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Sympatje faszyzmu włoskiego dla 
ruchu hitlerowskiego i odwrotnie dla 
nikogo wzecz prosta nie były tajemni- 
cą. Sympatje te nosiły charakter 
równo ideowy (kult silnej pięści) jak 
i polityczny (przeciwstawienie się 
Francji i rewizjonizm). Mimo to, u- 
pust hałaśliwej radości, na jaki sobie 

prasa włoska w związku z ostatniemi 
sukcesami wyborczemi Hitlera poz- 

woliła, zaskoczył nawet znawców 

spraw politycznych Europy Zachod- 

niej. Prasa włoska nie ogranicza się 

zresztą do wyrażania radości. Prore 

kuje ona zwycięski marsz fasz 

na całej kuli ziemskiej. Medjolański 

„H Popoło d'Italia“ wyglasza na ten 

temat następujące mocno ryzykowne 

twierdzenia: 

„Miażdżące zwycięstwo Hitlera w 

Niemczech stanowi imponujący wy- 

raz ekspansji faszyzmu na kuli zieni- 

skiej. Brunatne koszule położyły kres 

systemowi, który 10 lat temu uległ 

we Włoszech czarnym koszulom Mus- 

soliniego. Maruderzy i różne elemen 

ty, którzy jeszcze się w pewnych sfe“ 

rach Europy utrzymali przy ! 

czy winni zdać sobie sprawę Z nie 

zaprzeczalnych i wymownych rezul 

tatów wyborów niemieckich. Winni 

je potraktować, jako uroczyste ostrze- 

żenie historji. 
Dzięki narodowi, który dominuje 

w Europie Centralnej, wali się cały 
świat. Wielki to naród. Dał on cywi- 

lizacji współczesnej tyle, że może być 

ona zeń dumna. 
Faszyzm kroczy naprzód. Hasłem 

jego jest wyzwolenie narodów ze 
wszystkich bezeceństw i niegodziwo 
ści ustrojów, które mijają się całko- 
wicie ze sweni obowiązkami. Fu- 
szyzyzm walczy o dobrobyt i odrodze 
nie narodów, o prawdziwy i słuszny 

pokój światowy. Fabryki broni pew- 

nego państwa o charakterze narodo- 

wym bliżej nieokreślanym (Francja 

przyp. tłum.) produkują przeciwko 

temu zmartwychwstaniu narodów 

karabiny maszynowe i działa. Uzbra 

  

  

   
   

   

  

  

  

   

  

  

4 ja się przeciwko faszyzmowi nawet 

  

murzynów w Północnej Afryce. Jed- 
nak tego wszystkiego stanowczo je t 
za mało, by powstrzymać ruch, który 
opanowuje umysły narodów najsil- 
niejszych, najzdrowszych, najkultural 
niejszych i najbardziej cywilizowa- 
nych“. 

W podobny ton, lecz już wyraźnie 
pod adresem Francji uderza „Corrie- 
re della Sera“: 

„Za 10 lat Europa będzie fasży- 
stowska“. Słowa te Mussoliniego sta 
nowiły nieubłagany wyrok pod adre- 
scm starej demokratyczno-parlame +- 
tarnej Europy. Słowa te mimowoli 
przychodzą na myśl, gdy się rozważa 
istotne czynniki kryzysu we Francji. 

Wystarczyło, by trudności gospo- 
darcze się powiększyły, zaś pod adre- 
sem władz państwowych skierowano 
żądania niezwłocznego zastosowania 
skutecznych środków, a oto Francj t, 
być może instynktownie, zdaje sobie 
srtrawę z bezsilności instytucyj parla- 
manetarnych i ustroju, który się prze 
starzał. 

Masy się denerwują. Stwierdza ją 
io dzienniki i piosenkarze z Montmar 
tre, którzy w swoim czasie zapowia- 
dali ruchy rewolucyjne w improw 
wanych ad hoc piosenkach. Chod: 
przytem zwykle o Francję poludnio- 

   

  

4, wą. Tym razem nie chodzi już tylk» 

  

o prowincję. Cała Francja się burzy. 
Wieśniacy w Quimper, handlarze w 
Łyon, urzędnicy w >aryżu, dawni 
kombatanci w Nicei i innych miastach 
-słowem cały naród stracił całkowi- 

cie zaufanie do obecnego ustroju. 
Szuka on sposobów naprawy zła. W 
Arras i innych miastach opanowano 
prefektury. W Paryżu miały miejsce 
manifestacje przed pałacem Burbon- 
skim. Kupcy zamykają swe sklen= 
płatnicy podatków grożą strajkiera 
fiskalnym, zaś urzędnicy państwowi 
zapowiadają, iż sparaliżują kraj dro- 
gą bojkotu i zaprzestania pracy. 

Cailaux oddawna już mówi o 
przywróceniu zasady autorytetu i po- 
wołuje się na balzakowski mit > 
„Trzymastce*, ażeby oddziałać na lu- 
dzi w kierunku „zapanowania nad lo- 
sem*. Dawno kombatanci na swym 
kongresie w Wersalu, Jeanneney :e 
swego fotelu prezydjalnego w senacie 

: imni wybitni członkowie partyj za- 
chowawczych wysuwają sprawę „re- 
formy konstytucji”, Paul-Boncour za- 
chwała koncepcję aneksji syndykatów 
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do państwa. Tardieu żąda stabiliza- 
cji rządowej. Hervć ściera ponown 
kurz z bonapartyzmu, by lansować 
niepewną formułą socjalizmu narod>- 
wego. Książę de Guise, pretendent do 
tronu francuskiego, widzi rozwiązanie 

jedynie w przywróceniu monarchii 

absolutnej. Formuły i recepty mnożą 

się, w miarę jak choroba się wzmaga. 

Jednak interesy prywatne zbyt domi- 

nują jeszcze nad interesami narodu, 

tłumiąc rozwój nowych idei. 

Niektórzy zwracają wzrok ku Rzy- 
mowi. Jednak Francuz wołi zasadni- 
CZO z biegiem tradycyj narodo- 
wych. Bardzo niechętnie wyrzeka się 
cn myšli o prestiżu, do jakiego przy- 
wykł w ciągu wieku ubiegłego. 

Francuz przygląda się doświade 
niu faszystowskiemu z tajonym po- 
dziwem, lecz jednocześnie z obawą. 
która w pewnych wypadkach prze 
wia się w posłaci ostrych antypatyj. 
W teorji wszyscy są zgodni co do te- 
go, że jedynie faszyzm mógłby Fran- 
cję uzdrowić. Kto jednak ośmieliłby 
się proponować Francuzom chrzest 
faszystowskiej idei? 

   
  

    

   

    

      

   
Paryż opiera się wpływom fi 

zmu przez przywiązanie do trad 
Paryż chce bronić swych wpływów 
w całym świecie. Można zgóry prze: 
widzieć, że Paryż będzie aż do osłat- 
ka się opierał nieubłaganemu biegowi 
wydarzeń. Rzym i Paryż stają się 

stopniowo dwoma biegunami, przy 

których się skupiają odmienne kon- 

cepcje polityczne, społeczne i ludzkie. 

Antagonizm między temi dwoma h.e- 

gumami wzrasta. Jednak, również we 

Francji ideje faszystowskie torują so- 

bie drogę. Zaczyna się tam pezynaj- 

mniej rozumieć, że w, epoce szybka- 
Ści, państwo francuskie nie może da- 

leko zajechać na swym wehikule z 
1875 r. Dla Francji jest to kwestja 
życia lub śmierci. Szybkość, wymaga 
jednak zręcznego kierowcy. Zdaje się, 
że na tem właśnie polega cała trud- 

ność. 

  

  

   

  

  

Wygłaszając wszystkie te tezy 

pouczenia w stosunku do Francji 

całego świata bierze ..Corriere della 

Sera* za motto słowa Mussoliniego 

„Za 10 lat Europa będzie taszystow- 

ska*. Nie zapominajmy jednak iż w 

swoim czasie tenże Mussolini rów- 

nież apodyktycznie oświadczył: „Fa- 

szyzm nie jest na eksport". Które 2 

tych dwóch, wzajemnie wykluczaj 

cych się twierdzeń jest prawdziwe—- 

pozostaje tajemnicą „Il Duce*. Jedno 

jest pewne: prasa włoska nie krępuje 
się w doborze argumentów, gdy cho- 

  

dzi o pognębienie groźnej rywalki 
Włoch na m. Śródziemnem—Francji. 

: T. J—ski. 
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; Žniwo agitacji komunistycznej. 
5 osób zabitych, wiele rannych. 

PABIANICE (Pat). Akcja ezynni- 
ków komunistycznych, które ed pier 
wszege dnia strajku włókienniczego 
usiłowały opanować i pokierować mu: 
sy, doprowadziła w piątek 17 b. m. w 
Pabjanicach do krwawych ofiar. 

Agitatorzy komunistyczni, opano- 
wawszy komisje strajkowe klasewych 
związków zawodowych, usiłowali w 
ciągu ubiegłego i bieżącego tygodnia 
doprowadzić do zaburzeń ulicznych 
i sprowokować je. Dzięki spokojowi 
i taktowi policji, usiłowania te nie da 
wały do dzisiaj wyniku. 

Dziś wreszeie, w czasie krótkotrwa 
łego nielegalnego wiecu, udałe się ko 

  

   

     

  

mauinistom przy pomocy rozsiewanych 
pogłosek o rozbiciu w Warszawie ro- 
kowań w sprawie likwidacji strajku, 
popchnąć uczestników wiecu do u- 
tworzenia nielegalnege pochodu, któ- 
ry w liczbie około 2 tys. osób, ruszył 
uliezmi miasta. : 

Na widok zbliżającego się ulie4 
Narutowicza oddziału policji, tłum 
zwrócił się w jego stronę i zaatakował 
ge z miejsca kamieniami i strzałami 
z rewolwerów. Jednocześnie z dachów 
i ekien przyległych domów posypały 
się kamienie, raniące kilku  poliejan- 
tów.Kilkakrotne użycie gazów łzawią 
cych, a następnie strzały ostrzegaw 

  

Żądanie ambasadora W. Brytanii 
w Moskwie. 

LONDYN (Pat). Ambasador W. 
Brytanji w Moskwie zażąda wycofa- 
nia oskarżenia przeciwko aresztowa- 

Zamordowanie 

nym inżynierom Metropolitan Wie- 
kers Co. 

b. ambasadora 
sowieckiego? 

LONDYN, (Pat). Do Biura Reutera deono 
szą ze Stambułu: Przebywający na wyspie 

Prinkipo koło Stambułu Trocki otrzymał z 

wiarygodnego źródła wiadomość 6 zamordo- 
waniu kyłego ambasadora sowieekiego w Lon 
dynie i Paryżu, Rakowskiego. 

Pienum Sejmu. 
Ubezpieczenia pracown. umysłowych I podatek majątkowy 

WARSZAWA (Pat). Piątkowe. plenarne 
posiedzenie Sejmu rozpoczęło się © godzinie 
4 po południu Izba przystąpiła do sprawo- 
zdania posła GOETLA o nowelizacji rozpo- 

rządzenia Prezydenta Rzeczypospołitej o u- 
bezpieczeniu pracowników umysłowych. Re- 
ferent podniósł, że deficyt zakładów ubezpie 
czeniowych wynosi 27.600 tys. zł. Komisja 
sejmowa uznała konieczność przywrócenia 
równowagi budżetowej i pociągnięcia do pła- 
cenia składek na rzecz działu braku pracy z 
pełnych uposażeń, a nie jak dotąd z czę 
do wysokości 530 zł. jak również upoważ 
ła ministra do przedłużenia okresu pobiera- 
na zasiłków z 6 na 9 miesięcy. 

W! głosowaniu ustawę przyjęto w 2 i 8 
czytaniu. 

Poseł WIERZBICKI przedstawił sprawo- 
zdanie o rządowym projekcie ustawy o po- 
datku majątkowym. oPdatek ten miałby cha- 
rakter podatku stałego i byłby oparty na sza- 

cunkach majątkowych. Projekt przewiduje 
wpływy w wysokości 24 miljonów rocznie. 
Komisja wprowadza dwie zmiany: zamiast 
stałego podatku projektuje ograniczenie go 
do lat 5 w formie skontyngentowanych 24 
miljonów rocznie, a zamiast wymiaru, oparte 
go na szacunkach, projektuje wymiar, oparty 
na klasyfikacji. 

W dyskusji zabrał głos min. ZAWADZKI. 
Pan minister zaznaczył m. in. że projekt 

przewiduje stawki ulgowe i ę zwolnienia dla 
mniejszych płatników. Np. według projęktu 
komisji zwolnione są gospodarstwa rolne po- 
niżej 7 ha oraz te, których właściciele płacą 

   

  

mńiej miż 25 zł. podatku gruntowego. Na ogól 
ną ilość 4,700 tys. płatników podatku gruu 
towego, zwolnionych będzie formalnie 4.300 . 

tysięcy, czyl zaledwie 500 tysięcy będzie po- 
ciągniętych do tego podatku majątkoweio. 
Tak samo są stawki ulgowe dla płatników o 
mniejszym obrocie. 

W głosowaniu ustawę nrzyjęto w 2 i 3 

  

cze w górę pozostały bez skutku. 
4hum coraz agresywniej napierał na 
oddziały policyjne, atakując je kamie 
niami. 

Polieja zmuszona była w obronie 
własnej użyć broni, dająe kilkanaście 
strzałów w Hum, skutkiem czego zo- 
stało PIĘCIU MANIFESTANTÓW ZA 
BITYCH i kilku rannych. 

Po nadejściu posiłków z Łodzi 
tuacja została natychmiast opanow 
na. W Pahjanieach panuje spokój. 

O tem, że zajścia dzisiejsze były 
zgóry przez czynniki komuni 

  

  

    

   
  

    

przygotowane i upianowane, świadczy 
fakt uszkodzenia linji elektrycznej 
rmiędzy Łodzią a Pabjanicami, skui- 
kiem czego Pabjaniee były przez pe 

   

    

wien czas p. ione w godzinach 

wieczornych Światła, 
PREUOPETROBGORSTORE DOCTOR TREE SOB 

Na Zamku. 
WARSZAWA (Pat). Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu 17 
b. m. nowomianowanego ambasadora 

polskiego przy Kwirynale Jerzego Po 

tockiego, a następnie drugiego wice 

ministra spraw woj vych gen. Sła- 

woj-Składkowskiego. 

Konferencje min. Becka. 
GENEWA (Pat). Minister Beck, 

któremu towarzyszył stały delegat Pel 
ski przy Lidzie Narodów min. Raczyń 
ski odbył w dniu 17 b. m. dłuższą 
konferencję z Mae Donaldem. Nastę: 
pnie minister Beck. przyjął jugosło- 
wiańskiego ministra "spraw zagrani 
cznych Jewiticza. › 

  

   

Min. Beck wyjechał do Paryża 
GENEWA (Pat). Minister Beck w 

towarzystwie szefa gabinetu Dembie 
kiego wyjechał w piątek' wieczorem 
do Paryża. 

  

Echa projektu Mac Donalda 
Głosy prasy. 

BERLIN, (Pat). Wobec planu Mae Donal- 
da prasa niemiecka występuje z zastrzerzenia 
mi zasadniezej natury. 

Plan angielski nie nadaje się do przyję- 
cia — oświadcza hugenbergowski „Locał An 
zeiger*, ponieważ traktuje zagwarantowane 
traktatowo Niemeom prawa jako sprawę dru 
gorzędną. 

„Boersen Kurier* oświadcza, że stanowi- 
sko Niemiec zależeć będzie od tego, w ja- 
kim stopniu zasada równouprawnienia zo- 
ptanie przeprowadzona. Zdaniem kół nie- 
mieckich, projekt angielski ma paraliżować 
dążenia do uzbrojenia Niemiee. 

„Boersen Ztg.* pisze: Strona niemiecka 
wyraźnie podkreśla, że Niemey nadal doma- 
gają się równości w dziedzinie materjałów 

wojennych. Chodzi tu przedewszystkiem o lot 

  

Pod znakiem swastyki. 
Spadkobiercy metod Czeka... Gratulanci. 

  

Stary feldmarszałek cesarski, obecny pze 

zydent „republiki* niemieckiej, Hindenburg 

i narodowy rewolucjonista Hitler wymienia. 

ją uścisk dłoni ma znak radości z powodu 
przywrócenia dekretem Hindenburga flagi b. 

cesarstwa niemieckiego i usunięcia tem sa- 

mem konstytucyjnej flagi znienawidzonej re 

publiki. 

PARYŻ, (Pat). Jak donoszą ze Strasburga, 
dziś roziepicno na ulicach Saarbrucken pla- 
katy, w których obwieszcza się, że osoba, 
która cdda w ręce hitlerowców na graniey 
Rzeszy dziennikarza Maksymiljana Brauna, 
ctrzyma trzy tysiące franków nagrody. Je- 
dnocześnie po domach rozrzucone zostały 

ulotki tej samej treści. Braun jest redakto- 
rem Socjalistycznego organu „Volksstimme“, 
wydawanego na terytorjum Rzeszy. Dzien- 
nik ten prowadzi żywą kampanję przeciwko 
regimowi Hitlera. Wszystkie samochody 0s0- 
bowe i ciężarowe, idące w stronę graniey 
niemieckiej, poddawane są ścisłej rewizji. 

Projekt unji personalnej Prus z Rzeszą. 
BERLIN (Pat). „Deutsche Allge- 

meine Ztg.“ donosi, że w kołach mia- 
rodajnych rozważany jest projekt u- 
mji personalnej między Rzeszą a Pru- 

sami, oparty na utworzeniu odrębne - 
go stanowiska prezydenta państwa 
pruskiego, które ma być powierzone 
prezydentowi Rzeszy Hindenburgowi. 

Z codziennej rubryki. 
BERLIN, (Pat). Organizacje socjal-demo- 

kratów i komunistów w Hesji zostały przez 
władze rozwiązane. W Badenji komisarz Rze 
szy zakazał noszenia odznak partji socjal: 
demokratycznej i komunistycznej. Prasa so- 
ejalistyczna na obszarze Saksonji zawieszo- 
na zostałą na dalsze 2 tygodnie. Również 
przedłużene zostało na 2 tygodnie zawiesze- 
nie berlińskiego „Sczial-demokratischer Pres 
sedienst', 

BERLIN, (Pat). Prasa donosi, że w cza: 
sie ostałnich krwawych starć padło szereg 
osób. W, czasie rewizji w mieszkaniu prywat- 

nem posła socjal-demokratycznego Nussbau 
ma w Freiburte deszło do seysji z urzędni- 
kami policji. Nussbaum dał wówczas kilka 
strzałów z rewolweru, kładąc trupem na 
miejscu jednego policjanta i raniąc ciężko 
urzędnika policji. Posła aresztowano. 

BERLIN, (Pat). Wi ezwartek wieczorem 
nieznani sprawcy dokonali zamachu bombo- 
wego na bank związkowy w miasteczku 
wscliodnio-pruskiem Lec. Wybuch spowodo- 
wał clbrzymie spusztoszenia wewnątrz bu- 
dynku. Żelazna brama została wyrwana z 
zawias i rzucona na rynek. 

Austrjaccy wyznawcy Hitlera. 
WIEDEŃ, (Pat). W: piątek w południe do 

szło do ekscesów w instytucie anatomiez- 
nym uniwersytetu wiedeńskiego. Około +0 
studentów hitlerowskich wtargnęło nagle do 
prosektorjum į rzucilo się na pracujących 
tam żydów — słuehaczy medycyny. Prof. 
Hafferl i 2 asystentów, którzy wystąpili prze 
ciwke intruzom, zostali pobici.  Wtrakecie 
utarezki wałezący obrzucali się nawzajem 

preparatami i urządzeniami prosektorjum, kt. 
uległy zniszczeniu. Wreszcie udało się z tru 
dem usunąć hitleroweów. Z instytutu anato- 
micznego awantury przeniosły się na inne 
wydziały uniwersytetu. Z okrzykami „Żydzi 
precz!* studenci hitlerowcy rzucali się na 
studentów-żydów, soejalistów, a nawet i ka- 
tolików. 4 studentów, zranionych w głowę. 
„musiano odwieźć na stację ratunkową 

    

nietwo wojenne, łedzie podwodne, ciężką ar 
tylerję i tanki, 

„Deutsche Aligemeine Ztg.* wyraża oba- 
wę, że Mae Donaldowi zależeć może na za- 
stąpieniu Reichswehry milieją. Niemey  za- 
interesówane są w rozbudowie idei pełnego 
równouprawnienia, nie zaś w dążeniach da 
zniszczenia sił, jakiemi obecnie rozporzą- 
dzają. Prasa angielska naogół nie zdradza 
szczerego entuzjazmu dla posunięć Mae Da- 
nalda w Genewie. Mowa jego oceniana jest 
eo prawda jako energiczny krok, zmierza- 
jący do uratowania konferencji. Prasa an- 
gielska zdaje sobie jednak sprawę z tego, że 
angielski plan konwencji nie może zadowolić 
ani Francji, ani Niemiec, ani Włoch i że 
przeto wprowadzenie konwencji w życie na- 
potka na poważne trudności. 

PARYŻ, (Pat). Prasa poranna przyjmuj? 
dość chłodno projekt Mac Donalda. Komen 
tując go obszernie, prasa niemał jednomyśl- 
nie zgadza się, że warunki stawiane Francji 
są mie do przyjęcia. 

„Echo de Paris“ pisze, že projekt angiel 
ski zmienia układ sił w Europie i przygoto 
wuje zmianę jej karty politycznej. Głównym 
rezultatem projektu było jednostronne roz: 
brojenie Francji. Gdyby nawet rozwiązano 
Reiehswehrę, tem niemniej znikłaby cała 
wyższość francuskiego materjału wojennego 
wobec napastnika, rozporządzającego dosko 
nale zorganizowanym aparatem przemysło- 
wym, który potrafiłby wykorzystać czas dla 
odpowiednich przygotowań. Z drugiej strony 
należy wspomnieć chociażby o ańmji sowiec- 
kiej, której stan liczebny przerasta wszyts 
kie inne w Europie. Projekt, który ogranicza 
zbrojenia państw, nie przewiduje dla nich 
żadnej pomocy na wypadek agresji. 

„Ere Nouvelle“ stwierdza, že Mac Donald 
zbyt wiele wymaga od Francji, nie ufająe 
jej wzamian prawie nie. Francuska opinja 
publiczna nie mogłaby nigdy zrozumieć, że 
nie uwzględnia się pozycji mocarstwowej 
Francji i że wbrew wymogom jej bezpieczeń 
stwa i faktycznej potrzebie przewiduje się 
równość floty Francji i Włoch. 

„Le Journal“ zazniacza, że plan Mae 
Donałda posiada punkty, co do których mo- 
żnaby mawiązać dyskusję, jednak przewaź- 
na jego część musiałaby być poddana grun- 
townej rewizji. 

„La Republique* jest zdania, że plan Mae 
Donalda miałby rację bytu, gdyby istniała 
poważna i skuteczna kontrola, czuwająca je 
dnoczešnie nad zbrojeniem Niemiec oraz in- 
nych państw. Cała kwestja sprowadzałaby 
się wckee tego do pytania, czy Mae Donalda 
wi udałoby się zorganizować taką kontrolę, 
której podjęłyby się wszystkie państwa. 

PODZIĘKOWANIE. 
J. W. P. Prof. Wł. Jakowickiemu za 6zczo- 
śliwie dokonaną operację mojej żonie, a je- 
szcze więcej za nadwyraz serdeczny stosu- 
nek podczas jej ciężkiej choroby, jakoteż 
Dyr. lecznicy W. P. D-wi M. Błochowi, oraz 
Personelowi lecznicy za najtroskliwszą opie- 
kę tą drogą składam *najserdeczniejsze 

podziękowania. 
Fełezer Abram Cart. 

Wiołożyn, 15. 11. 1933 r. 

LENSK 

    

ed робх. Э— & ррой. Rękapisów Redakcja nie zwraw 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LIETUVOS ŻINIOS* O POTRZEBIE 
ZWIĄZKU PAŃSTW. BAŁTYCKICH. 

„Lit. Žinios“ 58 z-13. HI. 1933 r. w 

            

art. p. t ktualna sprawa” m. in. 
J iek od szerėgu juž lat mowi się 

o p nej * gospodarczej konieczności 
utwor związku państw bałtyckich --     

  

nietylko w Litwie lzcz również w pozosta- 
łych państwach, nikt nie przystępuje do re- 
alizacji tego zamóerz iš kwestja ta 

uje j > „ gdyż dawna. 
je ponownie 
komunizmu 

    

    

    

  

    
   

  

przedwojennych potęg 'mperja- 
h. W pierwszym okresie swego nie- 

go bytu Lit była juź zmuszona 
+ przed zamiarami Rosji, która mi- 

enionego ustroju wskrzeszała tradycje 
zaborcze z epoki przedwojennej. Z czasem 

ieczeństwo zaczęło zagrażać z fnmej 
strony — od Niemiec, które po poniesionej 

klęsce pow ą do dawnej potęg, a zara- 
zem do dawn haseł zabore: 
dewszystki»m ją się zwrotu ziem 

  

  

  

   

  

   

            

  

   

    

Impe izm niemie 
b'e Hitlera u steru władzy, 
powadz podarcze we 
i wszelkie na które bojówki za     
    
   

  

     

   

nie zdoła e tłumaczył i usprawiedli- 
j granicznych, 

jako na jedyny 
. Hitler będzie za- 

w swych nad 
fić zdoła swe obietn* 

probytu jedynie po odbu 
. Młodzież dzięki spece 

jalnomu krerunko ia pała quż 
żądzą odwetu, uzbrojone rma wojsko 

we różnego rodzaju tworzą 0. i 
ficjaliną „niewidzialną armję 
niu reorgani 
ustroju demokratyc 

na awantury w polityce za 
na pierwszym planie sto, 
ne na wschód. od Niemi 

      

   
     że wy, 
wrócenia dol 
dawnej potęgi Rzesz 

        

  

   

  

Po dokona- 

abaleniu 
ja kolej 

Tu zaś 
państwa, położo: 

więc Nadbał- 

       

  

    

   

   

      

   
że Niemcy. Hitlera 
onji, która przewie 

Iko problem kryzysu 
gospodaroz>go“? Dlatego tež kwestja utwo- 
rzenia wspólnego frontu przez realizację daw 
nego zamiaru związku państw bałtyckich 
stoi i dziś przedewszystkiem na porządku 
dziennym. 

MINISTER ZAUNIUS O POLITYCE 
ZAGRANICZNEJ LITWY. 

14 marca w lokalu korporacji akadem'- 
ków kowieńskich „Neolituania'* minister Zau 
nius wygłosił odczyt ma temat litewskiej po 
lityki zagranicznej. M. in. oświadczył mini- 
ster, co następuje: Op'nja publiczna w róż 
ny sposób się odnosi do spra stosunków 
Litwy z sąsiadami. Sytuacja w mczech za 
ostrza się coraż bardziej, przechódząc nie- 
mal w stan rewolucji. Jakie niebszpieczeńst 
wo zagraża ze strony miemieckiej Litwie? --- 

państwa sąsiedn*e ze sobą? Trak- 
taty już ich nie wiążą. Natomiast wiążą inte 
rzesy wspólne. Niemcy pragną współżycia pa 
kojowego. Niemcy bynajmniej nie są tak: wo 
jowniczo nastrojone, jak to chce wmówć 
światu partja niemieckich narodowych sos- 
jalistów. Cele swe pragną Niemcy osiągnąć 
jedynie środkami politycznemi. O ile jednak 
jakiekolwiek nieodpowiedzialne elementy ze 
chcą się wedrzeć do Fitewskiaj Kłajpedy, Lit 
wa będzie musiała sama je wypędzić. W osta 
tnich czasach często się słyszy, że Polska 
zgadza oddać Wilno Litwie. Zdaje się 
jednak, iż Polska tak łatwo się Wiilna nie wy 
rzeknie. 

Stosunki polsko — litewskie rozwijać sie 
będą na drodze pokojowej o ile Polska odda 
Wiilno Litwie dobrowolnie. Sprawę wileńską 
Litwa rozstrzygnie stopniowo, podnosząc tę 
kwestję codziennie i interesując nią spole- 
czeństwo. W rękach Litwy znajdują się moc 
ne na lzia. Najsilmiejszem narzędziem jest 
nienawiązywanie stosunków z Polską. Utrzy 
mywanie zbyt ścisłych stosunków z Polską 
byłoby dla Litwy pod wielu względami nie- 
bezpieczne. 
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Z Rosji Sowieckiej. 
DLACZEGO W. ROSJI SOWIECKIEJ STRA- 

CONO 35 DZIAŁACZY ROLNICZYCH. 

MOSKWA,  (Centropress). Aresztowanie, 
śledztwo i stracenie kilkudziesięciu odpowie- 
dzialnych ezynników rolniezych przeprowa- 
dzone zostało przez GPU. z nadzwy: ezajną 
szyhkością. Zaledwie miesiąc upłynął ol are 
stowania 78 csób cskarżonych 6 sabotaż w 
rolnictwie, a już wydano wyrok. Proces 
właściwie nie został przeprowadzony, a wy- 
roki z stały wydane i wykonane drogą ad 
ministraeyjną, zwykłem rozporządzeniem 
G. P. U, 

Pemiędzy chwinionymi byli przeważnie 
praeewniey państwowi, zatrudnieni w gospo- 
darstwach sowieckich (sowehozach), na stac- 
jach traktcrowych i wiejskich władzach ad- 
ministracyjnych.  Aresztowanych oskarżono 
© rozmyślne uszkadzanie i niszezenie trakto- 
rów i innych maszyn relniczych, rozmyślne 
zamiedbywanie roli i zmniejszanie urodzaju, 
zapalanie stacyj traktorowych 4 maszyno- 
wych oraz przedsiębiorstw dla obróbki ko- 
nopia, kradzież zapasów zbożowych w gospo- 
darstwach  kolektywnych,  dózorganizację 
zasiewów ti niszczenie bydła. 

Nazwiska 40 oskarżonych epublikowane 
były w prasie sowieckiej ałe nazwiska 
reszty 39 oskarżonych mie były znane przed 
wydaniem wyroku. Dopiero po rozstrzygnię- 
ciu G.P.U. ekazało się, że 35 oskarżonych 
skazano na śmierć przez roztrzełanie, Wyrok 
już został wykonany. 20 osób skazano na 
więzienie na przeciąg 10 lat, 18 csób na 8-1, 
więzienia a tylko 4 osoby zostały uwolnione. 

Fakt, że obwinieni skazani zostali drogą 
administracyjną przez władze policyjne każe 
sądzić, że Związek Sowietów powraca do 
okresu wojennego kemunizmu, kiedy oskar- 
žonych nie sądziły sądy a wyroki wykonywa- 
ne były „drogą czerwonego terroru* przez 
władze policyjne. 
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PARADOKSALNE SKUTKI 
kryzysu finansowego w Ameryce. 

Ostatnie wypadki w Stanach Zjed- 
noczonych, pozostające w związku z 

, największym kryzysem finansowym 

w dziejach Nowego Świata, pociągn:- 
ły za sobą zupełnie paradoksalne skut 
ki w życiu codziennem mas amery- 

kańskich. Dosłownie cała hierarchju 

s] cłeczna została wywrócona. Boga 'i 

znaleźli się nagle na dole, podczas 

gdy ubodzy stali się jednostkami - 

przvwilejowanemi. 

W pierwszych dniach  „wakacyj 

bankowych zapanował w Stanach 

Zjednoczonych prawdziwy chaos. Po 

težni doniedawna miljonerzy znaležti 

się nagle bez grosza w kieszeni i uk- 

radkiem pożyczać musieli šmi nio 

drobne kwoty po 5 do 10 centów 01 

boyów hotelowych i portjerów. Tvm 

jeszcze najłatwiej było przychodzić ' 

pomocą swoim panom. Zdarzyt się njį 

wypadek w jednym z majelegantszych 

hoteli nowojorskich. że pewien miljo- 

ner ofiarowywał dyrektorowi hotelu 

20.000 dolarów czekiem na wielki 

  

    

bank wzamian za pożyczkę 20 dola- 

Dyrektor odmówił, gdyż sam rów. 

nie był w stanie tej kwoty wyłoży 

Cytują miedzy innemi wypadek 

Hoovera, który również znałazł się 

w sytuacji bez wyjścia i pożyczać mu- 

siał drobne kwoty od służby hotelo- 

wej. W dniu przekazania swej wła- 

dzy Rooseveltowi otrzymał jeszcze 

czek tytułem pensji za cztery pierw 

sze dni marca. Czeku tego jego sekT2- 

tarz nie zdołał już spieniężyć, to też 

gdy były prezydent zamieszkał w no 

wojorskim hotelu Waldorf Astoria. 

nie był w sianie nietylko uregulować 

rachunku za hotel, ałe zap *życza= е 

musiał na utrzymanie. 

W wielu zamożnych rodzinacai 

proponowano służbie, aby swe 

sy gotówki oddała do wspólnego go” 

spodarstwa. Niejednokrotnie i tb die 

pomogło. W miektórych domach zdo- 

łano w ten sposób zebrać zaled vie kil 

ka dolarów. 

Na ulicach miast działy się nie- 

bywałe sceny. 200.000 ludzi, przyby- 

łych do Waszyngtonu wilać nowego 

prezydenta. mie miało za co wyjechać 

ze stolicy. Wszędzie widzieć można 

było policjantów otoczonyca ciły 

dzień Uumem ludzi, | wypYt ijac) 

przedstawicieli władzy, co robić i w 

jaki sposób zaopatrzyć się W a rlykuly 

codziennej potrzeby. Ludzie radzą s0. 

bie jak mogą. Zakwitł w sałej pełni 

kandel wymienny. R 
wydaje 

i na najniezbędnie 
. 

R ia i kinach pustki. „pe 

zakładów fryzjerskich I „i żytutów 

piękności” mikt nie zagląda. Taksów- 

ki jeżdżą puste. dk; 

Pomimo powszechnego brazu & ! : 

tówki mało ikto gotów jest adžieMĖ 

kredytu wskutek niepewnej syžuA Ji. 

Można jeszcze zjeść ma kredyt w + 

stauracji, ale w sklepach płacić = 

gotówką. W dotkliwy sposób da = 

odczuć w szczególności: brak ob 

nych. Większość sklepów o. 
a 

przyjmowania panknotów 50-е10 п\ 

100-dolarowych. To też posiadacze 

drobnych stali się uprzywilejowani. 

Żebracy, mający pełne kieszenie do: 

bnej monety, byli pardzo poszukiwa: 

mi i na zamianie nieźle zarabiali. 

Zjawiskiem najbardziej drastycz* 

nem obecnego kryzysu amerykańskie 

go jest fakt, że potężni „bootleggerzy 

z dnia na dzień zamieniali się w ban- 

kierów. Z zasady nie przechowują oni 

w bankach swych pieniędzy, aby t- 

niknąć opłacenia podatku dochodowe 

go. Z chwilą ogłoszenia powszechne” 

ge moratorjum bankowego. zaczęli 

prowadzić zyskowne operacj wyku 

pując czeki za połowę ceny i wymie” 

miejąc orube, nawet 1000-dolarowe 

banknoty. 
Podobne kontrasty spotkać mo- 

żna było na każdym kroku. W w 

fu kościołach ludzie nie dają żadny 

catków, przyczem  miejednokrotn'e 

  

   

   

    

  

  

    

  

    

  

   

sami pastorzy wzywali wiernych, abv 
gotówkę zatrzymali przy sobie i do 
skarbonki włożvli tylko pisemne z0- 
bowiązanie zapłacenia później. 

Dopóki banki nie zostaną otwarte 
cały 125 ndiljonowy naród żyć musi 

z dnia na dzień, ograniczając się do 

najdalszych granic. Suma 5 dolaró у 
przedstawia prawdziwy  majate:. 
Liezna wodzina wyżyć potrafi za jeł- 

  

« nego -dołara dziennie, o czem mowy 
е = nie było jeszcze przed tygodniem. 

gaci Amerykanie, którzy niedawuo 
podpisywali bez wahania czeki na ty 
siące dolarów, licz ę muszą z każ- 

  

  

   
dym centem, aby mieć przynajmniej 

na jedzenie. 

Charakter 

  

tyczną dla tych chwi”. 

jakie przeżywa Ameryka, jest nast,- 

Lująca historja: w dniu zamknięcia 

benków pewien Ślusarz  otrzym :t 

przez telefon polecenie, aby jak naj- 

prędzej udał się do jedneso z najbo- 

gotszych domów Waszyngtonu | Za: 

brał ze sobą moe narzędzi, myśląc, że 

chodzi o otwarcie jakiegoś skompli- 

kowanego zamka kasy ogniotrwał=j. 

"Tymczasem dano mu do otwarcia 

    

  

  

     

  

skarbonkę. Żawierała ona sz 
darów. „Chwała Bogu — zawołała 

peni domu — będziemy mieli za co 

  

żyć przez cały tydzień”. 

W Waszyngtonie niektóre ambu- 

szdy i poselstwa walczą z brakiem go: 

tówki. Złożone w bankach sumy Są 

zemrożone, a władze amerykański : 

odmówiły w tym wypadku uznan 

przywileju eksterytocjalności. Liezno 

przyjęcia dyplomatyczne trzeba byla 

odwołać. 

Wi bardzo trudnej sytuacji znałe- 

źli się również Amerykanie podróżują 

cy zagranicą. O tem, żeby płacić pełny 

kurs za dolara, mowy nie było. W Pa- 

ryżu w pierwszych dniach wymienia 

no dolary po najróżnie jch kur 

sach, przyczem niejednokrotnie da- 

wano tylko połowę ceny. I to jeszcze 

turyści amerykańscy uważać się mu 

s.eli za szczęśliwych, jeśli im dolar: 

wymieniano, bo ich własne banki 
przyjmować ich nie chciały wzamiaa 
za wałutę obeą. Sic transit gloria... 

Potężny dolar stracił swój presliż. 

Sot. 

  

   

  

  

  

    

Orędzie prezydenta Roosevelta, 
zalecające ograniczenie i wycofanie nadmiaru produkcji. 

WASZYNGTON (Pat). Prezydent 

Roosevelt skierował do Kongresu о- 

rędzie, poświęcone sprawom rolniet- 

wa, w którem omawia szereg projek - 

tów, zmierzających do poprawy 5у- 

tuacji farmerów i usunięcia depresji. 

Roosevelt zaleca kongresowi prz 

cie projektu prawa, upoważniającego 

sekretarza spraw rolnictwa do zredu- 

kowania produkcji zboża, bawełny, 

ryżu, tytoniu oraz produktów hodow 

  

            

lanych w drodze układu z producen- 
tami, wynagradzając ich za dokonane 
redukcje zapomocą funduszów, udzk 
lanych przez Finance Reconstruction 
Corporation. Projekt prawa nadaje se 
kretarzowi stanu rolnictwa liczne pei- 
nomocnietwa w celu organizacji sprze 
daży wymienionych produktów ora: 
upoważnia rząd do wycofania z Tyn- 
ku nadmiaru bawełny. znajdującego 

    

  

*się w posiadaniu różnych instytucyj. 
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MODNY KOLNIERZYK DAMSKI, 
rękawiczki (wełniane) imitacja damskich, piąkną bieliznę opalową 
nabędzie Elegancka Pani : i 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

FRANCISZKA FRLICZKI 
WILNO, ZAMKOWA 9, Tel. 6-46 

  

Wizja lokalna w Brzuchowicach. 
LWÓW, (Pat). W dniu 17 bm. o godzinie 

14 przybył z Krakowa do Lwowa trybunał 
z prezesem Jendlem na czele, sędziowie-w: 
tanci, prokuratorzy, rzeczoznawcy, sędzio- 

wie przysięgli i obrońcy oraz dziennikarze. 
którzy udali się samochodami i autobusami 
do Brzuchówie celem dokonania wizji lo 
kalnej w sprawie Georgonowej. 

Przed willą Zaremby, w której zamordo- 
wana została Lusia Zarembianka, zgromadził 
się wielki ат publiczności z okolicy i 
Lwowa, dcchodzący do 2 tysięcy osób. Ze 
świadków przybyli: architekt Zaremba z sy- 
nem Stanisławem, dr. Csala, nadkomisarz 

Frankiewiez, komendant Respond i in. 
© godz. 14,10 karefką więzienną przywie- 

zienć Gorgonoówą, która wszedłszy do wiili 

zajęła miejsce w dawnym swym pokoju. 
© gudz. 14.25. przybyli na miejsce ezłan- 

kowie trybunału. Przewodniczący w otocze- 
niu sędziów przysięgłych i znawców wkro 
czył do wilil, poczem rozpoczęło się bada- 

nie wnętrza willi i przyległego terenu. 
Przy badaniu basenu przewodniczącemu 

asystewali wachmistrz Trela i kom: Respond 
którzy jako jedni z pierwszych byli na miej- 
seu zbrodni i sprawdzali ślady na Śniegu, 
wicdące po schodach głównej werandy w 
kierunku basenu. Zkolei (rybunał udał się 
do piwniey, wikróej znaleziono zakrwiana 
chusteczkę, gdzie przeprowadzili badania rze 
czoznawcy, poezem rozpoczęło się badanie 
pokoju Lusi oraz muwu, okalającego ogród. 

Następnie przewodniczący zarządził <d- 
tworzenie ruehów sprawcy mordu w chwiii 
apuszczenia głównej werandy. Chodziło o to. 
ile czasu trzeba użyć na przejście trasy od 

głównej werandy do basenu, piwniey i mał j 
werandy. 

W. dalszym ciągu przewodniczący wezwał 
Stasia Zarembę. Odbyła się wizja lokałna w 

haliu, gdzie już przedtem przed drzwiami. 
prowadzącemi na werandę, ustawiono choin- 

kę. Staś zademonstrował, jak krytycznej no 

  

  

    

иии šratų angilskich tow. ubezpieczeń od ogni. 
Szajka zawodowych podpałaczy od 8 lat grasowała w Londynie. 

Przed jednym z sądów londyńskich ro: 

zegrał się sensacyjny proces przeciwko jede 

nastu osobom, oskarżonym © rzadko spoty 

kane przestępstwo. Wszyscy oskarżeni nale 

żeli do wziązku zorganizowanego przeciwko 

tewarzystwom ubezpieczeń od ognia. Począ 

tek ich „owocnej* działalności datuje się 

już od r. 1925 i do chwili aresztowania zAła- 

łali oni wyłudzić 100,000 funtów szterlingów 

od towarzystw ©gniowych tytułem premij 

asekuracyjnyeli za spalone sklepy, magazyny 

i wille. 
Wi skład „wyborowej jedenastki weho- 

dzą osoby wzbudzające z pozorów szacunek 

i respekt: inspektor tow. ogniowego, jubiler, 

właściciel sklepu z jedwabiem, wydawca arty 

stycznych książek, drukarz, komiwojażer, ku 

piec tytuniowy, szwaczka. Trzech zawodor 

wych podpalaczy, Włochów Capsoni, Priest 

4 Harris — ten ostatni herszt igrającej z og 

niem trójki — stał na usługach dobranego 

grona „wzbudzających szaeunek* osób. Na 

zamówienie klijentów podpalali ich nierucho 

mości celem wyłudzenia wysokich premij 

arekuracyjnych. 

ZDRAJCA WŚRÓD CZŁONKÓW, SZAJKI 
Duszą sprzysiężenia był Leopold Harris. 

On organizował podpalenia, dwom pozosta- 
łym towarzyszom dostarczał potrzebnych pie 
niędzy i wypłacał im nagrody, umawiał się 
z kdijentami i wkrótee na ich zamówienie 
czerwony kur niszczył dane objekty w róż- 
nych punktach miasta. i 

Swojego rodzaju fachowcem w podpała- 
niu był Priest. Jednego razu Harris w fe 
słowa odezwał się do Capseniego, mówiąc 
o trzecim wspólniku: „Ucz się nowych sztu 
czek 6d Priesta. Twoje metody są ciągle le 
same i grubo już przestarzałe. Musimy iść z 
duehem czasu! 

Mimo niezbyt pochlebnej opinji swego 
mocodawcy Capsoni odznaczał się odwagx. 

Podpaliwszy jeden z. magazynów, pozwolił 
się sfotografować w trakcie oblewania ben- 

zyną objektu. Tenże sam Capsoni nie wahał 
się jednak zdradzić bandy, gdy Harris nie 
mógł wypłacić mu na czas umówionej nagro 
dy. Zagrożony wyrzuceniem z mieszkania za 
nieopłacone od szeregu miesięcy komorne, 
zwróci. się do policji i przyrzekł wyjawić 
sensacyjną aferę. jeśli jego długi zostaną wy 
równane. Policja zgodziła się na tę propozyc 
ję i od października ubiegłego róku płaciła 

Capseniemu regularnie 5 funtów szterlingów 
tygodniowo na utrzymanie. Wyjaśnienia kor 

  

   

  

PROCES GORGONOWEJ. 
Zbrodriczość wzmogła się znac”- 

nie po wojnie, ilość morderstw mno- 
ży się coraz więcej i nic nie zapowia 

da polepszenia tego stanu rzeczy. 

Rozrachunki za pomocą zabicia 
zawadzającej osoby w sprawach dzia- 

łów familijnych, kłótni o krowę, o 

rachunek, o taniec, o odrzuconą mi- 

łość, są rzec można, najmodniejszym 

sposobem załatwienia kłopotów. Ргэ- 

cesów o morderstwa jest setki, ciągle, 

i nikt prócz adwokatów nie zwraca 

na to uwagi. Jednak są sprawy sk i- 

piające uwagę ogółu, gdyż albo są spe 

cjalnie nasilone okropnościami, albo 

osoby działające wzbudzają niezroz'i 

miałe często zainteresowanie. albo 

wreszcie, nadają się do isensacyjnego 

reportażu i wtedy wychodzą poza ra- 

my ulubionego przez łobuzów ulicz- 

ch Detektywa, zapełniają szpalty 

gazet i stają się t. zw. żerem dla nu- 

bliczności. 

Takim typowym procesem, jest 

toczący się przed sądem przysięgłyen 

w Krakowie proces Gorgonowej, któ- 

ry obrońcy jej potrafili przenieść ze 

Lwowa do Krakowa, gdyż po skaza- 

miu Gorgonowej na śmierć przez sąd 

lwowski, uważali, że tam się wytwo- 

szyła nieprzychylna dla morderczyn: 

„aura* i to może wpłynąć na bieg ro- 
wizji procesu. 

Przeniesienie sądu do drugiego 

miejsca jest niezaprzeczenie korzys!- 

niejsze dla oskarżonej. W! Krakowie, 

nikt z miasta nie przypomni sobie 

czegoś, coby było potrzebne do ze- 

znań, a jechać, lub pisać, mało komu 

się zechce. Przyczynia to kłopotów 

i kosztów, bo i tak, cały sąd, świad- 

kowie i oskarżona z dzieckiem, jadą 

do Brzuchowic. na ogledziny miejsca 

zbrodni. Ale w tak ciężkiej sprawie 

wszak chodzi o życie (kobiety, i to 

matki dwojga małych dzieci, jedno 

się urodziło po skazaniu Gorgonowej 

na śmierć i to są przyrodnie siostry 

zamordowanej bestjalsko Lusi. 

Mimo przeniesienia sprawy do 

Krakowa mie widać by papiery Gor- 

gonowej poszły w górę; świadczą 0 

niej źle, niema wśród świadków przy 

jaciół, nikt nie stara się jej ze strasz- 

nego zarzutu uwolnić. Każdy stwier- 

dza jej 216 stosunki z zamoórdowśną 

Lusią, i to że dziewczynka była prze- 

szkodą 'w ożenieniu się bezwolnego 

Zaręby z kochanką. Nie wychodzi zni- 

kąd najaw, by kto inny prócz Gorgo- 

nowej miał interes lub powód w mor- 

dowaniu młodej Zarębianki, nie no- 

      

fidenta ckazały się prawdą i po kiłku miesią 
each drobiazgowege śledztwa podpalacze 74- 
równo jak ich klijenci, znaleźli się pod klu- 
czem. 

W. czasie przewodu sądowego Capsoni za 
poznał sędziów z tajemnicami zawodu. 
Członkowie bandy, według zeznań Włocha, 
posługiwali się specjalnym „kluczem telefoni 
cznym. Po wykonaniu zadania zawiamiajo 
się Harrisa telefonicznie, przyczem  słowe 

„strasznie oznaczały, że wszystko poszło 
jak najlepiej, „okropnie* znaczyło Średnie 
rezułtaty, „wypadek* — nie udało się. 

Pozatem Capseni szeroko rozwodził się 0 

trudach zawodu, który uprawiali, oraz © gra 
tulacjach, jakie składali im klijenci, gdy u- 
dało im się spałić jakiś cenny objekt. 

NIESPODZIEWANE WŁAMANIE, 
Całej sprawie specjalnego pieprzyku do- 

daje fakt, że w czasie przewodu sądowego do 
skonale zorganizowana banda włamywaczy 

odwiedziła mieszkania dwóch głównych ©s- 
karżonych, Louis Jarvisa i Harry Goulda. 

Pod dom Jarwisa, podezas kdy on znajda 

  

wał się w sądzie, zajechało eleganckie auta, 
z którego wysiadło trzech dobrze ubranych 
mężezyzn. Stylowy szofer znajdował się przy 
kierownicy. Nieznajomi zadzwonili do bramy 
i gdy im pokojówka otworzyła, jeden z niech 
rzekł: „Z rozkazu Seotland Yardu*. W tej 
samej chwili wyelągnął jakiś papierek ze sło 
wami: „Może pani zreszią przeczytać”, alo 
jednceześnie włożył papier zpowrotem do kie 
szeni niedbałym ruchem ręki, podczas gdy 
pokojówka sięgała pe niego. Ta usiłowała je 
szcze protestować, ale wirącił się drugi „iu- 
spektor*, grożąc: „Cieho, bo nałożymy kaj 
danki*. 

Dostawszy się w ten sptsób do wnętrza, 
włamywacze  splondrowali całe mieszkanie 
Nie znałeźli jednak „nie wartościowego. Lu- 
pem ich padł tylko złoty zegarek z łańcusz 
kiem. Zawiedzeni w swych nadziejach, pok 
rzepił się wódką, znalezioną w kredensie, 
poczem uletnili się. Tego samego dnia odwie 

dzili jeszcze mieszkanie drugiego Gskarżone 
go, ale i tu nie obłowili się zbytnio. Zła- 
dziej złodzieja nie zdołał okraść. 6. ni. 

Święto wiosny w Paryżu. 

  

Wi Paryżu rozpoczę 
x 

      

  

wyścig 

wego nie odkryto w kategorji przed- 

miotów znalezionych i okrwawi-- 
nych, jak dotąd proces się toczy po 
tej samej linji i w tych samych na- 
strojach co we Lwowie. Staś Zaręb: 
z którego obrona starała się: zrob 
matołka, uczy się normałnie w wa = 

szawskiem gimnazjum i nie zmienia 

swego zeznania, że postać, którą uj- 

rzał w pokoju obok sypialni Lusi, Бу- 

ła Gorgonową. Jeśli chłopiec w tym 

wieku, bierze na siebie taką odpowie- 

dzialność, po tyłu miesiącach, to trze: 

ba wierzyć, że jest tego zupelnie 

pewny. 

Trudno przypuszczać, by wizyta 

w Brzuchowicach odkryła co$ nowe- 

go i że badanie gruntu lub planu do- 

riu, da ekspertom nowy pogląd na 

zbrodnię. Wydaje się więc, że wyrok 

krakowski będzie taki sam jak Iwow- 

ski, to znaczy kara śmierci. 

Ale sąd przysięgłych zawiera w 50° 

bie często niespodzianki uczucio 

które w tym wypadku mogą odegrać 

dużą rolę w wyroku, a obrońca Go:- 

gonowej ma wdzięczne pole działania 

ma merwy i serca przysiągłych, tem 

kardziej,. że tak jak i w  po- 

przednim procesie, nowych wyczerpu- 

jących dowodów się nie znajdzie i zo- 
staną tyłko obciążające szczegóły. A 
będzie chodziło o skazanie ną śmierć 

matki dwóch małych dziewczynek... 

  

  

  

  

  

ły się tradycyjne uro-czystości święta wiosny. Na zdjęciu oryginal 

na staroświeckieh rowerach. 

w: 

O skazanie kobiety bądź co bąd: 
   
   

  

doprowadzenej do zbrodni, przez ( 
talną sytuację w jaką ją wprowadz 
Zaręba. Moralnym sprawcą tragedji 
brzuchowiekiej jest on, bezwątpienia. 

Gdyby się był ożenił z Gorgonową po 

jej pierwszem dziecku z nim, lub nie 

dawał jej nadziei ożenku, wprowa 

dzając w rodzinę na stanowisku pani 

domu, to możeby cały z nią stosunex 
pozostał w kulisach życia pana Zarę- 

by i nie wpłątał się tak tragieznie w 
losy tej dotkniętej krwawo rodziny. 

  

Gorgonowa była ciężko przez Za- 

rębę skrzywdzona, była doprowadzo- 

na do ostateczności, była wreszcie w 

ciąży, czyli w stanie zdrowia s 

wadzającym na kobiety rozm: 

wjacje umysłowe, psychiczne i zmiy- 

słowe. To wszystko mogło sie sti 

podkładem do dokonania ohydnej 

w swych szczegółach zbrodni, do s]:0- 

tęgowania tej siły uderzeń, o kłocych 

okrona starała się dowieść, że niepo- 

dobna, by je zadała ręka kobieca. 

Z+stanowićby się trzeba długo, czy 

pozostawienie takiej matki jej ma- 

łym córkom może być dla dzieci „bło- 

gosławieństwem macierzynskiej pie“ 

c: ołowitości*, Należy wątpić, bo gdy- 

by nawet. wyrok był łagodniejszy, 

cicń zbrodni brzuchowickiej 

  

   

    

nieod- 

łcznie towarzyszyć będzie Gorgono- 

wej przez całe życie, ba nawet jej 

    

    

cy wybiegł do hallu i zobaczył ową postać 
wysuwającą się z pod ehoinki, poczem od- 
było się demonstrowanie czy drzwi, prowa- 
dzące na weranię łatwe otworzyć 

Nastąpiła krótka przerwa, w czasie którcj 
zebrali się dałsi świadkowie. 

Po przerwie edbyło się badanie korytarza 
w wiłli Zaremby, łączącego pokój Lusi z dru 
giemi drzwiami 6d piwnicy, których to 
drzwi, jak wiadomo, w śłedztwie nie badano. 

Następnie rozpoczęło się skrupulatne ba 
danie w pokcju Lusi, gdzie szczególnie pra- 

į aremba demon 
struje, jak nocy krytycznej wpadł do pa- 
koju, a następnie pokazuje miejsce, w któ- 
rem zobaczył krwawe ślady i t. d. 

Zkolei przeprowadzane jest badanie balko 
nu, znajdującego się nad werandą, skąd wi 
dać budynek żandarmerji wojskowej, do któ 
rej Kamiński zwrócił się o pomoc oraz do 

którego rzekome miała się również skiero- 
wać Gergonow: 

Przewodniczący prosi sędziego śledczego 
Kulezycekiego o przedstawienie przeprowadzo 
nego przez niego dochodzen Sędzia Kul 
ezyeki, który z: i seu zaprzysię - 
żemy, rozpoczyna swe wyjaśnienia od basenu 
i piwniey, opowiadając dalej © kawałkach 
szkła z okna, o śladach na Śniegu i t. d. 

Trybunał ponownie przechodzi do wne- 
trza willi celem zbadania drugiego wyjścia, 

go na dwór przez kuchnię. 
Т ępnie wprowadzono oskarżoną Gor- 

gunewą, która pokazuje, którędy przeszła do 
<grednika Kamińskiego i którędy wracała. 
W) kuchni oświadcza, że zabrała czajnik z 

ai po powrocie do swego pokoju mówi 
się krzątała. Na liezne pytania prokurato 

„Nie paimętam*. „Być może”. 
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Staś Zaremba demonstruje fakty, jakie 
zaszły krytycznej nocy, a mianowicie chwilę 
przebudzenia się, wejścia do hallu craz po- 
wrót do _pokcju ojea. © godzinie 19 przewod 
niezący przerwał wizję i naznaczył drugą na 
g. 19.45. 

Po rozpoczęciu drugiej wizji przewodni- 
ezący zarządza odtworzenie ruchów poszcze 
gólnych osób, a przedewszystkiem Stasia Za 
remby i Gsrgonowej. W hallu ustawiono clo 
inkę. Przewodniezący zarządza  zgaszenie 
wszystkich świateł. Po 5-minutowej przerwie, 
mającej na celu umożliwienie chbecnym przy 
stosownie się do nowych warunków optycz- 
nych, Gcrgonowa przechodzi przez pokój ja- 
dalny i hall. Jedni wogóle nie widzą nikego, 
drudzy dostrzegają tylko jakąś plamę. Gar- 

goncwą ustawiają za choinką, poczem 
zarządzenie przewodniczącego przesuwa się 
ana wolne przez drzwi na werandę. Staś Za 
remba na zapytanie przewodniczącego, czy 
tak było, cdpowiada twierdząco. Zapytany 
przez przewodniezącego, czy poznaje Gorgu- 

nową, ©dpwiada, że wtedy były inne wa- 
runki atmsferyczac, iężye i Śnieg, te- 
raz zaś wcyóle nie widać. Dostrzegł wtedy pe 
stać, a dziś tyłko plamę. 

Następnie jeden z sędziów wotantów zrzu 
ca szkłankę z wedą w pokoju Zaremby. 

Brzęku tłuezonego szkła w jadalni nie słysza 
ne. Wireszeie przewodniczący zarządza, aby 
Gorgonowa stłukła jedną szybę w drzwiach 
wewnętrzną, a pełem zewnętrzną. Brzęk tlu- 
ezenego szkła był słyszany zarówno w jadal- 
ni jak ś w pokoju Zaremby. 

O godzinie 21-ej przewodniezący przerwał 
wizję i wyznaczył dalszy ciąg rozprawy a 
godz. 10 rane w Brzuchowicach, w gmacha 
posterunku policji. 

      

   

  

Blachowski w apelacji zyskał zmniejszenie kary 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzisiejszym w 

Sądzie Apelacyjnym pat przewodnictwem 
sędziego Karskiego rozpatrywana była spra- 
wa Blachowskiego — zabójcy dyrektora Za- 

kładów Żyrardowskieh Gastona  Kochiera- 
Badin. Na mocy wyrcku Blachowskiemu Sąd 
Apelacyjny zmniejszył karę o 1 rok, skazu- 
jąe go na 4 lata więzienia. 

Katastrofa lotnicza. 
ŚRODA, (Pat). Na polach majętności Ziel- 

niki pod Środą spadł samolet typu Henriot 
ze znakami S. 30. 302 A. J. N. Samolot splo 

nął prawie doszezętnie. Pod szezątkami je: 

go znajdują się częściowo zwęglone zwłoki 

dwóch letników. Jednym z lotników jest syn 

    

  

właściciela majętności ziemskiej byłego mi- 
nistra i komisarza generalnego Rzeczypospo 
HMtej w Gdańsku pana Leona Plucińskiege. 

Drugi tragieznie zmarły lotnik był synera 
dyrektora departamentu morskiego Ministra 
Przemysłu i Handlu Hilchena. 

Dalsze aresztowania po wypadkach w pow. 
żywieckim. 

* KRAKÓW, (ISKRA). — Donoszą z Żywea. 
że na terenie powiatu panuje zupełny spokój. 
Śledztwo w sprawie krwawych wypadków. 
sprowokcwanych przez agitatorów O. W. P. 
spoczywa w rękach specjalnie delegowanego 

Li 2 LŽ) 

  

Upowažnisnia dia Pana 
Prezydenta Rzpiltej. 

WARSZAWA (Pat). Komisja prawnicza 

Scjmu pod przewodniitwem wicemarszałka 
CARA rozpatrywała projekt rządowy ustawy 
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospołitej 
do wydawania rozporządzeń z mocą uslawy. 

Na posiedzeniu byli obecni, przedstawiciele 
rządu w osobach podsekretarza stanu w pre 
zudjum rady ministrów Lechnickiego i szefa 
biura prawnego Paczowskiego. Posłowie & 
klubów opozycyjnych nie brali udziału w »- 
bradach komisji. 

Kronika  telegraficzna. 
— Premjer Mac Donald w towarzystw. 

córki oraz ministra Simona wyjechał do Ge- 
nui, skąd dalszą podróż do Rzymu odbyć 
ma hydroplanem. 

— Premjer francuski Daladier oraz Paul 
Boncour wyjechali w dniu 17 bm. z Genewy 
do Paryża. 

— Delegat japoński ambasador Matsuoka 
odjechał dziś z Londynu do Nowego Yorku. 
Tym samym statkiem odjechał również @› 
Nowego Yorku Mellon. 

— W! Bazylei doszło do większych rozru- 
chów komunistycznych. Policja aresztowała 

  

  

    

  

    

    

   

   

  

120 uczestników manifestacji, skierowanej 
główn zeciwko policji. 

— Peciąg towarowy najechał między 
a-Tun i Su-Ping-Kai na 

50 pasażerów  poniosio 
śmierć, a zgórą st rannych. 

— Wybuch na parowcu norweskim Hin- 

ił w odległości 300 mil od Golom- 
i 5 osób poniosło śmierć, 

4 ód 138 pozostałych przy życiu 5 jest 

ciężko rannych. Rozbitkowie uratowani zosta 

li przez parowiec japoński „Naplesmaru . 

   

      

     

        

córkom. Będą to zawsze w oczach 0 

gółu córki zbrodniarki, bo dla opinji 

morderczynią jest Gorgonowa. Broni- 

ły jej niektóre publicystki, Niemk: 

Ełga Kern w bardzo ostrych słowach 

zeszłego roku w Wiad. Lit. pouczaj: 

ca sądy polskie jak mają postępować 

i parę innych litościwych dusz, któc. 

rozumują w ten sposób: Lusi się tein 

nie wskrzesi że się Gorgonową powie- 

si. a przyszłych morderczyń się tem 

mało odstraszy jeśli przy, 
że morderca wogóle, a kobieta spe 
jalnie, działa w stanie podniecenia 

graniczącego z nieprzytomnością. 

Bezpośredniego podniecenia nie mo 
żna znaleźć u Gorgonowej, bo lego 

wieczoru wszak nie wyjątkowego nie 

zaszło, żadna kłótnia, ani pogróżka, 

ale ogólny stan tej kobiety musiał by. 

od wielu miesięcy zatruty sytuacj :, 

w jakiej się znajdowała. Jest godna 

litości, a przytem zupełnie niesympa- 

tvezna, nawet odrzucając zbrodnie. 

Typ zachłanny, brutalny. namiętny, 

łakomy użycia, chcący sobie wygodn > 

1. ejsce na świecie urządzić, usunąć 

przeszkody, podporządkować otocze- 

nie bez skrupułów. 

  

   

  

Dlaczego wybrała tę noc właśnie? 
Dlaczego wtedy dojrzał zamiar zn 
czenia Lusi? Otóż nikt nie wie i pew- 
no isię nie dowie, czy nie było dnia 

tego jakiejś takiej rozmowy pomiędzy 

  

z Krakowa prokuratora sądu okręgowego. 
Wczoraj przeprowadzono szereg dalszych 
rewizyj wśród podejrzanych o branie udzia 
łu w zamieszkach i napadach na skiepy 
żydowskie. Rewizje cdbyży się w Ujosłach, 
Rejczy, Miłówce i kilku innych wsiach. Zna 
lezieno rzeczy zrabowane w ezasie gromie- 
nia sklepów żydowskch. Policja zatrzymała 
pięciu uczestników napadu wraz z zrabkowa 
nemi rzeczami i przekazała ich władzom 5a 
dowym. 

Wezoraį w godzinach popoludniowych i 
wieczornych władze bezpieczeūstwa przepro 
wadziły dalsze aresztowania na terenach po 
wiatów bielskiego, żywieckiego i wadowiekie 

go, na których głównie skupiała się agitaeja 
O. W. P. przeciw Żydom. Między in. aresz 
towani zostali: Józef Kojder, kierownik wy- 
działu powiatowege O. W. P. w Żywen; Koi 
czyński, kierownik miejscowej placówki 0. 
WL. P. w Żyweu; Machała, kierownik placów 
ki w Ciencinie. Wkszystkch aresztowanych 
przekazano władzom sądowym, prowadząęyn: 
śledztwo w sprawie krwawych napadów na 
sklepy żydowskie. Prokurator zarządził wa 
bec nich areszt. 

WILEŃSKA 

SZOPKA 
AKADEMICKA 

Codziennie o godz. 8 min. 15. 

WIELKA 24. Ognisko Akademirkie. 

APID 
PUDER 

     

  

    

Nie zawiera metali, nieszkodłiwy, 

o subtelnym miłym zapachu, do- 

skonale matuje cerę. 

  

Lusią a oskarżoną, która naprowa- 

dziła tę ostatnią na myśl, że niema 
czasu do Btracenia? Taka rozmowa 

mogła mieć miejsce bez Świadków 
i z pewnością Gorgonowa o niej ni- 

komu nie powie, a mogła to być roz- 

mowa, która rozstrzygnęła o losie 
biednej Zarębianki. 

  

     

Odwieczne prawo, że kto odbieca < 
życie ten życie oddać musi, znajduje 
swój wyraz we wszystkich kodeksach 
świała, gdyż parwodawstwo i społe- 
czeństwa nie znalazłv innego sposob 1 
by się pozbywać ciężaru osobnikó w 
zy.yrodniałych i przestępczych. Prze- 
ciw karze śmierci walczą oddawn 
ckeenie jest może pewna niezdrow 
atmosfera litości i zajęcia, sympatji 
prawie do morderców, a ignorowania 
ich winy i cierpień mordowanego. Że 

życie jego się skończyło, to nie racja, 

by już mie miał głosu, zwłaszcza, że 

zdarzało się iż ułaskawieni morde:- 

cy, skwapliwie mordowali znowu. 

    

W Polsce jakoś tak się składało, z 

że w sensacyjnych procesach o mor- 

derstwa opinja mimo wyroku nie 

zmieniała poglądu i trwała w oskar- 

ženiu, Tak było z De Lassym, z Bis- 

pingiem i Romikierem. Tak będzie 

z pewnością i z Gorgonową... 

Hel. Rom. 

—oššš0— i             
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Bójka wieśniaków z sekwestratorem. 

Antoni Grzegorz mieszkaniec miasteczka 

Bieniey pow. mołodeczańskiego został „opi- 

sąny“ za podatki. Sckwestr nałożono na kro- 

Oncgdaj dc Grzegorzu zjawił się sekwe 

strator Urzędu Skarbowego w Mołodecznie 4 

eglu zabrania Gpisanej krowy. Gospodarza w 

domu nie zastał i skierował się wprost do 

drzwi chlewu, żeby rowadzić. 

Obecne podczas ie] 
darza Eugenja I jego stos 
wiły krowę „Gdbič“. 

Fugenja uzbroiła się w želazne widi 

      

    

   

wy kobiet, sekwestraior wy 
i zgłosił się na posterunek P. P. w 

e zażądał pomocy. Kiedy na- 

    

stępnego dnia zjawił się w asyscie poliejan 

ta wojownicze kobiety ponowiły ałak, zosta 

ły jednak usunięte siłą przez policjanta, po- 

ezem sekwestrator wyprowadził krowę z 

chiewu na podwórko. 
Całemu zajściu przygłądał się ze swego 

mieszkania Grzegorz, który symuiował nie- 

nicchecność. W pewnym momencie nie wy- 

trzymał, wybiegł z mieszkania i rzucił się 

ma sekwestratcra przywołujące na pomoc Ко- 

biety. 
Na jego wołanie zjawiła się z pogrzeba- 

czem Barbara Bajdan i uderzyła nina sekwe- 

stratora po piecach. 
Sporządzono protokół. Cała rodzina @. 

została pociągnięta do odpowiedzialnošei 

sądowej za stawianie oporu władzy. (ej. 

    

Uciekł z pod eskorty. 
Przed kilku dniami zatrzymany został w 

Qlszanach zawsdowy ałodziej | włamywacz 

Jan Giecewiez vel Gnehowicz, który deokoniil 

astatuie szeregu kradzieży. 
Deej sędziego grodzkiego w Holsza- 

mach Giecewicz miał być osadzony w więzie 

  

niu powiatowem w Oszmianie. Wczoraj pre- 

wadzeno ge pod eskortą policyjną z Hot: 

szan do Oszmiany. 

W. drodze włamywaezowi udało się zmylić 

czujność policjantów i zbice. 
- Pościg nie dał narazie żadnego wyniku 

2 

Nowo-Šwieciany. 
DZIEJE OGNISKA KOLEJOWEGO. 

W” listopadzie 1924 z 
i nem pracowników 

gcianach pod przewodniciwem ów 

<zesnego naczelnika warsztatów inž. L B'u- 

ma, zebrani postanawili zał placówa; 

kulturalno.oświatową pod m „Ogn'sko 
Kolejowe". Wybrany zarząd na czele z pre 

i cznie przystap I 

  

na posiedzeniu or 

kolejowych w 

      
  

  

  

    

       
    

   Zorganizowana pracą obe 

  

   

  

miciwo, odczyty, przedst 
sport, orkiestrę i kino. 

W roku 1927 z inicjatywy prezesa Ogui- 

ska p. inż. Bluma została rozpoczęta budowu 

własnej siedziby Ogniska i dzięki energji p. 

B., a ofiarności pracowników kolejowych, : 

ich bezinteresownej pracy fizycznej — 

wstał gmach Ogniska. 
Ze względów służbowych w roku 1928 

prezes inż. Blum został pr. eniesiony do Lap, 

ma prezesa zaś ogniska został wybrany przy- 

„delegowany naczelnik warsztatów p. <. Slo- 

wikowski, który przystąpił do wykończenia 

wybudowanesj części gmachu Ogniska. Pod 

jego prezesurą szybkiem tempem szedł dalszy 

rozwój tej placówki i dzisiaj sale ogniskowe 

są tak wyosażone, że zgrupowały wszelkie 

majpotrzebniejsze potrzeby kulturalne ja 

atr, kino, czylelnictwo, odczyty, zabawy, spovi 

całego miasta i bliższej okolicy. 

Ostatni, pomimo kryzysu gospodarczego. 

zarząd zorganizował dalsze sekcje jak io 

przedszkole, chór, or trunną, sekcje 

pszczelnictwa i ogr aby tem samem 

członkowie najmniej odczuli tu, w dalekim 

zakątku kryzys kultury. 

Sytuacja konstrukcji akcji społecznej, 

ka wyłoniła się w b. r. na terenie Ok 

Dyrekcji kolejowej, wymagała także zmiany 

ustroju tej placówki. Czionkowie ogniska 

301. biorąc pod uwagę jedność pod wzgi? 

dem ideołogji i programów organizacji Ogm- 

ska kol. i Ogniska K. P. W. postanowili 

zlikwidować swoje stowarzyszenie, a wszyst 

kie agendy przekazać do Kolejowego Przy- 

sposybienia Wojskowego, co w tych dniach 

zostało dokonane, z nadz że .KPW., jako 

instylucja, ogarniająca jeszcze szersze hory- 

zoniy, da možnošė bardziej rozwinąć pra 

społeczną. 

Nowa Wilejka. 
X. P. W. W DNIU IMIENIN MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO. 

Zarząd Kolejowego Przysposobienia Woj- 

kowego Ognisko w Nowo Wilejce w dniu 

19 marca r. b. w lokalu własnym przy ul. Po 

łockiej Nr. 28 o godz. 17-ej punktualnie urzą- 

dza uroczystą akademję ku czci Pierwszego 

Matszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu 

Jego imienin z nasiępującym programem: 

1. Okolicznościowe przemówienie. 
Ii. Dział koncertowy. 

TI. Obrazek sceniczny. z czasów walk © 

niepodległość Polski p. 4. „Žyj Polska“ K. 

Orwicza w wykonaniu zespołu dramatyczne. 

go KPW Ogniska w Nówowilejce. 

Wstęp za zaprosżeniami. 

Oszmiana. 
KONCERT WOKALNO — MUZYCZNY. 

Staraniem Sekcji Szkolnictwa Średniego 

ZNP w Oszmianie, został zorganizowany kon- 

cert wokalno-muzyczny. 

Na program złożyły się pieśni w wykona- 

miu chóru gimnazjalnego pod dyr. p. S. Skow- 

rońskiego, oraz utwory muzyczne, wykonane 

przez pp. prof. Porańskiego (skrzypce), kol. 

A. Sikorskiego (wiolonczela) i dr. Laegera 

(fortepian). 
Publiczność oszmiańska, 

     

    

    

   

   
  

  

  
    

      

    

    

  

    

        

Jicznie zebrana 

w sali gimnazjum, miała możność, rzadko 

zresztą  zdarz się. usłyszenia muzyk: 

w wykonaniu znanych na tutejszym terenie 

jej miłośników. 

Poszczeczególne ezęści programu były 

przeplatane deklamacjami uczennic. Wcale 

pokaźny dochód uzy ny z koncertu prze- 

znaczono na wykończenie sceny dla amator- 

skiego teatru uczniowskiego. 

Do spopularyzowania konceriu przy yn'l 

się udział, bezinteresowny zresztą, lubianych 

ogólnie pp. prof. Porańskiego i dr. Laegera, 

za co gimnazjum jest Im serdecznie wdzięcz- 

ne. oraz nieprzeciętna gra kol. A. Sikorskiego. 
W. S. 

Z pogranicza. 
ZLIKWIDOWANIE BANDY 

PRZEMYTNICZEJ. 

Na terenie pogranicza polsko — litewskie 

go w rejonie Druskienik rozgromiono sZero 

ko rozgałęzioną szajkę przemytniczą. 

Arcsztewane 7 osób. Kilku zbiegło do iii 

   

   

  

  

   

    

wy 

KU RJ E R 

Przyjazd p. 
P. wojewoda wileński, Władys- 

ław Jaszezołt, przybywa w. sobotę, dn 

W I LEN SK I 

wojewody. 
16 b. m, do Wilna i w dniu tym obej- 

mie urzędowanie. 

Wilja ruszyła w górnym biegu. 
SYTUACJA POWODZIOWA 

Wczoraj ruszyła Wilja w górnym 

biegu, poczynając od Trynopola. Rze 
ką spłynęła duża kra, co spowodowało 
że poziom wody podniósł się do 3 m. 

90 cm. W kulminacyjnym punkcie po 

ziem wody wynosił 135 cim. ponad 

stan normalny. Po spłynięciu kry wo- 

da zaczęła stopniowo opadać, obniża- 

jae poziom rzeki prawie o 20 ctm. 

NIEBEZPIECZEŃSTWA NARAZIE 
NIEMA 

Sytuacja obeena wyłewem rzeki 

nie grozi, istnieje jednak obawa, że 

gdyby poziom wody wzrósł o metr, 

szereg posesyj nadbrzeżnych zostało- 

by poważnie zagrożonych i mieszkań 

ty mjasieliby być ewakuowani. 

RACJA ZAGROŻONYCH OD- 

CINKÓW. 

W związku z tem wczoraj starosta 

grodzki p. Kowalski dokonał lustracji 

miejsce najbardziej narażonych na zala 

nie, polecając jednocześnie sporządzić 

dokładny wykaz zagrożonych domów. 

POGOTOWIE POLICJI 

I ELEKTROWNI MIEJSKIEJ. 

Policja rzeczna w związku z Fusze 

Powódź 
Raptowne topnienie Śniegu spowodowało 

gwaitowny przybór wody na Lidziejee. Na 

uliey Lidzkiej i Wiłeńskiej woda dostała się 

do mieszkań. Część mostu «dla pieszych, ła- 

czącego ulicę Lidzką z dzielnicą Roślaki, 

znajduje się pod wodą. Ludność z Roślaków 

costaje się do Lidy przy pomocy łódek. 

Wzbiera również woda pod mostem na uli- 

cy Szkolnej, w śródmieściu i zaczyna załe- 

w roku ubiegłym ulicę Szkolną 

LU 

  

   

      

    

    

  

Uwolniony z łodów z powodu odw 

statek pasażerski wyrusza z porlu warsz     

skiego w swoją pirwszą podróż wiosenną 4 

Strajk szewców wileńskich. 

Wczoraj wybuchł w Wilnie strajk 

szewców. Strajkuje zgórą 1000 osób. 

Strajk wybuchł na te nieuwzględnie- 

nia przez pracodawców żądań pod- 

wyższenia dotychczasowych płac, Któ- 

re są śmiesznie małe i nie wystar- 

czają na najs iejszą wegetację. 

Dość powiedzieć, że większość szew- 
     

' ców za 8 godzin pracy otrzymuje Śro- 

dnio złotówkę. 

Przebieg strajku spokojny. 

—o(jo— 
Fałszywe 5-clo 1 2 złotówki. 

Ostatnio pojawiły się w obiegu fałszywe 

monety 5-cio i 2-złotowe srebrne. Falsyfikaty 

ty wykonane są udalnie, jedynie brzegi kan- 

tów są nierówne i miejscami zalane,. a całość 

rysunków orła i napisów jest niewyraźna о 

konturach zlewających się z ogólną powierz, 

chnią i mniej wyrazistych miż u monet au 

tentycznych. 

Właściciel piwiarni asem złodziei. 
Ostatnie dokonano w mieście szeregu kra 

ałzieży mieszkaniowych. 

Nie ulega wątpiiwości, 7 yszystkie te kra 

azieże są dziełem rąk jednej i tej samej szaj- 

ži. Mimo tego funkejenarjusze wydziału śled 

<zego przez dłuż: czas nie mogli natrat'ć 

ma trop. 

Wywiadowey zwrócili szezegółną uwagę 

na małą piwiarenkę (Subocz nr. 40) należącą 

do niejakiego Jana Raksimowieza, człowieka 

«4 ciemnej przeszłości. J. Raksimowiez prowa 

dzii ostatnio dość bogaty tryb życia. Prze- 

prowadzone chserwacje stwierdziły, iż do pi- 

wiarni jego zaczął ostainio uczęszezač ele- 

ment złodziejski. 

Wi związku z tem ubiegłej nocy, policja 

śledcza wkroczyła nagle do tej piwiarni i 

przystąpiła do przeprowadzenia rewizji. Na: 

razie nie podejrzanego nie ujawniono. Kie- 

ay rewizja miała się już ku końcowi jeden z 

  

   

  

wywiadowców stwierdził, iż w nogach du- 

żego stołu zajmującego znaczną część tylne- 

go pokoju mieszezą się misterne schowki. W 

sehówkach tych rzeczywiście odnałeziono 

większą ilość hižuterji. złoto, srebrne i niklo 

we zegarki, obrączki i t. d. 

Jak ustalono Raksimowiez stai na ezele 

nieuchwytnej szajki złodziejskiej. 

Herszta, oraz jego „prawą rękę” niejakie 

go Jana Miechowicza i dwóch innych zło- 

dziejaszków osadzono decyzją prokuratury w 

więzieniu na Łukiszkach. 

W. ciągu dnia wezorajszego kilku poszko 

doówanych rezpoznało już sweje rzeczy. Mię- 

dzy innemi udowódnieno Raksimowiczowi 

i jego bandzie, że dokonała ostatnio kra- 

dzieży. na szkodę urzędnika kolejowego 

Gruszniea przy ulicy Śniegewej na 1500 zł. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

  

Chciał okraść kościół. 
Wezeraj w kcściele św. Jana ujęio ukry 

tego na chórze włamywacza Cyprjana Mura- 
szkę pothodzącego z Pińska, który specjał- 

  

nie przybył de Wilna celem okradzenia Świą 

tyni. 
Muraszkę aresztowano i przekazano do dy 

* spozycji władz śledezo-sądowych. 

Aresztowania wśród działaczy komt- 
nistycznych w Wilnie. 

Wczoraj komunisei z rozkazu kominter- 

na obchodzili rocznicę Komuny Paryskiej. 

Wszystkie komitety rejcnowe otrzymały 

speejalne instrukcje zalecające urządzenie 

wystąpień ulicznych oraz przeprowadzenie 

w tym dniu intensywnej agitacji wśród bez- 

robotnych. 
Usiłowania miejscowych komunistów spto 

wokowania jaklegoś zajścia ułicznego spełz 

mx niezem. W ciągu ncey wywieszono jed; 

mie jeden transparent komunistyczny ога 

rozrzuceno nieznaczną ilość ulotek. 

   

Jednocześnie, jak się dowiadujemy, w 

ciągu dnia wczorajszego policja śledcza prze 

prowadziła rewizję oraz aresztowania wśróe 

działaczy komunistycznych. 

W. wyniku rewizyj w ręee władz Śled- 

czych wpadł cbfity materjał dowodowy więk 
sze iłości bibuły oraz aresztowano pod zarzu 
tem należenia do K. P .Z. B. i uprawiania 
działalności wywrotowej 13 osób. * 

Aresztowanych osadzono w areszcie ten- 
tvalnym do dyspozycji władz  prokurator- 
skich. (c). 

  

  
rozpoczynając normalną komunikację okręto 

wą na Wiśle. 

° ži 

Reforma taryi kolejowych. 
Doniosły projekt Ministerstwa 

Komunikacji. 

Jak się dowiaduje Ajencja Iskra“, W 

Manisterstwie Komunikacji opracowany został 
ostatecznie projekt reform taryfowych, mają- 
cych duże znaczenie dla ożywienia przewozów 
towarowych. Projekt ten po uzgodnieniu z 
zainteresowanemi  ministerstwami zostanie 
wprowadzony w życie w czasie najbłiżczym, 

Taryfa na przewóz przesyłek drobnych 
ulegnie obniżce w klasie zasadniczej i przy 
przewozach do 400 km. przyczem rozmiar 
ziużki wyniesie 40 proc. na bliskich przestrze 

niach, do 16 proc. na 200 km. 1 @ 8 proc. 

przy 300 km. Obok tej ogółnej klasy drob- 

nicowej, która będzie stosowana jedynie do 
artykułów najdroższych oraz pozostanie: na 

dal taryfa kwantową (L. j. tem tańszą, im 
większa partja zostanie nadaną) — wprowa- 
dza się dwie dodatkowe tańsze klasy dla 
wszystkich odległości przewozu. Klasa druga, 

e dla takich artykułów, 
taryfikacji wediug klas wa- 

  

    
       

  

e dawnej: klasy drobnicowej IV, z r. 

+ klasa dla poz! ych tańszych 
kulkulowana poniżej poziomu G- 

y R6. W rezullacie da to zniżki 
wynoszące na bliższych odległościach prze- 
wezu około 1/8 w porównaniu z obecną 14- 

ryfą. 

Równocześnie z obniżką taryfy drobni. 
ulegnie obniżce taryfa wagonowa Ww 

e kfas 1% i w „odlegi ach przewo- 
a nastąpi w takim 102- 
> była właściwa pro- 

porcja pomiędzy mowemi stawkami drobni 

1gonowemi. «Takie ującie przed. 

powinno uspokoić ekspedytarów, któ- 
jsia że obniżka taryf drobnicowych 

nastąpi bez równoczesnej obniżki taryf wa- 
gonowych. 
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mictu 

  

Zasadniczej reformie poddano również 
sławki na przewóz przesyłek pospiesznych 
drobnych i wagonowych, tudzież stawki pr 
syłek ekspresowych i bagażowych. Przyję 
regułę, że taryfa pośpieszna będzie jedynie © 
25 proc. droższą od zwyczajnej. Taryfa ek. 
sportowa oraz taryfa pošpieszna drobnicow: 
przy użyciu pociągów osobowych, mają bi 
jednakowe i wynosić o 25 proc. więcej niż 
nowa laryfa pośpieszna, Taryfa bagażowa ma 
być o 10 proc. tańszą od nowej taryfy ekspre- 

Zarządzenia te obniżą na wszystki 
:niach p 

ryfę pośpieszną, 

(Iskra). 

   

  

       

  

  

  

   

   

   

    

wozu bardzo wydatn 
ekspresową i bagażową. 
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Wiec żydów wileńskich prze- 
ciwko represjom sntysemič- 

kim w Niemczech. 
W związku z ostatniemi represjami ant 

żydowskiemi w Niemczech, Żydzi wiłeńsc» 
organizują w początkach przyszłego tygodnia 
wielki wiec informacyjno_protes jny. Na 

wiecu tym. ma być zgłoszony wniosek bojko 

tu towarów niemieckich. 

     
  

Wiiec odbędzie się w sali prży ulicy Lud: 
wisarskiej. 

, będzie posiadała stawki na” 

niem lodów jest w ostrem pogotowiu, . 
zwraczjąe szczególną uwagę na odein 
ki położone najbliżej rzeki. Również 
i elektrownia miejska czyni przygo 

towania do akcji przeciwpowodziowej 

PATROLE SAPERÓW 
WYRUSZYŁY W GÓRĘ RZEKI. 

Ze względu na zachodzącą ewentu 
alneść wysadzenia kry wysłane zosta- 
ły patrole saperów w górny bieg rze- 
ki. Oddziały saperów w Wilnie sa 
również w pogotowiu, by w każdej 
chwili mogły być rzucone na odcinki 
zagrożone. 

  

NA WILENCE. 

Poziem wody na Wilenee w dniu 
wczorajszym podniósł się o kilkauas- 
cie centymetrów. Obawy wyłania nie- 
ma. 

* * * 

Szybkie topnienie śniegów spowo- 
dowało wezoraj zalanie szeregu do- 
mów na ulicach górzystych. Woda 
wdarła się przeważnie na podwórza 6 
raz de piwnie. W jednej z posesyj 
przy ul. Beliny zaszła konieczność in- 
torweneji straży ogniowej, która wo- 

dę wypompowała. 

w Lidzie. 
Na terenach przeznaczcnych pod rozhudo- 

wę, cd: koszar: 77 p. p. terów kolejowych i 

szpitala powiatowego w kierunku uliey Fał. 

kowskiego. utworzyły się potoki. 
Według 6statnich wiadomości, woda do 

staje się do wnętrza domów Nr. 65 i 63 na 

ul. Wileńskiej. To samo dzicje się na ul. 

Lidzkiej w domach Nr. 39 i 40. 
Q godzinie 2 weda zaczęła spadać. 

Sytuacja powodziowa w pow. lidzkim na: 
razie nie jest groźna, Grubość lodu na Niem- 

nie pod Bielieą dochodzi do 40.cm.. Na Mol 
czadzee i Niemnie lód jeszcze nie. ruszył. 

Prawdopodobnie riszy na chu rzekach w.je 

dnym czasie. Przy mostach na Molezadzee 

pod Jesiłówką i na Niemnie pod Ogrodnika- 

mi i Bielieą czuwa pogotowie. Dzitwa płynie 

spokojnie. 
e )$ 

Zaciąg ochotniczy de siużby 
wojskowej. 

W! roku bieżącym mogą zgłaszać się w 
charakterze ochotników do czynnej służby 
wojskowoj mężczyźni, urodzeni w latach - 

1913, 1914, oraz 1915 
Podania o przyjęcie do wojska i maryna: 

ki wojenej”w charakterze ochotników skła- 
dać należy do właściwej P. K. U. w terminie 
do dńfa 1 maja rb. Kandydaci na ochotni- 
ków, którzy po dniu 1 maja kończą średnie 

zakłady naukowe i uzyskają warunk: do 
skróconej służby wojskowej, mogą wnosić po 
dania o przyjęcie najpóźniej do dnią 20 
czerwca rb. Po tym termin'e mogą być przyj 
mówane tylko podania tych ochotników 2 
cenzusem, którzy świadectwa dojrzałości u- 
zyskali po dniu 20 czerwca rb., qednnk naj 

dalej do dnia 1 lipca. 

Loter]ja na bezrobotnych. 
Komisja loteryjna Włj. Komitetu do Spr. 

B-zrobocia pracuje energicznie nad organi- 
zacją wielkiej loterji na rzecz bezrobotnych, 
która się rozpocznie prawdpodobnie już w 
ostatnich dniach bieżącego miesiąca. 

, Dotychczas zdołano już skompletować o- 
koło 1000 fantów. Część wartościowych przed 
miotów wpłynęła z Komory Celnej. Są to —- 
rowery, maszyna do szycia, ładne dywany | 
t. p. Wikrótce z ramienia Komitetu wyruszą 
ma miasto kwestarze po odbiór zaofierowa- 
nych przedmiotów. Komitet wystosował spec 
jalną odezwę do przedstawicieli rzemiosła, 
związków zawodowych, gospodarczych i spo 
łecznych, kino-t*atrów, banków it. d. z pro 
śbą o popularyzowanie tej imprezy. 

Niektóre bardziej ofiarne jednostki skla 
dają fanty w gmachu Urzędu Włojewódzkie 
go, w pokoju Nr. 16. Pierwszemi ofiarodaw 
czyniani były — właś.ici:lka firmy robót 
ręcznych przy ulicy Miekiewicza 22, p W 
roninowa i p. Jankowska, które złożyły 11 
fantów. Komitet dziękuje pp. ofiarodawczy. 
niom i oczekuje naśladowców. Wszelkie ofia 
ry na loterję można składać w godzinach 
urzędowania w gmachu Urzędu Wojewódzkie 

go pokój Nr. 16. 

17 { t 

"SPORT 
"TURNIEJ SIATKÓWIKI MIESZANEJ. 

Kluby przyjmujące udział w turnieju siai 
kówki mieszanej muszą stawić się dnia 15 
bm. o godz. 16 w sali Ośr. W. F. 

Dalszy ciąg tabeli gier turnieju trójkowego: 
Poniedziałek, dnia 20 bm. 

Godz. 17 — Z. M. R. P. —- Ognisko --- 
siatkówka 6-0wa. 

Godz. 17,30 — ŻAKS. — A, Z. S. — siatk. 
3-0wa. 

  

   

      

Godz. 18 — Z. M. R. P. — Ognisko siath 
3-0wa. 

Godz. 19 — 7, M. R: Po— AZS, c= 
koszykówka 

Godz. 19,40 — ŻAKS. — Ognisko koszy- 
kówka. 

CARNERA — NAJPOPULARNIEJSZYM 
BOKSEREM ŚWIATA. 

Bohater tragicznego spotkania z Shaafem, 
pomimo śmierci swego przeciwnika, nie stra- 
cił jednak marki w Świecie bokserskim. 

Carnera bawi obecnie w Europie. O me- 
czu z Shaafem wspomina niechętnie: „był 
to najsmutniejsze i najboleśniejsze zwycię- 
stwo, jakie może odnieść bokser. Zresztą 
ma jskrupułalniejsze dochodzenia nie wykaza- 
ły winy włoskiego olbrzyma, gdyż cios śmier 
telny, zadany był zupełnie przepisowo a Sha. 
af zmarł właściwie z powodu uderzenia się 
czaszką o deski ringu. 

Carnera wraca wkrótce do Ameryki, by 
rozpocząć intensywny training przed meczem 

z Sharkeyem o mistrzost. świała wszystkich 
wag, zakontraktowany na lipiec w New-Jor- 
ku. Kontrakt ten świadczy o olbrzymiej po- 
pularności i „kasowości* Carnery, gdyż stał 
się on rywalem mistrza świata bez spotkana 
z Schmellingiem, jednomyślnie uważanym za 
równorzędnego Sharkeyowi. 

W bieżącym więc roku o tron bokser 
mają się potykać najbardziej kasowi pięścia- 
rze, nie zaś najlepsi. Schmelling zresztą, w 
najbliższej przyszłości, będzie walczył z do- 
skonałym Maxem Baerem i, być może, zmusi 
managerów do przeciwstawienia mu Camnerx. 

W. tym wypadku należałoby się liczyć że 
zwycięstwem Niemca, sportowcy zaś po rdz 
trzeci iby świadkami meczu Shmelling— 
Sharkey. zwssprzje 

        

ski 

  

       

   

      

  

  

   PHILIPS TWÓJ 

WIDOCZEK ZIMOWY. 

  

> 

  

Żeby znowu zobaczyć taki obre zek bę- 

dziemy. mus zaczekać. wiele, mie 

Akademia urzędników 
ku czci Marszałka Piłsudskiego 

Wczoraj, w piątek, o godzinie 18-ej: od- 

była się w sałi Stowarzyszenia Techników 

uroczysta akademja, urządzona z inicjatywy 

komitetu. skarbowców, uczestników walk o 

niepodległość przez zarządy okręgowe 5- 

Urzędników Państw i Stow. Urz. Skarbowych. 

Stawił się cały świat urzędniczy m. Wilna. 

Salę pięknie udekerowano. Popiersie p. Mar 

szałka otoczono krzewami. Na uroczysty 

wieczór przybyli p. wicewojewoda M. Jan- 
kowski, prezydent miasta Wilna dr. Male- 
szewski, reprezentant władz wojskowych itd. 

Wieczór zagaił p. prezes Izby Skarbowej 
Edward Ratyński temi sławy: 

„Po raz pierwszy, tu w Wilnie, my, urzę- 

dnicy państwowi, zrzeszeni w dwóch pokrew 
nych organizacjach, Stowarzyszeniach Urzę- 
dników Państwowych i Skarbowych, zbiera- 
my się razem, aby uczcić w swem gronie «o 
sposób jak najbardziej uroczysty tak drogi 
dla nas wszystkich dzień, dzień imienin Pier 
wszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

Tego. kto jest uosobieniem wszystkich cnót 
obywatelskich, kło czynem orężnym wskrze- 

sil nasz byt niepodległy i wywalczył granice, 
kio położył podwaliny pod amach naszej pań 
stwowości, kto wreszcie, ady tej państwown- 

ści zagrażać zaczeło niebezpieczeństwo, ujął 

w swe mocne dłonie ster nawy państwowej i 
kieruje nią umiejetnie, mimo piętrzących sie 

zewsząd trudności, prowadzi nas ku lepsze: 
mu inatru. Nie watpię, że podieła w tym 
wzgłędzie inicjatywa przez skarbowców. u- 
czestników walk o nienodleałość. znajdzie od- 

dźwięk i w innych ośrodkach większego sku- 

pienia pracowników. państwowych i że ta 
pierwsza nasza akademja stanie się na przy- 
szłość tradycią. 

Niech wśród licznych głosów, składających 
wyrazy czci i hołdu Dostojnemu Solenizan- 
towi. nie zbraknie i nasznch qłosów. praco- 

wników państwowych. Niech w dniu tym 
gdy zewsząd, jak Polska długa i szeroka, 
składane sa Mu powinszowania, i z naszych 

scre popłuna ku niemu jak najaoretsze życze 
nia długich łat jeszcze zdrowia i sił. abu roz- 
poczęte wielkie dzieło stworzenia Polski sil- 

nej i mocarstwowej, odpornei na wszelkie 

niebezpieczeństwa, mógl szczęśliwie doprowa 
dzić do końca. 

Wskrzesiciel Polski. Jej Wielki Rudowni- 

czyj i Sternik. Naizasłużeńszu Obuwatel Kraju, 

Marszałek Józef Piłsudski, Niech Żyje 
Zebrani powstawszy z miejsc, powtórzył 

okrzyk trzykrotnie. Orkiestra wojskowa zain- 

tonowała Hymn Państwowy. 
Zkolei przez aklamację postanowiono wys 

łać do Belwederu nastepuiaca denesze: 
„Dostojnų Panie Marszałku Lmieniem zė- 

branych z okazji Twoich imienin na uroczy- 

stej akademii urzedników państwowuch, zor= 
ganizowanej przez grupę skarbowców, uczest 

ników walk o niepodległość, wspólnie z za- 

rzedami okręgowemi Stowarzgszenia Urzęd- 

ników Państwowuch i Skarbowych mam za- 

szczyt złożyć wyrazy najgłebszej czci i hołdu 

oraz serdeczne życzenia długich łat zdrowia 

i sił dla uwieńczenia dzieła odbudowy Polski 

Mocarstwowej. 

    

      

      

  

    

Ratyński. 

Płomienne przemówienie. nagrodzone dłu- 

gotrwałemi oklaskami, wygłosił prof. K. Wój 

cicki o Józefie Piłsudskim iako dobrym gen- 

juszu, Polski wolnej i szcześliwei. 

Nastąpiła część _wokalno-muzyczna aka- 

demi. Na program. dostosowanv znakomicie 

do uroczystego świeta. złożyły się entuzjasty 

cznie oklaskiwame deklamacje artystów p. 

Szczesnei Wiesławskiei (wiersz . Wierzyńskie- 

go „Piłsudski*) p. Włodz. Preissa (Słowa ie 

io „Natchnienie i poeta") dalei pieśni żołnier 

skie. odśniewane przez p. W. Hendrvch i vrof 

A. Ludwiga. wreszcie połonez Ogińskiego i 

kołysanka Godarda w wykonaniu orkiestry 

Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszał- 

ka Piłsudskiego. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 18 marca 1933 r. 

11.40: Przeglad nrasv. Kom. mełeor. (zas. 

12,10: Muzyka z płyt. 15.10: Kom. metzor. 

13.15: Poranek szkolny. 14.30: Program dzien 

nv. 14,35: Słuchowisko dla dzieci: — 15.00. 

Transm. Akademii. Wiad. wojskowe. 17,00: 
„Aresztowanie Т. Piłsudskiego w Łodzi” — 

odczył. 17,20: Kwadrans akademicki. 1740: 

Odczyt. 17.55: Program ma niedzielę. 18.00: 

„Powieść historyczna w XIX w.* — odczyt 

dla maturz. 18.20: Wiad. bieżące”. 18.30. Ty 

godnik litewski. 18.46: Rozmasit. 18,50: Na 

widnokręgu. 19,05: Prasowy dz. radį. 

„Rozkosze podróży* — feli. 19,30: Transm 

canstrzyku z Belwederu. 20.00: Godzina žv- 

czeń (płyty). Wiad. sport. Dod. do pras. dz. 

radj. 22,0: Koncert chopi owski. 22,40: Re- 

transmisje st. zagran. 22. Kom. meteor. 

23,00: D. e. retransmii agr. 23,30: Wiad 

dla еКкчрей. polar. 23,35: Muzyka taneczna. 

- WARSZAWA. 
SOBOTA, dnia 18 marca 1933 r. 

15,25: Wiiadomości wojskowe i strzefec- 
kie. 16,00: Płyty gramofonowe. 16,20. Odczyt 
dla maturzystów. 18,25: Muzyka lekka. 19,20: 

„Książka rolnicza”. 19,45: Prasowy Dziennik 

Radjowy. 20,00: Koncert wieczorny. 

  

    

   

    

  

  

   
    

     
   

„PRĄDOŻERGĄ” ŻRE ZA DWUCH 

OSZCZĘDNY DUCH 
   

  

  

Jtenanjnsze SądOWe, 
DLACZEGO? 

Przed Sądem Grodzkim stoi 204eini Mo- 

czulski Adolf. 
— Poco oskarżony odpędzał z 

spirytus drzewny? 
— Dla swego u 
— Proszę odpo 

karżony odpędzał? dlaczego? 
— Bo mi mówili że spirytus pomaga. 

  

lakieru 

  

żytku wysoki sądzie. 

    

A EA BE 

Halina Hołubowi 
o to, że 25 paździer: 
"nila. 

Co rozirwonila? 
Halina Hołubowiczowa roztrwoniła: ht- 

stro, szafę, kredens opisan* przez komorn_ka 
i pozostawione na przechowanie. 

— (zy oskarżona przyznaje się? 
— Odwrotnie bynajmniej! Wysoki sądź c! 

tego dnia nie byłam na miejscu przekrocze 
nia. Proszę, mam akbi. Oto dowód. 

Na to podrywa się oskarżyci2l1: 
— Dowód nie dowód, a ja takż mt 

swój dowód. Mam protokół i zaświadczen'e 
od opisujących, że opisywani odmówiń zło- 
żenia na protokóle podpisów. I co mi teraz 
z waszego alibi? 2 

Sędzia miał nielda kłopot. Dwa dowody 
naprzeciw sobie. Oba na piśmie, któremu dać 
wiarę? * 

' Dopiero adwokat pomógł rozwikłać zagad 
nienie. 

— Wysoki sądzie! Przed tygodniem przed 
slawiono w podobnej sprawie analogiczny 
protokół jednostronny, z adnotacją, że oprsa 

i odmówił: złożenia podpisów. A okazało 
mie mogli ani złożyć podpisów ani ad 
się, ani mnie mógł nikt ich o podpisy 

, bo byli w tym czasie w więzieniu, co 

sprawdzić, 

BYSTRE ODPOWIEDZI. 

— Imię ojca? 
— Mejów. 
— lę. lat? 
— Dla mnie? 
— Nie dla ojca. 
— Nie pamiętam. 
— A dla pani? 
— 70 bez jednego. 
— Czy przyznaje się do winy sprzedawa- 

nia w piawiarni przy ulicy Rudnickiej w ate 
dziele napojów wysokoprocentowych. 

Piwo podałam i zakąski, a potem zi 

„pili alko widziałam jak z butełeczek z 
kieszeni leli wódkę do piwa. I naodwrót jak 

pili piwo to leli do sinalko. A potem bardza 
hałasowali ć znów leli sinałko do piwa, A 

piwo do herbaty. 3 
— Dlaczego oskaržona tolerowała w swej 

piwiarni spożycie w niedzielę napojów wyso 
koprocentowych? 

— Dzięki Bogu już 70 lat toleruj 
— # & Ji 48 wdizizetoyi mio 

    va jest oskarżona 
a 1932 roku roztrwo- 

o 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Prosimy uprzejmie o zamieszczenie niżej 
podanego wyjaśnienia: - 

W? związku z artykułem zamieszczonym 
w. „Dzienniku Wileńskim" z dnia 14 marca 
br. Nr. 72, dotyczącym wiecu akadamiek'e- 

go, a w szczególności przemówienia kol. Ale 
chny — Zarząd Związku Akademickiej Mło- 
dzieży Ludowej w Wilnie miniejszem wyjaś' 
mia: 1) Kol. Aluchna na wspomnianym wieca 
przemawiał w imieniu swojem, a nie w śmie 
niu Związku, 2) Kol. Aluchno, występując 
na wiecu był przekonany, że wiec. ten ma cha 
rakter Ściśle akademicki, nie, jak się okaza. 
ło później, wyraźnie polityczny. 3) Co do. 
treści przemówienia kol. Alechny. — to sens 
jego został zniekształcony. i tendencyjnie, 
przekręcony przez opuszczenie istotnych mo 
mentów, jak niezależność myśli i wo я 
mauki, które były podkneślone — (Młodz. 
Ludowa w swoim czasie wypowiedziała się 
za utrzymanem autonomji unwersyteckiej, 
natomiast przeciwstawiła stę ostro nadużywa, 
niu autonomji do. celów politycznych. 5) Co 
do strajku akademickiego — io Związek był 
przeciwny metodom. jego prowadzenia. 2 

Racz, Panie Redaktorze, przyjąć wyraży * 
szacunku. 

  

      

    

   
  

Za Zarząd: 
J. Prokopezuk, sekretarz. 

    

KINA I FILM 
„SKOŃCZONA PIEŚŃ* 

(Pan). 
Bardzo charakterystyczna komedja nie- 

miecka w włoskiej wersji (czy też dublińg'u). 
Wykonawcy w tymże styłu. Liana Haid, jest 
tu typową ładną niemeczką w forsowej tor- 
mie. Dodać trzeba — że w dobrej formie. — 
Pod tym względem nietylko nie straciła od 
czasu, gdy ją ostatni raz widzieliśmy — a 
było to już dość dawno — ale jeszcze zyska- 
ła. Jest jakaś zgrabniejsza, bardziej spróży- 
sta niż dawniej. Znać wpływ systematyczne 
go treninku sportowo — gimnastycznego. 

O farsie trzeba powiedzieć, że jest dosyć 
dcbrze zrobiona, dowcipna, mimo pewnej nie 
misckiej' ciężkości. Ma wiele zabawnych sy 
tuacyj, takichże typów, sporo momentów 
interesujących, przyczem ma uwagę zasługu- 
ją liczne dobre wstawki, bardzo , zręcznie 
wklejone w film, tak, że nie robią wraż*nia 

wstawek. Sceny śpiewne, zarówno z Lianą 
Haid (dobry fox), jak i z innymi wykonaw 
cami numerów wokałnych, bardzo dobrze 

wychodzą. Główna piosenka (bodajża — bo- 
ston) flimu, otwierająca go i kończąca, wktóż 
ce będzie śpiewana przez wszystkich, tak 
miłą mia melodję. Wystawa, zwłaszcza toa- 
lety Liany Haid, efektowna. 

Nad program rozkoszna groteska Fleisch* 
та z Betty Boop i Bimbo. (sk). 

WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „Epoki*. Wyszedł Nr. 

12 (25) tygodnika „EPOKRA* i zawiera treść 
następującą: > : 

; W'iydarzenia i dokumenty: Droga naprawy 
Nieoczekiwany protest. Niewiadomo jak jesz 
cze długo... Interesująca statystyka. Stulacie 
Teatru Wielkiego. — Leon Wisilewski: O 
„porozumienie polško — ukraiūskie. — Am! 
ta „Epoki* o współczesnym kryzysie ducho 
wym: odpowiedzi Andrzeja Struga, Juljusza 
Kaden — Bandrowskiego, prof. Tadensza 
Kotarbińskiego i prof. Tadeusza Zielińskiego. 
— Olga Usłupska: Dola nauczyciela  wiej- 
skiego. A. K.: W! świetlicy gazeciarzy, — Je 

tzy Siempowski: Młodość i starość futur: 
mu. — Dr. Feliks Burdecki: Trzechseina ro- 
cznica procesu Galileusza. — Henryk Luk- 
rec: Czerwóne koguty, — St. G.. Przegląd 
polityczny, — Listy do „Epoki*, | ; 
„Redakcja i administracja: Włarszawa, ul. 

Okólnik 11. : : 

            

dać poprostu: росо о6: —° 

(Podp's nieczytelny) czt. Zarządu. °
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KRONIKA 
Dziś: Gabrjela 

  

Sobota Jatro: Józefa 

Šiai Wiekód 2ł48A 5-ę 5.m.46 

Zachód . — g. 5 m. 43 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoretegii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 17-1-- 1833 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia: | 4- 79 C. 
3 najwyžeza - 90565 
: najniższa -- 3° С. 

"+ Opad: — 
Wiatr: południoworzachodani. 
Tendencja: spadek, nast. stan stały. 

* Uwagi: pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 18 marca według PIM-a. Nao- 

  

gół chmurno i możliwe drobne deszcze. Te 

peratura bez zmian. Umiarkowane wia 
try południowi-zachodnie. 

  

OSOBISTA 
— Podróż służbowa p. Prokuratora Sąsłu 

Apelacyjnego. P. Prokurator Sądu Apelacyj 
nego, Józef Przyłuski, wyjechał w sprawach 
służbowych ma kilka dni do Wiarszawy. P. 
Prokuratora zastępować będzie p. wiceproku 
rator Wiojciech Komar. 

  

MIEJSKA. 
— Podania © pożyczki na drobne remo0h- 

ty domów. W! związku z otrzymaniem przez 
Komlitet Rozbudowy kredytu na drobne re- 
monty domów, wpłynęło już zgórą 30 podań 
od osób ubiegających się o uzys 
ki. W! związku z tem Komitet przystąpił do 
kontroli 1fieruchompści petentów. Wynik: 
tych badań przed: ne zostaną z odnoś- 
mym wnoskiem na najbliższe posiedzenie Ko 
mitetu Rozbudowy. 

SPRAWY PRASOWE 

— Keniiskata „Togu“ W! dniu wezoraj- 
szym wtadz> administracyjne skonfiskowaly 
naklad gazety žydowskiej „Wilner Tog“ za 
umieszczenie artykułu o szkolnictwie bialo- 

ruskiem, zawierającego szereg fałszywych 
względnie nieścisłych informacyj. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Obchód Imieninowy w Legjonie Mito 
dych. W| sobotę 18 bm. o godz, 19,30 Legjon 
Młodych i Akad. Oddział Zw. Strzeleckiego 
urządzają uroczysty wieczór ku czci Pierw 

szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Na program wieczoru złożą się: przzmów'e 

mie okoliczm we, referat, recytacje, dek- 
Jamacje oraz ć muzyczna. 

Wieczór od ie się w lokalu Legjona 
Młodych — Królewska 5—22. Obecność 
członków obu organizacyj obowiązkowa. 

— S. K. M. A. Odrodzenie komunikuj. 
że w niedzielę dnia 19 bm. o godz. 17 w mie 
szkaniu p. St. Jeleńskiej (Mickiewicza 19-2) 
odbędzie się zebranie ogóln» z konferencją 

ą ks. Korniłowicza z Lasek. — Obec 
ść członków obowiązkowa. 
— Z Koła Pelonistów St. U. S. B. — W 

niedzielę dnia 19 marca w lokalu seminar- 
jum połonistyczn*go (Zamkowa 11) odbędzie 
się zebranie ogólne Koła. Na porządku dzien 

mym dyskusja teatralna, 
Początek zebrania o godz. 11. Goście mi. 

le widziani. 

  

   

    

  

     

  

   

    
   

  

  

       

  

Е SPRAWY SZKOLNE 
— Święto w szkołach W' związku z ju: 

trzejszemi imieninamii marszałka Józefa Pił 
sudskiego szkoły w dniu dzisiejszym zwol- 
nione zostały od zajęć. 

Ucząca się młodzież weźmie udział w na 
bożeństwach i uroczystościach zorganizowa- 
mych ku cze: Wiielkiego Solenizanta. 

Szkoły żydowskie zwolnione będą od za 
jęć w niedzielę. 

— Wieczór szkolny. W! sobotę 18 bm. 
w sali Miejskiej przy ul. Końskiej 1 odbędzie 
Się doroczny wieczór reprezeniacyjny urzą- 
dzony przez Samopomoc Młodzieży Szkolnej 
Gimn. T—wa Pedagogów. W: programie m. 
im. „Sędziowia* Wyspiańskiego i jednoaktów 
ka „Szołom-Ałejchema*. Po części oficjalnej 
zabawa taneczna. Początek o godz. 21-ej. 

— Dyrekcja Państwowej Szkoły Techniez- 
nej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie 
podaje do wiadomości rodziców i opiekunów 
uczniów Szkoły T:chnicznej oraz mieszkań- 
ców dzielnicy Antokola i Zarzecza, že Uro- 
czysta Akademja w dniu Imienin Marszałka 
J. Piłsudskiego.odbędzie się dnia 19 bm. » 
godzinie 17-ej w gmachu Państwowej Szkoiy 
Technicznej przy ulicy Holendernia 12. 

— Zrzeszenie Absołwentów g. im. J. Lele- 
wela zawiadamia członków że w niedzielę dn. 
19 bm. o godz. 17.30 odbędzie się zebranie 

EEE 

ST. A. WOTOWSKI. 

ssudskiego, Ku uczczeniu imienin Maiszalk. 

dyskusy pas z:referatem p. t. „Optymizm i pe 
symizm*. Gbecność obowiązkowa. 

— Zabawa-dziecinna kostjumowa i z nies 
podziankami, zorganizowana przez  przed- 
szkole im. lama Łaskiego dla dzieci przed- 
szkola i kompletu 2 oddziału a także ich 
znajomych dzieci odbędzie się w przededniu 
tmienin Marszałka dziś o godz. 16 w lokalu 

„przy uley Zawalnej 1. 

WOJSKOW. 
— Pierwszy ;pułk piechoty Legjonów 

godnie Imieniny swego ukochanego Komen 
danta i Wodza Narodu, zbierając się na uro- 
czystej akademji w dniu 18 marca 1933 r. » 
godz. 16,30 w Teatrze na Pohulance, urządze 
nej ku czci Pierwszego Szarego Żołnier: 
Polski współezzsnej i niedoścignionego M 
strza Budowniczego potężnego gmachu Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej. 

W. akademji wezmą udział wszyscy bez 
wyjątku oficerowie i szeregowi pułku z ra 
dzinami, dając tem dowód swego bezgranicz 
nego ku Niemu przywiązania i czystej bez- 
interesownej miłości na jaką tyłko zdobyć się 
może szary żołnierz owiany tradycją legjo 
mową. 

   

   
   

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Obehód imienin Marszałka Józefa Pi 

  

Józefa Piłsudskiego Związ*k Pracy Oby 
telskiej Kobiet, Związek Peowiaków. Kiub 
Włóczęgów w Wilnie przy ółudziale 
T-wa Niezależnych Artystów Plastyków urzą 
dzają w sobotę dnia 18 mar 1933 rok 
w Sali Stowarzyszenia Techników (Wileńska 
33) raut. Począt o godz. 21. 

PROGRAM: Cz 1)Odegranie Hyrnnu 
Państwowego, 2) Prezes Okregu P. O. W. 
Mia. Witold Staniewi rzemówienie oko 
licznościowe, 3) © erwszej Bry 

siejewska — 
Prof. W. 

y wileń 

    

    

    

    

    

      

   

  

      

      

je utworów włas 
ytra, 6) Ch 

    

skich pod sekcją Świętochowskiego, 7 

Piosenki Legjonowe. 
Część II. — Zabawa Towarzyska. 

— Legjoniści! Wzywa się wszystkich legjo 
nistów, przebywających w Wilnie, do st 

   ię ma zbiórkę w dokału Związku 
stów, zaułek Bernard i 10, dnia      

19 bm. o godz, 8 min. 45. Obecność obowiąz- 
kowa. Zarząd. 

— Baezność Rezerwiści. Celem wzi 
udziału w uroczystościach w dniu Imienin 
Pierwszego Mars; pospolitej w dn. 
19 marca rb. zo: na zbiórka Ba 
taljone Wil. w.dniu 19 marcą o godz. 7 rano 
w lokalu Związku iprzy ulicy Żeligowskiego 
Nr. 4. 

Obecność wszystkich członków obowiązka 
wa. 

— Zarząd Koła Miłośników Wilna unza 
dza w niedzielę dnia 19 bm. wyci kę do 
Wydziału Sztuk Pięknych U. S. B. : 
dzeniu pracowni w gmachu Wydziału pr: 
ulicy św. Anny 4 wycieczka uda się do pra 
cowni przy ulicy Zamkowej 11. Punkt zbor 
my w głównym korytarzu Wydziału Sztuk 
Pięknych przy ulicy św. Anny 4 (mury p”- 
bernardyńskie) o godz. 11 rano. 

Wstęp dla ezionków Polskiego Twa 
joznawczego bezpłatny. goście płacą 80 

— Z Akad. Oddz. Zw. Strzeleckiego. — 
Komendat Akad. Oddziału Zw. Strzeleckiego 
stut. U. S. B. niniejszem podaje do wiadomo 
ści członków * kandydatów Oddziału, że zch 
ramie odbędzie się w dniu 18 marca br. (sa 
bota) o godz. 17 min. 15 w lokalu własnym 
przy ulicy Wielkiej 68 m. 2. 

Obecność wszystkich członków i kandyda 
tów — konieczna. 

— Zarząd Cechu Kraweów w Wilnie up- 
rasza członków i sympatyków o przybycie 
w dniu 19 marca br. o godz. 14 do lokalu 
Cechu ulica Bakszta 1 na obchód ku ezc. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

— Muzeum T-wa Przyjaciół Nauk w Wil 
nie (Lelewela 8) posiada cenny zbiór pamią 
tek związanych z powstaniem Sstyczniowem 
r. 1863, które ze względu na przypadającą 
w r. b. 70 rocznicę wybuchu wałki o niepod 
ległość jest godzien uwagi. Jednocześnie w 
sali sztuki od ubiegłej niedzieli wystawione 
zostały na widok publiczny drzeworyty jedno 
i wielobarwne Lucjana Kobierskiego. — Ory 
ginalność techniki ć tematy czynią dzieła gra 
ficzne utalentowanego artysty szczególne in 
teresującemi. 

Muzeum T-wa otwarte jest dla zwiedza 
jących w niedziele 6d 12 do 2. Wktęp wolny 
dla członków T. P. N.; wycieczki płacą po 
20 gr. od osoby; pojedyncze osoby po 50 gr. 

— (Komunikat P. O. W. Dnia 19: marca 
1938 r. z powodu 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). 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

Turski podczas gdy auto dawno 
już minęło most Poniatowskiego i za- 
głębiło się w jakieś ciemne uliczki 
z wypiekami na twarzy słuchał jej re- 
lacji. Do jego duszy wkradało się co- 
raz większe zwątpienie. Niestety, zga- 
dała się ona prawie całkowicie 2 
wyjaśnieniami Trauba i ze słowami 
Kiry. Lecz, czy naprawdę ten jego 
złotowłosy sfinks mógł być tak ze- 
psutą istotą? 

— Widzi pan — posłyszał na za- 
kończenie. — Miałam rację, kiedv 
wspominałam, że najlepiej uczyniłby 
pan zapomniawszy o Kirze! 

— Właściwie — mruknął nieokre- 
Ślenie i jeszcze chciał coś dodać, gdy 
w tem samochód przystanął. Wistrząc 

ten wyrwał Turskiego na chwilę z 

oszołomienia. Wyskoczył i pomógł 
wysiąść swej towarzyszce. Choć na- 

dal myślał o czem innem, ze zdziwie- 

niem zauważył, że znajdują się przed 

jakimś małym piętrowym domkiem, 

znajdującym się na jakiejś odległej 

uliczce. -Zadziwiło go tembardziej, Ž 

sądził, że jego nieznajoma, przyja- 

ciółka Kiry jest jakąś zamożną damą, 

conajmniej księżniczką. „Nieznajoma 

spostrzegłszy minę Turskiego nie stra 

„ciła rezonu. 
.  — Mieszkam tu chwilowo — wy- 

- rzekła — bo-ten domek do mnie na- 

leży! Prędko jednak przeniosę się do 

śródmieścia. 

    

   

Góż to jednak obchodziło ga w 
gruncie rzeczy. Patrzył na nią w mil- 
czeniu, spodziewając się, że zaraz z 
nim się pożegna. 

Ona zastnawiała się nad czemś. 

— Widzę — nagle rzekła, — że 
wyrządziłam panu wielką przykrość: 
Chciałabym ją czemkolwiek wyma- 
grodzić i przywrócić panu dobry hu- 
mor. Jeśli pan nie pogardzi skromną 
szklanką herbaty, bardzo proszę do 
siebie! Mieszkam sama... 

Choć słowa te niezbyt zgadzały się 
z-poprzedniem oświadczeniem, że 
musi być koniecznie w domu, gdyż 
tam na nią czekają, Turski na swe 
nieszczęście całkowicie zaprzątnięty 
własną tragedją znów nie zwrócił na 
niec uwagi. Wdzięczny był swej tow- 
rzyszce, że nie pozostawia „go. samego 
w łakiej duchowej rozteree i z rado- 
ścią przyjął zaproszenie. 

— Pani jest zbyt dobra dła mnie! 
-—wymówił. 

śmiechnęła się lekiko. 

— To proszę zapłacić szoferowi 
i chodźmy! 

Pierwsza podeszła do wejściowych 
drzwi, prowadzących wiprost z ulicy 

do wnętrza domu i włożyła klucz w 

zamek. Auto odjeżdżało powoli, a 
Turski pośpieszył wślad za nią. Rych- 
ło znalazł się w niewielkiej sionce. 

I znów go zdziwiło, że ma ich spot- 

  

KU RJ E R 

— Komenda Podokręgu Zw. Strzełeckiego 
(ūkica' Wielka 68 m. 2) komunikuje, że uzy 
skała jeszcze 700 wlonych miejsc w pocią- 
gach osobowych i poś znych na ulgowy 
przejazd do Warszawy i zpowrotem dla e 
cych wziąć udział w uroczystościach zwi. 
nych z dniem 19 marca. Cena biłelu z Wi! 
na i zpowrołem 12 zł. 60 gr. Karty uczestn* 
ctwa wydaje Kom a Podokręgu Z. Wil 
mo; ūlica Wielka 68 m. 2, oraz „Orbis“, ui 
Jagiellońska 1. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Powstanie instytutu rzemieślniczego. 

Prac» nad organizacją instytutu rzemieślni- 
czego dobiegają końca. Instytut będzie miał 
za zadańie propagandę rzemiosła Wiileńskieg > 
oraz pracę oświatową wśród ogółu rzemieśl 
ników. 

Otwarcie tej tak pożytecznej placówki 
spodziewam: jest w połowie przyszłego mie- 
siąca. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Zarząd Żydowskiego Klubu Myśli Pań 

stwowej w Wilnie organizuje Akademję z 
okazji Imienin Marszałka Józefa Pilsudski-- 
go, która odbędzie się w miedzielę dnia 19 
marca 1933 r. o godz. 20 w lokalu własnym 
przy ulicy "Niemieckiej 21 m. 21. 

  

   
    

    
    

    

    

      

RÓŻNE. 
— Uruehomienie tartaku. Przed kilka: 

dniami został 'uruchomiony tartak Szapiry. 
Wi tartaku otrzymało więc ponownie pracę 
około 20 robotników. 

— Nowe pozwcienia na broń wydawane 
będą od 1 kwietnia. Wydawane w roku bie- 
żącym zezwołenia na broń miały jak wiado- 
mo charakter tymczasowy. Obecni: władze 
administracyjne z dniem 1 kwietnia pr 

stąpią do wydawania pozwoleń na podstawi* 
nowych przepisów, normujących tę sprawę. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż 
posiedzenie Rady Miejskiej magistrat projek 
tujo zwołać na eń 30 b.m. Porządek dzien 
ny znajduje się obecnie w opracowaniu. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr na Pohulance — po ogromnym 

sukcesie wczorajszej premjery („Omal nie 
moc poślubna) gra dziś dnia 18 marca 
© godz. 8 w. tę świetną nowość po raz drugi 
w doskon reprezentacji artystycznej z p. 

m (reżyserem sztuki * odtwórcą 
ma czele. 

  

    

      

   

      

    

      

  

    
  

„Omal nie noc jpoślubna* — początek przed 
stawienia wyjątkowo o godz. 8 mn. 15. 

— Jutro © godz. 12 min. 30 bajka dla 
dzieci. — Wi niedzielę dnia 19 marca o godz. 
12 min. 30 w Teatrze na Pohulance, po 22 
nach o 50 proc. zniżonych przepiękna, czaro 
dziejska baśń dla dzieci „W. sz ponach cza 
rownicy, 

, — W) niedzielę po południu — „Dziewezę 
ta w mundurkach*. Rewelacyjna sztuka -— 
„Dziewczęta w mundurkach*, grana będzi: 
jutro dnia 19 marca o godz. 3 po raz pierw- 
szy na przedstawieniu [popołudniowem, po 
cenach o 50 proc. zniżonych. 

— Dzisiejsza premjera w „Łutni*. Dziś 
ukaże się po raz [pierwszy czarująca operet 
ka Lehara „Wiesoła wdówka”. Operetka ta 
wystawiona zosiała z wielkim nakładem pra 
cy i kosztów. Rolę główną kreuje znakomita 

artystka Elna Gistedt w otoczeniu całego ze 
społu arystycznego. Zespół baletowy pod kie 
rowniety W. Morawskiego wykona efek- 
towne tańce czarnogórskie, Nowe dekoracj? 
i kostjumy pomysłu J. Hawryłkiewicza. -- 
Opracowanie reżyserskie K. Wyrwiez - Wien 
rawskiego. Ž 

W roli Rosillona zadebiutuje p. A. Arte- 
menko. — Zn. wažne. 

— Pepołudniówka niedzielna w „Lutni“. 
Niedzielne przedstawienie popołudniowe po 
cenach zniżonych wypełni doskonała komed 
ja Stolza „Peppina” z udziałem Elny Gistedt 
Ceny zniżone. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

    

   

    

   

WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Dolary 
papierowe 8,855 — 8,86 w żądaniu, dolary 

złote 9,07 — 9,12, ruble 4,77. 

WARSZAWĄ, (Pat). DEWIZY: Londyn 
30,78 — 30,93 — 30,63. Nowy York telegs. 
8,895 — 8,915 — 8,875. Paryż 35,11 — 35,20 

AM Szwajcarja 172.76 — 173,18 —- 

  

172,32. Berlin w obr. pryw. 212,40. 
AKCJE: Bamk Polski 76,50. 
Pożyczki polskie w N. Yorku: Dołarowa 

57. : 
Dolar w obr. pryw. 85,50. 
łubel złoty 4,77. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). W! 8 dniu ciągnienia 

5 klasy 26 Polskiej Państwowej Łoterji Kla- 
sowej główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 

20 tysięcy złotych 28.227, 15 tysięcy — 
144.701, 10 tysięcy — 38.555 & 58,627, 5 tv- 
sięcy 39,643, 91.586, 100.898. 

  

  

kanie mie pojawił się ani służący, ani 
służąca. 

Tumczasem właścicielka mieszka 
nia przekręciła kontakt elektryczny. 
Z przedpokoju wiodło kilkoro drzwi 
wgłąb mieszkania. Otworzyła jedne 
z nich i wskazując na niewielki sa- 
lonik wymówiła: 

— Zechce pan tu chwilę zaczekać! 
Wydam tylko niezbędne zarządzenie 
i zaraz powrócę. | 

Wszedł tam posłusznie podczas 
gdy ona oddaliła się w przeciwną 
stronę i machinalnie rozejrzał się do- 
koła. Urządzenie było typowo miesz- 
czańskie i nie zdradzało wielkiego 
bogactwa. Jakieś kryte czerwonym 
piuszem meble, stoliczki z porozrzu 
cznemi albumami, banalne landszaf- 

ty na ścianach. 

— Dość skromnie mieszka! — po- 
myślał i zajął miejsce w jednym z fo- 
teli, Znów ogarnęły go poprzedni» 
myśli. Czy prawdą jest to wiszystko, 
co posłyszał i czy warto walczyć o 
Kirę? Czy też tylko poprzestać na 
zdemaskowaniu Trauba i wypełnieniu 
okietnicy danej biednemu Lipce? 

Tak*siedział z głową nisko spusz- 
czoną na piersi nie wiedząc, ani c» 
począć, ani zo postanowić i zapom- 

niawszy nawet, że mieobecność pani 

domu przedłuża się ponad miarę i 

zapewne nadal trwałby w zadumie, 

gdyby z tego odrętwienia nie wyrwał 
go nagle odgłos, ale tak straszliwy 
i potworny, że z przerażeniem porwał 
się na nogi. 

— (o to? — wymówił głośno za- 
niepokojony. 

IDA SSRS PSS RREINATES 
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WYTILENSĘ I 

Uroczystości w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego. 
Dziś w sobotę: 

Godz 18— Uroczysta akademja w auli uni- 
wersytetu Stefana Batorego. 
Codz. 21— Raut Zw. Peowiaków, Zw Pracy 

atelskiej Kobiet, Klubu Włóczęgów i 
Twa niezależnych Artystów Plastyków, w sa- 

li Stow. Techników (Wiileńska 
Godz. 19,30 Uroczysty capstrzyk orkiestr woj 
skowych na placu „Napoleona. Połączone ог- 
kiestry pod batutą por. kplm. Kosseckiego о- 
degrają: Hymn Państwowy, Pierwszą Bryga 
dę i Marsz Sulejówek — .Belweder. 

Z placu Napoleona orkiestry 1 i 5 p. p. 
Leg. odegrają Hymn Państwowy i Pierwszą 
Brygadę przed Inspektoralem Armji, poczem 
orkiestry maszerują: 1 p. p. Leg. 
ckiewiczą, 3 Maja, I Baterji i 
5 p. p. Leg. — Arsenalską, Kościuszki, / 
kolską; 1 pal. Leg. — Uniwersytecką, św. Jan 
ską, Zamkową, Wielką, Baksztą, Zarzeczna, 
św. Anny, Królewską, Magdaleny, Arsenalską; 
4 p. uł. — Uniwersytecką, Dominikańs 
Niemiecką, Wielką, pl. Katedralnym, Mickie- 
wicza, Kalwaryjską; 3 b. sap. — Uniwersy- 
tecką, św. Jańską, Królewską, Magdaleny, pł. 

Katedralnym, Arsenalską. 
Każdej orkiestrze towarzyszy pluton bo- 

morowy pod dowództwem oficera z 20 szere- 
gowcami z pochodniami. 

Jutro w niedzielę: 
Godz. 9,30 Uroczysta msza polowa na placu 
Łukiskim, poprzedzona przeglądem wojsk, któ 
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kino REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

Dziś premjeral 
Wesoły, zachwyc, 
humorem i werwą 
wodewił filmowy 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

PAN 
Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DZIŚl 

Ostatnie 2 dni. 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28   

CENY BILETOW: 

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

Światowid 
Mickiewicza 9 

Miesiąc sziagierów w kinie „Rewja'' 
DZIŚ! Najgłośniejszy film doby obecnej! : 
nej bogatej wystawie. W rolach główn.: Największy tragik Ameryki 5. SKINDER i urocza Loretta YOUNG. 

JA 
Wkrótce: 

Przepiękny o euro- 
DZIŚ. p ożskiej sławie fil 

to wdzięk pięknych kobiet... 
W rolach gł. urocza LiANA HAID i wytworny WILLY FORST. 

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

Śpieszcie ujrzeć egzotyczną epopeę 

POZWÓLCIE NAM ŻYĆ! 
W takiem ujęciu i z takim rozma- 

chem żeden inny fiim nie był wykonany. 

DZIŚ! Nowe dźwiękowe 
polskie arcydzieło p. t. 
ska i K. Junosza-Siępowski. Piosenki Konrada Toma. 
dni powieść 6. Zapolskiej — „CAREWICZ”. Potężny dramat z życia rosyjskiego. W roli gł. t. Petrowicze 

TRIUMF WALCA 
da Europy ITA RINA i czarujący amant HANS STUWE. Rzecz dzieje 

się w Wiedniu, w Rosji w Carskiem Siole. Czarujące melodje. Przepych wystawy. Nad progr.: Atrakcje dźwięk. 

na ll-gie mejsce 30 gr. — 

Dziś Wiedeń szaleje, tańczy i śpiewa 
w najpiękniejszym przeboju sezonu 
Rekordowa obsada: najsłynniejsza gwiaz 

Świetna piegwsza polska 
muzyczna komedja sportowa p. t.: 

Zula Pogorzelska, Konrad Tom, 

remi dowodzi generał brygady Przewłocki, 
zdając raport inspektorowi armji gen. Dąb- 
Biernackiemu. W. czasie nabożeństwa kaza- 
nie wygłosi ksiądz kapelan wojskowy. Pod- 
czas mszy grać będzie orkiestra 85 p 
Godzina 10,30 defilada na ul. Mickiewicz: 
naprzeciwko ulicy Przeskok. Deliladę pr 
mować będzie inspektor armji gen. dyv 
Dąb-Biernacki. 
Godzina 10.— Nabożeństwa w świątyniach in 
wyznań. 
Godzina 13— Popularna akademja w dużej 
sali miejskiej, ul. Ostrobramska. 
Godzina 17— Akademje dzielnicowe. 
Godzina 18— Akademja w resursie rzemieśl 
niczej (Bakszta 2). Czarna kawa Rodziny Woj 
skowej w kasynie g onowem. Przedsta- 
wienie popularne w teatrze miejskim na Po- 
hulance. 
Godzina 20— Akademja w klubie żydowskiej 
myśli państwowej, Niemiecka 21. 

KARAIMSKA GMINA WYZNANIOWA 
podaje do wiadomości współwy wców, iż 
w dniu 19 b. m. jako w dniu imienin Pierw- 
szego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
odbędzie się w Kienesie o godz. 10,30 uroczy- 
sie nabożeństwo. 

UROCZYSTA AKADEMJA DLA SZKÓŁ 
POWSZECHNYCH M. WILNA. 

Inspektorat Szkolny m. Wilna łącznie z 
d:m Oddziału Grodzkiego Związku Nau 

czycielstwa Polskiego urządza w dniu 18 bm. 

    

          

   

   
    

   

  

     

ŻEBRAK z 

Nr. 71 (2612) 

w Teatrze na Pohulance Uroczystą Akademją 
ku uczczeniu Imienin Pierwsz*go. Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. 

stęp dla uczenic i uczniów stara 
szych klas Szkół Powszechnych m. Wilnaa 

Początek o godz. 10,15 
Na program złc 

  

   $ — Brygada. Otwae 
cie Akademji — p. Starościak misław — 
Inspektor Szkolny. Hymm 
nie zginę 

  

    

  

    

  

r. 155 29 „Wii 
Deklamacja orowa ucz. 52 

Fanfari i 1 p. p. Leg“. Chor 
ny Szkoły Powsz. N i 2% 

6 p. p. Leg. „Wiązań 
jonowych. — Chór repre acyjny 
Powsz. m. Wilna. —: Orkiestra 6 p. p. Leg. 

p Komitet. 

RODZINA POLICYJNA W. DNIU IMIELIN 

MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO. 
W związku z imieninami Marszałka Pił< 

sudskiego z inicjatywy rodziny poli ej, od. 
będzie się w dniu dzisiejszym, w sali kasyna 
szeregowych p. p. (Żeligowskiego 4) uroczy- 
sta akademja dla funkcjonarjuszów policji. 

W niedzielę, w tejże sali, staraniem rodziny 
policyjnej, odbędzie się pogadanka dla dzieci 
funkcjonarjuszów p. p. urozmaicona wystę- 
pami artystycznemi. 

   
    

  

       

  

    

      
   

  

  

Przepiękny dramat 
wschodni o bajecz- 

Początek o godz. 5—7—9, w sobotę i niedzielę od godz. 3-ej 

  

zabłyśnie na ekranie na- 
szem wielkie arcydzieło 

SKOŃCZONA PIEŚŃ 
czar miłosnych upojeń .. 

a,     

DZIŚ | | 
| 

SERCE NA ULIC 

na l-sze miejsce 48 gr., 

  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
DAWN. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 
  

ZOSTAŁY PRZENIESIORE 

NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU)   
  

  

PROSZEK 

Adi @ 
DLA OOROSEYCH 

USUWA NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY 

  

OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akce1- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem“, 

Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 

stu i wystrzegać się naśladownictw 
uporczywie (polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu.   
Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 

WKRÓTCE! 
„SOWKINO" 

| Moskwa, 1933 r. 
Fiłm przewyższający wszystkie dotąd widziane 

100 metrów miłośc 
Z. Ławiński, M. Cybulski oraz najwięksi sportowcy z Kusocińskim ne 

czele. Przepyszne piasenki w wykonaniu chóru DANA. Dla młodzieży dozwolone. 

DOKTÓR 

PłorROWIC TÓŃCZENKOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

Dr. J. Berusztelu 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—8 
ZW. 

  

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

  

DZIEŃ, TY W NOCY 
W rolach głównych: KATE DE NAGY i FERNAND GRAWEY. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek seansów o g. 4—6—8—10 15, w dnie świątecz. o 2-eż 

F. P. 1 NIE ODPOWIADA 
Szampański humor, beztroski śmiech, moc prze- 
bojowych 

rozkoszny dwugłos młodych rozkochapych serc.. 
NAD PROGRAM: DOSATKI DZWIĘKOWE. 

piosenek „Skończena pieśń" — 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Najnowszy film produkcji 

KAINi ARTEM 
filmy sowieckie. 

Sensacyjny dramat, intrygi szpiegowskie bolszewików 
W rol. gł: Zbyszko $awan, Hanka Rozwadow- 
NAD FROGRAM: Na ogółne żądanie jeszcze parę 

osnuty na tle życia 
króla wslców Straussa. 

Seanse o godz 2—4—6—8—10.15 

Dwie godziny nieustannego śmiechu. 
W rolach głównych: ńdolf Dymsza, 

Od 23.1IV. będzie wolny 
lokal pał. 6 pok., ładne ze 
wszystk. wygod na wys. 
part., jest stajnia, woz. i 
skład dla siana, lok. odp.i 
dla wojsk. Cena podchodz. 
Piłsudzkiego 40. Inform. 

Tatarska 10, m. 3 

okazyjnie ' 

K u B i e urządzenie 
gabinetu dentystyczn. 
Oferty pisemne pod adr.: 
Beliny 3—3, Chmielewska 

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil“ 

Rządca domu 

anina 

    

B 

  

sa lewo WA W. Z. P.' 29. po Kii d 
® —. Grodzka 27. szukuje posady 

W. Z. Nr. 3093 Akuszerka tylko za mieszkanie. 
  

Akuszerka 

Маг LAkNeTORA 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69   
o w EW 2 a 

— Au.. znów zabrzmiał z głębi 
niieszkania, czy też piwnic jakiś 
przeraźliwy ryk. 

— Dzikie zwierzę, czy też raorda- 
ja kogo? — przebiegło w jego my$- 
lach. — Gdzie ja się znalazłem? 

Teraz dopiero uświadomił sobie, 
jak postąpił lekkomyślnie, zgadzajic 
się na odwiedziny w tym znajdują- 

cym się na odludziu domu. 

Kim była właściwie nieznajoma ? 
Czemu zaprosiła go tak pochopnie, 
gdy przódy wciąż nadmieniała w cu- 
kierni, że ktoś na nią czeka. Gdzie 
się podziała. Toć siedzi sam najmniej 

z dwadzieścia minut? I ten krzyk” 
Zarzynają kogo? Zbójecka jaskinia? 

— Dziwne — wyszeptał. 
Chwilę nadsłuchiwał, jęk się nie 

powtórzył. Ale teraz wszystko wyda- 
ło mu się podejrzane w tym domu. 
I otoczenie i ta pani Fanny. Choć nie 
rozumiał, jakie mu groziło niebeznie- 
czeństwo, bo pieniądze pozostawił w 
mieszkaniu, a papiery Lipki znaj iu- 
jące się w kieszeni, nie przedstawiały 
ciyba dla mieznajomej żadnej warto- 
ści, za wszelką cenę postanowił stąd 
uciec. Natychmiast, bez pożegnania... 

Toć mikt mu w tem nie przeszko- 
dzi... Nieznajoma bawi w dalszych 
pokojach — pewnie w związku z te- 
mi niesamowitemi odgłosami a on 
łatwo wyjście odszuka. A gdy znaj- 
dzie się na swobodzie, postra się — 
bv pnzy pomocy pierwszego napotka- 
nego policjanta wyjaśnić tajemnicę 
zagadkowych jęków. Tu coś nieczy- 
stego się kryje! 

Cicho, na palcach, aby jego nucie 

    

  

Drukarnia „ZNICZ*%, Wfino Biskupia 4, teł. 3-40 

czka nie została zauważona, jął skra- 

dać się w stronę przedsionka i już stał 

na progu, gdy wtem tuż za sobą po- 

słyszał głos: 
— Cóż tak wiejesz, bratku? 

Głos był męski, znajomy. Odwró- 
cił się gwałtownie i zbladł. W dru- 
gich drzwiach saloniku stał Kowalec 
i przyglądał mu się z ironją. 

— (o tak wiejesz? — powtórzył. 
Właśnie szedłem, żeby cię zaprosić 

na herbatkę. 
Turski mierzył go przez chwilę 

rozszerzonemi z przestrachu oczyma. 

— Więc samochcąc wpadłem w 

pułapkę! — wyszeptał. 

Rozdział XVII. 

UWIĘZIONY. 

Kowalec zamknął / tymczasem 
drzwi i ostro rzucił Durskiemu: 

— Siadaj! Pogadamy! 
Turski zdążył już ochłonąć z pi 

wszego wrażenia. Miast poprzedniego 

  

  

  

przestrachu zakiełkował w nim 

gniew. 
— Aha! — zawołał. »= Spełniłeś 

swą pogróżkę! Przy pomocy tej two- 

jei wspólniczki pani Fanny, udającej* 

przyjaciółkę Kiry, ściągnąłeś mnie do 

zbójeckiej jaskini! Bo słyszałem przed 

chwilą ryki jakiejś dręczonej przez 

ciebie ofiary! Sądzisz, że mnie tem 

nastraszysZ? Zawiodłeś się srodze! 

Proszę natychmiast mnie stąd wy- 

puścić! 
Kowalec zbliżył się do niego i jął 

przemawiać pojednawczo. 

    

— Słuchaj, jeżeli cię tu „šciągną- | 
łem, to aby całą rzecz wyłożyć! W 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez- 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzażki i wągry 
W. Z. P. 48. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk.* 

+ reperuję Pianina zt 
wynajmuję — Mickiewiczn 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnei, p. Estko. 7702 

    8323 

rzeczy samej użyłem do tego mojej 
żony pani Fanny, czy Franki, jak 

wolisz i nauczyłem ją, co ma mówić, 

zebyś poleciał jak mucha na lep! Pro- 
siłem ją nawet, by tuliła się do ciebie 
w samochodzie, ale tyś nie reagował 
wcale na te zaloty! Co się tyczy krzy- 

ków, któreś słyszał, to cię zapewniam, 
że nikogo nie dręczę, ani nie mordu- 
ję. Zupełnie inaczej przedstawia się 
ta sprawa. Ale, o tem później... Pa- 
gadajmy o naszych interesach. 

— №е тат nic do gadania! 
— Bardzo wiele! i 
—-'Niel а 

— Stefek, mie bądź głupi! Napra- 
wdę cheę załatwić wszystko tak, żeby 
ti się żadna krzywda nie stała! 

— Nie potrzebuję żadnej twojej 
grzeczności! 

Głos Kowalca stawał się napozór 
coraz serdeczniejszy. 

— Słuchaj — mówił. Nakłamałeś 
mi dziś rano, że nie brałeś papierów 
Lipki! Odrazu miałem ipodejrzenie, 
żeś zełgał zwyczajnie! I przekonałem 
się, że tak jest! byłeś przecież u Trau- 
ba i nastraszyłeś go porządnie. 

— Więc je mam! — ostro wyrzu- 
cH Turski, nie zamierzając się dłużej 
zapierać, a podziwiając w duchu, że 
Kowalec tak znakomicie jest o wszy 
stkiem poinformowany. — Mam! Ale 
nie po to dał mi je umierając Lipko, 
żebym je tobie oddawał! 

(D. e. n.) 

— о8880 — 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

„Jeszcze Polska“ 
*, Przemówienie p. pułk. Eugena 

 


