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Nikt nie będzie zaprzeczał, że hii- 

lerowcy umieją urządzać parady, 

marsze z pochodniami, imponujące 

meetingi i wspaniałe uroczystości. 

Umieją wydobyć efekt, co się zowie. 

"W owych czasach, kiedy Adolf Hitler 

był jeszcze u startu do swojej karjery, 

„dla efektu“ otwierał zebrania... wy- 

strzałem w sufit. Cała jego agitacja 

stała pod znakiem trąb i bębnów. 

In hoc signo zwyciężył. I, naturalnie, 

mie zamierza nadal rezygnować z tych 

potentiels powodzenia. W jego obo- 
zie znajdują się świetni znawcy psy- 

chologji mas, w szczególności  nie- 

mieckiej psychologji. W godzinie 
smutku i przygnębienia zwycięskie 

pochody, barwne parady i optymi- 

styczne, bardzo pewne mowy stwa- 

rzają sugestje prędkiego przezwycię- 
żenia wszystkich bied, są bałsamem 
dla duszy, narkotykiem wywołują- 
cym w wyobraźni dziwną fatamor- 
ganę. 

Gdy zobaczyłem jak w pewnym 
domu, mieszkańcy którego—wszyscy 

hez wyjątku—to bezrobotni, egzystu- 
Jąęcy w skrajnej nędzy z ofiarności 

spełecznej, ostatnie parady i urocży- 
stości podniosły ducha, wywołały 
nadzwyczajny entuzjazm, przypom- 
niały mi się słowa rosyjskiego poety: 
„Jeśli k prawdie światoj mir dorogu 
najti nie sumiejet, czest* biezumcu, 
kotoryj nawiejet czełowieczestwu son 
zołotoj!* Naród, jak i poszczególna 
jednostka, pragnie oszołomienia. Nie- 
darmo „wilgotni* zwyciężyli „su- 
chych* w Stanach Zjedn. A. P.... 

Bolszewicy z lekkiej ręki Karola 
Marksa obwieścili że religia — to 
opjum dla narodu. Widocznie jednak 
bez tego opjum obejść się niesposób. › 
I jeżeli w sercu narodu niema Boga, 
szuka on sobie i stwarza na ziemi bo- 
gów i bożków... Nie jest przecie przy- 
padkiem to, że czarom hitlerowskiej 
agitacji nie uległy właśnie najbardziej 
wierzące, katolickie elementy... 

Uroczystości mieliśmy w ostatnich 
czasach bardziej, niż dostatecznie: od 
świętowania hitlerowskiego zwycię- 
stwa w wyborach do aktu poczdam- 
skiego — był to okres nieprzerwa- 
nego karnawału. Biedni reporterzy 
radjowi nie znajdywali już słów dla 
wyrażenia narodowych zachwytów. 
Uczniowie szkół odpoczywali i świę- 
towali. I znowu parady, znowu mar- 
sze z pochodniami, znowu patrjotycz- 
ne mowy i bojowe fanfary, Jakżeż po 
iem wszystkiem  pokojówki obojga 
płci mają nie wpaść w stan dzikiego 
entuzjazmu? 

Przypomina mi się pewna zaena 
mioda Niemeczka, która mówiła: 
„Wie pan? Kiedy słyszę niemieckie 
narodowe marsze bojowe, dzieje się 
ze mną coś takiego... jakbym wypiła 
szampana”. Uwiedzenie tej damy wy- 
imagałoby, zapewne, kosztów nie bar- 
dzo dużych: zamiast szampana wy- 
starczyłoby kupić płytkę z marszem 
Horsta Wessela i nakręcić gramo- 
fon... 

Karnawały, jednakże, mają jedną 
złą stronę: zawsze następuje po nich 
popielec... Niemiecki narodowy kar- 
nawał skończony! Zaczyna się szara 
codzienność. 

Po podchmieleniu się po uczcie 
weselnej następuje krytyczny mo- 
mient w małżeństwie: trzeba dać żonie 

pieniędzy na zakupy rynkowe, 

Marsze z pochodniami nie stwa- 
rzają pracy, mowy przez radjo nikogo 
nie natycają. W mowie kanclerza Hi- 

'Hera z 233 bm. w Reichstagu nie zna- 
leźliśmy w tej najbardziej zasadni- 
czej spravie najmniejszej nawet wska 
zówki. Nawet sławny czteroletni plan 

ulotnił się dokądś.. Pozostały tylko 

dwie pewne sytuacje: 1) trzeba wiej- 

kie gospodarstwo uczynić znowu ren- 

townem i 2) trzeba bezrobotnych zno- 

wu wciągnąć do produkcyjnego pro- 

cesu. O tem, jak to osiągnąć, Hitler 

wypowiedział się nadzwyczaj krótko: 

„Gospodarstwo wiejskie trzeba uczy- 
nić rentownem, jak by to nie było 
krzykre dla miejskiego konsumenta*, 

To znaczy — kontynuowanie poprze- 
niej polityki sztucznego podwyższa- 

nia cen na produkty gospodarstwa 
wiejskiego drogą wysokich ceł agrar- 
nych, zakazów przywozu i t. p. 

Co ta polityka dała w przeszłości? 

Wystarczy przypomnieć zakaz przy- 

wozu mrożonego mięsa. To posunięcie 

reklamowano jako zbawienie gospo- 

durstwa wiejskiego. Upewniano, że to 

zwiększy zbyt o 50.000 tonn niemiec- 

kiego bydła, że ceny na bydło się pod- 

niosą. Skutek? — Ceny na nierogaci- 

znę spadły o 50 proc., ceny na krowy 

i cielęta odpowiednio się zmniejszyły. 

Dlaczego? — Dlatego, że konsumenci 
mrożonego mięsa nie mogli kupować 
mięsa świeżego, a bezrobocie wzrosło. 

Istota wszekiego zła — to bezro- 

bocie. Bez przezwyciężenia go niepo- 

Gobieūstwem jest uczynić gospodarst- 

wc wiejskie rentownem. Sposoby, ja- 

kiemi Hitler zamierza opanować bez- 

robocie są mgliste i niezrozumiałe. 
Wyraźne jest jedno: zdecydowanie 

wypowiedział się za prywatną inicja- 

tywą, jako podstawą gospodarki, i, 
prócz paru ogólnikowych zdań (,ka- 
pitał musi służyć gospodarce, gospo- 
darka — narodowi“ — to może i pan 
Wierzbicki podpisać!), w jego prze- 

mówieniu i programie nie było nic so- 

cjalistycznego, Jak widać więc, Hitler 

wyobraża sobie opanowanie bezrobo- 

cia w ramach gospodarczego liberali- 
zmu. W każdym: razie konkretnego 
programu walki z bezrobociem dotąd 
nie przedstawił. Z punktu widzenia 
gospodarczego liberalizmu jest to zre- 
sztą i niepotrzebne: trzeba te rzeczy 
pozostawić ich własnemu biegowi. 

Skutki tego gospodarczego libera- 

hzmu np. w St. Zjedn. (gdzie już żad- 
nych „znienawidzonych marksistów ° 
niema!) nie dodają otuchy. Tem mniej 

gdy Hitler upewnia, że zniszczenie ko 

munizmu jest wstępem do opanowa- 

nia bezrobocia. My sądzilibyśmy, ż2 

jest akurat odwrotnie; opanowanie 

tezrobocia byłoby wstępem do znisz 

czenia komunizmu... 

Jednakże myśl Hitlera jest zrozu- 

miała pod innym kątem widzenia: 

zgóry upatrzono kozła ofiarnego. Jak 

w Rosji wszystkie niepowodzenia zwa 

lano na „wreditielej*, „sabotąż konir- 
rewolucjonierow“ itp., tak w Niem- 

czech wszystkiemu będą winni komu- 
niści, marksiści, no i, rzecz jasna, Ży- 
dzi. Pewien nasz rodak w Lublinie 

wydał nezmiernie charakterystyczną 
Lroszurkę pod dźwięcznym tytułem: 
„Zażydzenie Polski jest główną przy- 
czyną nędzy, bezrobocia i bratobój- 
czych walk*. Tytuł tej broszurki jest 
świetną ilustracją hitlerowskiej pro- 

pegandy: „Co? — Pracy niema? — 
Żydzi temu są winni! Marksiści win- 
ni! Komuniści winni!* Proste i jasne. 

Jak dalece są prymitywne wyo- 

brażenia wielu współczesnych — tru- 
dno sobie wyobrazić! 

Jeżeli, zatem, nie nastąpi polep- 

szenia konjunktury, rząd hitlerowski 

będzie „walił* na marksistów, komu- 

nistów i Żydów z jeszcze większym 

kestjalizmem, niż dotąd. 

Mogą bolszewicy przy pomocy te 
roru i „genjalnego „kłamstwa* 15 lat 

rządzić Rosją, dlaczegoż więc Hitler 

przy pomocy tychże metod nie miałby 

rządzić Niemcami? „Gdybyśmy wie- 

'dzieli, że naród rosyjski jest tak cier- 
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ozwiązanie 0. W. P. na terenie całego państwa, 
WARSZAWA, (Pat). Minister Spr. 

Wewnętrznych wydał władzom admi- 
nistraeji ogólnej polecenie ROZWIĄ- 
ZANIA Z DNIEM 28 B. M. WSZYST- 
KICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJ- 
NYCH OBOZU WIELKIEJ PILSKI, 
istniejących jeszcze na terenie posz- 
czególnych województw. 

Zarządzenie to umotywowane jest 
"tem, że. działalność organizacji i ezłon 
'ków Obozu Wielkiej Polski już pra: 
wie od samego zarania jego istnienia 
stanęła w wyraźnej kolizji z kodek- 
sem karnym i nakazami władz państ- 

wowych. Obóz Wielkiej Polski, wy- 
wołująe stale ekscesy, zaburzenia i 
gwałty, stał się czynnikiem budzącym 
w państwie zamęt, szerzącym niepo- 
kój, naruszającym porządek i bezpie- 
czeństwo publiczne, podsycającym 
nienawiści partyjne i rasowe, Władze. 
państwowe wykazały daleko posunię- 

  

  

„ła tolerancję w stosunku do organiza- 
cji, likwidując jej działalność spora- 
dycznie, tylko na terenie poszczegól- 
nych województw, lub poddając re- 
presjom: pojedyńczych członków OWP 
bądź stosując indywidualne Środki 

preweneyjne. Ostatnie jednak ekscesy 
na terenach województw lwowskiego, 
krakowskiego i białostockiego, pro- 
wadzące do wywałania ogólnych za- 

burzeń, udowodniły, że dalsze tolero- 
wanie OWP. byłoby sprzeczne z in- 
teresem państwa, Dlatego też minister 
spraw wewnętrznych zdecydował się 
rozwiązać Obóz Wielkiej Polski na te- 
renie tych województw, gdzie dotych- 
czas nie został przez władze ziikwido- 
wany. 

е 

Projekt brytyjski podstawą dalszych pracKoni.Rozbr. 
Komisja główna odroczyła się do 25 kwietnia. 

GENEWA, (Pat). W toku debaty 
nad brytyjskim projektem konwencji 
rozbrojeniowej zabrał dziś głos dele- 
gat Polski minister Raczyński celem 
przedstawienia poglądów delegacji 
polskiej. 

PRZEMÓWIENIE DELEGATA 
POLSKI. 

Przypomniawszy, że większość delegacyj 

uzależnia redukeję swych zbrojeń Gd stop- 

nia bezpieczeństwa, które zostanie im ofiaro 

wane, delegat Polski wyraził zadowołenie, że 

sprawa bezpieezćństwa figuruje jako pierw- 

szy rozdział projektu, jednakże eały ten roz- 

dział nie daje tego, czego się po nim można 

było spadziewać. — Projekt brytyjski prze- 
widuje stworzenie stałej instytucji, która mia 
łaby prawo, jeśłi nie obowiązek, interwen- 

jować we wszystkich sprawach spornych i 

która pencsiłaby za to odpowiedzialność. De 

legacja polska ma poważne wątpliwości, czy 

nowy system, do którego stworzenia zmie- 

rza ta iniejatywa, daje się pogodzić z syste- 

mem Ligt Narodów, a obowiązki Ligi — z 

ewentuałnemi decyzjami, powziętemi przez 

konfereneję, któraby nie była związana żad- 
ną ustawą eo się tyczy jej praw, chowiązków 

i procedury. Artykuł 90 projektu — dodał 

delegat Polski — zapewnia wprawdzie, że 

konwencja nie ograniczy postanowień paktu, 

leez istnieje obawa, że zapewnienie mogłoby 

być ezysto teoretyczne. | 

Przechedząe do ezęści, traktującej © roz- 

brejeniu — minister Raczyński przypomniał 

raz jeszeze konieczność poszanowania przez 

wszystkie państwa zobowiązań, przyjętych 

przez nie w dziedzinie rozbrojenia które mo- 

ga i powinny pozostać obowiązującemi, Zo- 

bowiązania nie mogą ulecieć jak dymek w 

sposób, który mógłby być nazwany dyskret- 

nym, gdyby nie był aż nadto wyraźny. De- 

legaeja polska przestudjowała projekt, biorąc 

za ideę wytyczną zasadę, wysuniętą przez 

Johna Simona w mowie wypowiedzianej 14 

listopada, strzeszezającą się w słowach: „Ża 

dnego dozbrajania!* Domagamy się, dodał 

minister Raczyński, by szezegółowa dyskusja 

pestanowień projektu dała nam w tym 
względzie konieezne gwaraneje, Co się tyczy 
zbrojeń lctniczych, to plan brytyjski zmie- 

rza do narzucenia w tej dziedzinie ofiar 

większych, niż w innych dziedzinach i za- 
stosowanych w sposób nierówny do różnych 

państw. Ofiary te nie wydają się być zado- 

walajaeo zrównoważane. Dla państw, które 

nie posiadają wiełkiego lotnietwą eywilnego, 

łotnietwe wojskowe w razie groźby ze strony 

łetnietwa cywilnego innego państwa stano- 

wi niewątpliwie wartość obronną. Prepono- 

wane przez projekt eyfry wydają się być ra 

€zej wynikiem obliczeń teoretycznych, a nie 

oceną ezynników bezpieczeństwa. 

Keńeząc, delegat Polski podkreślił, że 

STREET KATEKS EZRO CENE 

pliwy., Mikołaj II dotądby siedział na 

tronie* — powiedział kiedyś pewien 

cerski generał... > 

„Zamienię całą Rosję na cmenta- 

rzysko, ale nie popuszczę nic z wła- 

dzy — zwierzał się Mikołaj II pew- 

nemu swojemu zaufanemu. „„Kimže 

wtedy będziesz rządził, zmarłymi?*— 

zapytał tamten. 

Odwagi, żeby zamienić całe Niem- 

cy. jeżeli tego zajdzie potrzeba, na 

cmentarzysko, u hitlerowców 

zbraknie. Konkretnego planu walki z 

bezrobociem dotąd nie mają. Ale pro- 

jekt ustawy o powieszeniu za polity- 

czne przestępstwa już jest rozpatry- 

wany i, kiedy artykuł ten dojdzie do 

rąk czytelnika, będzie już, zapewne, 

posiadał moc prawną. Komu jak ko- 

mu, ale katom to już hitlerowcy z pe- 

wnością zapewnią pracę. 

: Obserwator. 

nie 

fakt, że liezne artykuły projektu będą mo- 

sly być zmienione, a nawet peminięte, e0 

jest losem każdego indywidualnego projek- 

tu, pie daje powodu do pesymizmu. 

REZOLUCJA. 

GENEWA, (Pat). Komisja główna 
na zakończenie swoich dzisiejszych 
obrad przyjęła rezolucję, w której po- 
stenawia: I) przyjąć projekt brytyj- 
ski jako podstawę swych dalszych 
prae, zastrzegając poszczególnym de- 
legacjom prawo proponowania zmian 
poprawek i uzupełnień, jak tego wy- 
LUNA PLI Я аОНО INR 

raziły życzenie w swych deklarae- 
jach w komisji głównej; 2) przystąpić 
ua swem następnem posiedzeniu, po 
świętach wielkanoenych, do zbadania 
projektu rozdział po rozdziale, arty- 
kuł po artykule. 

Rezolucję tę przyjęto jednomyši- 
nie 42 głosami. Przed głosowaniem 
minister Titulescu podkreślił, że od- 
roczenie prac komisji następuje wy- 
łącznie ze względów technicznych. 

Komisja postanowiła wznowić 
swe prace w dniu 25 kwietnia. 

w NIEMCZECH. 
Hitler projektuje „zarządzenia odwetowe”, 
BERLIN, (Pat). W niedzielę kan- 

€lerz Hitler odbył kilkugodzinną kon- 
ferencję z ministrem propagandy i n- 
šwiadomienia narodowego Goebbel- 
sem. Według komunikatu biura Wol- 
tia, omawiana była między innemi 

Sprawa podjęcia akcji obronnej prze- 
ciwko zainscenizowanej przez zainte- 
resowane koła żydowskie w Ameryce 
i Anglji kampanji, zarzucającej nowe- 
mu regimeowi narodowemu w Niem- 
czech stosowanie okrucieństw. 

Koła dobrze poinformowane za- 

powiadają wydanie w najbliższych 
dniach jak najostrzejszych, prawem 
przewidzianych zarządzeń odweto- 
wych, które godzić będą — jak zazna- 
cza komunikat — w intelektualnych 
sprawców i eksploatatorów „hecy*, 
noszącej piętno zdrady stanu i wypra 
wianej zagranicą głównie przez Ży- 
dów pochodzenia niemieckiego. 

Korespondencja  narodowo-soeja- 
listyczna informuje, że w łonie partii 
istnieje myśl rozpoczęcia akeji bojko- 
towej przeciwko handlowi żydowsk. 

Sądy nadzwyczajne w Prusach. 
BERLIN, (Pat). Pruski minister 

sprawiedliwości wydał rozporząd««- 
nie wykonawcze do dekretu prezyden 

„la Rzeszy z dnia 21 marca w sprawie 
utworzenia sądów nadzwyczajnych w 
Prusach, W myśl rozporządzenia po- 
wołane zostaną sądy nadzwyczajne w 
1: większych miastach pruskich, bę- 
dących siedzibą wyższych sądów kra- 
jowych. Przygotowanie aktów oskar 
żenia ma być powierzone spec jalnym 
wykwalifikowanym siłom, przydzie- 
1спут do odnośnych prokuratur. Są- 

«om nadzwyczajnym nie przysługuj» 
'prawo odraczania wykonywania kar. 
Sprawy o zdradę stanu w wypadkach 
mniejszej wagi przekazywane będą 
przez Trybunał Rzeszy senatom kar- 
nvm wyższych sądów krajowych. 

Sprawa o podpalenie Reichstagu 
przeciwko komuniście Luebbe sądzo- 
na będzie przez Trybunał Rzeszy, po- 
nieważ chodzi tu nie o zwykłą zbrod- 
nię podpalenia, lecz również o zbrod- 
nię zdrady stanu. 

Obowiązkowa służba w kadrach „pracy”. 
BERLIN, (Pat). Nowomianowany 

komisarz do t. zw. służby w kadrach 
pracy oświadczył, według doniesień 
biura Conti, że w najbliższym czasie 
zapaść ma decyzja w sprawie obowią 

zkowej służby jako składowej części 
Programu odbudowy kraju. Organiza 
cia obowiązkowej służby pozwoli już 
w lecie r. b. na powołanie kilku TOC/- 
ników, 

Osobliwości hitlerowskich Niemiec.. 
PISARZE OPUSZCZAJĄ „TRZECIĄ 

RZESZĘ*. 
Coraz większa ilość republikańskich pisa- 

izy publicystów wyjeżdża z Niemiec zagra- 
'mcę. Nie mówi to dodatnio o ich charakterze 

i gotowości do walki o swoje idee. W ostat- 
nich dniach szereg wybitnych osób ze świata 
intelektualnego przybyło do Paryża, m. in pisarze: HASENCLEVER, JÓZE ROTH, 
ARTUR HOLITSCHER, FRITZ VON UNRUH, 
RUDOLF LEONHARD. Do Szw jcarji wyje- 
chali: THOMAS MANN, STEFAN ZWEIG i 
ALFRED KERR: Opuścił Niemcy również re- 
daktor naczelny „Berliner Tagebłattu* THE- 
GDOR WOLFF. 

Przykład wszystkim tym uciekinierom dał 
„najmocniejszy* człowiek z obozu socjal-de- 
mokracji niemieckiej, b. premjer pruski, OT- 
TO BRAUN. 

     

   

  

    

  

Z PODRZĘDNEGO URZĘDNIKA 
NĄ MINISTRA. 

Prezes pruskiego Landtagu, 
RERRL został mianowany komisarzem Rze- 
szy na pruskie ministerstwo sprawiedliwości. 
Po wyborze rządu przez Landtag pozostanie 
zapewne ministrem, Kerrl był podrzędnym u 
rzędnikiem w resorcie sprawiedliwości. Nie 
ma za sobą wyższych studjów. Jest pierw- 
szym pruskim ministrem sprawiedliwości bez 
wyższego wykształcenia. 

ARESZTOWANIE DR. GERECKE. 
Komisarz Rzeszy dła spraw bezrobocia, 

  

hitlerowiec ‚ 

dr Gerecke powołany. na stanowisko przez Schleichera. został aresztowany pod zarzu tem użycia 1.200.000 marek pieniędzy państ. wowych dla cełów osobistych. Po snalogicz- nych wypadkach z byłymi ministrami Seve ringiem i Hermesem jest to trzecie sensacyj ne aresztowanie osoby, piastującej jeden z najwyższych urzędów. 

PENSJA HITLERA, 
Hitler zrzekł się przysługujących mu jako kanclerzowi poborów i przeznaczył je na rzecz rodzin członków partji, którzy zginęli w wai- kach z komunistami. Podziałem tych pienię- dzy ma się zająć komisja, złożona z komisą- rza dla Bawarji, gen. v. Epp'a, adwokata hr e, Goltz'a, oraz komendanta policji Ce 

Ponieważ, jak wiadomo, Hitler własnego majątku nie posiada, powstaje pytanie, kto mas pokrywać jego wydatki. Zapewne partja, której źródła dochodów są dość tajentnicze. Dziwna zamiana! sA 

ROZPĘDZONY RZĄD ZGŁASZA 
„OFICJALNĄ DYMISJĘ". 

Parlamentarny gabinet 
pruski z premjerem Braunem na czele zgło- 
sił na ręce wicekanclerza Papena oficjalną 
dymisję, która została przyjęta. Rząd Brauna 
faktycznie nie istniejący od kilku miesięcy 
którego szef uciekł, nie jest pozbawiony lu- 
moru. Humor taki nazywają Niemcy „Galgea 
humor“ (szubieniczny). 

Wycleczka polska w Jero- 
zolimie. Žž“ 5    

  

Od- kilku dni bawi w Jerozolimie wycie- 

-czka. polska, złożona z kilkuset osób. Na cze 
le wycieczki stoi ks. biskup Kubina. 

Na zajęciu naszem widzimy ks. biskupa 
Kubinę na platformie Domu Polskiego w Je- 
rozolimie, P SIE 
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Łotwa wobec sąsiadów. 
Oświadczenie łotewskiego min. spr. 

zagran. З 

_W nunierże niedzielnym .„Kurjė- 
ra“ zamieściliśmy dostarczone przez 
„Pata' krótkie streszczenie oświad- 

czenia nowego łotewskiego ministta 
„spraw zagranicznych p. Salnajsa, wy- 
powiedziane wobec dziennikarży ry- 
skich. Obecnie mamy możność poda- 
nia dosłownie tej części oświadczenia, 
która dotyczy sprawy związku bałty- 
ckiego, stosunków z Polską i Niem- 
cami. P. Min. Salnajs powiedział 29 
następuje: 

Każde państwo powinno czynić wszystko 
co jest w jego mocy, aby służyć sprawie 
międzynarodowego pokoju, W tej dziedzi- 
nie my możemy działać w dwóch kierun- 
kach: 1) biorąc udziaź w konferencji rozbroje 
niowej i 2)- współpracując nad polityczną 
stabilizacją naszej części Europy, a w szeze- 
gólności poszukując form _ najściślejszego 
współdziałania z naszymi obydwoma sąsia- 
dami — Estenją i Litwą, Jeżeli idea zbli- 
żenia państw hałtyckich natrafia tu. i ów- 
dzie na sceptycyzm, lub nawet na opór to 
jednak będziemy kontynuować niezmiennie 
nasze wysiłki, które nasuwa nam nasza Sy- 
tuacja polityczna i. wola narodu. Niemniej- 
sze znaczenie posiada dla nas -przyjazna 
współpraca ze wszystkiemi innemi państwa- 
mi nadbałtyckiemi, z któremi 1 dotąd pozo- 
stawaliśmy w najlepszych stosunkach. Z jed 
nym z naszych większych sąsiadów — z Pol 
ską — mamy do załatwienia bynajmniej nie- 
łatwą sprawę, mianowicie uregulowanie sto- 
sunków gospodirczych, Mamy jednak nadzie 

ję, że te zadanie rozstrzygniemy z eułą po- 
trzebną tu uwagą i aktywnością, Jeszeze tra- 
dniejszą jest kwestja, uregulowania naszych 
stosunków gospodarczych z Sowietami, ale 
i w tej sprawie spodziewamy się, dzieki 
wytrważości i energji znaleźć pomyślne roz- 
wiązanie. Stosunki z. Niemeami, które mają 
dia nas szczególne znaczenie pod względem 
gospodarczym, rząd będzie utrzymywał jak 
i dotąd w przyjaznym duchu. Jest w najwyž 
szym stopniu niepożądanem, iż ideowe prze- 
eiwieństwa w stosunky do partji obecnego 
kanclerza znajdują u nas wyraz w potępie- 
nia gcdnych zaczepkach i napasciach, eo mo 
że zaszkodzić naszym dobrym sąsiadzkim sto 
sunkem. Tem niemniej wewnętrzne wypadki 
niemieckie, które dla sytuacji międzynaro- 
dowej mają bardzo ważne znaczenie, będzie- 
my chserwowałi z największą uwagą. 

Z powyższych oświadczeń godne są 
zanotowamia dwa punkty. Jeden -- 
to stwierdzenie trudności istniejących 
pomiędzy Polską a Łotwą w dziedzi- 
mie ułożenia stosunków  gospodar- 
czych. Dotyczy to zapewne ujemnie 
«la Łotwy kształlującego się bilansu 
handlu z Polską. Wiwóz z Polski do 
Łotwy wzrasta, natomiast towary ło- 
tewskie nie znajdują pojemniejszego 
rynku w Polsce. Stąd niezadowolenie 
Gospodarcze doświadczenie Min. Be- 
czkowicza znajdzie w tej sprawie du- 
że zastosowanie — wierzymy, iż z mo- 
żliwie najlepszym skutkiem. Uregulo 
wanie tych spraw jest tu warunkiem 
politycznego zbliżenia, na co stale 
zwracamy uwagę. : 3 

Tezę tę potwierdza ustęp oświad- 
czenia p. Salnajsa pod adresem „,.trz=- 
ciej Rzeszy*. Penetracja gospodarcza 
Niemiec w Łotwie jest znaczna. Wy- 
wołuje ona konieczność liczenia się 
z państwem niemieckiem, jako kon- 
trahentem gospodarczym, którego 
strata narazić może interesy Łotwy na 
trudności. 

'Musimy sobie zdać sprawę, iż pod 
tym względem jesteśmy w Łotwie w 
znacznie gorszej sytuacji, którą trzeba 

- naprawić, jeżeli chcemy oprzeć pr:s- 
jazne stosunki polsko-łotewskie 
realnych podstawach. 

ra
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Szwajcarski literat o Polsce. 
Z Berna otrzymaliśmy 

list Red. 

następujący 

Niedawno temu donosił „Kurjer 
Wileński* o odczyiach szwajcarskie- 

go literata, Dra Zbindena, wygłoszo- 
nych w Polsce w związku z kiłku - 
miesięcznym pobytem jego w tym 

kraju. 

Obecnie, Dr. Zbinden po powrocie 
do Szwajcarji, przedstawił swoje wra- 
żenia w odczycie, który wygłosił w 
Bernie szw. p.t. „Zapomniany Wschód 
Europy. Zapomniąny... Prelegent 

podniósł zaraz na wstępie, ten pożi- 
łowania godny fakt, że pierwszorzęd- 

ne wartości kulturalne polskie sięga- 
jące znaczeniem daleko poza kręg 
ściśle narodowej kultury, jak n. p. 
wspaniałe utwory Mickiewicza, Sto- 

wackiego, Norwida i t. p., nie są zna- 
ne zagranicą, Czyż nie ubolewania g0- 
dnym jest fakt, że arcydzieło takie 
jak, „Król Duch* nie doczekało się 
dotąd tłumaczenia niemieckiego. 

W ocenie kulturalnego znaczenia 

Polski, p. Zbinden zwraca przedew- 

szystkiem uwagę na odrębność tej kul 

tury, syntetyzującej elementy Zach): 

du i Wschodu. W tem jej oryginal- 

ność i bogactwo. Aaliza bowiem za- 

bytków przeszłości zwłaszcza archi- 

tekturalnych, przedstawia taką róż: 

norodność pierwiastków jaką niełat- 

wo spotkać w innych krajach. 
Wśród tych zabytków znajdują się 

skarby, które śmiało porównać mo- 

żma z Norymbergą lub Bruges. 

P. Zbinden poświęcił swój odczyt, 

ozdobiony licznemi obrazami świetl- 

nemi przedewszystkiem omówieniu 

piękności Krakowa, Lwowa i Wilna, 

minej uwagi poświęcają Warszawie, 

%którą uważa raczej za miasto przy- 

szłości. „10 288 
Prelegent podróżował po Polsce 

wiele i z zachwytem podnosi świetną 

organizację i wygody połączone z 

komfortem na kolejach polskich. Pro 

„wincjonalne miasta polskie jak Kra- 
ków, Lwów i Wilno, w przeciwień- 

stwie do miast prowincji francuskiej, 

dotrzymują kroku życiu intelektual- 

nemu stolicy. 

Obok Krakowa, najlepiej mu się 

podoba ze wszystkich miast polskich, 

Wilno. Tu objawia się najwyraźniej 

owo bogactwo różnorodnych pierwia- 

stków cywilizacyjnych, które uderza- 

Ja każdego cudzoziemca, w jeżdżające- 

go w granice Polski. P. Zbinden 

wszedł w styczność z przedstawicie- 
lami życia intelektualnego w tem mie- 

"ście i o tym ruchu umysłowym wyra- 
ża się z wielkiem uznaniem. Co pre- 

   

legenta zdziwiło i ucieszyło zarazem 
tc znajomość stosunków szwajcar- 
skich w Polsce. Na każdym kroku 
miał sposobność stwierdzić jak wiele 
osób ze sfer intelektualnych przeby- 
wało w Szwajcarji i kraj ten poznało. 

Na Rusi Czerwonej. Pan Zbin- 
den przebył czas dłuższy. Śledząc 
w całej Polsce z zajęciem wszelkie ob- 
jawy folkloru, czego dał dowód w ze- 
branym przez siebie w Polsce ma- 
terjale folklorystycznym, P. Zbind n 
znalązł na Huculszczyźnie szerokie 
pole do swych badań. : 

Odcięci od reszty świata, zacho- 
wali Huculi swój typ odrębny charak - 
terystyczny. Tradycyjne ich zwycza- 
je. zmysł artystyczny, zamiłowanie w 
konnej jeździe, samowystarczalność 
gospodarcza, wszystko to są rysy, któ- 
re p. Zbinden słusznie zauważył i o- 
cenił u tych potomków starażytnych 
Traków. Г 

Szwajcara zainteresować musiała 
przyroda w tej malowniczej części 
Polski. To też Dr. Zbinden, nie szczę- 
dził pochwał dla piękności krajobra- 
zu, a zwłaszcza dziewiczych lasów za- 
mieszkałych przez okazy zwierząt, ja- 
kie już dawno wyginęły w Szwajcarji. 
Nieomieszkał też prelegent odwie- 
dzić szczytu Czarnohory. 

Jednem słowem wrażenia zebrane 
w Polsce przez p. Zbindena są dla nas 
jak najkorzystniejsze: P. Zbinden po- 
lubił Polskę, czego najlepszym dowo- 
dem, że zamierza tam znowu się udać. 

A. B. 

Bern, 24 marca 1933. 
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„Japonjadąžy doutrzymania pokoju“... 
TOKJO, (Pat). Rzad japonski przė 

słał telegraficznie na ręce sekretarza 

generalnego Ligi Narodów zawiade- 

mienie o wycofaniu się Japonji z Li- 

gi Narodów. : 
TOKJO, (Pat). Nota Japonji do 

Ligi Narodów stwierdza, że raport 
przyjęty przez Ligę oraz jej zalecenia 

stoją w zasadniczej sprzeczności z 
pogłądami Japonji na sposoby zape- 

wnienia trwałego pokoju na Dalekim 
Wschodzie. Narodowa polityka Japo- 

nji nacechowana jest tym samym du- 
chem, eo polityka Ligi Narodów, gdyż 

zmierza do ustalenia pokoju na Dale- 
kim Wschodzie i w konsekwencji przy 
czynia się do utrzymania pokoju świa 

'towego. 
TOKIO, (Pat). Jednocześnie z wy- 

slaniem przez rząd japoński do sekre 
tarjatu Ligi Narodów noty 0 wystį- 
pieniu Japonji z Ligi cesarz wydał 0- 

rędzie, w którem stwierdza dążenie 

Japonji do utrzymania pokoju niety!- 

%ko na Dalekim Wschodzie, ałe na ca: 
łym świecie. Orędzie podkreśla ko- 
nieczność szanowania niepodległości 

państwa mandżurskiego i popierania 
jego rozwoju i wzywa cały naród do 
zjednoczenia i wytężonej pracy. 
"W tymże samym czasie ogłoszona 

zestała proklamacja premjera Saito, 

który wzywa naród do kierowania się 
zasadami, wysuniętemi przez orędzie 
cesarskie i wyraża nadzieję, że inne 
narody zrozumieją, że Japonja kieru- 
je się stale niczem innem, jak dąże- 

niem do utrzymania pokoju. 

  

Żydzi rumuńscy protestują. 
BUKARESZT, (Pat). Komitet zwią 

zku sjonistycznego ogłasza uchwałę. 

protestującą przeciwko prześladowa- 

niom Żydów 'w Niemczech. Rezolucja 
zawiera wyrazy sympatji pod adre- 

sem braci poszkodowanych w swych 

Nowe gwałty 
ESSEN, (Pat). W Duisburgu grupa hitle- 

rewców wtargnęła do mieszkania szanowa- 
nego i popularnego wśród Żydów połskiego 
rabina Bereischa, który przed wilku dniami, 
został już raz pobity, wywiekła go na ulicę, 
ewinęła w sztandar republikański Niemiec 

i w tym stroju pędziła przy wrzasku gawie- 
dzi przez główne ulice miasta. Policja nie za 
pobiegła temu. Dopiero po fakcie zaareszto 
wała Bereischa ze względu na jego własne 

ASA S GT S ORO W PORZ NIEKO 

Bernard Shaw w Tokio. 

&* 

W bieżącym miesiącu bawił w Tokio 

przez kilka dni Bernard Shaw, 
Na zdjęciu naszem widzimy Shaw'a kar- 

Gra o pokój lub wojnę. 
З Ošwiadczenie Paul-Boncoura. 

|" PARYŻ, (Pat). Paul Boncour wy- 
"głosił na bankiecie wobec przedstawi- 
cieli prasy zagranicznej, zorganizowa 

-nym przez komitet przyjaciół pokoju, 
"przemówienie, w którem poruszył ak 
łualne zagadnienia polityki zagrani- 
„cznej. : 

‘` — Раш! Вопсоиг oświadczył, że trud- 

*mości obecne są bardzo poważne. W 

chwili obecnej niewątpliwie rozgry- 

ма się sprawa pokoju łub wojny. Ko- 

"niecznem jest, by konferencja rozbro - 

jeniowa doprowadziła do pomyślnych 
rezultatów. Niepowodzenie jej ozna- 

czałoby wyścig zbrojeń, który dopro- 

"wadziłby do katastrofy. Francja speł 

nila całkowicie swój obowiązek, wy- 

-stępując z projektem, który ustala ści 

sły związek pomiędzy zmniejszeniem 

zbrojeń a istotnemi gwarancjami. Pa- 

„ul Boncour stwierdził z radością, że 

plan Mac Donalda potwierdza część 

zasad, na których opiera się płan fran 

cuski. Również propozycje francuskie 

zbiegają się z wnioskami, wysunięte - 

nii przez inne delegacje. Fakty te po- 
zwalają przypuszczać, że porozumie- 

(nie jest możliwe. Należy ograniczyć 
się do stwierdzenia w pierwszym uk- 
ładzie wszystkich: punktów uzgodnio- 
rych, pozostawiając stałemu organe- 
w; kontroli oraz dalszym rokowaniom 

zadanie ptzygotowania następnego e- 
tapu. Pesymizm: jest więc przedwczes- 

ny, pod warunkiem jednak, że zanira 

to zadanie nie zostanie spełnione nie 
zostaną poruszone inne zagadnienia, 
niepotrzebnie niepokojące opinję pu- 
liczną, oraz pod warunkiem, že no- 
we zbrojenia w żadnej formie i pod 
żadnym pretekstem nie staną na prze 
szkodzie przewidywanej redukcji 
zbrojeń. ; 

Prawosławny kler w powstaniu styczniowem 
Niewiele wiemy o udziale prawo- 

‚ -śławnego kleru w styczniowem po- 

wstaniu. Trochę podań pamiętnikar : 

skich lub ustnych, parę nazwisk w 

„monograiji ks. Žyskara (Ahasperus) 
„Tunka“. I wszystko. 

Ciekawiąc się tą sprawą prosiłem 

dyrektora Wil. Państw. Archiwum p. 
W. Studnickiego o udzielenie potrzeb- 
nych wyjaśnień oraz udostępnienie 

wglądu de akt d. gen. gub. wileńskie- 

„go z doby*powstaniowej. Prośba moja 
została potraktowana nadzwyczaj ży- 
czliwie. 

Na podstawie regestrów komisji 

śledczej oraz audytoratu wojskowego 

ustaliłem że liczba duchownych pra 

wosławnych zamieszanych w ten lub 

inny sposób w powstaniu, na terenie 

b. Litwy i Białorusi (d. gubernje wi- 
„leńska, kowieńska, grodzieńska, część 

augustowskiej, mińska, witebska i 
mohylewska) wynosi 14 osób. 

Przedewszystkiem wypada zastrzec 

się, że błędem byłoby tłumaczyć za- 

angażowanie się tych duchownych w 

powstaniu jakąś tradycyjną sympatją 

„prawosławnego kłeru do Polski. Tych 

jtradycyj już nie było. Moskwa w do- 

bie porozbiorowej postarałaby się ie- 

go rodzaju uczucia zlikwidować. lie- 

"sty. dopełniła surowa rusyfikatorskau 

„ręka Siemaszki w dobie skasowania 

Unji. 

Natomiast z całą pewnością m ž- 

ma twierdzić, że ten, — słaby zresztą, 

—udział kleru prawosławnego w po- 

staniu był reminiscencją skasowa- 

  

nej przed 22 laty Unji. Byli więc tu 

albo synowie unickich księży, albo 

i sami exuniccy kapłani w rodzinach 

których żyły jeszcze polskie tradycje, 

a w domach panowała polska mowa. 

Dowodem tego jest to, że żony i córki 
niektórych duchownych są kat li:z- 
kami (synowie prawosławni); co jest 
pozostałem następstwem małżeństw 

unitów z łacinniczkami, przy których 
potomstwo było chrzczone w zależno- 
ści od płci rodziców w cerkwi lub w 
kościele. Ponieważ przy kasowaniu 

Unji uważano za prawosławnych tyl- 

ko unitów stąd spotykały się często 

prawosławne exunickie rodziny, gdzie 

kobiety lub mężczyźni byli katolika- 
mi łacińskimi. Wprawdzie istniał na- 
kaz Siemaszki by duchowni prawosła- 
wni ex unici-postarali się o pczyłącze 

nie swych żon i córek katoliczek do 
prawosławja jednak zdaje się, że to 
zarządzenie Ściśle przestrzegane nie 

było. Duchowni zaś dawni prawosła- 
wni exunici postarali się o przyłącze- 

zostawać nie mogli ze względu na ka- 
nony Cerkwi. Zresztą i sami ducho- 
wni zeznają ma śledztwie, że katoliz- 

kość w ich rodzinach jest pozostało- 
ścią dawnej Unii. 

Niestety, na powyższą ilość dn- 

chownych akt sądowych, dających 

możność dokładnego  prześledzenia 

sprawy jest mało. Tłumaczyć to mo- 

%na częściowo tem, że oddanie pod 

sąd wojskowy duchownego prawos- 

łuwnego za udział .w powstaniu -wy- 

woływało niepożądane poruszenie 

  

  

„tury . policji podłożono kilka 

  

miącego zwierzęta we wspaniałym zwierzyń_ 

cu w parku.Nara, najpiękniejszym i najwięk 

šzym parku japońskim: 

Kronika telegraficzna. 
— Wyjechało z Warszawy do Palestyny 

vis Triest 645 emigrantów pionierów i tu- 

rystów Żydów. $ 

— Łiga Obrony Spraw Człowieka i Obywa- 

tela zwróciła się do Roosevelta, by zezwołił 

na emigrację do Stanów Zjednoczonych Ży- 

dom będących ofiarami prześladowań w 

Niemczech. 
# 

— W Grenadzie przed gmūchem prekek. 
bomb, któr: 

władze policyjne na czas usunęły. W prowin 

cji Herrol terroryści podpalili trzy kościoły. 

Ww Alicanta wysadzili w powietrze wieżę 

wodociągową. Rząd wydał polecenie energicz 

mego zwalczania terroru i akcji sabotażowej. 

— Pożar zniszczył doszczętnie kościół ka 

tolicki w Montreal pod wezwani*m św. Ja- 

kóba. Straty przewyższają pół miljona do- 

  

* larów. Aresztowano dwie osoby, podejrzane o 

pódpalenie. 

Niszczycielski wynalazek. 
GANDAWA, (Pat). Inż. van den Siegen, 

który wynalazł aparat krótkofalowy, przy 

pomocy którego można osiągnąć niszezenie 

przewodników elektrycznych na znacznej 

odległości, dokonał doświadczenia ze spowo- 

dowaniem wybuehu prochu na odległość. 

Aparat z odległości 12 km. wysadził w powie 

trze ładunek prochu. 

prawach i godności. Rezołueja prote- 

stuje również przeciwko wywieszeniu 

hitlerowskiego sztandaru ze swasty- 

ką na konsulatach niemieckich w Pa 

lestynie. 

hitlerowców. 
bezpieczeństwo. Żonę rabina, znajdującą się 

w ciąży, dotkliwie pobito. Konsul polski w 

Essen edwiedził przebywającego w areszeie 

rabina i interwenjował u prezydenta regen- 

cji, 
W Kolonji wtargnęli dwaj umundurowani 

hitlerowcy do mieszkania obywatela polskie 

go kupca Abrahama i przeciąwszy drut te- 

lefoniczny zaczęłi grozić jemu i jego żonie 

śmiercią, Żona Abrahama w strachu wysko- 

czyła cknem z pierwszego piętra i złamała 

nogę oraz doznała obrażeń wewnętrznych. 

Abrahams napastnicy zbili do krwi. Sąsie- 

dzi wezwali pogotowie, które przewiozło po- 

bitych do szpitala miejskiego. Napastniey 

zbiegli, 

Prof. Einstein nie wróci 
do Niemiec. 

PARYŻ, (Pat), Do Havre przybył ze Sta- 

nów Zjednoczonych prof. Einstein uda ją 

się do Antwerpji. W Havre powitała Eins 

na delegacja Centralnego Komitetu Między- 

narodowej Ligi Walki z Antysemityzm=n 

Prof. Einstein, oznajmił, że prawdopodobnie 

migdy już nie powróci do Niemiec, Z Ant- 

werpji uda się <ło Wielkiej Brytanji, a na- 

stępnie do Stanów Zjednoczonych, gdzi= za: 

mierza pozostać przez całą zimę. 

——=0$0=— 

Protesty wyborcze. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 27-30 

n.b. Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu 

na posiedzeniu jawnem 2 protestów 

przeciwko wynikowi wyborów do Scej 

mu. w okręgu Nr. 19 Radom-Końskie- 

Opoczno. postanowił jeden z prote: 

tów oddalić, co do drugiego ząś zarzą 

azić zbadanie świadków i i eksperty- 

zę podpisów na listach. 

Przewiezienie zwłok Ś. p. gen. 

Konarzewskiej. 

WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj o godz. 10-е) 

rano w kościele garnizonowym odbyło się u- 

reczyste nabożeństwo żałobne, odprawione 

przez JE ks. arcybiskupa Galla w otoczeniu 

duchowieństwa, za spokój duszy śp: Wincen- 

ty Konarzewskiej, małżonka inspektora ата 

      

- generała dywizji Daniela Konarzewskiego. 

Po nabożeństwie i odprawieniu modłów 

przy trumnie, nastąpiło wyprowadzenie zwłok 

na dworzec wileński celem przewiezienia do 

majątku rodzinnego Punżanki. 
W uroczystościach żałobnych wzięli udział 

oprócz rodziny zmarłej p. premjer Prystor z 
małżonką, ministrowie, marszałek Senatu, 

nuncjusz papieski prezes Najw. Izby Kon- 
'troli, wiceministrowie Fabrycy i Składkowsk', 
szef Gabinetu Wojskowego Głogowski, szut 
Grbinetu Sokołowski, . wyżsi oficerowie. Na 
trumnie zmarłej złożono wieńce od rodziny, 
Gd pp. Marszałkostwa Piłsudskich, od prem- 
jera Prystora i jego małżonki i w. in. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Wygrane  Loterj: 

"Państwowej w dniu 25 marca: 
20 tysięcy zł. — 99.863. 10 tysięcy — .Nr. 

102.933. 5 tysięcy INr. 11.069, 12.840, 
44.489, 61.826, 100.785, 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LIETUVOS AIDAS* O KONCEPCJI 

ZWKĄZKU BAŁTYCKIEGO. 

„Lietuvos Aidas* w odpowiedzi na zarzu- 
ty prasy łotewskiej (w związku z odczyteja 
min. Zauniusa) pisze co następuje: 

W! związku z odczytem dr. Zauniusa na 
temat litewskiej polityki zagranicznej, prast 
najbliższych sąsiadów Litwy zareagowała ty- 
tułami następującemi: „Rozwianie marzenia 
o stworzeniu «awiązku trzech państw bałtyc- 
kich*, „Litwa odrzuca ideę związku państw 

bałtyckich*, „Litewski minister Spraw Z: 
stewia krzyż na związku państw bałtyckich * 

itp. Dodać należy, że są to jedynie tytuły spra 
wczdań z odczytu min. Zauniusa. Z pism łote 
wskich jedynie „Brihva Zeme* i „Pehdeja 
Bridhi* obszerniej omawiają odczyt ministra 
Zauniusa. „Brihva Zeme* wyraża ubiolewanie, 
że Litwa mało się interesuje sprawą zbliżenia 
państw bałtyckich. „Brihva Zeme* tłumaczy, 
iż rozumie zbliżenie państw bałtyckich, jako 
związek trzech małych państw na równych 
prawach. Pismo nic jednak nie mówi kon 
kretniejszego o zasadach związku. 

    

„Pehdeja Brihdi* wypowiada się bardziej 
otwarcie. Sądząc z wywodów „Pehdeja Br 
di“, związkowi bałtyckiemu przewodnic: . 
by Łotwa, jako państwo centralne. Związek 
bałtycki „ gwarantowałby  przytem 
członkom jedynie granice istniejące. 
siowy Litwa winnaby zapomnieć o 
dzenej jej przez zagarnięcie Wileńszcz, 
krzywdzie. „Pehdeja Br.“ gniewa się, że Lit- 
wą utrudnia stworzenie takiego związku, któ 

ry dla Łotwy byłby bardzo korzystny i gwa- 
rantowałby jej niepodległość. 

Większość odpowiednich polityków łote- 
wskich i estońskich, jak również większość 
pism tych krajów jest zdania, że związek 
trzech państw bałtyckich bez Polski nie da 
się pomyśleć, 

   

swym 
Innemi 

  

   

  

  

а Część litewskiej prasy opozycyjnej wyra- 
ża niepokój z tego powodu, że Litwa nie chce 
wyzyskać nieco zachwianej sytuacji w Euro- 
pie i nie podejmuje się inicjatywy w sprawie 
csiągnięcia ściślejszej współpracy państw bal 
tyckich. Odpowiedź na o jest 14 Ž a: > 
by utworzyć związek musi się wiele zmienić. 
"Tak np. dotychczas Litwa mało zna Łotwę i 
odwrotnie. Pomiędzy Litwą a Łotwą wznosi 
się mur, zbudowany przez historję, mimo iż 
Łctwa i Lilwa są narodami bratniemi o 
wspólnej krwi i pokrewnych językach. Nie 
wiąże ich jednak chęć dopomożenia w wiel- 
kiem nieszczęściu, jak to bywa miiędzy kre 
wnrymi. Gdy Polacy gwałtem zagarnęli Wilno 

to Łotysze zamiast Litwie dopomóc, odebrali 

od Litwy właśnie z pomocą polskich grabież- 
ców liówkę. Gdy dalsi sąsiedzi Litwy Fin- 
newie i Szwedzi aktywnie popierali Litwnów 
w sprawach wleń i kłajpedzkiej, Łoty- 
sze uderzali w jeden akord z Warszawą, Ło- 
tysze wysuwali sprawę tranzytu, Łotysze wre- 
szcie założyli w Wilnie swój konsulat, uzna- 
jac tem samem kraj okupowany, jako kraj 
polski obecnie zamiast słów głębokiego 
współczucia, słyszą Litwini chłondną ironję: 
„Czem jest jedno miasto w porównaniu z blo 
kiem bałtyckim? O ileby Polakom przez oku- 
pację Wilna istotnie udało się uniemożliwe 

na wieczne czasy związek państw bałtyck 
byłby to z ich strony manewr istolnie genjal- 
nv“. Tak pisze „Pėhdeja Brihdi“. 

„Zapewne niemało jeszcze wody upłynie, za- 
nim najbliżsi sąsiedzi litewscy tak skrzętnie 
treszczący ię o swe interesy zrozumieją, że 
i Litwini mają swć interesy; na które @@ 
wzmocnienia stosunków sąsiedzkich nietylko 
należy zwrócić przyjazną uwagę lecz i do- 
pomóc. 

Niestety Łotysze i Estończycy szukają o- 
pieki państw większych, zapomina jąc, że taka 
opieka, jak uczy historja, staje się zwykle nie 

wclą. Na tem właśnie polega różnica pomię: 

dzy doświadczeniami i przekonaniami iLt- 

        

    
   

          

   

  

   
"wy. apozostałych państewek bałtyckich. Róż- 

mica ta znaczy wiele. 

Klucz do związku bałtyckiego nie jest ża- 

dna tajemnicą: chodzi jedynie o chęć poma- 

gania nietylko sobie lecz i swemu sąsiadowi. 

Chodzi o pomaganie w utrzymaniu nietyłko 

tego, co ma on jeszcze dziś, lecz i o pomoc 

w zwrocie tego, co mu zostało wydarte wcze- 

ruj. Jedynie taki związek jest możliwy i taki 
związek może być mocny. (Wilbi) 

        

А 

Proces Gorgonowej. | 

* swój obowi 

Nr. 81 (2622) | 
Zapomniana pieśń. 

Śród pieśni o Marszałku Piłsud- 
skim zasługuje ma uwagę jedna p. t. 
„Wstań polski ludu". Słowa i muzykę 

do nich napisał 11 listopada 1918 r. 
profesor śpiewu w warszawskiem 
metrop. duch. semmarjum —-ksiądz 
Henryk Nowacki poświęcając je 
brygadjerowi Józefowi Pifsudskiemu. 

Pieśń ta, znana zresztą tylko 
z odpisów, — ze względu na nieprzy- 
chylne stanowisko ówczesnych endec- 
kich władz szkolnych oraz negatywne 
ustosunkowanie się do autora władz 
duchownych nie uzyskała rszego 
zainteresowania się i przyjęcia; legjo- 
nowa zaś brać jakoś leż nie zwróciła 
na nią uwagi — dość że pieśń nie 
trafiła do żadnych śpiewników. 

  

  

  

    

Dopiero w r. 1928 „Wstań polski 
lsdu“ doczekało się wydania przez 

Główną Księgarnię Wojskową w War 

cząwie z nutami na fortepian, a kpt 

"W. Jamiszewski  zinstrumentował 

pieśń na orkiestrę dętą *). 3 

Jednakże i potem pieśń jakoś nie 

przyjęła się w szkołach, nie słychać 

też by była wykonywama przez orkio- 

stry wojskowe, jakkolwiek, jak gło- 

szą wersje, należała ona do ułubione- 

go repertuaru Marszavka. 

  

   

   

Słowa pieśni są następujące: 

Wstań polski ludu. Przyszedł czas, 

Wolności dzwon już dzwoni; 

Hej bracia wszystkich stanów, klas, 

Kto kocha hej! do broni. 

Jednością niech płoną serca 

Kto jątrzy jest dziś morderca; 7 

Niech żyje Wódz-nasz bohater, 

On wrogów pogromca i pan.    

     

    

Nc wschód i zachód pada wróg, 

Na czele wojsk Wódz staje, 

Jemu nie ludzie lecz sam Bóg 

Nad Polską rządy daje. 

Jednością niech ploną serca... 

Wnieimy okrzyk, trąbo graj, 

Niech zgody pieśń się wzbije; 

Z Bogiem i z Wodzem cały kraj 

W miłości hiechaj żyje. 

Jednością niech płoną serca... 

Piłsud: kier 

  

) „Marszałkowi Józefowi 

1918—1928 „Wstań mołski ludu*, party 

na orkiestrę wojskową słowa i muzyk: 

Henryka Nowackiego, zinstr. kapitan W? 

niszewski. Skład Główny Główna Księga 

Wojskowa. Warszawa”. Tamże można na 

nuty tego autora na fortepian. 

Z komisji konstytucyjnej 
Sejmu. 

WARSZAWA, (Pat). 

cyjna Sejmu wysłuchała dziś referatów: wl- | 

cemarszałka CARA o kontrasygnowaniu ak- 

4ów, ferowanych przez Prezydenta Rzeczv- 

pespolitej, — posła PASCHALSKIEGO 0 wy- 

miarze sprawiedliwości, — posła CZUMY о 

%ontroli. W końcu zabrał głos poseł MAKO- 

*WSKI, który podkreślił, że komisja zamyka 

len okres swej pracy, który głównie polegał 

ie wysłuchaniu referatów. Mówca uważa 7а 

zek w imieniu komisji konstytu- 

cyjnej wyrazić podziękowanie referentom za 

zapał i energję, jaką włożyli w swe prace. 

Komisja konstytu- 

     
Dalsze oględziny miejsca przestępstwa. | 

LWÓW, (Pat). W związku z toczącym się 
procesem przeciwko Gorgonowej przybyli w 
dniu 27 b. m. do wiili Zaremby w Brzuchowi 

cach sędzia śledezy dr. Macheta, wieeproku- 

rator sądu krakowskiego Przytulski, obroń- 

ea Axer oraz rzeczoznawca sądowy inż, Prze 

toeki celem zbadania piwnicy į gruntu pod- 
piwnieznego. Stwierdzono, że piwnica jest su 
cha, a dopiero po silnem potarciu ręki © be- 
ton można było wyczuć lekką wiigoć, Wody 

w piwnicy nie znaleziono. Po stwierdzeniu 
tego taktu inż. Przetocki przy pomocy na- 

(TK EI A STI II T I II ALAIN RSA 

śród neoprawosławnych, a poza tem 

prawo wymagało by duchowny przed 

oddaniem pod sąd był uprzednio są- 

dzonym przez sąd duchówny i dopie- 

ro po deportacji ze stanu duchowne- 

go mógł być wydany sądowi świec- 

kiemu. Przytem sprawa musiała się 
oprzeć o Synod w Petersburgu, co ze 
wzgldu na niezawsze przychylne tam 
nastroje dla Murawjewa mie mogło 

być na rękę Wilnu. Dlatego też po- 
dcbne sprawy starano się załatwiać 

na miejscu, uciekając się do kar mniej 
dotkliwych nakładanych — bez od- 
dania pod sąd — władzą administra- 
cyjną, w porozumieniu z władzą du- 

chowną. 

W tych warunkach śladem spraw 

są krótkie notatki w regestrach komi- 

sji śledczej. Listę duchownych rozpo- 

czyna 0. Moroz Mikołaj, 43 lat, syn 

duchownego praw. (prawdopod. uni- 

ty), żonaty,córka Parascewa, wycho - 

wanek wileńskiego (t. zw. litewskiego) 

'duch. praw. semin., którego nie ukoń- 

czył, paroch cerkwi w Łopacinie, piń- 

skiego powiatu, oskarżony 0 to, że 

w jedną z niedziel po nabożeństwie 

wezwał do swego mieszkania 8 szla- 

chty (praw.) z okolicy Kołby, odczytał 

im odezwę Rządu Narodowego nawo- 

łującą ludność do proni oraz nama- 

wiał szlachtę by wstępowała do 0d- 

działów powstańczych. Gdy zaś szla- 

chia na to.się nie zgadzała, wyraził 

się „za to może być kula w łeb*.. Po- 

zatem odczytał też odezwę swemu 

djakowi Prokopowiczowi i na uwagę 

tego, że gdy przyjdą powstańcy, to 

ucieknie do lasu o, M. powiedział: 

„nie macie czego bać się przed pow- 

- slańcami ja i siebie i'was potrafię ob- 
ronić*. Pogłoski e czynach o. M. do- 
szły do wiadomości popa Strachowi 
cza z Miesiatycz, który mając jakiś 
zštarg z 0. M. doniósł o jego działal- 
ności policji. 

Początkowe śledztwo prowadzone 

z udziałem delegata duchownego u 

stosunkowało się do oskarżonego zda- 

je się dość przychylnie, co widząc 

Starachowiez napisał anonim do Ko- 

misji śledczej grożąc, że jeżeli tak bę- 

dzie dalej to wypadnie zwrócić się w 

tej sprawie do Murawjewa. 

Charakterystycznem jest, że kon- 

systorz praw. Miński nie widział pod- 

staw do oddania o. Moroza pod sąd 

świecki, lecz zaprojektował zasuspen- 

dowanie i zamknięcie do czasu upa- 

miętania sie w jednym z monasterów 

Rosji. Decyzja ta nie dogadzała pla- 

nom: Murawjewa, który zwórcił się do 

Synodu z żądaniem pozbawienia o. 

M. stanu duchownego i zamknięcia 

w monasterze na całe życie. Synod 

mimo że miał inny wniosek Mińska 

oraz wiedział dokąd zmierzają żąda- 

nia Murawjewa powziął decyzję god- 

na Piłata, bo wpierw kazał o. Moroza 
zamknąć w mionasterze w Suzdalu, 
oddając oskarżonego pod jurysdyk 
rdzennie rosyjskieko konsystorza we 
Włodzimierzu (w Rosji), wreszcie po- 
zbawił o. M. stanu duchownego i prze- 
'kazał do dyspozycji Murawjewa, któ- 
ry natychmiast polecił nieszczęsnego 
kapłana oddać pod sąd polowy. W; - 
rok — 10:lat katorgi. 

D dalszych-losach o. Moroza wie: 

my od ks. Żyskasa, że po odbyciu 

c.ęści kary był internowany z księ 

   

żmi katolickimi w Tumce, a później 

osiedlony w Syberji. 

Postać o. Moroza prawosławnego 

kapłana i polskiego patrjoty winna 

Ъуё upamiętnioną dla potomności 

choćby skromnemi tablicami w w '. 

praw. semin. i w cerkwi łopaciński:j 

(pińskiej eparchji). Wąipliwem jest 

czy prawosławna rosyjska hierarchja 

na to zdobędzie się. 

O. Łojko Mikołaj (b. ksiądz uniek') 

protojerej, b. dziekan (błahoczyntw) 

iJ umeńskiego dekanatu paroch G">- 

bianki t. powiatu, mińskiej gub. 

Oskarżony o io, że: 22 kwietnia 1853 

r. na żądanie oddziału pow tańców 

przeczytał włościanom w cerkwi ma- 

nifest o powstaniu (nie udzielając p? 

odejściu oddziału żadnych wyja 

nień), dobrowolnie udzielił temuf „ad- 

działowi produktów do jedzenia, za- 

kazywał chłopom brania udziału w 

łapaniu powstańców (gdyż, jak m$5- 

wił, do tego rząd ma'dość uzbrojonych 

żołnierzy, a ehłop jest bezbronnyra 

i powstaniec może go zabić lub O 

leczyć); miał namawiać swego 5упа 

Nikanora (praw.) do wstąpienia do 

oddziału powstańców. 

Charakterystyczne są uboczne 

oskarżenia a więc: proponował chło- 

pom wziąć na porękę zamieszanego 

dc powstania ziemianina Wiessika, 

rozmawiał w domu i ze szlachtą Do 

polsku, a z włościanami po ,„włościań: 

sku* (białorusku), ńosił pod t. zw. 

riasą sutannę katolickiego kapłana, 

zabraniał siebie nazywać baciuszką 

  

  

   

    

  

dub świaszczennikiem, le z k iędzem 

lub panem i zatrzymał u siebie zu- 

miast odesłać do konsystorza dla zni- 
* ciężkie, gdyż ks. Żyskar /ymienia o 

rzędzi mierniczych dokonał odpowiednich pa 

miarów. Następnie rozpoczęto prace nad wy 

kėnaniem zdjęć profilowych gruntu. W koś 

cu rozpoczęto prace zniwełowania eałego te” 

renu celem uzyskania danych, na jakiej wy* 

- sokości znajduje się woda pod basenem i w 

jakim stosunku pozostaje wysokość wody w 

basenie do wysokości wody w piwniey, Pra* 

ce te petrwają do dnia 28 b: m, Dopiero ju“ 

tro, po ukończeniu prae, sporządzone zosta” | 

nie Grzeczenie pisemne, 
ug 

szczenia 46 pieczęci dawnych umi 

'kich cerkwi wego dekanatu. 

Nie bez dozy humoru jest Uuma- 

czenie się o. Ł. w sprawie odczytania 

manifestu „gdyby — mówi — na m” | 

jem miejscu był oficer lub generał | 

sam jeden, to teżby ze strachu przed 

powstańcami rozkaz wykonał”. 

l w tej sprawie konsystorz praw: 

unicki nie uznał za możliwe oddać. 

o L. pod sąd wojskowy, lecz zadecy 

dował zasuspendowanie w cezynnos 

ciach duchownych i zamknięcie w 

klasztorze mińsk. ap. do czasu zmia - 

nry w oskarżonym nastrojów. Z decv 

zją tą nie zgodził się Murawjew sia - 
wiając do Synodu wniosek o pozba- 

wienie o. Ł. stanu duchownego i do-* 
żywotnie zamknięcie w jednym z mo: 
nasterów Rosji. 

Z wnioskiem Murawjewa czy 'd 

ze względu na wypadek z o. Hoo 

zem, czy też dlatego, že w Peters: 

burgu gwiazda Murawjewa zaczęła 

blednąć Synod nie zgodził się lee 

postanowił 0, Łojke zasuspendowa 

i zamknąć do czasu poprawy w m» 

nasterze w Kałudze. 

Dalsze losy 0. Ł. nieznane. 

©. Dymiński Teodozy, djakon, „a 

konnik monasteru w Subraśli gui. 

grodz. (d. klasztor Bazyljanów). N 

czem polegał jego udział w powstanit 

trudno powiedzieć, gdyż żadnych ak- 

łów w tej sprawie niema, isnieje w 

rcgestrach tylko krótka wzmianka, że 

jego akta odesłano do netropolity 

(Siemaszki) celem wypowidzenia się. 

- Musiało to być jakieś pzestępstwo 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dwa udaremnione zamachy kolejowe. 

Z Grodna donoszą, iż ubiegłej nocy nie_ 
znani sprawey rozebrałi barjerę z szyn na 
przejeździe kelejowym wpobližu stacji ko- 
lejowej Skidel—Mosty i ułożyli na terze ko- 
lejowym w ilości 5 szym, urządzając w ten 
sposób zator między torami. Złoczyńcy pła- 
mowali wykolejenie pociągu, Przed nadejś- 
ciem pociągu — z Mostów do Grodna wyru- 
szyła lokomotywa Nr, 1256, która natknęła 
się na przeszkodę. Parowóz zrzucił przeszko- 
dę z torów. 

O wykryciu zamachu powiadomiono wła- 
dze bezpieczeństwa i kcłejewe. Natychmiast 
ma miejsce wypadku przybyła kemisja śled- 
eza na czele z wiee-prokuratorem Sądu Okrę 
gowego i władze kołejowe, które prowadza 
energiczne dłochedzenie. 

Wiezoraj wladze kołejcwe otrzymały telc- 
foncgram o nieudanym zamachu na linji ko 
lejowej Trakiszki-Suwałki. Na szynach linji 

Suwałki—Trakiszki wpobliżu graniey pru- 
skiej między szynami zamachowey ułożyli 
kamienie zaś nu złączeniach szyn wbili du- 
ży kawał żelaza. Zamach ten urządzony z0- 
stał na pociąg osobowy, który miał nieba- 
wem nadejść, Dzięki jedynie szezęśliwema 
zbiegowi okoliezneści oraz lustracji odcinka 
przez służbę kolejową uniknięto niechybnej 
katastrofy. 

Powiadomione władze bezpieczeństwa pu 
blieznego dzięki natychmiastowym docho- 
dzenicm przy pomcey wytresowanych psów 
zdołały ująć dwóch sprawców niedoszłego 
zamachu kolejowego, którzy usiłowali zbiee 
zagramicę do Prus Wschodnich, : 

Ze względu na dobro śledztwa nazwiska 
zatrzymanych są trzymane w ścisłej tajem- 
niey. 

Ur žstinauydi skierowano pod silnų 
eskortą de dyspozycji władz sądowych, Prze 
eiwko zreszłowanym toczy się dochodzenie w 
trybie doraźnym, 

Na tropie wywrotowej organizacji. 
Z Grcdna donoszą, iż władze bezpieczeń 

stwa publicznego otrzymały informacje iż 
pewna grupa wywrotoweów  antypaństwo- 
wych szykuje szereg zamachów tererystycz- 
mych na budynki państwowe, kolejowe i in- 
me, Organizacja ta działa ścisle z instrukcja. 

mi otrzymanemi za kordonu. Władze bezpie 
ezeństwa publicznego zarządziły energiezne 
dcehodzenie. Jak zdołaliśmy się poinformo- 
wać, cstatnie nieudane zamachy kolejowe na 
linjach są właśnie dziełem tej wywrotowej 
organizacji. (e). 

Pożar wykrył gorzelnie. 
Bcroszkc Feliks, mieszkaniec wsi Ciejbo- 

ty, gm. szumskiej, pow. wil.-trock. urządził 
w piwniey pod stodołą domową gorzelnię. 
Potajemna praca w piwniey zmuszała go. do 
wykcrzystywania pory kiedy robiło się ciem 
no. Musiał dlatego korzystać z naftowej la- 
tarki i wchodzić przez stodołę do wytwórni 
samogonki, 

Qnegdaj przeładowany „przedświąteczne 
mi zamówieniami* Boroszke nie zauważył 

ka iak cała nafta w lampie wypaliła się. Świe- 
“ae sobie zapałkemi wydostał się z piwnicy 
In h-zez stodcię po nowy zapas nafty, Widać 
aie z: zagaszena zapałka wpadła na łatwopalny 

Potem 

zie zna 
chalog; * "* Dercžyna gm. piotrowskiej 75_let 

08] ref Kapusta złapał swego syna Piotra 
mieckie na kradzieży pieniędzy z żelaznego ku 

: fiędzy ojeem a synem wywiązała się 
Smulkų miną gdyż syn skradzionej gotów- 
pochoc ; chciał zwrócić cjeu. Sprzeczka ta za- 
styc. ła się w bójkę podczas którcj Piotr 
NeZBŁ 1 tak silnie swego cjea o Ścianę, iż ten 

rzają sjąc rozbił sobie głowę i niebawem 

   

materjał, gdyż powstał pożar który w jednej 
ehwili chjął eałą stodołę, sąsiedni chlew i 
dem mieszkalny. 

Wszystkie wymienione objekty, spaliły się 
doszezętnie. Podezas cględzin w miejseu po- 

żaru znaleziene w piwniey pod stodołą apa- 
rat gorzelniany ze śladami świeżo pędzonej 
samcgcnki craz roziany zacier naokoło apa- 
ratu, Dom i stodoła należały do Boroszki, 
chlew zaś i druga stodoła do sąsiada Jana 
Milewieza. Razem z temi zabudowaniami 
spaliła się krowa, 

Polieja prowadzi dochodzenie. Boroszko 
został zatrzymany. (e). 

Kapusta z Kapusty. 
wypadkiem, nie panująe nad sobą — podpa 
lił dom, a następnie począł wzywać pomocy. 
Pożar szybke ugaszono. W| izbie znaleziono 

* awioki Józeta Kapusty z rozbitą płową, Ро- 
wiadomiona policja w drodze śledztwa zdo- 
lala ustalić przyczyny pożaru i zabójstwa. 

Piotra Kapustę aresztowano i osadzono 
w gminnym areszcie. Wiezoraj w nocy targ- 
nął się on na życie, wieszająe się na chust. 

żeni L ce. Zdołano jednak go uratować. (e). 
al = jimowolny cjecbójca przerażony tym 

a di 

o” nie Iwieńca na teren polski, Zatrzymany Rzesza. 
STRZELCY RZESZAŃSCY PRZODUJĄ 

do W: PRACY. 
j 4 Do jednego # najczynniejszych oddziałów 

Związku Strzeleckiego na terenie powiatu 
p, wileńsko — trocki*go należy oddział w Rze- 
TRY, 

Oddział ten dzięki wydatnej opiece, jaką 
nad nim roztacza wójt gminy p. Butkiewicz 
prowadzi intensywną pracę na polu przyspo 
sobienia rolniczego oraz w, dziedzinie kultu 
ralno — oświatowej. | 

Ostatnio zespół teatralny tego oddziału 
doskonale opracował sztukę w trzech aktach 
»Czar munduru* i piękną grą w kilku przed 
stawieniach przy szczelnie wypełnionej św:ef 
lity strzeleckiej rzeczywiście czarował pub- 
liczność. 

Z pogranicza, 
ZATRZYMANIE HITLEROWCÓW. 

Wezoraj na terenie pogranicza pólsko-pru 
śskiego w rejonie Filipowa zatrzymanqjzzech 
©schników, którzy nielegalnie dostali Się na 
teren polski. Jak ustalono osobnikami oka_ 
załi się ezynni ezłonkowie iłowskiego związ- 

<ku_ hitlerowskiego, 

PROPAGANDA HITLERYZMU 
Z SAMOLOTÓW. 

Przed paru dniami na punkcie granież- 
-mym Wiżajny, gdzie graniea polsko-litewska 
graniezy z pruską zauważono podejrzany sa 
molot rozrzucający ulotki, Samolot pe pew- 
mym czasie skierował się w kierunku stacji 

: Wierzbołowo i tam począł rzucać ulotki. 
Strażnicy litewsey oddali do samolotu kilka 

«strzałów karabinowych, leez bezskutecznie, 
"gdyż podejrzany aparat zdołał wywinąć się 
i skierował się szybko na teren pruski, 4 

Był te hitlerowski samołot propagando- 
wy. 

UCIEKINIER MILJONEREM, 

Szelešeiskow Iwan stały mieszkaniec Bo- 
„zysewa 

  

ży (przybyłych z katorgi). Później » 
Dymiński został osiedłony na Sy- 

-herji. 

O. Skahałłanowiez (imię w rege: 
„słrażu nie podane) paroch. cerkwi w 
Naroczu pow. wilejsk. wraz z córka- 
mi swemi Józefą i Ludwiką (katolicz- 
kami) oskarżeni o otrzymywanie sto- 
„sunków z powstańcami i dostarczanie 
im prowjantu. Decyzja Murawjewa 
w porozumieniu z Siemaszką jest 
cie sztańską, b, o. Skabołłanowicza 

usunięto z parafji i przeniesiono na 
«lat kapłana zakonnika w monasterze 
w Zyrowicach (inaczej mówiąc ska- 
zano na ubóstwo i niemożność utrzy- 
mania rodziny): Córki zaś wraz z mat 
ką Julją, która w przestępstwie u- 
<ziału nie brała wygnano do homel- 
skiego powiatu pod dozór policyjny. 
"Widocznie w tym wyadku Murawj>- 
wowi i Siemszce chodziło o zmu' zeni:: 
p. Skabałłanowiczowej z córkami d: 
przyjęcia prawosławja. 

  

  

   

    

O. Januszkiewicz Józef  82-lelu: 
paroch cerkwi w Chocieńczy- 
ejskiegó pow. (4 synów pra- 

wosławnych i 2 córki katoliczki). 
Oskarżony o przyjmowanie i prze- 

"chowywanie powstańców. Sprawę 
podniósł psałterzysta o. Januszkiewi- 
cza Potomiski, który zebrawszy 

* chłopów wpadł do płebanji i przeprv- 
wadził rewizję znajdując tam ukry- 
wającego się powstańca Andrzeja Ko- 
cełłę, Biedny staruszek paroch wpadł 
w taką wściekłość na psałterzystę 
gc kilkakrotnie spoliczkował. Decyzja 
Murawjewa: o. Januszkiewicza usu- 
nąć z parafji z racji starości. Sprawę 
katolickości córek przekazać -praw. 

   

  
  

  

   

(Rosja Sowiecka) dostał się w rejo- 

   

oświadezył, iż zmuszceny był ryzykować i nie 
legalnie dostać się do Polski, gdyż jego 2% 
letni syn Paweł, b. student uniwersytetu miń 
skiego przed kilku miesięcami zbiegł z ko- 
legami d6 Polski, Dla zbiegłego jego syna bo 
gaty stryj, który przebywał cały czas w Per- 
sji, pozostawił w spadku duży majątek wy- 
unoszący z górą miljon zł. Szełeściakow więc 
žmuszcny byl spieniężyć eały swój dobytek 
i wyruszyć na poszukiwanie syna, który nie 
wie jeszcze, że został miljonerem, 

Szeleściakowa skierowano do dyspozycji 
Gdnośnych władz, 

Ucieczka bratobójcy 
z pod eskorty. 

Przed 16 dniami policja otrzymała zawia 

domienie, o tajemniczem zabójstwie koło fol 
warku Zamajeiszki koto Jaszun pod Wilnem. 
Odgłos dwóch strzałów usłyszał rzekomo 

„pierwszy, dozorea nocny majątku Hałabur- 
dziszki. Powiadomicna o wypadku polieja 

rozpoczęła natychmiast dochodzenie i ustałi- 

ła, że zabitym został Antoni Szawejko, brat 

Bronisława Szawejki, dozorcy, który pierw- 
szy te strzały usłyszał, W ezasie przeprowa- 
<dzonege dochodzenia B. Szawejko udawał 
zaskoczonego, a następnie oświadezył, że 
broniąc majątku przed złodziejami musiał 
zastrzelić brata, 

Szawejko został aresztowany i skierowa 
ny pod eskortą do Wiina, ale w czasie trans 
portu zbiegł. Urządzona została obława, pod 
ezas której znalezione tylko w lesie kożuch 
i ezapkę zbrodniarza, Poszukiwania za Bro- 
nisławem Szawejką trwają. (e). 

Pożar młynu koło Smorgoń. 
Onegdaj w nocy 0 1 km, od Smorgoń spa 

lił się młyn, należący do Jana Szutowicza i 
Jozeiy Adamskiej, mieszkanki Wilna (Lt- 
tewska 7). Styaty wynoszą 25.000 zł. Przyczy 
na narazie nie ustałena. Dochodzenie w toku. 

d:ch. władzom. Psałterzystę nagro- 
dzić. 

Na tym kapłanie kończą się du- 
chowni prawosławni ukarani w zwią 
zku z powstaniem. Inni duchowni. 
jak: oo. Bolieki Ignacy (pow. wilej- 
ski), Kotliński Aleksy (pow. borys. 
mińsk. gub.), Brodowski Paweł (pow. 
polocki, gub. witebska), Wysocki Av- 
teni (pow. orszański), Skałski Juljan 
(pow. wilejski), Słupski Jan (gub. mo 
Łylewska), Mańkowski Piotr (pow. bo 
rysowski, gub. mińska), Kornożycki 
Bazyli (gub. witebska) i Miehałowski 
Józef (gub. moyhlewska) jakkelwiek 
byli pociągnięci do odpowiedzialności 
za poważne czyny w związku z pow- 
slaniem jednak czyto wskutek, że 0- 
skarżenie było 

  

bezpodstawne, czy 
też że oskarżeni potrafili sprytnie ob- 
ronić się — zostali uniewinnieni 

Do tego okresu należy i sprawa 
duchownego Kowgankina Mikołaja 
(Rosjanina) z gb. witebskiej oskarż ;- 
nego o sfałszowanie podpisu władz 
gminnych na rzekomem podaniu k:- 
toliekich włościan jednej z wsi o przy- 
jęciu prawosławja. Sąd nakazał poda- 
vie w obecności zainteresowanych 
zniszczyć, a sprawę K. przekazać wła 
dzomy duchownym. 

Pozatem w regestrach figuruje l. 
wiele spraw osób pochodzących z du- 
chowieństwa prawosławnego a nawet 
i unickiego oskarżonych za udział w 
powstaniu i skazanych na katorgę, 
więzienie lub wygnanie. 

P. 3: 
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Protest Żydów wileńskich przeciwko 
prześladowaniom w Niemczech. | 

W związku z ostatniemi represja- 
mi antyżydowskiemi w Niemczech 
wczoraj na znak protestu o godz, 12 
wszystkie sklepy żydowskie na ter*- 
nie Wilna zostały zamknięte na 15 mi 
nut. 

© godz. 5-ej po poł. w głównej sy- 
negodze przy ul. Niemieckiej odbyło 
się nabożeństwo na intencję Żydów, 
którzy padli ofiarą wybryków hitle- 
rowskich. Synagoga była wypełniona 

pa brzegi, mieszcząc w swych mu- 
rach kilka tysięcy osób. 

Po modłach w synagodze odbył się 
wiec w sali Teatru Ludowego, na któ- 
ry przybyło zgórą 3000 osób. Po wy- 
głoszeniu szeregu przemówień pow- 
zięto raz jeszcze rezolucję bojkotow:- 
pia towarów pochodzenia niemieckie 

go oraz wyrażono energiczny protest 
przeciwko miesłychanym represjora 
antyżydowskim w Niemiczech. 

Dodać należy, że onegdaj odbyło 
się również posiedzenie plenum zwią- 
zku rzemieślników-Żydów. W. wyui- 
ku posiedzenia postanowiono zwrócić 
się z apelem do wszystkich rzemieślui 
ków Żydów o bojkotowanie towarów 
niemieckich oraz wyrazić podziękowa 
nie Rządowi Polsk. za interwencje i 
opiękę nad Żydami obywat: Polski. 
Rezolucja wyraża pewność, iż Rząd 
Kzeczypospolitej Polskiej zmajdzie 
odpowiednie środki, by obronić oby- 
wateli polskich przed gwałtami hitle- 
rowców. 

Rezolucję przyjęto jednogłośnie 
długo niemilknącemi oklaskami. 

  

   

  

  

180 lat więzienia za działalność wywratową. 
Żerowanie na najniższych instynktach nie 

kulturalnych jest ulubicnem polem do popi- 
su dla najpodlejszego gatunku demagogów 
politycznych goniących za chwilowym pus- 
tym efektem. Metoda. którą zgodnie stosują 
w walee z przeciwnikami obwiepołacy i ko 
muniści, W związku z csiątniemi niesłycha 
nemi wypadkami podburzania mas chłop. 
skieh przez demagogów obwiepolskich w Kob 
rynie, sprawa 6 której będziemy mówili sta 
je się, ze względu na pokrewieństwo metod 
i efekt końcowy, bardzo aktualną i z pewne- 
go względu pouczającą. 

Komuniści stakowali zawzięcie w roku 
1931 a zapewne atakują i teraz, niekultarał 
ną wieś woj. nowogródzkiego i powiatów 
pogranicznych. Wieś Ostaszyn, w gminie lub 
czańskiej w roku 1931 uległa agitacji, Z kmio 
tków przeważnie analfabetów zostały zorga 

«nizcwane tam tak zwane „Drużyny samocbr» 
ny“, do których należało przeszła 100 osób. 
Kierowniey — komuniści podżegali kmiot- 
ków do walki z „burżnazyjnym światem* 
przez podpalanie dworów, niepłacenie podat- 
ków, uiesłuchanie władz i t. p. — Chłopów 
cezywišcie oklamywano, zapewniając, że za 
podcbne przestępstwa nie grozi surowa ka.. 
ra, a także obiecane jakąś anonimową po- 
moce, gdyby wiadze chciały ieh ukarać, — 
Chłep ciemny szedł na pasku kłamstw agita- 
rów i popełniał zbrodnie, 

Dnia 29 grudnia 1931 roku jakaś zbrod. 
nieza ręka dokonała zamachu na pociag 
oschbowy kolejki wąskctorowej. Rozkrecono 
szyny, Parowóz, tender, wagon poeztowy i 
wagon cschowy stoczyły się z nasypu, trzy 
metrowej wysckości i zostały częściowo usz- 
kcdzone. Dwa wagony osobowe wykoleiły 
się, Wiele osób z cheługi pociągu odniosło ra 
ny. Żmudne dochcdzenie pclieyjne ustaliło, 
że zamach był dziełem mieszkańców wsl sku 
munizowanej. Jeden z kmiotków, patrjota 
połski Jan Sylwanowicz, wskazał zamachew 
ców. „Drużyny saimoobrcny* zareagowały 
na to strzałem z ukrycia, Pestrzełono Sylwa 
nowicza w prawy bek. 

Bezpośrednie pc tym akcie zemsty do wsi 
przybyłe 6 poliejantów, by zaaresztować win 
nych. Kierówniey „Drużyny samoobrony* bi 
ciem w szynę zwołali członków bojówki i 
tłum, ziożcny z 500 osób zaatakował polie 
jantów. Padły z oba stren strzały, Policjanci 
jednak spisali się dzielnie, uspokoili tłum 
„MU i 

NOWA WYPOŽYCZALNIA 
KSIĄ ŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

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

premjum. 

Czynna od godz. Il-ej do I8-ej 

Warunki przystępne. 
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Jedna z włoskich wytwórni filmowych 
przystąpiła do ęcania nowego wielkiego 
filmu wtcsiki :     

  

i zaaresztowali podžegaczy, przy pomocy kil 
kunastu chłopów, 

‚ W rezultacie wszystkieh zajść przed są 
dem stanęło 18 mieszkańców wsi Ostaszyn, 
oskarżcnych o przynależenie do pariji komu 
nistycznej, 

Chłopi de winy nie przyznali się, Przewód 
sądowy dostarczył jednzkże materjał obcią 
żający, którego wystarezyłe na wyrok ska 
zujący. 18 kmictków ukarano więzieniem ой 
128 5 @с 15 skazano w sumie na 108 lut 
ciężkiego więzienia, z pozbawieniem praw 
razem na 180 łat t. į. po 10 lat na głowę. — 
Kmictkewie apelewati. Onegdaj sprawa zna 
lazłu się na wokandzie sądu apelaey jnego w 
Wilnie, lecz została odroczona w eelu spro 
wadzania dodatkcwych Świadków. 

WŁOD. 

  

  

  

  'OLGATE' S. RIBBON DENTAL CRERM   

  

SPORT. 
Szkoła a sport. 

Ostatnie posiedzenie Komisji wy- 
chowania fizycznego dziecka i mło- 
dzieży Rady Naukowej W. F. wynie- 
sło decyzję, konsekwencje której w 
najwyższym stopniu zaważą na ogól - 
rym rozwoju polskiego sportu, 

Komisja powzięła kilka uchwał: 
eo do propagandy P. O. S$. w szkołach, 
rewizji statutów klubowych w sprawie 
przyjmowania uczniów do kaesów 
oraz polecono uprawiać w szkole kon- 
kurencje jedynie zespołowe i wielo- 
bojowe, nie zaś jednostkowe. Najważ 
niejszą jednak decyzją Komisji: było 
utrzymanie zakazu należenia młodzie- 
ży szkoinej do klubów sportowych. 

""Bowyższa uchwała wywołała nie- 
przychylny rezonans w sferach spor- 
tówych. Zakaz wprawdzie istniał, lecz 
ostatnio czynniki kierownicze P. U. 
W, Fiz. zdawały się być skłonne do 
udzielenia zezwolenia na przynależ- 
ność młodzieży szkolnej do pewnych 
sckcyj klubowych np. tenisowej lub 
lekkoatletycznej. Zdawano sobie spra 
wę, iż gry i zespołowe wieloboje oraz 
gimnastyka —. aczkolwiek są »warto- 
ściowe — nie posiadają jednak tak 
emocjonujących cech jak inne rodza- 
je sportu. Pomimo tych zapowiedzi 
ostatnia decvzja Komisji stanowczo 
odseparowała młodzież szkolną od u- 
działu w klubach sportowych. 

' Decyzja ta była oparta na mastę- 
pujących motywach: atmosfera w kla 
sach jest niezdrowa dla młodzie 

  

  

odgrywa ją: wietnie swoją rolę. 
Na zdjęciu naszem widzimy młodocianego 

gwiazdora 'włoskiego, patrzącego z okna za 
ojcem, odchodzącym na wojnę. 

  

KABAR RMS RIAA INTERNAT 

Pomóżcie bezrobotnym! 
Jak i w roku ubiegłym Wojewódz- 

ki Komitet do spraw bezrobocia w 
Wilnie dokłada wszelkich starań. by 
okazać skuteczną pomoc licznym rze 
szom bezrobotnych, dotkniętym gło- 
dem, nędzą i rozpaczą. Pomoce ta jest 
udzielana przy wydatnym współu- 
dziale wszystkich warstw społecz- 
nych, bez różnicy przekonań i odcieni 
politycznych. Aby uzyskać niezbędne 
Środki dla niesienia tej pomocy, Wo- 
jewódzki Komitet organizuje wielką 
Joterję, która jest ostatnią imprezą 
tego rodzaju w sezonie bieżącym. Po 
nieważ społeczeństwo wileńskie dał 
już niejednokrotnie dowody wysoce 
obywatelskiego ustosunkowania się 
do spraw o znaczeniu ogólno państ 
wowem, jaką bezwątpienia jest spra- 
wa niesienia pomocy bezrobotnyni. 
Komitet zwraca: się do społeczeństwa 

A 

z gorącym apelem o łaskawe ofiaro- 
wanie jakichkolwiekbądž przedmio- 
tów, jako fantów ma loterję. 

W dniach najbliższych zgłoszą się 
do mieszkań upoważnione przez Ko- 
mitet osoby celem otrzymania zaofia- 
rowanych łaskawie fantów. 

Wszelkich informacyj udziela W. 
K. — plac Magdaleny 2, pokój Nr. 18, 
tel. 538, 
"Przewodniczący Sekcji Finansowej 

(—) M. Biernacki 

Przewodniczący Wydz. Wykonawcz. 

(7) W. Staniewiez 
a= 

OFIARY. 
Dla. Komitetu. Organizacyj Kobiecych, na 

dożywianie dzieci bezrobotnych w wieku 
przedszkolnym — B=zimiennie zł. 100. 

—аа 

ponieważ żądza rekordów paczy jej 
charakter i sport miast być środkiem 
staje się celem; rywalizacja przyjmuje 
zbyt brutalne formy, co znajduje się 
w sprzeczności z zasadami rycersko»- 
ści sportowej; następnie uznano, »ż 
opieka lekarska w klubach nie stoi 
na odpowiednim poziomie. 

Trzeba przyznać, iż te motywy za- 
wierają sporo prawdy. Byłoby nierze- 
telzością twierdzić, iż nasze kaesy nie 
posiadają powyższych wad. A jednak 
lie można zgodzić się bez zastrzeżeń 
na decyzję komisji. 

Zakaz należenia młodzieży do klu- 
hów nie poprawi przecież .poziomu 
i życia klubowego, młodzież zaś bę- 
dzie nadal brała w nich udział, oczy- 
wiście pod pseudonimami. Zakaz ten 
bynajmniej nie oczyszcza sportowej 
atmosfery od rekordomanji i ukry- 
„tego zawodowstwa, lecz dodaje nowy 

i niebezpieczny miazmat: fałsz. 
Powiedzmy szczerze: młodzieży 

nikt i nie już od sportu nie powstrzy- 
ma. Uwzględniając powyższe należy ° 
dążyć nie do utrzymania nierealnego 
zakazu, lecz do przekształcenia życia 
sportowego w klubach tak, by mło- 
dzież szkolna mogła — bez szkody dla 
siebie — zaspokoić swój entuzjazm 
„dla sportu. 

A wykonanie powyższego nie jest 
bynajmniej tak trudne. Zezwalając 
na udział młodzieży w kaesach szko- 
ła winna zapewnić sobie prawo opie- 
ki i interwencji nad tą młodzieżą; mo- 
żna nawet zażądać utworzena spec- 
jamych sekcyj dla młodzieży przy 
klubach, któreby znajdowały się pod 
czujną kontrolą szkolnych nauczycieli 
wych. fizycznego! 

Można też tworzyć kluby sporto- 
we przy uczelniach jak to się dzieje 
w Anglji i Ameryce, ale błędem jest 
sądzić, iż anemiczne zabawy sporto 
we zdołają zaspokoić popęd młodzie- 
ży do sportu. 

Sport polski nie może normalni» 
rozwijać się bez inteligentnego naryb- 
ku a młodzież szkolna może skutecz- , 
ną tu odegrać rolę. w. p. p 

WILNO PRZED SEZONEM PIŁKARSKIM. 
Wikrótce już zwolennicy piłki nożnej sta- 

ną przed rozpoczętym sezonem. Kwiecień 
przyniesie nam pierwsze mecze klasy A, w 
której Wil. O. Z. P, N, posiada sześć drużyn: 
1 p. p. Leg, Makabi, Ognisko, 6 p. p. Leg. 
Žaks i Drukarz 

Wymieniligny te drużyny w kolejności, 
Jaką uzyskały w tabeli w r. ub, Czy zostanie 
ona zachowana i obecnie? Trudno dać tu od 
powiedź j raczej można w tym wypadku 
operować przypuszczeniami. 

Mistrz okręgu 1 p. p. Leg. sądzimy, iż 
zachowa swe dominujące stanowisko. Jest 
lo zwarta i zgrana drużyna i można jedynie 
oczekiwać pewnych przesunięć w linjach po 
mocy i ataku. Pogłoski krążą o wybitnem 
wzmocnieniu naszego mistrza przez dwóch 
dobrych graczy właśnie w tych linjach. 

Drużyna wicemistrza — Makabi ma być 
w bieżącym roku osłabiona, przez wystąpie 
nie.kilku zawodników. Zresztą klub ten po- 
siąda zbyt mocne rezerwy tak, iż młodsi gra 
cze potrafią z biegiem *czasu zastąpić m- 
nych: 

O abecnym składzie Ogniska ni» słysze. 
liśmy, natomiast 6 p. p. Leg. żywi. daleko 
wiodące ambicje, i stanowczo pragnie zmie 
nić swe dotychczasowe miejsce w tabeli. 

Benjaminek kl. A — Drukarz wytęży z 
pewnością całą energję, by. niętylko utrzy- 
mać się w kl. A, ale nawet przedostać się 
do środka tabeli, O ile gracze Drukarzą oka- 
żą tyl: ambicji i wytrwałości co dotychczas 
— jest to zupełnie możliwe. 

Terminarz WiLO.Z.P.N, ułożony został 5г 
ten,sposób, iż jeden mecz kl. A przypada na 
dzień świąteczny. lub przedświąteczny. Kluby 
zyskują w ten sposób sporo wolnych termi- 
nów, gracze zaś nie są przemęczeni. Należy 
bezwzględnie wykorzystać wołne terminy 
dla spotkań międzymiastowych i to z druży- 
nami w miarę możności ligowemi, — W. ten 
sposób jedynie można podnieść poziom na- 
szej klasy piłkarskiej. 

Również należy oczekiwać dodatnich wy- 
ników od pracy objazdowego trenera P. Z 
P. N.u p. Spojdy, którego pobyt w ub. rok 
przyniósł wydatne korzyści piłkarstwa Wił- 
na. w. p. j. 

HEBDA MISTRZEM CANNES. 
PARYŻ, (Pat). Międzynarodowy turniej 

tennisowy © mistrzostwo Jasnego Brzegu w 
Cannes zgromadził kilku wybitnych tennisi- 
stów, m, i. mistrza Szwajearji Ellmera. Z 
Polaków uczestniczył mistrz Polski Hebda 
i wieemistrz Tłcczyński. Polacy odnieśli wiel 
ki sukces, zajmujące dwa pierwsze miejsea i 
rozgrywające między sobą finał. 

Mistrzostwo Cannes zdobył Hebda, któ- 
ry wygrał w finale z Tłoczyńskim w 4 setach 
0:6, 6:4, 6:3, 6:3. 

    

AMERYKA ZNÓW. POKONAŁA KANADĘ, 
PARYŻ, (Pat). Rozegrany tu mecz hoke. 

jowy Ameryka—Kanada zakończył się ne- 
wem zwycięstwem Ameryki w stosunku 3:2. 

Postrach samotnych pań. 
— Wysoki sądzie, byłem od trzech dni 

głodny, nie miał*m pracy, nie miałem pia. 
niędzy. Poszedłem na ulicę i pierwszej pani, 
spotkanej przy moście Zwierzynieckim, wyr- 
wałem z rąk torebkę, Pieniądze użyłem na 
zakupienie żywneści. Byłem głodny. 

'Tak brzmi przyznanie się do winy 18-let 
niego Hermana iNosowicza, który razem ze 
swym bratem Leopoldem został oskarżony 
© dokonanie napadu rabunkowego na panią 
Szemis koło mostu Zwierzynieckiego. Jak 

zezaje policjant. bracia dokonywali wyrywa- 
nia torebki z rąk samotnych pań nieomal za- 
wodowo, a pieniądze uzyskane w ten sposób 
przepijali. Leopold miał stać na czatach i 
dopomagał bratu zmylać pogoń. Leopold do 
winy nie przyznał się. 

Sąd skazał postrach samotnych pań na 
karę 2 lat więzienia z pozbawieniem praw 
na lat 5. Leopolda uniewinnił, Bracia Noso- 
wicze są analfabetami. Wiod, 

W dniu 2 kwietnia Bazylika 
będzie otwarta dla publicz- 

ności. 

Dowiadujemy. się, że w związku z 
organizowanym w dniu 2-go kwietnia 
„Dniem Ratowania Bazyliki”, katedra 
'wileńska, która na skutek prowadzo- 
rych robót jest stałe od dłuższego 
czasu zamknięta, w dniu tym zostanie 
udostępniona dla publiczności. 

NOWINKI RADJOWE. 
„PTAKI“ ARYSTOFANESA. 

Jedno z najcelniejszych dzieł literatury 
starożytnej, mianowicie „Płaki** Arystefane- 

sa w tłumaczeniu prof. Stefana. Srebrnego 
nadane zostanie dzisiaj w radjo wileńskiem 
w formie słuchowiska, które opracował reży 

ser Teatru Miejskiego dr, Jerzy Ronard Bu- 
jański. Audycję poprzedzi słowo wstępne i 
objaśnienia prof, St. Srebrnego. — Początek 
o godz. 18,40. 

GODZINA HISZPAŃSKA, 

Zakończ ywtorkowy program radjowy 
„Godzina hiszpańska* opera Maurycego Ra- 
vela, o którego twórczości opowie przed au- 
dyeją Stanisław Węsławski. Początek o godz. 
23-elej. 

    — | 

Zjazd autobusiarzy. 
№ dniu 4 kwietnia odbędzie się zjazd 

właścicieli autobusów zamiejscowych. Na 
zjazd wyjeżdżają delegaci z Wilna. Zjazd 
poruszy sprawę funduszu drogowego, ustawę 
koncesyjną i inne sprawy autobusowe, 

„=p 

Zgon „yo-yo”, niech żyje 

„Įig-san“. 
WAmeryce „yo-yo“ zmarło już śmiercią 

naturalną. Wszyscy, starzy i mali entuzjaz- 
mnują się nową grą „jig-san". Jest to. sztuka 
składania obrazków z najdziwaczniej po- 
ciętych na części tabliczek. /Włłaściwie "mie 
jest to nowa gra. W Amglji znano ją od- 
dawna, a nazywała się „puzzłe”. Była to u- 
lubiena gra na dworach cesarskich, grano 
w „puzzle“ ша dworze rosyjskim, a król 
Edward VII miał podobno komplet tej gry, 
składający się 1.500 części i spqdzał całe 
godziny nad układaniem obrazków. Stany 
Zjednoczone oszalały obecnie na tym .punk- 
cie. Fabryki wypuszczają -do pół miłjona 
kompletow „Jig-san“ miesięcznie. „Jig-san* 
można nabyć wszędzie, w uniwersalnym ma- 
gazynie, w sklepi: kolonjałnym, w kiosku, 
u fryzjera i t, d. „t 3
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Spostrzeżenia Zekłatu meteorologii U.S.B. 
›м Wilnie z dnia 27-44-— 19:53 roku. 
Ciśnienie erednie w milimetrach: 

Wchód son g 

2 Oko B 
  

748 
Temperatura średnia: + 2 0. 

ė najwyższa >- 6 С. 
najniżyza — 20 

"Opad: — 

Wiatr: północny 
Tendencja: I-kri spacek 
Uwag:: pogodn e. 

— Przewidywany przebieg pogody w du. 
dzisiejszym według PIM-a, Dość pogodnie 
Nocą słabe przymrozki, W dzień ciepło. Sła- 
be wiatry północne, 

MIEJSKA. 

— Papierowa Komisja, Radziecka Komi- 
sja Rewizyjna od dłuższego już czasu istn:e- 
je faktycznie jedynie na papierze. Stale cho- 
ruje na brak quorum. Nad uzdrowieniem cho- 
rej Komisji dyskutowałą ostatnio Rada Miej 
ska jednak bez pozytwnego rezultatu, Obec- 
nis sprawą tą w najbliższych dniach zajmie 
się Konwent Senjorów. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej magistrat po- 
stanowił zwołać w dniu 30 b. m. Porządek 
dzienny zawiera 8 punktów. 

— Rejestrieja rowerów. Z dniem 18-37 
kwietnia magistrat rozpoczyna doroczną r*- 
jestrację rowerów, i wydawanie nowych nu- 
merów na rok 1933, ^ 

у LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literaeka poświęcona 

będzie powieściom, mającym za temat wisl- 
ką wojnę, Odczyt na ten temat wygłosi n. 
Mieczysław R. Frenkel, autor ostatnio wyda- 
nej powieści „Minuta milczenia” i łicznych 
artykułów w pismach literackich. 

Początek o godz. 20.30, Wstęp dla wpro 
wadzonych gości 1 zł. 

  

SPRAWY SZKOLNE 

— Na kursie pegagogiezno — metodycz- 
mym w dniu 28 marca odbędzie się lekcja po 
kazowa z geografji gospodarczej na temat -- 
„Przemysł włókienniczy w Bołsce* o godz. 
12,15 w Instytucie Nauk Haqdl. — Gosp. - - 
Mickiewicza 18, tę lekcję prowadzi p. Kiew 
liczówna. Tegoż dnia wieczor«m o godz. a 
min, 15 w łokału Kursu (Szkoła Przem..Hai 
dlowa im. E. Dmochowskiej — Wileńska 10) 
odbędzie się konferencja o metodyce geogra 
tji gospodarczej, którą zagai p. H, Łapinów- 
na. Wykład 'p. wiz. Gorzuchowskiego wobec 
odwołania przez niego przyjazdu z Warsza 
wy nie odbędzie się również nie odbędzie się 
wykład w dniu 30 bm. 

  

* ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Eugenicznego. 30 marca w lo 

kahi poradni eugenicznej (ul. Żeligowskiego 
4) dr. Prażmowski wygłosi odczyt na temat 
„Współczesne środki zwalczania błonicy*. — 
Początek o godz. 5,30 w. — Wstęp wolny. 

— Klub Żeglarski w Wilnie. We wtorek, 
t. j. dnia 28 bm. o godz. 18 w lokalu Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego (ulica Wolana) od 
będzie się Orgamizacyjn= Zebranie nowotwo 
rzącego się pierwszego na ziemiach wschod- 
nich Rzplitej Klubu Żeglarskiego, p. n. Sek 
cji Żeglarskiej Ligi M. i K. w Wilnie. —- 
Na zebranie proszą organizatorzy wszystkich 
miłośników sportu żeglarskiego. 

Prawo wyborcz* i uchwalania wniosków 
przysługiwać będzie członkom Ligi M. i K 
którzy na zebraniu wylegitymują się ze swe 
go członkostwa. 

Porządek dzienny zebrania będzie nastę- 

pujący: 
1) Wybory przewodniczącego zebrania; 2) 

uchwalenie statutu sekcji; 3) wybory władz 

sekcji i 4) wolne wnioski. 
— Zarząd Koła Pań LOPP-u zawiadam'a, 

że posiedzenie Sekcji Propagandowej odbę- 
„dzie się we wtorek dnia 28 marca o godz, 13 

w mieszkaniu p. prezeski Michejdziny, ul. 
Cicha 1. 

— Wałne Zgromadzenie członków Wil. 
Oddz. Pol. Czerwonego Krzyża odbędzie się 
dziś w lokalu P. C. K. przy ulicy Tatarskiej 
5 w terminie pierwszym — o godz. 17 m. 30 
d drugie o godz. 18. 

— 11 Posiedzenie Wii. T-wa Lekarskiego 
wspólne z Wil. T.wem Neurologicznem odbę 

dzie się dnia 29 bm. o godz, 8 wiecz. w sali 

przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Dr. J. Borysowicz — Pokazy chorych 
2 Kliniki Neurologicznej U. S. B. 

2) Dr. IN, Baniswicz — W sprawie scho- 
rzeń 'pogrypowych układu nerwowego. 

3) Dr. J. Borysowicz — O guzach mózgu 
pochodzenia gruźliczego. 

4) Doc. dr. med. J. Hurynowiczówna — 
Chronaksja nerwów naczynioruchowych w 
niektórych schorzeniach układu nerwowego. 

8 RÓŻNE. 
— (Cykl konfereneyj mazyeznych, zorga- 

nizowanych przez Radę Wil. Zrzeszeń Arty- 

a 4 

ST. A. WOTOWSKI. 

- pędzić, 

stycznych, cieszy się niesłabnącem zaintereso 
waniem słuchaczy. Dzisiejsza konferencja p. 
tŁ „Niderlandy dyktatorem muzycznym Eu- 
ropy 15 i 16 w.* odbędzie się jak zwykle w 
lokalu Rady przy ul. Ostrobramskiej 9 o 
godz. 19.30 (7.30 wiecz.), Wstęp 1 zł. dla 
uczącej się młodzieży 75 gr. abonament ua 
4 wykłady 3 zł., dla młodzieży 2 zł. 

— Podziękowanie. Dzieciom Szkoły Pow 
szechnej Nr. 27 za łakocie i upominki, przy 
stan: dla dzieci Schroniska T-wa P. Z. P., 
oraz QGwiczeniówce Seminarjum  Żeńskieg» 
przy ulicy Fil za miłe i gościnne przy- 
jęcie w dniu ś Józefa 16 wychowanków 
Schroniska „P. Z, P.* serdeczne „Bóg zapłać 
składa Zarząd T-wa. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś we 

wtorek o godz, 8-ej'w. wznowienie czarują- 
cej komedji St, Żeromskiego „Uciekła mi 
przepiórecz! Komedja ta, budzi zawsze 
głębokie wzruszenia pełne tężyzny i zdrowe 
go spojrzenia w przyszłość. Rolę Przełęckie- 
go gra M. Szpakiewicz — resztę obsady sta- 
nowią: I. Paszkowska, S, Wieslawska, A 
Szymańska, St. Janowski, A. Łodziński, M. 
Bielecki, M. Koczyrkiewicz i in. Ceny miejsce 

9 50 proc. zniżonę, „Uciekła mi przepiórecz- 
ka' grana będzie tyłko kilka razy, ; 

Dwie nowe premjery. Najbliższemi 
premjerami Teatru na Pohulance, będą: ar- 
cyciekawa sztuka T. Łopalewskiego „Czz:- 
wena limuzyna. Będzie to premjera tego no 
wego utworu cenionego autora wileńskiego. 
W przyszłym tygodniu ukaże się też prem 

jera A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny ko- 
medja współczesna o niepospolitym humorze 
z udziałem St. Daczyńskiego, 

— Teatr „Lutnia* „Wesoła wdówka* po 
cenach zniżonych, Dziś — ukaże się po ce- 
nach zniżonych melodyjna operetka Lehara 
„Wesoła wdówka, w pięknej szacie deko- 
racyjnej. W| roli tytułowej Flna Gistedt w 
otoczeniu całego zespołu artystycznego, W 

akcie ll-gim efektowne huśtawki. Zniżki waż 
ne. 

— „Rewja wiosenna* w „Lutni”*. Zespół 
artystyczny teatru „Lutnia* przygotowuje no 

wą rewję, składającą się z ostatnich nowośc:: 
|picsenek, skeczów, monologów, tańców soto- 
wych i zespołowych. W wykonaniu rewji bie 
rze udział cały z*spół teatru z Flną Gistedt 
na czele. Poszczególne numery dewji produ- 
kowane będą na tle odpowiednich dekoracyj 
skomponowanych przez art. mal. J. Hawrył- 
kiewicza. Premjera rewji zapowiedziana żo9- 
stała na najbliższy piątek. 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

(W związku z umieszczeniem w .,Głosie 
Wileńskim” z dnia 10 bm. artykułu pt. — 
„Harce strzelców landwarowskich. Nieuda- 
ny napad na zebranie stronnictwa narodowe 
go”, prosimy o umieszczenie w poczytnem p 
śmie Pańskiem niniejszego sprostowania: 

Nieprawdą jest, że strzelcy wtargnęli na 
salę zebrania stronnictwa narodowego w dn. 
5 bm., natomiast prawdą jest, że kilku człon 
ków zarządu Związku Strzeleckiego przybyło 
na to zebranie w celu wysłuchania odczytu 
którym to wejścia nie kwestjonowano przez 
organizatorów zebrania, 

Nieprawdą jest, że wyproszono „Strzel- 
ców* z sali gdyż organizatorzy. zebrania 
wszystkim zebranym jednakowo oświadczyli, 
że zebranie się mie odbędzie i temi: słowy 
„wyprosili“ jednakowo wszystkich zebranych, 

Nieprawdą jest, że tuż za strzelcami usi- 
łowała wedrzeć się na salę grupka żydków. 
gdyż żadnego Żyda nawet wjpobliżu sali nie 
zauważono. 

Nieprawdą jest również, że strzelcy bysi 
w stanie mietrzežwym i nosili się z zamia 
rem rozpędzenia zebrania, gdyż zebranych 
na sali było około 20 osób i kilku strzelców, 
będących na sali, nie mogłoby takowych roz 

a po wtóre nikomu nawet przez 
myśl nie przeszło tak „liczne zebranie stron 
niotwa nrodowego“ (około 20 osób, w tem po 
łowa kobiet) — rozpędzić. 

Nieprawdą pozatem jest, że jeden ze strzel 
ców był uzbrojony, którzgo unieszkodliwio- 
no, natomiast prawdą jest, że w owym cza- 
sie przejeżdżało ulicą m-ka Landwarowa ki! 
ku strzelców umundurowanych na nartach. 
jako zawodnicy raidu narciarskiego w Grod 
nie, którzy nawet nie zatnzymywali się z po 
wodu (pośpiechu i widocznie organizatorzy 
zebrania uważali za broń strzelecką — ich 
narty, kijki narciarskie i chlebaki, a w sw=j 
bujnej wyobraźni uroili „napad* na ich zeb 
ranie. в 

Komenda Oddziału Zw. Strzeleckiego 
w Landwarowie. 

FR. SAWICKI, Prezes. 

ANTONI WOJEWÓDZKI, Sekretarz. 

   
  

  

    

  

      

Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczeniem w „Głosi* 
Wileńskim” z dnia 10 bm. arytkułu pt. „Har 
ce strzelców Landwarowskich, — Nieudany 
napad na zebranie stronnictwa narodowego**, 
w którym zarzucono mi oszczerstwa, upra- 
szam uprzejmie o umieszczenie w poczytnem 
piśmie Pańskim ponižsz:go sprostowania: 

„ Nieprawdą jest że w dniu 5 bm. wtargną 
łem na salę zebrania stronnictwa narodowe 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

— W: rzeczy samej — opowiadał 
dalej Turski — chciałem wymknąć 
się z lokalu, w którym mnie uwię- 

ziono i natknąłem się na pana Karo- 
laka. Przestraszyłem się go bardzo. 
bo wyglądał nieco ekscentrycznie i 
przedtem uprzedzono mnie, że mi gro- 
zi poważne niebezpieczeństwo. Zam- 
knąłem się więc w kuchni... Mój po- 
stępek rozdrażnił tylko pana Karo- 
laka, który począł drzwi wysadzać. 
A że jest bardzo silny, wysadził je 
dość łatwo. Ponieważ podpierałem je 
z całej mocy, gdy pękły, zostałem z ta- 
kim impetem rzucony na podłogę, że 
straciłem przytomność... Ale, pan Ka- 
rolak nie uczynił mi żadnej krzywdy, 
tem bardziej, że akurat w tej chwili 

  

ай 

zjawiła się Kira w towarzystwie pani 

Kowalcowej... 
—- Dzięki Bogu, zdążyłam na czas 

-—szepnęła Franka. — Zresztą, ten 

atak wbrew przewidywaniom, nie był 

groźny u wuja. Kiedy mnie zobaczył, 
uspokoił się natychmiast, a panu Tur- 

    

skiemu nie stała się żadna krzywda... 
A ja się tak bałam. kiedy zobaczyłam 
panią na ulicy... 

Traub zapewne w duchu przekli- 
nał Karolaka. Przeklinał również to- 
warzyszącą mu kobietę, żonę Kował- 
ca, gdyż pojmował teraz, że to ona 
wszystko wyśpiewała Kirze. Musiał 
stłumić gniew; bo sytuacja przedsta- 
wiała się beznadziejnie. Potem stało 
się najgorsze. 

Karolak, który z apatycznym i ła- 
godnym: wyrazem twarzy stał podcza» 
tej całej sceny w milczeniu, nagle po- 
ruszył się niespokojnie, a w jego o- 
czach zagrały złe błyski. 

— Łotrze! — rzekł — zbliżając się 
'niespodzianie do rzekomego Trauha. 
Najwyższy czas, abym z tobą załat- 
wił porachunek! 

I zanim ktokolwiek zdołał temu 
'przeszkodzić, pochwycił go za gardło. 

— Zadusi go! — jęknęła Kira. -— 

Przecież nam nie wolno dopuścić d» 

"tego! ь 

    

go w Landwarowie w towarzystwie „pijanych 
strzelców* na czele, natomiast prawdą jsst 
že byłem obecny na sali, lecz jako zwyczaj- 
ny gość, zaproszony przez, organizatorów zb 
rania pismem w postaci karty wstępu. — Do 
Związku Strzeleckiego nie naležę ani do żad 
nej organizacji party, , przeto wważ 
mieszczenie mego nazwiska w pow 
mnianym artykule za prowok 
organizatorów z*brania stronni 
wego, obliczoną na zaszkodzenie opinji. 

Nieprawdą także jest, że byłem w stanie 
nietrzeźwym, natomiast prawdą jest, że było 

    

  

  
     

   

      

   go, lecz trzeźwych i nieuzbrojonych, niezd: 
dzających przypisywanej im intencji rozbija 
nia zebrania stronnictwa narodowego, a tyl- 
ko nerwowość organizatorów zebrania praw 
dopodobnie im jedynie nasunęła podobną 
myśl. 

Cały w/m artykuł od początku do końca 
uważam za oszczerstwo obliczone po pierw- 
sze w celu zaszkodzenia opinji a powtóre 
w cełu nadamia większego rozgłosu  kołu 
stronnictwa narodowego w Landwarowie, — 
które niema najmniejszych szans bytu i zre 
dagowany przez „mężów zaufania” stronnict 
wa narodowego, tak gorliwych o dobro swej 
organizacji. — 

Przeciwko autorom tego artykułu prowa- 

dzę dochodzeni*, w celu pociągnięcia do od 
powiedzialnści karnej za obrazę w dmku 

JÓZEF WRÓBLEWSKI 

Landwarów, ul. Kościelna 17. 

Dn. 23. III, 1933 r. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec ukazania się na łamach „Głosu 
Wileńskiego* w dniu 25 marca rb. artykułu 

niejakiego „Pielarza”* pod tyt.: „Kiedy oskar 
życiel bywa oskarżonym, w którym to arty- 
kule wspomniany autor usiłuje w odmiennem 
świetle przedstawić przebieg odbytej rozpra 

wy w Sądzie Grodzkim w Święcianach w dn 

22 marca rb. przeciwko b. nauczycielowi 

szkoły Podbrodzkiej p. Skoniecznemu — up- 
rzejmie proszę Szanownego Pana Redaktora 

o zamieszczenie na łamach poczytnego Pań 
skiego dzienika następującego oświadczenia: 

1) P. Skonieczny nigdy nie był kierowni- 

kiem szkoły podbrodzkiej, natomiast był na- 
uczycielem i został przeniesiony do wsi Dzie 
chciany pow. dziśnieńskiego, po przeprowa 
dzeniu przeciwko niemu dochodzenia dys 
plinarnego przez władze szkolne, z racji jego 
bohaterskich popisów na terenie szkoły pod 
brodzkiej, a inkryminowanych tak skwapli- 
wie na łamach „Głosu Wfóleńskiego* swego 

su pod moim adresem. ! 

2) Pozatem p. Skonieczny został skazany 
przez Sąd Grodzki w dniu wyżej wspomnia 
nym na zapłacenie 100 zł. grzywny (ponadto 
koszty sądowe) za dopuszczenie się zniesfa- 
wienia mnie na terenie szkoły podczas 
swoich wystąpień a nie licujących z godno- 
ścią nauczyciela, któr: także były opisywa- 

ne na łamach „Głosu Wileńskiego* swego 

czasu na niekorzyść moją. 

Fakty powyższe świadczą, iż sprawiedl:- 
wość dosięgała winowajcy, wobec czego 

wszelkie dalsze komentarze są zbędne. — 
Pozwolę tylko sobie wspomnieć, że kontyna. 
owana obrona przez przyjaciół oskarżonego 
na nic sę nie przydała, natomiast niektórym 

przyniosła wielki wstyd i konieczność czer 
wienienia się, z racji uczynionej konfronta- 
cji ich z innymi świadkami, podczas której 
ujawniono, iż zeznanie złożone przez nich 
było o moeno wątpliwej wiarogodności, 

Zo do innych spraw poruszonych w arty 
kule wyż:j zacytowanym przez „pielarza“, 
to uważam dla siebie za wielką ujmę z temi 
zarzutami polemizować. 

Proszę przyjąć wyrazy poważania. 

K. Roźnowski 

Burmistrz m. Podbrodzia. 

Podbrodzie, dn, 25. III. 1933 r. 4 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Szpital na Sawicz nie przyjmuje 

chorych. 

Paszkowska Marja, zam. w Nowo-Trokach 
pizywiozła swego chorego obłożnie męża do 

szpitala Sawicz. Ponieważ szpital odmawiał 
przyjęcia chorego, Paszkowska pozostawiła 
go na chodniku przed domem Nr. 8 na al. 
Szklanej. Zawezwany lekarz pogotowia prze- 
wiózł Paszkowskiego do tegoż szpitala Sa- 
wicz. 

  

    

        

    

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 30,55 

30,70 — 30,40. Nowy York kabel 8,928 -— 
8,948 — 8,908, Paryż 35,07 — 35,16 — 34,98. 
Szwajcarja 172,30 — 172,73 — 171,87. Ber- 
lin w obrotach nieoficjalnych 212,90. Euro- 
pejskie utrzymane, amerykańskie mocniejsze. 

AKCJE: Banik Polski 75 — 76, Cukier 17. 

Dolar w obrotach pryw. 8,87 i pół w pła- 
cenlu, o 

Rubel 4,78 i pół. 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. | 

27 marca 1933 r. 

Żyto zbierane 669 gr/1 20. Tendencja słab- 
sza. Pszenica jednolita 34, Tendencja spokoj- 
ma. Pszenica zbierana 32, Tendencja spokoj: 
na. Mąka pszenna 4-zerowa luks. 57 i pół. 

Tendencja słabsza. Mąka żytnia do 55 proc. 
33. Mąka żytnia do 65 proc. 28. Otręby żyt- 
nie 11. Siemię Iniane 90 proc. (cena orjenta- 
cyjna) 37.90. Tendencja mocna. 

Istotnie, sytuacja stała się stras -- 
na. Znać bvło, iż szaleńca pod wpły 
wem wspomnień ogarnia furja. Ob- 
darzony olbrzymią siłą, potrząsnął 
'Traubem, niby wiątłą trzciną i wy 
dawało się, że niema mocy, którab: 
z rąk jego wyrwała „barona”, Ałax 
bowiem nastąpił tak niespodziani=, 
że nię zdążył odskoczyć i teraz cha”- 
czał tylko w żelaznym uścisku. 

Kira, Franka i Turski rzucili się 
na jego ratunek. 

— Puść go pan! —— zawołała Ki. 1 
do Karolaka. — Błagam pana! 

Olbrzym sam już się zreflektował. 
Raptem, zwolnił uścisk i daleko od 
siebie odepchnął ofiarę. 

Nie wart jesteś, byś zginął 7 
moich rąk! — wymówił głuchym gło- 
sem. Dość przez ciebie mam grzechów 
na sumieniu! Ale pamiętaj... 
kiedy, najmniejszą uczynisz kr 
tej złotowłosej panienece — w 
na Kirę — zatłukę cię, jak psa! 

—. Uspokój, uspokój się wuju! -— 
głaskała delikatnie jego ramię Fran- 
ka. 

Traub wsparty o ścianę oddychał 
ciężko. Był blady a wielkie krople po- 
tu ściekały mu z czoła. Krawat miał 
przekrzywiony, a z twarzy znikł duma 
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kino REWJA 
Sala Miejska 

uł. Ostrobramska 5 

Dźwięk. K'no- Teatr | 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 |    

MATKA TO MAE MARSH 
NAJWIĘKSZY I NAJPIĘKNIEJSZY PRZEBÓJ SEZONU! 

NIEPOTRZEBNA 
DZ/š PREMJERA. Ceny bslkonv 4 gr. parter od 80gr 

„Nr. 81 (2622) 

MATKA w roli tytułowej to rezyserja Henryka Kinga 
MATKA to maznetyczne i niezapomiane słowo 
MATKA to gecialny film Foxa. 

INAUGURAC YJNA PREMJERAlArcydowcipna komedia 

W roł gł. Zuła Pogorzelska, Adolf Oymsza, 
Fertner i inni. Rewelacyjny scena'jusz! Balkon 4* gr. 

posso ROMEO i | . O i JULCIA 
Konrad Tom, Antoni 

Karter na | s 
80 gr. na pozostałe od 90 gr. Początek seansów o 'godz. 4, 6, Bi 10.20" 

  

DZiš PREMJERA! 9-letni genjalny malec, 
znany z fllmu „CZEMP*, ulubieniec wszyst. 
w otoczeniu najznakomitszych gwiazd ekranu Ryszarda Dixa, BORYSA KARLOFFA we wzruszającym filmie 

= „DONOVAN“ 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

PAN 
Teł. 5-28 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚ! 
witošcil 

Seanase : 

FRANKENSTEI% 

JACKIE COOPER 
rezyserji genjalnegol| FREDA NIBLO 

twórcy filmu „Hen-Hur*. 

4,6, 8 i 10.15. 

Ceny na wszystkie seanse: 1 miejsce 49 gr., Н — 30 gr. 
Potężny arcyfilm pełen grozy i niesamo- 

To, czego świat jeszcze nie widział! 
stworzył sztucznego człowieka:przestępcę 

Zadziwiające _ przeżycia 
młodego badacza, 

Oglądanie tego filmu zaleca się ludz. o zdrow. sercu i siln. nerwach NAD PROGRAM Atrakcje dźwiękowe 

KINO-TEATR 

Ww iR 
UL. WIELKA Nr. 25 

BEZPŁATNIE. 
Psycho - grafolog Szyller - Szkolnik 
redaktėr pisma „Šwit“ (Wiedza 
Tajernnaj, autor prac naukowych, 
określa charakter zdolności i prze- 
znaczenie, wyszczególnia najważ- 
niejsze fakty życia bezpłatnie. 

Ponadto, na zasadzie astro- 
logji i obliczeń kabalistycznych 
w celach naukowych bezintere- 
sownie wybiera szczęśliwe numery 
103% Polskiej EL otczyj Ktisowój 
i podpis źródła, gdzie takowe można nabyć. Zazna- 
czamy, że wybór odpowiedniego losu nie jest gwa- 
rancją wygranej, lecz daje pewne szanse. Należy po- 
dać imię, rok i miesiąc urodzenia, na koszta poczto- 

we i kancelaryjne | zł. znsczkami załączyć. Na nie- 
mielkt: iloć wybranych przez. p. Szyllara:Szkólajka 
losów padł znaczny. procent wygranych. Z braku 
miejsca zamieszczamy tylkd niektóre: Harasiemowies, 
Piotrków Tryb. Narutowicz 16 m. 19, zł 2.000 — 
E Zausznica, Włodowek. 3-go Maja 7. Bank Rze- 
minślników i Drobnych Kupców zł. 5.000 — W. Fry- 
ch:l, Katowiec-Brunów, Wodospady 3 zł. 5.00 — Jan 
Kuhn, Łódź, Mtynarska 23 zł. 3.000 — Piotr Słowik, 
Hoścień ad Turnów, Elektrownia zł. 5 000 — Helena 
Aksiuczycówna, Poczta Hołubiczo, pow. Dasznieńsk i 
woj Wileńskie, maj. Alloberg zł. 5.000— józef !Cabała 
Limanowa, Rafinerja zł. 10. 00 — Marsjan Łomnicki. 
Podhajce zł, 5000 — Anc. Miłowski, Polpin, Urząd 
Poczt. Telegraficzny zł. 5000 — Alfons Małech, Bu- 
dzyń, Dworcowa 115. Zakład Fotograficzny zł 2.000 
Pozatem kilka osób, którym w udziale przypadły 
większe wygrane, ze względów osobistych postano- 
wiły zachować swoje insegnito, co zobowiązuje nas 
do nieujawnienia nazwiska. Jeżeli ktokolwiek wątpi 
w autentyczność podanych adresów, może się zwró- 
cić do powyższych osób, podając swój adres i załą- 
Czzjąc znaczek na odowiedź. Ogłoszenie załączyć. 

PSYCHO - GRAFOLOG 

SZYLLER - SZKOLNIK 
Warszawa, Żórawia 47. Redakcja „ŠWIT“. 

MAM Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 6.V. 1932 r. 

263. II Firma: „Sklep bławatny i sukienny Blum- 

berg i S-ka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Nu 
likwidatora wyznaczono Olgę Genden, zam. w Wilnie 
przy ul. Niemieckiej 1. Na mocy decyzji Sądu Okrę 
gowego w Wlinie, Wydziału Rejestru Handlowego z 
dnia 22 lipca 1932 r. zarządzono likwidację spółki i 
wyznaczono likwidatora z urzędu. 255/VI 

W dniu 27.XII. 1932 r. 
580. L Firma: „Hatykwa — Spółka z ogr. odpow*. 

Prowadzenie handlu mąką i innemi artykułami do 
wypieku chleba i różnego rodzaju pieczywa potrzeb- 
nemi. Siedziba w Wilnie, ul, Sadowa 4. Przedsiębior- 
stwo istnieje od 12 października 1932 r. Kapitał zak- 
ładowy 3400 zł., podzielony na 85 udziałów po 40 zł. 
każdy całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd 
spółki stanowią zam. w Wilnie: Oszer Buksztelski 
przy ulicy Stefańskiej 6, Hirsz Reźnik przy ul. Troc- 
kiej 22, Nochim Zylber przy ul. Katwaryjskiej 94, Lej- 
zer Sławin przy ul. Wiileńskiej 25 i Mowsza Radzeli 
przy ulicy Kwaszelnej 9. Wszelkiego rodzaju zobo- 
wiązania, umowy, akty notarjalne i hipoteczne, wek- 
sle, akcepty, indosy, czeki, pełnomoctnictwa i proku- 
ry winny być w imieniu spółki zawierane, wydawane 
i podpisywane przez dwóch którychkolwiek zarząd- 
ców łącznie pod stemplem firmowym, natomiast każ- 
dy z zarządców uprawniony jest do samodzielnego 
prowadzenia spraw spółki w sądach i urzędach oraz 
podpisywania pod stemplem firmowym koresponden- 

    

    

    

  

Dzjś wspaniały program podwójn;y! 
święcenia w walce o wolność ojczyzny. £ 
WI. Walter, Marja GorczyńSka, Jerzy Kobusz, Gawęcka i inni 2) „CZARNY ORZEŁ 
krew film sensacyjny z życia carskiej Rosji. PanowanieKarzytarzyny Wielkiej. Walki sotni Kuzackiej z baandytami 

  

Groza zmegań i zawieruchy wojennej w 

cji niezawierającej zobowiązań kwitowania z odbioru 
i odbierania wszelkich aktów i dokumentów kores- 
pondencji zwykłej, poleconej i wartościowej innysh 
przesyłek towarów i ładunków  jakoteż wszelkiego 
rodzaju i wysokości kwot (pieniężnych z sądów, kas 
skarbowych, instytucyj, urzędów państwowych, pocz- 
towych i komumalnych, banków, stacyj kolejowych, 
od urzędników i osób prywatnych. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeż- 
nanego przed Notarjuszem Hołownią w Wilnie w da. 
12. 10. 1932 r. za Nr. 208 uzupełnionego aktem zez- 
nanym przed Notarjuszem Strzałko w Wilnie w dniu 
15 listopada 1932 r, za Nr. 325 na czas nieograniczo: 
ny. 258/VI 

W dniu 131. 1933 r. 
583. I. Firma: „Dom Handlowy Norma — Spółka 

z ogr. odjpow*. Prowadzenie kupna — sprzedaży 
wszelkiego rodzaju towarów na rachunek własny! lub 
komisowy oraz reprezentacja firm krajowych i zag- 

ranicznych. Siedziba w Wilnie ul. Ludwisarska 4. >= 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 1933 r. Kapitał 

zakładowy 5.000 złotych podzielony na 100 udziałów 

po 50 zł. każdy całko e wpłacony. Zarząd spółki 

stanowią zam. w Wiłnie: inż. Saul Bak — przy ul, 

Królewskiej 6, i inż. Leon Mintz przy ul. Ludwitar 
skiej 4. Wszelkie zobowiązania, weksle, czeki prz”- 

kazy, pełnomoctnictwa, prokury, umowy, kontrak .y 

i t. p. podpisują pod stemplem firmowym obaj człon 
kowie zarządu. Korespondencję zwykłą niezawiers ją 
cą zobowiązań, rachunki, pokwitowania może podp'- 

sywać pod stemplem firmowym jeden członek zarzą- 

du. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawar: 

ta na mocy aktu zeznanego przed Antonim Makarew 

skim zastępcą Wincentego Łodziewskiego Notarjusza 
w. Wiilnie dnia 30 grudnia 1932 r. pod Nr. 357 na cza- 
sokres do 1 stycznia 1934 r. z automatycznem przed- 

łużeniem na każdy rok następny © ile na 3 miesiące 

przed upływem każdego roku poprzedniego nie nasi4- 

pi notarjalne wypowiedzenie spółki ze strony jednego 

spólnika. 259/V1 
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PROSZEK 

„KOGUTEK 
| „4 oonosevcn! | 

    
aaa 

BÓL GŁOWY | 

| 
i 

OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akce1- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem”, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzić- 
stu i wystrzegać się naśladownictw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. A
A
A
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2-miesięczne 

Koncesjonowane przez K. O. Sz. 

Kursy Kaligraficzne 
prof. N. KACZORA 

Wiino, ul. Ignacego 14, m. 9. 

GWARANTOWANE poprawianie najbrzydszych 
charakterów pisma. Nauczanie także pisma: ron- 

do, gotyckie, frakturę i ozdobne. 

Zapisy i informacje od 10 —- 12 1 5 — 7. 

Opłata miesięczna zł. 10. 

Wykonywanie ekspertyzy dokumentów. 

M Kenigsberq 
Choroby skórne, 

weneryczne 

1 moezopłelowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

tełefon 10-90, 
od gady, 0—72 1 + -- Я 

  

Akuszerka 

Marja Laknerowė 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69 

   

1) Z DNIA NA DZIEN“ — cpokowy film polski 
rol. 

  

Dzieje miłości i po- 
: Adam Brodzisz, 

, mrożący w żyłach 

     

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—8 
Z. w. P 

  

Od roru 1843 Isinieje 

Wilenkin 
ut. TATARSKA 20 

js62»iD6, s3 pialne i ga- 
binstowe, Ke tensy, 

st: ły, szafy, łóska Itd. 
Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
22 dagvėnyci warpkach 

+ ма RATY. 
'MADESZLY NOWOŚCI. 

8324 
RIMI 

KUPIĘ 
fotwark około 100 ha 
blisko szosy ew. stacji 
kolejowej, Zgłoszenia . ń 
podaniem warunków 
administracji pod „fol-' 

+. waTk". - 

SPRZEDAM 
‚ DOM 

200 sąžni ziemi za. 
4.000 zł. © 

Obozowa 66, sklep.. 

. 5- ' 
pokojowe 
wykwintńe mieszkanie 

odremoatowane z wszyst- 
kiemi nowoczesnemi wy 

godami do wynajęcia od 
zeraz.  Kalworyjska 

m, |. Tel. 11-10. 

Ku į , fclwark oko- 
p £ ie 30 ns do 

13 klm od Wilna, wyma- 
gane: budynki, dobra zie 
mia, blisko las i rzeka, 

      

Ofdrty szezęgółowe kie- 
rówać - do” Biura Rekla- 

k 

  

в ksiąžk Zgubiono w" 
skową wydaną przez P. 
K. U, powiat. na im. Jó- 
zeta Wiesztowta, unie- 

ważnia się. 

Lokal 
na  pierwszem piętrze, 
frontowe wejście w 240 
kw. mtr. nie podzielony 
na pokoje nadaje się dla 
i instytucji. 
Na parterze z frontu, — 
w 122 kw, mtr. do wy- 

najęcia przy ulicy Tatar- 
skiej Nr. 20 dowiadywać 
się tamże u właśc. domu, 

  

który | 
W rol. gł.: następca Lon Chaneya—Borys Karloff i John Bolez. 

Jeśli | 

ny, pełny pewności siebie wyraz. W 
tak pożałowania godnym stanie Tu"- 
ski nie widział go nigdy. 

Kira postnowiła zakończyć tę przy 

krą scenę. 
—Panie Traub! — rzekła. — A 

raczej, panie Góral! Próżne ty będą 
wszelkie kłamstwa i wykręty, a wcale 
nie mam zamiaru pastwić się nad pa- 
nem. Mój mąż — moeno podkreśliła 

wskazując na Turskiego, ten wyraz— 

wie dużo o panu, ja w razie potrzeby 
też coś.dodam! Liczy pan zapewne, 

że od czasu wypadków w Alasce ubie- 
gło wiele lat i że dzięki różnym prze- 
dawnieniom uda się panu wykręcić 
z rąk sprawiedliwości? Sądzę jednak 
że całkowicie wystarczy, gdy po Wa-- 
szawie gruchnie wieść, iż jest pan tyl- 
ko Antonim Góralem, mordercą pra- 
wdziwego Oskara von Trauba... 

Traub pojął, że gra została prze- 
grana. Możliwie cało chciał wyjść z 
tej przygody. Zresztą, oczekiwała %0 
jeszcze przeprawa z Karolakiem. 

Czego pani chce? — zapytal, 
starając się przybrać poprzednią pań 
ską postawę. 

— Слево chcę? Kiedyś, pamięta 
pon, zastawił pan na mnie. pułapkę 
i musiałam się zgodzić na wszystkie 

  

  

  

   

   

  

  

warunki. Dziś jestem górą. Nie za- 

wezwę więc policji, nie złożę skargi 

do władz, nie będę bawiła w pańskie- 

go sędziego... 

— Ja również — przerwał Turski 

daruję panu moje krzywdy! Niech 

kto inny na panu się pomšci... 

—` О ile — dokończyła Kira -—- 

teraz; natychmiast stwierdzi pan na 

piśmie, że dług mego dziadka powstał 

z lichwiarskich procentów i że suma 

kilkuset tysięcy, redukuje się w rze: 

czy samej do kilkudziesięciu... 

— Mogę pani podarować wszystko 

—warknąl. 

— Dziękuję za ten prezent! — za- 

śmiała się, Trzymam pana za słowo! 

Choć nie nęcą mnie pańskie tysiące, 

przyjmę tę sumę i... ofiaruję na do- 

. broczynność. Wjpadł pan, panie Gó- 

ral. Uczynił pan ludziom wiele złego, 

a nikomu nic dobrego... Niechaj raz 
skorzystają bezrobotni... ‘ 

Udał gniew i zagryzł wargi. W. 
gruncie był kontent, że wykupuje się 
wk tanio. Najbardziej bolała go za- 
draśnięta miłość własna. 

— Zgadzam się! — oświadczył. -— 
Bo nie mogę postąpić inaczej! Czy na 
tem koniec? 

p AS I 

-— Oczywiście zniszczy pan wek- 

sle i odda jeszcze pewne zobowiąza- 

nie, które musiałam nieopatrznie pod- 

pisać... Wie pan jakie? O naszem mał 

żeństwie. No i warunek dodatkowy! 

—lu uczyniła pauzę, a była to naj- 

dotkliwsza zemsta Kiry. — Nigdy nie 

będzie pan mi opowiadał o swej mi- 
łości! — Bo kiedy pan prawi o miło- 
ści, wygląda pan niczem ropucha, 
skrzecząca 0 poezji. 

Drgnąl, ale nie dał poznać po so- 

bie, jak ubodło go to ostatnie zdanie. 

— Gdzie mam pisać? — rzucił: 
— Ot tu! — wskazała na stojąęe 

w rogu salonu biureczko. Leżały tam 
zgóry przygotowane — pióro, papier 
i atrament. 

Siadł i począł pisać. Kira podeszła 
doń i patrzyła uważnie na to, co pi- 
sze, przez ramię, jakby obawiała się, 
że w tej uległości kryje się nowy pod: 
stęp. Lecz, on tym razem dotrzymał 

obietnicy. A gdy skończył podał jej 

  

. papier. Zobowiązanie było wyraźne i 
unicestwiało dług starego księcia Ost- 
rogskego raz ma zawsze. 

(DB... m) 

į Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S:ka 7 ogr. odp. 
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(Drukarnia „ZNICZ, Wilno. Biskupia 4, tel. 3-40 ZAWOTI : 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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