
« 
"R
e a 

Rok X. Nr. 76 (2617). 
    

      
EEDAKCJA i ADMINISTRACIJA: Wilne, ul. Biskupia 4. 

iwymażiec wydwwzkówa przyjmuje cd gedi. 
EMA PREBUBIERANE: minoącanie 5 GÓwczzoniEm do dau ich przesyłką pocztową 

ikga sa mu. jańnizszy., ozówsszia wósańszaiyzw GP. 

    

  

    

LTAWY KARTŻLDYCJ. 
Gdyby tak w roku tysiąc dziewięć- 

set trzydziestym trzecim zbudził się 

z wiekowego snu dziadek ekonomji 

politycznej A. Smith i, przetarłszy 

oczy, dojrzał co się dzieje — zakląłby 

po angielsku i odwróciłby się plecami 

do wszystkich swoich liberalnych wiel 

bicieli. 

Zwłaszcza, jeśliby poczuł opary bu 

chające z kartelowej kuchni. Bo i pro 

szę: wizja swobodnej wymiany dóbr 

zachmurzyła się dziś wysoko ponad 

zwałami kolczastych drutów i niebo- 

tycznych murów celnych, opasują- 

cych współczesne państwa. Pogróżki 

państw, które przegrały wojnę, 

mrażają olbrzymie sumy i torują 

wśród grup bojowych hasła samowy- 

starczalności na” wypadek wojny. 

Zmusza to państwa rolnicze do for- 

sowania przemysłu „za wszełką ce- 

nę*. Państwa przemysłowe zaś, które 

były dotąd rynkiem zbytu dla produ- 

któw rolnych, zaczynają obchuchiwać 

swoje rodzime rolnictwo. W tych 

warunkach międzypaństwowe obroty 

handlowe kurczą się i obejmują sobą 

prawie wyłącznie takie towary, które 

są niezbędne i niezastąpione. Wobec 

tego nadwyżki eksportowe  poszcze* 

gólnych państw piętrzą się w stosy za 

pasów, zwłaszcza ze względu na sta- 

łą racjonalizację produkcji i postęp 

techniczny. Kryzys pogłębia się. Po- 

siadacze zapasów, w pogoni za dora- 

znym zyskiem, podbijają inminus ce- 

my swoich konkurentów, spychając 

je poniżej poziomu opłacalności. 

W atmosferze ceł, ucieczki przed 

kryzysem, nieobliczalnej konkuren- 

cji — wylęgiwują się kartele: Mają o- 

ne na celu zapewnienie swoim człon- 

kom jak najwyższych zysków przez 

ograniczenie, lub usunięcie walki kon 

kurencyjnej drogą porozumienia się 

co do ilości, warunków podaży, pro- 

dukcji, oraz. warunków sprzedaży 10- 

warów. Międzynarodowe kartele kie- 

rują się wyłącznie własnym intere- 

sem. Wyrastają one ponad państwa, 

ponad życie społeczne i polityczne. 

Potrafią pracować na dwie przeciwne 

strony naraz. Pod tym względem 

przekonywujący jest przykład z bro- 

nią angielską dostarczaną ostatnio i 

Japończykom i Chińczykom. Wew- 

nątrz państw kartele świdrują ceny, 

nie licząc się z interesami całości ży- 

cia gospodarczego. W okresie likwi- 

dacji kryzysu oddziaływują one ha- 

mująco przez to, że trzymając się u 

parcie sztywnych niezmiennych cen, 

nie przystosowują się do zmieniają- 

cych się warunków. Wogóle, kartele 

zawsze doprowadzają do niestałości i 

zmienności stosunków gospodarczych 

W okresie dobrej konjunktury prze- 

holowują się w inwestycjach, w okre- 

sie złej konjunktury uniemożliwiają 

ponowne _ podjęcie stuprocentowej 

produkcji. 

za- 

Państwo współczesne toleruje kar 

tele jako zło konieczne. Zdaje ono 50- 

bie sprawę, że kartele zawsze będą 

tworzyć się tam, gdzie istnieje Wy- 

soka ochrona celna i gdzie ze wzglę- 

dc na konkurencję zachodzi koniecz- 

ność regulacji. Dlatego nie zakazuje 

powstawania karteli, lecz dąży do roz 

ciągnięcia nad niemi kontroli. W ok- 

resie dobrej konjunktury zadanie 

państwa polegałoby na tamowaniu ten 

dencji do przeinwestowania, w okre- 

sie złej konjunktury — na zmuszaniu 

do obniżki cen. 
* * * 

W Polsce rola karteli szczególnie 

jaskrawo zaznaczyła się w okresie o- 

becnego przesilenia. Przedewszyst- 

kiem na odeinku cen. Organizacje kar 

telowe zdołały zapewnić swoim ucze- 

stnikom przedkryzysowe ceny towa 

rów gospodarczo całkiem nieuzasad- 

nione. Zwłaszcza, że pod wpływem 

znacznego spadku cen surowców za- 

granicznych oraz krajowych surow- 

ców i towarów nieskartelizowanych. 

tudzież znacznej redukcji płac robot- 

niczych — obniżyły się wszędzie ko- 

szty produkcji, Powstała dyspropor- 

cja cen, która mocno zachwiała rów- 

nowagę gospodarczą. Rozmiary tej 

dysproporcji cen charakteryzują do- 

sadnie wskaźniki cen hurtowych, któ- 

re na koniec ubiegłego roku przy po- 

ziomie 1928 = 100 wynosiły: dla ar- 

tykułów rolnych poniżej 40, dla prze- 

mysłowych nieskartelizowanych 49 

i skartelizowanych 102,6. A więc ceny 

w rolnictwie spadły od r. 1928 po- 

nad połowę, w przemyśle nieskarteli- 

zowanym o połowę, natomiast w prze- 

myśle skartelizowanym nietylko nie 

obniżyły się, lecz nawet wzrosły. 

Oczywiście, taki stosunek cen arty- 

kułów skartelizowanych do nieskar- 

telizowanych stał się najbardziej za- 

sadniczym czynnikiem uniemożliwiają 

cym wprost powrót do równowagi: 

Stąd powstała konieczność wydania 

specjalnych przepisów prawnych, da- 

jących Państwu możność szerszej or- 

jentacji i szerszej ingerencji. 

„Wniesiona przez rząd ustawa kar 

telowa, łącznie z doiychczasowemi up- 

rawnieniami rządu, wynikającemi z u- 

stawy naftowej i dekretu węglowego, 

w oparciu o elastyczną politykę celną, 

zapewnia rządowi możność przeciwsta 

wiania się jakimkolwiek tendencjom 

wyzyskania rynku wewnętrznego to- 

warów przez umowę karteli* — po- 

wiedział premjer Prystor w swojem 

exposć, wygłoszonem w Sejmie, w dn. 

wczorajszym. Motywy rządowe tej us- 

tawy są więc jasne. 

Przejdźmy do jej treści: 

Przepisom projektowanej ustawy 

mają podlegać umowy, uchwały i po- 

stanowienia, które w drodze wzajem- 

nych zobowiązań lub też kontroli mają 

na celu regulowanie produkcji, zbytu, 

cen i warunków wymiany dóbr w dzie 

dzinie górnictwa, przemysłu i handlu. 

Ażeby zaś rozwiać mgłę tajemniczości 

gospodarki kartelowej, ustawa prze- 

prowadza zasadę jawności. Polega ona 

na tem, że 1) wszelkie powyżej wymie 

nione akty prawne będą sporządzane 

na piśmie, pod rygorem ich nieważno- 

ści; 2) w ciągu 14 dni od dnia ich za- 

warcia winien być zgłoszony Ministro- 

wi Przemysłu i Handlu uwierzytelnie- 

my odpis danej umowy; 3) wprowa- 

dzony zostanie rejestr kartełowy do- 

stępny do przeglądania dla osób trze- 

cich. Nakazując zgłaszanie umów pro 

jekt zapewnia również Ministrowi 

Przemysłu i Handlu prawo wglądu w 

ich wykonanie, a to w tej formie, że 

ma wezwanie Ministra uczęstnicy u- 

mów kartelowych będą obowiązani 

do okazywania ksiąg handlowych i do 

kumentów, oraz do udzielania ws.el- 

kich wyjaśnień, pod odpowiedzialnoś 
cią karną za złożenie fałszywych ma- 

terjałów lub nieprawdziwych zeznań. 

Dla zachęcenia kartelowców do 

zgłaszania umów nałożono sankcję 

karną za niezgłaszanie od 50 tys. zł. 

do 100 tys. 

W celu przeciwdziałania szkodli- 

wym społecznie i gospodarczo skut- 

kom umów karteli, względnie ich u- 

chwał, czy postanowień — postano- 

wiono, że będą one ważne o tyle tyl- 

ko, o ile ich następstwa nie zagrażają 

dobru publicznemu. Zagrażają zaś w 

tym np. wypadku, 1) jeżeli regulowa- 

nie produkcji, zbytu albo ogranicze 

nie swobody wymiany dóbr powoduje 

szkodliwe skutki; 2) jeżeli ceny zosta- 

ją bezzasadnie podwyższone lub utrzy 

nmtywane na gospodarczo nieuzasadnio 

Rym poziomie. 

©О „zagrożeniu dobra publicznego” 

rozstrzygać będzie Sąd Kartelowy, 

ustanowiony przy Sądzie Najwyższym 

Zanim jednak sprawa zostanie roz- 
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Marszałek Piłsudski odjechał 
do Warszawy. 

Pana Marszałka Piłsudskiego, któ- 
ry w Środę o godz. 9-ej rano pociągiem 
oschowym eodjechał z Wilna de War 
szawy, żegnali na dworcu p. wojewoda 
Jaszczołt, inspektor armji gen. Dąb- 
Biernacki, dowódca O. K. III gen. 
inż. Litwinowicz, prezes Sądu Apeła- 
eyinego Wyszyński, były minister pro 
fesor Staniewicz. 

WARSZAWA, (Pat): We środę © 
godz. 17.25 pociągiem wileńskim po- 

wrócił do Warszawy Pan Maeszałek 
Józef Piłsudski. Na dworcu powitali 
Pana Marszałka prezes Rady Mini-. 
strów płk. Prystor, minister spraw za- 
granicznych Józef Beck, podsekretrz 
stanu w Ministerstwie Komunikacji 
Czapski, wieeminister spraw wojsko- 
wych gen. Składkowski, szef Sztabu 
Generalnego gen. Gąsiorowski oraz 
przedstawiciele władz. 

„Pakt ententy i kollaborzeji mocarsiW“. 
PARYŻ, (Pat). Dzienniki donoszą, 

że projekt Mussoliniego, przygotowa- 
ny przez włoskie M, Ś, Z, obejmuje 6 
stron pisma maszynowego i nosi tytuł 
„Pakt ententy i kollaboracji pomię- 
dzy mocarstwami Zachodu”, Pakt za- 
wiera 4 artykuły. Pierwszy zobowiązu 

je mocarstwa do utrzymania pokoju. 
Drugi przewiduje 10-letni rozejm. 
Trzeci wprowadza jak najzupełniejsze 
przyznanie Niemcem wolności zbrojeń 
Czwarty przewiduje rewizję trakta- 
tów zgodnie z paktem Ligi Narodów. 

PARYŻ, (Pat), Wczoraj wieczorem 
Mac Donald przyjął w ambasadzie 

Wielkiej Brytanji przedstawicieli pra 
sy międzynarodowej, oświadczając 
im między innemi, że celem rozmów 
jest stworzenie wśród państw europej 
skich stosunków dobrego „ąsiedztwa. 
Należy podkreślić, — konstatuje prem 
jęr — że pracowaliśmy zawsze w du 
chu Ligi Narodów i nasza inicjatywa 
nie zmierza bynajmniej do usunięcia 
jej, przeciwnie, będzie dla Ligi wielką 
pomocą. Premjer angielski oświadczył 
że nie przewiduje się w najbliższym 
czasie żadnego spotkania między am 
basadorami angielskim i francuskim. 

    

Utworzenie rządu łotewskiego 
po 6-ciotygodniowem przesileniu. 

RYGA, (Patj- Po przesileniw rządo- 
wem, które trwało 6 tygodni, powio- 
dło się leaderowi stronnictwa drob- 
nych rolników Blodnieksowi znaleźć 
wspólną platformę dla koalicji rządo- 
wej, opierającej się na łotewskich 
stronnictwach mieszczańskich. 

Premjerem został przywódca par- 
tj! drobnych rolników Blodnieks, tekę. 
spraw zagranicznych objął Salnais,-- 
finanse Annusz, sprawy wojskowe 

    

gen. Bałedis, 
Milberg. 

Q godz. pół do 8 wiecz. rząd przed 
sławił się sejmowi. Premjer Blond- 
nieks odczytał deklarację rządową, 
mad którą rozwinęła się następnie dy 
skusja. Wreszcie sejm wyraził nowe 
mu rządowi votum zaufania 50 głosa 
mi przeciwkse 40-przy:5 wstrzymują 
cych się. 

sprawy wewnętrzne 

  

Protesty wyborcze w Sądzie 
Najwyższym. 

Ustalono datę rozpatrzenia przez 
Sąd Najwższy na posiedzeniu jawnem 
pięciu protestów przeciwko wyborom 
do Sejmu w okręgu Nr. 64 — Święcia- 
ny — Brasłąw — Duniłowicze — Dzi- 
sna. Protesty te rozpatrzone zostaną 

w dniu 24-ym kwietnia r. b. (Iskra;. 

Kronika telegraliczna. 
— Prezydent Roosevelt przyjąt wezoraj 

na posłuchamiu ambasadora R. P. Stanisła- 
'wa Patka. й 

— Ambasador Patek wydał śniadanie na 

cześć Ignacego Paderewskiego. Wieczorem 

prezydent Roosevelt z małżonką wydał na 

cześć. Paderewskiego obiad, na którym był 

obecny ambasador Patek. Koncert Paderew 

skiego odbył się po południu, 
— Nad Rumunją przeciągnęły burze śnież 

me o niezwykłej sile. Szczególnie nawiedziły 

one Banat. Śnieg w wielu miejscowościach 

leży warstwą grubą na metr. Na wielu prze- 

strzeniach przerwane zostały przewody te- 

lefoniczne i telegraficzne. 

Plenum 
WARSZAWA, (Pat). Na środowem 55-tem 

z rzędu posiedzeniu Senatu sen. Wańkowi:z 

zreferował na wstępie nowelę do ustawy 5 
uwłaszczeniu byłych czynszowników, ludzi 
wolnych i długoletnich dzierżawców w woje- 
wództwach wschodnich. Komisja Senatu wpro 
wadziła pewne poprawki i z temi zmianami 
ustawę przyjęto. Następnie sen. Wańkowicz 
zreferował nowelę no ustawy o wykupie grun 
tów, zmieniającą ustawę o chronie drobnyca 

dzierżawców, Ustawę przyjęto. 
Po referacie sen. Wańkowicza przyjęto u- 

sławę o zapewnieniu czasowych mieszkań ro- 
bctnikom rolnym. 

    

Dyskusję wywołała nowela do ustawy a 
funduszu drogowym, którą referował sen. 
SKOCZYLAS. Komisja senacka wprowadza 
pewne poprawki. Ustawę przyjęto z poprawką 

kemisji Senatu. 
Po referacie sen. Skoczylasa przyjęto tak- 

że uslawę o zarobkowym przewozie osób po- 
jazdami mechanicznemi w obrębie gminy mi<j 
skiej. 

„Pod znakiem wiosny hitlerowskiej *. 
OTWARCIE SEJMU PRUSKIEGO. 

BERLIN, (Pat).Dziś po południu sejm pru 
ski odbył posiedzenie konstytuujące. Prze- 
wodnicząey z wieku gen. Litzman (nar.-soe 
jalista) zaznaczył, że obecny sejm pruski 
stoi pod znakiem wiosny hitlerowskiej. 
Wkród cgólnego poruszenia mówea oświad- 
czył, że narodowi soejaliści uznają Hitlera 
za jedynego wodza narodu ńiemieckiego i że 
ialszowaniem historji jest twierdzenie jakoby 
rewolucja narodowa była dziełem kogokoł- 
wiek innego, aniżeli Hitlera i ruchu narodo- 
wo-socjalistycznego, 

Zkolei przedstawiciel niemieeko-narode- 
wych Winterfeld wyraził oezekiwanie, że na- 
dejdzie czas, gdy na czele Niemiec stanie 
znów dynastja Hohenzollernów. Słowa te przy 
jęli niemiecko-narodowi burziiwemi oklas- 
kami. Hitlerowcy zachowali milczenie, 

Następnie sejm pruski przystąpił do wy- 
korów. 

NA PREZYDENTA SEJMU OBRANY ZO- 
STAŁ PONOWNIE NARODOWY SOCJALI- 
STA KERL. WICEPRZEWODNICZĄCYMI 
ZOSTALI NARODOWY SOCIALISTA HA- 
AKE, CENTROWIIEC BAUNHOFF I NIE- 
MIECKO-NARODOWY KRIES. 

Większością głosów sejm przyjął wnio- 
sek naredowyeh socjalistów, postanawiają- 
cy złożenie na podstawie dekretu prezydenta 

Rzeszy z dnia 6 lutego b. r, z urzędu par- 
lamentarnego rządu pruskiego Brauna i po- 
wołanie gabinetu komisarycznego do chwi- 
l wyboru nowego premjera, W końcu przy- 
jęty został nowy regulamin obrad sejmu, 
przewidujący m. in. przymusowe zjawianie 
się posłów na posiedzeniach i ostre kary za 
nieusprawiedliwioeną nieobecność. 

Sejm odroczył się na czas nieokreślony. 

NOWE DEKRETY. 
BERLIN, (Pat). Rząd Rzeszy opracował 

dwa nowe projekty ustaw: jeden w sprawie 
amnestji za przestępstwa, dokonane z. pobu- 
dek patrjotycznych w okresie ostatnich walk 
palitycznych ido dnia 21 marca r. b., drugi w 
sprawie źwałezania akcji wywrotowej, wy- 
mierzonej przeciwko gabinetowi Rzeszy о- 
raz popierającym go stronnictwom i orgu- 
nizacjem, Ustawy ogłoszene będą w formie 
<ddekretów (prezydenta. W przygotowaniu znaj 
duje się rozporządzenie o sądach nadzwy- 
ezajnych do ścigania przestępstw przeciwko 
pestanowieniom dekretów politycznych, 

PORACHUNKI Z PRZECIWNIKAMI. 

PARYŻ. (Pat), „Le Populatre* donosi że 
w więzieniu wojskowem byłej twierdzy w 
Szpandawie wśród innych więźniów poli: 

tycznych, zwłaszcza komunistów, siedzą przy 

strzygnięta w Sądzie, Minister Prze- 

mysłu i Handlu może zawiesić za- 

kwestjonowaną przez siebie umowę, 

uchwałę, lub postanowienie. 

Tak wygląda zrąb tej ustawy. 
* * * 

Resumując: ustawa kartelowa mo 

že odegrač dužą rolę. Daje ona Mini- 

strowi Przemysłu i Handlu takie u- 

prawnienia, jak: 1) możność zapozna- 

nia się ze ścisłemi tekstami umów kar 

telowych, jak również uchwał i posta 

nowień karteli; 2) możność wglądu w 

dokumenty, dotyczące wykonania 

tych umów; 3) możność natychmiasto 

wego przeciwdziałania szkodliwym z 

punktu widzenia dobra. publicznego 

skutkom umów i uchwał karteli przez 

ich zawieszenie, przy jednoczesnem 

skierowaniu sprawy do Sądu Kaste- 

lowego; 4) możność rozwiązania szko- 

dliwej umowy bez specjalnego naci- 

sku gospodarczego. : 

Ustawa kartelowa daje rządowi 

skuteczne środki do przywrócenia rów 

nowagi gospodarczej, 

wskutek dysproporcji cen. Е 

Pozwoli obniżyć wygórowane ceny 

kartelowe i w ten sposób przyjść z po 

mocą rolnictwu, które najbardziej z0- 

zachwianej 

stało dotknięte wysokiem rozpięciem 

cen. Ulgi tej nie można lekceważyć. 

Przecież —— według obliczeń Battaglji 

— zakupy wyrobów przemysłu skarte 

lizowanego przez rolnictwo wynoszą 

600 miłjonów zł. Jeśliby więc obni- 

žono ceny artykułów skartelizowa- 

nych o 20 proc. — otrzymalibyšmy 

120 miljonów obniżki. A' to coš zna- 

czy. 

W dziedzinie obniżenia cen artyku 
łów kartelowych uzyskano już pewne 

pozytywne rezultaty, o czem świad- 

czy zmiżka cen wielu artykułów, jak: 

cukru, żelaza, nawozów sztucznych, 

ostatnio zaś węgla. Pozosłaje jednak ‹ 

wiele jeszcze artykułów, wcale nietk- 

niętych. Przecież w Polsce mamy aż 

70 karteli. Dotychczas brakowało rzą- 

dowi właściwego instrumentu, by sku 

tecznie je zoperować. Uchwalona usta 

wa kartelowa daje rządowi w ręce 

możność skutecznej kontroli przemy- 

słu skartelizowanego i wywarcia na 

cisku, celem dalszych obniżek cen do 

poziomu odpowiadającego obecnej sy 

tuacji gospodarczej. 

Tymczasem kartelowcy denerwują 

się i wołają na pomoc dziadka Smitha. 

* R. 

wódcy partji komunistycznej posłowie do 
parlamentu Thaelmaum i Torgler, których 
traktowamo z taką brutalnością, że musiano 
ich umieścić w szpitalu, Głośny pacyfista nie 
miecki Karol! Osietzky, którego oskarżono 0 
zdradę stanu, zniknął od czasu objęcia wła- 
dzy przez hitierowców. Według wszelkiego 
prawdopodchieństwa został on zamordowa- 
ny. Wiładze hitlerowskie dały to do zrozu- 
mienia jego żonie, 

JEDEN Z KWIATKÓW 
„NARODOWEJ* INICJATYWY. 
LIPSK. (Pat). Znane z antypolskich wystą 

pień nacjonalistyczne „Leipziger  Neueste 
Nachrichten* występują z apelem, domaga- 
jącym się natychmiastowego usunięcia pom- 
nika księcia Józefa Poniatowskiego z jedno- 
czesną zmianą nazw ulicy oraz mostu jego 
imienia. Narodowo myślący Niemey — pisze 
dziennik — nie ścierpią dłużej uwiecznienia 
nazwiska polskiego generała, który dla Nie 
miec żadnych zasług nie poniósł. Nowa: ła 
próba zamachu na pamiątki po księciu Jó- 
zefie, którego postać dziś jeszcze w wielu 
domach saskich otaczaną jest głęboką czcią, 
wywałała wśród kolonji pelskiej w Lipska 
wielkie oburzenie, 

ŻYDZI NIEMIECCY ODGRADZAJĄ 
SIĘ OD ŻYDÓW POLSKICH. 
LIPSK. (Pat), Wysoce znamienną, jak. na 

obecne stosunki w Niemczech, uchwałę pow- 
ziął wczoraj zarząd gminy żydowskiej w 
Dreźnie, rozwiązująe radę gminną wyznanie 
wą, która nie ma rzekomo odpowiadać obee 
nie woli większeści wyborców. Krok ten, bu- 
dzący największą sensację w kołach żydow- 
skich Saksonji, spotkał się z energicznem 
potępieniem zsinteresowanych czynników, a 
specjaknie Żydów polskich, którzy w fakcie 
rozwiązania rady gminnej wyznaniowej do 
patrują się zamachu na swe najżywotniejsze 
interesy kulturałne, społeczne i religijne. 

Jak doncszą dziś z Drezna, uchwała is 
ma mieć pedfoże czysto polityczne i podykto- 
wana została chęcią usunięcia się zawczasa 
Żydów niemieckich przed ewentualnością ko 
nieczności brony współwyznawców polskie 
go pochodzenia w razie powiększenia zamie- 
szek antyżydowskich. Tak więc Żydzi pa!- 
sey w chwili dla nich tak bardzo krytycznej 
porzuceni są nawet przez własnych hraci, 
chywatelń niemieckich, którzy tym manew- 
rem chcą się przypodobać obeenym czyn: 
nikom rządzącym w Niemczech. 

INTERWENCJA ST. ZJED. 
W OBRONIE ŻYDÓW. 

NOWY YORK. (Pat). Gwałty antysemickie 
w Niemczech wywarły w Stanach Zjedmoczo- 
mych olbrzymie wrażenie, Na skutek inter- 
wencji żydowiskich organizacyj sekretarz sta 
nu Hell zażądał od ambasadora amerykań- 
skiego w Berlinie i od konsulów amerykań 
skich w Niemczech sprawozdań 0 sytnaeji 
celem ewentualnego wysłania noty w imię 
sprawiedliwości. 

DEMONSTRACJA PRZED KONSU- 
LATEM POLSKIM. 

WROCŁAW. (Pat). W dniu 21 bm, w po- 
łudnie oddział sztumnówek w hełmach sta- 
lowych, w rynsztunku polowym ze sztanda: 
rem rozwinął swe szeregi przed konsulatem 
Rzeczypospolitej Polskiej we: Wrocławiu. Pe 

    
   

   

Cena 15 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
sd godz. 9—3 ppoł, Rękopisów Redakcja nie zwraca 

te czękewe P. K. O. Nr, 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Teleton 8-40. 

EŃ: Za wiersz miłimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr. za tekstem—30 gr, kronika redakc., komunikaty— 

25%, w namerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczue 100%, zaziejacowa 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżka 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat'. Londyn 30,53 — 30,55 

— 30,62 — 330.39. Nowy York kabel 8,927 — 

8.947 8,907. Paryż 35,03 35,12 — 34,94: 
Szwajcarja. 172,30, — 172,73 — 171.87. Bex- 
lin w obrotach nieof. 212,40. Europejskie słab 
sze. 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA. (Pat). W 12-m dniu ciąg- 

nienia: V kidsy 26 Polskiej Państwowej Ło< 
terji Kiasowej główmiejsz» wygrane padły na 
następujące numery: 

300 tysięcy złot — 37,640, 20 tysięcy 
-2Ł. — 24091, 15 tysięcy zł. — 7.606, 10 ty- 

sięcy — 70.212, 
Dolar w obrotach prywatnych 8.88 1/4. 

  

    

   
  

  

Ostatnie przedstawieniał 

XI WILEŃSKIEJ 

SZOPKI 
AKADEMICKIEJ 

w Ogniske Akadem. — Wielka 24 
Początek o godz. B-ej wiecz. 

CENY: Balkon 49 gr Parter od 88 gr. 

Senatu. 
„ Sen. JUNDZIŁŁ (BBWR) zreferował pro 
jckt ustawy o wykupie przez dzierżawców 
gruntów, zajętych pod budowę, oraz gruntów 
czynszowych w miastach i miasteczkach. U- 

  sławę uchwalono. Następnie przyjęto z kil- 
ku poprawkami projekt ustawy 0 wstrz 
niu egzekucyj dzierżawców grunit< ajętye:r 
pod budowy i położonych w obrębie okręgów 

sędów apelacyjnych w Warszawie, Labłinie 
i Wilnie. 

Zkolei Senat przeszedł do ustawy © Каг- 
telach. Sprawozdawca sen. ROBOWICZ (BB 
WR) podniósł, że ruch kartelowy w ostat- 
nich czasach u nas wzniógł się. Liczba karteli 
podwoiła się do 62. Sprawozdawca zaznaczył 
że komisja senacka przeprowadziła jedną waż 
niejszą zmianę merytotyczną, mianowicie w 
artykule, który mówi o obowiązku zgłaszania 
umowy, ciążącym na wszystkich uczestnikach 
proponuje się dodanić ustępu, że dokonanie 
zgłoszenia przez jednego z uczestników zwal- 
nia od obowiązku pozostałych, 

: [Пвта\ч'(; wraz z poprawkami komisji przy- 
jęto. 

Senat przystąpił do rozpraw nad projektem 
ustawy w sprawie zmian-w ustawie z roku 
1922 0 urlopach dla pracowników, zatrud- 
nionych w przymyśle  handlu oraz nad pro- 
jektem ustawy w sprawie zmian w ustawie z 
roku 1919 o czasie pracy w przemyśle i han- 
dlu. Referował sen. DRUCKI-LUBECKI, któ- 
ry stwierdził, że ustawa o urlopach została 
prawie niepogorszona, bo w brzmieniu sejmo 
wem, z 8 i 5-dniowemi urlopami po trzech l- 
tach. Obie ustawy przyjęto. у 

Dalej Senat przyjął bez zmian nowelę a 
ubezpieczeniu pracowników umysłowych, któ 
rą zreferował sen. ŚWIECKI. Wreszcie przy- 
jęto ustawę o zużyciu kar pieniężnych, na- 
kładanych przez inspektora pracy na akcję 
kulturalną oświatową wśród robotników, Na 
1em posiedzenie zamknięto. я 

—o$$$o— 

Komisje sejmowe 
Administracyjna. 

WARSZAWA, (Pat). Na posiedzeniu sej- 
mowej komisji administracyjnej załatwiono 
sprawę poprawek senackich do ustawy o gra 
ach wojennych. 

Zkołei pos. Sanojca z BB zreferował treść 
trzech wniosków Koła Żydowskiego, Stron- 
nictwa Narodowego i PPS. w sprawie zajść 
antysemickich we Lwowie. Mówca stwierdził 
że wina młodzieży akademickiej jest rnini- 
malna. Młodzież jest state podniecana przez 
czynniki polityczne. Tutaj referent zaznacza, 
że w roku 1922 zamach na prezydenta Naru- 
towicza rozpoczęto od hec antysemickich. Nie 
mniej należy mieć na uwadze, że ze strony 
żydowskiej tak w kraju, jak zagranicą robi 

się „zbyt krzykliwą reklamę dła tych wystą- 
pień antysemickich. Obecnie w Niemczech hi 
tlerowcy raprawdę nie żartłuja a gdzież są 
skargi żydowskie do Ligi Narodów, gdzie аг- 
tykuły w amerykańskich, ancielskich, czy fran 
cuskich pismach. Referent opisuje dalej szcze- 
gółowo przebieg zajść w Biędowie, charakta- 
ryzuje nastroje młodzieży akademickiej, bę- 
dącej pod wpływem obozu Wielkiej Polski. 

Omawiając wniosek posłów Koła Żydow- 
skiego, referent stwierdza, że wniosek cechi- 

„J+ tendencja- generałizowania wypadków. 
Wniosek Klubu Narodowego jest w całej, 2- 
snowie oparty na fałszywych, bądź przekrę- 
conych przesłankach, mających na cela zrzuze 
nie odpowiedzialności za pożałowania godne 
wypadki łwowskie. W: zakończenia mówea 
oresi o odrzucenie wszystkich 3 wniosków 

demonstracy jnych. 
Po dyskusji j końcowych wywodach re- 

ferenta wnioski w sprawie zajść antysemie- 
kich we Lwowie, odrzucono, 

    

        

   

    

Regulaminowa. 
WIARSZAWA. (Pat). Na środowem, posie- 

dzenim sejmowej komisji regulaminowej i 
niatykalności poselskiej, rozpatrywano о4- 
wołania posła Winiarskiego ze Stronnictwa 
Narodowego od kary dyscyplinarnej, nało- 
żonej na miego przez p. marszałka Sejmu, 
oraz posła Staniszkisa też ze Str. Narodowe. 
go ol kary dyscyplinarnej, nałożonej przez 
przewodniczącą komisji oświatowej, Komisja 
większością głosów obydwa odwołania od. 
Jzuciła, а 

Odwołanie posłą Słamiszkisa wywołało 
dłuższą dyskusję na temat, jakie uprawnie- 
nia dyscyplinarne przysługują przewodniczą 
cemu komisji Jak wynikało z referatu prze- 
wodniczącego posła PODOSKIEGO, ścisła in- 
terpretacja obowiązujących przepisów regii- 
łaminu w konsekwencji doprowadza do wnio- 
sku, że przewodniezącemu komisji przysłu- 
gują te sam uprawnienia dyscyplinarne, któ 

     

krótkim postoju oddział ten odmaszenował. re są przyznane marszałkowi Sejmu. 
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Sprawa długów wojennych. 
NOWY YORK, (Pat). Jak donosi 

zwykle dobrze poinformowany kore- 
spondent „Herald Tribune“, prezy- 
dent Roosevelt potępił politykę tar- 
gów w rokowaniach gospodarczych 
oraz w sprawie długów wojennych. 
Korespondent ten dodaje, że rząd Sta- 
nów Zjednoczonych nie jest skłonny 
do zawarcia układów, na zasadzie któ 
rych Ameryka zmniejszyćby miała 
długi jakiegokolwiek państwa wza- 
mian za koncesje handlowe lub stabi- 

lizację waluty: Roosevelt — oświadcza 
korespondent — uważa, że Stany Zje- 
dnoczone powinny umożliwić i ułat- 
wić dokonanie spłat przez państwa 
dłużnicze. Rząd Stanów  Zjednoczo- 
nych zastanawia się podobno nad 
wprowadzeniem czasowego morator - 
jum spłat, przypadających w dniu 15 
czerwca w oczekiwaniu na poprawę 
sytuacji lub uregulowanie międzyna- 
rodowych  problematów  gospodar- 
czych. 

Sytuacja w ośrodkach przemysłu 
włókienniczego. 

ŁODŹ. (Pat). Uruchomiono wczoraj w Ło- 
dzi 20 drobnych zakładów włókienniczych, 
skutkiem czego ekoło tysiąca włókniarzy po 
wróciło do pracy. 

ŁÓDŹ. (Pat). (W, Bałehatowie, powiatu 
piotrowskiego podpisana została umowa mię 
dzy przedstawiciełami związku zawodowego 
włókniarzy a przemysłowcami. Robotnicy u- 
zyskali 10 proc. podwyżki w siesunku do za 
robków ze stycznia r, b. Strajkujący do pra 
ey narazie jeszcze nie przystąpili. W Ozor- 

kowie w dniu dzisiejszym w godzinach ran- 
nych ekeło 700 strajkujących świeżo zgło- 
siło się do pracy. W. Schlcesserowskiej Ma- 
nufakturze na skutek silnej agitacji komisji 
strajkowej do pracy jednak nie przystąpie- 
no. Jedem z członków komisji strajkowej 
Wise został przez robotnice poturbowany. 
W (Ozorkowie panuje moena tendencja za 
pswrotem do pracy, W innych ośrodkach 
okręgu włókienniczego łódzkiege sytuacja po 
postaje bez zmian, Wszędzie panuje spokój. 

Japonia anektuje archipelag Karoliński 
Konflikt Japonji z Ligą Narodów i wy- 

stąpienie tego mocarstwa z Ligi pociąga za 
sobą najrozmaitsze konsekwencje natury po- 
litycznej i polityczno-prawnej. Jedną z ta- 
kieh konsekweneyj jest kwkestja sprawowa- 
nia przez Japenję mandatu nad archipela- 
giem  Karolińskim na południowym Paey- 
fiku, Maniłat ten otrzymała Japonja po woj- 
nie od Ligi Narodów i z jej ramienia spra- 
wowała władzę nad nałeżącemi do Niemiec 
do roku 1914 wyspami Karolińskiemi, 

Obecnie, skoro Japonja wystąpiła z Ligi 
Narodów, mnadat nad Karolinami prawnie 
wygasa, gdyż Japenja przestała być ezton- 
kiem tej instytucji międzynrodowej, z ra- 
mienia której mandat otrzymała. Takby się 
przedstawiała sprawa jurydycznie, ale inne 
zupełnie jest jej cbłicze polityczne. 

Otóż Japonja via faeti wyspy Kariłńskie 
obecnie zaanektowała, uprzedzająe akcję ju- 
rydyczną Ligi Narodów. Minister spraw za- 
granicznych Japonji starał się ubrać sprawę 
aneksji wysp w fcrmę prawną, ale kołega 
jege, minister marynarki, sprawę tę potrak- 
tował szczerzej i etwarciej, oświadczając bez 
owijania w bewełnę, iż ze względu na inte- 
resy bezpieczeństwa i obrony kraju, Japonja 
nie może się zrzec postradania archipelagu 
Karolińskiego. 

Archipelag Karoliński leży nieco na pół- 
moc od równika, składa się z grupy wysp 
i wysepek słabo zaludnionych, których licz- 
ba mieszkańców nie przekracza kilkunastu 
tysięcy. Natomiast wyspy te są bardzo uro- 
dzajne, posiadają znakomity klimat i nadają 
się do kołonizacji, Dla Japonji decydującą 
atoli sprawą są nietyłe atuty klimatyczne 
i ekonomiczne Karolinów, ile ich sytuacja 
geograficzna, pozycja, jaką zajmują w środ- 
ku Pacyfiku w połowie drogi między konty- 
mentem azjatyckim a Australją. Jest to po- 
zycja o ilużej wartości słtrategocznej dla 
państwa militarnego, które jak Japonja гот- 
parządza wielką flotą wojenną i prowadzi 
politykę dałekosiężną. 

Mandatem japońskim nad Karolinami i 
wykonywaniem jego interesowały się dotąd 
błiżej Stany Zjednoczone, które posiadały 
na tym archipelagu kable podmorskie, łączą- 
€e je z lądem australijskim. Ale było to za- 
interesowanie charakteru ekonomieznego, - 

RE z: 
TEZĄ OTRĄBKI 

  

      & do mycia twarzy zamiast 

mydła. Idealnie oczysz- 
czają pory skóry, pobu- 
dzają transpirację i utrzy- 
mują gładką czystą cerę 

  

Dodatkowa opłata radjo- 
foniczna. 

"WARSZAWA, (Pat). „Monitor Polski* z 
dnia dzisiejszego ogłasza zarządzenie Mini- 

stra Poczt i Telegrafów z dnia 15 marca 1933 

r. w sprawie czasowej opłaty radjofonicznej. 

Zarządzenie wprowadza niezależnie od opłat, 

przewidzianych w taryfie opłat radjofonicz- 

mych, ogłoszonej w zarządzeniu Ministra 

Poczt i Telegrafów z dnia 27 września 1929 r.. 

czasową opłatę w wysokości po 30 groszy mie 

sięcznie od posiadaczy każdego odbiornika 

rudjofonicznego. Od posiądaczy radjoodbior- 

ników, którzy przed wejściem w życie żarzą- 

dzenia uiściłi opłatę radjofoniczną za miesią- 

ce objęte okresem ważności niniejszego za- 

rządzenia, żadne opłaty z tytułu niniejszego 

zarządzenia za miesiące te pobierane nie bę- 

dą. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ! 

kwietnia 1938 r. i obowiczuje do 31 marca 

1934 roku: 

  

Teraz, gdy Japonja przez fakt zaanekto- 
wania Karolinów stwarza fakt dokonamy na 
Pacyfiku, gdy, zwolniona od kontroli Ligi 
Narodów, może gospodarować na archipe- 
lagu jak chee i ewentualnie uczynić zeń 
pozycję strategiczną, problemat Karoliński 
wysuwa się na czoło polityki bieżącej i staje 
się kwestją wagi międzynarodowej, gdyż za- 
trącającą o życiowe interesy militarne i po- 
lityczne zarówno Stanów Zjednoczonych jak 
i Anglji, Eche posunięcia japońskiego bę- 
dzie bezwątpienia bardze silne i głośne w 
tych dwóch mocarstwach, a Karoliny zajmą 
miejsce niepoślednie w rzędzie t. zw. trud- 
nych problematów politycznych. E. R: 

PRETENSJE NIEMIEC. 
BERLIN, (Pat). Biuro Conti oglasza komu 

nikat, w którym zaznacza, że w związku z 
powszechnie oczekiwanem w najbliższym cza 
sie wystąpieniem Japonji z Ligi Narodów 
wyłania się dla Niemiec wielkiej wagi spra 
wa dalszych lesów byłych kolonij niemiee 
kieh na wodach australijskich, nad któremi 
posiada dotychczas mandat Japonja. Rząd 
niemiecki protestuje przeciwko oświadczeniu 
Japonji, że zamierza również po wystąpieniu 
z Ligi zachować swój mandat. Zdaniem Nie 
miec, sprawa może być rozstrzygnięta tylko 
znów dynastja Hohenzelernów. Słowa te przy 
kami. iHtlerowcy zachowali milczenie. 

  

KU R J E R 

(ga nie jest już pierwszą poięga morską Świat 
Przed 150 laty 

Dowództwo floty brytyjskiej energieznie 
prze do budowy nowych Dk wojen- 
"nych. 

Admiralicja angieiska nie wierzy, aby 
konferencji rozbrojenioewej w Genewie udało 
się makłonić inne mocarstwa do faktyczne- 
go obniżenia zbrojnych sił morskich, 

Jest więcej niż pewnem, że Wielka Bry- 
tanja nie cdnowi w r. 1936 układu morskiego 
który właśnie w tym czasie się kończy. 

Zaniepckojenie panuje wśród angielskich 
kół morskich. Daje się wyraz przekonaniu, 
że układ londyński, przyiósł Anglji więcej 
szkód niż korzyści, Wprowadzając w życie 
postanowienia układu, Wielka Brytanja ob- 
niżyła siły morskie do tego stopnia, iż, tak 
jak obecnie sprawy stoją, na wypadek woj: 
my mie będzie się mogła skutecznie bronić. 

Floty bowiem obce powiększyły się 0 
mowe, groźne jednostki wojenne, 

Admirałowie angielscy z żalem stwier- 
dzają, że już od r. 1922, daty traktatu wa- 
szyngłońskiege, Anglję uważa się za mo- 
earstwo morskie drugiego rzędu. Przed 159 
laty prymat Wielkiej Brytanji na morzu 
powszechnie był uznanym, podczas gdy о- 
becnie krėlowanie Anglji na morzu chwieje 

się niepskojąco. 
+ Admiralicja angielska szczególną zwraca 
uwagę na wzrost floty francuskiej i włe- 
skiej. 

W przeciągu trzech lat, które upłynęty 
od ugody londyńskiej Francja i Włochy, 
wybudowały 80 nowych okrętów, wliczając 
w to 16 krążowników i 30 łodzi podwod- 
mych. 

Również morskie siły Japonji i Ameryki 
powiększyły się znacznie w ostalnim czasie. 

Anglja ma obecnie mniej nowoczesnych 
krążowników niż Stany Zjednoczone i Ja- 

ponja. Е 
Pod względem tonažu torpodowcėw 1 го- 

zi podwodnych znajduje się na piątem miej 
seu. O 27.000 ludzi mniej służy w angielskiej 
marynaree wojennej, w stosunku do floty 
amerykańskiej, © 3000 tylko więcej od zbroj 
mych sił merskich Japonji. Wi ostatnich pię- 
ciu miesiączch Wiełka Brytanja zwolniła 40 
służby ponad 10.000 marynarzy, 

Admiralieja angielska domaga się od rzą- 
idu, aby wydał zarządzenia, eełem bezzwłocz 

nej zamiany przestarzałych krążowników na 
mowe jednostki, e 25.000 tennach, posiadają 
ce wprawdzie tę samą eo dełąd szybkość. 
lecz ze zwiększeną równocześnie zdolnością 
«ło obrony. 

Według ziłania admirałów  angiełskieb, 
nowe krążewniki powiuny być uzbrojone w 
8 armat, 13-stocalowych 5. 

Prócz tego liczbę krążowników zwiększyć 
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silniejszą była na morzu, niż obecnie. 
trzeba conajmniej z 25 do 100. Jeśliby zaś 
«©kazało się, że dowództwa morskich sił in- 
nych mocarstw zwiększyły dotychczasowy 
kaliber największych armat, wtenczas kali. 
ber dział angielskich nałeży podwyższyć э 
6 cali. 

Admiralicja angielska domaga się, aby 
w bieżącym roku wybudowano i2 do 16 no- 
wych torpedowców i pewną ilość kontr-tor- 
pedowców. 

Powyższe ckręty wojenne odpowiadałyby 
„krążownikom kieszonkowym, które ow 
Niemczech buduje się w dalszym ciągu, 

Ponadfte stan zbrojny sił morskich sta- 

mowczo musi ulec podwyższeniu. 
Takie są żądania admiralicji angielskiej. 
Nie tracąc czasu, przystąpieno już Ao 

wykonania programu z r. 1932, którego re- 
alizację zaniechano, w madziei, że uda się 
powstrzymać wyścig zbrojeniowy. 

Buduje się checnie w dokach angielskich 
3 krążowniki, okręt admirałski, 8 torpedow- 
eów i 2 szalupy. 

Anglja, zdystansowana, s ile chodzi © 
powiększenie morskich sił zbrojnych © nowe 
jednostki przez inne meearstwa, ze zdwojo- 
mą energją stara się je dogonić i prześcig- 

mąć, w. 

  

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
Przywrócenie wzroku ociemniałym. 

Profesor W. P. Fiłatow z Odessy przywró- 
cił wzrok 24 ociemniałych, drogą operacji » 
czu i wstawiania rogówek. Na publicznem z. 
braniu lekarzy-okulistów w Moskwie prof. 
Fiłatow zademonstrował wyniki swych doś- 
wiadczeń i-wyjaśnił istotę i technikę samej 
operacji. W biełmie ocznem ociemniałego wy 
ста się otwór ,.okienko*, w które wstawia się 

odpowiedniej wielkości i formatu rogówkę, 
pochodzącą od innej osoby, której usunięto 

©оКо naskutek jakiejś ciężkiej choroby, lub 
też w miektórych wypadkach, pochodzącą z 
oka zmarłego. Operacja „zajmuje wszystkiego 
5—7 minut czasu. Z pośród pacjentów, któ 
rym prof, Fiłatow przywrócił tą drogą wzrok 
jeden tylko musi nosić szkła, wszyscy zaś in- 
ni widzą dokonale bez szkieł. 

Lot do stratosiery. 
Dyrektor sowieckiego Instytutu Aerologi- 

cznego, prof. Mołczanow, organizuje lot do 
stratosfery na specjalnie w tym celu zbudo- 
wanym aerostacie. Lot ten z udziałem 5—3 
osób ma być dokonany latem r. b. w środko- 
wo-europejskiej części ZSRR. Czas trwania 
letu obliczany jest na 1 2godzin, przyczem ma 
być osiągnięta wysokość przewyższająca tę, 
na jaką się wzniósł prof. Piccard. Uczeni so- 
wieccy mają w czasie lotu dokonać szeregu 

badań naukowych z dziedziny zjawisk elek- 
tro-magnetycznych, . promieni kosmicznych, 
energji słonecznej,archeologji i t. d. 

Dochody Prezydenta Roosevelia. 
Majątek osobisty obecnego prezydenia St. 

Zjednoczonych nie jest wielki. w ciągu ostat- 
nich lat Roosevelt zarabiał rocznie około 15 
tys. dolarów, a ponadto w formie odsetek 

   

  

Gorgonowa przed sądem przysięgłych. 
KRAKÓW. (Pat), Na dzisiejszej rozpra- 

wie przeciwko Gorgonowej zeznawał świadek 
Kudejkowa, siostra Zarembowej. Składa ©b- 
szerne zeznanie o stosunkach w domu Za- 
rebmy po wejściu doń Gorgonowej oraz ko- 
lejnych etapach coraz bardziej zaostrzają- 
eych się stosunków między Lusią i Gorgo- 
nową. Z chwilą, gdy stesunki rodzinne Za- 

remby zaczynały. być napięte, Lusia coraz 
ezęściej odwiedzała ciotkę w jej mieszkaniu 
i zwierzała się ze swych trosk, Lusia chcia- 
ła nawet przeprowadzić się do mieszkania 
świadka, lecz ostatecznie za radą ciotki z0- 
stała przy ejcu. W, Brzuchowicach stosunki 
stawały się coraz niezniošniejsze. Sam Zarem 
ba mėwil šwiadkowi, Kudelkowej, o okolicz- 
ności zlikwidowania stosunku z Gorgonową. 
Lusia bała się, żeby ojeiec nie ożenił się z 
Gergonową, ponieważ matka żyje. 

Oskarżona miała mówić do zmarłej: „Two 
ja rodzina nie mnie nie obchodzi, a eo z 
tobą będzie jeszcze nie wiadomo. W wi- 
gilję Bożego Narodzenia świadek posłał Lu- 
si 'oplatki, po świętach zaś przyszła do Ku- 
delków Lusia, oświadczając, że przenosi rze- 
czy do nowego mieszkania. W dniu 30 grud 
mia Lusia znów przyszła do świadka zmarz- 
nięta i zmęczona, lecz uradowana nowem 
mieszkaniem, Świadek odradzała Lusi sta- 
nowczo wyjazd do Brzuchowie z powodu za- 
wieruchy i mrozu, Lusia jednak oświadczy 
ła, że nie może nocować poza domem, bo 
ojciec byłby niespokojny, ma bowiem wyjść 
Po m mią na stację. 

Następnie świadek na zapytania przewód 
niezącego wyjaśnia szereg szczegółów, doty- 
czących m, in. stosunku Zaremby do żony. 
Wyjaśnia się przytem sprawa zagadkowego 
zamachu samobójczego Zaremby w roku 
1919, kiedy to Zaremba postrzelił się ciężko 
w przeddzień Ślubu urzędniczki ze swego 
biura. 

W tym samym okresie rozpoczął się stan 
nerwowego rozstroju Zarembowej, zakończa 
ny umieszczeniem jej w zakładzie dla obłą 
kanych w Kulparkowie pod Lwowem. 

Następny świadek Tadeusz Kudelka, brat 
cioteczny Lusi, opisuje znane z zeznań jego 
matki szezegóły. Twierdzi ponadto, że po 
zbredni wyraził się do niego StaŚ, że to 
pani zabiła dla pieniędzyć, Od Stasia świs- 
dek słyszał, że Gorgonowa miała się wyra- 

Kara Mustafa, Sobieski i rogaliki. 
Lat temu 250, (był wówczas rok 

1683) zastała wiosna wokoło ciasnych 
w naszem pojęciu murów starego Wie 
dnia wielki ruch. Cesarz Leopold I 
nakazał opodal obu bram (Kaertner- 
'tore) sypać szańce. Trzy tysiące ro- 
botników pracowało codziennie od 
rana do zmroku a nawet okoliczni 
wieśniacy musieli postawić do tych 
robót na przeciąg dwu miesięcy po 
chłopie od każdej zagrody. W marcu 
ukazało się dalsze rozporządzenie, że 
każdy właściciel domu i każdy oby- 
watel miasta musi się w przeciągu + 
tygodni zaprowjantować wraz z ro- 
qdziną i domownikami na cały rok. 
Kto tego nie mógł uczynić musiał opu- 
ścić mury miasta. Zdawano sobie wi- 
docznie sprawę z zamiarów wielkiego 
wezyra Kara Mustafy, który z nasta- 
niem wiosny zaczął swój pochód w 
cełu zdobycia Europy Środkowej. Ma 
szerował on z armją 300.000-czną, 
zwaną powszechnie Turkami, skła- 
dającą się jednak w myśl nowoczes- 
nych pojęć narodowościowych z Wę- 
grów, Rumunów, Albańczyków: i Ju- 
gosłowian. 

Nie jest celem tego artykułu opi- 
sywać oblężenie Wiednia ani też mó- 
"wić o zwycięskiej odsieczy tegoż mia- 
sta, choć zwycięstwo to ma równe 

ławeczka kamienna, 

znaczenie dla historji świata kultural 
nego jak bitwy pod Xeres de la Fon 
tera lub nad rzeką Lech. Celem na- 
szym jest opowiedzieć co dziś jeszcze 
ze śladów oblężenia i odsieczy w Wie 
dniu obejrzeć można, 

Symbol Wiednia, wspaniała kate- 
Gra Św. Stefana, która w kilka dni po 
odejściu Turków obchodziła swój 250 
letni jubileusz, wkrótce ma obchodzić 
500-letni, kryje w swem wnętrzu naj- 
więcej pamiątek. Przechadzka po jej 
wnętrzu jest także przechadzką przez 
zamierzchłe już prawie czasy obłęże- 
nia przez Turków. 

W miejscu, gdzie smukła wieża 
oddziela się w swej wędrówce ku nie 
bu od masywu katedry, znajduje się 

zwana ławką 
Starhemberga. Z ławki tej mógł dzi 
ny ten obrońca Wiednia i Chrześc 
stwa objąć wzrokiem cały nieprzyja- 
cielski obóz: Przez 33 dmi (oblężenie 
trwało 2 miesiące) przychodził on co- 
dziennie na ten swój „punkt obserwa 
cyjny.  Obserwował stąd skutki о- 
strzeliwania miasta, podczas którego 
około 100.000 pocisków wszelkiego 
kalibru spadło na stolicę. 

W przejściu do mieszkania zakry- 
stjana ujrzeć można głowę Turka wy- 
kutą z kamienia i dużą kulę z napi- 

   

zić, że zabić to rzecz nie groźna, bo i tak 
uwolnią. 

W końcu składa zeznania ojciec poprzed 
niego świadka dr. Tadeusz Kudelka, dyrek- 
tor banku, Świadek opisuje bardzo obszer- 
nie pożycie małżeńskie Zaremby z żoną od 
chwili ich pobrania się w roku 1912. Zarem 
bina bardzo męża kochała, Poślubiła go 
wbrew woli redzieów. © jego nieślubnym sy- 
nu nie nie wiedziała. Chorcba jej ujawniła 

się po wojnie, dokładnie zaś po omówionym 
poprzednio niefortunnym zamachu samobój 
czym Zaremby. 

Na tych zeznaniach dzisiejszą rozprawę 
zamknięto. Na rozprawie cbecna byla znanu 
łiteratka miemiecka dr. Elga Kern. Po zakoń 
czeniu rozprawy, gdy policja wyprowadziła 
z sali oskarżoną, p. Kern podeszła do niej, 
ueałowała ją serdeeznie, zamieniając z nia 
przytem kiłka słów. 

  

Nowe filtry wodociągowe w Warszawie. 

  

W dniu 21 b, m. odbyło się poświęcenie 
i uruchomienie zakładów filtrów pośpiesz- 
mych w Warszawie przy ul. Suchej w obec 
mości jprzedstawicieli władz rządowych | 

sem: „Schau, Muhamed du Hund 
1683) (spójrz Mahomecie ty psie). 

Dnia 1 sierpnia podczas oblężenia 
wleciała kula armatnia właśnie pod- 
czas kazania przez okno do katedry i 
dziwnym trafem nie wyrządziła w 
przepełnionym kościele innej krzyw- 
dy, jak tylko tę, jak zgruchotała nogi 
pewnej mieszczce. Zdarzenie to i data 
1683 znajduje się w danem oknie. Pa 
wyżej starego zegara znajduje się w 
wieży kula, ważąca więcej aniżeli 20 
kg — i ta trafiła nieszkodliwie w ka- 

tedrę podczas ostrzeliwania miasta. 

Pamiątką jednak najbardziej zna 

ną i głoszącą na wszystkie strony świa 
ta zwycięstwo krzyża nad półksięży 
cem jest dzwon katedry zwany .„Bru- 
mmerin“ („Burezymucha“) ulany 7 
metalu 180 dział pozostawionyca 
przez uciekających Turków i wyciąg- 
rięty na wieżę wspólnym wysiłkiera 
200 poważanych obywateli. 

We wnętrzu katedry, w mawie 
głównej, znajduje się pomnik popu- 
larnie nazwany „Tuerkendenkmal* 
(pomnik turecki) przedstawiający 
wspólnie wszystkich głównych aklo- 
rów wiekopomnego zdarzenia także i 
króla Jana Sobieskiego. Stoi on sobie 
tam wysoko odziany w kontusz, no- 

   

    

  

   

"gę wysunął naprzód, rękę wsparł na 
biodrze i patrzy dumnie w przestrzeń 
Tylko jest jakby bokiem owrócony od 
swego sąsiada elektora bawarskiego. 

miejskich. Uroczystość uruchomienia  filt- 
rów zaszczycił swą obecnością Pan Prezy- 
dent R. P. Ignacy Mościcki. 

Widocznie nie bardzo mu się to są- 
siedztwo podoba... 

Przechodząc się po ulicach miasta 
można również napotkać ślady oblę 
żenia. I tak np. na pewnym domu 
przy Sterngasse wisi na ścianie w pod 
wórzu na łańcuchu duży kamień, Na- 

pis na tym kamieniu opiewa: ,„Anno 
1683 Jahr dem 20 July ist diser Stein 
aus einer Moerser Dem Dyrkhen aus 
des  Leopoldstadt  herausgeworfen 
worden. Wegt 79 Pfund*. (Przekład 
tej barokowej niemczyzny brzmi: „W 
r. 1683 20 lipca wystrzelono ten ka- 
niień z moździerza tureckiego 7 Len- 
poldsładtu. Waży 79 funtów): Także 
w wielu innych domach można zauwa 
7 wmurowane w fasadę zewnętrz 
ną tureckie kule. 

  

„Sobieskigasse* natomiast w dzie? 

nicy Alsergrund jest jedną z najbrzy- 
dszych i najmniejszych uliczek Wied 
ni Dlaczego tak się stało? Odpo- 
wiedź na to dał Grilparzer: nazwał 
ic „podzięką domu Habsburgów”. . 

Piękniejszą, bo tyłko przez lud za- 
chowaną pamiątką po Polakach jest 
piękna góra w Agstein pod Wiednie:a 
zwaną ,Polackenkopf*. 

Pewnego rodzaju żywą pamiątką 
po Turkach jest tradycyjny obchód 
wiedeński zwany „Eselsritt'* (jazda na 
ośle) i przypominający żywo krakow- 
ski obchód „Lajkonika, Symbolizu- 
je on sromotną ucieczkę Turków. 

  

  

  

kapitału, odziedziczonego po ojciu, pobierał 
5 tysięcy dolarów. Matka prezydenta jest na- 
tomiast bardzo zamożna i przed kryzysem 
majątek jej oceniano na miljon dolarów. Kry- 
zys jednak odbił się dotkliwie na dochodach 
Rooseveltów, to też byli zmuszeni przed ro- 
kiem wynająć dom, jaki posiadają w New- 
Yorku. 

Jako prezydent Stanów Roosevelt pobierać 
będzie 75 tysięcy dolarów pensji rocznej oraz 
taką samą kwotę na koszta reprezentacyjne 

i podróże. 

Rodowód narodowego socjalizmu. 
Narodowy socjalizm nie datuje się od Fi 

tlera. W numerze „Dziennika szlachty nie- 
mieckiej* z 12 czerwca 1887 r. znajduje się 
odezwa nawołująca po raz pierwszy w Niem- 
czech do założenia partji narodowo-socjali- 
stycznej. Przedstawiając program partji, nie- 
znany autor tego manifestu posiłkuje się idc- 
ami zaczerpniętemi z ówczesnych prądów e 
konomicznych, lansowanych przez Winkel- 
blocha. Odezwę zaczyna od stwierdzenia, że 
wszystkie niemieckie partje polityczne zban- 
krutowały, najwyższy zatem czas, aby stwo- 
żyć partję jedności narodowej, którą nazw+- 
łcby się partją narodowo-socjalistyczną. Chry 
stjanizm, maejonalizm, ruch społeczny — te 
trzy zasady winny wejść w program partji. Ri 
smarcka uważa autor za pierwszego repre- 
zentanta nowego ruchu. Artykuł kończy się 
znamiennemi słowami: „Utwórzmy powyższą 
partję pod przewodnictwem ks. Bismarcka, 
pierwszego uświadomionego narodowego so- 
cjalisty. 

Ponadto w Czechach w r. 1915 utworzono 
„niemiecką robotniczą partję narodowo-socja 
listyczną”. Stąd właśnie wywodzi się dokład- 
na nazwa partji Hitlera: Obecny kanclerz 
Rzeszy nie jest więc wyłącznym twórcą i wy- 
nalazcą ruchu narodowo-socjalistycznego w 

Niemczech. 

  

  

Namiętny młodzieniec z sercem 
z prawej strony. 

Miłość idzie czasami bardzo krętemi ścież 
kami. Sposób, w jaki 22-letni Konstanty Diu 
zdobył serce nieprzychylnej mu panny, może 
być tego wymownym przykładem. 

Młody Rumun zakochał się na śmierć i 
życie w córce wziętego adwokata w Bukaresz- 
cie. O małżeństwie panna nie chciała słyszec. 
Po ostatecznej rozmowie, gdy córka adwo- 
kata odebrała młodzieńcowi wszelką nadzieję, 

Konstanty uznał, że życie nie przedstawia dla 
niego żadnej wartości, Zakupił rewolwer, po 
czem wpakował sobie dwie kule w lewą pierś 
akurat tam, gdzie normalnie znajduje się sor- 
ce. Wkrótce znaleziono desperata w kału 
krwi. Odwieziono go natychmiast do szp” 
i tum zdumieni iekarze stwierdzili, żz m'edy 

człowiek posiada serce z pruwej strony 
Konstanty Diu przyszedł „uż do zdrowia. 

('heenic serce jego łopocze radośnie z praiwej 
aastrony, gdyż droga imu osoba, przejęla d> 
głębi samobójczym krokiem adoratora,. zgo- 
d>tax się cudać mu swą rękę. 

    

   

Niesamowita zjawa. 
Przed kilku dniami żołnierz, trzymający 

straż przy baszcie w Londynie, usłyszał nagle 
w nocy przerażający krzyk, wzywający ratun 
ku: „Na pomoc. Na pomoc* — krzyczał ktoś 
z głębi baszty. Skoczył natychmiast w tym 
kierunku, skąd dochodził krzyk i natknął się 

na młodego żołnierza, który również stał na 
warcie. Blady i niemy ze strachu, nie mógł 
w pierwszej chwili słowa przemówić. Opodal 
leżał porzucony karabin. 

iKedy później oficerowie pytali żołnierza, 
t» było ak jego krzyku i śmiertelnej 

sięgając na swój honor, 
przed sobą zobaczył zja- 

wę Anny Boleyll, ściętej żony Henryka VIH 
Oświadczył również, że w rysach twarzy po- 
dcbną była zupełnie do portretów, które wi- 
dział, 

Żołnierz, któremu wydarzyła się ta nie 
codzienna historja, uchodzi za całkowicie zró- 
wnoważonego i halucynacja wydaje się jego 
przełożonym mało prawdopodobna. W pierw- 
szej chwili były trudności z wartownikami, 
gdyż nikt nie chciał trzymać straży wewnątrz 
Baszty. Dopiero groźbą surowych kar prze- 
łamano opór, wysyła się jednak na fatalne 
miejsce po kiłku ludzi naraz, aby im było sa 

ej w „godzinie duchów". 

EEE 

    

Najpopularniejszą jednak pamiąi- 
ką i z pewnością strawniejszą od ka- 
miennych kul tureckich. jest — 
galik*. Pieczywo to przypomina, 
swym kształtem półksiężyce zaczęli 
piekarze wiedeńsey wypiekać, by о- 
kazać swe lekceważenie dla świętego 
znaku Mahometa. I nie spodziewali 
się pewnie tego, że rogalik dokonał 
tego, o co się ółksiężyć mapróżno 
starał — opanował cały świat. 

ro- 

      

  

W, bibljotece narodowej w Wied: 
niu znajdują się monety i medale bi- 
te na pamiątkę zwycięzców, między 
innemi także piękny medal z podo- 
bizną Sobieskiego. Przedewszystkiemm 
najbardziej godne widzenia są pla- 

ny zrobione zarówno przez oblegają- 

cych jak i oblęganych. a wiedeń- 
skiej mapie pola bitwy dokładnie za- 
kreślono odcinki armji oblężniczej 
jak np. allhie kommandierte der J 
nitscharen — Aga, dort Hussein Pasch 

aus Damasko it. p. 

Przechadzka nasza w poszukiwa- 

riu pamiątek tureckich i polski 
skupiona w ciasnych ramach tego : 
tykułu musi być pobieżna. Nie popro- 
wadziła nas na Kahlenberg, gdzie. w 
kościołku niejedna się znajduje pa- 
miątka polska, ani do muzeum woj- 

skowego. Nie zawiodła nas do archi- 
wum. w którem znajdują się akta opo 
wiadające o tem, że podczas oblęże- 
nia „zając z dachu* („Dachhadse*) ko 
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WIADOMOŚCIz KOWNA 
MINISTER ZAUNIUS O ZAGADNIENIACH 
LITEWSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ. 

19 marca na zaproszenie oddziału Związ- 
ku Odzyskania Wilna minister spraw zagra 
nicznych dr. Zaunius wygłosił odczyt n. t. 
„Zagadnienia polityki zagranicznej bieżącej 
doby*. Referat swój rozpoczął prelegent 
od omówienia sprawy wileńskiej, która juz 
od szeregu lat stanowi kamień węgielny całej 
polityki zagranicznej Litwy. Po daremnych u- 
siłowaniach Ligi Narodów zalagodzenia kon- 
flikiu polsko-litewskiego drogą rokowań d 
plomatycznych Liga w myśl obowiązuj 

procedury į przyjęła na podstawie części 4 $ lo 
paktu L. t. zw. zalecenia ostateczne. Przy- 

jecie USS osłatecznych, które nawiasem 
nie zadowoliły ani Litwy ani Polski, było 
wielkim ciosem moralnym dla autorytetu Li- 
gi, która odmawiając dalszego pośredniczeni+ 
w zatargu stwierdziła swą niemoc. 

Dalszym etapem na drodze rozwoju sporu 
wileńskiego było usankcjonowanie aktu gwał- 
tu polskiego przez Radę Ambasadorów, skut - 
kiem czego sprawa wileńska, jako taka, mu- 
siała zejść z porządku dziennego na forum 
międzynarodowem. Dyplomatcja litewska ni- 
gdy jednak kwestji wileńskiej nie zaniedby- 
wała i przy każdej możliwej okazji przypo- 
minała światu o krzywdzie, wyrządzonej przeź 
Polaków Litwie. Wewnątrz kraju sprawa wi- 
leńska jest niezmiennie żywa i nabrała cech 
ruchu narodowego, co według min. Zauniusa 
jest m. in. wielką zasługą Związku Odzys- 
kania Wilna. 

Polityka zagraniczna Litwy, jako kraju 

małego, opartą jest na dwóch podstawowych 
zasadach: „pokoju i prawie. Z tego też wzglę 
du Litwa przywiązuje wielką wagę do ścisłej 
współpracy z Ligą -Narodów.. Niestety, 
wyżej wymienionych powodów sprawa wileń- 
ska musiała zejść z porządku dziennego na 
forum genewskiem: i dopiero ko: flikt chińsko 
japoński w sprawie mandź umożliwił 

jej powrót. Podczas przyjmowania w sprawie 
zatargu chińsko-japońskiego zaleceń ostate- 
cznych ($ 15 cz. 4 paktu L. N.) delegat Litwy 
w osobie ps Zauniusa wskazał, iż wyrażenie 
nagany Japonji i zakończenie przez to spra- 
wy bez rozstrzygnięcia sporu jest wysoce 
szkodliwe dla autorytełu Ligi Narodów, wo- 
bec czego Liga nawet po przyjęciu tych zaie- 
ceń musiałaby szukać dróg do rozwik 
konfliktu na Dalekim Wschodzie. Jakkolwiek 

trudno przypisywać głosowi delegata I.itwy 
w tej kwestji rolę decydującą, Liga wobec 
stanowczej postawy delegacji litewskiej wnio 
sek ten przyjęła. Wynik ten ułatwi ponowne 
podniesienie w Genewie kwestji w:leńskiej, 
to też w odpowiedniej chwili sprawa ta wply- 
nie pod obrady w Lidze Narodów. 

Przechodząc zkolei do omówiena kryzy- 
su gospodarczego, nękającego cały świat, mi- 
nister Zaunius podkreślił, iż czy » są wszeł 
kie usiłowania w celu wybr z depresji 
ekonomicznej. Litwa na szczęście nie osiada 
wielkich długów zagranicznych co matwia 
jej sytuację. Państwu i jego obywatelom 
należy przedewszystkiem zalecić oszczędność 
we wszystkich dziedzinach. 

Jaka jest sytuacji Litwy i 
przed mią perspektywy? 

Dr. Zaunius sądzi, że podsiuw do zbyt- 
niego pesymizmu niema, jak również nie mo- 
żna bagatelizować rozwoju wypadków [o- 
głoski opozycji o niebezpieczeństwie są prze 
sadzone. W sprawie Kłajpedy Niemcy nie 
mają podstaw do przedsiębrania zaczepnych 
kroków. Również w sprawie korytarza nace 
ży przypuszczać, iż rząd niemiecki będzie s 
powodował zimną rozwagą. Niemcy, które 

tyle osiągnęły w polityce międzynarodowej 
drogą pokojową, nie mają racji chwytać się 
niepewnej walki orężnej. Naturalnie należw 
unikać wszelkich incydentów, które mogą 
wywołać nieobliczalne następstwa, jak to by- 
ło z Serajewem. 

W związku z pogłoskami o tajnych roko- 
waniach z Polską i utworzeniu bloku państw 
bałtyckich p. minister zauważył, iż polityka 
Litwy w tych sprawach jest tradycyjna. Lit- 
wa chce współpracy z małemi państwami, jed 
nak nie może się zgodzić na oddanie się pod 
dyktando Polsce. Nieprawdą jest, iż Polacy 
ofiarowują Litwie Wilno, jednak należy pczy- 
znać, iż sprawa wileńska posunęła się znucz- 
nie naprzód, wywołując zainteresowanie czyn 
ników neutralnych. W sprawie wiłeńskiej 1.1- 
twa winna prowadzić politykę niezależną. Dła 
Litwy możliwemi do przyjęcia byłyby tylko 
takie warunki, które zwróciłyby jej Wilno, 
bez żądania rekompensaty, mogącej stanowić 
niebezpieczeństwo dla jej niepodległ 
(Wilbi). 
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RADJOWY ODCZYT PROF. BIRŻYSZKI O 
LITEWSKOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE 

PRZED WOJNĄ. 

Dnia 20 marca wygłosił prof, Birżyszka 
przez IRadjo kowieńskie odczyt ma temat 
tewskości na Wiileńszczyźnie przed woja4 
światową. W odczycie tym oświadcza prof. 
M. B: Jka, że okres mickiewiczowski nie 
był polski. Uniwersytet wil>ūski interesowal 
się wówczas litewskością. W 1864 roku w 
Wiilnie utworzyła się grupka literatów bitew 
skich z Alkilajtisem A Daukszą na czele. 
W| 1863 roku wódz powstańców Kallinowis! 
wyraźnie mówił, że walczy nie o wolność 
Polski, a Litwy. Jedynie dzięki intrygom 
warszawskim polskošė wdzierata się do Wi- 
leńszczyzny, Wiszystko wskazuje, že Wilno 
zawsz: było ośrodkiem odrodzeia marodo- 
wego Litwy. Talkiem też powinno pozostać 
Wilno ® т sztości. Wilno musi wrócić do 
Litwy dzięki Jitewskim wysiłkom. (Wilby 

  

  

   

  

   

          

drożyzny aż 30 srebrnych gro 
potomni zwierzę 'to już tvłko - 

ty 

- Ко- 
tem nazywamy: W aktach tych mówi 
się także dużo o naszym rodaku Koi- 
czyckim, który wyprosił sobie niezna- 
ne wówczas jeszcze nikomu „małe 
zielone ziarna” porzucone przez Tu:- 
ków — i który iest praojcem kawia.- 
stwa całego Świata, fachu kwitnącego 
mimo kryzysu na całym świecie... 

Na zakończenie jeszcze jedna cic- 
kawa pamiątka po Turkach. Kara 
Mustafa dostał się na koniec przecież 
do upragnionego Wiednia. Turecki 
ten Napoleon, który marzył o tem, bv 
cała Europa składała hołd półksięży - 
cowi, zosłał w kilka tygodni po od- 
sieczy Wiednia na rozkaz swego sut- 
tana uduszony w Białogrodzie, tamże 
pogrzebany. Czaszkę jego wraz z czer 

wonym sznurem, którym go uduszo- 
no i koszulę śmiertelną znalazły w 

ska cesarskie, gdy zdobyły w kilka 

lat później Białogród. I dziś w Muze- 
um miasta Wiednia, obok listu, w któ- 

rym grozi Mustafa, że „uporczywym 
obrońcom Starhembergowi i bisku- 

powi Kollonicowi wtnie własnoręcznie 

głowę znajdują się wyżej wspomnia 

ne przedmioty i czaszka Kary Musta- 

ty. A Dr, Ludwik Gewis. 
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WILEŃSZCZYZNA W DNIU 19 MARCA. 
MOŁODECZNO. 

Wyłoniony staraniem Sekretarjatu Powia 

towego BBWR, na (posiedzeniu w dniu 1 

marca w. b., Komitet Obywatelski w skłałdzie: 

Przewodniczącego p. starosty powiatowego 

Mirosława. Olszewskiego oraz- członków pp. 

ppłk. dypl. Smolarskiego, Lukaszewicza Sta- 

misława, Inspektora Szkolnego Szepietow- 

skiego Romana, inspektora powiat. PZUW. 

Baneia Feliksa, sędziego Dmochowskieg ». 

prezesa KIPW Szezuckiogo, burmistrza Ta 

deusza Rylskiego, ks. kapelana Władysława 

Maławski”go, iks. proboszcza Józefa Moro- 

zowa, majora Ozióbka i komendanta Źw. 

Strzel. Sthokowskiego zorganizował w Moło- 

decznie dnia 19 marca r. b. uroczysty ob- 

chód imieninowy ku czci Wodza Narodu 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud- 

skiego. 
Uroczystości te, naogół bardzo imponu- 

jące, miały przebieg mastępujący. Dnia 18 

b. m. o godz. 18 capstrzyk orkiestry woj- 

skowej 86 p. p. i przemarsz oddziałów woj 

skowych i p. w: 
Dnia 19 b. m. o godz. 7 — uroczysta po- 

budka, następnie ро uroczystych naboż?ń- 

stwach w Cerkwi Prawosławnej i Synagodze, 

© godz. 10 odbyła się msza polowa w obrę- 

bie koszar 19 p. a. I. odprawiona przez ks. 

kapelana Władysława Malawskiego. W na- 

Dbożeństwie wzięli udział przedstawiciele 

władz państwowych ze strostą powiatowym 

p. Olszewskim i zastępcą dowódcy 86 p. t- 

płk. Żabińskim na czele, przedstawiciele 

Rady Pow. BBWR, magistratu m. Mołodec*- 

na, regu organizacyj społecznych oraz 

społeczeństwo. 

Po nabożeństwie starosta powiatowy p. 

Olszewski, w cbecności zast. dowódcy 86 p. 

p. p. pik. Żabińskiego odebrał defilad: 

W defiladzie dzięły udział oddziały woj- 

skowe, przysposobienia wojskowego i poli- 

<ji, organizacje społeczne oraz dziatwa 

szkolma. 
O godz, 14 w kinie „Bajka odbyła się 

akademja bezpłatna dla ludności miasta 

Mołodeczna i okolic, następnie o godz. 16 

Akademja wojskowa w Helenowie, o godz. 

19.30 urcczysta akademija znów w kinie 

„„Bajka“, urządzona straniem Komendy Po- 

wiatowej Związku Strzeleckiego, na którą 

się złożyły: deklamacje, melodeklamacje, ob- 

razy sceniczne, obraz sceniczny Ww 3-ch o 

słonach „Serce Komendanta', oraz chór s 

powszechnej Nr. 1. Pozatem odbyła się aki- 

ddemja w Ognisku Kołejow=m. 
Gmachy Państwowe, pnubliczne i prywa- 

ine już w dniu 18 marca r. b. wieczorem 

były iluminowane i ozdobione zielenią i cho- 

rągwiami o barwach narodowych. W ok- 

mach witryn widniały portrety Pierwszego 

Marszałka Polski Józeta Piłsudskiego. KW 

POSTAWY. 
Nie było żadnego domu, na którym aie 

powiewałyby chorągwie, a często portrety 

Marsząika, tonące w zielini przy iluminacji 

elektrycznej. W! sobotę 18 marca b. r. o godz. 

18 na placu rynkciwym, przed tablicą pamiyl 

Rową ustawił się oddział Straży Ogniowej 

z orkiestrą, która odegrała hymn. narodowy. 

Przy dźwiękach „Piemwszej Brygady" cap- 

strzyk ruszył ulicami miasta, p ągając 74 

sobą wielu obywateli. Nazajutrz dnia 19 

marca już od godz. 7 rano tam i ówdzie ciąg 
nęły oddziały bądź rezerwistów, bądź strze|- 

ców, zaś ma strzelnicy oddawano strzały do 

"Tarczy Narodowej. O godz. 10 rano na placn 

rynkowym przed tablicą pamiątkową nastą- 

pił raport oddziałów mwratych, który przy- 

jął starosta powiatowy p. W. Niedźwieck 
major Eug. Kamiński i prezes Powiatow j 

Fed>racji PZOO p. Kazimierz Protassewics. 

oraz prezes Komtelu Obchodu,  Pienwszi 

kompanja honorowa rezerwistów pod bronią 

за @1а zaaczny oddział Stnzelecki, poczem 

<druga kompanja ', oddział podo- 

ficerów rezerwy, kawalerji rezer- 

wisłów w eile 40 koni i Straż Ogniowa 

+ do kościoła i cenkwi. Po uroczysten 

ństwie we wszystkich  świątyniaca, 

odbyła się defilada tych oddziałów w ogól- 
nej liczbie około 400 osób przy b. wielkiej 
ilości obecnego społecz?ństwa. Po defiladzie 
odbył się na otwartem powietrzu skrom! 
©biad polowy żołnierski, oraz w dalszym 
«iągu strzelanie na strzelnicy. Wielu strzeł 
«ców i rezerwistów zdobyto oznaki P. O. 5. 
TU i II klasy. O gełżz. 14 w Domu Ludowym 
trwała akademja urządzona staraniem K'*- 
rownictiwa Szkoły Po: hnej w  Posła- 
wach. O gdz. 20 odby zór poświę- 

«cony Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Przemó- 

wienie wygłosił p. Kochalski, członek Zw. 

№ 5. Р., a sekcja widowiskowa przy zarzą- 
dzie powiatowym Związku Strzeleckiego ©- 
śdegrała dwie sztuczki p. t. „Szaleńcy” 
„Krew nie woda*%, Deklamacje rwygłoszone 

rzez p. Szynkowską, siostrę Ś. p. pi 

Żwirki, wywołały burrzę oklasków. 

DRUJA. 
Uroczystość rozpoczęła się w sobolę 18 

marca capstrzykiem z orkiestrą 19 Baonu 

        

    

   

  

   

  

      

  

  

  

    

  

  

   

  

   
   

  

      

  

     

       

  

    

          

       

KOP, przy udziałe wojska, oddziałów PW, 
Straży Pożarnej i oddziału kolejctwego. Po- 
<hód zakończono ogniskiem przy grobie 
„Nieznanego Żołni *. Tu orkiestra naj- 

pierw odegrała wiązan pieśni polskich, 
ale dobitnie przemówił ob. 

  

poczem krótk 
zerwieniec, któr: jako podpor. 

nad oddział>m. 
а! p. por. Kozubek. Po wygło- 

amacji przez strzelca D. Kapus.ų, 
iwały do koszar. 

   
  

  

  szeniu deki 
oddziały odmaszer 

„Row 
imienin 

    

            

   

  

nie 
dla 

   kademja у 
miała ucz. 7 kl 

Wieczorem tegoż 
szkolnej. Odczył o LrSZ. 
gimn. Wanda 6 
dnia szkoła w 

19 b. m. odprawiono o godz. 9-ej w koś- 
     

  

> pr udziale 

wojska i WSZ) acyj, zaś [po na- 

bożeństwie od . Odbyły 5.6 
  

    

również nabożeństwa mw cerkwi i synagodz:. 
Po poł, o godz. li-ej wspólna akademja, 

-zelnie zap łnionej publicznością suli 

gimnazjalnej. Akademję zagaił prezes Kon 
teiu Obchodu p. Kozbek J., pocze 
odczyt o Marsz PHsudskim wygłoś: 
TL. Muchówna naucz. szk, powsz. 
akademji był bogaty. Z zapałem wygłoszcne 

   
  

    
      

      

    

  

        

  

zostały deklamacje przez dw strzelczyn'e 
ało: A. mańską i rndtównę. Ponad- 

to gimn. w г cje — jako    wy cbraz do » 

imienin Mar: 
ma uroczysl 

у Gołubiew. 
dalekim odgło- 

tepianowej ucz. 
Baran, 

   

  

    
ej gry # sie strzałów i «ie 

Zbigniew 3 kl. gimu. 

PONARY. 
W dniu imienin Mai 

oddziuł Związku Strzeleckiego w Ponarach 

zorganizował akademję, na której p. Boles- 

ław Pietkiewicz, referent wychowania oby- 

watelskiago oddziału wygłosił odczyt o Ż 

<iu, czynach i zasługach Marszałka wobes 

Ojczyzny. i 

Resztę programu akademji wypełniło od 

granie jedoaktówiki historycznej, deklamacje 

okolicznościowych wierszy | śpiewy piosenek 

legjonowych. 

Wi akademji wzięła 
mieszkańców Ponar. 

  

ka. Piłsudskiego 

   

  

   
  

udział większość 

  

    

     
   

SZUMSK. 
Dzień imienin P. Marszałka Szumsk ob- 

chodził niezwykle uroczyście... W godzinach 
porannyh przed świetiicą strzelecką stanęły 
w dwuszeregu olddziały Strzelca z terenu ca- 
łej gminy, straży ogniowej i młodzieży szkol- 
nej. Płac zaległy tłumy ludzi z Szumska 
i okolicznych wiosek. Raport oddziałów od=- 
brał prezes Zw. Strzeleckiego p. Kazimierz 
Kowalski, poczem po odczytaniu rozkazu 
Komendy P. W., zgromadzone oddziały po- 
maszerowały. do kościoła na mszę św. Tu 
ich jednak spotkał ciężki zawód. Oto okaza- 
ło się, że niema nabożeństwa, gdyż ksiądz 

gdzieś niespodzie' » wyjechał(?) 
żona tem lukiność pomodliła się w kościele, 
chór strzelecki z Kowalczuk wykonał szerag 
pieśni nabożnych, jpoczem odśpiewano „Boże 
<oś Pellskę*. 

Po tem zaimpro 
które ma ludności w. 
nastąpiła defilada ox ałów i ich odmarsz 
do świetlicy strzeleckiej na uroczystą aka- 
demję. Obszerny lokal nie mógł pomieścić 
tych wszystkich, co chcieli wziąć udział w 
zbiorowym hołdzie dla P. Marszałka. 

Akademję wypełniły przemówienia, de- 
klamacje i pieśni lesionowe oraz przedsta- 
wienie sztuki p. t. „Szaleńcy przez zespół 
aktonski strzelców szumskich. Marsz I-ej Bry 
gady i „Rota“ zakończyły uroczystość. 

TROK 
Dnna 18 marca o godz. 10 rano Szkoła 

Powszechna w Trokach urządziła uroczystą 
akademję w sali „Kopista* ku czci I 
Marszałka Połski Józefa Piłsudskiego. O + 
19-ej odbył się capstrzyk 22 bacnu K. O. P. 

W, dmiu imienin Marszałka zaraz po mszy 
zorgamizowano defiladę, w której wzięta 
czynny udział m. in. i szkoła powszechna 
w Trokach. W] tymże dniu o godz. 13 spo- 
ieczeństwo trockie i okuliczne wespół z woj- 
skiem uczciło Marszałka Piłsudskiego aka- 
demją na placu koło „Słupa Pamiątkowega 
O godz. 19-ej zaś Związek Strzelecki wysta- 
wił w sali , Kopista* sztukę ściśle związaną 
ze wspomnieniami o dawnych bohaterskich 
walkach żożnierzy polskich pod dowódz!- 
wem J. Piłsudskiego. 

BYSTRZYCA. 
Ludność Bystrzycy, zda się zapomnianej 

wiosczyny pod Wilnem, podniośle święciła 
dzień imienin Marszałka. Staraniem miej- 
seowego kierownika szkoły powszechnej p. 
Maleja młodzież szkolna i oddział przytpo- 
sobienia wojskowego wzięły udział w nabo- 
żaństwie, a następnie w akademji urządzo- 
nej w lokalu sz Alkademję zagaił p 
Malej odczytem o zasługach Marszałka dla 
Polski. W obszernym lokalu szkoły zgro- 
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madziła się wieś cała wznosząc okrzyki na 

cześć Marszałka. 
W. obchodzie wziął udział komendant Р. 

W. z Willna porucznik Arkadjusz Lietz. 

ORZEŁÓWKA. 
Oddział Związku Strzeleckiego w Orze- 

łówce z okazji imienin Marszałka Piłsud- 
skiego zorganizował akademję we własnej 
świetlicy, ma której zgromadzili się wszyscy 
mieszkańcy wioski, 

Okolicznościowe przemówienie  wygłos:ł 
nauczyciel" szkoły miejscowej p. Józef Ryb 
nik charakteryzując pracę Komendanta dla 
Polski od wczesnej młodości aż do chwili 
obzenej, Zebrani długo wiiwatowali na cześć 
Wodza. Po odśpiewaniu szeregu pieśni i 
klamacjach odbyło się nadzwyczajne walne 
zebranie członków Związku Strzeleckiego z 
racji 25-ej rocznicy powstamia ruchu strze- 
leckiego. Zadeklarowano wziąć udział w o- 
gólnopolskim międzynarodowym konkursie 
pracy Związku Strzeleckiego. 

WORNIANY. ъ 
Obchód ku czci P. Marszałka Piłsudskie- 

go zapoczątkowano już w sobotę. W. go- 
dzinach wieczornych za «miastem zaplonęiv 
w polu ogniska strzeleckie, poczem oddziały 
Strzelca przemaszerowały ulicami ze śpie 
wem. 

W! miedzielę, po nabożeństwie odbyła się 
defilada Strzelców i straży ochotniczej przed 
prezesem Związku Strzeleckiego. 

W południe w domu ludowym odbyła się 
akademja, na której wygłoszono szereg prze- 
mówień o życiu i działalności Wielkiego 
Budowniczego Polski . Mocarstwowej. 

Zawody strzeleckie zakończyły uroczy- 

Od Redakcji. 
Poza wyżej zamieszczonemi sprawozdania 

mi z akademij urządzonych w niedzielę ku 

czci Marszałka Piłsudskiego, otrzymaliśmy je: 

szcze obszerne sprawozdania ze  Smorgoń. 

Wołmy, Duniłowicz, Załesia, z gm. Sołeczni 

kiej, Mickun, Podbrodzia, Jod, Gierwiat i 

szeregu innych miasteczek i wsi. Wszyslkie ko 

rcspondencje zawierają piękne opisy mani- 

festacji uczuć ludności wiejskiej dla Ukocha- 

nego Marszałka — Wielkiego syna naszej 

ziemi, 

- Niestety, wobec obfitości i rozmiarów ty*h 

sprawozdań, a szczupłości szpałt naszego pis- 

ma wszystkich ich zamieśc nie możemy i 

musimy ograniczyć się do tak krótkiej tylko 

wzmianki. > 

    

   

  

Uroczyste otwarcie robót przy linji kolejowej 
Warszawa — Radom. 

> > 

W niedzielę odbyła się na Okęciu o godz. 
11 rano uroczystość poświęcenia rozpoczę 
cia mobót i budowy linji kolejowej Warsza- 
wa — Radom. Na uroczystość przybyli: p. 
premjer Prystor, marszałek Sejmu Świtalski, 
ministrowie Butkiewicz, Hubicki, Zarzycki, 
podsekretarz stanu Prezydjaum R. M. Hubic 

      

W dniu wczorajszym poziom wo- 
dy na rzece Wilji wynosił 5,18 czyli G 
2,82 cmt, ponad stan normalny. 

W południe poziom wody na Wi- 

hi wzrósł do 5,23 cmt., poczem woda 
poczęła stopniowo opadać.. 

Wobec tego, iż lody na całej prze- 

  

Woda na Wilji opada. 

ki, oraz liczni wyżsi urzędnicy tntwowi 
Licznie zgromadzona okoliczna ludność bra- 
ła również udział w uroczystości. 

Na zdjęciu naszem widzimy p. premjera 
Prystora (x) oraz ministra Hubickiego, doko 
nujących symbolicznego rozpoczęcia robót 
rzucając pierwszą łopatę ziemi. 

    

      

strzeni rzeki Wilji ruszyły i lód spły- 
nął niebezpieczeństwo powodzi 
minęło: 

W dniach najbliższych Wiłeński 
Komitet Powodziowy ulegnie likwi- 
darji 

Żydzi kupują tylko pelskie towary. 
W związku 7 ostoszonym būjko- 

lem towarów pochodzenia niemiec- 
kiego przez żyd. kupców lowiaduje- 
my się, iż do Wilna przyszedł pierw- 
szy transport towarów zaxupionych 
wrłącznie w polskich fubryxsch. 

Na przyszłość wszyscy kupcy ż: 
dowscy w Wilnie i Wileńszczyźnie bę 
dą omijali towary pochodzenia nie- 
mieckiego a zakupywali towary jol- 
skie. 

  

Rzemiosło wileńskie otrzymało Kredyt 
na cele obrotewe. 

Izba Rzemieślnicza w Wilnie otrzy 
mała wiadomość, że prowadzone przeż 
nią starania o kredyt dla rzemiosła 
wileńskiego — połowicznie dały już 
pozytywny rezultat. Izba otrzyma |. 
zw. kapitał ma cele obrotowe rzemia 
sła. Go się zaś tyczy kredytu na cele 

inwestycyjne, to jak można wnosić z 
przeprowadzonych na ten temat roz- 
mów — starania te są na dobrej dro- 
cze i spodziewać się należy już w naj- 
bliższym czasie ich pozytywnego roz- 
strzygnięcia. 

Celowa inicjatywa Izby Rzemieślniczej. 
Celem podniesienia rzemiosła gar- 

barskiego, w pierwszym zaś rzędzie 
garbowania skór futrzanych. wileńs- 
ka Izba Rzemieślnicza zamierza zor- 
ganizować szereg kursów w różnych 
punktach Wileńszczyzny jak również 
iw Wilnie @а zaznajomienia rzemie- 

Odbudowa mostu 
W roku bieżącym magistrat posta - 

nowił przeprowadzić roboty nad wzmo 

cnieniem mostu  Zwierzynieckiego. 

Most tea w okresie wojny zostal 

przez Niemców wysadzony w powie- 

trze i od tego czasu, mimo odbudo- 

  

Ślników z najnowszemi sposobami 

garbowania. Ž 

Przygotowania do otwarcia tego 
rodzaju kursów są już w całej pełni. 
Kursy mają być uruchomione: ® о- 
łowie przyszłego miesiąca. 

Zwierzynieckiego. 
wy, stracił ma swej wytrzymałości. 
Obecne roboty mają pójść w kierun- 
ku wybudowania nowych dźwigarów. 

Na cel powyższy magistrat wya- 
sygnował 75 tysięcy złotych. 

  

Projekt budowy mostu przez Wilenkę. 
(Magistrat opracował projekt bu- 

dowy nowego mostu żelazo-betonowe 
go przez Wiilenkę. Most 'ten połączył - 
by Bekmont z Kolonją Kolejową. Ja- 

ko punkt budowy mostu magistrat 

wybrał miejski majątek Tupaciszki, 
gdzie ze względu na przeprowadzaną 
obecnie parcelację, połączenie obu 
wyżejwymienionych dzielnic jest bar 
dzo na czasie. 

Litwa sub specieposnaniensi 
(na Środzie). 

P. Janta-Połczyński jest dość dobrym przy 
kładem tego jak daleko bywa talent poet, 
od talentu, czy tylko umiejętności dzienni      dzienni. 

skiej. Wykazał to najpierw swemi impre 
mi z Rosji, a teraz wrażeniami z Litwy. 
Wprawdzie na początku swojej „pogadanki* 
zastrzegł si e jechał bez przygotowań, bo 
nie miał na nie czasu podróżując po Wło- 
szech, ale gdyby przejrzał choćby jeden rocz- 
nik któregoś z pism. wileńskich toby mie ra- 
czył słuchaczów środowych takiemi rewela- 
cjami, jak to, ż» Zawiasy są ostatnią sta 
przed granicą litewską, albo, że okręg K 
pedzki 
dząc o tem, że na sali jest wielu obecnych 1 
piej znających Litwę od niego, p. Połczy: 
był jednak trochę mieostrożny ze sw 
oznajmieniami. To co mów nawet dla tych 
z pośród słuchaczów, którzy w Kownie nigdy 
nie byli, a uważnie czytają prasę, choćby tyi- 
ko wiłeńską, było trochę czasem zabawne. W 
Poznaniu to będą niezawodnie Kolumbowe 
zdobycze. Dla Wilna zaledwie parę drobny :1 
ciekawostek było mniej znane. 

Po pogadance, jak sam nazwał to; co mó- 
wił, p. Połczyński, nastąpiła dyskusja, a ra- 

   

      

   

   

     

  

   

  

  

  

czej zadawanie pytań prelegentowi i jego od- 
powiedzi. Poza przemówieniem p. Sakowicza, 
mic ww tem szerszego niż „pogadanka* nie 

(sk) było. 

Wycieczka młodzieży 
litewskiej do Wilna. 

Z Ko a na Wielka: oc pr 
sza wyciecika młodzież 
na 

"Goście kowieńscy zabawią w Wilnie kil- 
ika dni. 

  

   

Dwa ciekawe procesy. 
27 b. m, Sąd Okręgowy będzie rozpatry- 

wał ciekawą sprawę studenta U. S. B., ki:- 
rownika zakładu etnografji Żydowskiego 
Związku Naukowego Joachima Chajesa i in- 
nych, oskarżanych o działalność wywrot. 
wą. Na liście świadków figurują nazwi:xa 
kilku profesorów U. S. B. 

W dniu 31 b, m. na wokamdzie Sądu 
Okręgowego znajdzie się sprawa Jana Kryw- 
ki, oskarżonego o zamordowanie dziewczy- 
ny na stacji kolejowej w Kamicnce.  Włod 

Akcja filantropiĮna 
w. Szczuczynie. 

Założony w Szczuczynie komitet zapomo- 
gowy t. zw. „Dom chleba* pracuje niezmor- 
dowanie. Z powodu ciężkiego kryzysu, jaki 
panuje w naszem mieście, składki członkow- 
skie nie wystarczają już m [pomogę 75 zu- 
bożałym rodzinom. Zwróciliśmy się (to zn. 
Komitet) przeto ponównie z apelem do oko- 
liczntgo ziemiaństwa o "omoc dla cierpiących 
nędzę. Apel nasz odbił sie żywem echem 

w całej okolicy, a z ofiarami nośpieszyły po- 
wtórnie niżej wymienione osoby, którym na 
tem miejscu składamy serdeczne „Bóg za- 
płać* i wyrazy najgorętszego podziękowania. 

Ofiarowali pp.: 

Hr. Dunin-Borkowski (Olesewiczej — 100 
pudów kartofli. 

Adw. Witold Moraczewski (Andruszowe?! 
6) pudów kartofli. 

Sędzia Jan Cholewa (Kordowszczyzna| — 
50 pudów kartofli. 

  

  

    

Makarewicz (Rakowicze) — 25 pudów 
kartofli. 

Jerzy Szczuko  (Chilczyce) 20 pudów 

kartofli. 
No Mraczewski (Mokszyce) — 20 pudów 

kartofli. 
—kKdweed.Kźliński. (Czarnowszczyzna) — 

pudów kartofli. 
Ch. Furan i Goldberg (Wity) — 25 pudów 

kartofli. : 
Ks. Marja Drucko-Lubecka — 70 fur drze- 

wa opalowego. 

Juljan Zaskowicz (Piaskowszczyzna) — 10 

fur drzewa opałowego. 
Zwracamy się z gorącym apelem do ok?- 

licznej ludności, ażeby pomnožyli szeregi na- 

szych ofiarodawców, by więcej sąsiadów po- 

śpieszyło z ofiarami głodującym, z powodu 

nadchodzących świąt Wielkanocnych. 

Komitet Niesienia Doraźnej Pomocy 

Biednym Żydom w Szczuczynie. 

Rzeki i jeziora ruszają. 
Z pow. brasławskiego donoszą, iż 16d ma 

jeziorach powoli poczyna pękać i ruszać. 

Э,      

  

-'Ruszenie lodów na jsziorach spodziewane 

jest jeszcze w b. tygodniu. 
Rzeki na terenie powiatu również ruszy- 

ły. Groźba powodzi okolicznym miejscowoš- 

ciom położonych wpobliżu rzek narazie nie 

zagraża. 

Kamień przez okno. 
Pedezas uezty weselnej odbywającej się 

w N.-Święcianach w domu p-twa Bermanów 

przy uł. Plae Kolejowy upadł przez okno 
rzucony z zewnątrz duży kamień, Kamień 
uderzyi w lampę <lektryczną uszkadzając 
tem instalację elektryczną i upadłszy na za- 
stawlony stół potłukł naczynia, 

Powiatomiora o wypadku policja wszezę 
ła dochodzenie, w wyniku czego zostało n- 
stalone, żebył to wybryk znanych na tore- 

nie miasteczka ehuliganów, których pociąg- 
nięte do odpowiedzialmości. ^ 

Z pegranicza, 
SPRAWA MALEGO RUCHU GRANICZNEGO 
NA POGRANICZU POLSKO-LITEWSKIEM. 

Na pograniczu polskoditewskiem w rejo- 
nie Łoździej odbyła się pierwsza konferen- 
cja graniczna polsko-litewska poświęcona ma 
łemu ruchówi granieznemu i otwarciu gra- 
nicy w kwietniu. - 

W ikońcu b. m. odbędzi 
rada czynników polsko-lit"wskich na „tymże 

u oraz na odcinku Wiżajny, Druskie- 
Troki, Ko”tyniany i t. p, 

, Konferencje te ustalą tecznie termin 
granicy dła t. zw. małego ruchu 

nego, terminu iprzebywania poza gra- 
ństwa, przenoszenia żywności, pie 
zepro ania żywego inwenta- 

  

   

   

ię ponownie na 

  

     
     

    

      

nicami 
niędzy. 
rza t. p. 

Według uzyskanych informacyj granica 
polsko-litewska otwarta zostanie we włorex 
11 kwietnia. 

     

SPŁONĘŁA SGWTECKA SUSZARNIA LNU. 

Ze Stołpców denoszą, iż w Smelewiezach 
zorgi spaliła się wielka suszarnia kau 

    

LITEWSCY STRAŻNICY — PRZEMYTNI- 
KAMI, 

Policja litewska ujawniła wiełki skandał 
w litewskiej straży odcinka granicznego 
Łyngmiany. Ustałono kewiem. iż strażniey 
wraz ze swcim komendantem uprawiali prze 
mytnietwo i współdziałah z zawodowymi 
przemytnikamį, W związku z tem aresztowa- 
mo komendsnta cdeinka oraz kiłku strażni- 
ków. Ponadto zatrzymano 7 przemytników. 

Dochodzenie prowadzi specjalna komisja 
śledeza. 

POSTRZELENIE PRZEMYTNIKÓW, 

WezGraj wieczorem na graniey polsko- 
łotewskiej strażniey łetewsey postrzelili 2-ch 
przemytników eukru i bakalji Kazimierza 
Buranowicza i Stanisława Czerkasa. Obu 
przemytników skierowno do szpitała. 

   

   

Z salenu wiosennego w To- 
warzystwie Zachęty do Sztuk 

Pięknych. 

  

interesowanis wywołują w te- 
gorocznym salonie wiosennym w Towarzys: 
wie Zachęty do Sztuk Pięknych w War: 
wie dzieła znanego i cenionego artysty m. 
larza Stanisława Dybowskiego, z pośród któ 
rych podajemy na maszem zdjęciu jedno 
z ostatnich, a mianowicie „Krzyż-Snop* 

RADJO 
WILNO. 

CZWAJRTEK, dnia 23 marca 1938 r. 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas 
zyka z płyt; 12.30: Kom. meteor.: 

12.3 ranak szkólny; 14.40: Program dzien 
ny; 1445: Muzyka lekka (płyty); 15.15: Giei 
da rolnicza; 15.25: Kom. Akad, Koła Misyj 
nego; 15.35: „Balkony — letnie mieszkania” 
— odczyt; 15.50: Koncert dla młodzieży (piy 
ty); 16.25: Francuski; 16.40: „Skąd się wzię- 
ła kabalistyka matematyczna* — odczyt; 
17.00: (Recital $piewaczy; Komunikaty; 17.40 
Odczyt aktualny; 17.55: Program na piątek; 
18.00: „„Dążenia iPolski do morza Czarmeg. 
— odczyt; 18.20: Wiadomości bieżące; 18.25: 
Koncert życzeń; 18.40: Kom. litewski; 18.45: 
Rozmaitości; 19.00: Codzienny odcinek pow.: 
19.10: Rozmaitości; 19.15: „Dwa tygodnie na 
Litwie Kowieńskiej'* — feljeton; 19.30: Pras, 

i i 5: Omówienie koncertu; 
20.00: Koncert Symfoniczny; Wiad. sport.; 

Dod. do pras. dz. radj.; 21.46: Słuchowisko, 
22.30: Muzyka; 22. Kom, meteor.; 23.00: 

Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
CZWIARTEK, dnia 23 marca 1933 r. 

5.26:, Muzyka z płyt gramofonowych: 
18.25: Muzyłka lekka i taneczna; 19.20: Kv- 
maunikat Przysposobienia Rolniczego, 

NOWINKI RABJOWE. 
TRANSMISJA Z WIEDNIA. 

Dzisiaj w czwartek o godz. 20,00 rozgłoś- 

      

   

  

      

      

      

   

mie radjowe transmitują z Wiednia wielki. 
Ikoncert symfoniczny, poświęcony dziełom 
Aleksandra Brucknera. Twórczość jego nace- 
chowana jest najwyższym tdealizmem i umi 
łowaniem sztuki, a stanowi dalszy etap w 
rozwoju muzyki niemieckiej, zmierza jącej 
śladami Brahmsa a zwłaszcza Wagnera, któ- 
rego uwielbiał Bruckner, poświęcając mu jed 
mą ze swych symfonij. Transmitowany z Wie 
dnia (program obejmuj» IX symfonję oraz 
wspaniałe „Te Deum* w wykonaniu czoło- 
wych artystów wiedeńskich, jak Berty Kiu- 
rina, Józefa Manowardy, Enid Szantho 
Erich Zimmermanna, Pozatem udział biorą 
wiełkie chóry Tłow. Przyjaciół Muzyki i 
wiedeńska orkiestra symfoniczna. Koncert 
prowadzi — kapełmistrz Robert Hoger. Kon 
cert poprzedzi pogadanka objaśniająca dr. 
Alicji Simonówny © godz. 19,45. 

   

WIRAŻENIA Z LITWY. 

Znany literat i dziennikarz p. Al, Janta 
Połczyński, autor interesujących reportażów 

z Rosji Sowieckiej, które ukazały się w wy- 
daniu książkowem, spędził ostatnio dwa ty- 

godnie w IKowmie i w Kłajpedzi:. O wraże- 
niach swych z tej wycieczki opowie dzisiaj 

przed mikrofonem wileńskim o godz. 19,15. 

  

   

  

Sronarigze: gad 
/Alimenta. 

— Proszę puścić! 

— Nie przejdziesz! 
— Proszę puścić! 
— Nie przejdziesz! 
Kobista o włosach jasnych zagradza drogę 

mężczyźnie w kusem palcie i pomiętym ka- 
peluszu.. 

— Nie przejdziesz! 
Mężczyzna w kusem palcie i pomietyja 

kapeluszu próbuje odepchnąć Kobietę. Wt-- 
dy ciosy jej pięści zaczynają spadać na ka- 
peluśz. 

— Dlaczego mnie teraz bijesz? Dlaczego 
nie'biłaś jak szedłem do ciebie? 

Wieczna zagadko nienawiści pomiędzy 
ikobietą i mężczyzną, kto cię rozbroi? 

Policjant. 
Policjant już prowadzi obu aktorów s.e- 

ny opisanej. Prowadzi za ręce. Po chwidi w 
komisarjacie spiszą protokół Tymczasem 
tłum towarzyszy jpochodowi, Tłum rozbił 
się na wyraźne 2 stronnictwa. Mężczyźni - 
i kobiety. 

Mężczyźni mówią chórem: 
— Dlaczego teraz go biła, dlaczego 

biła jak szedł do niej? 
Kobiety są innego zdania: 
— Bo to proszę pani każdy mężczyzna 

gorszy niż ten pies. Pies przynajmniej zna 
swoją parę. A mężczyzna? 

Na rozprawie sądowej wszystko wyszło 
najaw. Włyszło najaw, że mężczyzna nie pła- 
cił alimentów, Miał dochód miesięczny 290 
złotych i nie płacił 40 złotych alimentów. 
To wyszło najaw, ałe wyszło najaw jeszcze 
więcej. Miemowicie dlaczego nie płacił? 

— Proszę wysokiego sądu jeżeli mam 200 
złotych, to co mi zostanie? Po 40 złołych 
płacić 5-u osobom płci odmiennej za w pói- 
ne z każdą powołane do życia dziecko? 
Płacić 5 X 40 złotych? Razem 200 złotych. 
Mogę tyle zapłacić, ale wtedy mnie nic, zu- 
pełnie nic nie zostanie. Będ» jak ia sieroła 
bez jednej złotówki. I nie znajdzie się taka 
dusza litościwa, któraby mnie zapłaciła ali- 

ment. Ost 

nie“ 

Hazardowe oczko. 
Kiedy przystojny kawaler idzie z nie- 

mniej sympatyczną įpanną do gabinetu re- 
stauracyjnego i epędza tam z nią na milej 
pogawędce kilka dobrych godzin, złe języ:z- 
ki kumoszek zaczynają wyszeptywać do cier- 
pliiwych uszu przyjaciół przeróżn* zberezeń- 
stwa ma temat prowadzenia się współczes: 
mych panien. Gabinet restauracyjny © nie-* 
bezpiecznej atmosferze alkoholu i erotyzmu 
uchodzi za: istną siedzibę belzebuba grze 
chu. Dlat:go też panna Leokadja Jodzisów- 
na lat 40, zakładając restaurację, po pierw- 

sze — skreśliła raz na zawsze z karty po- 
traw i napojów wódkę i inne trunki o dużej 
zawartości alkoholu, pozostawiając nieszdo- 
diliiwe piwo, wodę sodową i sinałko, — a 90 
drugie — ikanan* w gabinecie postawiła tuż 
koło drzwi, które możnaby nazwać ażuro- 
wemi, bo posiadały bardzo dużo szpar. Ga- 
binetów skasować nie mogła, bo postąpiłaby 
wbrew tradycji restauracy jnej. 

Mimo to interes szedł nieźle, 
Pewnego wieczoru do restauracji przy- 

szła para. ; 
On miły, ona przystojna. Zamówili ga- 

hinet, sinalko i piwo i prosidi nie prze-- 
szkadzać. 

Po (pewnym czasie panna Leokadja J. 
Zaczęła się niepokoić. W gabin<cie zaległa 
tajemnicza i nie wróżąca nic dobrego cisza. 

W gabinecie coś się działo. To, na co nie 
mogła_pozwolić panna L. 

Nim jednak gospodyni powzięła decyzję, 
w restauracji zjawił się policjant i odrazu 
skierował się do gabinetu. Przed oczami 
wyobraźni panny L. ukazał się już proło- 
kół, uwieczniający zajście przeciwne m ral- 
ności publicznej, skandał, awantura, utrata 
reputacji solidnego zakładu i t. p. 

Stało się jednak inaczej, Przed zdumio- 
nemi oczami dzielnego przedstawiciela po- 
lieji i panny L. ukazał się, po nagłem otwo- 
rzeniu drzwi gabinetu, zgoła niezwykły wi- 
dok. 

On i'ona siedzieli przy stole. Mało tego. 
Grali w karty. Spokojnie popijając sinatka, 
grali w karty. Na stole leżały pieniądre. 

Kart było 36, Policjant spojrzał na pien:ą- 
dze, ma karty i orzekt bezapelacyjnie: 

— Hazardowe oczko. 
Nie było obraz” moralności, lecz ujawnio- 

no hazardową grę w karty. Panna Leckadja 
Jodzisówna, wyrokiem Sądu musi zapłacić 
25 złotych grzywny za tolerowanie gry ha- 
zardowej w swym lokalu. Włoń, 

  

   
  

Krwawa zemsta za ułajoną sprzedaż zboża. 
Żukowa postrzeliła Żuka. 

Tatjana Żukowa m-ka wsi Stara Wleš 
w pow, Święciańskim edziedziezyła po zmar 
łym mężu gospodarstwo rolne i opiekowała 
się niem nie gorzej ed innych gospodarzy. 
W: „spadku* pczostał jej i brat męża Zyg- 
munt, który, jak uważała, nie miał żadnych 
praw do gospodarstwa, jednak według sta- 
rege zwyczaju pozostał pracować na jej ma- 
jętności. 

Zygmunt zawsze opowiadał, że jest po- 
krzywdzony, do roboty zabierał się leniwie. 

Niejednekrotnie zdarzało się, że kiedy za- 
brakłe mu pieniędzy, sprzedawał bez poro- 
zumienia się z Żukcwą, eo się tylko dało 
z produktów rolnych. 

Na tem tle powstawały zawsze kłótnie 
Ostatnio Zygmunt zaczął się lajdaezyč. 

Potrzebówał duże pieniędzy, Tatjana zau- 
ważyła, że ze stedeły zmowu zaczyna wszyst 
ko ginąć. Nadomiar wszystkiego dowiedzia- 

ła się, że miły szwagierek sprzedał na własne 
ryzyko zboże i że tej nocy mają to zboże 
zabrać, 

Kiedy w godzinach popoł. Tatjana we- 
szła do stodoły i zastała Zygmunta w trak- 
cie szykoówania. „towaru”, rozpoczęła się 
zawzięta wałka, Tatjana przygotowana była 
na wszystko, i w tym celu zabrała nwet 
do kieszeni rewolwer, W pewnej chwili za- 
groziła ena Zygmuntowi rewelwerem, doma- 
gająe się, żeby ©puścił stodołę, że zboże 
jak przyjadą kupcy sama wyda i żądała od 
niego zwrotu otrzymanych pieniędzy. Roz- 
złeszezeny postępowaniem  bratewej Zyg- 
munt usiłował rzucić się na nią. 
Padły dwa strzały. Jedna kula przeszyła 
przedramię Zygmuntowi, druga mtkwi- 
ła w Зежет przedudziu. O zajściu powia- 
domiono pelieję, która Tatjanę Žukowa za- 
trzymała. c. 

Próba wymuszenia. 
NOWOGRÓDEK, (Pat). Lew  Gierszon, 

właściciel restauracji w Cyrynie pow. no- 

wogródzkiego, pewiademił przed kilku dnia- 
mi polieję, że jakiś osobnik zażądał od nie- 

go tysiąc złotych, grożąe w przeciwnym ra- 

zie zabójstwem. Organa bezpieczeństwa udzie 

lły zagreżcnemu napaścią i wymuszeniem 

odpowiedniej opieki, : 
W nocy z 21 па 22 bm. zatrzymano nie 

jakiego Pławskiego Mikołaja, mieszkańca wsi 
Krasna, w chwiłi, kiedy poczoł restauratoro- 
wi grezić nożem, gdy ten nie cheial mu wy- 
dač žądanych pieniedzy. Sprawcę przekaza 
no władzom sądowym. 

Zlikwidowanie organizacji Komunistycznej 
w Woałożyńskiem. о 

W ostatnich dniach organa P. P. pow. 
wekcżyńskiegc wpadły na ор systemstycz- 
nege transportu bibuły komunistycznej z 
Bolszewji. W wyniku przeprowadzonych Gb- 
serwacyj policja przytrzymała z zapasem 

bibuły m-kę Rakowa pow. mołodeczańskiego 

Musię Perelman, która wiezła ckoło 100 klg. 

tego materjału prepagandowego do głównej 

techniki komunistycznej w Wilnie. Okazało 

się, że dla przewożenia bibuły powstała 

eała organizacja, Bibuła, drukowana w Rosji, 

asygnowana była jednak jake wydana w Wil 

nie, by w ten sposób zmylić ezujneść władz, 
z drugiej zaś strony wywołać wrażenie o 
rczwiniętej skcji komunistycznej w Polsce. 
Wspemnianą bibułę M. Perelman otrzymy 
wała ed Estery Małej, również mieszkanki 

  

Rakowa, której destarczał bibułę jej Syn, 
zbiegły w roku 1932 na teren Sowietów. Szaj. 
ka M. Perelman ułatwia ponadto ucieczkę do 
ZSRR. komunistom i innym zainteresowanym 
osobom, Za przekazywanie bibuły lub ulat- 
wienie ucieczki zagranicę P. pobierała duże 
sumy, np. za 9 km. drogi nd paki, ważącej 
ckoło 50 kg. brała 40 zł, 

Dzięki sprężystej akeji organów P. P. 
csadzone w więzieniu, prócz Perelmanowej, 
Małą Esterę, synów jej Mewszę-Gdalę i Hir- 

sza z Rakowa, Rerskiego Hirsza, jego żonę 

Rechę, Dawidsona Wiulfa z Wiszniewa, wresz 

eia Pawłewskiego Adolfa, właściciela folwar 

ku Franciszkovjo, pow. mołodegzańskiego, 

znanego jako czynny działacz społeczny. 

kausis ооы 12 

Katastrofa samolotu sowieckiego. 
Dnia 21 bm. w rejonie Dzisny koło sowiee 

kiej wsi Dereczyno spadł sowiecki samolot, 
łecący w kierunku wsehodnim. 

Aparat został strzaskany. Jeden z pilo- 
tów poniósł Śmierć, -
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*Opsd: — 
"Wiatr: północny 
*Tendencja: sifay wzrost 
Uwagi: chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 23 marea 1933 r. według PIM. 
Pogodnie. Rankiem miejscami mglisto, 

Nocą przymrozki, miejscami dość silne. W 
dzień temperatura do 8-stopni powyżej zera. 
Słabe wiatry miejscowe lub cisza. 

KOŚCIELNA 

— Katolicki Związek Polek Archidiecezji 
Wileńskiej wzywa wszystkich członków Ka 
tolickich Stowarzyszeń Polek miasta Wilna 
do wzięcia, udziału we wspólnej Mszy św., 
którą z okazji „Święta Kobiet" odprawi 
E. Ks. Arcybiskup - Metropolita Wileński, 
w dniu 25 marca b. r, o got 9 rano przy 
głównym ołtarzu w Kościele św. Jana. 

MIEJSKA. 

— Uliea Niemiecka otrzymała jezdnię z 
kostki kamiennej. W) wyniku przeprowadzo- 
nych ostatnio kalkulacyj, magistrat zmienił 
pierwotny projekt budowy jezdni z kostki 
kamiennej na uł, Zawalnej. W myśl opraco 
wanego obecnie planu ten typ jezdni ma o- 
trzymać ul. Niemiecka. Roboty mają być roz 
poczęte w połowie kwistnia. 

   

  

    

  

# : : WOJSKOWA 

— Zaeiąg ochotniezy do lotnictwa. Ogio- 
szenie zaciągu ocholniczego do służby woj- 
skowej w roku bieżącym przewiduje m. in. 
zaciąg do lotnictwa wojskowego. 

Ochotnicy z cenzusem naukowym (ma- 
tura) przyjmowani mogą być do lotmictwa 
w charakterze personelu latającego, przedc- 
„wszystkiem z pośród absolwentów cywilnyca 
szkół pilotów, w charakterze personelu tech- 
mieznego zaś — z pośród absolwentów śr:4- 
mich szkół technicznych z wydziałem me- 
chaniczno-lotniczym, oraz z pośród studen: 
tów politechnik z wydziałów mechanicznego 
i(zwłaszcza sekcja lotnicza). elektrotechnicz- 
mego, mierniczego, oraz. chemiczn*go. 

„, Ochotnicy bez cenzusu przyjmowani mo- 
gą być do łotnietwa z pośród pilotów (ab- 
solwenci p, w. lotn., kursów szybowcowych 
i eywilnych szkół pilotów), następnie abscl- 
wenci szkół zawodowych, rzemieślmiczyca. 
przemysłowych i dokształcających z wyd 

sami lotniczym, samochodowym i elekto- 
technicznym, wreszcie inini, posiadający Wy- 

kształemie conajmniej 6 klas szkoły бгей- 
miej ogółnckształcącej lub równorzędne. 

Ostateczne przyjęcie ochotników z cen- 
zusem, zależne jest od wyniku badań w Cen 

trum Badań Lotniczych (personel latający). 
Kandydaci do lotnictwa bez cenzusu, uznani 
przez komisje poborowe za zdolnych do słu- 
żby wojskowej, wcielani będą do formacyj 
lotniczych bez uprzedniego badamia warun- 
ikowego w Centrum Badań Lotniczo-Lekar- 
skich. 

   
    

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Komunikat Związku Pań Demu. Z 

powedów nieprzewidzianych odczyt D-ra Wa 

  

silewskiego dziś się nie odbędzi=. Następne 
zebranie dnia 30 bm, 

— Zebranie Koła Nauczycieli  Historji 
Szkół Średnich odbędzie się w dniu 24 ma:- 
ca br. o godz. 18 w lokalw gimnazjum im. 
Orzeszkowej. Na porządku dziennym ref>rat 
prof. dr. Stanisława Kościałkowskiego p. t. 
„O miektórych brakach w wiadomościach 1- 
biturjentów szkół średnich'* oraz wybór pre 
zesa, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów w Wilnie. W. piątek 
dnia 24 bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 
odbędzie się 117 zebranie Kilubu Wiłóczęgów. 

Początek o godzinie 19 m. 30. Na porządku 
dziennym sprawy: 1) bieżące klubu, 2) Nr. 
7-my „Włóczęgi*. Wstęp tylko dla członków. 

— Walne zgromadzenie członków Wileń- 
skiegć Oddziału T-wa Historycznego odbę- 
dzie się dnia 25 marca br. w sobotę w lokalu 
Seminarjum Histor. U. S. B, (Zamkowa 11) 
w pierwszym terminie o godz. 8 wiecz., a w 
razie braku quorum w drugim terminie « 
godz. 8 m. 15, Na porządku dziennym spra 
wozdanie ustępującego i wybory nowego za 
rządu. 

— Zebranie dyskusyjne ZPOK., na któ- 
rem p. dr. J. Ronard Bujański zagai dyskus 
ję na temat „zagadnienia społeczno-wycho- 
wawcze w sztuce — Dziewczęta w mundur- 
kach*, odbędzie się dnia 23 marca rb, o godz 
8 wieczorem: w ilokalu Związku (Jagiellońska 
Nr. 3/5 m. 3). 

Człomkinie Związku proszone są o liczne 
przybycie, 

Wistęp dla gości 30 gr. 
Związku bezpłatny. 

— Zebranie lekarzy absołwentów U. S. B. 
Węe czwartek dnia 23 bm. o godz. 19 przy 
ul. Wielkiej 46 odbędzie się miesięczne ze- 
bramie koła wileńskiego Zrzeszenia Lekarzy 
Absolwentów USB. Porządek dzienny: Dr. 
W. Sylwanowicz-Konserwacja szczątków kró 
lewskich z Ba i Wileńskiej. 

Sprawy bież 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Ze Związku Cechów. Dnia 20 marca 
r. odbyło się doroczne Zebranie Delegatów 

Cechów. Reprezentowane byly 
cechy za wyjątkiem  będnarzy. 

ych było przeszło 30 osób. Zagaił pre- 
zes A. Ślusarski. Przewodniczył p. M, Oszur- 
ko. Po wspólnej fotografji pamiątkowej 
przystąpiono do odczytania prot. z ost, zebr, 
do stołu prezydjalnego poproszcno przyby- 
łego instruktora Korpor. Przem. p. Paczyn- 
skiego, następnie p. prezes Slusarski w dłuż 
szem jprzemówieniu zobrazował działalność 
Zw. Cechów w ostatnim okresie i ogólny 
stan ekonomiczny naszego rzemiosła, pod- 
kreślając, iż (prace lzb rzemieśln, możliwe 
że dadzą długo pożądane owoce oczekują- 
mu i nadwyraz obecnie przygnębionenu rz 
miiesłu. Sprawozd. kasowe odczytał p. Fr. 
Chrul poczem zebranie udzieliło Zarządowi 
absolutorjum. 

Po zatwierdzeniu nowego budżetu na rox 
1938 przystąjpiono do uzupełniających wybo 
rów, w wyniku których wybrano pp. Alfon- 
sa Noso Waclawa Antdrukowicza i Mi- 
chala Siedleckiogo. Pozostali zaś z poprzed. 
wyb, pp. Apolinary Slusarski, Michał Żyt- 
kiewicz B. Tarasewicz, W. Jankowski, |. 
Bieńkuński, Kolejno odczytano zmodyfiko- 
wany statut Kasy Pogrzebowo-Zapomogowej, 
iktóry mógłby Urząd Wilojewódzki zatwier- 
dzić, lecz zebrani po dłuższej dyskusji i o- 

— dla członkiń 

        

   

  

  

   

  

   

  

   

  

GOZDAWA Z TROZEE TOR WODOADAZE LO OAOWOWODOZ DOOR ZCOOE) 

Wyrok Il-giej instancji w sprawie 
Strakuna 

Wezoraj Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok 
w sprawie Strakuna i innych, oskarżonych 
© przemycanie z Łotwy jedwabi i fuicr. 
Šąd Okręgowy wszystkich oskarżonych w 
tej sprawie uniewinnił; natomiast sąd dru- 
glej instancji uznał urzędnika Urzędu Cel- 
nego Wiszeniewskiego za winnego i skazał 
na 1 rok j 4 miesiące więzienia; Tajuna Sa- 
ula i Eljasza Sirakuna, b. kierowników 

i innych. 
biura ekspedycyjnege przy ulicy Niemieckiej 
—mna grzywnę w kwocie przeszło 130 tysięcy 
złotych. Resztę uniewinniono. 

Skazani przemycałi przez Łetwę niemiee- 
kie futra i jedwab w paczkach znaczonych 
jako - bezwortościewe próbki lub manufak- 
tura i w ten sposób narażali skarb państwa 
na znaczne straty. Wiod. 

Wiašciciele kina „Hollywood“ biorą się 
do rewolwerów, 

Kosoj kina 
„Hollywood*, zam. przy ul. Sawicz 8, doniósł 
połicji, żew dn. 19 b, m. w kancelarji tego 
kina, podczas sprzeczki z innym współwła- 
śeicielem „Hollywoodu* Paszkiewiczem Cze- 
sławem, ten ostatni wyjął z kieszeni rewoł- 

Mowsza, współwiaściciel 

  

„ A. WOTOWSKI. 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

zawołał Tra- —- — Cóż to znaczy? — 
ub z gniewem. 

— Nie! 
— Jakto nic? — Czemu pan ich 

nie zwraca? 
Przecież umówiliśmy się, że je do- 

„stanę? 

Kowalec nie przestawał się śmiać. 

— Widzi ban, drogi baronie! —- 
wreszcie odrzekł: — Sumka dwustu 
tysięcy jest wcale ładną sumką! Ale 
nigdy nie nie wiadomo. Lubię dużo 
wydawać. 

Łatwo może się to wyczerpać. Nie 
chaj to będzie mój ratunek na czarną 
godzinę... 

— Acha — mruknął Traub, z tru- 
dem tłumiąc pasję. Chce pan mi ie 
fotograf je dodatkowo sprzedać! Uwa- 
ża pan, że dwieście tysięcy to mało. . 

— No... tak... Goś w tym rodzajn! 
-—szczerze odparł szantażysta. — Do- 
"datkowo sprzedać... Oczywiście nie te- 
raz! Kiedyś gdy będę w potrzebie. 

— 7а КИКа łat! Chyba niezłoży pan na 
„mnie skargi do policji za ten mały nie 
takt, panie haronie Góral... 

Umyślnie rzucił to nazwisko, a 

„fałszywy * baron skrzywił się niemilo- 

"siernie na to wspomnienie. 
„Chwilę milczeli badając się naw- 

zajem wzrokiem. Traub był daleko 

mniej wściekły, niżli to dawał poziać 

po sobie. Raczej grał komedję. Bo i 

   

  

10. co miał się żłościć? Przecież nie 

wer £ greził mu zabiciem, Śtwierdzono, że 
Paszkiewicz nie miał zezwoł ma posiii 

danie broni, wobec czego odehrino fiq #2 
   

mówieniu trudności jakie by wywiązały się 
'w prowadzeniu przy tak ujętym statucie—- 
uchwalili go nie przyjąć i z utworzenia Kasy 
'Pog.-Zapomogowej całkiem zrezygnować. 

Omawiano wreszcie wniosek w sprawie 
mowych podatków, który większością głosów 
uchwalono w Izbie Rzem. z prośbą o po- 
parcie, Późno w nocy zamknięto zebranie 
zachęcając Zarząd do energicznej obrony 
interesów mnasz*go rzemiosła. 

— Zlikwidowanie strajku szewców. Wczo 
raj po 5-dniowym strajku szewców wileńs- 
kich został zlikwidowany zatarg między szew 
cami a pracodawcami dzięki energicznej in 
terwencji Inspektora Pracy. 

Strajkowało 1500 szewców, którzy żądali 
podwyżki dziennej w wysokości 1 zł., pra- 

codawcy natomiast proponowali 50 gr, Spra 
wę jednak załtwiono komipromisowo, gdyż 
strajkujący otrzymali 75 gr. modwyżki dzien 
mie, 

RÓŻNE. 
— Konsumeja mięsa, W ub. tygodniu 

na tang miejski spędzono 1976 sztuk bydła 
i mierogacizny. Na kosumcję miejską zaku- 
ipiono 1945 sztuk, 11 sztuk zabrakowała ko- 
misja sanitarna, pozostałe bydło zakupiły 
pobliskie gminy pow. wil-trockiego. Spęd 
słaby, ceny wykazywały tendencję zwyżkową 
od 5 do 10 proc. 

— Lustracje sanitarne. Z dniem 1 kwiet 
mia r. b. na terenie miasta Wiilna specjalne 
komisje sanitarno „lustracyjne przystąpią do 
generalnej lustracji wiosennej piekarń, mle- 
czarń, restauracyj, zakładów fryzjerskich i t. 
ip. Lustracje te posłużą do wydania odnoś- 
nych jprzepisów sanitarnych oraz wykażą 
stan sanitarny i higjeniczny maszych zakła- 
dów spożywczych, rozrywkowych i innych. 

— Naczelnicy urzędów skarbowych będą 
mogli umarzać zaległości podatkowe do 100 
złotych. W najbližszych idniach naczelnicy 
urzędów skarbowych uzyskają uprawnienia 
do umarzania zaległości podatkowych. Na 
podstawie odnośnych artykułów ustawy, ©- 
trzymają oni prawo umorzania na indywidn 
alne prośby płatników zaległości do kwoty 
100 złotych. 

— Rewizje osobiste u płatników ustały. 
Przepisy, uprawniające sekwestratorów do 
przejprowadzania rewizyj osobistych u płat- 
ników ostatnio mie są prawie stosowane. 
Jak się bowiem okazało rewizje te nie dają 

  

  

  

   
   

  

żadnego rezultatu, przeciwnie powodują je- _ 
dynie zatargi. Po: uprawnieniu sekwestrata- 
rów do rewizyj, wszystkie osoby, które do- 
tychczas no„ty przy sobie pieniądze. pou- 
krywały gotówikę. 

Tzksówek będzie więcej. Od szeregu 
miesięcy na itereniż Wiłna notowano stale 
stopniowy sjpadek liczby kursujących doro- 
żek. samochodowych. Obecnie na ulicach mia 
sta kursują zaledwie 63 taksówki. Zdaje się 
jednak, SPU już to cyfra „kulminacyjna“, Ё 

d k „seany, mimo niezmniejszają 
su, rokuje falę powrotną. Za- 

powieldzią tego stanu rzeczy jest fakt napły- 
jących do wydziału komunikacyjnego ma 
ratu nowych zgłoszeń rejestracyjnych. W 

ciągu bieżącego miesiąca wpłynęło już 5 
podań na zezwolenie uruchomienia taksó- 
wek. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance 

23 marca o godz. 8 w. świetną komedję an- 
gielską Waltera Ellisa „Omal nie noc poś- 
lubna*, w doskonałej reprezentacji artystycz 
nej, 

— Wielka atrakcja w Teatrze na Pohu- 
lance! Książęcy tancerz japoński Yeichi Ni- 
mura i słynna tancerka Lissan Kay, objeż: 
dżający w artystycznem tournee większe mia 
sta Europy — zawitają do Wilna jutro 24 
marca o godz. 8 m. 15, dając publicznoś 

ileńskiej prawdziwą atrakcję w b. sezonie 
ieczór tańca egzotycznego. 

Bilety do nabycia w kasie Teatru Lutnia, 
Kkredytówiki ważne. 

— Teatr muzyczny „Luinia*, Występy 
Elny Gistedt*, Dziś po raz 5-ty czarująca о- 

ipereika Lehara „Wiesoła wdówka”, w bogatej 
i efektownej szacie dekoracyjnej, z udziałem 
Elny Gistedt miezrównanej w głównej roli 
Hanny Glavari. Pozatem bierze udział cały 
zespół artystyczny i Halmirską, Dembowskin 
Tatrzańskim i Wyrwicz-Wichrowskim na cze 
le. Zwiększony zespół baletowy wykona tań- 
ce czarnogórskie i efektowne ewolucje u- 
kładu baletmistrza W. Morawskiego. Zniżki 
ważne. Codziennie odbywają się przygotė- 
wania do wystawienia wielkiej rewji wiosen 
nej. 

— Wileńska Szopka Akademicka. Wielka 
24 „Ognisko Akademickie" codzień o godz. 
8 m. 15. Ostatnie dni. 

—=o$o=— 

OFIARY. 
Jakowicki zł. 12.-— 
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Profesor Wiladysław 

    

welwer (systemu. „Buldog*). Policja prowa-  atrzymane wykłady na Kursach Pani 
dzi dalsze dochodzenie, Przewłocki*j — na ochronę tm. Marszałka 

Piłsudskiego. 

= 
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długo te pieniądze i fotografje i tak 
wrócą do niego. Łobuzerskie postę- 
powanie Kowalca usuwało ostatnie 
skrupuły. 

Musiał jednak zachowywać się na- 
turalnie i uśpić jego czujność. 

— Góż? — rzekł. — Niezbyt przy- 
zwoicie pan ze mną postępuje, ale 
na to rady nie ma? Jest pan silniejszy. 
Tylko... Panu przedewszystkiem o pie 
niądzę chodzi? 

—— Oczywiście! 

— Zamiast więc odkładać tę tran- 
zakcję na nieokreślony czas, może- 
byśmy ją załatwili natychmiast. Po 
co nam się denerwować. Folografje 
może pan zgubić, mogą panu ukra 
różne wynikną z tego komplikacje. 

— Jestem spokojny... 
— Zechce pan nie przerywać! Za 

zwrot tych dwóch odbitek poponuję 
dcdatkowo pięćdziesiąt tysięcy. Zaraz 
je wypłacę! 

— Pan je zaraz wypłaci? — zdzi- 
wił się Kowalec, nie spodziewając się, 
że Traub posiada w domu jeszcze 

pieniądze. 
— Bez zwłoki! 
— Pan ma gotówkę? 

— Tam znajduje się w szafie! Pro- 
szę się przekonać! 

Chciwość zgubiła Kówałca. Taki 
stary cwaniak jak on powinien był 
się zorjentować, że Traub postępuje 
nienaturalnie. I nie złości się o bez- 

        

į Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

czelny kawał i na każdym kroku mu 
ustępuje. Więcej jeszcze — pozwala 
zajrzeć do szafy, nie wiadomo dla 

go otwartej, choć tam znajduje się 
lak poważna suma, nie obawiając się, 
że Kowalec, po którym ws 
można było się spodziew: 
ją zagrabi. 

Ale Kowalec miał przed oczyma 
tylko tysiące. 

Jeżeli naprawdę są, 
dokonać sprzedaży, 

iPodniósł się ze swego miejsca + 
ciekawie zajrzał do szafy, nie przewi- 
«ując żadnego niebezpieczeństwa 
Nie, choć szafa otwarta była naoścież, 
banknotów tam nie dojrzał. 

—- Gdzie forsa? — zapytał. 

— Zaraz ją zobaczysz! — sykną! 
i Traub wyciągnąwszy browning nie- 
znacznie z kieszeni wypalił wprost w 
Kowalca. 

— Ach! — zdążył tamten tylko ię- 
knąć i trafiony prosto w skroń, osu- 
nął się na podłogę. Teraz Traub po- 
czął błyskawicznie działać. Przedew- 
szystkiem podbiegł do leżącego i 
stwierdził, że nie żyje. A potem wy- 
ciągnął z jego kieszeni portiel, w któ 
rym znajdowały się upragnione foto- 
grafje, wyjął drugi browning z góry 
przygotowany z kieszeni i wystrzelił 
poza siebie przez ramię. 

— Buuum — rozległo się w gabi- 
necie, a kula utkwiła w przeciwległej 
ścianie. 

Traub wcisnął ten drugi browning 
w kostniejące palce Kowalca. Potem 
jpochwycił paczkę pieniędzy, której 
tamten nie zdążył schować, część wsu 
mął do szafy, a część porozrzucał ko- 

    

wprost 

czemuż nie 

  

KUR JE R 

  

WwILEKSKI 

SPORT 
ZEBRANIE K. S. „POGON“, 

W] piątek dnia 24 bm. o godz. 18 odbę- 
dzie się w sali Podoficzrskiego Kasyna Gar 
nizonowego. ulica Tatarska 5 Walne Zgroma 
dzenie członków Wojsk, Klubu Sport. „Po- 
goń* w sprawie reorganizacji Klubu. Obec- 
ność wszystkich członków obowiązkowa. 

NARODOWY BIEG NAPRZEŁAJ. 

„Dnia 3 Maja br. Zarząd Polskiego Związ 
ku Jekikoatletycznego organizuje „Narodowy 
Bieg iNaprzełaj* około 7 km. dostępny dla 
stowarzyszonych i niestow. arzyszonych. 

Pragnąc umożliwić wzięcie udziału w bie 
gu szerokim rzeszom zawcjnków zarządzam. 

Zawodnicy otrzymują kwatery zbiorowe, 
wyżywienie na miejscu w dniąch 2 i 3 m 
ja oraz 50 proc. zniżki kolejowej. Przywożą 
ze sobą koc, poduszkę i przybory do jedze- 

mia oraz komplet lekkoatletyczny. 
Zapisy do biegu przyjmuje sekretarjat 

PZAL. Warszawa ul. Wiejska 11, Wpisowe 
wynosi 50 gr. konto PKO. 4284. 
Zgłaszeni i zawodnicy winni zameldować się 

do dnia 2 maja b. r. godz. 18 w Okręgu O$- 
rodku WiF. Ałeje Ujazdowskie 1, skąd zo- 
staną skierowani do przydzielonych kwa- 
ter. 

Zgłoszenia biorących udział w biegu w'a 

  

    

  

kino REWJA | 
Sala Miejska DZIŚ! 

ul. Ostrobramska 5 arcydzieło filmowe 

Miesiąc szlaglerėw 
w kinie „„Rewja“'. 

Wstrząsające 

ny wpłynąć do Ki*rownika Okręgowego Urzę 
du WF, i P. W, w Warszawie do dnia 28 
kwietnia br, 

Dyrektor Państwowego Urzędu 
Wych. Fiz. i Przysposob. Wojsk. 
(—) KILIŃSKI — Płk. Dypl. 

NOWE ZWYCIĘSTWO JĘDRZEJOWSKIEJ. 

LONDYN. (Pat). W, dalszych rozgrywkach 
tenisowych 6 mistrzostwo Londynu na kor 
tach krytych Jędrzejowska odniosła nowe 
zwycięstwo, bijąc w 3 setach Angielkę Yorke 
2:6, 6:3, 6 

LGND (Pat). W środę w Londynie ud 
były się ćwierćfinały zawodów tenisowych a 
kobiece mistrzostwo stchey Wielkiej Brytanji 
na kortach krytych, Jędrzęjowska walczyła 
z Amgielką Coge Coveli, bijąc ją łatwo w 
dwóch setach 6:3, 6:1, Jędrzejewska w mn 
sposóh weszła do półfinału i spotka się w 
piątek z jedną z najlepszych rakiet angiel- 
skich 19-letnią Stammers, znaną z gry lewą 
ręką. Siammers uważana jest za bardzo groź 
rego przeciwnika. W razie pokonania jej 
Ję jowska spotkałahy się w finnie z naj- 
lepszą rakietą angiciską Nuthall. 

OXFORD — CAMBRIDGE 8:3, 

LONDYN. (Pat), Odbył się tu mecz ТК- 
wcatletyczny między drużynami uniwersytee- 
kiemi Oxford i Cambridge, Spotkanie zakoń 
ezylo się zwycięstwem drużyny oxfordskiej 
8:3, 

AXELA 

  

   

  

Nr. 76 (2617) 

NA WILERSKIM BRUKU 
NA MOŚCIE ZIELONYM DOSTAŁ SIĘ POD 

SAMOGHÓD. 

Wezeraj zrana wpcbliżu mostu Zielonego 

przejeżdżający samochód wjechał na Kon- 

siantego Szczytowieza lat 54 (Ułańska 31). 

Szezydewiez deznał poważnego uszkodzenia 

ciała. Zawezwane pogotowie ratunkowe prze 

wiczłe go w stanie bardzo ciężkim do szęł 

tala św. Jakóba, 

Przeciwko szoferowi spisany został proto- 

kół, (e) 
—=0:)(:0-— 

CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻOWO-TOWAROWEJ 
I LNIARSKIEJ, 

w Wilnie z dnia 22 marca 1933 roku. 

Żyto zbierane 669 gr/1 20 i pół — 21. 
Tend. stała. Pszenica zbierana 688 gr./1 32. 
Ten słabsza. Owies zbierany 15 (cena orjen- 

. Mąka pszenna 4-zerowa luks. 58,25 
5. Tend. spokojna. Mąka żytnia do 56 

. Tend. spokojna. Mąka żytnia do 55 
proc. . Tend. spokojna. Otręby żytnie Lt. 
Tend. spokojna. Siemię iniane balsis 87,5 
proc. 36,85. Tend. mocna. Len trzep. wołożyń- 

ski f-co st. załadow. basis I 1249,42 Tend 
mocna. 

      

  

Miłość dumnej arystokratki niemieckiej do 
francuskiego jeńca! W rol. główn.: Warter- 
Baxter i Lella Hyams. Początek o godz. 
5—7—9, w sobotę i niedzielę o godz. 3-ej.. 

  

Dźwięk. K'no-feair | 

HELIOS 
Wiieńska 38, tel. 9-26 

PAN 
Džwigk. K no-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

„KAIN i AxTEM". 

DZIŚ! 
witości! 

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA 
Wielka 36 

i zabawyl 

› Obwieszczenie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej z dnia 17-go czerwca 
1924 r., Magistrat m. Wilna podaje do wia- 
domości obywateli miasta, że projekt preli- 
minarza budżetowego na rok 1933/34 zo- 
stanie wyłożony do przejrzenia oraz ewen- 
tualnego czynienia uwag codziennie w go- 
dzinach urzędowych od dnia 23-go b. m. 

DZIŚ! Najnowszy film produkcji ,„Sowkine'— Moskwa 1933r. 

Gorkija. W rol. gł. artyści teatru aityst w Moskwie 
pieśni w wykonaniu chóru Moskiewskiej Opery Państwowej 

Balkon 49 gr. Parter na |-y seans od 80 gr, na pozost. od 90 gr 

KOMENDA SER 
Huragdny śmiechu i najwyższy zachwyt 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

FRANKENSTEIN 

Dziś ostatni dzień! 
Tryskająca humorem komedja muzyczna 
piękny Gustaw Froehiich. 

Przecudowne piosenki. 

Potężny arcy film pełencgrózy 01) niecstoc- 
To, czego świat jeszcze nie widział! 

stworzył sztucznego człowieka przestępcę. 

DZiśl Wieczór zdrowego śmiechu 
Ulubieńcy wszystkich 

NAD PROGRAM: Najnowszy 
dźwiękowo - śpiewny przebój 

UWAGA! Coś dotyczas niebywałago. Po 
W-g pow. głośn pis. rozyjsk Maksyma raz pierwszy w Wilnie dodatek dźwięk.-rysunk. 

Orygin. w jęz. rosyjsk. produkcji S$owkino* „ULICA: 

Przebój sezonu! 

W rol. gł.: 

Tygrysica Sensacyjny dramat poszukiwaczy złota. 
Lupe Velez, Monte Blue i Siim Summerville. 

WPOPRZEK". Niema M zachwytu dla filmu 
Seanse o godz. 4- 6—8— 10.15 

W rol. gł: szampanka Bolly Haas 
jako dziewczyna w mundurku oraz 

Werwa. Dowcip. Przepiękna muzyka. 
Początek: 4—6—8—10.15 

Zadziwiające = przeżycia 
młodego badacza, który 

następca Lon Chaneya—Borys Karloff i John Boles. 
Oglądanie tego filmu zaleca się lud:. o zdrow. sercu i siln. nerwach. NAD PROGRAM Atrakcje dźwiękowe 

FLIP iFLAP ZA KRATAMI WIĘZIENIA SING-SING. 
Arcywesoła dźwięk. kom.-farsa w 10 akt. 

W rol gł.: 

  

  

do dnia 29 go b.m. w lokalu Referatu Bud- = 
żetowego m. Wilna, Dominikańska 2 (w bra- 
mie na lewo). 

Wilno, dn. 20.1Il. 1933 r. 
(—) Dr. Maleszewski 
Prezydent Miasta 

  

ZAKLADY GRAFICZNE 

  

DAWH. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 
NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 240 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDUJ 

  

  

  

Ogłoszenie. 
Od |-go kwietnia b r. 

omówienia na miejscu. 

do dnia |-go kwietnia 1933 roku. 
Sekretarz Gminy 
(Podpis nieczytelny) 

Wójt Gminy Werenów 
(Podpis nieczytelny) 

jest do objęcia 
stanowisko lekarza w Werenowie pow. 

Lidzkiego (stacja na miejscu). Warunki do 
Zgłoszenia reflek- 

tantów przyjmuje Urząd Gminy Werenów 

Skiep 
galanteryjno- piśm. 

I perfumeryjny 
z urządzeniem i towarem 

z powodu wyjazdu 

do sprzedania. 
Adres w Redakcji. 

LOKAL 
HANDLOWY 

duży z mieszkaniem na 
parterze — do wynajęcia 

ul. Mickiewiczn Nr 4 
Informacje u doz. domu. 
ga 

  

  
  

  

        
    

   PROSZEK 

„KOGUTEK 
| EFG 

CN 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. 

    

  

  

łu niego. Później, jednym susem zna- 
lazł się przy oknie i ile mocy było w 
piersiach zawołał: 

-— Napadli na mnie! Bandyta! Po 
licja! Ratunku! 

Ale i tego było mu mało. W nastę- 
pnej sekundzie trzymał 
telefonicznego aparatu. 

słuchawkę 

  

— Stał się u mnie straszliwy wy- 
padek! — mówił, gdy otrzymał połą 
czenie z odpowiednim komisarjatem. 
— Tu mówi baron Traub z ul. Szope- 
na 30. W) obronie własnej zmuszony 

byłem zabić włamywacza! Proszę na- 
tychmiast przysłać wywiadowcę! 

Rychło przed oknami Trauba po- 
częły się gromadzić tlumy gapiów, 
znęconych sensacyjną wieścią. Dep- 
tano nawet trawniki, by zajrzeć w ok- 
na łamiąc i nie szezędząc pięknych 
kwitnących bzów: A gdy policyj 
wywiadowca znalazł się na mie 
'raub blady i z bołesną miną tłumt- 

czył: 

    

   — Nie mam pojęcia 
wacz tu się dostał. Służą 
za interesami, ja również byłem nieo- 
becny. Chyba przez okno. Zastałem 
go przy otwartej kasie. A kiedy nań 
krzyknąłem, ten zbój bez namysłu 
wystrzelił w moją stronę... O, jego ku- 
la utkwita tam w ścianie. Wtedy rów - 
nież zmuszony byłem odpowiedzieć 

wystrzałem. Niestety, mój strzał był 
celniejszy i położył.go na miejscu. 
Och, nie otrząsnę się niędy. z tego wra 
żenia; że zabiłem człowieka... Okro- 
pne... 

Wywiadowca, który « nachyłony 

zdążył już dobrze obejrzeć Kowalca 1 

  

Poszukuje się 
2 pokoje 

ze wszelkiemi wygodami 
z prawem używ. 
Adres: 

kuchni 
Gimnazjalna 6/10 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
waruakach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub 
korepetycyj Zgłoszenia: 
Kniabinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca“ M T. 

  

sel 
przetrząsnąć jego kieszenie, 
stował się i odparł: 

— Nie wielka krzywda się stałx, 
był to zbój nad zbójami! Znam tego 
piaszka! To Kowalec! Złodziej, wła- 
mywacz i podobno nie cofał się prze l 
zabójstwem. Choć mu tego nie. udo- 
wodniono. Niech pan Bogu dziękuj 
że udało się panu baronowi cało w; 
z tej przygody, bo Kowalec ani 

    
wypro- 

    

nie 

litowałby się, ani rozpaczał po nimi. 
Sądzę mawet, że nie będzie pan mia 

  

  

z tej sprawy zbytnich przykr 
Działał pan w obronie koniecznej . 
по 1 Кома!ес miał ustaloną opinję 
Dziwi mnie tylko, że wchodząc prz 
okno, nie pozostawił śladów. Tę taje- 
manieę mógł jedynie wyjaśnić Traub. 
Wolał jednak milczeć. Zresztą. cały 
jego plan powiódł się cudownie. 

    

Rozdział XXI. 

KIRA. 

Kira spędziła całą noc niespokoj- 
nie. Silnie zdenerwowana wstała rano. 
Turski nie dał znaku życia. Wytłuma 
czyć sobie nie mogła co to znaczy? 

— Gzyżlby Traub miał rację? 
Kto mówił prawdę = przeklęty 

baron, czy też jej „małżonek. Gzy 
Turski w rzeczy samej zdobył kom- 
promitujące Trauba dowody, czy też 
w przystępie rozpaczy rzucał niepo- 
czytalne pogróżki? Czemuż się nie 
zjawiał, gdy sama go prosiła, żeby 
przybył, gdy przedtem wciąż telefo- 
nował i nadsyłał listy. 

Chmura zasępiła czoło Kiry. Przed 
wczesna była jej radość, 

Ale, jeszcze nie traciła 

  

nadziei. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moezopłciows 

Wileńska 3 tel. 587 
Gd godz. 8—1 | 4—>. 

Akuszerka 

  

ulica Kasztanowa 7, m.5. 
W. Z.P. Nr. 69 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, 
aa lewo Gedemisov:ką 

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

Poszukuję pracy 
w charakterze gospodyni 
lub doglądania nieletnich 
dzieci, posiadam niemiec- 
ki język. Adres: Wilno, 

zaułek Murarski 13, m. 3 
M. Orzechowska 

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez 
my, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaiki i wągry, 

  

Il] | In W. Z. P. 48. 8323 

i i IWO okazyjnie 

przyjmuje od 9 do 7 wiecz. K ti p i ę urządzenie 
gabinetu dentystyczn. 
Oferty pisemne pod adr.: 
Beliny 3 —3, Chmielewska 

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje pe 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 
jera Wileńskiego" pod nau: 

czycielka. 

Mlini de Bzadić 
„KĖVA“ (Paris) 

Mickiewicza 87, tel. 667. od 14-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twerzy. Leczenie wą 
grów ipryszczy. Elektry- 

zacja. W.Z.P. 58. 

  

Tom. Zar 

  

  

  

Może Turski późno do domu powró- 
cił i teraz nadejdzie. Niecierpliwie 
krążyła po pokojach nie zaglądając 
nawet do dziadka i raz po raz wyglą- 
dając przez okno, 

Na dworze był wyjątkowo piękny 
dzień, bzy kwitnące przed pałacy- 
kiem Ostrogskich roztaczały woń 0- 
durzającą, dobiegał wesoły Świergot 
ptasząt, a w Kirę biły potoki słońca i 
ciepłego, czerwcowego powietrza. 

Obchodziło ją to mało, a smutek: 
nie schodził z jej twarzyczki: Turski 
nie nadchodził, telefon milczał, ni- 
czem zaklęty. Nie skłamał Traub. Ste- 
fek nie posiada żadnych dowodów, a 
ona nadal pozostanie pastwą tego li- 
chwiarza. 

Nareszcie, gdy zbliżało się połud- 
nie, postanowiła uczynić ostateczną 
próbę, by wyświetlić sytuację. 

Uda się na ul. Wspólną... 
Bez namysłu naciągnęła na głowę 

kapelusik i po chwili jaż biegła w 
stronę swego dawnego mieszkania. 
Nawet nie wsiadła do taksówki, 
chcąc szybką przechadzką uspokoić 
wzburzone nerwy. 

Na Wspólnej oczekiwała ją nowa. 
niespodzianka. 

Dozorca, który wczoraj odpowia- 
dał tylko trochę żartobliwie pani 
„która uciekła od pana”, dziś miał za- 
frasowaną minę. 

— Pan Turski — oświadczył — 
jak wczoraj wyszedł po południu, je- 
szcze nie wrócił. Sam nie wiem, co to 

znaczy... Taki solidny pan! Nigdy nie 
przepadał, zawsze wracał na noc... 

(De; n.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witóld „Kiszka,   
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