal, która obok płosenek + repertuaru 
operetkowego odšpi:wa kilka mełodyjnych 
przebojów rewjowych. 
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Fałszywy alarm wurzędzie pocztowym 
Wizeraj wieczorem komenda policji zaałar 

mrowana zestała wiadomością © najścia zło- 
«łzici na skarbiee pocztowy. Na miejsce wy 
padku niezwłoeznie wysłano silne oddziały 
połieji, która momentalnie cbsadziły eały 
gmach. | 

Z poczty nikego nie wypuszezeno i nie 

  

SE Daiš: Abrahoma    

   

й 

' Czwartek | utro: Józefa z Aryrastei 

|- 16 JPOachód słońce — 475 a 51 
NZ A a ės 

Spostrzeż:ni: Zskładu Metrorolegii U.S P 
w Wilnis z dnia 15 VE 1933 roku 
Ciśmienie średnie w milimetrach: 755 
Te aperastura średnia + 24 

saiwyższa 3 G. 
asiniższa — !° С 

Opad: śad. 
Wiatr: zachodni. 
Teudencja: .padek, potem wzrost. 
Uwagi: pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 16 marca. Pogoda o zachmurze- 
niu zmiennem, z możliwością przelotnych 
deszczów. T:miperatura bez większych zmian 
Umiarkowane wiatry zachodūie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
-- Nabeżeństwoe żałobne za duszę Ś. p. 

J. Montwiłła. Tradycyjnym zwyczajem w so- 
botę 18 bm. o godz. 10 r., jako w wigilję 
dnia imienin wielkiego działacza społecznego 
i niezrównanego filantropa Józefa Montwił- 
ła, odbędzie się w kościele św. Kazimierza 
(0. O. Jazuitów) nabożeństwo za spokój du- 
szy Zmarłego. 

Na nabożeństwo to zaprasza wszystkich -— 
Zarząd Fundacji im. S. i J. Montwiłłów 

OSOBISTA 
— Wyjazd do Warszawy dyrektora P. K. 

P. W) dniu dzisiejszym wyjechał do Warsza- 
wy preżes Wileńskiej Dyrekeji Kolejowej 
inż. K. Falkowski w sprawach służbowych. 
Pobyt dyrektora Falkowskiego w Warszaw e 
potrwa do soboty. 

Na czas nieobecności prezesa — funkcje 
sprawować będzie wice-dłyr:ktor P. K. P. w 
Wilnie inž. Mazurowski. 

MIEJSKA. 
—- Bezrobocie. Podług ostatnich danych 

na terenie Wilna znajdujesię 6927 bezrobot- 
nych. Gros bezrobotnych stanowią pracowni- 
cy umysłowi i niewykwalifikowani robotnicy 
fizyczni. 

W stosunku do tygodnia poprzedniego 
bezroboci: zwiększyło się o 35 osób. 

Aczkolwiek na wileńskim rynku pracy 
utrzymuje się madal tendencja zwyżkowa, 
należy liczyć się z szybkim spadkiem bez. 
robocia wobec zbliżającego się okresu robót 
sezonowych, co pozwoli zatrudnić większą 
ilośc bezrobotnych. 

  

Z UNIWERSYTETU 
— Egzaminy Magisterskie na Wydz. Hu- 

mamistycznym U. S. B. W okresie egzami- 
_ nacyjnym zimowym 1933 r. przystąpiło de 
egzaminów 247 osób, skałdając 270 egzami- 
nów częściewych, 7. których 226 dało wynik 

pomyślny. Stopień magistrą rilozofji w tym 
że okresię uzyskało 12 osób, ч 

= SPRAWY AKADEMICKIE 
— Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży 

Akademickiej „Odrodzenie* zaprasza na Uro- 
czyste Zebranie ku czci Rektora prof. Marja 
na Zdzixchowskiego, które odbędzie się w 
piątek dnia 17 marca br. w sali V USB. o 8. 
8 wiecz. (20). Odezyt wyglosi p. mg. Stani- 
sław Stomma. Wistęp wolny. 

— „Żywa Smuga* Dzisiaj t. j. 16 marca 
(czwartek). odbędzie się w cukierni Rydnic. 

kiego (Trocka 1) żywy dżienik młodzieży a- 
kademiekiej poświęcony zagadnieniom społe 
czno-kulturąlnym p. tyt. „Żywa Smuga". Po- 
ruszane będą zagadnienia międzynarodowe. 
Numery: 1) „Drogi polskiej polityki zagrani- 
cznej” — Władysław Głuchowski. 2) „Chiny, 
Mandżurja. Japonją —€ Stanisław Klukowsk'. 
3; „Rosja sowiecka w Azji'* — Hieronim Ser- 
gijalis. 4) „Hitleryzm i faszyzm — Stefan 
Jedrychowski. 5) „Internącjonalizm* — Jo- 
zef Bujnowski. Poza tem — kronika i dekla- 
macje. Karty wstępu nabyć można w ZMPD 
(Zamkowa 3—3) w godz. 17—19 oraz na miej 
scu. 

= GOSPODARCZA 
— Zeznania o dochodzie. Jak już donosi 

liśmy, termin ostateczny składania zeznań 

EEE 

ST. A. WOTOWSKI. 

wpuszczono. > 
Wkrótee jednak wyjaśniło się, że alarm 

byk fałszywy. Z nieustałonej narazie przy- 
ezyny zaczęły dzwonić specjalnie skonstruo 
wane dzwonki ałarmowe, eo spowodowało 
wiadcmość o włamaniu do kasy (et! 

  

o dochodzie za rok 1932 przedłużony został 
do dnia 1 maja 1933 r. 

Do tego terminu, który już dalszemu 
przedłużeniu, jak się dowiadujemy, nie uleg- 
nie, wszystkie osoby,.które osiągnęły dochód 

ponad 1500 złotych winny złożyć zeznania 
za wyjątkiem z dochodu z wynagrodzeń służ. 
bowych, emerytur i t. d. na specjalnych blan- 
kietach tudzież wpłacić pierwszą zaliczkę na 
poczet podatku ustałonego od podanego do- 
<chodu. 

Osoby, które zaniedbają tego obowiązku 
prócz kar porządkowych za niezłożenie ze- 
znania, tracą prawo do ewentualnych odwo- 
lań od dokonanego później wymiaru podatku. 

— Ceny węgla ulegną zniżce. Wi ciągu os 
tatnich kilku dn* sprzedawcy d:taliczni obni 
żyli cenę węgla niektórych gatunków. Węgiel 
spadł w cenie o 20 — 30 gr. za korzec. 

Składy hurtowe cen nie obniżyły. 
Jak się dowiadujemy u sfer kupieckicł 

branży opałowej. obniżenie ceny węgla jes 
kwestją dni najbli ch, albowiem według 
nadchodzących ostatnio wiadomości rząd za 
mierza wykorzystać całkowicie swoje upraw 
nienia co do regulowania cen artykułów opa 
łowych, przez wydanie zarządzenia, zawiera 
jączgo szczegółowy cennik węgla P koksu. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
ceny węgla spadną o mniej więcej 20 pros. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Kurs wypieku ciast świątecznych. Zw. 

Pracy Obyw. Kobiet w Wilnie organizuje 
od dnia 21 marca rb. 10-dniowy kurs wypie- 
ku ciast świątecznych. Zajęcia od godz. 15 
do godz. 21. Opłata za kurs wynosi 6 zł. bez 
produktów, a 11 zł. z produktami. 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat Związku — 
(Jagiellońska Nr. 3—5 m. 3). codziennie Ad 
godz. 9 rano do godz. 4 po poł. 

— Zarząd Wj. Stowarzyszenia Podofi- 
cerów przeniesicnych w stan spoczynku w 
Wilnie, wzywa swych członków do wzię 
iFeznego ud wojskowej w dnóu 
19 bm. z okazji uroczystości Imienin Naczel 
nego Włodza Marszałka Józefa Piłsudskiega 
Zbiórka w lokalu Stowarzyszenia o godz. 8 
punktualnie. 

Tegoż dnia o godz. 13 odbędzie się w'el 
ka Akademja w sali Miejskiej (przy ulicy 
Ostrobramskiej), w której wezmą udział 
wszystkie sfederowane organizacje b. woj. 
skowych. 

      

   

       

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Dziś 

dnia 16 marca o godz. 17 w sali T-wa Kredy 
towego, Jagiellońska 14, prof. J. Muszyński 
wygłosi odczyt pod tyt: „Apteczka domowa*. 

— Zebranie dyskusyjne Z. P. O. K. na 
którem p. Wacław. Gizbert — Studnicki Wy 
głosi odczyt p. t. „Jak chłop tutejszy wyka- 
zywał swoje przywiązanie do języka polsk'e 
go w czasach popowstaniowych'*, odbędzie 
się dnia 16 bm. o godz. 8 wieczorem w 19 
kalu Związku (Jagiellońska Nr. 3—5 m. 3). 

Wszystkie członkinie Związku proszone 
są o przybycie. Imisnne zaproszenia rozsy 
łane mie będą. В 

Wstęp dla gości 30 gr. — dla członłćń 
bezpłatny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Z cechu Rzeźników i Więdliniarzy -— 

W] dniu 11 bm. w, sali cechowej przy ulicy 
Niemieckiej 25 odbyło się Dóroczne Walae 
Zebranie Członków Cechu Rzeźników i Węd 
liniarzy w Wilnie. 

Po wysłuchaniu sprawozdania kasowege 
oraz sprawozdania z działałności Zarządu | 
Komisji Gospodarczej Cechu za rok 1932 i 
udzieleniu absolutorjm oraz zatwierdzewu 
budżetu na rok 1933 — zbrani złożyli go- 
rące podziękowanie Kas e erių Zarządow. 
w osobach starszego p. Michała Żytkiewicza 
i podstarszych pp. Ludwika Knapika * Fran 
ciszka Bartoszewicza za sumienną i owoeną 
pracę dla dobra Cechu i rzemiosła rzeźnicko 
— wędliniarsktego w Wilnie. Poczem zarzą 
dzono tajne głosowanie w wyniku którego 
do Zarządu na rok 1933 powołano p. Michała 
Żytkiewicza, Franciszka Bartoszewicza i Jó- 
zefa Uziałło, do Komisj; Gospodarczej pp. 
Kazimierza Bartoszewicza, Kazimierza Ko- 
cielskiego & Karola Monke, 

Po zatwierdzeniu szeregu spraw gospodar 
czych, związanych z zarządem nieruchomo- 
ści cechowych oraz spraw, dotyczących dzia 
łalności Cechu za okres sprawozdawczy ' na 
rok 1933 zebrani, zważywszy iż t. zw. han- 
del koszykowy i tajny ubój są największą 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powleść współczesna. 

— Tak! — mruknął Traab i niby 
patrząc w twarz Kowalca, pilnie nad- 
słuchiwał dalej, ale nie dobiegł go już 
żoeden niezwykły odgłos. A nuż w rzo- 
czy samej zły pies! — pomyślał. — 
W każdym razie dziwne? Czyżby wię 
zili tu kogo w tym domu. 

Tymczasem Kowalec całkowicie 
już jakby zapomniał o wypadku, któ- 
ry przerwał ich rozmowę, wykładał: 

_— Zapytuje więc pan, ile zażądu- 
my za zwrot dokumentów i „uniesz- 
kodiwienie* Turskiego? Tu rachun=k 
zrobimy ogólny. 

— Ogólny rachunek? — 
Traub. 

— Karolak twierdził, że zabrał 
miu pan pięćdziesiąt tysięcy dolarów. 
Wynosiłoby to na naszą walutę pól 
miłjona! My jednak nie będziemy tacy 
chciwi. Choć wiemy, że posiada pan 
znaczny majątek, wiemy również, że 
dziś o płynną gotówkę jest ciężko, a 
nam gotówka potrzebna jest na jut- 
re... Zadowolimy się znacznie mniej- 
szą sumą stu tysięcy... 

— Sto tysięcy! — jęknął 
— (Chyba jesteśmy wyrozumiali i 

skromni. Za „robotę* żaś z Turskim, 
policzymy drugie sto tysięcy. Ogółem 

nie pojął 

  

dwieście. Mam wrażenie, że. w sło- 
sunku do okazanych usług, niewiele. 

— Dwieście! — jeszcze boleśniej 
wystękał Traub. 

— Qzyż spokój nie wart tyle, pa- 
nie baronie Oskarze von Traub? moc 
no zaakcentował Kowalec tytuł i na- 
zwisko. — Usunięcie niebezpiecznego 
człowieka na całe życie? Bo i o nas 
nigdy więcej pan nie usłyszy. Rozle- 
cimy się każde w swoją stronę! 

Traub zmarszczył czoło i udawał. 
że Karolak nie ustąpi i miał nóż na 
krzyczałby głośno, protestował, twier- 
dził, że nie posiada tak ogromnej su- 
my. Obeenie, było to bezcelowe. Czuł, 
że Karolak nieustąpi i miał nóż na 
gardle. Zresztą w jego głowie rodził 
sic już nowy plan. 

—. Dobrze! — oświadczył. — Nie 
chcę się targować! Aby zakończyć z 
wami wszelkie rachunki dam tę sumę. 
Ale, kiedy podejmuje się pan doręczyć 
papiery? 

— Jutro o dwunastej! — rzekł pe- 
wnym toneg Kowalec jak gdyby już 
je miał w kieszeni — ani minuty póź- 
niej, bo jutro jeszcze pragnę wyje- 
chać. 

Dwieście tysięcy wydostać w prze- 

  

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

Na zdjęciu naszem widzimy charaktery- 
styczny obrazek paryski. Grupa bezrobot- 
nych odbywa ranną toalelę na- bulwarach 
Sekwany. 3 
DORZECZA ARE RZ SOWROREZOA ROZTOCZA 

plagą rzemiosła rzeźniecko — wędliniarskie - 
go w Wiilnie — postanow:li jednogłośnie i 
polecicili Zarządowi poczynić u właściwych 
władz miejscowych jak  najenergiczniejsze 
kroki, mające na celu zlkkwidowenie w myśl 
ustawy o dozorze nad mięs:im i przetworami 
mięsnemi — t. zw. okrężnego handlu koszy 
kowego mięsem i wędlinami, jak również 
przyjęcie wszelkich kroków do tępienia taj- 
nego uboju przy konfiskacie mięsa na rzecz 
Funduszu Bezrobocia. 

Polecono Zarządowi opracować i złożyć 
odpowiedni memorjał do Władz w powyż- 
szej sprawie, gdyż wymieniony handel koszy 
kowy jak * tajny ubój odbywają się w wa- 
runkach urągających wszelkim przepisom sx 
nitarnym przy jednoczesnym uszczerbku ze 
strony Skarbu Państwa i podrywaniu dobre 
go, imienia rzemiosła rzeźnicko — wędliniar 
ski:go. 

— Stolarze interwenjują 6 pracę i zasiłki. 
W, związku z rosnącem bezrobociem wśród 
stolarzy, dowiadujemy się, że związki stpo- 
larzy wileńskich postanowiły interwenjować 
u miarodajnych władz o pracę dla bezrobot 
nych stolarzy, a również o kredyty na zapo- 
mogi dla stolarzy, znajdujących się w wyjąt- 
kowej nędzy. 

   

  

SPRAWY BIAŁORUSKIE 

— Białoruski Koncert Etnograficzny, — 
Koło Przyjaciół Białorusoznawstwa przy U. 
S. B. w Wflnie w dniu I Smarca (sobota) rb. 
w Safi Śniadeckich Uniwersytetu urządza — 
Koncert Etnograficzny ż program*m następu 
Jącym: 

1) Odczyt p. G. Szyrmy na temat: „Biało 
ruska pieśń ludowa". 

2) Chór Białoruskiego Zw. Akad. pod kie 
rownietwem p. G. Szyrmy wykona następują 
ce cykle białoruskich pieśni ludowych: 

a) Pieśni sezonowe letni» i jesienne ((,ji 
rauskija“, „kupalskija”, ,żniwó”, pieśni do 
żynkowe i jesienne). 

b) Pieśni zimowe, świąteczne oraz wizsen 
ne („pilipausk: „ „Zapusnyja“, „kaladnija“ 
„walaczobnyja“, oraz „wiašnianki“), 

c) Pieśni weselne. 
d) Pieśni nieobrzędowe. 
Początek o godz. 19 min. 30. Czny biletów 

2 zł, 1 zł. akad. 50 gr. 

  

  

  

   

RÓŻNE. 
— Chorcby zakaźne. Ostatnia ewidencja 

władz lekarsko-sanitarnych notuje w ubieg. 
łym tygodniu następujące wypadki zasłab- 
nięć na choroby zakaźne: ospa wietrzna į, 
tyfus brzuszny 3, płonica 6, błoniea 6, dręt- 
wica karku 1, róża 2 (zgon 1), gruźlica 13 
(zgonów 8), jaglica 6 i świnka 1. 

Ogółem chorowało 39 osób, w tej liczbie 
w 9 wypadkach choroba zakończyła się 
śmiercią. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POBIŁ PRZEMYSŁOWCA. 

Wezcraj wieczorem na ulicy Wileńskiej 
wpobliżu domu nr. 35 został napadnięty i 
pobity przez nietrzeźwego osobnika przemy- 
słowieę Chaim Szware (Wileńska 13). 

Zajście zlikwidowała policja, która napast 
nika zatrzymała. Okazał się nim niejaki Ma- 
ciej Orłowski (Antokolska 30). 

Dochcdzenie prowadzi trzeci komisarjat. 

OPALIŁ SIĘ PROCHEM. 
Kwieciński Wacław (Popławska 41) do- 

nisł policji, że 10-letni syn jego Józef, otrzy- 

ciągu kilku godzin w dzisiejszych 
czasach dla najbogatszego nawet czł» 
wieka nie jest łatwe. 

Ale Traub był gotów na najwięk- 
szą stratę i poświęcenie, byle ciężar 
spadł mu z karku. 

gadzam się — powiedział. — 
Choć z wielkim trudem, ale przygo- 
tuję na południe tę sumę. Tylko, czy 
pan dotrzyma słowa? 

— Proszę ani na chwilę nie wątpić 
O dwunastej jestem! 

Zarówno Traub, jak i Kowałee 
podnieśli się ze swych miejsc i po za- 
mienieniu tym razem przyjacielskic- 
go uścisku rąk — „baron* opuścił 
tajemniczy dom. Dwóch szubrawców 

porozumie się zawśze. Ale, choć na 
pozór porozumienie nastąpiło zupeł- 
ne, każdy z nich już miał swe oddziel- 
ne, a niezbyt uczciwe plany. 

— Hm — mruknął Kowalec, gdy 
za Traubem zamknęły się drzwi do- 
mu. — Ten drań swym rykiem mało 
nie spłoszył mi ,„barona*. Zrobiłbym 
z nim już koniec, gdyby nie był mi 
potrzebny z Turskim! Ósma! — szep- 
nął, spoglądając na zegarek. — Lada 
chwila powinna Franka mi sprowa- 
dzić tego gagatka! A z Traubem udało 
się znakomicie! Tylko niech nie my- 
Śli, że na zawsze sumą głupich dwu- 
stu tysięcy odemnie się odczepi. 

Tymczasem Traub siadając do tu- 
ksówki, myślał: 

— Dwieście tysięcy! Zachciało mu 
się dwustu tysięcy! No... mo... W każ- 

Drukarnia „ZNICZ, Wilno Biskupia 4, tel. 3-40 
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mawszy od dotychczas nieustalonych z naz- 
wiska innych ehłopców pewną iłość prochu 
myśliwskiego, zapalił ten proch w ogrodzie. 
Skutkiem wybuehu chiepiee doznał popa- 
rzenia twarzy. Połieja prowadzi dochodzenie 
cełem ustalenia, kto ponosi winę wypadku. 

NAPIŁA SIĘ OCTU. 

Wiezoraj rane na uliey przy  kapliey 
Ostrej Bramy zatruła się eseneją Getowų 
niejaka Janina Uszułówna z Turgiel. 

Pogotowie rutunkówe przewiczło ja w 
stanie ciężkim do szpitala Swiez. Desperat 
ka liczy 19 lat życia. 

Przyczyna zamachu samobójczego — ro- 
manżyczna. . (ej. 

WIYPADEK PRZY PRACY. 

W; ezasie wbijania pali zabezpieczających 
brzeg Wilji od str. ul, I Baterji został ude- 
rzony palem w głowę robotnik Maciejewski 
Waeław, lat 63 (Wielka 14). Odwieźli go do 
szpitala św. Jakóba w stanie niezagrażaja- 
cym życia. 

WYKRYCIE FABRYCZKI ODKAŻANIA 
BYDLĘCEJ SOLI. 

Funkejonarjusze V Komisarjatu P. P. wy 
kryli w domu Nr. 26 przy ul. Słowackiego 
czynną fabryczkę odkażania sali bydlęcej i 
przerabiania jej w ten sposób na jadalną. 
Wyprodukowaną sól i urządzenie fabryki 
opieczętowano. Dalsze dochodzenie prowadzi 
policja przy udziale władz skarbowych. 

UJĘCIE ZŁODZIEJA. 

W. lipeu ubiegłego roku p. Gutowski Mar 
jan (Wiodociągowa 7) doniósł policji, że z 
przedsienka domu, w którym mieszka, skea- 
dzieno mu rower wartości 200 złotych. Obee 
nie ustaleno, że spraweą kradzieży jest Ban 
cewiez Jan, bez stałego miejsca zamieszka- 
nia. Zatrzymany Bancewicz przyznał się do 
winy, udzielając wskazówki, że rower p. Gu 
towskiego sprzedał mieszkańcowi wsi Mia- 
dziuny, gminy rudziskiej. Przeprowadzono 
we wskazanem miejscu rewizję i rower od- 
naleziono. 

PAN 
DZIŠ premjerai 

Prz: piękny o euro- 

pejskiej sławie film 

JAN POD TAKSÓWKĄ. 

Taksówka Nr. 38037, prowadzona przez 
kieroweę o nieustałonym narazie nazwisku, 
najechała na ul. Wileńskiej na przechodzące 
go przez jezdnię Apaso Jana, mieszkańca wsi 
Rudemino gm. rudomińskiej. Apaso doznał 
jedynie łekkkich chrażeń ciała, 

KOLPORTERKA FAŁSZYWYCH MONET. 
W. sklepie przy uliey, Kolejowej 5 została 

zatrzymana Romaniuk Teodora (Pożarowa 
13) za usiłowanie puszczenia w cbieg fałszy- 
wej monety 50-grcszowej. W czasie dokona- 
nej rewizji csohistej znaleziono przy Roma- 
niuk jeszcze 2 faiszywe 50-groszówki. Wszezę 
to w tej sprawie dochodzenie. 

     

KRADZIEŻE. 

P. Lipińskiemu Ignacemu (Świetlana 6) 
nieznani złodzieje skradli z micszkania pod- 
czas niecbecnošci dimownikėw różną gav 
ЧегоБе i bieliznę łącznej wartości 700 zł. 

Kelezyki złote wartości 30 zł. skradziono 
Sztabowicz Weroniee podczas pobytu w pi- 
wiarni przy ul. Kciejowej 3. Stwierdzeno, że 
kradzieży tej dokonała Karpińska Janina 
(Beliny 1). Kolczyków nie zualeźiono. Kar: 
pińskiej narazie nie zatrzymano. 
SARS SATIDE 

Każdy niepotrzebny wam dro- 

    

biazg możecie ofiaroweć na lo- 
terję dla bezrobotnych! 

Eleganckie metody niepła- 
cenia długów. 

W Paryżu debatowano w radzie miejskiej 
nad projektem nazwania jednej z ulic ulicą 
Jana de Bonnefon. Jan de Bonnefon, znany 
swego czasu literat, zaraz na początku sw j 
karjery uwikłał się w głośny skandal, wywo- 
łany ukazaniem się jednego z licznych jego 
pamfletów, ilustrujących przywary arysto- 

Nr. 69 (2610) 

kracji i wyższego kleru. Rozgłos pamfletóyg 
Bonnefon'a przygasł wkrótce, gdyż on Sani 
będąc z natury sknerą, umyślił na tej drodze 
właśnie zaspakajać coraz liczniejszych i bar- 
dziej nalarczywych wierzycieli. Myliłby się 
ktoś, sądząc, że pan de Bonnefon był czło- 
wiekiem niezamożnym. Przeciwnie, posiadał 
piękną willę w Auvergne i piastował urząd 
burmistrzą w miasteczku, gdzie chełpił się 
z „przeprowadzenia korzystnych operacyj fi- 
nansowych. 

Zdążając do Włoch, napisał Bonnefom 
bardzo ciekawe pouczenie da swego sekreta_ 
rza, któremu powierzył opiekę nad domem 
i interesami w Paryżu. 

  

„Podczas mojei nieobecności 
prawdopodobnie do pan 
nicy, którzy dopominać s 

zgłoszą się 
   

      
yczaj tytuł 

woźnego sądowego. Dawni. dobrych cza- 
sów wyrzucało się ich za drzwi: Niech pam 
ich jednak przyjmie jak najuprzejmiej, ale 
stanowczo odmówi przyj wszelkich stem- 
plowanych papierków.  Powoła ę pan na 
swoją młodość i niedoświadcze A gdyby 
pytano o mój adres ,by mi przesłać te piś- 
midła odpowie im pan: „J de Bennefon 
jest obecnie w gościnie u Jego Świętobliwości 
Papieża Leona XII*. Możliwe, iż owi pa- 
nowie zechcą nawet nałk zt na moje 
ruchomości, Bardzo spokojnie i vsze grze. 
cznie oświadczy im pan, że nie jestem wła- 
ścicielem tych apartamentów; nic absolutnie 
ze znajdujących się tam rzeczy nie należy 
do mnie i uważam sobie wprost za zaszczyt 
ubóstwo i brak monety. Pan sam, proszę bar- 
dzo o podkreślenie tego szczegółu w rozmo- 
wie, nie pobiera odemnie pensji, a jednak 
pracuje dla mnie z całą satysfakcją. Dowi- 
dzenia, mój przyjacielu, raz jeszcze zalecam 
panu jak największą wobec tych drabów 
uprzejmość'*, 

  

   

    

   

   

    

  

Oto metoda odprawiania z kwitkiem wie- 
rzycieli, stosowana « kilkadziesiąt lat temu, jak się zdaje, Z pewnem powodzeniem. Od metod obecnych różni się wielką swoją pro. 
stotą i wersałskością. M. R. 
SOS OCEW TWARZY 

Skończona pieśń 
  

= Szampański humor, beztroski śmiech, moc przebojowych piosenek! „Skończona pieśń* — to wdzięk pięknych Tel. 5-28 kobiet.. czar miłosnych upojeń .. rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych e = L | W rolach gł. urocza LIANA HAID i wytworny WILŁY FORST. NAD PROGRAM: BOSĄTKI DZWIĘKOWE. Seanse: 4—6—8—10 15, w soboty i niedziele od . 2-е}. Na |-szy seshs ceny zniżone. 

Dźwięk. Miesiąc sziagierów w kinie „Rewja'' Kino REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-28 

łe, jakiego świat 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

DZiši Najgłośniejszy film doby obecnej! 
nej bogatej wystawie. W rolach główn.: Największy tragik Ameryki $, 

Początek o godz. 5—7—9, w sobotę i niedzielę 

Dorośli i młodzież śpieszą ujrzeć arcydzie- 
dotychczas nie 

o byt między najdziksz. drapieżnikami. 
NAD PROGRAM: Aktuainości dźwiękowe 

DZIŚ! Mrożąca krew w żyłach zbrod- 
nia dokonans na osobie naczelnika 
Scotland-Yardu wykryta w filmie p. t. 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Seanse: 

DZIŚ! Nowe dźwiękowe 
polskie arcydzieło p. t. 
ska i K. junosza-Stępowski. Piosenki Konrada Toma. 
dni powieść 6. Zapolskiej — 

widział 

SERCE NA ULIC 

  

= ` 

WYPOŽYCZALNIA KSIĄŽEK 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI" 
wł. 6. Lewin, Święciany Wileńskie 

Zamiejscow. daje się za tę samą opłatę 2- 
Urzędnicy państwowi i prywatni bez kaucji. 

Nowości powieśc. i naukowe. Abonoment 

Potrzebna 
zdolna panna 

mogąca się wykazać dłuż- 
szą pracą w pierwszorzęd- 
nych prscowniach kra- 
wieckich damskich Adres 
w Admin. „Kurjera W.* 
io RZE) 

! zł. 
3 ks.     

Młoda, intei. panienka 
  

    

   
   

      

    
PROSZEK 

ANA AŚ 
USUWA TS 

BOL GŁOWY: 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akce1- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z „Kogutkiem*, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać się našladownictw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. 

  

    

  

poszukuje posady 
wychowawczyni do dzieci 
(znajomość szycia i haftu) 
Wymagania skromne, 

miejsce pobytu obojętne. 
Oferty do Adm. „K. W.” 

AKWIZYTORZY 
z całej Rzeczypospolitej 
poszukiwani do ratowej 
sprzedaży niezbędnych 

artykułów. Zarobek około 
3(0 zł miesięcznie Oferty: 
Dom Handlowy Juljan 

Dreher, Warszawa, 
Nowogródzka 21. 

    

posie do wiadomości, 
  

Uk | 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

że żadnych weksli 6.p. 
zmarłej siostry mojej Te- 
kli Paszke.Szukszta, nie 
žyrowalem za wyjątkiem 
p. Woliūskiej na sumę 
500 zł. i za inne weksle 
i długi zmarłej siostry 
mojej nie odpowiadam. 

Franciszek Szukszta 
Leszno Wlkp. 

  

      
  

  

dym razie czuł, że wielki ciężar spadł 
mu z serca. Wierzył, że Kowalec da 
sobie radę z Turskim. 

Teraz pozostawało jedno. Zoba- 
czyć się z Kirą i usposobić tak, by do 
jutra pod żadnym pozorem nie ze- 
chciała się widzieć z „byłym* mał- 
żonkiem. Z pewnym niepokojem w 
sercu rzucił szoferowi adres pałacyku 
Ostrogskiego. A nuż Turski zdążył 

„łam już być i opowiedzieć o wszyst- 
kiem. Eh, chyba nie! Przecież naj. 
wyraźnie wygadał się w rozmowie, iż 
jest przekanany, że Kiry niema w 
Warszawie i że przypuszcza, iż jutro 
dopiero powróci. 

Skoro Kira go nie przyjęła, symu- 
lując wyjazd, napewno nie przyjmie 
powtórnie. 

Mimo tych pocieszających myśli, 
nie czuł się zbyt pewnie, gdy wcho- 
dził do pałacyku Ostrogskich. 

Dopiero, parę słów zamienionych 
z Kirą uspokoiło go całkowicie. Nie 
zdradzała niczem, że jest o czemkol- 
wiek powiadomiona, a nawet była 
weselsza, niż zazwyczaj. 

Nie dziwnego. Kira powróciła nie- 
dawno ze swej wycieczki do miesz- 
kania Turskiego. Sądziła, że „małżo- 
nek* lada chwila odezwie się telefo- 
nicznie lub stawi się osobiście — i 
tem lepszy „pasztet“ zgotuje wówczas 
Traubowi. 

Jaki „pasztet*! 
Dlatego milczała, nie dając nie po 

znać po sobie. 

  

ALE ,   

Natomiast Traub na wszelki wy- 
padek postanowił się zabezpieczyć. 

— Wyobraź sobie Kiro — rzekł --— 
że ten biedny Turski zwarjował па 
czysto. Był u mnie dzisiųj 
z jakiemiś pogróżkami i zacho- 
wywał się tak, że musiałem 

  

wyprosić go za drzwi! 
— Czyżby? — zdziwiła się pozoc- 

IEC: 

— Twierdził — czelnie kłamał da- 
lej Traub, że są mu wiadome jakieś 
fakta z mojej przeszłości, któremi jest 
w stanie mnie skompromitować. Kie- 
dy go poprosiłem, aby był łaskaw wy- 
mienić choć jeden podobny fakt, nie 
był w stanie dać mi żadnej odpowie- 
dzi! Gdyby nie to, że lituję się nad 
nim i częściowo czuję się winnym wo- 
bec niegi, byłbym zatelefonował na 
policję i oddał go w ręce władz po- 
wołanych! 

Teraz Kira dopiero zbladła. A nuż 
'Traub mówił prawdę a zapowiadane 

„rewelacje* Turskiego były ozczemi 
pogróżkami? Najlepszym tego dow.- 
dem, że Traub wiedział o nich i nie 
sobie z tego nie robił. 

Posmutniała. k 
Ale jeszcze nie traciła nadziei. 

Wciąż wydawało się jej, że Turski 
zadzwoni. Niestety. Traub siedział do 
jedenastej wieczór i nic nie zmąciło 
ich serdecznej pogawędki. 

| Czyżby Traub miał rację? 
Przecież Turski chyba już był w 

domu i otrzymał jej list.  Ochłonął 
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Reda! 

  

ŽEBRAK = BAGDADU 

„ Akuszerka 

Smiaiowska 
przeprowacazlta się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tumie gabinel kosmetyex 
my, usuwa zmsrzzczki. bro 
dawki, kurzaśki i 
WSZP. _48. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, 
na lewo Gedemirowsk; 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. N:. 3093 

Akuszerka 

ММаг [akNeTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z.P. Nr. 69 

Skiep 
galanteryjno-pišm. 

i perfumeryjny 
z urządzeniem i towarem 

z powodu wyjazdu 

do sprzedania. 
Adres w Redakcji. 

EMEZRZOWANEOZOCTOO ZA ROWE RE WOOORE CEC OOREOZOWIE REZ 

    

„ pieniędzy. 

Przepiękny dramat 
wschodni o bajecz- 

SKINDER i urocza Loretta YOUNG. 
od godz 3-ej 

POZWÓLCIE NAM ŻYĆ! įrovos ее »trząsejące Polowanie na dzikie zwierz. bez broni przez podróżnika Franka Bucka „ Balkon 49 gr. Parter od 80 i 90 er. 

Czerwony ślad 
Seanse o g. 4— 6—8—10.15 

W rol. główn.: WARNER- 
ORLAND, Marjon Nixou 
i Liuda Watkins. 

—6—8—10.15, w dnie świąteczne od g. 2-ej 

  

  
  

Sensacyjny dramat, intrygi szpiegowskie bolszewików 
a) seka Sawan, Hanka Rozwadow- 

AM: Na ogólne żądanie jeszcze parę „CAREWICZ%, Potężny dramat z życia rosyiskiego. W roli gł, I, Petrowicz. 

SANDACZE 
nowy transport i in. ryby 
po censah niskich poleca 

D-H BANBL i 5-ka 
Mickiewicza 23, tel. 849 

Potrzebni są 
chłopcy 

do sprzedawania gazet. 

Zgłaszać się: Biskupia 4 
(druk. „Znicz“) 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej. 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 
kach w roku szkol- 
nym, za minimalną. 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K. Wil.* 

pod „Udzielam“ 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie, 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk.* 

    

wągry 
83? 

  

Tom. Zsn. 

  

  
widocznie i zrozumiał, że niema jej 
nic poważnego do zakomunikowania? 
A może? 

Gdy odszedł Traub — długo jesz- 
cze wyczekiwała jakiej wieści. 

Niestety, daremnie. 
Dopiero, około drugiej w nocy 

zmęczona i znużona, postanowiła u- 
dać się na spoczynek. Turski nie ode- 
zwa łsię. Traub miał rację. 

Rozdział XVII. 

NIEZNAJOMA. 

Turski wyszedł od Trauba w zna- 
komitym humorze sądząc, iż eałko- 
wicie pokonał swego wroga. Jakieś 
przeczucie mówiło mu, że do jutra 
Kira odezwać się musi i że zakończą 
się wszystkie ich nieszczęścia. 

Ale, co robić do jutra? Poraz pier- 
wszy w życiu miał dużo czasu i dużó 

Mógł sobie pozwolić na 
każdą rozrywkę, któraby skróciła dłu 
gie chwile oczekiwania. Do domu nie 
miał ochoty wracać, Postanowił wstą- 
pić do kawiarni. Tam czuł się bez- 
pieczniejszy przed magabywaniami 
Kowalca. Gdyż, mimo iż zapewnił 
Trauba, że papierów mie nosi przy 
sobie, na swe nieszczęście miał je w 

kieszeni. Rychło znalazł się w mod- 
nym lokalu na Nowym Świecie. Zajął 
miejsce przy jednym ze stolików w 
rojnej i gwarnej sali. 

(D. c. n.) 
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ktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 

A


