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NIEMIECKA RZECZYWISTOŠC 
w šwietle rosviskiego došwiadczenia. 

(Od naszego korespondenta z Berlina.) 

Dla człowieka, który był świad- 

kiem wydarzeń w dzi- 

siejsza niemiecka rzeczywistość nie 

przedstawia równania z tylu miewia- 

domemi, co dla umysłu wykształcone- 

g:: w ramach państwa praworządnego, 

nie mogącego sobie wyobrazić moż- 

liwości „normalnego istnienia poza 

Rosji, 

temi ramami. 

Nie znam osobiście faszystowskicn 

Włoch, znam natomiast Rosję sowiec- 

ką. I rozmowy, bieg myśli i przeżycia 

obywatela niemieckiego z 1933 roku 

jaskrawo przypominają mi Rosję z 

r. 1918. 

Istnieje aktywny prąd, formujący 

na swój sposób nowe podstawy ist- 

mienia. Istnieje także stojąca na ubo- 

czu, przejawiająca się szeptem (żeby 

„omi* nie słyszeli!) wzburzona i za- 

straszona szara masa obywateli. Pra- 

wda, istnieje jeszcze jako-tako eg- 

zystująca prasa liberalna i katolicka. 

Wychodzą nawet radykalne pisma le- 

wicowe w rodzaju „Weltbiihne* lub 

„Tagebuch*. Istnieją perjodyczne wy- 

dawnictwa w rodz. „Fischer-Verlag". 

Kto jednak utrzymuje jakiś. koniakt 

z wspėlpracownikami tych wydaw- 

mictw, ten wie, jakich muszą używać 

wysiłków, jak ważyć każde słowo, 

zeby uniknąć represyj. Ten wie, jak 

ciężki moralny kryzys przeżywa po- 

stępowa część niemieckich dzienni- 

karzy, przyzwyczajonych do swobody 

słowa. Zupełnie słusznie zaznaczyła 

katolicka „Germania”, że cała opo- 

zycyjna miemiecka prasa mogłaby 

dziś wybrać jako hasło: „Człowiek 

w okowach“. 

Jeżeli liberalna prasa nie posiada 

już dziś całkowicie wyrazu, to kato- 

dicka jeszcze doiąd ma możność wy- 

powiadania od czasu do czasu „here- 

tyckich* myśli. Ta „tolerancja w 

stosunku do politycznego katolicyzmu 

jest wynikiem politycznego wyracho- 

wania. Centrum jest jeszcze potrzeb- 

me sprawującym władzę dla zacho- 

wania pewnych możliwości w parla- 

mencie. Potem, naturalnie, i Centrum 

podzieli los wszystkich inaczej myś- 

lących. Dla faszyzmu, jak i dla bol- 

szewizmu, zasada „kto nie z nami— 

ten przeciw nam“ — jest sakramen- 

talną. 

Liberalne wydawnictwa  zdezor- 

jentowały się zupełnie: mie wiedzą 

jakie książki wydawać. Dobroduszni 

diberalni inteligenci, którzy nigdy nie 

znali ni białego, ni czerwonego bata 

naiwnie pytają: „jak myślicie—długo 

to potrwa”? Wciąż myślą, że to jakas 

sugestja, djabelskie omamienie, że 

to się prado skończy. „Daję im rok 

panowania”, „Na letnie ferje pojadę 
już bez Hitlera“ — to są zdania, któ- 

swe często się słyszy w tych sferach. 

I ta naiwna wiara jaskrawo przypo- 

mina moskiewskie rozmowy w 1918 

woku: „Bolszewikom prędko kajuk!*, 

„dlugo nie pociągną“... 

  

Bolszewicy tež swobody nie zabili 

odrazu. Pamiętam, wychodzily „Rus- 

skija Wiedomosti*, gdzie liberali 

profesorowie przepowiadali (na wios- 
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nę 1918 r.!), że niemiecka monarchja 

przeżyje bolszewizm... 

tuicja współczesnych liberalnych in- 

teligentów często błądziła po bezdra 

żach. 

Liberalnym inteligentom, 

pytają mnie, jak długo „to* potrwa, 

daję radę: .,pakujcie prędzej rz 

i wyjeżdżajcie do Holandji, Szwajca- 

wji, Danji, Szwecji... dokąd dadzą wi- 

zę. Piszcie tam powieści, nowele, dra: 

Czy będziecie mogli wyjechać 

za pół roku — pytanie. Zresztą jeszcze 

mie jest za późno przesiąść do innego 

pociągu, gdy przyjdzie ochota...** 

Przesiąść do pociągu  triumfują- 

cego faszyzmu jeszcze można. Jego 

zapotrzebowanie kulturalnych sił je: 

szcze nie zostało pokryte. 

Polityczna in- 

którzy 

eczy 

  

mety. 

„Tu też ma 

    

    
    

W sobotę, dnia 18-go marca r. b., © 

my analogję z Rosją 1918 r., kiedy 

większość inteligencji stała wrogo lub 

obojętnie na uboczu i kiedy z rosyj- 

skich literatów jeden Hieronim Ja- 

siński przeszedł do obozu triumfują- 

cego bolszewizmu, serdecznie witany 

przez Łunaczarskiego. 

Takim 

(pionierem zmiany barw) stał się pi- 

sarz Hans-Heinz Ewers, który zamie- 

nił swoją pornograficzną lirę na hit- 

lerowską i napisał „konjumkturalną* 

powiešč „Horst Wessel“, sławiąc S.A. 

i jej wodzów. Nie wątpimy, že za 

Ewersem do tłustych korytek zawró- 

cą wkrótce i inni spryciarze w piórze 

i długim szeregiem  pobiegną palić 

kadzidła przed ołtarzem nowych bo- 

gów. I w charakterze pendent do $0- 

niemieckim  Jasińskim 

„na cześć 

prędko 

na cześć 

wieckiej literatury pięknej 

piatileiki“ 

mieli niemiecką literaturę ,, 

czterolatki“... 

Ta analogja 

dalej. Sūkcesy tajemniczej czterolatki 

są zgóry... gwarantowane. Bezrobocie 

będzie mdszakiię „zlikwidowane”. 

Nowi panowie zabierają 

jedną po drugiej „placówki dowodze- 

nia”. I, naturalnie, wydział statystyki 

przejdzie w „pewne ręce. „Lojalna* 

statystyka żadmą miarą nie nadużyje 

zaufania władz. Zamierzenia „„wiel- 

kiego planu“ będą zrealizowane w 

3607/,, Wszystkim „złośliwym kryty- 

kom zamknie się usta. Jeden z wy- 

bitniejszych działaczy hitlerowskich 

Frank II powiedział bardzo otwarcie: 

będziemy może 

posuwa się jeszcze 

położenia 

  

godz. 10-ej r jako w wigilję dnia Imienin 
Ś. P. 

JÓZEFA MONTWIŁŁA 
WIELKIEGO DZIAŁACZA SPOŁECZNEGO I NIEZRÓWNANEGO FILANTROPA 
w kościele św. Kazimierza (0.0. Jezuitów), ul. Wielka 58, za spokój duszy Zmarłego 
odbędzie się nabożeństwo, na które zaprasza 

RADA FUNDACJI IM. S. i J. MONTWIŁŁÓW. 

ngielski projek! konwencji rozbrojeniowej 
GENEWA (Pat). Plan konwencji 

rozbrojeniowej, zaprojektowany przez 
Mac Denalda, przedstawia się nastę- 

pująco: 
Część I-sza dotyczy bezpieezenst- 

wa. Plan ogranicza się do uzupełnie- 
nia paktu Kelloga postanowieniem, 
że w razie pogwałeenia paktu Kello- 
ga odbędzie się na żądanie 5 państw, 
w tej liczbie przynajmniej jednego 
wielkiego mocarstwa, konferencja kon 
sultatywna. Decyzje konferencji win 
ny uzyskać zgodę wszystkich wiel- 
kich mocarstw i większości państw 1- 
czestniczących w konferencji, z wyją- 
tkiem stron. Celem konferencji będzie 
powzięcie zarządzeń w zwiąku z nie- 
bezpieczeństwem pogwałeenia paktu, 
a jeśli to pogwałcenie nastąpiło — u 
stalenie, która ze stron mia być uwa- 

żana za winną. 

Część I dotyczy rozbrojenia. Pro- 
jekt zajmuje się przedewszystkiem 
stanami liczebnemi i przewiduje, zgo- 
dnie z planem francuskim, ujednostaj 
nienie typu armij na kontyneneie €u- 
ropejskim przez sprowadzenie jej ty- 
pu do milicji. Maksimum czasu służ- 
by wejskowej wynosić ma 8 miesięcy, 
lecz może być podniesione do 12 mie- 
sięcy. Niemey miałyby utrzymywać, 
po przekształceniu Reichswehry na ar 
mję milieyjną, 200 tysięcy ludzi, Fran 
cja 200 tysięcy. plus 200 tys. wojsk ko 
lonjalnych, Włochy 200 tysięcy 59 
tysiący wojsk kolanjalnych, Polska 

200 tysięcy, Z. S. R. R. 500 tysięcy, 
Czechosłowacja, Jugosławja, Rumun- 
ja po 100 tysiący i t. d. W dziedzinie 
materjału wojennego kaliber artyle- 
rji ma być ograniczony do 105 mm., 
jednakże istniejący materjał artyleryj 
ski może być utrzymany do wysoko- 
ści kalibru 155 mm. Dla artylerji nad 
brzeżnej i artylerji morskiej, przewi- 
dywany jest ten sam maksymalny ka- 
liber 306 mm. Maksymalny tonnaż 
czołgów miałby wynosić 16 tonn. Jed 
na trzecia materjału zakazanego była 
by zniszczona w ciągu roku, reszta — 

RESTAURACJA-DANCING „ŁAZAR” 
WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 8-71 

Codziennie wieczorem 
występy ulubionego 

oraz słynnej tancerki 
akrobatycznej 

duetu CUTTY w zupełnie nowym 
orygin. programie, 

Restauracja czynna 

do godz. 3-ej w nocy Henry. 

w ciągu trzech lat. Co do zbrojeń mer 
skich proponowane jest rozszerzenie 
traktatu londyńskiego na Franeję i 
Włochy. Floty państw nie związa- 
nych tym traktatem byłyby ustabili 
zowane na obecnym poeziemie. Nowe 
konstrukeje morskie byłyby niedoz- 
wcione z wyjątkiem jednego paneer- 
nika dla Włoch. Obecna sytuaeja dła 
Niemiee byłaby utrzymana do 1936 r. 
a eo do innych — budowałoby się tył 
ko jednostki zastępcze, przy zniesie 
niu ograniczeń jakościowych. W dzie 
dzinie lotnictwa projekt przewiduje ża 
kaz bombardowania powietrznego, z 
wyjątkiem potrzeb polieyjnych w od- 
ległych okolicach (bombardowanie po 
wietrzne w kolonjach), Wielka Bry- 
tanja, Stany Zjednoczone, Francja, 
Włochy, Japonja i ZSRR miałyby po- 
siadać po 500 samołotów, Polska, Ju- 
gosławja i Hiszpania — po 209, Ru- 

munja i Belgia — po 150. Dia Niemiec 
zakaz eo do posiadania lotnietwa wej 
skowego byłby utrzymany. Maksymal 
ny ciężar własny samolotów ograni- 
czony miałby być do 3 tonn. Stała ko 
misja rozbrojeniowa miałaby się za 
jąć zagadnieniem całkowitego zniesie 
nia lotnietwa wojskowego. 

Dałej projekt przewiduje szczegó 
łówą kontrolę wykonania  postano- 
wień konwencji, zakaz wojny chemi- 
cznej i bakterjologieznej oraz utwo 
rzenie stałej komisji rozbrojeniowej. 

Konwencja miałaby obowiązywać 
5 lat. O ileby przed upływem tego ега 
sn nie zebrałaby się nowa konferene 
js kenweneję  zastąpiłyby klauzule 
rozbrojeniowe traktatów pokojowych. 

W kołach konfereneji przyjęto ze 
sceptycyzmem projekt angielski, 

Dyskusja ogólna nad projektem 
rozpocznie się w przyszły czwartek. 

Przemówienie Mac Donalda przezradjo 
LONDYN (Pat). Przemawiając w 

dniu dzisiejszym przez radjo Mac Do 
nald oświadczył, że użyteczność daw- 
nych metod opracewywania etapani 
planów rozbrojeniowych została ebc- 
cnie wyczerpana. Państwa muszą ze- 
brać teraz całkowity bilans wysiłków 
w tej dziedzinie i wiedzieć, eo otrzy- 

mają, na co się narażają. Cytująe ©- 
pinję jednego z polityków  angiels- 
kich, że albe przyzna się Niemeom na 
leżną im swobodę, albo też Europa 
narażona będzie na zniszczenie, Mac 

Donałd oświadczył, że słowa te posia 
dają obeenie dła Anglji specjalne zna 

czenie. 

  

Panika wśród speców. 
MOSKWA, (Pat). W' sprawie sabotażu w 

przemyśle elektrotechnicznym aresztowano 
dodatkowo 9 obywateli sowieckich, pracowri 
ków moskiewskiej reprezentacji Metropoli- 
tan Wiekers Company. Wśród nich znajduje 
się 6 kobiet. Wedle powszechnego mniemania 
sprawa sabotażu nie zostanie załatwiona 
przez kolegjum GPU, lecz ma się odbyć pu- 
bliczny proces, choćby ze względu na osoby 

tych oskarżonych, którzy są obywatelami 
angielskimi. Ambasador anglelski odbył pół- 
toragodzinną konferencję z komisarzem Lit 
winowem. Wedle nieofiejałnych wiadomości, 
prowadzone ją w dość ostrym tonie. Koła 
specjalistów zagranieznych, pracujących w 
ZSRR, egarnięte są nastrojem zbliżonym do 
paniki. 

Trybunał sądzący Gorgonową 
udał się do 

KRAKÓW, (Pat). We czwartek w proce 
sie przeciwko Gorgonowej nastąpiła przer- 
wa, ponieważ trybunał wyjechał do Brzu- 
chowie, gdzie odbędzie się wizja lokalna. W 
pociągu bukareszteńskim, idącym do Lwo- 
wa, zarezerwowano specjalny przedział I, 
I i IM klasy. Gorgonową wraz z córeczką 
przewieziono pod eskortą w osobnej kartece 

Brzuchowic. 
więziennej. Dla członków trybunału i sę- 
dziów przysięgłych zarezerwowano kwatery 
we Lwowie, w hotełu Krakowskim. Gorgo- 
nowa zostanie przewieziona na dworzec ko- 
lejswy we Lwowie karetką do więzienia, 
skąd następnie będzie odstawiona na wizję 
łoaklną do Brzuchowie. 

„Wielkie liberalne ET staną się 

nam powolne, albo przestaną istnieć. 

Droga rozwoju wypadków w tym 

względzie jest niezwykle przejrzysta. 

Przeciwnicy? 

W. b. Domu Karola Liebknechta 

zasiada nowy wydział dla walki z 

bolszewizmem. Naiwni myślą, że ten 

tajemniczy wydział ograniczy się tyl- 

ko do walki z bolszewizmem. Ale 

przecież pojęcie „bołszewizm' jest dla 

hitlerowców tem samem, czem „kontr 

rewolucja dla bolszewików: kto nie 

z nami, ten przeciw nam! To znaczy, 

„terorystami“ 

okażą się wszyscy, z jakichkolwiek 

powodów  mniewygodni dla władz. 

Możliwe, jeśli kościół katolieki nie za- 

 SEERETZZZYO Z OZRZZZRCZRZEG ZOO TOSA 

Pan Prezydent odebrał 
przysięgę od-bp. Gawliny. 
WIARSZAWA (Pat). „Pan, Prezy- 

aent Rzeczypospolitej w otoczeniu [- 
go wiceministra spraw wojskowyca 
gen. dyw. Fabrycego, szefa gabinetu 
wojskowego Prezydenta. płk. Głogow- 
skiego, szefa kancelarji cywilnej p. 
Prezydenta dr. Hełczyńskiego, szefa 
gabineiu ministra spraw wojskowych 
qAk. dypl: Sokołowskiego, kapelana 
przybocznego p. Prezydenta ks. prala 

e „bolszewikami“ i 

ta Bojanka oraz ks. piatata“Michals— 
Ikiego odebrał przysięgę ód nowomia- 
nowanego biskupa polowego ks. Ga- 
wliny. Po odebraniu przysięgi p. Pre 

zydent przyjął kk. biskupa Gawlinę na 
audjencji. 

SENSACYJNA WIADOMOŚĆ 
„SEKMADIENISA* 

Pismo _„Sekmadienis* podaje ja- 
koby dowiaduje się ze źródeł zupełnie 
pewnych, iż w tych dniach rząd pols- 
ki wydzierżawił pewnemu, towarzyst- 
wu międzynarodowemu odcinek kolei 
Wilno — Zawiasy, t. zn. odcinek łączą 
cy Wilno z granicą litewską. Fakt ten 
uważany jest prze zzagraniczne sfery 
polityczne za zasadniczy zwrot w pol- 
skiej polityce zagranieznej. W związ- 
ku z tem krok ten wywołać miał w 
sterach politycznych niezwykłą sen- 
saleję. 

—:0:— 

Kronika  telegraficzna. 
— Premjer franeuski Daladier, przybył 

do Genewy i odbył dwie konferencje; miano- 
wicie z Mac Donaldem i z ministrem Bec- 
kiem. W piątek minister Beck podejmowany 
będzie śniadaniem przzz Hendersona. 

— Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Pol 
ski w Jassach (Rumunja) odbył się tam ur»- 
czysty festival jpolski, poświęcony uczczenu 
dnia imienin Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. 

— Senat wolnego państwa Irlandji odrzu- 
cił w 2-iem czytaniu 21 głosami przeciwko 1 
projekt ustawy o zniesieniu przysięgi na 
wierność królowi. Pomimo to, zgodnie z 

konstytucją, projekt stanie się obowiązują 
cą ustawą. 

   

   momenty. 

   

"darmo prezes narodowej 

DL ADAM LMP 
ADWOKAT 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnął 
w Panu dnia 16 marca 1933 roku, w wieku lat 74. 

wrze „zawieszenia broni* z nową 

władzą, że w podziemiach b. Domu 

Karola Liebknechta w charakterze 

„bolszewikėw“ znajdą się także ka- 

toliccy duchowni. ® 

Czem jest ten „wydział dla walki 

z bolszewikami i teroryzmem*? — 

Nie jest to nic innego, jak hitle- 

rowska Czeka.. 

Nie wątpimy w rozrosi kompeten- 

cyj, tego, mówiąc Petersa 

i Dzierżyńskiego, „błyskającego mie- 

cza... kontrrewolucji*. Obywatele, cie- 

szący się dziś z powodu 

językiem 

„bicia bolsze- 

wików ich własną bronią* mogą jesz- 

cze być bardzo zdziwieni, kiedy się 

sami znajdą w lochach Domu Horsta 

Wessela (jak przechrzezono Dom Ka- 

rola Liebknechta) i kiedy będą z nich 

wyduszać wszelkiemi sposobami ze- 

zmania, potrzebne dla „pokazowych 

-procesėw“. I tutaj „bogate doświad- 

czenie* bolszewików z lewa 

być wszechstronnie wyzyskane 

bolszewików z prawa. 

może 

przez 

Takie są tendencje rozwojowe 

niemieckiego zwycięskiego faszyzmu. 

Są, jednakże jeszcze pewne hamujące 

W rządzie, obok Hitlera, 

jeszcze zasiada Hugenberg, repre- 

żęntant starego konserwatyzmu. Nie- 

1 pariji vom 

Winterfeld w liście do Hitlera przy- 

pomniał o tradycjach praworządna- 

ści i ładu, powołując się na testament 

Fryderyka Wielkiego... 

List ten jest bardziej, niż zma- 

mienny: społeczna baza narodowców 

(8°%, wyborców) okazała się niezmier- 

nie wąska, powsiało więc przeczucie, 

że fale aktywnego faszyzmu mogą za- 

„lać i ich wyspę. 

Jeżeli elita bronzowej armji po- 

trafi liberalnych dyrektorów teatrów 

wywieźć za miasto, rozebrać do naga 

i wychłostać za wystawienie „niepa- 

trjotycznych“ sztuk, jeżeli potrafi bez 

sądu i dochodzenia rozstrzelać socjal- 

demokratycznych adwokatów, jeżcii 

za miastem stale są znajdywane zwło- 

ki zabitych „w niewyjaśnionych oko- 

licznościach* — naturalnie, że i Hu- 

genbergowi robi się nieswojo... Hu- 

genberg bardzo chciałby powrócić 

do praworządności i ładu. Ale jakież 

potentiels de guerre mógłby on, w ra- 

zie potrzeby, wystawić przeciwko fali 

foszystowskiej? Za kim pójdzie Re- 

ichswehra? I znowu nasuwa się ana 

logja z rosyjskiem doświadczeniem: 

czy partji Hugenberga nie czeka los 

lewych eserów? Obserwator. 

  

   
Eksportacja z domu żałoby przy ul. Montwiłłowskiej 21 do kościoła Ę że 

Św. Jakóba odbędzie się w sobotę, dnia 18 marca, o godz. 4.ej po poł. 

Nabożeństwe żałobne w tymże kościele odbędzie się w poniedziałek, 
dnia 20 marca, o godz. 9.30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cment. Rossa. 

O powyższem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

       

  

   

     
     

  

ojciec I dziadek 

BORYS LEJPUNER 
obrońca sądowy 

o czem zawiadamia pogrążona w głękokim smutku 

Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 17 b. m. o godz. 12 i pół z domu. 
żałoby przy ulicy Wileńskiej 24, m. 3. 

Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł 16 b. m, nasz ukochany Mąż, 

  

   

  

RODZINA. 

RODZINA.
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Odezwa do ludności m. Wilna. 
W. związku ze zbliżającym się dniem imienin Marszałka Piłsudskiego 

Komitet Obchodu Imienin wydał następująca odezwę do mieszkańców Wilna. 

OBYWATELE! 

Rok roeznie obchodzimy świętem Dzień Imienin Wskrzesicieła Polski 
Marszałka Józefa Piisudskiego. Rok rocznie rozpamiętywujemy Jego wieko- 
pomne dla Ojezyzny zasługi i wdzięczność naszą wypowiadamy w tysiącach 

depesz, adresów i zapewnień o naszej ku Niemu czci i miłości. 
W tym roku dorzucamy uroczyste śłubowanie dalszej współpracy 

z Nim, i pod Jego kierunkiem, dla dobra Państwa Polskiego. Przynieśmy 
w imieninowym darze obietnicę, że obywatelskość prawdziwą wyrabiać w 
sobie będziemy, że dobro państwa przeniesiemy zawsze nad interes pry 
ny. interes partyjny, że w służbie Polski, 

nie wyda. 

vai- 

żadna ofiara zbyt ciężką nam się 

Tego Wielki Sołenizant od nas oczekuje i tem największą radość Mu 

sprawimy. . 
On bowiem jest tym, który czuwa, by nas wróg nie zaskoczył bezbron- 

nych. On bowiem jest tym, co się troszczy o każdą rzecz najmniejszą, która 

Polski dotyczy. 
Niech nam żyje długie lata i niech Połskę ku chwale prowadzi! 

Wilno, dnia 18 marca 1933 roku. 

WILEŃSKI KOMITET OBCHODU IMIENIN 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

Komitet wzywa ludność miasta Wilna do przy 2 odświętnego 

domów i wzięcia udziału w uroczystościach. 

k 

PROGRAM 

W sobotę, dnia 18 marca: 

O godzinie 18-ej Uroczysta Akademja у 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Ва- 

torego (wejście za zaproszeniamił. O godzi- 
nie 19,30 capstrzyk orkiestr wojskowych i in- 
nych na ulicach miasta. 

W niedzielę, dnia 19 marca: 

O godzinie 19,30 uroczysia Msza połowa 
na placu Łukiskim. O godzinie 11-ej defilada 

wddziałów wojska i przysposobienia wojsko- 
wego. O godzinie 13-ej Akademja Powszechna 
w Wielkiej Sali Miejskiej, zorganizowana 
przez Związek Legjonistów i Związek Strze- 
łecki. O godzinie 18-ej przedstawienie popu- 
larne w Teatrze Wielkim na Pohułance( wstęp 
za biletami, przydzielonemi przez poszczegól- 
'ne organizacje, wchodzące w skład Rady 

„Grodzkiej BBWR). Pozatem o godzinie 17-ej 
odbędą się następujące akademje dzielnico- 

we, zorganizowane przez Radę Grodzką BBWR 
Śródmieście i Zarzecze — w sali Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR., ul. św. Anny 2; Na 

Zwierzyńcu — w Domu Ludowym; na Anto- 
kolu — w Państwowej Szkole Technicznej, 
ul. Holendernia 12; na Śnipiszkach — w szko- 
le powszechnej nr. 6, przy ul. Wiłkomierskiej; 
na Nowym Świecie — w Ognisku Kolejowe- 
go przysposobienia wojskowego. O godzinie 
20-ej odbędzie się akademja w Klubie Ży- 

dowskiej Myśli Państwowej, przy ul. Nie- 
mieckiej nr. 21. » 

OBCHODY PIĄTKOWE: 

Hołd świata urzędniczego Panu Marszałkowi 

Piłsudskiemu. 

Z inicjatywy Komitetu Skarbowców, r. 
czestników walk o niepodległość, zarządy okrę 
gowe Stowarzyszenia Urzędników Skarbo- 
wych i Stowarzyszenia Urzędników Państwo- 
"wych w Wilnie urządzają dzisiaj w piątek, dn. 
17 b. m. o godzinie 18-ej w sali przy ul. Wi- 
leńskiej nr. 33 uroczysty obchód z okazji i- 
mienin Pierwszego Marszałka Połski Józefa 
Piłsudskiego. Obchód zagai p. Prezes Izby 
Skarbowej Edward Ratyński. Następnie prze 
mawiać będzie p. Wójcicki. Na dalszy pro- 
gram uroczystości złożą się pieśni żołnierskie 
w wykonaniu p. Hendrych i prof. Ludwiga, 
deklamacje artystów teatrów miejskich p. 
Wiesławskiej i p. Preissa, wreszcie produkcje 
muzyczne orkiestry Państwowej Szkoły Te- 
chnicznej im. Marszałka Piłsudskiego. 

OBCHODY SOBOTNIE: 

Uroczysta akademja w przeddzień imienin. 

W sobotę, dnia 18 marca ku uczczeniu 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsuds- 
kiego odbędzie się o godzinie 18-ej w Aui 
Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batorego 
uroczysta akademja z następującym. progra- 
mem: polonez Kurpińskiego — wykona or 
kiestra 6 p. p. Leg., zagajenie — J. M. rektor 
USB., „Sztandary na Kremlu“ — odšpiewa „L 

cho“, przemówienie — płk. dypl. Wacław 
Stachiewicz, Preludjum Moniuszki do kania. 
ty „Milda* — orkiestra, przemówienie — prof. 

dr. Jan Szmurło, „Orzeł Biały'* — chór, prze- 
amówienie — A. Kaduszkiewicz, pieśni - leijo- 
mowe — chór i na zakończenie akademii 
marsz Pierwszej Brygady — orkiestra. 

Na akademję rozesłano specjalne zapro- 
szenia, podpisane w limieniu komitetu przez 
p. prezydenta miasta dr. W. Maleszewskiego, 
3.M. rektora USB. prof. Opoczyńskiego i ko: 
mendanta garnizonu płk. Pakosza. 

Raut sobotni. 

Ku uczczeniu imienin p. Marszałka Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Związek Pe. 
owiaków i Klub Włóczęgów w Wilnie, przy 
współudziale Towarzystwa Niezależnych Ar- 
tystów Plast. urządzają raut w sobotę 18 mar- 

ca, o godzinie 21-ej w sali Stowarzyszenia Te- 
chników (Wileńska 33). Program rautu: — 
Cz. I. Odegranie Hymnu Państwowego. Prze- 
mówienie prez Okręgu P. O. W. min. Wi- 

  

    

      

OBCHODU 

tolda Staniewicza. Odśpiewanie Pierwszej Bry 
gady. Recytacje p. Eugenji Kobylińskiej-M: 
siejewskiej utworów własnych. Utwory na cy 
trze — prof. W. Jodko. Chór rewellersów wi- 
leńskich pod dyr. Świętochowskiego. Piosen- 
ki legjonowe. Część П. — godz. 24-a Zabawa 
towarzyska. 

  

  

KU RJ ER W ELORN SKT 

Oszczędności w St. Zjednoczonych. 
WASZYNGTON (Pat). Przyjęty 

przez Senat projrkt ustawy oszezęd- 

nościowej przewiduje m. in. zmniej- 

szenie prawie o 300 milį. dołarów ro- 

W. dniu 4-go marca r. b. 

prezydent Stanów 

nowoobrany 

Zjednoczonych Roosevelt 

objął urzędowanie. W związku z tem przy- 

były w tym dniu do Waszyngtonu dziesiątki 

  

ludzi stanów. 

  

tysięcy najdalszych nawet 

W. ks, Aleksander Michałowicz 
W. Ks. Aleksander Michałowicz, który 

niedawno temu zmarł na Rivierze, należał do 
t zw. młodej grupy wielkich książąt na dwo 
rze carskim, która, jako liberalniejsza i rozu 
miejąca lepiej sytuację w państwie earów; 
znajdowała się w stanie ciągłej wojny z Alek 
sawirowiczami, jak nazywano wujów Miko- 
laja II, a braci cara Aleksandra III. Alek- 
sandrowicze, t. j. wielcy ksiąžęia Aleksy, 
Włodzimierz, Sergjusz, wywierali wielki 
wpływ na Mikołaja II i pehali go swą polity- 
ką do najzgubnejszych dla istnienia caratu 
zarządzeń. 

W. Ks. Aleksander Michałowiez, ezłowiek 
rszsądny i liberalny, jak ma sferę w której 
przebywał, w wydanej przez siebie książce 
p. t. „Wspomnienia o Mikołaju II“ odsłania 
spore szczegółów b. ciekawych i nieznanycti 
dotąd ogółowi © zakulisowych sprawach na 
dworze ostatniego cara, Przytaczamy tu wy 
jatki z tej pracy, zamieszczone w tygodniku 
rosyjskim „Ilustrirowannaja Rossija“. 

KRWAWA KORONACJA. 

„Na uroczystość koronacji udaliśmy się 
wszysey do Moskwy. Pomimo e©tświętnego 
nastrcju coś nieuchwytnego, jakowyś kosz: 
mar unosił się w powietrzu. Z niedowierza- 
niem, graniczącem aż z lękiem. odnoszono 
się de wuja cesarskiego, w. ks. Sergju- 
sza Aleksandrowicza, piastującego urząd ge 
nerał — gubernatora w Moskwie, — jemu 
bowiem w udziale przypadało zorganizowa 
nie uroczystości, w których uczestniczyć mia 
ły miljony wiernych poddanych. Według us 

stalonego programu uroczystości, po koro- 
nacji e godz. 11 rano miało się odbyč rozda 
wanie podarunków ludowi. Już w nocy dnia 
poprzedniego niezliczone tłumy zaczęły ścią 
gać w stronę pola Chodyńskiego, gdzie us- 
stawiono kordon policji i kozaków. 

„Szary świt ukazał przeszło półmiljonowy 
Hum prąey naprzód, zwłaszeza iż zaczęj, 

krążyć pogłoski, jakoby zarząd uroczyste: 
nie będąe przygotowany na tak wielką fre! 
wencję, nie rozporządzał dostateczną ilością 
podarunków. Pod naporem tłumów kozacy 
rczpierzchli się, a tymczasem nikt nie wie 
dział, że na polu Chodyńskiem znajodowały 
się głębokie rowy, pozostałe po ćwiezeniach 
bataljcnu saperów. Reozszalałego tłumu nie 
zdołały utrzymać żadne wysiłki. Katastrofa 

nastąpiła. Pięć tysięcy ludzi poniosło śmierć 
na miejscu, liczba zaś rannych była o wiele 
większa, 

   

    

„KREW. OFIAR LEGNIE NA PANOWANIU 
TWOJEM“... 

„O godz. 3 pp. udaliśmy się w stronc 

Chodynki. Po drodze napotykališmy wozy 

naładcwane trupami. Załękniony komendant 

starał się odwrócić uwagę naszą cd przyk- 

rego widoku. Lecz każdy głośniejszy okrzyk 

„burra“! dźwięczał mi w uszach niby wyrzut 

gorzki i wraz z braćmi, nie mogącymi ukryć 

oburzenia, zażądaliśmy bezzwłocznej dymisji 

; ks, Sergjusza Aleksandrowicza i przerwa 

ndk urGczystości kereniacyjnych. Nastąpiła 
przykra chwiła — utworzyły się jakgdyby 

dwa chozy — starsza kowiem generacja w. 

książąt wypowiedziała się za generał — gu- 

kernaterem. Brat mój, w. Ks. Mikołaj Micha 

łowicz, w pięknej przemowie starał się Gdź- 

wierciadlić całą grozę obecnego położenia, 

apelując przytem do uczucia młodego сеза- 

rza. 
— „Pamiętaj, Niki — zakończył patr 

  

  

    

Rolnicza Stacja Doświadczalna w Bieniakoniach, 

    

   

  

„kr 
dżungli, - omal nie... 
Wiwat „kresy: 
tych puszcz z g gromadami drapie nych 
wilków i edzwtadi: kraj 
rzek i bezdennych błot, do których 
zjeżdżają stoleczni i inni dziennika- 
rże— podróżnicy z metrem w dłon, 
aby z dokładnością do jednej setnej 

milimetra zmi * głębokość kałuż 

i potem karmić „sensacyjnemi* arty 
kułami i „arcyciekawemi* feljetona - 
mi ludzi, dla których często słońeem 

jest blask neonu, a matką-ziemią — 

chłodny asfalt! 

Wiwat „kresy* — źródło nieprze- 
brane „emocyj i sensacyj dla cywili- 
zowanych dzielnic kraju*! 

Gzy pisał kto kiedy np. w Wars 
wie o naszej nauce, kulturze, o na- 

szym pokaźnym dorobku w tych 
dziennikach? Niestety, albo nic —- 
albo bardzo mało. 

Dlaczego — pytacie? Poprostu 
dlatego, że to nie ma w sobie posma- 
ku sensacji i — albo bardzo mało, 
albo zupełniesię nie różni od tego, co 
ci, którzy tej sensacji są żądni — mają 

u siebie. 

              

Ot, weźmy dla przykładu taką 
Wileńską Rolniczą Stację Doświau- 
czalną b Bieniakoniach — pow. lidz- 
kiego. 3 

Wie kto coś o niej? Jeżeli tak — 
to dobrze, a jeśli nie, to... proszę po- 
słuchać, a raczej przeczytać poniższe. 

Została założona w r. 1910-ym 
z ofiar miejscowego ziemiaństwa — 
na gruntach, darowanych przez hr. 
Puttkamera i inż. Borowskiego. Or- 
ganizację Stacji powierzono p. Wac- 
ławowi Łastowskiemu, który do dnia 

dzisiejszego pełni odpowiedzialną 
funkeję jej kierownika. Celem Stac 
jest bezpośrednie służenie rolnic 
wiedzy i praktyce przez rozstrzyganie 
różnego rodzaju zagadnień rolniczych 
w drodze doświadczeń i badań nad 
glebożnawczemi warunkami ziemi 
wileńskiej, oraz wytworzenia nowych 
odmian roślin uprawnych, głównie— 
žyta i łubinu. 

Praca jest zasadzniczo prowadzona 
w  mastępujących pięciu działach: 
n.eteorologiczno-fenologicznym, — то!- 
niczo-chemicznym, hodowli roślin, 

   
   

ochrony roślin i naukowo-oświatowo- | 
społecznym. 

    

„mi wileński 

prosto w oczy Mikołajowi И — przelana 
krew tych pięciu tysięcy ofiar niezmazanem 
piętnem legnie na całem panowaniu twojem. 
Nie jesteś w stanie wskrzesić trupów, lecz 
cbowiązkicm twym niech będzie zabezpie- 
czenie rodzin. Niechaj nikt nie śmie zarzn- 
eić ci, iż z zimną krwią przypatrujesz się. 

jak twych wiernych poddanych przenoszą do 
trupiarnić, 

„Wieczorem cesarz Mikołaj II uświetnił 
Gheenością swcją bal, wydany na cześć jego 
w poselstwie franeuskiem. Widok rozpromie 
nionego w. ks. Sergjusza robił przykre wra- 
żenie, to też cudzoziemcy niezbyt pochlebnie 
musieli sohie wyrcbić zdanie o rodzinie do 
mu Romarowych. Z ehwlą rozpoczęcia się 
tańców ezwórka osteńtacyjnie opuściła salę 
balową”. 

  

MIKOŁAJ Il — ALEKSANDER I. 

„W: przykrych warunkach znalazł się mło 
dy cesarz, z chwilą wstąpienia na tron, Oto 
ezcny najbliższą rodziną, która miast pop: 
rzeć niedoświadczonego młodego władcę mąd 
rą, zdrową radą, starała się wykorzystać sla- 
be strony na swoją korzyść. Każdy z W. Ks. 
domagał się czegoś, każdy chciał odgrywać 
wielką relę, Nie dość na tem, każdy wysuwał 
kandydatury swych protegowanych i uwa- 
žat sobie za punkt honoru  przeforsowa 
swego kandydata. Odcsekniony, zmęczony €a 
łodzienną praeą, biedny cesarz z utęsknie- 
niem spozierał często na portret ojca, ubole- 
wając, iż nie posiada jego energji i woli. 

Aleksandra Hikano się jak ognia. „Przestań 
odgrywač rolę cesarza — telegrałował Alek 
sander III temu samemu Sergjuszowi kiedyś 
do Moskwy. Na wiadomość © skandalicznych 
postępkach pewnego urzędnika, zajmującego 
wybitne słanowisko, car zadepeszował „Wy- 
rzueić tę świnię”, 

„Ja osobiście niejednokrotnie staralem 
się zwrócić uwagę cesarza na zachłanność 
krewnych naszych. Gdym zwracał mu wwagę 
na konieczność reorganizacji marynarki we 
jennej, na czele której według tradycji XVIII 
wieku stał W. Ks. Aleksy, cesarz, wziuszająe 
ramienami, cedpowiadał z determinacją: 

   

      

cznie rent, wypłacanych byłym uczest 

nikom wejny, jak również zmniejsze- 

nie uposażenia pracowników państwo 

wych maksimum o 15 proce. 

'Na zdjęciu naszem widzimy nowego prezy- 

denta, składającego przed capitolem waszyny- 

  

tońsk 

  

im uroczystą prz 

  

ę, wśród owacyj, 

  zgolowanych mu przez tysiączne tłumy ze 

brane przed capitolem. 

o Mikołaju II. 
„Alež zapewniam cię, iż on się na to nie 

zgodzi, on nie dopuści do przeprowadzenia 
żadnych referm. 

  

W] takim razie ty, jako cesarz, zmusisz 
go do tego, zresztą obowiązkiem twoim wo: 
bec Gjezyzny jest dhać o jej dobro, 

Najzupełniej się z tem zgadzam, ale znasz 
wszak wuja Aleksego — uderzy na alarm i 
zbuniuje cały dwór. 

Tem lepiej. Będziesz miał wystarczający 
powód do udzielenia mu dymisji. 

Jakte, dać dymisję wujowi? Najukochań- 
szemu brata mego ojca? Wiesz, Sandro, mam 
wrażenie, iż z memi wujami jakoś tam bę- 
dzie, ale ty, zdaje mi się, dzięki pobytowi 
twemu w Ameryce, przejąłeś się liberaliz 
mem“. 

JEDEN SZUBRAWIEC DRUGI KRETYN. 

„Pedezas tych rozmėw asystosowal zwykle 
K. P. Pobiedonoscew, prokuraicr Najw Sy 
nodu. Madry cynizm Pobiedonoscewa wywie 
rał magiczny wpływ па młodego cesarza 
i hamował wszelkie próby najlżejszych re- 
form. 

Komu powierzyć tekę ministra spraw 
wewnętrznych? Chciałbym znałeźć edpowisd 
niego człowieka? — zapytał Mikołaj II Po- 
hiedenoscewa. 

Owszem — odparł „Mefisto — znam: 
dwóch ludzi, uezniów Jego Ces. Mości Alek- 
sandra III — te Plewe i Sipiagin. Obojętne. 
który z nich zostanie ministrem Obaj jedna 
kewi. Plewe — szubrawiee, Sipiagin — kre- 
tyn. 

Mikołaj II zmarszezyl brwi: 

Nie rozumiem pana, Konstanty Piotro- 

wiezu. Ja nie żartuję. 
Ja również, Wasza Ces. Mość. Mniemam 

tylko, iż dla zachowania obecnego ustroju, 
należy kraj utrzymać w stanie zamrożenia, 

najlżejszy podmuch liberalizmu gotów zbu 
rzyć cały ten gmach. Obronić to, co į 
pctrafią tylko ludzie tacy, jak Plewe i Sip. 
gin“ M. K. 

   

   

Plenum Seimu. 
WARSZAWA, 

97 posiedzenia Sejmu o godzinie 16.35. 
(Pat). Marszałek otworzył 

iPos. ŁECHNICKI (BB) przedstawił spra- 
wozdanie komi rolnej o rządowym projek- 
cie ustawy w sprawie zmiany usta УВа 

marca 1932 r. o ułatwieniu opłaty w 
zań, obciążających gospodarstwa rol 
orządzenia Prezydenta Rzeczyposj:ć 

z 1932 r. o segregacji wierzyteln 
nieruchomościach ziemskich, jparcelowanych 
w celu spłaty uciążliwych zobowiązań. Usta- 
wę przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 

Następnie, po referacie pos. 
SKIEGO i dyskusji, p: 
ustawę o czasowych п 
czeniach dla zwolnionych 

nych. 

  

    
    

    
   
    

BIERCZYŃ- 
jęto w 2 i 3 czytan'u 
zkaniach i pomiesz 

robolników rol- 

  

   

m 

  

ąpiono do rozpraw nad projekte 
  

  astawy o kartelach. Sprawozdawca pos. CZER 
NIGHOWISKI. Ogółżm 40 

    

     
proztówei je: u nas Ol 

            

    

Postaram się tutaj'w krótkości zre 
ferować działalność Stacji i jej kie 
rownika — prof. Łastowskiego w w;- 
żej wymienionych działach. 

Jeżeli chodzi o dział pierwszy, (9 
spostrzeżenia były prowadzone na 
st: cjach meteorologicznych II rzędu 
w Bieniakoniach i III rzędu (terme- 
metiryczno-deszczowyc a) w Kozarow- 

Szczyźnie — pow. oszmiańskiego, Н. 
rodźkach — pow. 'wołożyńskiego i 
GCkrolczycach—pow. nowogródzkiego. 

   

  

Oprócz fego, prof. Łastowski-zor- 
ganizował sieć obserwacyj fenologicz- 
nych —nad perjodycznym rozwojem 
roślin i innnemi przejawami z ia 
organicznego i posiada na terenie zie- 

j i nowogrėdzkiej okoto 
30 punktėw obserwacyjnych. 

  

     

Zaznaczam, że tego rodzaju ob- 

serwacje, prowadzone nadzwyczaj sy- 
stematycznie i ma jednem i tem sa- 
mem miejscu w ciągu szeregu lat — 
mogą dać bardzo ciekawe i poucza 
jace dane o lokalnym klimacie, gdy 
roślina przy swym okresowym ro .- 
woju w ciągu roku odźwierciedla ca- 
łokształ. wpływów  meieorologi-z 
nych. 

Obserwacje dokonują się na pod- 
stawie specjalnych  kwestjonarjuszv 

    

  

Projekt ustawy kartelowej przyjęto w 2 
i 3 czytaniu. 

Zk    GOSIEWSKI przedstawił spra 
komisji cchrony pracy o rząda 

wym projekcie noweli, do uslawy o czasie 
pracy w przemyśle i handlu i o rządowym 
projekcie noweli do ustawy o urlopach dla 
pracowników zatrudnionych w przemyśle i 
handlu. 

Po przemówieniu referenta zabrał głos 
p. minister  HUBICKI, któ w. obszerna:n 
przemówieniu uzasądniał wniesione 
Obecnie przedłożona nowela o czasie pr 

m. in. minister — ma na celu 
zenie stanu prawnego w zakres'e 

u jpracy w Polsce do poziomu, jaki i.!- 
ch Polska gotowa 

z z całą Euro- 
może wyprzedzać 

   

  

     

   
    

   

  

    

   

  p. ysłową, ale nie 
swoich konkurentów. 

Po przemówieniu m stra OE: i 
dyskusja. Posiedzenie Se i jmu przec 

  

  

„bardzo ciekawych, 

prof. Łastowskiego. 
W dziale chemiezno-rolniczyra 

prowadzone są doświadczenia nawo- 
zowe, uprawne, oraz badania gleha- 
znawcze. Osiągnięto tu znaczne wy 
niki z wpływem zielonych nawotów 

ułożonych przez 

  

   

    

na wytwórczość roślinną, wykazuno 
lepszą oplaca alność obornika przy 
mniej: jego dawkach. zbadano 
potrzeby nawożenia roślin i najodpo- 
wiedniejsze formy nawozów mineral- 
nych. Zgromadzony został mate" jał 
do: wykreślenia map gleboznaw2:vch 
płyty lidzkiej i wyżyny oszmiań j 

wskutek licznych analiz mechanicz- 
nych gleb ziemi wileńskiej i nowo- 
giódzkiej, dokónanych w ТаБога! ›г- 

jum stacji. Prof. Łastowski pracuje 
obecnie przy pomocy punktów feno- 
logicznych i stacyj meteorołogicznych 
nad zebraniem materjału do wykre- 
śłenia obszarów klimatycznych ziemi 
wileńskiej i nowogródzkiej. W 
hodowli roślin przeprowadzono do- 
Świadczenia z odmianami głównych 
roślin uprawnych. 

Wyniki tych doświadczeń wska- 

  

   
     

  

zały, jakie odmiany są najodpowied- 
niejsze dla naszych lokalnych wa- 
runków. 

Drogą selekcji. w ciągu przeszło 
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W NIEMCZECH. 
Sejmy krajowe na hitlerowski sposób. 

BERLIN (Pat). Narodowo-socjali. 
styczny „Frankisches Volk* dowiadu- 
je się, że nowe wybory do sejmu ba- 
warskiego wegółe nie zostaną rozpi- 
sane. Poszezególne stronniciwa otrzy - 
mać mają ilość mandatów, odpowiada 
jacą wynikom głesowania do Reichsta 

gu z dnia 5 marca r. b. W ten sposób 
narodowi socjaliści uzyskają niemał 
absolutną większość i będą mogli sa 
modzielnie utworzyć rząd. Również i 
do innych sejmów krażowych zastoso 
wana ma być w przyszłości taka sama 
procedura. 

  

Amnestja 
dla przestępców „z pobudek patriotycznych". 

BERLIN (Pat). Pruski rząd komi- 
Saryczny powziął uchwałę, mającą 
przygotować amnesiję dla wszystkich 
osćh, które skazane zostały za przestę 
pstwa, popełnione z pobudek patrjo- 
tycznych ,„, w wałce o wyzwolenie na- 
rodu niemieckiego*. Komisarz spra 

wiedliwości nakazać ma organom kar 
no-sądowym przeprowadzenie z urzę- 
du rewizji tego rodzaju spraw. We 
wszystkich wspomnianych wypadkach 
dochodzenia karno-sądowe mają być 
wstrzymane, nakazy aresztowań — 
eotnięte. 

A zanim amnestia zacznie obowiązywać... 
BERLIN, (Pat). Biuro Conti donosi: Ska 

zani w dniu 22 sierpnia ub. roku przez sąd 
doraźny w Bytomiu za zamordowanie pow 
stańea-roheinika połskiego Pieeucha w Po- 
tempie narodowi scejaliści zostali w środę 
wypuszczeni na wolną stopę.  Uwolnienie 
wszystkich 5 skazanych nastąpiło z inicja 

tywy kancl, Hitlera. Przybyli oni do Berlina, 
gdzie są gośćmi swoich towarzyszy partyj- 
mych. Również zwolnieni zostałi współoskar- 
żeni Gołąbek i Dufzki, pozestający w aresz- 
cie śledczym pod zarzutem nakłaniania do 
morderstwa. 

Sa NA... CENTRUM. 

ESSEN (Pat). Hitlerowcy po unie 
kobieśnia prasy socjalistycznej za 
czynają coraz bardziej zwracać się 
przeciwke prasie centroweį. W E 
zmusili dzienniki centrowe do zamie- 
szczania swych artykułów. Podobnie 
postąpili z demokratycznym dzienni- 
kiem w Dortmundzie. W Kołoaji tan 
iejszy ergan partji ceenirowej mie 

mógł się ukazać po 3-dniowej konfis- 
kacie, ponieważ oddziały hiilerow- 
ców opanowały redakcję i nie dopu- 
ściły do wydania pisma. Kilka redak- 
torów zostało aresztowanych. W po- 
dobny sposób zamknięto szereg dzien 
ników centrowych w zagłębiu. 

Z CODZIENNEJ RUBRYKI 
BERLIN, (Pat). Znany pacyfisia niemiecki 

były generał van Schenaich zastał ubiegeij 
nocy aresztowany. 

ESSEN, (Pat). Do konsulatu polskiego w 

Essen codziennie zgłaszają się žydzi-obywa 
tele polscy z prośbą o wzięcie w obronę 
przed prześladowaniami ze strony hitlerow- 
ców. Konsul polski we wszystkiech wypad: 

kach energicznie interwenjował u _ władz 

niemieckich. 
labee ciągle powtarzających się rewi: 

zyj, aresztowań, napadów na sklepy i * 
pztków pebieia zaniepokcjenie wśród ży- 
dów-obywateli polskich wzrasta z dnia na 
dzień. 

KRÓLEWIEC, (Pat), W ciągu poniedział- 
ku aresztowano w Niborku 34 osoby, w tem 
2 kupców-żydów. W Deutsch Eylau areszto- 
wano przywódców socjalistycznych i komu- 
nistyeznych, a sklepy żydowskie zamknięto 
przymusowo. W Trąbutach (Riesenburg) a- 
resztowano ckolo 40 komunistów i socjal- 
nych demokratów eraz kilku kupców żydow 
skich. W Oleśnie (Rozenberg) hitlerowey Oh 
sadzili urząd pocztowy i kolejowy. 

Z Królewca donoszą dzienniki 6 licznych 
aresztowaniach socjalistów i komunistów w 

szeregu miast wschodnio-pruskich. Areszta- 
wań dokonywano w nocy. W: czasie areszto- 
wań doszło w wieła wypadkach do strzelani- 
ny. 3 

    

      

  

  

   

ZASZCZYTY, SŁAWA... 
BERLIN, (Pat). Kanclerz Hitler otrzymał 

henercwe obywatelstwo miasta Wiocławia 
a place Republiki we Wrocławiu nazwano 
placem Adolia Hitlera. Honorowe obywatel- 
stwo Wrocławia posiadają dotychczas pre- 
zydent Hindenburg i pseta niemiecki Ger- 
hard Hauptmann. 

REICHSTAG 
ZBIERZE SIĘ WE WTOREK 

BERLIN, (Pai). Kenfereneja przywódców 
irakeyj uchwaliła, że otwarcia Reichstagu do 
konać ma minister Goering. Regulamin obrad 
ma być zmieniony. Posłowie będą obowią 
zani pod rygorem sankeyj brać udział w 
posiedzeniach. 

Otwarcie obrad parlamentu nastąpi we 
wtorek po południu. W| godzinach przedpa- 
łudniowych sdhędzie się uroczysty akt otwar 
cia w Poczdamie, w kościele garnizonowym 
Wie czwartek zaś kanclerz Hitler wygłosi e4- 

pose rządowe. 

PEŁNOMOCNICTWA DLA RZĄDU 
BERLIN, (Pat). Gabinei Rzeszy omawiał 

we środę między innemi sprawę przedłoże- 
nia Reieksiagowi ustawy © pelncmGenistwach 

wyczajnych dla rządu. Według informa: 
rząd Hitlera domagać się ma da- 

  

  

         
   

        
    

  

nych odstępach cza 
nia budżetu. Reformy: 

ytucji, dekonane ma 

     

   
Ike dła uehw: 

ce zmiany ka 
bez u 

    
    

   

     lziej zimol 
» i dlatego zd0- 

zechnie- 
darstwach 

drobnych. Wyhodoman, ostał ta 
łubin fioletowolistny, wczesny. kłóry 

o kilka dni wcześniej,dojrzewa od łu- 
binów handlowych, niebieskich. 

P. Łastowski, jako p sor USB, 

corocznie organizuje przy uniwersv- 
tecie kilkudniowe kursy dla inspekto- 
rów i personelu agronomicznego or- 
gani: j społecznych. Stacja utrzy- 
muje żywą łączność z rolnictwem prak 
tycznem przez p nis o 

wycieczek, a z nau! 
tick dakonywania na Riranić 

piac dyplomowych przez studentów 

U. 5. B. w Wilnie. 
Rolnicza Staej 

łe i mało wy magaj 

        

   

  

   

    

    

        

             

  

  

   

   

doświadczalna w 

Iteniakoniach posiada obecnie 54 ha 
ziemi. Główne środki na utrzymanie 
stacji pochodzą z rocznych subweneyj 
Ministerstwa Rolnictwa. Obecnie St:- 
cja jest zmuszona pracować przy bu- 
dżecie o 60 proc. zmniejszonym w po- 
równaniu z latami poprzedniemi. Zu- 
bożałe sejmiki i społeczeństwo rolni- 
cze nie mogą udzielić takiej pomoc, 

jakiej udzielały przed kilku laty — 

    

USTĄPIENIE LUTHERA. 

BERŁIN, (Pat). Prasa donosi, że prezy 

dent Banku Rzeszy dr. Luther ustąpił dziś ze 

swego sianowiska, Jego następcą ma być 

mianowany dr. Schacht. 

JP 

ŚLADAMI HITLERA. 

WIEDEŃ (Pat). Żandarmerja woj 
skowa obsadziła w Insbrucku dom soc 
jalistycznych związków zawodowych 
i przeprowadziła m nim rewizję. 

WIEDEŃ,( Pat). Z Innsbrucku done 

Szą, że w poszukiwaniu broni odkryto dwie 

tajne iskrowe stacje nadawcze Sehutzbun- 

du. Władze zarządziły rozwiązanie tyrol- 

skiego Schutzhundu 

  

Harriman fałszerzein? 
Denoszą z Nowego Jorku: J. W. Harri- 

man, założyciel i przewodniczący rady nad- 
zerczej kcucernu „Harriman National Bank* 
zustał aresztowany za fałszowanie bilansów 
bankowych. Qd tygodnia Harriman leży eko 
ry i nie opuszcza łóżka Oszustwa jego nara 
ziły skarb państwa na straty 1,5 miljona do 
larów*. 

Jeśli wiadomość się sprawdzi, będziemy 
mieli do czynienia z jeszcze jedną aierą, a la 
Kreuger. Uchodzić za bankiera świała, gło- 
balnego przedsiębiorcę i pioniera postępu, a 
jednocześnie pocichu tałszować karty, które 
mi się gra — to ecraz częstsza rola kondo- 
tjerów przemysłu i pieniądza na wielką ska- 

lę. 

Moda w Auteuil. 

  
Na zdjęciu widzimy najnowszy 

kostjum damski, który pojawił się przed kil- 

ku dniami na torze wyścigowym w Auteuil. 

naszem 

nie mówiąc już o czasach przewojen- 

  

„ nych. 
Oprócz ciężkich warunków finan- 

scwych — utrudnia znacznie pracę 

Stacji jeszcze jeden czynnik, a mia- 
nowicie — niezrozumiała rezerwa i 
bierne s 
czynań ze strony społeczeństwa, 
wyłączając nawet najbl ego i 

twa rolniczego. Ludność w das 

ciągu nie wierzy i nie ufa inowac om, 

choćby one nawet dla niej 

pewne korzyści. O kilka 
tacji można bardzo 

kać rolnika, wyc 

  

nowisko względem jej po- 
2 Sio    
   

  

  

ilometrów 
zęsto spot- 

hodzącego w pole > 
sochą... A przecież Stacja jest bard.» 
d.brze zorganizowana i postawiona 
i cieszy się zasłużonym autorytetem 
nietylko w Polsce całej, ale i zagra- 
nicą. Przecież około 30 gospodarstw, 
będących pod opieką i dozorem Sta- 

cji, którym przez stałe dojeżdżanie 
udziela się wskazóv bez 

porównania ma Wy poziomie 
rozwoju, niż inne. 

Należy życzyć, aby Wileńska Во!- 

nicza Stacja Doświadczalna w Bienia- 
koniach zdobyła sobie jak najprędzej 
mir i należne uznanie nietyłko w 
dziedzinie naukowej, ale i praktyce 
życiowej Wileńszczyzny. 

Witold Zahorski. 

     

    

    
    

    

    
   

  

   

zym 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Słonim pod wodą. 

W. dniu wezerajszym wskutek znaeznego 
acieplenia się, depływ rzeki Szezary Wiel- 
żabka nagle węzbrał tak silnie, że zalał w 

Słonimie okcie 150 m. kw. uł. 3 Maja, trakt 
Kosowski przy wjeździe o miasta i część 
młiey Żyrewiekiej między szosą a traktem 
kosowskim. Wskutek powyższego komunika 
cja między cszarami a miastem została 

      

znaeznie utrudniona. Ruch pieszy cdbywa 
się drogą okrężną, łub też kursują łodzie, z 
tym eelu uruchomiene. Około 20 domów i 
zabudowań gospodarczych, położonych przy 
wspomnianych wyżej ulicach, znajduje się 
w wodzie, której głębekość sięga przeszło nė! 
metra. Wioda nadal przybywa, zalewając ©0- 
raz to nowe tereny. 

Defraudacja w Kasie Stefczyka w Koniawie. 
W, miasteczku Koniawy dawne mówione, 

że w Kasie im. Szetezyka jest coś nie w po- 
rządku. W tę otrzymał i Związek 
Rewizyjny Spółek Roiniczych w Wflunie, i za 

raz skierował do Koniawy lustratora p. Ka- 

zimierza Szestakowskiege. Już na początku 

łustracji p. Srostako stwierdził brak 

1.400 zł. i prasił prezesa tej spółdzielni p. 

Adama Maksymowieza © wyjaśnienie, gdzie 

się te pieniądze podziały. Pan Prezes prz; 

rzekł następnego dnia złeżyć potrzebne dn- 

    

      

wody, jednak od tej de spółdzielni nie zja- 
wił się. 

Lustrator posłał woźnego do folwarku 
Hrysianiezki gdzie zamieszkał p. prezes aby 

śnić dlaczego M. nie przybywa dła złoże 
mia sprawozdania. Okazało się jednak, że 

już od dnia, kiedy pożegnał się z p. lustrato- 
rem w doma też nie był. 5 

O powyžszem  zameldowano  polieji, 
ktėra maiychmiast rezpoezęla poszukiwanie 
zaginionego prezesa. 

  

  

Dółhinów. 
COŚ, CZEGO JESZCZE NIE BYŁO, 

> 667 može jaki mord oryginalny, albo 
ja? O nie. To, co chcę 

     

    

    

     

    

        

   

  

   
    

  

   

    

Žkiniuiko mas miał 
waza ża tak powiem) 

  

(Scepty 
    

elnik, niech w tem miej 

scu przetrze skr wychyli wiadro wody 

zimnej i zrobi, ze cte głębokich oddechów) 

— Koncerl w — tak, tak. ii 
j, staraniem miejscowe 
Domu Ludowego. toż 

anarca w 

go Komitelu B 
tarzam: w Dołhi 
szkańców któr 
pa. konecri. Ach, 

  

   
   

  

go wogóle nie wie, co to za 
wo się niecierpli 

więc niech 55 

  

    
Matrosowa z riepian), 

kówna (śpiew), p. Minkowski (dsklimacjai, 

p. Szyszło (I skrzypcej, no i 8 

podobno bez grubs. 1 fałszów 
II skrzyp: Ach, du a, na walcowa 

    

  

     

  

tych falach Ari ków a falach Dunaia 

— uniosła się zaświaty i tam, bezpłat- 

mie mogła oglądać dziwy! Latam, wiecie. 

    

po niebieskich zaułkach i natra 
-wiarnię, na szyldzie której, j jak w - 

„Lono Abraham Wanda, przysiadam i 

«o widzę! (a: dach mi zaparło) — oto pr 

stoliku siedzą: antentyczny Beethoven, ł 

warunkowy dendelshon,  miezaprzeczony 

RZE (sta: Blohn i inne muzykalne du 
lulki palą* — jak się pat 
RE jak mie wrzaśn:e: 

moją „P. 

dzie, gdzie? zaru 
Dołhinowa. 

  

  

      
    

    
   

    

     
       

        

  

   
    

   

  

ły się duchy 
a teleskopu pod rek 
z rąk archanioła Gabr 

ły go i wzięły pod aa. nasz, pięk 

gród. Chwitami oblicza mistrzów chmur 

się, czasem rozjaś „. Beethoven, z pow? 

du swego marsza, SĄ łzkę uroni i 

wypadało leż y z wywiadem, wi 
Raan na ziemię — i kończąc te ubogie zwro 

aczyć, że koncert stał na 
ni», słuchacze byli zade 

ej trzeba!) no i praw 
emu ©rgan:- 

szkoły, p. 

  

    

    

    
   

   

S 2 
woleni (a czego 

dziwe uznanie n 
zatorowi koncertu, 

      

        

Matresawi który ta lit na 

„translokację“ ru. Wos i са 

łość była „fajnac si 

  

Postawy. 
ZE ZW. STRZELECKIEGO. 

Hruzdcwc. Staraniem p. Ryžewski 

<złonka Związku Nauczycielstwa Pols 

miejscowy Oddział Strzelecki razem 2 

deracją zorganizował dnia 25 lutego br. prze 

dstawienie amatorski je i zabawę taneczn 

zysty dochód z tych imprez w wy 
sości 50 zł, przeznaczono ma świetlicę strze 
tecką i czapki dla F 

    

      

    

  

      
Niedawno założony tuli aj Od. 
leckiego już przejawia działal 
n p. Żebrowskiej Wiadyslawy 

u Naucz. Polskiego w 
M 

Mewezany. 

            

ini Zw 
mich dniach 
Prz dstawie 
nizacjami, deklaina 
wą taneczną, 

. Gzysty do< 
turalno — oś 
Związku Strzele 

Nowa Wilejka. 
Z ŻYCIA ZWIĄZKU REZERWISTÓW. 

Walne z 
W: ilejce zgromad zi 

       
ne, urozmaicone inscee- 
ami i zakończono zaba 

С    

  

   

  

    
       

Rezerwi 
Ji EBS 

nie Zw. 
o M 

  

  
       
    

     

  

    
i. tej jak bar dzo pożyte 

nej placówki. 
Zarząd, 

bur. p. R 

  

          wybrano zast.    

  

do Zw.    m jalnie 

      

        

  

       

      ię, podchorążowie i i oficer» 
jak jeden mąż do 

bowiem wymaga 

nie tylko A interes, ale i dobro og: 

ne. w. j. 

Z pogranicza. 
SWÓJ — SWIEGO. 

Ubiegłej necy koło strażnicy Szarniewsko 

je w rejenie Stajanewicze strażnik sowiecki 

zastrzelił kcmendanfa odelnka sowieckiego 
komisarza Urachcwa, który nie podająe has- 

ła usiłował zbliżyć się da posterunku graniez 

nego. 
Sprawea zabójstwa w cbawie odpowie- 

działalneścią przedostał się na teren polski. 

Nsd ranem zastępca komendanta zwróci się 

de polskieh władz z prośbą o wydanie zbie: 

ga. 

OTWARCIE GRANICY POLSKO ŁOTEW:- 
SKIEJ DLA RUCHU ROLNICZEGO. 

„b. ctwarta zostaje gra 
mica polsko-totews! ruchu rolniczego. 

Zaznaczyć należy, granica polsko -19- 
tewska jest czynną przez cały rok i obywa- 
tele po! łotewscy na podstawie przepu- 
stek starościńskich jprzekr i 3 
żadnych przeszkód. Natomiast granica „dla 
rolników w sprawach gospodarczo-ro 
otwarla jest i dostępna dla przeki 
czasie od kwietnia do września. 

PORT SOWIECKI NA DŹWINIE. 

Przerwana praca w okresie zimowym 
przy budowie portu wojennego w dor: 

      

  

Dnia 3 kwietnia © 

  

        

   

      

      
   

  

  

       Dźwiny w rejonie Dryssy, zoslani» wzno 
na w pierwszej połowie kwietnia r. b.     

  

I я 
iWłedług opinii sfer fachowych sowieck*:h 

port t. zw. drysski bę: odpowiadał nowo- 
czesnym technicznym wymogom i zdoła po- 

około 30 bojowych jednost ik, 0 pr 
jemności od pół do 1 i pół tonny. 

Port drysski będzie wypadową i ochron- 
ną bazą rzeczną przeciwko Łotwie i Polsce 
na wypadek działań wojennych 

  

   

      

  

Każdy niepotrzebny wam dro- 
biazg możecie ofiarować na lo- 
terję dla bezrobotnych! 

  

Współczesne 
Wezeraj, zapowiadając omówienie, tej 

bądź eo hądź haniebnej strony współczesne- 
go, a także i wiłeńskiego życia — tego pot- 
wcrnego zła, które puściło moene korzenie 
w naszem mieście, użyłem wyrażeń — „targ”, 
„handlarze i „towar“. Ująłem te słowa w 
cudzysłów, poniewsż handel żywym towa 
rem we właściwem znaczeniu tych słów w 
Wilūie nie istnieje. 

Ostatnio organizacja do walki z handlem 
żywym towarem przy Lidze Narodów zapy* 
tała policję wileńską © miejscową sytuację 
podobnego handlu. Odpowiedź poszła nega- 
tywna. W: elągu eałego roku nie zanotowano 
ani jednego wypadku, jak również nawet pró 
by porwania ezy sprzedania. 

Jednakże kupczenie ciałem „białych nie- 
wolnie* (określenie, jak potem zobaczymy, 
zupełnie właściwe) jest szeroko rozwinięte. 

Istniej: lkby mafia czy kasta składająca się 
z eschników najgorszego gatunku, która jak 
ic sucho ckreśla prawo „żyje z nierządu. 
uprawianego zawodowe przez osoby drugie”. 

Ustawa z roku 1927 zakazuje utrzymywa- 
nia demów nierządu, jak to praktykowało się 

przedtem. Wyzwala „kentrolną* z pod pr 
musu zamieszkania w pew tylko miejs- 

   

  

   

  

   
demu (nie w mieszkaniu) 
ah Sanas się, że pe dokne pa- 

Aresztowanie urzędnika Kuratorjum Szkalnega 
pod zarzutem reztrwenienia 2000 zł. oraz ukrywania się 

przed policją. 
polieyjnych. Przed 10 

Wilnie urzęd: 
koiaj Grego 
pieniędzy z 
żej 2000 zł. 

Po zhadaniu cskarżenego deej 
ratury zosłał cn wypuszezo 
pe pod warunkiem, że 
nym ierminie do władz śledczych celė 
dania go. 

Gregorczyk j 
Hicji, wcbec e 
wiadoców cel 

   
   

    

   

  

resztowany został w 

im Szkolnego Mi- 
  

  

ednak nie zgłosił 
wydelego 

         

  

7 
go de władz 

    

    a GIER ( go w Wilnie, 
Dochodzenie wykazało, że zbiegł Gr 

na de Białegostoku, wobkee czego rozesłano 
listy gońeze. 

Zanim jednak dstarły do Białegostoku, 
;ł Gregorczyk powrócił do Wilna i 

  

      

   

  

ją wieeprckurałora na miasto Wił 
nc p. Klass Gregorezyka esadzono w więzie- 
niu na Łukiszkach. (e). 

Wykrycie fabryczki tytuniowej. 
Wiezoraj przez tunkejonarjuszy wydziału 

śledczego zlik stała w Wilnie 
bryczka wyrcbi wych, przy uliey 
Straszuna 19. 

Polieja cu 
kaly w tym demu bezrobotny kraw 

Abel trudni nielegalnym handł 
bami tytonicwemi ze szmuglewanego tytoniu 

Wi chwili wkroczenia wywiadowców stali 
pracownicy tej fakryczki Hirsz Gurwicz (Sie 
rakowskiego 24) i i Cypa Rękaciszek (Oszminń 
ski zaułek 4) zaecęli ehować tytoń oraz go- 
towe wyreby. Podczas rewizji ujawniono 

    

    

  

  Abram 
   

    

      

zimała informacje, iż zamiesz- | 

tyteń pod łóżkiem, ped kredensem, za lu- 
strem i t. d. 

Skenfiskowans 1080 papierosów i większą 
ilość niewyrobionego tyteniu, który Abel 
sprzedawał na mieście. 

Wi tymże dniu, podczas rewizji przepro- 
wadzenej przez funkcjonarjuszów wydziału 
śledczego w mieszkaniu Joscla Zylbara (Sza 
welska 8) znaleziono tytoń łoiewski pochadzą 
cy z przemytu oraz cygara gdańskie 1 pz- 
pierosy. 

Odnalezione towary jako pochodzące + 
przemytu, skonfiskowano. (©). 

        

K U RJ E R W IL E Ń SK l 

Linja powietrzna Moskwa — Warszawa 
przez Mińsk i Wilno. 

Władze sowieckie projektują uru- 
chomienie linji powietrznej Moskwa 
Mińsk—Wiilno—Warszawa. 

W sprawie tej czynniki sowieckie 
mają się zwrócić do odnośnych wiadz 

polskich. 
iProjek ten w sferach 

kich powstał jeszcze w ub. rok 

jesieni, lecz nie był on osłateczny, 

sowi 

   

gdyż pierwotnie myślano o urucho- 

  

  

    
mieniu wielkiej linji Europejsko- 
Azjatyckiej via Moskwa—Ryga—Ko- 

wno—Berlin—Paryž. 
Ostatniego pomysłu jednak narazie za 
niechano, wysunięta natomiast z5- 

stała koncepcja uruchomienia linji 
bezpośredniej Moskwa— Warszawa, z 
lądowaniem w Mińsku i Wilnie. 

  

Spław drzewa z Wileńszczyzny do Kłajpedy 
i Prus Wschodnich. 

Rozpoczęły się już a 
do otwarcia ruchu nawigacyjnego i 
spławu drzewa ma rzekach. 

Przedewszystkiem chodzi tu 0 
spław drzewa okrągłego z Wiłeńsz 
czyzny do Kłajpedy i Prus Wschod- 

nich rzekami granicznemi. 

W b. r. spławionych ma być około 
1200 ha drzewa okrągłego i budulca 
do tartaków miejscowych i zagranie7- 

nych. 
Narady graniczne w sprawie spłu- 

wu drzewa rzekami granicznemi woz- 
poóczną bię z Litwinami w końcu b. m 

„ Konferencja w związku z zamierzaną zmianą 
oblicza placu 

Wobee zamierzonej przez magist- 
rat niwelacji ah katedralneg 
i urządzenia na jego miejscu jsżdn 
dowiadujemy się, że w sprawie 
w początkach przyszłego tygo 

      

   

  

zwołana zostanie konfereneja-z-uc 

łem zainteresowanych organizacyj i 

urzędów, w (pierwszym zaś rzędzie 

na konferencję zaproszeni zosianą 

przedstawiciele Kurji Biskupiej. 

Przesunięcie jezdni spowodowane 

zostało zagrożonym stanem bazyliki, 

  

Katedrainego. 
co uniemożliwia puszezenie pojazdów 
przez plac Katedralny, z drugiej zaś 
strony ruch przez ul. Magdaleny rów- 
nież wkrótce będzie usiał udec zamk- 
nięciu ze względu na zagrożenie fun- 
damentów gmachu przylegającego do 
Urzędu Wojewódzkiego. 

W myśl omawianego projektu w 
obu wymienionych punktach na mi: 
seu istniejących jezdni mają być u- 

rządzone zielence. 

    

      

Wilia nie grozi wylewem. 
Poziom wody podniósł się o 70 ctm. 

W związku z częściowem rusze- 

niem lodów na rzece Wilji (na te 

nie miasta rzeka ruszyła na całej prze 

strzeni) zwróciliśmy się z zapytaniem 
do władz kompetentnych, czy miastu 

nic zagraża niebezpiecz = powo- 

dzi. Według uzyskanych informacyj w 
b roku miastu nie $tozi absolutnie 

żadne niebezpieczeństwo. , Powołany 

Komitet Przeciwpowodziowy nie bę- 

dzie miał w tym roku kłopotu, gdyż 

wszelkie poczynione przygotowania 

do ewentualnej powodzi okazały się 

zbędne. 
Zbadane wczoraj brzegi rzeki Wi- 

Po wyroku Sądu 
nad kom. 

Wczoraj opracowane zostały mo- 

tywy wyroku Sądu dyscyplinarnego, 

mocą którego komendant straży og- 

niowej p. Waligóra zwolniony zosli 
z zajmowanego stanowiska. W mol :- 
wach Sąd kładzie główny nacisk na 

  

   

   
    

   

  

  

   

ki mpletny brak dozoru ze strony kó- 
©О Ww mendania  Waligóry, konsck- 

  

Gespedarze wykorzystują sytuację i ciąg- 
ną z tego z; Pchierają ed obroiu naj- 
częściej 48 proc. za komorne. Jest to iaksa 
uzgodniona przez nieaficjalny związek właś 
cicieli tajnych lupanarów. Ponadto za utrzy- 
manie 6—8 złotych dziennie, Dziewczyna zga 
iza się na szystko Bo musi. Wszędzie każ- 
dy „gospedarz” peda jej te same warunki. 

Wyzysk jest najokropniejszy — dziewczy 
ny bezradne. 

Dzieje się to w najlepszych „domaech*, 
nawet luksusowych, których w Wilnie jest 4. 

Kohiety wiedzą, że są wyzyskiwane, €zę- 
sto skradane, lecz jak mają na to reagować? 
Każda z nich kvi się utracić csłatnią moż 

ność wegelaeji, bo, jeżeli zaskarży swego „go 

spedarzać te nigdy już nie otrzyma miejse? 
w innym „domu“, 

  

   

  

   
   

  

    

Godzi stę więc z losem i daje się wyzy- 

     ry żeli, kłóniy | je Gabi ja 
grega |; dzielą na kaiegorje i Gziełą.. mię- 
lzy SOBĄ. 
   

cz w wie- 
. Prawo karze 
z zna je. każ 

   

  

   

    

   

      
     

  

ZO; IóŁ sobot prawa 
m TEM A dziewezyn 

PO ZIMG 

m okręgowego 

ądu VII okr. zw 
o komitetu W 

zorganizowano tu II zimowe Ś 
charakierze manife 
wa terenowego. 

    

   
    

   

    

   

    

W święcie wzięło udział 17 dru Ę 
г ych hufców pw. poząszkolnych wszy 

tów i miast Okręgu Korpusu Nr. 
reprezeniacyj klubów sporto 

w pw. szkolnych o ogólnej iłoś. 
ci 500 narciarzy. Ws ystkie zamiejscowe dru 
żyny przybyły do Grodna raidem, w bardzo 
dobrej formie. Drużyny prowadzili oficerowie 
z kadry pw. honorowej. Niektóre 

były do 300 klm. Ma 

  

   

  

   

  

    

   

  

    

    

    
   

    

  aid gwiaździsty 
vszorzędne znaczen t 

  

   
ra ody dr 
tujących kluby 
Białegostoku z następującemi w 

I. w biegu patrolowym 12 km. ze str 

ch, reprezen- 

a, Grodna i      

   

      

    

    

  

I miejsce zajął patrol pow. Wóołk 
w czasie 1 g. 4,37 s. zdobywając nagro 
jewody Białostockiego, II miejsce z 
trol pow. Lidą — w cz 
wając nagrodę pow. 
ce zajął patrol Bia 
1 g. 14,25 s. 

   

  

lji przez specjalną komisję na czete 
z p. starostą grodzkim okazały się 
nienaruszone i mimo ruszenia lodów 
poziom wody na Wilji podniósi się za- 
ledwie o 70 ctm. ponad stan noż- 

malny. 
W związku z ruszeniem rzeki w 

obrębie miasta spodziewane jest, iż 

w przyszłym tygodniu rzeka Wilja 
ruszy na całej swej przestrzeni. 

W drugiej połowie kwietnia na 

rzece Wilji otwarta zostanie nawiga- 

cja. 
W tymże czasie rozpocznie się 

nracą przy [pogłębianiu koryta rzeki. 

dyscyplinarnego 
Waligórą. 
wencji doprowadziło do szeregu na- 
dużyć w straży ogniowej. 

Podług krążących w magistracie 

  

pogłosek na stanowisko komendanta 
  

straży ogniowej ma być powołany b. 

zastępca starosty grodzkiego p. Iwo- 

Giżycki. 

  

białe niewolnictwo w Wilnie 
obawie przed utratą Źr 
dzie zawsze milczała. 

Są pewne nieoficjalne poszlaki, że właś- 
ciciele 160 domów nierządu, jakie istnieją 
w Wilnie, tworzą związek, który solidarnie 
staje w obkrenie poszczególnych ezłonków. 

Stwierdzono, że w wypadkach wytoczenia 
sprawy karnej któremuś z wiaścicieli lupa- 
narów, związek obmyśla środki obrony, wy- 
najduje świadków, hojnie sypie pieniędzmi 
na przekupienie eskarżycielek, któremi są 
wszak najczęściej kobiety „kontrolne*. Sto- 
suje także groźby hbojkctu, a nawet groźby 
bicia. 

Solidarność ezłneków Związku jest zadzi- 
wiająca. Przed dwoma tygodniami naprz. 
wspólnym wysiłkiem, nie szczędząc ofiar, 
podžwignęli bankrutującego „kolegę” z Piw- 

. Odrementowali mu lokal, nabyli mebel 
3, wyposażył w „towar. Zrobili wszystko 

by „handelek* szedł. 
Jak widzimy rola dziewczyny w tym niee 

sm procederze sprowadza 
fmictu sprzedaży i kupna. Walka zaś z 

nierządem jest bardzo utrudniona, bo napoty 
ka na silne przeciwdziałanie ze sirony Soli- 
darnego Związkt 

Zasjemy schi 
žliwošei povas 

6dła egzystencji, bę- 

  

  

   

    
dekiadnie sprawę z dra- 

nego fematu, ałe aby mówić 
© szukaniu środków zaradczych i ewentuał- 

alki z tem złem, które wielu nazyw: 
miu 

    
REMI, y odźwiereciadlić dno ży- 

cia mieszczę h istot, zepchniętych tam 
częstskroć przez nędzę i udowodnić, że bia- 

te niewolnietwo faktycznie istniej Włod. 

  

konice     

   

obliczaniu czasu 
R: strzelań. 

  

wzięło pod uwagę 

II. w biegu 12 klm. indywidualnym: 

a) w klasyfikacji zespołowej: I miejsce 
z iął zespół Grodna, II miejsce zajął zespół 
Wilna, TI miejsce zajął zespół Białysto 

b) w 
ca "fd 

Grodno w czasie 1 g 
Juljan — K. S Jakiel 

Zamirowski 
Cresovia Grodno w czasie 1 g 

  

    
  
  

    

ystok w 
Aleksy — 
4,30 s. 

    

III. w biegu 5 klm. z przeszkodami:   

  

zajął zespół pow. Lida, II mi : 

spół pow. Mołodeczno, III miejsce zajął ze- 
spół pow. Oszmiana; 

b) w kfłasyfikacji indywidualnej: I miej 
junak Sobczak Edward z Lidy w czasie 

s HI miejsce zajął jak Tanana Alek- 
sander z Mołodeczna w cz 25,34 s., III m. 
zajął strzelec Marcinkiewicz Anatol z Grodna 

zasie 26,34 s. 

IV. w biegu i klm. z przeszkodami w kon- 
kurencji drużyn sportowych: 

    
  

   
    

  

a) w klasyfikacji zespołowej: I miejsce 
zajął zespół Grodna, II miejsce zajął zespół 

Wilną, IM miejsce zajął zespół Białystok 
b) w klasyfikacji indywidualnej: I r 

zajął Wieliczko Kazimierz z Grodna K 2 

sovia w czasie 26,27 s„ II miejsce zajął Gry- 
miuk Jerzy z Grodna K. S. Gresovia w czasie 
26,34 s., III miejsce zajął Antonowicz Miko- 
łaj Grodno K. S. Cresowia w czasie 27,7 s. 

  

   

        

       

„ciarek w wieku ponad 17 lat, 

    

  

Aj 
Stroje, klej noty, 

bogaciwa 

  

   

     

  

          
    
        
    
      
    
    

      

wuje przez 

czystości i 

wobec świeżej cery 
i pięknego ciała 

Artyści i poeci współzawodniczyli z sobą zawsze 

w opiewaniu zalet, któremi los obdarza kobietę. 

Darem takim jest w pierwszym rzędzie świeża, 

młodzieńcza cera, którą osiąga się tylko i zacho- 

Do wyrobu mydła Palmolive służą słynne olejki 

owoców oliwnych, palm i orzechów kokosowych. 

Obfita jego piana usuwa łagodnie wszelkie nie- 

aksamiiną miękkość i giętkość młodości. 

Niech Pani używa mydła Palmolive nietylko do 

twarzy, lecz także do pielęgnowania całego ciała, 

a zdziwi się Pani, jak prędko skóra Jej stanie 

się delikatna i aksamitna, 

S a “ bledną; 

regularne używanie mydła Palmolive. 

ożywia obieg krwi, nadając twarzy 

Akawate! 

@90 
E ui 

AWZ, 

     

  

Kobieta 0 kobietach, wśród kobolt 
(na „Šrodzie“). 

Melcer-.Sztekkerowa, znana już od 
kilku lat, wielce utałentowana pisarka, mó- 
wiła o „współczesnych biedulach*. Sens był 
ten, że współczesna kobieta ma dużo kłopotu 

ze swoją współczesnością, że slaje dziś w obec 

wielu nowych, bardzo ciężkich dla niej za- 

dań. Przeprowadzona niedawno ankieta na 

temat ustosunkowania się ojca i matki do 

dziecka wykazała, że w normalnym, zupei- 

nym przekroju społecznym, nie wśród samej 

inteligencji, lecz w całej klasie pracującej, 

tylko 15 proc. ojców łoży dziś na utrzymanie 

rodzin. Reszta tych rodzin jest przeważnie 
pozostawiona swemu losowi, czyli zdana sta- 
raniom matek, które wobec klęski bezrobocia 

są stosunkowo bardziej zaradne, niż ich do- 

tychczasowi żywiciele, znacznie trudniej przy- 

stosowujący się nietylko do zmiany ogólnej 
sytuacji życiowej, ale nawet i rodzaju pracy. 

Wynika to zarówno z pozycji roli, jednych 
i drugich, wobec życ. samych siebie, aż 
do dni ostatnich, — prawie bez wyjątków 
wyraźnie określanej. R»guia ta i nadal po- 
zostaje regułą. tylko dzięki specyficznej sy 
tuacji ekonomicznej, liczba wyjątków wzro. 
sła. 

Pani 

    

  

  

W. dalszym ciągu swej pogadanki, p. 

Melcer-Sztekkerowa zlekka dotknęła postaci 

kóbiecych w dziełach Morozowicz- zczepkow. 

skiej, Kuncewiczowej,. ® Nałkowskiej, Dąbrow 

skiej i swoich własnych. Wyłoniło się z tego 
kilka takich zagadnień, jak kwestja samo- 
dzielnego „męskiego* życia kobiety (praca 

zawodowa, zwłaszcza w zawodach wołnych 
i dotychczas wybiłnię męskich) stosunek Ко- 

biety do życia rodzinnego, sprawa macie- 
rzyństwa (nieco o Bertrandzie Russellu, 
kwestja równouprawnienia kobiet, dotych. 
czas. jeszcze przeważnie teoretycznego i t. p. 
Wszystko w formie kroniki czy popularnej 
relacji, dość powierzchownej i gawędziarskiej. 

Wszystko rzeczy tak znane, że aż chwilami 
banalne. Nie bardziej esencjonalnego, co wy- 
wolaloby jakiś żywszy oddźwięk w słucha- 
czkach, których było 99 proe., czemu dałem 

wyraz w tytule. Słuchano zresztą sympatyc: 
nie, bo jakże słuchać inaczej tak miłej i pi 
nej pani, w dodatku tak knie piszącżj. 
Można jej swobodnie wybaczyć nawet trochę 
literalne wywody, jeśli o dwie ostatnie zgłoski 
tego wyrazu chodzi. 

    

   

    

   

    

   

(sk). 

Wyrób krajowy. 

  

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 17 marca 19383 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. (za8. 
Muzyka z płyt. 13.20: Kom.msteor. 

  

40: Program dzienny. 14.45: Muzyka ро- 
pularna (płyty). 15.15. Giełda roln. 15.25: 
Kom. LOPP. 15.35: „Mała  skrzyneczka* 
15.55: Głos Carusa na starych i nowych pły 
tach. 16.20: „Rozwój parlamentaryzmu w Au- 
glji“ — odczyt. 16.40: „Ciekawe wiadomośni 
o Polsce w w. XVIII“ — odczyt. 17.00: Kon- 
«cert. (Komunikaty. D. c. koncertu. 17.55: 
Program ma sobotę. 18.00: „Powieść społecz 
na w XIX w.* — odezyt dla maturz. 1825: 
Wiiad. bieżące. 1 Koncert życzeń. 18,40: 
Ze spraw litewskich. 1855: Rozmaitości. 
19.00: Codz. ode. pow. 19.10: Rozmaitości, 
19.20: Przegląd prasy roln. krajowej i za- 
granicznej. 19.30: „Zdobywajmy klientów* 
— feljeton. 19.45: Prasowy dziennik radia 
wy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15. Kon- 
cert symf. z Filharmonji Warsz. Felj>ton. 
D. c. koncertu. 22.40: Wiad. sportowe. 22.43: 

Dod. do prasowego dziennika radjoweg . 

22.55. Kom. meteor. 

WARSZAWA. 
PIĄTEK, dnia 17 marca 1933 r. 

15.35: „Przegłąd wydawnictw perjody 
nych*. 15.50: Płyty. 18.25: Muzyka lekka i 
taneczna. 18.50: Komunikat dlą narciarzy z 
Krakowa. 2 

NOWINKI RADJOWE. 
DLA MATURZYSTÓW, 

Dzisi b w piątek w cyklu odczytów dla 
maturzystów nadane zósianą w radjo dwie 

prełekcje. Pierwsza o godz. 16,20 na temat 
„Rozwój parlamentaryzmu w Andgji* wygła 
si prof. Janusz Iwaszkiewicz. Drugą © ja 
18 p. t. „Powieść społeczna w wi:ku XIX' 

wygłosi prof. Zygmunt Szweykowski. 

KONCERT SYMFONICZNY. 

O godz. 20,15 jak zwykle w piątek nadaje 
Polskie Radjo koncert symfoniczny z Filhar 
monji Warszawskiej, którym dyryguje Kapel 
mistrz polski p. Ignacy Neumark. Jako soli 
sta wystąpi Ignacy Wieissenb*rg, który „wyko 
na koncerty skrzypcowe E-dur Bacha i Gła- 
zunowa. W] programie orkiestrowym Symfon 
ja D-dur Hydna i poemat symfoniczny „Don 
Juan“ Ryszarda Straussa. AT 

  

   

          

Ich truł gaz, a magistrat żartował 
klinkieru. 

Niedawne uległa zepsuciu rura gazu Świe 

tlnego, zainstalowana wpobliżu domu Nr 

15 przy ulicy Wielkiej z której zaczął wydo- 

bywać się na powierzchnię jezdni gaz šwietl- 

ny. : 

Mieszkańcy przyłegających kamienie powia 

domili o tem gazownię wileńską, która po- 

stancwiła zepsutą rurę naprawić. 

V. w biegu sztajetowym 4X2 kim. tb kon- 
kureńcji hufców pw.: 

I miejsce zajął zespół pow. Oszmiana w 
czasie 53,49 s, II miejsce zajął zespół pow. 
Grodno w czasie 53,55 s., III miejsce zajął 
zespół pow. Sokółka w czasie 55,1 s. 

W sztafecie klubów sportowych I m. zejęła 

  

   

      
       

sztafeta reprezentacji sportowej Grodna w 

czasie 51,49 s. 
, Poza (konkursem I m. zajęła sztafeta 

sękcji Na j iK.S. Cresovia w czasi 
40,32 + jsce sztafeta hufca pw. 
Micki a Wiilmo w czasie 45,21 s. 

Vw 2 punktacji powiatów i miast: 

1 mi e zajął zespół AŻ Wolkowy 
2m 

    

    

    

    

6 pow. 

. 8 Okr., 

    

zajął zespół 
a nagrodę po: 
zajął zespó; r, 

jąc nagrodę pow. 
      
Grodno — zdobyw AEG, 
tów. 

VII. w ogólnej punktacji drużyn sporto- 
wych: 

1. miejsce zajęła dmiżyna reprezentująca 
Kluby Sportow: Grodna zdobywając nA 
grodę Przewodniczącego Miegsk. Komitetu 

WF. i PW. Grodno—miasto. 

VIII. w biegach o odznakę sprawności 
narciarskiej Polskiego Zw. Narciarskiego 

Spełniło wymagane warunki: 
58 narciarzy w wieku 18—81 lat, 18 nar- 

12 dziewcząt 
9 chłopców w wieku 

      

w, wieku 14—16 lat, 
14—46 lat. 

Zwróciła się wicc o pozwolenie do magi- 

stratu, nie watpiac, że potrzebne pozwolenie 

zostanie wydane. 

Magistrat jednak nie udzielił swego poz- 

walenia na rozkcpywanie jezdni, tlumacząc 

takie stancwisko tem, że nie chee ky popsu- 

to w tem miejseu nowoułożoną jezdnię klin 

kierową. 

Wobee takiego stanowiska magistratu ru 

ra nie mogła być naprawiona. Niewielkie na- 

razie uszkodzenie rszszerzyło się i ostatnio 

na powierzchnię zaczęły się wydobywać c0- 

raz większe ileści gazu šwietinego. 

Szczególnie dał się we znaki wydobywają 
cy się gaz mieszkańcom domu nr. 16, gdyź 
począł stepniowo przedostawać się do miesz- 

kań parterowych. Gazownia, która naskutek 

ulatniania się gazu, ponosiła dość znaczne 

straty, ponowiłla swoją prośkę © rozkopanie 

jezdni, lecz magistrat w żaden sposób nie 

zgadzał się na to. o 

W ciągu ostatnich dwóch dni gaz w zua- 

cznej ilości zaczął przedostawać się do skde- 

pu p. Kreczmana mieszczącego się w tej ka- 

mieniey. P. Kreezman zdecydewał się wów- 

ezas na następujący eksperyment: 

Ubiegłej ncey zamknął w sklepie dwóch 

kctów. Wkzeraj z rana gdy wszedł do sklepu 

ckszałe się, iż cba koty zdechły naskutek za 

trueia się gazem świetlnym. 

Na miejsce wypadku przybyła komisja po 

lieyjna, która erzekła, iż mieszkańcy demu 

nr. 16 przy ułicy Wielkiej narażeni są na 

zatrucie się gazem świetlnym. ® 

O wypadku powiadomiono wydział śled- 

czy oraz prekuraturę, która niezwłocznie za 

jęła się tą sprawą i wszezęła przeciwko ma- 
gistratowi dochodzenie. 

Tylko taki argument zaważył na decyzji 

magistratu. Wezoraj wydano pozwolenie na 

rozkopanie jezdni, celem założenia nowej ru 

ry gazowej. (0). 

—=X=— у
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: : Wisła w okowach lodowych. 

K R f M | L : s 5 a 

Dzió: Józefa z Arymatei 

Jutro: Gabrjela 
  

   
| | 
ji 

| 
| Wschód słońca — g.5 m. 48 

2 Zachód » — s.5m.4l 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S P 
w Wiłnie z dnia 16/1I1 — 1933 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 
Texsperstura średnia + 6C. 

iš najwyższa -- 4° С. 
uainiżaza — 2° С 

Opad: 1,3 
Wiatr: zachodni. 
Tendencje: stan stały. 
Uwagi: pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
<zisiejszym 17 marca wedłag PIM-a. Po 
chmurnym ranku w ciągu dnia dość pogod- 
mie i ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry 
zachodnie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

— Pamięci Józefa Montwiłła. Jutro, w 
sobotę o godz. 10 rano, jako w wigilję dnia 
imienin wielkiego filantropa * działacza spo 
łeczn=go Józefa Montwiłła, odbędzie się w К) 
ścele Św. Kaz*mierza (O. O. Jezuitów) nabe- 
żeństwo żałobne za spokój Jego duszy. Wszy 
sey, którym drogą jest pamięć J. Montwiłła, 
proszeni są o przybycia na nabożeństwo i 
wzięcie udziałn we wspólnych modłach. 

К OSOBISTA 
— Wyjazd prezesa Dyr. Poczt i Teiegr. 

Prezes Dyr. Poczt i Telegrafów inż. Karo! 
Żuchowicz wyjechał z Wiilna dnia 17 bm. 
ma kilka dni do Brześcia nad B. w sprawa:h 
służbowych. 

Na czas niżobecności Prezesa Żuchowicza 
kierownictwo Dyrekcji objął Naczelnik Wy 
działu p. Feliks Babicki. 

MIEJSKA. 
— Magistrat poddaje rewizji podatek ho- 

tełowy. W| związku z ciężką sytuacją mater 
jalną hotelarzy, powstałą wskutek gwałtow- 
mego zmniejsz*nia się frekwencji osób za 
trzymujących się w hotelach, magistrat, ule 
gając Fcznym memorjałom i interwencjom 
hotelarzy, postanowił poddać rewizji dotyzh 
czasowy wymiar podatku hotelowego. Dla 
opracowania nowych norm podatkowych wv 
delegowana została specjalna Komisja, któ- 
ra łączni: z przedstawicielam* hotelarzy zaj- 
mie się unormowaniem tej sprawy. 

SANITARNA 
— Wałka o higjenę. Na terznie miasta ko 

misja sanitarna zlustrowała mleczarnie i pie 
karnie. Ponadto lotna komisja dokonała sz. 
regu inspekcyj i badań na targach, gdzie 
przeprowadzono szczegółowe badania dostac- 
czonych na targ artykułów spożywczych i 
nabiału. Komisja w wyniku badań stwierdzi 

ła, iż nie wszyscy włościanie i przekupnie 
przestrzegają przepisy sanitarne, wobec cze- 
go sporządzono 19 protokułów adm*nistracyj 
no-karnych. 

Również sporządzono kilka 
właścicielom p'ekarń i mleczarń. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademiekie Koło Muzyczne. W ub. 

poniedziałek próba sekcji smyczkowej nie 
odbyła się z powodu wznowienia wykładów 
na U. $. B. Podaje się do wiadomości wszy 
stkich członków Koła, ż» w niedzielę dnia 19 
bm, odbędą się następujące próby: sekcja 
mamdofinistów o godz. 10, sekcja smyczkowa 
o godz. 12, w Ognisku Akad.; następni: 
wspólne zdjęcie fotograficzne i poszczegół 
nych gekcyj. Obecność członków konieczna 
na godz. 12. 

|. — Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży 
Akad. „Odrodzenie* zaprasza na uroczyste +: 

branie, ku czci Rektora prof. Marjana Zdzie 
chowskiego, które odbędzie się w piątek da. 
17 marca br. w sali 5 USB. o godz. 8 w. 
Odczyt wygłosi p. mg. Stanisław Stomma. 

Wstęp wolny. 

{ SPRAWY SZKOLNE 
— Stan higjeniezno-lekarski w szkołach 

powszechnych. Przeprowadzone w ubiegłym 
miesiącu badania. higjeniczno-lekarskie 
szkołach powszechnych pozwoliły stwierd. 
że na ogólną *lość 17078 dzieci jest 4400 brud 
mych, zawszonych zaś 3787. W związku & 
tem przymusowo odprowadzono do kąpi>li 
7713 dzieci. X 

protokułów 

   

  

   

  

ST. A. WOTOWSKI. 

Z chorób zanotowano następujące: śweirz 
ba 9, inne choroby skórne 167, podejrzana 
gruźlica płuc 11, gruźlica płuc stwierdzona 5, 
gruźlica gruczołów chłonnych 62, gruźlica 
innych narządów 1, choroby nosa 42, choro- 
by uszu 24, inne choroby oczu 54, wady wzro 
ku 31, choroby m*rwowe 1, pląsawica 1. 

Ponadto z chorób zakaźnych zanotowano: 
ospa wietrzna 11, płonica 6, koklusz 3, odia 
1, tyfus brzuszny 1, św'nka 1, defteryt 1. 

W] porównaniu z miesiącem poprzedni 
stan higjeniczno-lekarski w szkołach uległ 
nieznacznej poprawie. 

WOJSKOWA 
— Komendant P. K. U. Wilno-Miasto po- 

daje do wiadomości, że obecn> legitymacje 
oficerów i podoficerów w stanie spoczynku 
i ich rodzin tracą swą ważność z dniem 20, 
maja 1933 r Nowego typu legitymacje kolo- 
ru c'emne-czerwonego będą wydawane prz:z 
Referat Oficerski P. K. U. Wiilno—Miasto w 
godzinach przyjęć interesantów t. j. od 12-ej 
do 13-ej, przyczem każdy zainteresowany 
otrzyma w swoim czasi: *ndywidualne wez 
wanie. Przy zamianie legitymacji należy 
przedstawić starą legitymację * jedną foto- 
grafję, typu Jegitymacyjnego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Obchód imienin Marszałka Józefa Pił. 
sudskiege, Ku uczczeniu *mienin Marszalla 
Józefa Piłsudskiego Związek Pracy Obywa: 
telskiej Kobiet, Związek Peowiaków, Kinb 
Włóczęgów w Wiilrie przy współudziale 
T—wa Niszależnych Artystów Plastyków 

urządzają w sobotę dnia 18 marca 19338 roku 

w Sali Stowarzyszenia Techników (Wileńska 
38) raut. Początek o godz. 21. 

PROGRAM: Część I: 1) Odegramie Hymia 

Państwowego, 2) Prezes Okręgu P.'O. W. 

Min. Witold Stan'ewicz — przemówienie oko 

licznościowe, 3) Odśpi*wanie Pierwszej Bry- 

gady, 4) Eugenja Kobylińska-Masiejewska — 

recytacje utworów własnych, 5) „Prof. w. 

Jodko — cytra, 6) Chór rewelersów wileń: 

skich pod dyrekcją Świętochowskiego, 7) 

Piosenki Legjonowa. 
Część II. — Zabawa Towarzyska. 

— Na walnem zebraniu Koła b. wych 

szkoły p. J. Maciejewiczowej został wybrany 

zarząd w składzie: pp, B. Cywińska — pre 

zeska, K. Wróblewska — wieaprezeska, 1 

Kowalska — sekretarka i E. Trusewiczówi:a 
— skarbniczka. i SA 

Zarząd Koła uprzejmie prosi niezrzeszo- 

ne koleżanki i zgłaszenie się osobistz lub pš 

mienne do prezeski Kola (Stowackiego N.. 

16—4). 
— Zarząd Koła Wil. Zw Oficerów Rez 

wzywa wszystkich członków do gremjalnego 
wzięcia udziału w defiladzie w dniu 19 bm. 
która się odbędzie ma placu Łukiskim. — 
biórka o godz. 8 min. 30 na podwórzu Fed> 

racji P. Z. O. O., przy ulicy Żeligowskiego 4, 
Koledzy posiadający mundury winni stawić 
się w takowych. 

— Baczność Peowiacy. Dnia 19 marca 
1933 r. z powdu Imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbędzie się defilada, w której 
wszyscy bez wyjątku członkowie P. O, W. 
winni wziąć udział. 

Zbiórka o godz. 8,30 rano na podwórzu 
Straży Pożarnej (Dominikańska 2). 

— Organizacyjne Zebranie Delegatów 
LOPP. W| dniu 13 marca br. pod przzwod- 
nictwem komisarza LOPP. na m. Wilno, p. 
Kowalsk*ego, starosty grodzkiego, odbyło się 
organizacyjne zebranie delegatów Kół miej 
scowych LOPP, na którem wybrany zosiał 
zarząd Komitetu Miejskiego LOPP. oraz ko- 
misja rewizyjna. W skład Zarządu Komitetų 
wybrani został: starosta grodzki Wacław 
Kowalski (prezes), komendant P. K .U. mir. 
Ossowski (wiceprezes), komendant m. Wilna 
ppłk. Błocki, dyr. Monop. Spiryt. Stankie- 

wicz, radca wojewódzki Bohdanow'cz jako 

członkowie zarz. i macz. wydz. Izby Skarb. 

Stankiewicz jako sekretarz. 
Ponadto weszli do zarządu z urzędu pre- 

zesowie trzech najliczniejszych kół móejsco- 
wych: prezes Koła policyjnego komisarz 
Herr, zast. komendanta P. P. m. Wilna jako 
skarbnik, —- prezes Koła przy 5 p. p. Leg 
kpt. Kosiński i prezas Koła przy Sądzie 
Okręk., Apel, Grodzkim i _ Prokuraturze, 
Pluciński. 

iDo komisji rewizyjnej weszl*: radca Okr.   

Izby Kontroli Cywiński jako przewodn. i ja- 
ko członkowie p. Korzon (Bank Polski) i 
Maksym'ljan Rok (starostwo grodzkie). Na 
zastępców członków komisji rewizyjnej zo- 
stali wybrani kpt. Wyganowski (z 3 p. a. c.) 
i p. Cięzielski (Okr. Urz. Z*emsk.). 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

W pierwszej chwili oszołomił go 
ruch panujący dokoła. Dotychczas 
stale zapracowany i zalatany za róż- 
nemi interesami daleki był od wszel- 
kiej zabawy i pustych rozrywek. Te- 
raz z przyjemnością przyglądał się 
wystrojonym kobietom, obserwował 
ten Świat całkowicie nieznany. 

Wiszystko wydawało mu się pogo- 
dne. Trauba unieszkodliwił, a w naj- 
bliższej przyszłości porozumie się ż 

Krysią. 

Gdyby Turski mniej był zaprząi- 
nięty własnemi myślami, zapewne 
zwróciłby wcześniej uwagę na dziw- 
ny szczegół. 

+ Prawie natychmiast potem, gdy 
wszedł do kawiarni udała się tam za 
mim pewna dama. Przystojna, ubrana 
elegancko, o energicznym wyrazie 
twarzy. Zaczekała w przedsionku kil- 
ika minut, obserwując gdzie Turski 
zajmie stolik, a widząc, że wpobliżu 
inny jest nie zajęty, szybko skiero- 
wała się tam, niby obawiając się, że 
ją ktoś uprzedzi. 

Usiadłszy zaś przy stoliku, 
spuszczała oczu z Turskiego. 

Zaprzątnięty obserwowaniem о- 

sób, 'przewijających się przez kawiar- 

nię i odwrócony w drugą stronę, nie 

zwracał na te manewry uwagi i dłu- 

go prawdopodobnie nie zauważyłby 

- nieznajomej, gdyby ta nie postanowiła 

przyśpieszyć bieg wypadków. Nagle 
z jej kolan, niby niechcący. zsumął się : 

worek i potoczył się pod nogi Tur- 
skiego. - 

— Ach, przepraszam... - 

4 iWydawnietwo „Kurjer Wileński" S. 

nie 
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— Służę pani! — podniósł torebkę 
i doręczył ją nieznajomej. 

— Dziękuję! Bardzo dziękuję! 
Słowom tym towarzyszył tak cza- 

rujący uśmiech, że nawet głaz, a nie- 
tylko Turski uśmiechnąłby się w od- 
powiedzi. ; 3 

Może i tu zakończyłby się ten in- 
cydent, bo Turski nieśmiały z natury 
i nie posiadający żadnej „łowelasow- 
skiej” żyłki, nie zdobyłby się ze swej 
strony na „awanse* —gdyby w tem 
nie padło nowe zdanie. 

— Wózak się nie mylę, pan Tur- 
ski? 

Zbaraniał, skąd znać go mogła ta 
piękna - nieznajoma. Skłonił się glę- 
boko. 

— [stotnie, tak brzmi moje na- 
zwisko! 

Nieznajoma wyciągnęła rączkę na 
powitanie. 

-— M..ska.. — mruknęła niewy- 

raźnienazwisko. — Niechże pan sia- 
da, o ile nie czeka na nikogo! Tak 
dawmo, pragnęłam poznać pana! 

— Nie... nie czekam na nikogo|--- 
odprał i siadł na wskazanem krze- 
sełku. — Będzie mi bardzo miło. 

Mimo jedna ktych uprzejmych 
słów, był naprawdę zdumiony. Ne 
przypominał sobie, aby kiedyko! 

  

iek 
przedtem spotkał tę elegancko ubraną 
panią i nie miał pojęcia o czem za- 
mierzała z nim rozmawiać. Najbliższe 
jednak zdanie, przyniosło częściowo 
rozwiązanie zagadki, 

— Wiem, że mnie pan nie-zna! —— 
oświadczyła, patrząc z uśmiechem na 
jego niewyraźną minę. Nigdy rów- 

  

   

z ogr. odp. 

KU RJ E R 
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Na zdjęciu naszem widzimy berlinkę, n- 
więzioną w okowach lodowych na Wiśle pod 
Toruniem w oczekiwaniu na spłynięcie kry. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek 

dnia 17 bm. w lokalu przy ulicy Przejazd. 
12 odbędzie się 116 zebranie Klubu Włóczę 
gów. Początek o godz, 19 dla członków, o 
godz. 19 min. 30 dla zaproszonych gości, Na 
porządku dziennym: 1) Omówienie spraw 
bieżących klubu (godz. 19 m. 30) i 2) referat 
inž. Władysława Barańskiego — dyrektora 
Izby Przem, — Handl. w Wilnie p. t. „Spra 
wa spławu Niemnem*. Wstęp dla członków 
Klubu bezpłatny, dla gości 50 gr., dla gości 
— akademików 20 gr. 

Informacyj w sprawie zaproszeń udziela 
p. St. Harmanowicz codziennie w godz. 18 -— 
20 w. w lokalu przy ulicy Biskupiej 4 m 7 
(tel. 99). Wstęp za zaproszeniami imienneini 
okazywanemi przy wejściu. 

— Sekeja Nauezycieli rysunków i robót 
ręcznych urządza zebranie dyskusyjne z re- 
feratem p. Czesława Wferusza — Kowalskie 
go na temat „Rysunek 6 modelu". Zebranie 
odbędzie się w Gimnazjum im. Zygmunta 
Augusta w piątek dnia 17 bm. o godz, 7. 

RÓŻNE. 
— Komisje szacunkowe rozpoczynają pra 

ce. Z dniem 21 b. m. rozpoczynają swe prace 
komisja szacunkowe przy poszczególnych nu- 
rzędach skarbowych. Zadaniem komisyj bę- 
dzie ustalenie wymiaru podatku obrotowego 
za rok 1932. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dziś dn. 

17 marca pramjera świetnej komedji Wai- 
tera Ellisa „Omał mie noc poślubna ze Sta- 
nisławem Daczyńskim, Grolickim, Neubel- 
tem, Braunówną i Niedzwiecką w rolach 
głównych. 

Jutro, sobota dnia 18 i niedziela dnia 19 
marca „Omal nie noc poślubna” po raz drug* 
i trzeci — należy zwrócić uwagę, że w nie- 
dzielę 19 marca (przedstawienie wieczorne 

rozpocznie się wyjątkowo o godz, 8 m. 15 w. 

— Niedzielna popołudniówka. W! niedzie 
lę dnia 19 marca o godz. 3 fascynująca sztu 
ika Ghrysty Winsole „Dziewczęta w mundur 
kach* — po cenach o 50 proc. zniżonych. 

— Poranek dla dzieci, W' niedzielę dnia 
19 marca o godz. 12 m. 30 w poł. po cenach 
o 50 proc, zniżonych, śliczna bajka Stanisław 
skiej „W szponach czarownicy”. 

  

   

— Teatr muzyczny „Lutnia*, — Dziś z 
powodu próby generalnej — przedstaw'eni 
zawieszone. 

— Premjera „Wesolej wdėwki“ Lehara, 
Jutro wchodzi na repertuar teatru „Lutnia 
przepiękna operetka Lehara „Wliesoła wdów 
ka“. Wi wykonaniu tej operetki bierze udział 
cały zespół arystyczny, oraz zwiększone 2:5 
poły chóralne i baletowe. Rolę tytułową kre 
uje niezrównanie znakomita artystka Elna 
Gistedt. W roli. Rosillona zadebiutuje A. Arte 
menko, Rażyserja spoczywa w rękach K. 
Wyrwicz Wichrowskiego. Efektowną op- 
rawę sceniczną przygotował art. mal. J. Haw 
ryłkiewicz. W) akcie II huślawki. Całość poi 

  

nież pan o mnie nie słyszał! Zato ja 
wiele słyszłałam o panu! 

— O mnie? Od kogo, jeśli wolno 
zapytać? : 

— Od pańskiej żony! 
— W  Turskiego niby 

grom. 
— Od mojej żony? 
— Tak! Kiry, czy też Krysi, jax 

pan woli! н 
Nie ulegało wątpliwości. Była zna- 

komicie poinformowana 0 wszyst- 
kiem. Toć ich małżeństwo stanowiło 
powszechną tajemnicę. 

— Acha! — mruknął. 
— Jestem jej najlepszą przyjaciół - 

ką — tHómaczyła dalej — i Kira zwie- 
rzała mi się ze wszystkiego! Bo, o wa- 
szem małżeństwie nikt niewie! Chcia- 
ła nawet, żebym rozmówiła się z pa- 
nem... Później stało się to bezcelowe, 
gdyż o ile wiem, przed paru dniami 
rozeszliście się ostatecznie... 

— No... tak — bąknął. 

-— Kira jest złota istota, ale dziw- 
ne ma kaprysy! I ten Traub.. Do- 
prawdy, ciężko coś z tego rozumieć... 

Siedział jak na szpilkach. 

— A ja myślę — nagle wypalił, 
że ten Traub trzyma ją jakąś tajem- 
nicą i że wprost wyszantażował „na- 
rzeczeństwo'. 

— Nieznajomy 
lekko. 

— Ptak i nie... Dużo powiedziećby 
tu można! 

— Wiięc pani sądzi, że zachodzą 
inne względy? Że Krysi zależy na 
Traubie? 

— Powtarzam panu, bardzo skom- 
plikowana historja! Nie da się w para 
słowach wyłożyć. Bo ja wiem, może 
i lepiej dla pana się stało, że odeszła. 
I mojem zdaniem, niech pan o niej 
jak najprędzej zapomni. 

— Ależ pani! — zawołał coraz wię 

udeczył 

skrzywiła się 

    

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

W-I L E-N_S_K 1 

względem wykonania i wystawy zapowiada 
się doskonale. Zniżki ważne, 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*, 
W niedzielę nadchodzącą ukaże się na przed 
stawieniu popołudniowem po cenach zniżo 
nych, — świetna komedja muzyczna Stołza 
„Peppina „ Gistedt w roli glownej. — 
Ceny zniżone. 

Uroczysty obchód imienin 
Marszałka Piłsudskiego 

w Związku Inwalidów R. P. 
Od jesieni roku zeszłego, zauważyć można 

znaczne ożywienie w życiu referatu kultural. 
no oświatowego wiązku inwalidów Wojen- 

nych. Zawdzięczać to należy pracy i inicjaty 
wie p. Heleny Proficowej, która się podjęła 
kierownictwa tego referatu. 

Referat urządza co środę odczyty, poru- 
szając ciekawe i aktualne tematy, a co sobo- 
tę zebrania towarzyskie, nazwane sobótkaini 

i cieszące się dużą frekw:ncją i popularnoś- 
cią wśród inwalidów. Na sobótkach odbywa 
ją się produkcje artystyczne, a w karnawale 
tańce, panuje na nich miła, ciepła, serdecz- 
na atmosfera, a niezwykle tani bufel jest do- 
stępny dla najskromniejszej kieszeni. 

Referat kulturalno-oświatowy organizuje 
również różne akademje i obchody, cieszące 
się olbrzymią frekwencją. Aż dziw, że niedu- 

   

    

ża salą może pomieścić tak wiełe osób, jak - 
to było na akademji żałobnej w rocznicę zgo 
nu biskupa Bandurskiego i na obchodzie Ra. 
rańczy. 

Aby dać możność swoim członkom uczest 
niczenia w obchodach, akademjach i uroczy- 
stościach na terenie miasta w dniu 19-go mar 

ci Związek Inwalidów urządził obchód imi 

nip Marszaika Piłsudskiego już w dniu 15-g0 
bieżącego miesiąca. : Box 

Na akademji zebrało się przeszło 170 o 
sób. Po krótkiem zagajeniu p. Michał Boryse- 
wicz wzniósł okrzyk „Marszałek Józef Pił- 

sudski niech żyje”, powtórzony trzykrotnie 
przez zebranych. Poczem orkiestra 1 pułku 
Legjonów wykonała hymn narodowy. 

Huczne, entuzjastyczne oklaski nagrodzi- 
ły doskonale opracowany i wypowiedziany 
odczyt p. Józefa Wierzyńskiego „O życiu i 
czynie Marszałka Piłsudskiego”. Ogromne uz 
manie zdobyły produkcje chóru stowarzysze- 
nią „Rodzina wojskowa pod batutą p. Reis- 

  

  

Dźwięk. kino REWJA 
Saia Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

nej 

łc, jakiego świat 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

FARBIARNI, PRALNI z х t nie 

ca CHEMICZNEJ I GREMPLARNI SJE || >owslem za wyjątkiem 
a 66-: m P. Wol ńskiej na sumę 

= EXPRESS 65 500 zł. i za inne weksle 
Ba 53 e? i długi zmazłej siostry | — 

SE Wielka 31 (róg Szklanej) z mojej. nie odpowiadam. 

SEZON WIOSENNY 
CENY ZNIŻONE! SIĘ ROZPOCZĄŁ! — 

Proszę się przekonać! 

Prasowanie ubrań i gremplowanie marerja- 
łów na poczekaniu. 

  

Akt Nr. VII—51/33 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 7 rewiru, 

zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Uniwersyteckiej |, 
m. 9, na mocy art. 602 i 603 K. P. C. ogłasza, że w 
dniu 21 marca 1933 r. od godz. 10 rano (nie później 
jednak niż w dwie godziny) w Wilnie przy ul Subocz 

publicznej 
majątku ruchomego, składającego się ze stanz maszy- 
ny firmy Mansfeld, oszacowanego na sumę zł, 1.300 

Powyższą ruchomość można oglądać w dniu licy- 

Nr. 9, odbędzie się sprzedaż z licytacji 

tacji pod powyższym adresem. 
Komornik Sądowy A. Uszyński. 

cej powniecony   mówi pani samemi 

  

zagadkami. A przeczuwam, że wie 
wszystko. Czyż mie zechciałaby uni 
pani bliżej wyjaśnić tę całą tajem- 
nicę? 

Gdy to mówił drżał cały. Słowa 
nieznajomej zrobiły w jego wypobra- 
źni ułożony plan. Czyżby Krysię, jak 
dawała do zrozumienia ta pani, łą- 
czyły z Traubem inne nici i nie tak 
łatwo było wyrwać z jego szponów, 
mimo posiadanych dokumentów. 

Nieznajoma w odpowiedzi szybko 
rozejrzała się po sali, poczem zerk- 
nęła naprzeciw nich na wielki. ścien- 
ny zegar. 

— Niestety, już ósma! — oświad- 
czyła. — A o tej porze muszę być w 
domu! A gdybym chciała panu po- 
wtórzyć całą historję Kiry, zajęłoby 
to zbyt wiele czasu. Musimy to odło- 
żyć na inny czas... 

— Pani! — zawołał zrozpaczony. 
—Podnieciwszy moją ciekawość i nie- 

pokój do ostatecznych granic i nie 
właściwie nie powiedziawszy, pani 
ucieka? Błagam, niech pani pozosta- 
nie i powie co może powiedzieć! 

Ona potrząsnęła główką i ener- 
gicznie zastukała ma kelnera. 

— Niemażliwe! — zarzeczyła. — 
Nie mogę się spóźnić. Spotkamy się 
jutro, pojutrze... Chyba... 

— Chyba! — powtórzył z resztą 
nadziei. я 

— Chyba — wyrzekła — jakby za- 
stanawiając się nad czemś — że od- 
wiezie mnie pan taksówką do domu, 

b omieszkam dość daleko i pogawę- 
dzimy ipo drodze! Ale, czy to panu 
dogadza? 

— Czy mniedogadza? — wykrzyk- 
nął. — Z prawdziwą rozkoszą! Z jak 
największą przyjemnością „odwiozę 
panią! 

Szybko zapłacił i wstali od stolika. 

Miesiąc szlagierów w kinie „Rewia 
DZIŚI Najgłośniejszy film doby obecnej! 

bogatej wystawie. 

Prz: piękny o euro- 
DZIŚ ejskiej sławie film 

to wdzięk pięknych kobiet... czar miłosnych upojeń.. rozkoszny dwugłos młodych rozkochanych serc .. 
W rolach gł. urocza LIANA HAID i wytworny WILLY FORST. 

Seanse: 4—6—8—10 15, w soboty i niedziele od y. 2-ej. 

Dorośli i młodzież špieszą ujrzeć arcydzie- 
dotychczas nie widział 

o byt między najdziksz. drapieżnikami. Polowanie na dzikie zwierz. bez broni przez podróżnika Franka Bucka 
NAD PROGRAM: Aktualności dźwiękowe. 

| DZIŚ! Nowe dźwiękowe 
polskie arcydzieło p. t. 

ska i K. Junosza-Stępowski. Piosenki Konrada Toma. 
dni powieść 6. Zapolskiej — „CAREWICZ". 

PRZYPOMNIENIE 

sowej. Szczególnie pięknie wypadła „Pieśń > 
Komendancie“ E. Młynarskiego, w wykona- 
niu sołowem p. Reissowej z refrenem, powta- 
rzanym przez chór. Wiązanka piosenek żoł. 
nierskich w wykonaniu orkiestry zakończy 
ła imieninową akademję. 

   

   

  

Starania Magistratu 6 ulgi 
w spłacie zobowiązań finan- 

sowych, 

Magistrat m. Wilna za pośrednictwem 
ązku Miast Polskich rozpoczął starani 

uzyskanie ulg w spłacaniu zobowiązań, zacią 
gniętych w B. G. K. i innych instytucjach pań 
stwowych i publicznych. 

Magistrat m. Wilna domaga się obniżenia 
oprocentowania kredytów państwowych, u- 
zyskanych przez miasto na dokonywanie in- 
westycyj, które dotychczas nie zostały zakoń 
czone. Obniżka ta miałaby obowiązywać do 
czasu, w którym inwestycje te będą mogły 
być zużytkowane. 

Następnie magistrat domaga się umorzenia 
zaległych procentów od pożyczek rządowych 
oraz od pożyczek, udzielonych miastu na za. 
trudnienie bezrobotnych. 

Spłata kapitału powinna być rozłożona co 
najmniej na lat 10. Przyczem pożyczki, u- 
dzielone miastu na budowę publicznych szkół 
powszechnych powinny być odpisane. Spłata 
pożyczek rządowych winna być odroczona d> 

czasu, dopóki miasto nie ivywiąże się ze 
swych zobowiązań wobec osób prywatnych i 
wobec banków państwowych. 

Zaznaczyć należy, iż zadłużenie samorzą- 
du wileńskiego wynosi zgórą 10 milj. zł. 

KINA I FILMY. 

„ŻEBRAK Z BAGDADU.* 
(REWJA). 

Trochę wschodnie, trochę amerykańskie, 
przyczem obydwa te pierwiastki dość trudno 
oddzielić od siebie, bo mają pewne cechy bar 
dzo wspólne. Są to — naiwność i zamiłowa- 
nie do sensacji erotyczno-kryminalnej. Pierw- 
sza wyraża się w grubości efektów, druga — 
w paru morderstwach, oszustwach, haremo- 
wo-kabaretowej, dość obłudnej, a zarazem 
„precyzyjnej*, pikanterji etc. Najlepsze ze 

     

  

  

   

  

    

  

  

SKOŃCZONA PIEŚŃ 

SERCE NA ULICY 

posie do wiadomości, 
że żadnych weksli ś.p. 

zmarłej siostry mojej Te- 
kli Paszke. Szukszta, 

Franciszek Szukszta 
Leszno Wlkp. 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozoetająca w krytyczn. 

waruokach mstetjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub 
korepetycyj. Zgłoszenia: 
Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca“ M. T. 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zuni 
aa lewo Gedeminowską 

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

Nieznajoma zagrała, jak prawdziwy 
mistrz mad mistrze. Zakochanego 
mężczyznę przedsmakiem  tajemni- 
czych rewelacyj o jego ukochanej, 
możan zaprowadzić nawet do piekła. 
To też Turski, zapomniawszy o po- 
przednich dobrych postanowieniach, 
że najmądrzejszem było powrócić do 
domu i tam pozostawić papiery, któ- 
re nosił w kieszeni, bo zarówno ze 
strony Kowalca, jak i Trauba wszyst- 
kiego należało się spodziewać, nie 
pamiętał teraz nawet i o dokumen- 
tach i gotów był jechać ze swą towa- 
rzyszką na kraniec świata. Nie ude- 
rzyły go nawet dość dwuznaczne spoj 
rzenia, jakiemi ją obrzucali gdy wy- 
chodzili, mężczyźni siedzący na sali, 
nie zwrócił również uwagi na lekki 
uśmieszek, który przemknął po jej 
twarzy, jakby chciała powiedzieć: 

— Dobrze mnie nauczono! Złapa- 
łam cię ptaszku! 

Wireszcie znaleźli się w aucie. Nie- 
znajoma rzuciła szoferowi jakiś ad- 
res, którego nawet niedosłyszał w 
swem zdenerwowaniu. Lecz ledwie za 
niemi zatrzasnęły się drzwiczki i sa- 
mochód ruszył, wnet powrócił do 
przerwanej rozmowy. 

— Więc pani... 
Fanny... Mam na imię Fanny! -- 

zazcęła. — Może pan mnie tak nazy- 
wać, bo mam nadzieję, że pozosta- 
miemy przyjaciółmi! Chodzi panu © 

historję Kiry, bo wciąż pana dręczy, 
co miało oznaczać zagadkowe z nim 
małżeństwo? 

— Naturalnie! Ё 
Przysunęła 516 do miego poufale. 

Po przez cienka sukienkę wyczuwał 
ciepło jej ciała i owiał go aromat 
oszałamiających perfum, Ale dla Tur- 
skiego istniała tylko Kira, a na swą 
towarzyszkę nie potrzył, jak na ko- 
bietę. 

  

  

   

ŻEBRAK = BAGDAD 
W rolach główn.: Największy tragik Ameryki $. SKINDER i urocza 
Początek o godz. 5—7—9, w sobotę i niedzielę od godz. 3.ej 

Balkon 49 gr. Parter od 80 i 90 gr. 

  

otrzebni są 
chiopcv 

do spizedawania 

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

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

  

  

neczny i ciepły, niedrogo 
do wynajęcia—ul. Miekie- 
wicza 22—5 (nad kinem) 

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkis, 

Nr. 70 (2611) 

wszystkiego jest wykonanie 'aktorskie (film 
bardzo aktorski), Duże pole do pop'su ma 
aktor w postaci tytułowej, czasem bardzo do. 

bry, czasem zgrywający się. Obsada wogóle 
jest niezła, dobrana starannie. Dekoracje bar 

dzo wystawne i dość efektowne. W całości 
duży wpływ „Złodzieja z Damaszku, parodji 
słynnego swoim czasie .„Złodzieja z Bag- 
dadu* z Fairbanksem. (sk). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ROZTOPY WIOSENNE. 
— ZALANIE SUTEREN. 

W. ciągu dnia wezorajszego wiesenne r0x- 
topy załały szereg mieszkań suterenowych 
położonych w podgórnych dzielnicach. Tak 
naprz. zalane zostały mieszkania suterene 
we przy uliey Ułańskiej 19, Ogórkowej 33 
Graz Rossa 7. Do załanyeh mieszkań wyjeż- 
dżała straż ognicwa oraz miejska staeja 
pomp. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA, (Pat). Przedgiełda. Dolary 

papierowe ookolwiek słabsze 8,85, dolary 
złote 9,13, ruble 4,79. 

DEWIZY: Londyn  30,77—30,92—30,62. 
Nowy York kabel — 8,89—8,88—8,905,— 
8,865. Paryż — 35,12—35,21—35,03. Szwaj- 
carja — 172,95—173,38—172,52. Berlin w 0- 
brotach nieoficjamych 212,50. : 

NOTOWANIE GIEŁDY ZBOŻOWIO-TOWA- 
ROWEJ I LNIARSKIEJ W. WILNIE. 

w dniu 16 marca 1933 r. Geny za 1 q. (100 kg) 
parytet Wilno. 

Mąka żytnia do 55 proc. — 32,50—33.00, 
do 65 proc. — 28,00, razowa — 23,50, sitka- 

wa — 27,50. Tendencja spokojna, 
Mąka pszenna 0000.A luks. 58,125 — 58,75. 

tendencja mocna. Otręby żytnie 11,00. Lem 
trzepany wołożyński basis I, skała 216,50 za 
1000 kg. 1.212,40 zł. Ogólny obrót w ton- 
nach 114,36. 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA, (Pat). Ciągnfenie Łoterji 

Państwowej. Większe wygrane padły na na- 
stępujące numery losów: 

15 tysięcy złotych Nr. Nr. 30.226 i 95.652: 
5 tysięcy złotych — 15.001, 77.645, 143,205. 

    

   
  

  

  

Przepiękny dramat 
wschodni o bajecz- 
Loretta YOUNG. 

Szampański humor, beztroski śmiech, moc ргте- 
bojowych piosenck!  „Skošczona pieśń" — 
NAD PROGRAM: BOSATKI DZWIĘKOWE. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

POZWÓLCIE NAM ŻYĆ! gzzyczz, trees 
/strząsejące walki 

Seanse o g. 4—6—8—10.[5 

Sensacyjny dremat, intrygi szpiegowskie bolszewików 
W rol. gł: Zbyszko Sawan, Hanka Rozwadow= 
NAD FROGRAM: Na ogólne żądanie jeszcze parę 

Potężny dramst z życia rosyiskiego. 

SANDACZE 
nowy transport i in. ryby 
po cenaah niskich poleca 

D.-H. BANKL i S-ka 
Mickiewicza 23, tel. 849 

W roli gł. I. Petrowicz. 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

‚ narządów moczowych, 
SŁ SD DOBE, 
Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz, 
Miekiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka 

Mara LAKNETOWĄ 
przyjravje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

WSZEBC>Ni 69 

LEKCJE 
i korepetycje ze wszyst” 
EKES RO a 

  

  

gazet. 

  

  

również 

BO: Pod | kresie ośmiu klas simnaz. 
Specialnošė: polski, fizy. 
ka, matematyka. Wymaga- 

POK 6 J nia skromne. Łaskawe 
ładnie umeblowany, sło- | zgłoszenia do Administr. 

„Kurjera Wileńskiego” 
pod „b. naucz. gimnaz.* 

iš ARO   
— Naturalnie! — powtórzył wcią- 

gając głęboko w piersi ciepłe powie- 
trze letniego wieczoru, który swem 
pięknem chciał jakby wynagrodzie 
parodniową poprzednio słotę — sam 
biję się z myślami — wyznał szcze- 
rze — czy nadal walczyć o Kirę czy 
pozostawić ją w spokoju. Pani wska- 

zówki mogą być dla mnie niezwykle 
cenne. 

Istotnie tak myślał. Bo przecież 
Kira — ofiara Trauba — to były tyl- 
ke jego przypuszczenia. Postępki zaś 
prawdziwe iKry, rysowały się zupeł- 
nie w innem świetle. I to małżeństwo. 
I oschły ton w czasie decydującej 

rozmowy i wyjazd z Warszawy, czy 

tu ukrywa się przed nim... Gdzie znaj. 
dowała się prawda? 

Tymczasem nieznajoma 
czej pani Fanny szeptała: 

— (Chce pan wiedzieć wszystko, 
dobrze... Proszę słuchać uważnie... 

Tu rozpoczęła długą opowieść. 
Z opowieści tej wynikało, że Kira bar- 
dzó lubiła pieniądze, że były one jej 
tembardziej konieczne, żejej dziadek, 
stary książę Ostrogski był komplet- 

nie zrujnowany. Że ona to, a mie od- 
wrotnie, zastawiła na takiego boga- 
cza jak Traub sieci, pragnąc nakłonić 
go do małżeństwa. Że Traub, choć po 
uszy zakochany w Kirze, początkowo 
temu się opierał, ceniąc wielce swą 
wolność i posądzając iKrę, iż jeno 
jego majątek ma na widoku. Wtedy 
Kira oświadczyła Traubowi, że przez 
zemstę wyjdzie za pierwszego napot- 
kanego zamąż, a chcąc mu porządnie 
dokuczyć, właśnie wybrała Turskie- 
go. Dalczy ciąg wiadomy. Traub sza- 
lał z zazdrości i zgodził się na wszyst 

kiewarunki Kiry... 
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