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- ETNA WOBEC MILIRYJNU. Policja v w Brunświku BER Stahlhelm. 
Od czasu gdy Adolf Hitler objął u- 

rząd kanclerza Rzeszy daje się zau- 

ważyć szereg objawów w polityce Li- 

twy, składających się od blisko dwu 

miesięcy na obraz znamienny. 

Przedewszysikiem nastąpiło wy- 

raźne rozszczepienie w opinji prasy 

kowieńskiej. Organy opozycyjne z 

prawicy i lewicy idą nadal po linji, 

jaka się w społeczeństwie litewskiem 

od roku coraz wyraźniej zaznacza. 

Stlwierdzają mianowicie rosnące nie- 

kezpieczeństwo dla niezawisłości pań- 
stwa ze strony Niemiec. Objęcie kie- 

„rowniczej roli przez Hitlera 30 stycz- 

nia rb. i wybory do Reichstagu z 5-go 
marca rb. dały powód do dalszego za- 

ostrzenia niepokoju w tym kierunku 

i szukania dróg ratunku we wszyst- 

kich organach litewskiej prasy nic- 

rządowej. 

W przeciwstawieniu do coraz gło- 

śriejszych ałarmów niezależnej opi- 

nji publicznej Litwy — pisma pro- 

rządowe od początku lutego zmieniły 

zasadniczo ton wobec Niemiec. Jesz- 

cze 20 stycznia rb. urzędówka litew- 

ska „Lietuvos Aidas* pisała, że ma- 

rzeniem Niemiec współczesnych jest 

pe przez zniewoloną Litwę przejść do 

północnych państw bałtyckich, które 

stanowią cel ekspansji  teutońskiej. 

Artykuł ten wyobrażał łabędzi $piew 

urzędowej prasy kowieńskiej w jej 

wystąpieniach przeciwniemieckich. 

Od lutego powiał inny wiatr. Zamil 
cza się o wszystkiem, co przygotowują 

ala swych sąsiadów wschodnich hit- 

lerowskie Niemcy. Zagadnienie obro- 

"ny Kłajpedy znika ze szpalt pism in 
spirowanych zgóry. Równocześnie 

rząd litewski unika w  Kłajpedzie 

"wszelkich zarządzeń, które w czem- 

kolwiek mogłyby pedrażnić Niemców 

A więc odwleka się np. promulgowa- 

nie ustawy o „sądzie kompetencyj- 

nym'' który miałby za zadanie (zgod- 
nie z zeszłorocznem zaleceniem try- 

bunału w Hadze) rozpatrywać w pier 

wszej instancji sprawy sporne pomię 

Gzy gubernatorem a dyrektorjatem w 

kwestjach rozgraniczenia zasięgu .obu 

tych władz i t. p. 

Natomiast pisma urzędowe IR 

skie uderzają w surmy bojowe na 

wschód w kierunku przeciwpolskim i 

wysuwają na front sprawę wileńską. 

Przemówienia najwyższych dygni- 

trzy państwowych z okazji 15-lecia 

niepodległości „Litwy (16 lutego), oraz 

kilka późniejszych, łącznie z mową. 

premjera' J. Tubelisa na zježdzie „ta- 

utininków* w Kiejdanach 4 marca rb. 

-— sekundują wiernie głosom urzę- 

dówki i półurzędówek. „Polska — oto 

wróg!* Taki jest ich sens. 

Usiłowaniom powyższym, zmierza 

jącym do rozjątrzenia w społeczeńst- 
wie nastrojów antypolskich w dzie- 

dzinie polityki zagranicznej odpowia- 

dają inne, skierowane przeciw ludno- 

ści polskiej Litwy. 
W: pięciu powiatach jednocześnie: 

kowieńskim, wiłkomierskim, birżań- 

skim, poniewieskim i uciańskim — 

rozpoczęła się od dwu miesięcy jedno- 
lita akcja w tej dziedzinie. 

Należy zdać sobie sprawę, że zada- 

nie takie na terenie Litwy nie należy 

Gziś do interesujących. Polskość ia- 

meczna oskalpowana w ciągu wielu 

lat z wszelkich możliwości rozwojo- 

wych sposobami ustawódawczemi i 

administracyjnemi, doprowadzona 

prawie do kija žebraczego i zepchnię- 

ta w cien žycia — nie przedstawia po- 

nętnych celów do ataków dla ambit- 

педо czynnika, któryby chciał się wy- 

kazać wielką grą w polityce. Ale po- 

umysłowość ludzka jest zawsze czynna 

znajdzie w razie potrzeby sposób ko- 

pnięcia nawet leżącego; i to nie szuka- 

jąc nawet pozoru. 
'Obrano sobie za cel nauczycieli 

prywatnych na wsi i ludzi z prowin- 

cji cokolwiek bodaj czynnych w dzie- 

dzinie kulturalnej. Zaczyna się od we- 

zwań do policji i straszenia tam ojców 

rodzin, uczących dziatwę w domu po 

polsku, lub nauczycieli, udzielają- 

cych jej prywatnie nauki początko- 

wej w języku ojczystym (zgodnie zre- 

sztą z ustawą) by zaprzestali ,,polsz- 

czenia” młodocianych obywateli Li- 

twy, gdyż inaczej spotka ich... pewna 

drobna nieprzyjemność, 

O ile napastowani nie ulegają gro- 

zbom -+ komendant wojskowy po- 

wiatu sadza ich ,administracyjnie* do 

więzienia, lub zsyła na przeciwległy 

kraniec państwa swoją władzą dy- 
skrecjonalną. Pozór? Służy ku temu 

np. protokół podpisany przez dwu 

miejscowych szaulisów a stwierdza- 

jący, że dana osoba wywiera wpływ 

„jątrzący* na stosunki miejscowe. 

Około dziesięciu ludzi ucierpiało 

już w podobny sposób w ostatnich 

dwu miesiącach za nauczanie prywa- 

tne początkowe w języku polskim, lab 

za popieranie życia polskiego kultu- 

ralnego w „šwietlicach“, gdzie się gro 

madzą miejscowi Polacy na pogadan- 

ki, deklamacje, muzykę i t. p. 

W jakim celu rozpoczęła się ta no- 

wa fala represyj? Dla czyjej przyjem- 

ności znęca się nad tymi, co, mają o 

dawna ręce związane? 

L jeszcze jeden rzut” światła na 

reecz, o którą chodzi. Znane wystą- 

pienie parlamentarne w Stokholmie 

postawiło ponownie na porządek 

dzienny sprawę bloku państw nadbał 

tyckich (obecnie nawet z obu wybrze- 

ży tego morza) dla obrony ich przeci- 

wko zamierzonej ekspansji niemiec- 

kiej na północny wschód. 

Inicjatywa szwedzka spotkała się 

z życzliwem a nawet gorącem przy- 

jęciem opinji powszechnej Estonji, 

Łotwy i Litwy... za: wyjątkiem zno- 

wuż obozu rządzącego, czyli stronni- 

ctwa „narodowców* w tem państwie. 

Natomiast socjaliści; chrześcijań- 

ska demokracja i ludowcy litewscy, a 

więc wszystkie stronnictwa nierządo- 

we, powitały; wspomniany projekt 

przychylnie i prowadzą na jego temat 

dyskusję do dziś. 

Litewska urzędówka zaś w spra- 

wie tej stanęła na gruncie, że blok 
nadbałtycki jest nie do pomyślenia 

przed rozwiązaniem sprawy: wileńs- 

kiej. Wypomina przytem Łotwie i Es- 

tonji ich neutralność czy nawet nie- 

chęć w tem zagadnieniu i oświadcza, 

że nie zamierza przystępować do ta- 

kiego bloku, nim nie odzyska Wilna. 

Ponieważ blok ten miałby za cel 
wyłączny obronę niezawisłości i fa- 

ktycznego stanu posiadania ewentu- 

alnie zrzeszonych — przeto wygląda- 

łoby, że rząd litewski więcej przywią- 

zuje wagi do zdobycia Wilna, niż do 

ulrzymania Kłajpedy i tego co ma w 

seku: niepodległości narodu litew- 

skiego. 

Wniosku jednak takiego pochop 

uie wyciągnąć niesposób. Rząd lil2- 

wski najniewątpliwiej stara się o ob- 

ronę maximum tego, co się obronić 

jego zdaniem dla Litwy da. Rozumie 

jednak widoki tej obrony zgoła ina- 

czej, niż Poiska, Estonja, Łotwa, o- 

raz opinja litewska, stanowiąca opo- 

zycję przeciwrządową. 

Wszystkie zanotowane wyżej fak- 

ty dadzą się zestawić w logiczny po- 

rządek i znaleźć należyte oświetlenie 

psychologiczne i polityczne jedynie w 

wypadku, gdy założymy, że stronniet- 

wo rządzące Litwą zamierza przepro- 

wadzić obronę swej ojczyzny przed 

Niemcami zachowując wobec ewenlu 
alnego napastnika conajmniej życzli- 

wą neutralność i nie tracąc w jego 0- 

czach opinji czynnika zasadniczo i be. 

względnie przeciwpolskiego. 

Litwa urzędowa od dwu miesięcy 

wypowiada coraz wyraźniej swe po- 

BERLIN, (Pat). Minister spraw 
wewnętrznych w Leušwiku Kłagges 
nakasał rozwiązanie organizacyj stahi 
Leliuowyth wraz z pokrewncmi f9e- 
raaejami na całym obszarze kraja 
zw iązkoweso. W umotywowaniu mi- 
nister zaznacza, że stwierdzono przyj 
uiówanie przez Stahihelm członków 
crganizacyj marksistowskich, któ- 
rych dałsze istnienie zagrażałoby ru- 
chowi odrodzenia naredowego. 

BERLIN, (Pat). W poniedziałek 
wieczorem policja w Brunświku, przy 
pceparciu 
cjalistycznych rozbroiła oddziały po- 
maoenicze Stahlhelmu i obsadziła ich 
kwaterę główną. Kilku przywódeów 
Stahlhelmu oraz szereg osób cywil- 
nych zostało aresztowanych pod za- 
rzutem udziału w przygotowaniach 
do akcji kontrrewolucyjnej. 

Qgłoszony przez brunświekiego 
ministra spraw wewnętrznych komu- 
nikat urzędowy wyjaśnia, że w osłat- 
nieh dniach stwierdzono masowy ak- 
ces członków zakazanych organiza- 
cyj socjal-demokratycznych, komuni- 
stycznych i Reichsbanneru do forma- 
cyj słahIhełmowych. Przed siedzibą 
kwatery sthlhelmowców w Bruuświ- 
ku gromadziły się tłumy socjał-demo-- 
kratów i komunistów, wznoszących о- 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 28 b. 

m. pod przewodnictwem p. premjera 
Prystora odbyło się posiedzenie Rady 
Ministrów, poświęcone załatwieniu sze 
regu spraw bieżących. 

Akcja. Min. Becka. 
.. Min. Beek zamierza w dniach naj- 
*bliższyćh wyjechać do Paryża celem 
odbycia rozmów z rządem francus- 
kim na temat sytuacji międzynarodo- 
wej. Z Pragi donoszą jednocześnie, że 
spodziewane są wizyty Min. Becka w 
stolicach państw Małej Ententy. 

Odznaczenie 
Nuny Młodziejowskiej. 

POZNAŃ, -(Pat). Wojewoda poznański p. 
Baczyński udekorował dziś w południe panią 
Nunę Młudziejowską-Szczurkiewiczową, byłą 
wieloletnią dyrektorkę i reżyserkę teatru Pol- 
skiego w Poznaniu, złotym Krzyżem Zasługi, 
nadanym przez Pana Prezydenta Rzeczypos- 
pelitej, w uznaniu wieloletniej owocnej pracy 
artystycznej i reżyserskiej. 

Kronika telegraticzna. 
— . Zaaresztowano 14-letniego ucznia w 

miejscowości Akron w stanie Ohio oskarżon= 
go o to, że usiłował wyłudzić 25 tysięcy d>- 
larów od małżonki płk, Lindbergha. | 

— Strajk w zakladach Forda w Detroit 
(St. Zjedn.) trwa w dalszym ciągu. 

— Piłot franeuski Lemoine pobił rekord 
wysokości lotu, 'wzbijając się na 12.815 me- 
trów. 

— Zmarł najwybitniejszy poeta finłandski 
Unno Kailas w wieku lat 32. > 

— Szajka bandytów na tedenie wojewódz- 
twa łubelskiego i wołyńskiego została -<wyła- 
pana i osadzona: w więzieniu. 

— EŁot do stratosiery organizuje dyrektor 
sowieckiego instytutu aerołogicznego Molėza- 
now. 

sziurmowek narodowo-s0- 

krzyki przeciwko rządowi Hitlera i 
atakujących czynnie członków orga- 
nizacyj hiiierowskich. 

BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa donosi, że 
w związku z zajściami w Brunświku areszto- 
wano około 200 stahihelmoweów oraz 1150 
ezienków 6rganizacyj marksistowskich. Are- 
Sztowany kierownik Reichsbanneru miał ze- 
znać w śledztwie, że prowadził ze Stahlhel- 

mem pertraktacje w sprawie masowego 
przejścia reichsbannerowców do organiza- 
cyj stahlhelmowych. W chwili gdy policja 
wkraezała do siedziby Stahlhelmu członkowie 
siahbihelmowskieh oddziałów pomocniczych 
zaczęli łamać karabiny na znak protestu, W 
ciągu necy jeszcze minister Klagges wydał 
krajowym władzom policyjnym zakaz przyj- 
mowania stahihelmowców do służby pomoc: 
niczej. Wszystkie oddziały pomocnicze Stahl 
helmu mają być niezwłócznie rozbrojone. 

Pierwsze krwawe starcie sojuszników 
BERLIN, (Pat). Wiadomości o ro- 

związaniu Stahlheimu w Brunświku 
wywarły silne wrażenie w Berlinie 
„Woelkischer Beobachter* donosi o 
dłuższej konferencji, jaka odbyła się 
w dniu dzisiejszym między naczelnym 
przywódcą Stahihelmu min. Seldte a 
miinistrami Goeringiem i Frickiem. 
W wyniku tych narad wydano komu 
nikat urzędowy, podkreślający, że wy- 
darzenia w Brunświku mają chara- 
kter ezysto lokalny oraz że nie wpły- 
ną 6ne ujemnie na dalszą współpracę 
między Stahlhcimem a narodowymi 
socjalistami, Koła miarodajne zdecy- 
dowane są zlikwidować najprędzej 
konflikt i zapewnić trwałość sojuszu 
między obu organizacjami. W godzi- 
nach popeładniowych .Seldte odleciał 
sumolotem do Brunświku. Główna 
kwatera Stahihelimu stanowczo za: 

przecza, jakoby Stahlhelm w Brunś- 
wiku knuł spisek przeciwko rządowi 
Rzeszy lub kanclerzowi Hitlerowi, na- 
tomiast ze strony narodowych soeja- 
listów podtrzymują tego rodzaju 
twierdzenia. 

BERLIN, (Pat), Wbrew zapewnie- 
niu komunikatu ofiejalnego 6 spokoj- 
nem przebiegu wydarzeń w Brunświ- 
ku, nadchodzą wiadomości, stwierdza 

jące, że w czasie obsadzenia siedziby 
Stahlhelmu przez policję i oddziały 
pomocnicze narodowych socjalistów 
doszło do starć, w czasie których po- 
dły strzały, 21 osób zostało ranio- 
nych. Jeden z rannych otrzymał cięż- 
ki postrzał w brzuch i walczy ze śmier 
tią. Wszysev przywódey Stahlhelmau 
brunświekiego znajdują się w ar 
tach policyjnych. 

  

  

Konfiskata majątku członków 
b. rządu pruskiego. 

BERLIN, (Pat). Komisaryczny mi- 
nister spraw wewnętrznych w Pru- 
sach Goering polecił władzom policyj 
nym skonfiskowanie wszełkich docho 

„dów i całego majątku ministrów by- 

łego rządu pruskiego. Uzyskane tą dro 
gą sumy mają pójść na pokrycie wy- 
danych przez byłych członków gabi- 
netu Brauna funduszów publicznych 
w kwocie 1.400 tysięcy mk. 

Ekscesy antysemickie. 
BERLIN, (4a). Magistrat miasta: Wrocła: 

wia wydał zakaz rytualnego uboju bydła w 
rzeźniach miejskich, е 

BERLIN, (Pat). Zgromadzenie narodowo- 
seoejalistycznego związku prawników w 
Duisburgu uchwaliło rezelueje, domagającą 
Się natychmiastowego usunięcia Żydów ze 
wszystkich urzędów. Do chwili wydania od 

powiednich zarządzeń ustawowych wszysey 

sędziowie, notarjusze i prokuratorzy Żydzi 
mają być zawieszeni w u 

WIROCŁAW, (Pat). Do zakładu krawiec- 
kiego obywatela polskiego Lewkowicza wtar 
gnęli eztonkowie bojówki, którzy po wylegi- 
tymowaniu Lewkowicza pobili go ciężko kol 
bami karabinów. Z zakładu zabrano znacz- 
ną ilość ubrań za pokwitowaniem w którem 
są użyte słowa: „Odebrano od Polaka Lew-_ 
koważa 

Daladier nawołuje do spokoju. 
„Francja nie obawia się żadnych gróźw". 

PARYŻ, (Pat). Na dzisiejszem po- 
siedzeniu Izby Deputowanych deputo 
wany Franelin-Bouillon, przemawia- 
jąc w sprawie wyznaczenia terminu 
dyskusji nad polityką zagraniczną 
Franeji, ostro wystąpił przeciwko 
zbyt łagodnej reakeji rządu na de- 
mionstracje hitlerowców nad granieą 
franeuską, Mówca zaznaczył, że Fran 
€ju tołerowała tc wszystkie ekscesy. 
Kząd — według mówey — nie spełnił 
swych obowiązków co do tych iney- 
dentów i eała odpowiedzialność za to 
pada na lewieę. Mówca domaga się 
„wyznaczenia dyskusji nad polityką 
zagraniczną Francji na czwartek. 

W odpowiedzi minister Paul- 
Koncour, stwierdził, że. rząd udzieli 

stanowienie znalezienia się w chwili 

rozgrywki pomiędzy Niemcami a Nad- 

bałtyką — poza gronem przeciw- 

ióków Niemiec. 

Najwidoczniej rachunek sił prze- 

prowadzany w Kownie każe „tauti- 

iinkom'* oceniać. Niemcy, jako przy- 

szłego zwycięzcę na wschodzie Euro- 

PY: 
Ponieważ rewizjonizm niemiecki 

godzi również w Kłajpedę (a więc w 

konieczności niepodległościowe Lit- 

"wyj, przeto założenie powyższe nie 

pozbawione się zdaje posmaku defe- 

tyzmu. 

Być może, że wiążą się z tym ra- 

chunkiem widoki uzyskania, jako re- 

kompensaty za. stratę Kłajpedy — 

wolnych rąk co do Wileńszczyzny. 

Być może, czynniki decydujące w 

Kownie, posiadają nadzieję (czy też 

łudzą się nią), że Niemcy w chwili de- 

cydującej oszczędzą Litwę i zrzekną 

się swych korzyści politycznych na 

'tym terenie w nagrodę za jej dzisiej- 

sze stanowisko, utrudniające pow- 

stanie bloku obronnego Nadbałtyki. 

Można snuć różne domysły. Skala 

możliwości ich jest znaczna. Ale nie 

o nie'tu chodzi. Chodzi o stwierdzenia 
kapitalnego faktu, że rząd litewski 

skłonny jest związać los swego kraju 
z losami Niemiec i to właśnie w prze- 

dedniu nadchodzącego przesilenia w 

tym zakątku Europy. A. С. 

Przyp. redakcji. Na odczyty min. Zauni 

Vsu, oraz wspomniany wyżej artykuł „Lietu 

vos Aidas* o związku państw bałtyckich za- 

reagowała ostro łotewska „Jaunakas Zinas” 

›„Схет bardziej wglądnąć się w treść nie- 

oczekiwanych wywodów ministra spraw za: 

granicznych Litwy — pisze powyższe pismo 

— tem więcej uderza niezwykła ich forma. 

Pan Zaunius nie uważał za potrzebne zarea 

gcwać na szczere wezwanie Łotwy i Estonji, 

"tak jakgdyby nic o nich nie wiedział i nie 

uważał je za godne bezpośredniej odpowiedz. 

Uchylając się stale od wymiany zdań w pra 

sie, udzielił niezmiernie ważkiej dla przysz- 

łości odpowiedzi na zebraniu pewnej orga- 

nizacji, tak jakgdyby chodziło tu o małoważ 

ną sprawę, a nie o los państw bałtyckich”. 

Dalej „Jaunakas Zinas“ 

nemu innemu narodowi los Litwy nie leży 

iah na sercu, jak łotewskiemu. Skoro jednał. 

szczera praca Łotwy ma zawsze natrafiać na 

mtur nie do pokonania, wypadłoby jej szukać 

innych dróg. Jeżeli się okaże, że łańcuch 

trzech państw, bałtyckich nie daje się utrzy- 

mać — musi zamiast niego być znaleziona in 

na droga, bowiem Łotwa pragnie żyć i trwać 

nie w utopjach i awanturach, łecz w wyrać- 

wywodzi, iż żad- 

  

nej syluacji. 

wyczerpujących wyjaśnień w. poru- 
szonej sprawie na posiedzeniu komi- 
sji spraw zagranicznych. Będące daie- 
kim od chęci pogłębienia panującego 
niepokoju — mówił Paul-Bonceur — 
oświadczam, że te toczące się obecnie 
rokowania są bardzo doniosłe, Od re- 
zultatu ich zależeć będą późniejsze 
wypadki, które mogą być bardzo w2- 
żne. Francja powinna zachować cał- 
kcwieie zimną krew, aby wygrać par 
tję i ocalić kraj. 

W dalszym ciągu zabrał głoś pre- 
mjer Daladier. Premjer nie zgadza się 
z życzeniem niektórych deputowanych 
żeby dyskusje nad sytuacją zagrani- 
czną Francji wyznaczono na przyszły 
czwartek. Premjer protestuje przeci- 
wko słowom deputowanego Franelia- 
Rouillona, skierowanym przeciw Mae 
Donaldowi, wobec którego premjer 
traneuski czuje wdzięczność za loja!- 
ność jego postępowania. 

W chwili gdy premjer zarzuca 
Franclin-Bouilionowi atakowanie Mac 
Donalda i Musoliniego, deputowani 
prawicy przerywają przemówienie 
ekrzykami, zaś deputowani lewieows 
hurzą oklasków. 

Dalej premjer Daladier oświadczył 
żę pragnieniem jego jest zorganizo- 
wanie pokoju. Nie poczynił on żad- 
nych ustępstw. Rząd francuski zdecv- 
dowany jest współdziałać z wszelki:- 
mi czynnikami, zmierzającemi do uśr 
walenie pokoju. W obecnej sytuacji 
Europy, gdy wysunięta zostaje z ja: 
kiejkolwiek strony formuła pojedna- 
nia międzynarodowego, rząd franes- 
ki musi ją dokładnie rozpatrzeć, « 
nie wolno mu zgóry jej potępiać, idze 
za popędem postułatów nacjonalizmu 
jaki niektórzy bierą mylnie za patrjo 
tyzm. Mówiono o groźbach, mówił 

, premjer. Francja posiada świadomość 
swych praw i rozporządza środkami 
obrony. Nie potrzebuje się ona oba- 
wiać żadnych gróźb, bez względu skąd 
hy one pochodziły. Nie nie usprawie- 
dliwia istnieiacei hyopnozy wojnv. któ 
ra nie powinna eiążyć ani nad opinią 
publiczną, ani nad decyzjami parla- 
mentu. 

Najpopulerniejszy człowie k 
w Stanach Zjednoczonych A P. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę 
członka kongresu Stanów Zjednoczonych Mr. 
Cullena, najpopularniejszego dziś obywatela 
Stanów Zjednoczonych. Cullen jest autorem 
uchwalonego niedawno przez kongres billiu 
o przywróceniu produkcji piwa w Stanach 
Zjednoczonych. A, P. 

I XGRRSOTEE WIESZ A ZOZ UZO? 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Wiszyscy czekają, że z dn, 1 kwietnia rb. 
obniżą się ceny natty, benzyny i smarów. 
Prawdopodobnie į prawie napewno nadzieje 
te spełnią się, Tak się „bowiem szczęśliwe 
złożyło, że katteł-obejnnijący benzynę i sma 
ry ma się.rozpaść, (od słowa: rozpadać się, 
a nie rozpasać się). Dzięki temu już obecnie 
niektóre przedsiębiorstwa podpisują umowy 
na dostawy po cenach niższych od dotych 
czasowych. 

Rozwiązanie się kartełu — lo zniżka cen 
jego produktów. 

  

     

Pisaliśmy ongiś azylijska kawa za- 
wali naszą Gdynię. Dziś dodajemy, że za tę 
kawę Pełska wywiezie ekwiwałent w postaci 
szyn kołejcewych. Pomyśleć tylko: polskie szy 
ny.kolejowe na polskim statku aż do Brazył 
ji! Już w tych dniach z portu gdyńskiego od 
pływa pierwszy iransport szyn w Hości około 
«000 ton, przeznaczony dla Brazylji. * 

Rozpoczecie tranzakcyj kompansafyjnych 
między Polską a Brazylją (towar za towar) — 
stanowi zwrot w stosunkach handlowych mię 
dzy temi krajami. Dotąd z krajów zamor- 
skich przywoziliśmy dużo, wywoziliśmy, zaś 
prawie zero. Teraz zaczynamy odzyskiwać 
równowagę. 

      

* k + 

Wstretne stunowisko przemysłu węgłowe 
go, który za ostatnie obnižki „prorokuje“ 
skurczenie się polskiego. eksportu — 'wywo- 
łuje pogłoski © zamiarze Rządu wprowadze 
nia menopoła węgłowego. Przemysł uważa je 
jednak za „strachy na lachy" i robi swoje. 
Możemy przypomnieć w tem miejscu usta- 
wę z dnia 16 grudnia 1919 r., która umožh- 
wia rządowi poddanie każdego przedsiębior 
stwa węglowego pod zarząd! państwowy. -- 
Jeżeli barońi węglówi będą się czernić --* 
wzmiankowana ustawa może nabrać rumień 
ców. / 

Drobni rolnicy otrzymają pomoce siewną 
w zbcżu na sumę ckołeę miljena złotych. — 
W tej mierze Banx Rołny porozumiewa się 
z Państwowemi Zakładami Zbożowemi, Już 
w tej chwili województwa wschodnie i po- 
łudniowe korzystają z pomocy w ziarnie na 
zasiewy wiostfina. ; 

ой© я 

Ktoby to się spodziewał, że znajdzie się 
coś, €© poruszy de głębi spokojnych właści- 
cieli nieruchomości na przedmieściach. A 
jednak się znalazło. 

Co? — Dekrety © wstrzymaniu eksmisji 
hezrebkotnych aż dy 1 kwietnia 1934 r. — 
Rząd stanął na stanowisku, że trudno, ale, 

dopóki niema specjałnych domów dla bezro 
botnych — nie wolno nsjbiedniejszych ludzi 
wyrzucać na bru - 

Jednakże zarządzenie o wstrzymaniu sk- 
smisji z jednoizbowych mieszkań najbardziej 
daje się we znaki właśnie tym mało zamuż 
nym właścicielom nieruchomości na przed 

ieś . Bo jednak tam właśnie jest najwię 
„jednopckojówek*. Są całe domy, 

składające się wyłącznie z podlegających dek 
retom meszkań, Dochodzi do tego, że zaezy- 
na panoszyč się moda niepłacenia. Coraz czę 
ściej właściciel nieruchomości na przedmie- 

ach z dużego nawet domu nie otrzumuje 

ani grosza. Co wię ęcej: Musi eierpłiwie znosić 
niszezenie mieszkań i płacić jeszeze niektóre 
podatki za deficytowych lokatorów. 

Skądże wobec tego weźmie właściciel 
domu na remont, na regularne płacenie po- 

datków i na utrzymanie swojej rodziny. — 
Jeżeli nie ma dodatkowych zajęć staje się 
gorszym bezrobotnym niź ci zwyczajni, bo 
gdyby bezorobtny właścicieł domu zgłosił się 
po zasiłki — toby go wyszydzono jako „bur 
žuja“. 

Kwestje dotyczące domów na przedmie$- 
ciach wymagają specjalnego traktowania. — 
Jeżeli już nie można „wyrzucać* niepłacą- 
cych bezrobotnych to przynajmniej należy 
właścicielom „biednych* domów przyznać 
najdalej idące ulgi podatkowe. 

Nie dziwimy się więc, że właściciele do- 
mów z przedmieść mie żałują fatygi i w każ 
dą niedzielę zbierają się w swoim lokalu aa 
Gdańskiej i radzą. 

Najszczerzej życzymy im powodzenia. 
w. r. 
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Nienawiść Niemców do Francji. 
KU R J E R 

es 

Alarmujące relacje Francuzów, podróżujących w granicach 

Kraj filozofów, którym to terminem lu- 
bią Niemcy określać swą ojezy. znę, naskutek 
nieustalonych gwałtów, opuszczają właśnie 
filozofowie, uczeni, artyści. Maks Reinhrdt, 
Einstein, i niemieccy pacyfiści, nie pragną 
więcej już wrócić do kraju ucisku i gwałta. 
Zawsząd donoszą © masowej emigracji eo 
ezynniejszych członków dawnej koalicji wej 
marskiej craz Żydów. Lista uchodźców zape- 
wne nie jesi jeszcze wyczerpana. 

Jednakże, w Niemczech Hitlera nastał 
obecnie ostry kurs nietylko w stosunku do 
własnych cbywateli, niedość  „patrjotycz- 
nych“, ałe i cwdzoziemeów. Francuscy tury 
ści i dziennikarze, którzy wierzyli naiwnie 
doniedawna jeszcze w paeyfistyczne obłicze 
(jakże fałszywe!) Niemiec Stressemanna, spo 
tykają się z szeregiem jaskrawych brutalno 
ści ze strony władz niemieckich jak i sztur 
mówek hitlerowskich, podczas swego pobytu 
w Niemczech, zwłaszcza po piątym marcu, do 

znali gwałtownego otrzeźwienia, Uraczywszy 
tam dusznem powietrzem, co prędzej pra 

gną znaleźć się w „słodkiej* Francji. Podróż 
nicy i dziennikarze francuscy przywożą z 
kraju „brunatnege* kanclerza, alarmujące 
relacje, które też ukazały się na łamach pism 

francuskich. 

Społeczeństwo francuskie, naskutek coraz 
częstszych prowokaeyj względem Francuzów 
podróżujących po Niemczech oraz aktów 
gwałtu, kióre wydarzają się na graniey fran 
euskc—nie m ieekiej, trzeźwieje powoli... z 
bryjantyzmu. Miraż zbliżenia francusko — 
niemieckiego ccraz jest cdleglejszy. Oddaj- 
my głos faktom. 

GRANICA FRANCUSKO — NIEMIECKA 
ZWOLNA STAJE SIĘ „CHIŃSKIM MUREM*, 

Deniedawna jeszcze celnicy niemieccy nie 

robili zbyt wielkieh trudności nadgranies- 
mym mieszkańcom przy przekraczaniu grani 

cy. Od osób, które znałi w widzenia, nie wy 
magali nawet specjalnych przepustek. Powiał 
jednak wiatr „hitlerowski*, Do jakiego stop 
mi» zmieniły się humory strażników niemiec 

kich stosownie do nakazów otrzymanych z 
góry, świadczy fakt, który wydarzył się ostat 
mio na strażnicy w Wissemburgu (Alzacja). 
Pewna kobieta, w wieku lat około sześćdzie 
siąt przekraczała od dawna granicę, bez ja 
kiegokołwiek papieru, nie indygowana nig- 
dy, gdyż znana byla celnikom, Onegilaj, jak 
zazwyczaj, usiłowała przejść przez ziełoną 
granicę, Staruszka zdziwiła się niemało, gdy 
celnik brutalnie zapytał ją © paszport, — 
„Dlaczego trzeba mieć teraz paszport, skoro 

y nie żądano ge odemnie*, — zapytała 
lumiona kobieta. Odrzekł na to celnik pod- 
Do głosem. „Trzeba go będzie mieć 
lotąd dopóki Niemcy nie zwyciężą Francji*. 

Skądinąd zaniepokojona jest Francja grub- 
szemi kawałami , których sprawcami są sztur 
mówki hitlerowskie, Nadreńska strefa neu- 
tralna, to pojęcie dla nich nie istniejące, jak 
wykazało ostatnio zajęcie koszar w Kehl. — 
Ponadto 250 uzbrejonych „nazi* przekroczy 
ło most Huningue i na brzegu francuskim 
Iżyło bezkarnie spekojną ludność franenską 
Z powodu tych jaskrawych prząkroczeń Trak 
tatu Wersalskiego, francuskie władze kom- 
petenthe zdecydowały się wysłać ruchome 
posterunki dc okelie, pozostających bez [ 
kiejkolwiek ochrony. 

Hitlerowska peltwtracja w cudzy kraj, do 
<iera i do Szwajcarji. W nadgranicznych 
miastach szwajcarskich zauważono w ostat- 
1 czasach kręcących się ludzi z pod zna- 

u swastyki, w uniformach. 

Obecnie coraz trudniej jest przedostać się 
Franeuzowi na teren Niemiec. Wizę wydaje 
mu się po załatwieniu uciążliwych formalno 
ści. Jeżełi cel podróży turysty francuskiego 
wydaje się władzom niemieckich nieco podej 

-<rzamy, poddany zostaje drobiazgowym bada 
młom. Nowe zaostrzone rozporządzenie nie- 
mieekie przewiduje, że cudzoziemiec, który 
mie umie wyłożyć jak na lopacie powodów 
swego pobytu w Niemczech, może zostać za 
„prowadzony na posterunek policji. Jeżeli po 
lieja odkryje, że jest sprawozdawcą któregoś 
‚& рт francuskich, musi strzec się bardzo, 
„aby nie zaznajomić się z tajemnieami najbliż 
szego więzienia, Pilnuje się go na każdem 
kreku | strzeże się jak oka w głowie, Szyka- 
my na każdym kroku spotykają Francuzów, 
podczas gdy toleraneyjne władze francuskie 
zezwalają na przyjazd do Franeji butnym 
hitleroweom, obnoszącym. swe swastyki na 
klapie surduta. 

LISTY Z NIEMIEC. DO FRANCJI 
„NA INDEKRSIE*. 

Rząd Hitlera nie lubi dziennikarzy — 
eudzoziemeów, a szezególnie francuskich, — 
-Bcją się rzetelnej prawdy. — Amerykański 
„dziennikarz Knikerbroccker, od kiłku lat 
"przebywający w Niemczech i posiadający 
tam wielu przyjaciół, niema również powo- 
-dów do zachwytu stanem panujących stosun 
fków, za rządów Adofla Hitlera, Korćspon- 
decje jege, wysyłane do pism amerykańskich, 
przekształea się i poprawia, w tajemniczy 
jakiś sposób. 

Zdawałcby się, że list zaadresowany wed 
ług utartych wzorów, wrzueony do jakiej- 
kólwiek skrzynki pocztowej, bez zwłoki, po- 
winien zostać wysłany na miejsce przezna- 
*€zenia, Obecnie rzeczywistość pod tym wzgłę 
dem wygląda zgoła inaczej. Korespondencja 
„osób pedejrzanych* wędruje do central pocz 
„towych, gdzie, bada się ją dokładnie. Listy 
ma: podejrzane, zwłaszcza. elaboraty 

„Trzeciej Rzeszy". 
dziennikarzy francuskich, ilustrujące obec- 
ny stan rzeczy w Niemczech wysyła się 
wpierw do dyrekcji poczt w Konstancy dla 
Niemiec południowych, oraz do Berlina dla 
Niemiec Północnych. Nie jest łatwo zmylić 
czujność cenzury. Różne charakterystyczne 
szezegóły, sposób pisania, adresu, przykle- 
jania znaczka i t. d., pczwałają bez trudności 

każdemu listonoszowi określić, czy list jest 
pisany przez eudzcziemea, a włedy... biada 
mu. 

NIEWINNE TABLICZKI AUT Z LITERĄ F, 
DO BIAŁEJ PASJI DOPROWADZAJĄ 

NIEMCÓW. 

Resnąca nienawiść Niemeów do Franeu- 
zów objawia się i w stosunku do martwych 
przedmiotów, których właścicielami są tury 
ści francuscy. Francuz przyzwyczajony do 
całkowitej swobody ruchów, w granicach 
prawa, z dcbrą myślą przekracza autem gra 
nieę niemiecką, Szybko się jednak rozezaro 
rowuje. Straż celna jak również i uzbrojo- 
na policja, drobiazgcwej poddaje rewizji au 
to, mimo że turysta francuski posiada papie 
ry w najlepszym perządku, a w tyle wozu 
nu tabliczce widnieje znak F, zgodnie z prze 
pisami. Zdaje się że właśnie ta literka tak 
gniewa sumiennych celników. Szezegółowo 
bada się wnętrze motoru, pneumatyków, ka- 
roserji. Przy powrotnej drodze turysty, szy 
kany urzędników niemieckich są jeszcze jas 
krawsze. Niemniejsze przykre niespodzianki 
trafiają się dziś podróżnemu francuskiemu, 
gdy mknąe przez południowe Niemey, rozko 
szuje się urcczym pejzażem. Mijając kolejno 
Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Karisruhe, 
Stuttgard, Wuerzburg, — wszędzie na budyn 
kach widzi powiewające czarno — biało -— 
czerwone fiagi cesarskie, i hitlerowskie ze 
swastyką oraz nieprzychylne spojrzenia prze 
chodniów. Za autem, ze znakiem Е. w tyle 
wozu, sypią się z tłumu dociuki, obelgi, pro 
wekacje. Rej wodzą cczywiście hitlerowey. 

Przed kilku tygodniami auio pewnego lu 
rysty francuskiego, rczzuchwaleni hitlerow 
cy zniszczyli doszczętnie, Nie mogli żadna 
miarą strawić niewinnej litery F. Wniesiona 
skarga do władz niemieckich, utknęła oczy 
wiście w biurku pierwszego urzędnika, któ- 
ry miał rozstrzygnąć tę sprawę. 

  

O CZEM GWARZĄ „NAZI“ PRZY PIWIE. 

Niemcy przy piwie, narcdowym trunka 
są szezerzy, Wypijają go mniej, wskutek kry 
zysu, w restauracjach i piwiarniach, raczą 
się cienkiemi daniami. Jest u nich źle, we 
Franeji lepiej, tam płyną ieh drapieżne spoj 
rzenia. 

Pewien Francuz — turysta, w piwiarni 
podsłuchał rozmowę Niemców. — Ilustrująe 
cbeene ich nastroje, w stosunku do kraju po 
za Renem musiał baeznie uważać, aby nie 
poznano, że jest Francuzem. Przy sąsiednim 
stoliku mówieno o Francji. Siedziało tam kii 
ku „nazi* i typowych mieszczan niemieckich. 
„Ci straszni Francuzi, te świnie (sie), oni są 
powcdem tege, że my cierpimy głód, Niedłu 
go wkroczymy do ieh kraju, kraju złota i 
zabierzemy wszystk ezego nam będzie ро!- 
rzeba”, — Marzyli przy piwie współeześni 
Wandale. 

Gcdne uwagi są i poniższe zwierzenia ro- 
zagitówanej młodzieży. W wielkiej kawiarni 
w Frankfurcie, pewien Francuz miał moż- 
ność wysłuchać nie bardzo przychylnych © 
Franeji zdań, Rezzuchwalłeni hitlerowcy prze 
chwalali się, że urządzają sobie wyprawy noe 
ne na „łraneuską stronę*. Miało to miejsce 
w okolicy Wissemburgu. — „Donich 
można przychodzić, jak się tylko chec. 

Niema tam żadnej straży* — gwarzyli hiile 
rowcy: Rozpoznawszy zaś narodowość sie- 
dziącego obok Francuza, jeden z nich umysl 
nie prowckującym głosem oznajmił: „Zrobi- 
my wkrótce z nimi porządek, Zobaczą nied- 
ługce, do czege. jesteśmy zdolni. Ech zresztą 
Francuzi śpią”. Rozmów podobnych 
wzdłuż granicy słyszy się ceraz więcej. 
Szykany w stosunku do Francuzów również 
Są ceraz częstsze. Jeden z Franeuzów zwrócił 
się do żołnierza Reichswehry į błahe jakieś 

wyjaśnienie. Natychmiast zaprowadzono go 
na najbliższy posterunek policji, zbadano dro 
biazgowo, zagrożeno mu więzieniem. Podej- 
rzewano niefortunnego rozmówcę © szpiegow 
stwo. Nocą francuskiemu turyście nie jest 
zbyt bezpiecznem przechadzać się po ušpio 
nych ulicach, Napewno bowiem natknie się 
na patrole uzbrojonych ed stóp do głów sztur 
mówców hitierowskich. Za ezwórką zbroj- 
nych siepaczy suną auta, z karabinami ma- 
szynewemi, gotowemi do strzału. Poszukują 

komunistów, Żyda lub szpiega. Wideczki te 
na porządku dziesnym mają miejsce bardzo 
niedałeko graniey francuskiej, Podobno nie 
jest te zgodne z Trakłałem Wersalskim. —- 
„Herrenvolk“ jednak uważa, że dziś wszyst 
ko mu wolno. 

Relacje dziennikarzy i turystów francus 
kich, oparte na spostrzeżeniach z eodzien- 
nego życia, są zewszech miar znamienne. 
Przez długi czas łudzili się Francuzi co do 
prawdziwych nastrojów niemieckich i uezuć 
ludności Rzeszy, Teraz dopiero opadają łus 
ki z eczu. „Rozbudzone* Niemcy dają od- 
czuć ze zwykłą sobie brutalnością całą nie 
nawiść, jaką żywią do Franeji. Wit. 

WSE LSE-N'S-K I 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PRZYWÓDCA CHRZ.-DEMOKRACJI 

O ZWIĄZKU BAŁTYCKIM, 
„Rytas* zamieszcza ostatnio wywiad z 

deaderem „krikszczioniów** dr. Bistrasem na 

temat związku bałtyckiego. 
Dr. Bistras oświadczył, iż wydaje mu się, 

że związek państw bałtyckieh jest nietylko 
potrzebny lecz wprost niezbędny ze zwględu 

na dzisiejszą sytuację międzynarodową. Błęd 
nem byłoby mniemanie, że wciąż wzrasta- 

jąca aktywność niemieckiej polityki zagra- 
nicznej okaże się nieszkodliwą dla interesów 
państw bałtyckich, Cele Niemizc są wszyst- 
kim znane. Zresztą wcale ich one nie skry 
wają. 

Co się tyczy Polski, to wyznawana przez 

niektóre sfery opinja nie może być uważana 
za słuszną. Przedewszystkiem niesłuszna je 
opińja, jakoby niepodobna było zorganiz 
wać związku bałtyckiego bez Polski. Sam 
fakt stworzenia związku trzech państw bał- 
tyckich będzie miał szczególne znaczenie 
praktyczne na forum międzynarodowem, jak 
o tem świadczy chociażby przykład Małej 
Ententy. 

Oczywiście myśl rozszerzenia związku 
przez przyjęcie doń Szwecji, Finlandji i Pol- 
ski jest dosyć problematyczna. O ile zwią- 
zek trzech państw będzie apolityczny, to nie 
ma się co obawiać heg*monji któregoś z 
członków, 

stnieje jeszcze sprawa wileńska. 
rzeczą niępraktyczną z punktu widze- 

politycznego przypuszczać, że związek 
ynie po roz 
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nia 
bałtycki może być stworzony 

  

   
   dy, gdy niema w nich skomplikowanych kw: 

styj lecz właśnie w tym celu, by rozstrzygnąć 
trudne problemy, 

Nierozwiązanie kwestji wileń 
że być przeszkodą w utw. 
Łotwą i оп) Nie nale 
im odrazu ciężkich warunk 
żądać, by dla Litwy naruszyły cne swe da 
stosunki z sąsiednią Polską. Żadne pa 
stwo nie m tego zrobić dla interesów 
państwa drugiego. 

Szczerze mówiąc, 
mógłby nawet ułatwić 
kwestji wileńskiej... B 

ch byłby © 

kiej nie mo 
związku z     

   

    

    

   

  

tego rodzaju związek 
Litwinom rozwiązanie 
ok trzech państw bai- 

1 a pońitydznym 
wielkiem znaczeniu również dla inu 
państw. Jasnem zaś jest, że dla inter: 
bloku byłoby korzystne zaspokojenie preten- 
syj jednego z jego członków. Sam blok bę- 
dzie zainteresowany w tem, by usunąć 
wszystkie przeszkody na drodze do utworze- 
nia wielkiego związku państw bałtyckich i i hy 
Litwa mogła zdobyć się w sprawie wileńskiej 
na kompromis, który byłby do przyjęcia dla 
obu stron. 
Litwa nie składa się jedynie z Wileńszczy” 

ny. Bardzo dobrą jest rzeczą rozwijanie w 
społeczeństwie miłości do Wiilna lecz nie- 
podobna jednocześnie zapominać o Litwie 
faktycznej niepodległej. 

       

  

     

      
    

   

  

    

Jadrzejowska mistrzynią 
Londynu. : 

  

Finalowe spotkanie o mistrzostwo Londy- 

nu na kortach krytych, rozegrane w ubie- 

. głą sobotę pomiędzy Jędrzejowską a naj- 

lepszą rakietą Anglji Betty Nuthall, zakoń- 

czyło się sensacyjnem zwycięstwem Jędrze- 

jowskiej w stosunku 6:0, 4:6, 6:8. Jędrze- 

jowska odniosła w ten sposób jeden z naj- 

cenniejszych sukcesów, zajmując pierwsze- 

miejsce w turnieju i zdobywając po raz_pier- 

wszy mistrzostwo Londynu na kortach kry- 

tych. Walka [pomiędzy naszą mistrzynią a 

mistrzynią angielską trwała przeszło godzinę. 

'Na zdjęciu naszem -podajemy podobiznę 

polskiej mistrzyni Londynu. 

SERATO TAA NN AGS TASTE RI 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). Główne wygrane Lo- 

terji Państwowej w 17-ym dniu ciągnienia V 

klasy 26 Pol. Lot. Państwowej: 150 tysięcy — 

122.625 + premja, po 5 tysięcy — 58.218, 

70.953, 116.150. 

Skończyć nareszcie z tą jawnością! 
„Czyta młodzież szkolńa. Wydo- 

bywa ze skarbonek i portmonetek 
matczynych dziesięciogroszówki, ku- 
puje sensacyjne pisemka i chłonie z 
płonącemi policzkami i gorejącemi 
uszami dokładne, detaliczne, smako- 
wite i boleśnie plastyczne opisy jak 

"to stwierdzono deflorację Lusi; io 
krwi menstruacyjnej i innej; o tem 
czy pierwszy mąż Gorgonowej cier- 
p'al na syfilis lub nie; jak to Zarem- 
ba i z kim kuszował; czy teść Gorgo- 
nowej zalecał się do niej — jak to czy- 
nił, kiedy i ile razy; czy Lusia była 
dziewicą i na czem to polega — sło- 
em napełnia duszę i wyobraźnię 
wszystkim brudem życia, otrzymuje 
raniące natury wrażliwsze sui generis 
uświadomienie, które może w niej 
pobudzić dewastcyjne  podnieceni> 
orotyczno-kryminalne albo głęboką, 
trującą melancholję. 

Cóż pomogą morały wychowawcze 
najświatlejszych pedagogów, myśli- 
cieli i mężów stanu; wołania pisarzy 
1 wszelkich artystów o oziębłość spo- 
łeczeństwa na sprawy kultury ducho- 
wej — gdy w wyobraźnię młodzieży 

i całego społeczeństwa wali się obu- 
chem cuchnącej rewelacji zwierzęce- 
go żywota nędznego pośladu ludzkie- 
go, zabarwiając ją pieprzykiem sek- 
sualnym i przesycając klimatem kry- 
minalnego dreszczyku — gdy się w 
tłumie ludzkim budzi i syci zwierzę, 
brutalną, śleuą bestję, 

Narzeka się na ciasnotę rynku wy- 
dawniczego. Literatura piękna wege- 
tuje, naukowa wogóle nie ma odbior- 
ców. Lecz jednocześnie w Krakow:e 
powstał nowy dziennik poświęcony 
wyłącznie opisom procesu i sprawy 
Gorgonowej i ta literatura ma odbior 
ców. Oto jak postępuje niszczenie 
myśli i ducha w społeczeństwie! 

Cytata jest zaczerpnięta z artyku- 
łu W. Stpiczyńskiego w „Kurjesze 
Porannym. Artykuł ten, oraz inie, 
które ukazały się w poważniejs”ych 
pismach polskich, wreszcie list otwar- 
ty Instytutu Akcji Katolickiej w Wil- 
nie, świadczą, że w stanowisku naszem 
wobec procesu krakowskiemu nie je- 
steśmy osamotnieni. Każdego kuliu- 
ralnego człowieka, myślącego już na- 
wet nie kategorjami motalnemi, ale — 

Poprawki senackie w Sejmie. 
WARSZAWA, (Pat). 101-sze posiedzenie 

plenarne Sejmu poświęcone było całkowicie 
zzałatwieniu poprawek senackich do szeregu 
projektów ustaw. Na wstępie pos. GOSIEW- 
SKI referował zmiany, zaproponowane prźcż 
Senat do projektu ustawy o ubezpieczeniu 
sLołecznem. Komisja ochrony pracy podzie- 
lił bardzo liczne poprawki stylistyczne oraz 
merytoryczne na cztery grupy i zapropono- 

wała dwie grupy odrzucić, dwie zaś inne przy 
jać. 

Kluby robotnicze i ludowe opuściły w. cza 
sie głosowania salę obrad. Poprawki Senatu 
dn tej ustawy załatwiono” w myśl wniosków * 
komisji. 

+ POĘ. CZERNICHOWSKI zreferował zko: 
lei žmiany śenackie do projektu ustawy 6 kar 
telach. Również te poprawki załatwiono 17 
myśl wniosków komisji, 

Dalej załatwiono poprawki Senatu do u 

stawy o sądach rozjemczych do spraw mają!- 
kcwych posiadaczy gospodarstw wiejskich, 
do ustawy o wykupie przez dzierżawców grun 
tów, zajętych przez budynki w miastach i 
miasteczkach, do ustawv o wstrzymaniu ek 
smisji dzierżaweów gruntów, zajętych pod 
budynki w obrębie wsi i osad na obszarze » 
kięgów sądów apelacyjnych warszawskiego, 
lubelskiego i wileńskiego, do ustawy o biu 
ruch pisania podań, do ustawy o wynagro- 
dzeniu za nieruchomości ziemskie, wypłaca: 
nu: na podstawie ustawy z roku 1925 o wv- 
konaniu reformy rolnej i do kiłku jeszcze in- 
nych projektów usław. 

Następne posiedzenie w środę o godz. 1. 
przed południem. Na porządku dziennym m. 
iu. zmiany, zaproponowane przez Senat do 
preliminarza budżetowego oraz sprawozda- 
nia o zamknięciach rachunkowych. 

Sprawa Gorgonowej. 
Wnioski obrony i ekspertyza 

KRAKÓW, (Pat). Na wstępie dzisiejszej 
rozprawy przeciwko Gorgonowej przewodni- 
<czący powołał sędziego zapasowego Soleckie- 
go jako zastępeę Kłupińskiego, który zacho- 

„rował. Dalej przewodniczący zawiadomił о 
uchwale trybunału, przychyłającej się do 
wniosku obrony © powołanie szeregu świad- 
ków odwódowych Graz przedstawienie do- 
'wodów na różne okoliczności, odciążające 
oskarżoną. Obrona dodatkowo postawiła 
wniosek © stwierdzenie urzędowego stanu 
atmosfery w piwniey na tydzień przed kry- 
tyczną neeq, a nadto zażądała przedstawie- 
nia dowodów na okoliczność, że Elżbieta Za- 
rembianka wniosła na krótko przed kata- 
strotą skargę o wyłączenie rzeczy, stanowią- 
cych jej własność, a zajętych w drodze egze- 
kueji przez wierzycieli architekta Zaremby. 
Trybunał po naradzie przychylił się również 
do tych wniosków obrony. 

Następnie biegły docent uniwersytetu Ja- 
giellońskiego dr. Zieliński złożył ekspertyzę 
badań psychologicznych św. Stanisława Za- 
remby. Z orzeczenia wynika, że działanie 
wszystkich zmysłów u Stasia Zaremby jest 
zupełnie normalne, a cdbiór wrażeń eałko- 
wicie prawidłowy. Świadek rozróżnia kolo- 
ry i ich odcienie, wykazuje zwłaszcza zu- 
pełną sprawność w rozpoznaniu kołoru Gele- 
dynowego i to zarówno w, dziennem świetle 
jak elektrycznem i naftewem. Zdolność aso- 
cjacji wyobrażeń dobra, usposobienie do 
przyjmowania sugestji ujemne, Pamięć słu- 

to wystarczy już—społecznemi, to co 
się zrobiło dokoła mordu Zarębianki 
deprymuje, wstrząsa i wzburza 

Nieszczęście chciało, że pierwiast- 
kowe śledztwo było prowadzone nie- 
dołężnie i nie dało pozytywnych re- 
zultatów. Dziś sąd musi wysilać się 
na wszełkie możliwe wizje, г kon 
strukcje, dedukcje, musi wiasić 
sprawę do korzeni, grzebać się, wy- 
świetlać, wyjaśniać. Jest to trudnym. 
ale nieuniknionym obowiązkiem są- 
du — ustalić prawdę, bo chodzi o sta- 
©vkę życia ludzkiego. Ale komuż jesz- 
cze chodzi o tą prawdę, komu jeszcze 
ta prawda jest potrzebna?! Czy temu 
świadkowi, który mówił, że stanie się 
nieszczęściem dla Zaremby ew. uwol- 
nienie Gorgonowej? Czy tym gazecia- 
rzom, którzy mają z tego dawno nie- 
spotykaną haniebną „gratkę*? Czy p. 
Eldze Kern i innym „biedulom', któ- 

1е bodajże gotowe są na wiele więcej 
niż całować się z Gorgonową publicz 
nie i histerycznie, byle być widzia 
być „na ustach'', spitrasić „reportaż 
podniecić anemiczny talencik... (Czy 
może prawda ta, kto wie czy osiągal- 
ra już dziś wogóle, potrzebna jest tym 
„masom czytającym *? 

Wszystko to, co się koło proc *su 
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psychologiczna Stan. Zaremby. 
chowa, wzrokowa i dotykowa normalna. Ww 
konkluzji biegły orzeka, że Staś Zaremba 
jest młedzieńcem normalnie- rozwiniętym. 
Biegły podkreśla jednak wybitną uezucio- 
wość świadka. Biegły ma ugruntowane prze- 
konanie o prawdomówności świadka, nie do- 
strzega u niego śladów skłonności do kłama- 
nia i zmyślania. Dziedziczne obciążania, w 
szczególności w związku z chorobą umysło- 
wą matki, nie ujawniły się dotychczas ni- 
czem w cbrazie psychologicznym świadka, 

Po ogłoszeniu przez biegłego powyższej 
ekspertyzy prokurator skierował do niego 
pytanie, czy wobee podkreślonej w orze- 
czeniu bystrej spostrzegawczości i zdolnos- 
<i spostrzegania rzeczywistości przy ubó- 
stwie wyobraźni, można wydać opinję, że 
Śtaś dostrzegł postać, znajdującą się o kilka 
kroków i czy mogło być możliwe rozpozna- 
nie przez Stasia w tej postaci oskarżonej. 
Obroia sprzeciwia się temu pytaniu. Po- 
czem po oświadczeniach obrońców i proku- 
ratora przewodniczący c©dkłada zadawanie 
„pytań biegłemu do czasu BzzAiewienia się 
stron z tekstem orzeczenia. 

Odczytane następnie przez dr, Jankow- 
skiego wyniki badań. jego własnych i prof. 
Olbrychta pokrywają się dość ściśle z ek- 
spertyzą dócenta. Zielińskiego. 

Po złcżeniu powyższych orzeczeń wobec 
niestawienia się Stasia RA rozprawę 

odroczono dG jutra. 

kręci ma swoje takie, czy owakie in- 
teresy i dalibóg nie rozróżnić już, co 
'w tem „;publiczne* co „prywatne. 

-Interesy prywatne pozahaczały się, 

poprzebierały w nazwy oficjalne, po- 
wstał kłębek, do którego przymoty- 
wuje się „motywy coraz nowe. Kom- 
plet sędziowski i ława przysięgłych 
są w sytuacji niezwykłej, niecodzien- 
nej — bronić się muszą przed wciąg- 
nięciem w tę atmosferę, która dokola 
panuje, a którą usłużne i uszczęśli- 
wione megalo- i megafony dziennika: 
skie rozpylają na cały kraj. Nie zaw- 
sze się to udaje. Mamy potknięcia się 
tych zmęczonych ludzi, których każ- 
dem odezwaniem się na sali sądowej, 
każdym prawie artvlkułem, czy płot 
ką w prasie zaprasza się, wciąga do 
tej rodzinki szczególnej jako powsta- 
ła ze świadków i żerujących na pro- 
cesie. Weźcie język rozpraw, — Jaki 
to język domowy, rodzinny. Te zwr»- 
ty. wycieczki osobiste, to pojmowanie 
swej roli wobec sądu! Ten język jest 
cbelżywie porozumiewawczy, fami- 
liarnie intymny! 

I tym językiem, w tej atmosferze 
odbywa się proces, który jest cię_- 
kiem doświadczeniem dla przyzwoi- 
tości publicznej, dla tego co jest, albo 
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Przeciwko represjom w Niemczech. ? 
LONDYN, (Pat). Z Waszyngtonu 

donoszą, że w Izbie Reprezsitanićm 
zgłoszony został wniosek, ab - 

kie umowy między Stanami Zje 
czonemi a Niemcami uległy zerwaniu 
o ile Niemcy będą kontynuowały prze 

     

Polak, skazany za obrazę narodu 
polskiego. 

Niejaki Stanisław Jan Lasocki, agronom i 
ziemianina z pół Kutna został skazany przez 
sąd warszawski na rek więzienia za zelżc- 
nie pelskości i czynny epór policji, — Cha- 
rakter zajścia był niezwykle przykry i bez 
precedensu. — Wi kawiarni Hotelu 
skiego sied: towarzystwa w słanie t. zw. 
„podochoceńn W pewnej chwili jeden z 
gości, Lasocki wiaśnie, zażądał od kelner: 
cennika niemieckiego. Gdy ów pewie 
że cenniki są tyłko w języku polskim, La- 
socki zaczął się do niego zwracać po wdos- 
ku, angielsku, francusku, wreszcie znów po 

niemiecku. Kelner tych języków nie znał. — 
Wówczas Lasoeki wrzeszezeć po nie 

połski szowinisto, polska świnio, 
jeśli nie nauczysz się po niemiecku, dosta- 
niesz pe merdzie, — Oburzona publiczność 
wśród której przypadkowo znajdewał się pra 
kuratcr Grabowski, sądziła że ma do czy- 
ienia z prowokacją jakiegoś hitlerowca, gdy 

— Lasctki zaczął rozmawiać z wypr 
eym go z zakładu kierewnik kawiarni w 
najczystr. polszczyźnie, Wtedy prok. Gra 
bowski k. policji aresztować ge. Lasocki 
Gpieraź się, ćddarł rękaw poliejantowi; trzeba 
było go zukuć... 

Na przewodzie sądowym nasiąpiła skru 
cha, Lasocki cšwiade Za, że mu słyd t 
eo uczynił, że był pijany, próbuje ratować 
się znanemi nazwiskami swych współtowa- 
rzyszy.. Obrońca jego podkreśla, że był zaw 
sze dchrym Polakiem, że służył w wojsku 

;lskiem w czasie inwazji... Tymezasem pro- 
kurator Grabowski stwierdza, że Lasocki pi- 
jany nie był. Trzymał się zupełnie trzeźwo 
i próbował z na miejseu dość sprytnie 
wywikłać się ytuacji. Co więcej, następuy 

świadek, b. prezes koła studentów — Pola- 
ków w Antwerpji, gdzie studjował i Lasocki 
cpewiada jak to powszechne zgorszenie wszy 
stkich, bez różnie wyznania, studeniów z Pol 

ski wywsływ antwerpskie występy Lasoc 
kiego, któ stale Polaków i udawał Nie- 
mea. Wy io te nawet interwencję w 
konsulacie polskim „ — jmni świadkowie pot 
wierdzają te zeznania. 

Sąd uznał te ckoliczności za specjalnie, 

Gidrzacił tezę jakichkołwiek ckoliczności ła 
godzacych i skazując Lasockiego utrzymał 

, bezwzgiędny areszt jako środek pre 
- Rodziny Lascekich odrzek:. 

się wszeikiego pekrewieństwa z tą wyrsdną 
osobistością. 

S. Tyszkiewicz: przeciw 
własnemu administratorowi 

Swego czasu skazany został na półtora ro 
ku więzienia za nadużycia weksłowe na szko 
dę rodziny Tyszkiewiczów z Landwarowa 
sitministrator tej włości, p, Franciszek Pa 
wela. Tymczasem na rczprawie w Sądzie Ape 
lacyjnym w Warszawie okazało się że, 1) 
Pawela żyrował weksle Tyszkiewiczów, gdyż 
banki cdnosiły się z większem zaufaniem do 
'administrtera, niż do właścicieli, 2) nie wy- 
płacano mu pensji i ofiarność niewiele pomo 
gła, bo weksłe poszły de protestu, a komor- 
nik Pawelę zlicytowal, 3) „chlebcdawey“ u- 
ważali za najwlašciwsze „wobec tego“... za 
skarżyć ge do prokuratora, 

Sąd uznał winę Paweli za nieudowodnio 

па ij skargę rodziny Tyszkiewiezów oddalił... 

    

   

    

      

    

    

        
     

    

    

        

   

      

   

     
    

  

   

  

  

     

  

śladowania rasowe i religijne, a rząd 
usemiecki nie ukarze winnych i nie 
udzieli odszkodowania -za wyrządzo- 
ne Krzywdy. . 

PARYŻ, (Pat). Utworzony w Pa- 
ryżu komitet pomocy dla ofiar anty - 
semityzmu w Niemczech, pozostający 
pod przewodnictwem Painlevego, opu 
blikował odezwę, w której oświadczył 
m. in., że przyjął ze smutkiem do wia- 
domości, że kultura niemiecka, która 

chlubila sie wielkimi genjuszami i któ 
ra była tak dumna z osiągniętego po- 
ziomu, wykazała taką bezsilność w 
chwili, gdy rozpętane namiętności po- 
ltyczne popychają Niemcy do eksce- 
sów przeciw żydom. 

NOWY YORK, (Pat). W Maddison Squa- 
re Garden zorganizowany został wielki mee- 
tiug proieslacyjny pr: wko gwałtom hit 
lerowskim. Meeting zgromadził 22 tysis u- 
czestników. Prócz tego zebrał si 
nv tłum, który wysłuchiwał przemó 
pomocy megafonów. Uchwałono 
pctępiającą gwałty hitlerowskie. 

JEROZOLIMA. (Pat).. Na terenie całej 
Palestyny Żydzi rozpoczęli energiczny bojkot 
tewarów i filmów niemieckich. 

LONDYN, (Pat). Cała prasa angielska 0b- 
o dekretach ani; 

   

      

  

   

  

ń przy 
rezolucję, 

  

  

szernie informuje ć 
wskich, 
lera 

     

  

   
przygotow 

i stwierdza, že prześladowania 
а zalegalizowane jako system 

    

Herald* wspomina o energicznej 
cbronie ze strony placówek polskich. 

BIAŁOGRÓD, (Pat). Dzienniki donoszą z 

  

  

  

Zegrzebia, że wśród tamtejszych Żydów sze- 
rzy się dążenie do bojkotu języka niemieckie. 
go i wszełkich instylucyj niemieckich. Wazy- 
stke domy handlowe otrzymały okólnk, wzy- 
wający do zaprzestana korespondencji han 
dlowej w języku niemieckim. 

RADJO 
WILNO. 

dnia 29 marca 1933 r. 

Komunikat mete>- 
12.10: Muzyka z 

у Komunikat meteorologiczny 
Program dzienny. 14.45: Zapomniane 

przeboje (płyty). 15.15: Giełda rołnicza. 15.25* 
Chwilka strzele: j 
15.00: Stynni soli: 
ko przedmurze $ y 
16.40: Z zagadnień współczesnej kultury du- 
chowej w Polsce — odezyt. 17.00: Dawna о- 
pera (płyty. 17.40: Rola płci w stosunku pra- 
cy — odczyt. 17.55: Program na czwartek. 
15.00: Kasprowicz — odczyt. 18.20: Wiado 
mości bieżące. 18.25: Koncert życzeń. 18.40: 
Fizegląd litewski, 18.55: Miasto w powi 

— pogadanka. 19.10: Rozmaitości. 
Ž dzieje w Wilnie“ pogadanka. 

19.30: Szlakiem powieści polskiej — feljeton. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Mu- 
zyka lekka. 20.50: Wiadomości sportowe 
21.00: Recital fortepianowy. 21.45: Na wid- 

ęgu. 22.00: Recital śpiewaczy. 22.40: Mu- 
zyka z p 22.55: Komunikat meteorologi- 
czny. 23.00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 

ŚRODA. dnia 29 marca 193 3r. 
15.35: Lotnik z przed laty 30-iu — opo- 

wiądanie. 16.00: Płyty gramofonowe, 17.40: 
Rola płci w stosunku pracy. 18.25: Muzyku 
lekka i taneczna. 19.20: Skrzynka Pocztowa 
Rolnicza — inż. W. Turkowski. 22.40: Odezyt 
w języku angielskim pt. „Dobra wola w sto- 
sunkach międzynarodowych *. 

ŚRODA, 

: Przegląd prasy. 
Sygnał czasu. 

    

    
  

  

    

        

  

     

  

  

Niezwykła w dziejach lotnictwa katastrofa. 
SAN LEANDRO (Kalifornja). — Wyda- 

rzyła się tu straszna katastrofa lotnicza, któ 
ra w niezwykłych cekolieznościach spowodo 
wała śmierć 15 osób. 

Wielki płatowiee pasażerski, posiadający 
oprócz pilota na pokładze 2 pasażerów, z nie- 
wiądemych przyczyn dastał się w korkociąg 
i ze znacznej wysokości runął na dach domu, 
nad którym przelatywał. Płatowiee przebił 
dach eraz powałę strychu i wpadł do poko- 
ju, w którym przy stole siedziało 12 osób. —- 

Mctor, który został wyrwany z apaariu ude 
rzył w sam Środek stołu, zabijące kilka osób. 
Reszta csób, uderzonych odłamkami płatow 
ca oraz belkami wiązania domu, które ze 
straszną siłą zostały wtłoezone do wnętrza, 
również postradały życie. 

Zarówno trzy osoby lecące piatowcem, — 
jak i 12 osób w zrujnowanym mieszkaniu, 
poniosły śmierć na miejscu. Dach domu, 
strych i górne piętrs, zostały doszczętnie zde 
molowane, i 

Katastrofa samolotu pasažerskiego. 
15 ofiar. 

PARYŻ, (Pat). W; dniu 28 bm. w odległoś 
ci 30 km. na północ cd Dixmude (Fladrja) 
wydarzyła się katastrefa samelotowa, Apa- 
rat należący de towarzystwa komiinikeji po- 
wietrznej na szłaku Lendyn—Antwerpja, z 
niewyjaśnionej dotychczas przyczyny spadł 
na ziemię. W katastrofie zginęło 15 osób. 
Szezegółów wypadku narazie brak. 

LONDYN, (Pat). O wielkiej katastrofie 
lotniczej koło Dixmude. Nadchodzą nastę- 
pujące szezegóły: 

Samolot, który ułegi katastrofie, byl to 
ceibrzymi angielski samołoł transportowy 
„City of Liverpool“. Na aparacie tym w 
chwili, gdy znajdował się koło Dixmude, na- 
stąpiła podczas loiu eksplozja. Po chwili sa- 
molot runął. Wszyscy jego pasażerowie 
wraz z załogą, ogółem w liczbie 15 osób, zgi 
nęli na miejscu, Wśród ofiar katastrofy znaj 
dewały się eztery kobiety. 14 osób było na- 
rodowęści angietskiej, a jedna bedgijskiej. 

Zderzenie taksówki z wozem. 
WARSZAWIA, (Pat). Dzisiejszej nocy na 

szesie Wiilanowskiej wydarzyła się tragiczna 
katastrofa samochodowa, W stronę Wiilano- 
wa podążała taksówka z Warszawy. Niespo- 
dziewanie koło restauracjj „Siełanka* na 
taksówkę wjechał wóz. Wskutek zderzenia 
dyszel wozu rezbił szyhę ochronną przed 

chce, ałbo ma i musi być w Polsce» 
zyste i klarowne, Fakt, że w dzisiej- 

tak ciężkiej sytuacji miljony 
ja historją poplamionych koszul 
wyzwaniem dla każdego, kto poczuw 
się do solidarnej odpowiedzialności 
za społeczeństwo polskie, Bywały pro 
ecsy, które stawały się oczyszczeniem, 

re generacją sumienia zbiorowego. 
J: wność' takiego procesu, jak proces 

  

    

Dreyfusa stała się  pożytecznyri 
wstrząsem dla opinji całej Francji, 
ba, więcej jeszcze. Ale nie morder- 

   

   

  

stwo w rodzinie z tragicznej pomyłh 
nie te sypialnie i balje z Brzuchow:e 
nadają się do takiej roli, takiego roz 
głosu. To nie dulszczyzna, to nie ja- 
kaś prestiżowa obrona niepokalaności 
„frontu“ każe zabrać brudy do pra:- 

ni, ale zdrowe, zachodnioeuropejs 

dalekie od ekshibicjonizmu poczuei». 
że się żyje w jakimś świecie zorgani 
zowanym, że pralnie są do prania 
a nikt nie jest obowiązany wąchać 
w całym domu zapachu potu i mydlin. 
Są ludzie, którzy twierdzą, że takie 
właśnie zapaszki, robią ich życie pięk 
em, ale jak to inaczej nazwać, jeśli 
nie cynizmem, lub zboczeniem? Jeśli 
i nawet „apokalipiycznego w sobie 
rosimy zwierza”, to pierwiastkową 

  

   

kierownieą i uderzył szofera Sobieraja w 
głowę. Szofer poniósł śmierć na miejscu. 
Woźniea spadł z wozu, doznając ciężkich 
Gbrażeń. W stanie groźnym odwieziono go 
do szpitala, Pasażerowie, jadący taksówką, 
ednieśli lekkie rany. 

= 

  

funkcją i założeniem społeczeństwa 
jest tego zwierza tłumienie i niszcze- 
nie. Kompleks krakowski jest nietyt- 
ko niechlubnem świadectwem dła poi 
skiej publiczności czytającej, ale i mi- 
mowolnym, acz uchwytnym dla obser 
wacji procesem rozkładu społec '- 
nego. 9 

Pisma donoszą o jakichś tam zno- 
wu rewelacjach, przed któremi sąd 
się broni, ale obrona ma je podjąć 
1 wykorzystać. Posypią się znów pło!- 
ki, domysły i historje, licytujące po- 
pizednie na „rewelację*, na efekt, na 

ordynarność. Zdecydowano się „wą- 
tek wyczerpać —nie wiadomo do ilu 
pokoleń w. górę. Może to dla sądu, 
dia tej pralni społecznej jest po- 
trzebne, Uważamy jednak za swój 0- 
bowiązek, wołać o izołację tego w 
stkiego od spraw nermalnego 
Jesteśmy w Europie, w społeczeńst- 
wie, które uznaje podział pracy, 
wśród b. ważnych spraw dnia pow- 
szedniego. Decyzja jawności procesu 
zamąciła nam nasze normalne, euro- 
pejskie powietrze. Wbrew tym, któ- 
rzy ma fekaljach, kosztem społec/- 
nym chcą robić interes, wołamy: — 

Skończyć nareszcie z tą jawnością: 
jim. 
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„cie, że musiano ją z spokoić, 

Nr. 82 (2623) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dochodzenie w sprawie nieudanych zamachów 

kolejowych. 
W związku 2 nieudanym zama- 

ehem kolejowym na linji Grodno —- 
Mesty, o czem denosiliśmy we w<zo9- 
rajszym numcrze naszego pisma, do 
wiadujemy się, iż wiadze bezpieczeń- 
stwa pubiicznego pod osobistem kic- 
rownietwem  wieeprokuratora Sądu 
Okręgowego w Grodnie rozpeczęły ©- 
nergiczne dochodzenie. 

Zdołane ustalić, iż zamachowców 
bylo trzech, że zbiegli w kierunku Za- 
błeczan, kierując się ku granicy liie- 
wskiej. 

Za zbiegami zarządzono peścię 
przy pomocy psów policyjnych. Na 
skutek zarządzonej obławy w dniu 
wczorajszym jednego z domniema- 
nych sprawców zdołano ująć, Zatrzy- 
anany, którego nazwisko trzymane jest 
w ścisłej tajemnicy, wypiera się wręcz 
winy i nie przyznaje się do żadnego 
zamachu. 

Dalsze energiczne dochodzenie w 
toku. 

Również prowadzone jest błyska- 
wieznie dechodzenie w sprawie dru- 

   

  

    

  

giego niedoszłego zamathu na linii 
kolejowej Suwałki —Trakiszki, gdzie 
jak już donosiliśmy wezeraj zatrz, 
mano dwóch domniemanych .sprawc. 
zamachu, przy których znaleziono pe- 
wne narzędzia, świadczące niezbicie 
iż nałeżeli oni do organizacji, która 
pianowała szereg zamachów sabota- 
żewych. 

Aresztowanych zamachowców w 
dniu wczorajszym pod silną eskortą 
przywieziono do Suwałk i osadzono 
w więzieniu. 

Wezoraj aresztowani zbadani zo- 
stali przez sędziego śledczego w obe- 
£ności podprokuratora Sądu Okręg»- 
wego w Biał mstoku. 

Wyniki dochodzenia ze względu 
na dobro dochodzenia sprawy trzy- 
mane Są w tajemnicy. 

Zaznaczyć jednak musimy, iż wła- 
dze Śledeze posiadają niezbity i rewe- 
lacyjny materiał dowodowy, który po 
służy do wykrycia pozostałych spraw - 
ców zamachu. 

  

  

Handel wym enny... zakwitł 
Stało się to, co wieś chciała: po- 

wstał handeł wymienny. Ale jaki? 
Oto przyjeżdża do wsi wóz z garun- 
kami, z dzbankami glinianemi. .,Do- 
stawca* dzwoni w poliwę. Wy 
kobietki z chat, okrążyli wóz, oglą 

     

      

     

      

dają towar. Potr: bny! = A cóż za 
ce) jaką rzecz setas? — Dy- 
ta dostawca, — mniejszą — mni 

  

zboża, więk więcej; tyle zboża 
ile zmieści się w garnku, lub dzban- 
ku. Zaraz handel wymienny poszedł: 
przynoszą kobietki w fartuchach zbo- 
że, nasypują, do wybranego dzbanau- 
szka lub garnka; dostawca towaru wy 
sypuje z tego naczynia zboże do swe. 

  

   

    
   

gc worka, — zabiera więc zboże so- 

bie, garnek zaś lub dzbanek oddaje 
kupującej kobiecie. 

Drugi „dostawca nie afiszuje się, 
skrył się w podwórko jednego z gos- 
podarzy. Przedtem za dni КИКа spot- 
kał dostawca swego przyjaciela, owe- 
go gospodarza, w miasteczku na tar 
gus — Fy jeden wracasz do domu?- - 
spytał go. — Jeden, brzmiała odpo- 
wiedź. — Dobrze, jadąc wpadnij do 
amnie, ja ci dam dwie paczki słodkie 
go. — Sacharyny? — Milez, bądź ost- 
rożny. — Gdy wstąpił do mieszkania 
gospodarza, dowiedział się, że towar 
przyjechał w całości, — A mój wóz 
dzisiaj policjant „trząsł*, kab jaho 
trasca trasła. Nu, twój procent tobie. 
będzie. Daj znać, do każdego domu, 
że sprzedaję dzisiaj pudełeczko po 7 
jaj, niech się śpieszą. 

‚ Zaraz poszedł wymienny: handel. 
Jaja pakował zaraz do skrzyń i do 
wozu. Gosposie wracały z pudełecz- 
kiem sacharyny. w którem było do 
AV kryształków, podobnych do ryżu 
szkłanego. Starczy to na 80 szklanek 
herbaty, kosztuje 35 gr. (7 jaj po 5 
$gr.); na tyle szklanek herbaty trzeba 
byłoby półtora kilograma cukru, ko- 
sziowałoby to zł. 2.50 gr., albo nawet 
i3 zł. A czy smakuje? — Aby taniej, 
tak sobie rozumuje wieśniak. Nu i he” 
„pieniędzy — na wymianę, to mu. ła: 
wiej... 

Jeszcze jeden dostawea, Ale 
pieszo, nic nie zabiera, nic nie przy- 
„wozi, Ma we wsi „spólnika* g— ten 
miu załatwia tranzakcje: wymienia 
„liście woniejące na siano, słonie, 
siemienie, nu i zboże. Za 10 kilo żyła 
fant liści tytoniowych. Skąd ma? 
<€hłop powiada: może kradziony, mo- 
że zagraniczny, a może tutejszy. A 
mnie co do tego? — aby taniej. 

Kwitnie więc handel wymienny, 
© kurczy się i coraz bardziej kurczy 

      

ea 

      

się handel zdrowy, gotówkowy. E, B, 

Leonpol. 
ŽYWOTNA PLACOWKA SPOLECZNO- 

GOSPODARCZA. 

W powiecie brasławskim tuż nad granicą 
bolszewicką — łeży miasteczko Lżonpol. 

W latach 1926 — 1929 na terenie gmiay 
deonpolskiej kiełkowała myśl zorganizowania 

spółdzielni młeczarskiej. Myśl 46 reprezento- 
wały mniej lub więcej pojedyńcze osoby, ogół 
ludnóści nie rozumiał jesycze użyteczn ści 

takiej placówki, Jednak z roku na rok pot- 
rzeba spółdzielni  mleczarskiej coraz bar 
dziej wzrastała a „teren dojrzewał”. Dopie 
fó z końc*m 1929 r. potrzeba ta wystąp:ła 
„nagminnie i przybrała tak wysokie nap 

Wtedy to 
ku ludzi dobrej woli zwołało pi 
liczne oficjałne zebranie org a 
%którem postanowiono założy, Spółdzielnię 
Mleczarską; statut nowej instytucji podpisało 
zgórą 20 osób — założycieli. Narazie zadekla 
rowano około stu krów — j z tem przystą- 
piono do jpracy. Ryzyko było wielkie, gdyż 
mógł zajść ypadek, będący w 90 proc. po 
wodem li inych mieczarni spółdziel 
<zych. Często się zdarza mianowicie, że na 
wet wpłacenie przez członków pełnych udzia 
łów nie wystarczy na pokrycie wartości u- 
wządzeń technicznych mieczarni. Lecz tutaj 
źle nie było. 

Korzy stając 
nuszkiewie 

  

    
    

  

   

  

szliwości starosty p. Ja- 
owano, że Komunalna 

Kasa Oszczę iw Brasławiu prz Е 
leonpolskiej ikas| gminnej kilka ty: 
tych dla członków nowej placówki gospodar 

czej na spłacenie udziałów. Odtąd mleczar- 
nia tak dobrze prosperow i takie korzvśc, 
dawała swym członkom, że bez 

      

  

   

    
trudności 

splacilį oni pożyczki, zaciągnięte na pokry- 

cie udziałów: Praca, nacechowana pod każ- 
dym względem planowością — przy czya- 
nym udziałe ogółu członków, jeśli chodziło 

zarwarkow> wykonanie robót niefacho- 
h — postępowała bardzo pomyślnie. 
interesowanie amłeczarnią: zaczęło szyb 

ko wzraslać, tem bardziej, że ceny, płace 
przez spółdzielnię, były znacznie 

regularniejsze niż na okolicznych ryn 
Rok 1930 przyniósł ni*wielką wpraw 

nadwyżkę pieniężną, decz zakończył się ogra 
mnym dorobkiem moralnym, Członkowie na 

  

    
    

  

   

      

    

  

byli entuzjazmu do pracy i wiary w przy 
szłość swego przedsiębiorstwa. 

Rok 1931 zaczął się pomyślnie. Na dorocz 
nem zgromadzeniu członków między inne- 
mi powzięto uchwałą o potrzebie potrącen'a 
1 proc. od wartości dcchodów członków na 
fundusz budowy domu dla Spółdzielni. W 

i kwietniu przypada powódź, która 
lację i znaczne zapasy mas- 
dotkliw: straty materjalne 

Ale klęska ta nie zdolala morainie zalamaė 

członków, którzy zanadto już zżyli się ze 
swą organizacją. Z ustąpieniem wody — po 
tygodniu — mieczarnia ruszyła, Wieiką 
wdzięczność żywi Spółdzielnia względem p. 
starosty Januszkiewicza, który bardzo ener 
gicznie zajął się wydobywaniem środków na 

doraźną pomoc poszkodowanej powodzią mle 

  

marcu 

  

        

    

    

   

czarni. Ta stała opieka, pakiej doznawała. 
Spółdzielnia ze strony władz, oraz wciąż 
wzrastające zyski dostawców — pociągnęlv 
w szeregi jej członków bardzo liczne rzesze 
rolników, przekonanych konkretnemi . fakta 
mi, W tym też 1931 r. poczyniono wysokie 
inwestycje około przygotowania dobrego su 
rowca przez poprawienie odżywiania krów 
i podniesienie ich rasy. Zarząd Spółdzielni 
sprowadził transport nasion koniczyny na su 
mę około 12 tysięcy złotych. Wprowadzono 
do uprawy znaczną iłość okopowych. Rozpo 

    

   

;ćzęto dobierać lepsze mieczne krowy oraz 
zakupiono premjowanego buhaja rasy czer 
wono — polskiej dla poprawy pogłowia byd 
lęcego. Pozatem sprowadzono knura rasy 
„wielkiej białej angielskiej" w celu rozwinię 
cia hodowli trzody Siewna! jako: ubocznej 
gałęzi produkcji 'mleczarskiej (skarmiani* 
chudego mleka). Dzięki posiadaniu pewnycii 
nadwyżek funduszów własnych i cbrotowych 
ułatwiono wielu członkom nabycie krów, na 
wet takim, którzy wcale ich dotąd nie posia 
dali. Nabylo tym sposobem około stu sztuk 
Naogół biorąc, rok 1931 przeszedł pod zna- 
kiem gromadzenia funduszów własnych, zjed 
nywania u członków wspólnych dostaw mle- 
ka i poprawy jego produkcji. Położono aa- 
cisk na uprawnienie wewnętrzne. organizac 
ji. Bilans roczny wypadł dodatnio, przyno 
sząc nadwyżkę około 820 zł. 

Rok 1932 dał pod każdym względem wy 
raz żywiołow=go rozwoju Spółdzielni, obej 
mującej swą „działalnością tak szeroki teren, 
że zrodziła się paląca potrzeba uruchomie. 
nia filji mleczarni. Np, w czerwcu przeróbka 
mleka sięgała 4 tys. litrów dziennie, 

Sytuację utrudnia jeszcze to, że Centrala 
mieczarni, mieści się w Legnpolu, który leż) 
przy samej granicy —, a więc na Skraju 
obszernego terenu, kt ona obsługuje. — 
Znaczna część dostawców narzeka ną zbył 
wielką odległość punktu przeróbki. Ten fakt 
rodzi niebezpieczeństwo powstawania w oko 
licy słabszych onganizacyjnie i gospodarczo 
mleczarni, które nie będą miały warunków, 

aby. się mogły rozwijać samodzielnie, a mogą 
jednak podkopać byt spółdzielni, odbierając 
jej dostawców (zmniejszając ich 1iczbęj. 

Aby zaradzić złu, należy corychlej przesu- 
nąć mleczarnię х Leonpola w środek terenu, 
na który sięga ona swą działalnością, Prze- 
sunięcie centrali w głąb kraju zapobiegłoby 
niebezpieczeństwu powstania drobnych mie 
czarenek konkurencyjnych, Aby w wyżej 
omówionym celu przeniesiona mleczarnia, 
mogła sprostać swemu zadaniu, końieczna 
jest mvchanizacja jej warsztatów. 

I tu największa trudność, Wprawdzie spół 
dzielnia posiada około 10 „tysięcy złotych wła 

snej gotówki, lecz tego mie wystarczy jej do 
przeniesienia mleczarni i przeobrażenia urzą 
dzeń technicznych. W) tak krytycznym i za 
razom twórczym momencie należałoby orze 
kiwać pomocy z zewnątrz. 

Przeto jest nadzieja, że właściwe insty- 
tucje (a w szczególności Państw. Bank Rolny 
Oddział w Wilnie) zainteresowane rozwojem 
gospodarczym ziem naszych, ocenią wartość 
tej placówki i pośpieszą jej z materjalną pc 
mocą. 

  

   

  

St. Szanter. 

Troki. 
SPRAWA ZDOBYCZY SPOŁECZNYCH 

NAUCZYCIELSTWA. 

Jedną ze społecznych zdobyczy nauczy- 
cielstwa jest sprawa odpoczynku niedzi»lno- 
go. Nauczyciel ma prawo do tego odpoczyn 
ku, — Tymczasem widzimy, jak zaczyna się 
to prawo nauczycieli łaniać. Niedobrze jest 
jednak łamać prawo, bo się poglądowo uczy, 
że to czynić można w każdej dziedzinie. 

Np. zachciało się pewnemu insp*ktorow* 
szkolnemu urządzić zjazd kierowników kon 
ferencyj rejonowych. Robi to w niedzielę. = 
Przewodniczący jadą na nie, Niechby nie je 
chali. Pamietaliby to długo. Pana inspektora 
naśladuje pan przewodniczący konferencji 
rejonowej (przecież musi być więcej gorliwy, 
niż p. inspektor) i lakże wyznacza zebranie 
na niedzielę. W; ślad zn nimi idzie i Związek 
Okręg. Szk, Powsz. i też na niedziełę wyz 
nacza zjazd sekcji. I co się stało z tem pra 
wem wypoczynku niedzielnego? Co się stało 
ze zdobyczą społeczną nauczycielstwa? 

Czy ta gorliwość zbyt gor 
nych gwałcicieli prawa odpoczynku niedzi-l 
nego nie mogłaby być pohamowaną przez 

wyjaśnienie władzy? Wiemy przecież, że zda 
bycze społeczne nie mogą być niweczone, 

Ks. Wiktor Potrzebski. 

  

     

  

   

  

   

    
   

KU K-J E R 

Potajemna sprzedaż mięsa 
na rynku Łukiskim. 

Przed kilkunastu dniami w arty- 
kule p. i. „Czy wiecie, co jecie?*, 
opartym na danych Miejskiego Zakła- 
du Badania Żywności, pisaliśmy o 
niebezpieczeńst ch dla zdrowia lud- 
ności Wilna, jakie grożą ze strony 
niesumiennych handlarzy produkta- 
mi żywnościowemi. 

Szczególnie jednak niebezpieczne 
jest mięso zakażone, pochodzące naj- 
częściej z tajnego uboju. W mięsi» 
tem, niezbadanem przez lekarza, mo- 
gą znajdować się zarazki, trychiny, 
wągrowiny i t. p. Władze, w zrozumie 
niu powagi tej sprawy, wszelkiemi 
środkami walczą z potajemnym ubo- 
jem i handlem mięsa, lecz, niestety, 
bez współudziału konsumenta plagi 
tej całkowicie wyplenić się nie da. 

Oto fakt konkretny. Do redak 
naszej zgłosiła się delegacja właści- 
cieli jatek na rynku Łukiskim z oś$- 
wiadczeniem, że w dni targowe na cyn 
ku kwitnie w najlepsze handeł mię- 
sem, pochodzącem z tajnego uboju. 
Mięso to. jest tańsze i znajduje licz- 
nych nabywców, szczególnie wśród 
sfer średniozamożnych. 

    

  

    

Stwierdziliśmy na miejscu, że jat- 
karze mówią prawdę. Wpobliżu jatek 
mięsnych, w tej części rynku, gdzie 
sprzedaje się drób bity, niektórzy z 
handlarzy sprzedają mięso wątpliwe- 
go pochodzenia. Mięso to leży w uk- 
ryciu, w brudnych koszach pod skrzy 
niami i jest stamtąd wydobywane na 
żądanie zaufanego klienta, lub nie 
budzącego podejrzeń. Handlarzy jest 
około 10-ciu. Obsługują oni znaczną 
liość mieszkańców Wilna. Mięso sprze 
dawane: przez nich, nie posiada śla- 
dów stempli weterynarza. 

Należy przypuszczać, że sprawą lą 
zainteresują się kompetentne czyn- 
niki. (A). 

Nowe ceny węgla. 

Poczynając od wczoraj obowiąz:- 

je w Wilnie nowy cennik na węgiel. 

Jak wiadomo dzięki interwencji czyn- 

ników rządowych ceny węgla uległy 

zniżce od 14 do 20 procent zależnie 

cd poszczególnych gatunków. 

  

WSA ESECN "SSI 

Rozwiązanie 0.W.P. na terenie Wilna. 
Starosta Grodzki wileński zarzą- 

dził doręczenie kierownikowi dzielni- 

cy wileńskiej O. W. P. oraz kierowni- 

howi okręgu tej organizacji na m. 

Wilno decyzji e rozwiązaniu z dniem 

28 b. m. wszystkich jednostek organi. 

zaeyjnych O. W. P., działających na 
terenie miasta Wilna. Jednocześnie 

Starosta Grodzki uprzedził ich, że na 
przyszłość jakakołwiek działalność 

Q. W. P., jako nielegalna, będzie ści- 

sana przez prawo. 

Trzecie Targi Północne. 
Wzmagająca się depresja gospo- 

darcza, która szczególnie silnie daje 
się odczuwać u nas postawiła kwestję 

organizacji Trzec.ch Targów Półno:- 
nych pod dużym znakiem zapytania. 
W sprawie tej, jak się dowiadujemy, 
maradzał się Komitet Wykonawczy 
Trzecich Targów. Komitet nie powziął 
konkretnej decyzji, uzależniając or- 
ganizację Targów od ustosunkowania 
się do ich celowości samorządów go- 
spodarczych. 

W związku z tem onegdaj odbyło 
się plenarne posiedzenie Izby Rze. 

  

mieślniczej, na którem zapadła uch- 
wała zwrócić się do Komitetu Wyko- 
nawczego z żądaniem zorganizowan'a 
w roku bieżącym Targów  Północ- 
nych. 

Pozostałe samorządy  jeszeze się 
definitywnie nie wypowiedziały, jak 
można jednak wnioskować z panują- 
cych nastrojów, również i one do spra 
wy tej ustosunkują się pożytywnie. 

W ten sposób kwestja organizacji 
Trzecich Targów Połkocny ch zdaje 
się być na dobrej drodze. 

  

   

  

  

Rzeźnicy wileńscy postanowili wybudować 
chłodnię eksportową. 

Wobec zawartego traktatu z Ro- 
sją sowiecką na handel wymienny, 
iprzed Wilnem i Wileńszczyzną ot- 
warły się duże możliwości na ekspost 
trzody chlewnej. Możliwości te, jeżeli 
chodzi o Wilno, 
stały narazie przez brak odpowied- 
niej chłodni. Dowiadujemy się, że 
rzeźnicy wileńscy, którzy w sprawie 
tej najbardziej są zainteresowani, we 
własnym dobrze zrozumianym intere - 

sparaliżowane zo-- 

sie, kwestję budowy chłodni wzięti 
sor4co do serca. W związku z tem 
onegdaj wyłoniona została z pośród 
rzeźników specjalna Komisja, która 
niezwłocznie zajmie się omówieniem 
sprawy zamierzonej budowy. 

Rzeźnicy wileńscy są skłonni do 
udzielenia znacznych subsydjów na 
cele powstania nowej na szeroką ska- 
ię zakrojonej chłodni. 

Sprawa dostawy obuwia 
tematem pertraktacyj rzemieślników wileńskich w Moskwie. 

Dowiadujemy się, że wyjechała z 
Wilna do Moskwy delegacja rzemieśl 
ników wileńskich, która prowadzi 

tum pertraktacje w sprawie dostawy 
okuwia do Sowietów. 

W związku z tem odbyło się już 
szereg narad i konferencyj, a nawet, 
jek już donosiliśmy, postanowiono 
zorganizować specjalną spółdzielni: 
chsportową. Dodać należy, że zbytera 

  

okuwia do Rosji sowieckiej zainterc- 
sowały się także fabryki obuwia w 
kraju, a głównie polski oddział czes- 

] fabryki „Bata*, który wszczął 
już pertraktacje z czynnikami sowiec- 
kiemi. 

Powrót delegacji wileńskiej spo- 
Gziewany jes! jeszcze w bieżącym ty- 
godniu. 

   

  

W sidłach legendy o Leninie 
CZAR PIEŚNI AZJATYCKIEJ. 

Na bezkresnych stepach Turkiestanu, het, 
gdzieś za morzem Kuspijskiem rodzi się ie- 
genda © nowym  Dźingischanie, Powstaje 
pieśń o Łeninie. Pełna czacu i nieprawdo- 
podobieństw, na jakie może się zdobyć pry- 
mitywny. umysł azjatyckich — Kirgizów, Uz- 
beków i Kazbeków, dła których przemoć w 

postaej bata i niewcli jest synonimem. naj- 
wyższej petęgi. Lenin, który strącił z tronu 

ce ostrych bagnetów, zmuszających, do 
uległości, a który, jak głoszą agitatorzy, się 
ga po trony inne, — urūsta do rożmiarów 
boga. 

Płynie piśń skośncokiego poety poprzez 
stepy turkiestańskie Rosję i słabem echem 
dolatuje dc Wiilna, Echo, tó posłyszał absoł-* 
went U. $.° В. Joachim Chajes, kierownik 
działu etnologji Naukowego Instytutu Żydów 
skiego 1 porwany czarem SD, postanowił 
zbadać jej genezę. Badał pilniei 0, aż 
trafił na polieyjną listę jerzanych 0 Ko- 
munizm i pewnego dnia został aresztowany 
pod zarzutem przynałeżenia do partji koma* 
nistycznej. 

W. ciągu dwóch ubiegłych dni sąd okręgo 
wy w Wilnie badał, czy legenda o Leninie 
opanowała Chajesem i pchnęła go na nowe 
drogi, czy Chajes opanował legendę ji zbadał 
jej genczę. 

NIE JESTEM KOMUNISTĄ! 

— Wiyscki sądzie — mówił Chajes. — 
Pracowałem naukowe nad spoosbami powsta 
wania legend wśród ludu. Do pracy tej jako 
materjał miała posłużyć mi legenda © Leni- 
nie u ludów azjatyckich, dla których jest on 
jakby bogiem światła, Pracę pisałem za wie- 
dzą Instytutu Żydowskiego. Potrzebne mi by- 
ły materjały, Gromadziłem je skrzętnie — w 
posłaci cdezw kemunistycznych, proklamacyj 
i t p. Prowadziłem korespondencję z profe 
sorami uniwersytetów w Moskwie i Berlinie 
Nie jestem komunistą, Arszetowano mnie zu 
pełnie przypadkowe, kiedy na prośbę zna- 
jemegc, którege nazwiska nie znam, zanio- 
słem klisze ns powielacz z treścią nawo- 
łującą do strajku generalnego. 

   

  

„FABRYKA% HASEŁ WYWROTOWYCH. 

Świadek Bleśman opowiada © przebiegu 
Śledztwa, które dostarczyłe materjał, oskar 
Żnjący Chajesa i jego towarzyszy po ławie 
sądoweį — Abrama Rachmana, Chonona Mo 
wszawieęza i Bejli Chackielewiezówny. 

W pierwszych miesiącach 1932 roku po- 
lieja zacbserwowała wzmożony ruch w roz 
rzueania edezw wywrotowych ji rozpoczęła 
Śśledztwc, w wyniku którego ustaliła, że przy 
ukey Arsenalskiej 4 mieści się centrala tech 
nki pewielaczcwej. W, mieszkaniu tem jako 
subłokatep zamieszkiwał Abram Rochman lat 
22, ezeładnik stolarski, pozostający od dłuż 
szcso już czasu bez pracy. Podczas rewizji 
w pokcju, znałezicno powielacz i dużą iłość 
gotowych odezw. Rachmana nie było w do- 
mu. Polieja przygotowała zasadzkę. Wkrótce 
nadeszli Chonen Mowszowiez i Chajes, Pier 
wszy miał przy sobie czysty papier — drugi 
klisze z odezwą wywrotową. Rewizja w mie- 
szakaniu Chajesa dała materjsł w postaci 
©dezw i preklamaeyj oraz Wteratury o Łe 
ninie i Turkiestnie. Z treści odezw rozrzu- 
conych dotychezas i zuslezienych przy Cha- 
jesie wysnuto wniosek, że nisała je jedna 
escba — przypuszezalnie Chajes, Legenda 
urzekła go. 

ZAKONSPIROWANA TECHNIKA. 

— Kto z cskarżenych — pyta prokurator 
Pietrowski — był notowany w urzędzie jako 
potfejrzany © działałność wywrotową? 

— Tylko Mowszowiez, którego notowano 

SSRS ESTA TTT DESI MTS 

Omal nie dwa požary. 
W. eiągu dnia wczorajszego zanotowano 

w Wilnie dwa pożary. Około godziny 5 wie- 
ezorem, naskutek krótkiego Śpięcia przewo- 
dów elektrycznych powstał nagle pożar w 
łckału D. O. War, przy ulicy Św. Ignacego. 
Q pożarze zaałarmowano straż ogniową, któ 

ra ogień ugasiła. 
Nieco później straż ogniową zaalarmowa- 

no 6 wybuchu pożaru przy ulicy Potok 3. 
Po przybyciu na miejsce wypadku okazało 
się, iż to zapaliła się sadza w kominie. 
Straty nieznaczne, (e). 

już cd rcku 1928, a który w toku śledztwa 

w tej sprawie usiłował zbiec do Rosji. 
— Czy partja komunistyczna mogłaby po 

wierzyć pracę w techniee osobie nienależą- 
cej do partji? 
ter. w związku z tem, że Rachman przyznaje 

się do odbijania odezw, lecz twierdzi, że ro 
bił to za pieniądze i nie należał do partji. 

— Nie — brzmi cdpowiedź — Teehnika 
pewiełaczewa jest zawsze bardzo zakonspi- 
rowana. 

— A czy nie zdarzały się wypadki, że pra 
ee w tej technice przy przewożeniu i rozrzu- 
eaniu edezw powierzano dzieciom, jak to pi- 
sał przed s RR dniami „Kurjer Wi 
leński* — zap. mec. Petristwiez. 

S Tak Zlaržaio się, nawet ezęsto, 

                      

  

BEZGRANICZNIE NAIWNY 
I ŁATWOWIERNY. | 

Przed sądem staje pani profesor Ehren- 
krcutz, która zna Chajesa jako studenta. 

Mee. Petrusewicz, — Czy możę pani seha 
rakteryzowač Chajesa? 

Prof, Ehrenkreutz. — Był bardzo oddany 
pracy naukowej, którą traktował poważnie 
i zapalony. Uwažalam go ża narodowego so- 
cjalistę. Rebił na mnie wrażenie ezłowieka 
bardzo łatwowiernego i naiwnego, którego 
można łatwe wykorzystać, Przypuszczam, że 
mógł otrzymać edezwę z rąk jakiegoś ezło 
wieka, który go cheial w ten sposób wyko- 
rzystać. 

Przewodniezący Brzozowski, — Czyżby 
był aż tak naiwny? 

Prof. Ehrenkreutz — Tak, 

SPOJRZENIE PRZEZ KRATY 
NA DZIEWCZYNY. 

Następnie zeznaje jeden z pracowników 
więzienia Łukiskiego. 

— Chajes i inni oskarżeni w więzieniu 
przypinali czerwene kokardki podezas świat 
komunistycznych i należeli do więźniów poli- 
tycznych solidaryzujących się, Chajes brał 
udział w demonstracjach i był niespokojny. 

— Co pan rezumie pod niespokojny? 

— Porozumiewał się z więźniami przez 
ścianę przy pomocy wystukiwania alfabeta 
mćrsa, — oraz usiłował wygłądać przez okno 
na podwórze więzienne, gdzie spaeerowały 
komunistki 

Chajes wstaje i oświadeza, że kokarda 
czerwona oznaczała tylko fakt solidaryzowa 
nia się z żądaniami w sprawie spaceru i ot- 
wierania ckien; jakie wysuwali więźniowie. 

  

  

  

STOSUNEK UCZUCIOWY POMERANCA. 

Eskcrta przyprewadza świadka Pomeran- 
ca studenta U. S, B., aresztowanego w innej 
sprawie, również pod zarzutem przynależe- 
nia do kcmpartji. Pomerane ma wyjaśnić 
sprawę wynajmu zakonspirowanego pokoju, 

w którym pokołei zamieszkiwali Bejla Ch. 
i Rachman. 

— Pekój ten wynająłem dla koleżanki, z 
którą łączy mnie stosunek uczuciowy, Zadat- 
kowałcm go i nie wiem, eo się dalej działo. 

Prok. Piotrowski. — Może pan poda naz- 
wisko koležanki, 

—Owszem jest to Mancówna, studentka 
U. S. B. — aresztowana również, 

Sąd postanawia zbadać „stosunek uezu- 
ciewy* Pomeranca. 

Sprowadzcna z więzienia  Maneównę. 
dziewczynę jak łanię. Wysmukła, zgrabna, 
głos widzięczny: 

— Nie prosiłam Pemeranca © wynajęcie 
pokoju. 

— A czy panią łączy z nim stesunek uezu 
ciewy? — pyta pani mec. Zasztowt Sukien: 
nieka. 

  Nie, nie do niego nie czuję. Może on 
żywi ceś do mnie. 

CHAJES BUNDYSTĄ, 

Następni świadkowie ustalają stan fakty- 
ezny sprawy. Mówią © tem, że Chajes nale- 
żał do „Bundu*, do czego się sam przyznał. 

Rachmana określają jako półanalfabetę, 

Sekretarz światowego Penklubu Żydow- 
skiego, p. Rose, mówi, że Chajes interesował 

się pracą naukową, Wydał razem z nim po- 
ważną pracę z dziedziny etnograiji žydow- 
skiej. 

PROKURATOR I OBRONA, 

Prokurator Piotrowski popiera oskarżenie 
w stosunku do wszystkich z artykułu 97 i 
96, W mowie swej podkreślił tę skoliczność 
że „Band* stej blisko partji komunistyce- 
nej. W roku 1920 w Przemyślu bolszewicy 
po zajęciu miasta powółali do WOBKA ezłon- 
ków: kompartji i .„Bundu*, 

Obkreną w ich mec. Petrusewieza, Za- 
sztowt-Sukienniekiej, Orensztejna. i Towir- 
skiera prosiła; 6 uniewinnienie, mec. Chilia 
(Rachman) © iagodny wymiar kary. 

PRYSŁ UROK LEGENDY. 

„Sąd udał się na naradę. Na kwadrało- 
wej e grabych rysach twarzy Chajesa zawi- 
sła niepewność, Reszta, oskarżonych: niska 
o pospolitej twarzy Chackielewiczówna; roz- 
targnicny; jakby mieobeeny. Rachman i ner- 
wowy Mowszowiez — są „niespokojni. 

"Wychodzi sąd: przewodniezący Brzozow- 
ski, sędziowie Łobanos i Drae. Padają sło- 
wa wyroku. Pryska czar legendy. Ukazuje się 
Szara rzeczywistość, Wływrotowe hasła, de- 
monstracje w więzieniu i aktywne spojrze- 
nia przez kraty na spacerujące komunistki. 
Przed sądem czeka karetka więzienna, Cha- 

jesa skazano z art, 97 na 5 lat, Rachmana i 
wszowicza każdego na 3 lata więzienia. 

Chaeckielewiezównę uniewinniono. 
WŁOD. 

3 

Pociągi rozrywkowe. 
Pomysł znakomity — dwa dni 

Warszawy 12 zł. plus osobiste Ne 
datki ile kto może. 

Rzucił się tłum, 3 tysiące ludzi pa 
imieniny Marszałka, dla zobaczenia 
choć raz w życiu Warszawy, dla wio- 
sennych zakupów. Jechały służące, 
kupcy, rzemieślnicy, młodzież ucząca 
się i rzemieślnicy, kelnerzy i drobni : 
kupcy. Nazywano to „szóstą brygadą“ 
i „pociągiem adoracyjnym*, a kolej. 
miała wreszcie, choć raz dochód i 
płatne wszystkie bilety. 

Ciasno, bo ciasno było, ale nikt, 
nie narzekał. „Pomyśleć, ja dalej jak 
Grodno nigdzie nie był całe życie, 
teraz odłożył sobie 12 zł. na bilet, a 
na Warszawę 25 zł., tylko żonie pa- 
wiedział, że 10 zł.; niech nie myśli, 
że ja tam hulał* mówi starszy kupiec 
branży odzieżowej. 

j, jakie to miasto! Jakie wielkie. 
miasto! Tramwaje chodzą poszczepia- 
ne po dwa i jeszcze ich za mało, bo 
ciasno. Jedzenie drogie, ałe smaczne, 

a w oknach skłepów!... Tam myljony 
leżą za szybami, całe myljony... Bar-- 
ćzo było gościnnie i wesoło. Ja wydał 
całe 25 zł. i żałował że więcej pienię- 
dzy nie zabrał, ale jak bedzie znów 
laki pociąg to zapiszę żonę, niech i >-- 
na ma rozkosz*. 

„Ja tak latał, tak biegał, że u mnie- 

nogi byli mie nogi, a. kłody, ale ja 
wszystko obejrzał. 

- A co było najpiękniejsze? 
-- Grób Nieznanego Żołnierza + 

tym palącym się ogniem... i że to nikt 
nie wie kto tam pochowany, to każdy 
komu ktoś zginał na wojnie może my- 
šieč, že to ten! Piękna rzecz i aż za- 
płakać chce się. A Zamek jaki wielki, 
a te ludzie, to tak w tej Warszawie 
biegają, że u nas chyba na pożar iak 
lecą. 

Ogłoszono drugi pociąg  Pryma 
Aprylisowy?! Więc chyba będą w nim 
niespodzianki? Może za 17 zł. — do- 
staną pasażerowie bufet darmo albo 
poduszkę do spania, albo zawiózą ieh 
až do Gdyni? Albo na dworcu powie- 
Gzą, że się wyjeżdża jutro? : 

W každym razie niech cale Wilno 
nie odwiedzi Warszawy, Dyr. Kot. 
bedzie pewnie puszczała takie prak- 
tyczne pociągi. Dobrzeby było na 1-szy 
dzień W. Nocy wieczorem puścić 
znów taki za 12 zł. by ludzie pracu- 
jacy w biurach mogli skorzystać. 

A dobrze by było, i chyba zupełnie 

wskazane, by ktoś...? Kto? Związki 

kulturalno - artystyczne,  zawodow?, 
Dyr. Kol. wreszcie i o Wilnie pomy- 
śleli. Po całej Polsce na wsze strony 
pomykają pociągi pociąg-bridż-nartv, 
imieninowe—Kwietniowe i jakie jesz- 
cze mogą być, ale żadnego do Wilna 
nie skierują. Był jeden narciarski, ale 
słabo reklamowany. Czyżby nie warto 
zmobilizować taki na Ziel. Święta, na 
Piotra i Pawła, zachęcając perspekty- 
wą kupna zabezcen wyrobów Iniar- 
skich? Wycieczki do Werek i Trók, 
zwiedzanie Wilna, tonącego w ziele- 
ni i kwieciu, z jego czarownemi oko- 
heami, to powinno być zachętą. Jeśli 
Wiłnianie wywożą tyle pieniędzy. do 
stolicy — wszak jeżeli” 3< tys. ludzi 
pojechało i wypłaciło po 12 zł: to'36 
tys. jest niezłym kapitałem. A tłumy 
były ogromne, ogonek na Mickiewi- 
cza stał po 'kilka godzin. Z pewnością 
dałoby się z bogatej stolicy do ubo- 
g'ego Wiłna ściągnąć też turystów. i 
trochę grosza, który z kieszeni przy-- 
jeżdżających zawsze musi kapnąć do 
miejscowych „sklepów,  restauracyj, 
kiosków z pocztówkami i: t. p: 

Wilno musi się domagać rewizyty 

z Warszawy. я A 

      

W jednym z poprzednich numerów dono- 
siliśmy o klątwie rabinatu w związku z omył 
kcwą wymianą przez piekarza Cwilinga 100 
dolarowego banknotu za 17 zł. na t. zwa- 
nej „ezarnej giełdzie”. 

Klątwa nie odniosla oczekiwanego skutku, 
Wezoraj upłynął ostatni termin w którym 
cesoby coś wiedzące o losie 100 dołarów oraz 
o tajemniczej postaci szczęśliwego giełdzia- 
rza, miały dostarczyć informacje do „rabina- 
tu. Do rabinatu jednak żadnego zgłoszenia 
nie wpłynęło. 

W związku z tem, w dniu dzisiejszym 
zwołany zostaje Sąd Rabinacki, przed któ- 

"Sad rabinacki w sprawie 100 dolarów. 
rym stanie piekarz Ćwiling — jeden z boha- 
terów niezwykłej tranzakeyji giełdowej. 

„Sąd rabinacki rozpozna skargę poszko- 
dowanej dziewczyny właścielełki 
100 dalarowego, która, jak to już „donosiliś- 
my domaga się by, Gwiling. złożył. uroczystą 
przysięgę na torę oraz.przy czarnych. świe- 
each, że banknotu tego nie przywłaszczył. 

W, razie jeżeli rabinat postanowi: zadoś 

uczynić prośbie poszkodowanej Kotlarówny. 
w dniach najbliższych w jednej z rip 
miejscowych, odbędzie się ceremonjał skła 
dania tej przysięgi, 

  

500 zł. lub śmierć. 
Zamieszkały przy uliey Kijowskiej 14 

Eljasz Szach, rzeźnik z zawodu i właściciel 
kamienicy przy tejże ulicy, uchodzący za 
ezłoówieka bardzo zamożnego, otrzymał przez 
kilka dniami pocztą Hst anonimowy, który 
całkowicie za/łócił mu spokój. 

W. liście tym, pisanym w języku żydow- 
skim, autor powiadamia go, że wie bardzo 
debrze, iż Szach trudni się potajemnym ubs- 
jem bydła na szerszą skalę, Uprzedza więe 
go, że jeżeli nie złoży ped umywałką w przed 
pckoju synagogi, mieszczącej się przy tejże 
ulicy koperty z 509 zł. zgładzj go ze świata. 

Anonimowy list wywarł na Szachu oraz 
trzech jego dorcsłych synach — silne wraże- 
nie. 

Na odbytej w związku z tem familijnej 

naradzie postanowieno zdemaskować oszu- 
stów. W tym też eelu Szach złożył do koper- 
ty kilka papierków i ulokował ją pod umy- 
walką w synagodze, 

Jednocześnie Szach oraz trzej jego syno- 
włe urządzili w synagodze ezaty, celem przy 
łapania na gorącym uczynku ich wroga. 

Przez trzy dni i trzy nocy stali naprze- 
mian na czalach łecz bez skutku, gdyż nikt 
koperty nie zabierał. 

Pedejrzewając, iż szantażysta dowiedział 
się o jego planie, niespokcjny © swój las 
Szach zgłosił się de policji ze skragą, w któ- 
rej opowiedział całą historję. 

Policja wszczęła dochodzenie celem zde- 
maskowania anonimewego szantażysty, 

Zakładał, ale sobie do kieszeni. 
DG polieji śledczej zgłosiło się ostatnio 

wiele csób — mieszkańców Wilna, którzy 
padli ofiarami sprytnego oszusta, 

Sposób, którym posługiwał się eszust po- 
legał na wypróbowanym kawale „pobiera- 
nia kaucyj*. 

Niedawne w domu nr. 2 przy uliey Miłej 
zamieszkał pewien wytworny pan, który za- 
ezął rczgłaszać, że zakłada w Wilnie nowy 
dem hankowy i że właśnie pertraktacje w 
sprawie etwarcia tej „nowej placówki* ukoń- 
czyły się, wchee czego przystępuje obeenie do 
werbowania personelu. 

Wliadomość, iż jakiś bankier potrzebuje 
pracowników, lotem błyskawiey obiegła ca- 

łą dzielnicę, Do „bankiera* zaczęli się bez 
przerwy zgłaszać kandydaci na posady. 

„Bankier* był bardzo wybredny. Doma- 
gal sic od kandydatów złożenia większych 

kaucyj. Znaleźli się i tacy. Leon Jodkiewiez 
za obiecaną posadę złożył 1500 zł., inny zno- 
wuž — Karol Naniewiez 500 zł., Józef Łap 
kilkaset złotych, Lecz posad nie otrzymali. 
Gdy zgłosili się z pretensjami do rzekomego 
bankiera, okazało się, iż zdołał on w czas 
ulotnić się z Wilna. 

PoszkcdGwani zwrócili się do władz po- 
dochodze: lieyjnych, które wszczęły mie. Za 

oszustem rozesłano listy gończe,
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.E. 
w wiłais ż dnia 28-11l— 1553 roku, 
Ciśnienie stednie w milimetrach: 756 
Temperatura średnia: Р З) С 

‹ nsjwyższa | 6° С 
najniższa — 2° С 

Opad: šlad. 
Wiatr: zachodii 
Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, przelotny śnieg i deszcz 

— Przewidywany przebieg pogody w dnia 
dzisiejszym 29 marca według PIM-a. Po- 
chrmmurno, miejscami deszcze. Ciepło. Umiar- 
kowane wiatry zachodnie. 

KOŚCIELNA 
kościołach wileńskich.: 

iątecznym 
h odbyw: 

— Rekolekcje w 
W zw. u z-ok 
wszystkich koš 
się rekolekcje ] ne. Odbywają się one 
pod bezpośrednim kierownictwem J. E. Arcy 
biskupa-Metropolity Jałbrzykowskiego. 

— Siódmy zjazd Związku zakładów teo- 
łogicznych. W! dniach 19—21 kwietnia odbc- 
dzie się w Wilnie siódmy zjazd Związku Za 
kładów Teologicznych w Polsce im. św. Ja- 
na Kantego. Zjazd odbędzie się pod protek- 
toratem J. E. Księdza Arcybiskupa R. Jat 

„brzykowskiego. 

   

  

   

  

    

  

URZEDOWA 
— Wizyta w magistracie wojewody Jasz- 

ezołta. Wczoraj p, wojewoda Jaszczołt wi- 
zytował w magistracie prezydenta miasta dr. 
Maleszewskiego, z którym odbył półgodzin- 
ną konferencję: 

— Delegacja żydowska u p. wojewody. 
P. wojewoda wileński przyjął w dniu 28 b. 
m. na posłuchaniu delegację  urządzonego 
dzień przedtem przez społeczeństwo żydow- 
skie m. Wilna meetingu. Przyjęci zostali PP-: 
dr. Wygodzki, inż. Spiro-i redaktor Cyncy- 
natus, którzy doręczyli p. Wojewodzie uchwa 
lone na wiecu rezolucje w sprawie prześla- 
dowania żydów w Niemczech, z prośbą o 
poinformowanie włądz centralnych o tych 
uchwałach. 

LITERACK 1 

— Dzisiejsza Środa Literacka zawiera re- 
ferat p, Mieczysława R, Frenkla, młodego 'i- 
terata, autora powieści „Minuta milczenia* 
i ciekawych rozpraw literackich, na temat 
beletrystyki europejskiej na tle wielkiej woj 
ny. Początek o godz. 8.30 wiecz. Wistęp dla 
ezłonków bezpłatny, dla gości 1 zł. s 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Organizacyjne Zebranie Koła Krajo- 

znawezego Stud. U. S. B. — Dnia 22 bm. od- 
było się zebranie organizacyjne Koła Krajo 
znawczego Stu. U. S. В, Sekcji Akad, Pol. 
T-wa Krajoznawczego. Na zebraniu obecni 
byli przedstawiciele Kół Naukowych Stud. 
U. S. B. Zagaił p. A. Krzemień, sekretarz P. 
T. K. w Wiinie, który poinformował zebra- 
nych o zadaniach i uprawnieniach członków 
Koła. 

Członkom Koła Krajozn, Stud. USB, przy 
sługują zniżki: na kolejach, w. schroniskach 
turystycznych P. T. K. oraz przy nabywan:n 
wydawnictw P. T, K. 

Wybrany został Komitet Organizacyjny 
w składzie: p. p.: Godziszewski — prezes, 
Zaremba — wiceprezes, Domaniewska — sek 
retarz, Giedrojć, Korybutiak, "Tomecki, Ży- 
lińska — członkowie zarządu. 

Z KOLEI 
—ŻZniżka taryfy kołejowej. Z dniera I 

kwietnia mają nastąpić znaczne zniżki w ko 
dejowej taryfie towarowej. Szczególnie znacz- 
ne zniżki dotyczyć będą towarów drobnoś 
ciowych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Wil. T-wa Ogrodniezego komu 

nikuje, że w dniu 31 marca br. o godz. 6 
odbędzie się miesięczne zebranie w lokalu 
Wiileńskiego T-wa Organ. i Kółek Rolniczych 
ul. Mickiewicza. 28 m. 1 z referatem dyr. R. 
Krausa „Byliny i ich znaczenie w ogrodach*. 

Wstęp bezpłatny. 
Wj dniu 2 kwietnia br. o godz. 4 odbędzie 

się Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzyst 
wa Ogrodniczego w tymże lokalu (ulica Mie 
kiewicza Nr. 28 m. 1). - 

— Spółdzieleza Hurtownia Detalieznych 
Kupeów i Przemysłowców Chrześcijan „R. 
Wilma i Włojewództwa Wileńskiego zawiada- 
mia, że Walne Zgromadzenie Udziałowców 
odbędzie się w dn. 2 kwietnia 1933 r. o godz. 
16-6j w lokalu przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2. 

— Ze Związku Pań Domu. We czwariek 
dna 30 bm. o godz, 17 w sali T-wa Kredyto- 
wego, Jagiellońska 14, p. Barbara Wołodź- 
kowa odczyta sprawozdanie z Ogólnego Zjaz 
du Delegatek Z. P. D. w Warszawie. я 

W] części II odbędzie się pokaz sukien i 
okryć wiosennych. 

— Apel Zarządu Stow. Kupeów i Przemy 
słoweów Chrześcijan w Wilnie. Wojewódzki 
Komitet do Spraw Bezrobocia w Wini: orga 
nizuje w najbliższym czasie loterję państwo 
жа na rzecz bezrobotnych i w tym celu do 
wszystkch placówek hnadlowych m. Wilna 
została rozesłana odezwa z prośbą o ofiar> 
wanie fantów na lotenję. — Zarząd Stowa- 
rzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrze 
Ścijan w Wilnie ze sw:j strony zwraca się 

TE 
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z go! apalem do pp. członków. o Jak- 
najwydatniejsze poparcie akcji Komitetu, 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze- 
nia „Rodziny Wojskowej* w Wilnie składa 
niniejszem najserdeczniejsze podziękowanie 
p. Teofili Koronkiewiczównie, p. Jadwidze 
Krużance, p. Wyrzykowskiej, p. Winogra- 
dzkiej, p. kpt. Góreckiemu, p. kpt, Reszce i 
orkiestrze 6 p. p. Leg. — za łaskawy u: 
dział w obchodzie Imienin Marszałka Pil- 
ski Józefa Piłsudskiego. 

— Zarząd Keła Wileńskiego Związku Ofi 
<erów Rezerwy podaje do wiadomości swych 
członków, iż wykłady z dziedziny Wiedzy 
Włojeskowej odbędą się: : 

1) Wk środę dnia 29 marca rb. o godz. 
18 min, 30 p. Kpt. pil. Pytla Franciszek, p. t 
„Szybownictwo“. 

2) We środę dnia 5 kwietnia rb., o godz. 
18 min. 30 p por. Jakubiańca, p. t. „Bój pod 
Lidą“. 

Treningi strzeleckie odbęd ąsię w dniach 
2 i 30 kwietnia rb. — Ponadto Sekretarjan 
przyjmuje codzień zapisy na wzięcie udzia- 
łu w wycieczce członków Koła na lotnisko w 
Porubanku, która się odbędzie w dniu 7 maja 
1933 r. 

  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt w Związku Inwalidów Wojen- 

nych R. P. w Wilnie. Dzisiaj t. j. dnia 29 b. 
m, o godz. 18 punktualnie w lokalu Związku 
przy ul. Ostrobramskiej 27, staraniem Oddz. 
Kult.-Oświatowego przy Okr. Kole Zw. Inw. 
Woj. R. P. w Wilnie odbędzie się odczyt p. 
Z. Klaczyńskiego, p. t. „Od Jagiellonów da 
Józefa Piłsudskiego". 

Ze względu na bardzo aktualny i ciekawy 
temat odczytu, prosimy o jaknajliczniejsze 
przybycie. Wistęp dla członków Związku, ich 
rodzin i wprowadzonych przez nich gości — 
bezpłatny, 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Młodzież Rzemieślnicza ku ezci Marsz, 
Piłsudskiego. W dniu 26-marca br. w sali 

Resursy Rzemieślniczej w Wilnie staraniem 
Zrzeszenia Miodzieży Rzemieślniczej i Prze 
mysłowej — odbyła się uroczysta: akadómja 
ku czei Marszałka Piłsudskiego, na którą 

b. licznie przybyła młodzież rzemieś'nicza 1 
przemysłow: : > 

Akademję 
zes Oddz, 

Następ: 

       agaił w krótkich słowach pre 
ilaretów'* kol. Giedrys. 

e członek Oddz. mi, Sta 
Wiyśpiar go wygłosił dłuższy re 
którym skreślił całą działalność Józefa Pił. 
sudskiego. W: dalszej części programu sek- 
cja dramatyczna Oddz. im. Stanisława Wy- 
spiańskiego odegrała jednoaktową sztuczkę 
p. t. „Polonja*, — W części wokalno — kan 
certowej orkiestra Oddz. im. Szymona Konar 
skiego odegrała wiązankę legjonową, wraz 
szereg utworów związanych z życiem legjo- 
now. P. Olsewiczówna odśpiewała kilka pio 
senek popułarnych — powodując na sali en 
tuzjazm i niemiłknące oklaski. 

Na zakończenie sekcja dramatyczna «deg 
„wała „Wężyk Leguński*. 

Akademiję zaszczycił swoją obeen ą p. 
Dyrektor Izby Rzemieślniczej. Kazimierz Mły 
narczyk, oraz przedstawiciele Zarządu Cen- 
tralnego Z. M. R. i P. w osobach p. p. An- 
forowicza Antoniego i Bastowskiej Folscji 

— U Rzemieślników. Resursa Rzemieślni- 
cza w Wilnie, niniejszem zajprasza rzemieśl.- 
ników na odczyt p. t. „Hygjena w rzemiośl=", 
który zostanie wygłoszony w dniu 29 b. m. 
o godz, 20 w lokalu Resursy (ul. Bakszta 2) 
przez p. dr. Antoniego Żochowskiego. 

* * * 

Zarząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej 'i Przemysłowej „VITA” ni- 
niejszem zaprasza członków i sympatyków 
ma wieczór artystyczno-litercki, który odbę- 
dzie się w dniu 29 b, m. o godz. 19-ej w loka 
lu Zrzeszenia, przy ul. Jagiellońskiej Nr. 8 
m, 23. Wstęp wolny. 
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ROŽNE. 
— Zeznania o dochodzie. 1 maja upływa 

ostatni termin składania zeznań © 'do- 
chodzie, Po tym terminie obrót zostanie usta 
lony podług wymiaru Izby Skarbowej. * 

— Egzaminowanie eyklistów. Zarząd Wi 
deńskiego T—wa Cyklistów i Motocykl. za- 
wiadamia, że egzaminowanie na prawo jaz- 
dy na rowerz* po mieście, odbywać się bę- 
dzie, począwszy od 3 kwietnia r. b. w po- 
niedziałki i piątki, w godiznach od 17-ej do 
19-ej, na stadjonie Ośrodka Wychowania Fi. 
zycznego na Pióromoncie, 

— Kurs O. P. L. G. W dniach 31 marca 

KOR LE R WS ki 
  

5, 7, 10 i 12 kwietnia rb. odbędzie się zorga 
nizowany staraniem Komitetu Woj. Wileń 
skiego LOPP., dziesięciogodzinny kurs infor 
macyjny O. P. L. G. dla urzędników Wtojewó 
dztwa, Starostwa Grodzkiego i Starostwa 
Pow. Wil. — Trockiego. 

Wykłady odbyw się będą w wymieni» 
nych dniach w Wisikiej Sali Konferencyjn 
Urządu Woj. przy ulicy Marji Magdaleny 
od godz. 18 do 20. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance — środa 

dnia 29 marca o godz. 8 w. po raz ostalai 
„Omal nie noc poślubna” z Daczyńskim, Nie 
dźwiecką, Neubeltem na czele. 

— Jutro świetna komedja „Uciekła mi 
iprzepióreczka' (50 proc. zniżka), także po roż 
ostatni. , 

— Dwie najbliższe premjery w Teatrze 
na Pehulance, Dwie arcyciekawe sztuki ujrzą 
wkrótce światło premjerowe w Teatrze na Po 
hulance; — pierwszą z nich będzie, sztuka 

znanego i cenionego autora wileńskiego 1 
Łopalewskiego „Czerwona limuzyna”, drugą 
Świetna, współczesna komedja 0 nie pospoli 
tym humorze A. Słonimskiego „Lekarz bez- 
domny'. 

Bliższe szczegóły o tej, nezwykle intere- 
sującej premjerze — niebawem. 

— „Czerwona limuzyna* — Łopalewskie 
go, ukaże się już. w piątek dnia- 31 marca 
o godz. 8 w. i z pewnością zgromadzi tłumy 
dobrowej publiczności, która nauczyła się 
już wysoko. cenić Autora z jego poprzednich 
premjer. 

   

   
    

  

Sztuka wzbudziła łatwo zrozumiałe zain- “ 
teresowanie, ot też premjera piątkowa ocze 
kiwana jest z niecierpliwością przez Wilno. 

— Oststnie przedstawienie „Wesołej wdó 
wki, Dziś ukaże się po cenach zniżonych 
świetna operetka Lehara „Wesoła wdówka * 
z Elną Gisted w roli tytułowej. W! wykona- 
niu tej operetki bierze udział cały zespół 
artystyczny, zwiększone chóry i zespoły: ba- 
letowe. „Wesoła wdówka” niebawem schodzi 
z repertuaru, ustępując miejsca wielkiej rew. 
ji wiosennej. Geny zniżone. 

— „Pociąg wiosenny*, Pod takim tytu- 
łem ujrzymy, w piątek najbliższy wielką rew- 
je wiosenną w 20 obrazach w wykonaniu ca- 

  

„łego zespołu arystycznego, z Elną Gistedt na 
czele, Program składa się z ostatnich nowo- 
ści: piosen*k, monologów, skeczów, tańców i 
ewolucji. Opracowanie rężyserskie i insceni. 
zacja K. Wyrwicz — Wichrowskiego. Do po“ 
szczególnych numerów przygotowano odpo-. 
wiednie fragmenty dekoracyjne pomysłu J. 
Hawryłkiewicza, Bilety. już są do nabyca 
w kasie „Łulni* od godz. 11 do 9 wiecz. 

— Imre Ungar wystąpi w najbliższą sobo- 
tę 1 kwietnia r. b. w koncercie symfonicz- 

nym Wileńskiego Towarzystwa Filharmonicz 
nego w Sali. Konserwatorjum (Wielka 47). 
Szczegóły w afiszach. Przedsprzedaż biletów 
w „Orbisie* — Jagiellońska 1. 

NOWINKI RADJOWE. 
Z HISTORJI I LITERATURY. 

W cyklu odczytów dla maturzystów na- 
dane zostaną dzisiaj przez radjo dwie pre- 
lekcje: o godz. 16,20 będzie mówił prof. 
Henryk Mościcki. na temat „Polska jako 
przedmurze chrześcijaństwa”, a następnie 
o godz. 18,20 prof, Konrad Górski oświetli 
postać i twórczość Jana Kasprowicza, 

  

POWIEŚCI POLSKIE. 

W; dziale zawsze chętnie słuchanych f»l- 
jetonów literackich wygłoszone będą dzisiaj 
przed mikrofonem: pogadanka p. R. M. Fren 
ikla p. t.* „Miasto we «współczesnej powieści 
polskiej" ze studja wiłeńskiego o godz, 18,55 
oraz z Warszawy. -- felj:ton krytyczny Wa- 
cława Rogowicza o najnowszych wdawnict- 
wach powieściowych. 

DWA RECITALE. 

Dzisiaj w środę o godź. 21-ej wystąpi w 
studjo rozgłośni warszawskiej znany już do- 
brze radjosłuchaczom i ceniony pianista Bo- 
lesław Wojtowicz który w krótkim recitalu 
wykona utwory Francka, Debussyego i Ra- 
vela. Następnie o godz. 22-ej usłyszymy ob- 
darzoną pięknym głosem sopranowym śpie- 
waczkę p. M. Janowską-Kopczyńską w pro- 
gramie zawierającym pieśni Mahlera, Straue- 
sa i V. Grosza. 

Trudności pokonano, 
Jak się dowiadujemy zostały trudności 

przywożowe, jakie ostatnio dlą finmy Dr. A. 
Oetker w Oliwie zainstniały, z dniem 21-go 
marca r. b. całkowicie usunięte, wobec cze 
go wspomniana firma podjąć mogła od.nowa 
pełną fabrykację znanych i cenionych swych 
wyrobów. 

Magistrat zatwierdził wyrok Sądu: 
dyscyplinarnego na ex-komendanta Waligórę. 

Wczoraj na posiedzeniu magistra - 
ła znalazła się sprawa komendanta 
Waligóry, który na skutek ostatnich 
nadużyć w straży ogniowej został po- 
sławiony w stan oskarżenia za brak 
dozoru i bezplanową gospodarkę. 
Wyrokiem Sądu Dyscyplinarnego ex- 
komendant Waligóra został, jak wia- 
como, ze służby wydalony. Oskarżo- 
my od wyroku odwołał się do prezy- 
denta miasta. Magistrat po zapozna- 
miu się z obszernemi wyjaśnieniami 
«wsławionego na naszym gruncie ex- 
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ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

— (Czy pani zadowolona? — za- 
pytał, powstając z za biureczka. 

— Najzupełniej! — odrzekła i zło- 
żywszy papier we czworo, podała Tur 
skiemu, co nie uszło uwagi Górala- 

* Trauba — Tylko... : 

= Tylko? — powtórzył, nie wie- 
dząc, o co jej chodzi, 

Powiodła wzrokiem po obecnych. 
Po Karolaku i France. Stali oni sp0- 
kojnie pośrodku salonu, obse:wując 
w milczeniu tę scenę. Olbrzyra miał 
znów swój. poprzedni dobroduszny 

' wyraz i rzekłbyś z zadowoleniem śle- 
- dżił całkowite pognębienie „barona. 

— Tylko—dokończyła—nie wiem, 
czy wszystko zostało: załatwione? Ja 
i mój małżonek — znów silnie zaak- 
centowała ten „tytuł* — nie mamy 
do pana pretensji! Ale, pozostaje pan 
Karolak i pani  Kowalcowa... Nie 

  

į Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ 

—- Chodžmy! — szepnęła Frank", 
wiem, czy tak łatwo wypuszczą pana. . 
Może pani Kowalcowa zechce par: 
oskarżyć o śmierć męża, jeśli nie bę- 
dzie się obawiała niektórych „drasty- 
cznych* momentów tej sprawy... | 
pan Karolak o przywłaszczenie pie- 
niędzy... Ale, to już mnie nic nie ob 

   

chodzi... I radabym bardzo'była, gdy- 
by te porachunki 
mnie, a gdzie indziej... 

odbyły się nie u 

Pogardzała niemi. Pogardzała i tą 
Franką, która uległością i skruchą 
starała się zatrzeć stare grzechy — 
ale w oczach Kiry była tylko wspól- 
niczką przestępcy. Pogardzała i tym, 

" w gruncie nieszczęśliwym, olbrzymem 

Karolakiem, bo choć Turskiemu nie 
uczynił żadnej krzywdy, a na nią spo- 
zierał z pokorą bezdomnego psa, -— 
i jego ręce splamiła krew ludzka, 

a 

S-ka z ogr. odp. 

komendanta postanowił wyrok Sądu 
Dyscyplinarnego zatwierdzić z przy- 
znaniem p. Waligórze prawa do za- 
opatrzenia emerytalnego w 30 procexn- 
tach. ż 

W związku z ostatecznem usunię- 
ciem p. Waligóry, dowiadujemy się, 
że w najbliższych już dniach ma być 
rozstrzygnięta sprawa jego następcy. 
W kołach blisko stojących samorządu 
kursują pogłoski, iż komendanten: 
straży ogniowej ma zostać b. zastępca 
starosty grodzkiego płk. Iwo-Gižyck 

trącając wuja w ramię. — Chodźmy! 
Nie tu po nas... 

Z opuszczoną głową, nie śmiąc rę- 
ki wyciągnąć do Kiry, opuszczała ва -- 
lon. Za nią podążał powoli olbrzyin. 
Iecz przy progu się zatrzymał. 

— Do widzenia panienko! — na- 
gle wyrzekł dziwnie serdecznie spo- 
zierając ma Kirę. — Do widzenia: 
I niech cię Bóg błogosławi! A kocham 
cię tak za to, żeś podobna do mojej, 
nieboszczki córki! 

Ostaini wyśliznął się Traub nie 
ohdarzywszy ani Kiry, ani Turskiego 
spojrzeniem. Niczem lis, do którego 
jemy podłożono osień. Minę miał 
rzadką. Wiedział, że na ulicy ocze: 
kuje go nowa rozprawa. 

Jak się odbyła ta rozmowa i i ile 
kosztowała fałszywego Trauba — nie 
wiadomo. Po upływie jednak kilku 
«ni znikł całkowicie z Warszawy, © 
acsławszy poprzednio weksle Kirz.. 

Gdy pozostali sami w salonie, na 
chwilę zapadło milczenie. 

» Wreszcie, Turski pierwszy odezwał 
się do Kiry: 

    

: DZIŚ! 

kino REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

Największy i najpiękniejszy przebój sezonu! 

NIEPOTRZEBNA 
CENY balkonu 49 gr.. parter od 80 gr 

Ni. 82 (2623) 

MATKA TO MAE MARSH 
MATKA w roli tytułowej to rezyserja Henryka Kinga 
MATKA to maznetyczne i niezapomiane słowo 
MATKA to genjalny film Foxa. 

Początek seansów o g 5—7—9, w sobotę i niedzielę od 3.ej 
  

DZIŚ! 

PAŃ 
Tel. 5-28 

9-ietni genjalny ma- 
Iec,znany z fiimu „CZEMP“, 

ulubieniec wszystkich JACKIE COOPER 

„DONOVAN“ 
w otoczeniu najznakom gwiazd 
ekranu Ryszarda Dixa, BORYSA 
KARLOFFA we wsuszając. f Jmie 

rezyserji genjalnego FREDA NIBLO 
twórcy filmu „Ken-Hur*" NAO PRO- 
GRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Pocz. seanas. o godz. 4—6—8—10.15 

w sobotę i niedzielę od 2-ej 

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELI05 
Wieścka 38, tel. 9-26 

  

| LEA 
DZIŚ! 

ROMEO i JULCIA 
W rol gł. Zula Pogorzelska, Adoif Dymsza, Konrad Tom, Antoni, 
Fertner i iani. 

80 gr. na pozostałe od 90 gr. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! Najcie- 
k kobi Hollywood | z: beż: 

Mickiew. 22, tel. 15-28 
Marlena Dietric 

Cudowne są piosenki śpiewane przez Marlenę w trzech językach. 

Rewelscyjny 

Arcydowcipna komedja 

scena:jusz! Balkon 4% gr. Parter ra | s. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

w swojej najlepszej PESETT NTN 
Światowej reżys., mistrza J. von Sternberga: 

NAD PROGRAM Atrakcje dźwiękowe 

  

  

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

"Światowid 
Mickiewicza 9 Plan W 

Ceny mlejsc na wszystkie seanse od 30 gr. DZIŠI 
Niebywałe napięcie akcji: 
oraz 2) Zaba- 
wna komedja 

Wielki podwójny program: 1) Monumentalne arcydzieło 
Tajniki sieci szpiegows. w czasie ubiegłej wojny z Niemcami 

Pat i Patachon i Zaczarowany dywan 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

od 30 gr. DZIŠI 
Ceny miejsc na wszystkie seanse 

Najpotenjaże 
arcydzieło z życia rosyjskiego p t. 
Rolę komiczną odtwarzają ulubieńcy FLIP i FLAP. 

Pieśniarz gór 
z udział. największ. barytona świata 

Lawrence Tibett 
Zupełnie nowa kopja, całkow. wykonana w kolor. naturałn. 

  

nejggtr NandlOWJ. 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

® pujące wpisy: 

W dniu 19.XII. 1932 r. 
579. I. Firma: Kino „Rewja*, Zespół Artystów dla 

eksploatacji Sali Miejskiej w Wilnie, Spółka z ograni: 
czoną odpowiedzialnością w Wilnie*. Prowadzenie 
przedsiębiorstwa kinowo-rewjowo-teatralnego. -Siedzi- 
ba w Wilnie, ul. Ostrobramska 5. Kapitał zakładowy 
10.000 złotych podznelony na 400 udziałów po 25 złot. 
każdy, całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spół 
ki stanowią zam, w Wilnie: Mieczysław Szpakiewicz 
przy ul. Słowackiego 17, Stanisław Pless-Janowski 
przy ul. Wileńskiej 14 i Bronisław Gloksin-Borski przy 
ul. W. Pohulanka 11. Wiszelkie umowy, zobowiązani», 
weksle, czeki, pełnomocnictwa, akty notarjalne i wszel- 
kie dokumenty, dotyczące zobowiązań podpisuje w 
imieniu spółki przynajmniej dwóch członków zarządu 
lub jeden członek zarządu i upoważniony. przez wszyst- 
kich trzech członków zarządu pełnomocnik. Spółka z o- 
graniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu, 
zeznanego przed Aleksandrem Różnowskim, notarju szem w Wilnie w dniu 2 grudnia 1932 r. za Nr. 4309 na czas nieokreślony. 

256/VT 

W dniu 3.XII. 1932 r. 
582. I. Firma: „Tekwil — Spółka z ograniczoną od. powiedzialnością*. Prowadzenie przedsiębiorstw han- dlowo — przemysłowych w dziedzinie produkcji i handlu tekturą, Siedziba w Wilnie, ul. Wileńska 14, Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 1933 r. Kapitat zakładowy 12600 złotych podzielony -na 126 udziałów PQ 100 złotych każdy całkowicie wpłacony. Zarzą l stanowią zam. w Wilnie: Włodzimierz Bielecki przy ulicy „Mickiewičza 22, Dawid Bunimowicz przy ul Słowackiego 17, Józef Fiedorowicz przy ul. Zygmun- towskiej 6, Mieczysław Bohdanowicz przy ul, Domi. nikańskiej 1 i Jakób Szeskin przy ulicy Mickiewicza 43. Wszelkiego rodzaju zobowiązania, weksle, czeki, umowy i pełnomoctnictwa w imieniu spółki podpisu- ją pod stemjplem firmowym trzej zarządcy lub ich peźmomocnicy przyczem dwa podpisy winny być z grupy udziałowców — Bohdanowicza, Bieleckiego i Fiedorowicza lub ich pełnomocników. Koresponden- cję miezawierającą zobowiązania podpisuje każdy <członek zarządu. Spółka z ogr, odpow., zawarta na mocy aktu zeznanego przed .Notanjuszem Janem Buy- ko w Wiilnie dnia 16 grudnia 1932 r. pod Nr. 3890 na czas nieokreślony. 257/V1 

W dniu 24.1. 1933 r. 
586.1. Firma: „Spółka Autobusowa Wilno—Mej- szagoła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością *. 

Utrzymywanie pozamiejskiej komunikacji autobuso- wej na szlaku Wilno—Mejszagoła. Siedziba w Wilnie, 
ul. Mickiewicza 11 m, 9, „Przedsiębiorstwo istnieje od 
1 stycznia 1933 r. Kapitał zakładowy 2.100 złotych po- 
dzielony na 21 udziałów po 100 złotych każdy całko- 
wicie wpłacony. Zarząd stanowią: Zygmunt Wołejkc, 
zam. w Wilnie, zauł. Oranżeryjny 3 m. 8, Helena G*- 
lun zam. w Mejszagole, pow. Wileńsko-Trockieg 

* Fryderyk Saletis, zam. w Mejszagole pow. Wil.-Troc. 
Wszystkie akty umowy weksle, indosy, czeki pleni- 
potencje i wszelkiego rodzaju zobowiązania winny 
być podpisywane przez dwóch członków zarządu pod 
stemiplem firmowym, pokwitowania z odbioru pie: 

/niędzy korespondencji zwykłej poleconej przesył:k 
pocztowych i kolejowych oraz wszelkich innych na' 
leżności może podpisywać pod stemplem firmowym 
każdy członek zarządu. Spółka z ograniczoną 04dpo- 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego w 

"dn. 16.VI. 1932 r, pod Nr, 1844 przed Władysław=m 
Strzałko, Notarjuszem w Wilnie i zawarta na czas 
nieograniczony, 262/V1. 

W dniu 13.1. 1933 r. 
584.1. Firma: „Kolonja — Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością*. Skład materjałów leśnych bu- 
dowlanych i opałowych. Siedziba w Wilnie, Kolonja 
Wileńska przy zbiegu ulic Krętnej i.Dolnej Nr. 2—-27. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 2 stycznia 1933 r. Kapi- 
tał zakładowy 2.000 złotych podzielony na 20 udziałów: 

    

ZARZĄD 

Kovoje Pikų Demo i Pagina 
ogłasza, że w dniu 30-go kwietnia 1933 r. o godz. 5-ej po poł. w lokalu Zarządu 
w Wilnie przy ul. W. Pohulanka 15—15, odbędzie się zwyczajne Walne Zgro- 
madzenie akcjonarjuszów z następującym porządkiem dziennym: 

przewodniczącego, i wybór 
1) zagajenie 

2) sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) zatwierdzenie bilansu i rachunku strat i zysków za 1932 rok, 4) wybory Za- 
rządu oraz Komisji Rewizyjnej, 5) wolne wnioski. 
  

Komitet Nadzorczy T-wa Kredytowego m. Wilna 
zaprasza pp. Pełnomocników Towarzystwa na Doroczne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w sobotę, dnia 29 kwietnia 1933roku, o godz. 6-ej po poł. w lokalu 
Towarzystwa przy ul. Jagiellońskiej Nr. 14 z następującym porządkiem dziennym: 
1) zagajenie i wybór przewodniczącego; 2) bilans oraz sprawozdanie Zarządu, 
Komitetu Nadzorczego i Komisji Rewizyjnej; 3) sprawa użycia nadwyżki bilan- 
sowej; 4) preliminarz wpływów i wydatków na rok 1933; 5i sprawa obniżenia 
oprocentowania i przedłużenia okresów umorzenia 8% pożyczek i listów zastaw- 
nych; 6) sprawa konwerzji zaległych należności i innych ulg dla członków T-wa; 
7) sprawa wznowienia działalności emisyjnej Towarzystwa; 8: zatwierdzenie wy- 
kazu członków Towarzystwa i ustalen'e daty zwołania Zebrań Wyborczych ca- 
lem wyboru Pełnomocników Towarzystwa ($ 67 statutu); 9 wybór na miejece 
ustępujących członka Zarządu i zastępcy; 10) wybór na miejsce ustępująch Pre- 
zesa i jednego członka Komitetu Nadzorczego oraz jednego zastępcy; .11) wybór Komisji Szacunkowej i Rewizyjnej; 

Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obec- UWAGA! 
12) wolne wnioski. 

  

  

nych na niem Pełnomocników ($ 74 statutu). 

po 100 zł. każdy całkowicie wpłacony. Zarząd spółk: 
stanowią aks Giermajze zam, w Wilnie, ul. Św. Fi- 
lipa 4 i Abram Giermajze zam. w Wilnie, ul. Miczie- 
wicza 39. Wszelkie umowy, weksle, czeki, zobowią- 
zania, pełnomocnictwa i akty winny być w imien'u 
spółki podpisywane pod” stemplem firmowym przez 
obu zarządców. Korespondencję niezawierającą zabo 
wiązań oraz pokwitowania z odbioru dla spółki wszeł- 
kich. należności. korespondencji zwykłej poleconej 
pieniędzy z:przekazów, posyłek i t.p. podpisuje jeden 
zarządca. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
zawarta na mocy aktu. zeznanego dnia 2 stycznia 

   

   
1933 r. pod Nr. 8 przed Jułjanem Marcelim Korsa- j 
kiem, Notarjuszem w Wilnie, na czas nieograniczony. 

262/V1. 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

  

I. S. MILL. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 
Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

ładnie oprawioną książkę. 
ETUI 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowa 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 1 4—5, 

Й. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

  

Akuszegka 

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

W. Z.P. Nr. 69 

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

      

W. Z. P. 29. tamże gabinet kosm. 2 
my, usuwa zmarszczki, bre- 

DOKTOR dawki, kurzaiki i wągry, 
Janina W. Z. P. 48. 832: 

  

PIOTROWICZ-JURCZEKKOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

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

z” weksel z wy- 
stawienia Efrosiny 

Fietrowej, płatny 24.VII. 
1933 r. w Wilnie przy ul. 
Mickiewicze 10 na sumę 
100 zł. — unieważnia się     

SIELAWKI wędzone, 
skrzynki po 2'/, kilo netto 
2.75 zł. przy odbiorze 3 
skrzynek po 2.20, czyli 
3 skrzynki 6.50 zł. Świeży 
Iosoš sztuki od 5 kilo— 
cena za '/, kilo 2.58 zł. 
z wszelkiemi opłatami 
pocztowsmi na miejsce 
odbioru. Po uprzedniem 
K DA 

P. K. O. Nr. 202.589 
Gdzielamć50/, ssbętu: 

Wysyła towar codziennie 
świeży 

M. Mielcuszny, Hel. : 

KUPIĘ 
fotwark około 100 ha 

  

blisko szosy ew. stacji 
kolejowej, Zgłoszenia в 
podaniem warunków do 
administracjj pod „fol- 

wark'*, 

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje po 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego" pod nau 
czycielka. 

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

pod „Udzielam* 

nadja-lelegrafita 
poszukuje posady. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera  Wileńsk.* 

pod „Rtelegr“. 

  

  

  

— Kiro! — rzekł, podchodząc do 
niej. — Spełniłem moje zadanie! Je- 
steś wolna i nic ci nie zagraża! Pozwól 
mi się oddalić! 

Wyciągnęła na pożegnanie rękę. 

Kira miała teraz figlarną minkę. 
Podała mu swą rączkę, lecz umyślnie 

przedłużyła uścisk, 5 
-— Nie! — odparła. — Nie potóm 

cię wyciągnęła z łap warjata, żebyś 
miał mi uciekać! Jesteś moim męż:1a 
i nim pozostaniesz! 8 

— Najdroższa! — wykrzyknął w 
porywie radości. — Czy aby nie żar- 
tu jesz ? 

 Poczęła się gwałtownie, śmiać. 

— Pamiętasz wciąż 
Krysię i jej „kawały*? Dawna Krysia 
umarła bezpowrotnie!: Chyba pojąłeś 
wszystko? 

— Pojąłem... pojąłem... — szep: 
tał, — I o ile dawniej kochałem Kry- 
się, teraz po stokroć wolę Kirę! 

— Wolisz nawet moje prawdziwe 
imię? 3 

=== haku 

  

  

  

  

Choć zresztą... Kobieta 
tem więcej jest kochana, im bardziej 
jest tajemnicza! 

  

poprzednią, 

* męża! Nie narzeczonego, u 

— Może! Ale ja nie zamierzam na 
pl zyszłość otaczać się tajemniczością! 
jestem zwykłą kobietą, która lubi 
spokój i domowe ognisko! 

   

A teraz 
„choć ze mną! —- pociągnęła go za ra 
mię. 

— Dokąd? 

— Dokąd? Do dziadka! Przecież 
muszę cię przedstawić dziadkowi! 

Turski nie wiele rozumiał, ale po- 
„kotnie podążył za Kirą. | 

Ta przebiegła szereg pokojów i za. 
stukała do sabinetu starego księcia 
Ostrogskiego. : 

— Dziadku! — oświadczyła wcho- 
dząc i wciągając prawie ża sobą "Tu. 
skiego, — Przyszłam ei przedstawić 

męża! Jest 
nim Stefan Turski. Е 

Dobrze, że tego dnia starą książ; 
był wviątkowo ospały. Nie wiełe r.- 
zumiał, co się dokoła niego działo i 
vie posłyszał dramatycznej sceny, któ 
ra niedawno miała miejsce w salonie. 

"Zamiast więc cisnąć w Kirę książkę, 
która spoczywała na jego kolanach, ° 
co możć uczyniłby winnym wypadku 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

za podobne „oświadczenie* i nazwać 
ją warjatką, burknął: 

-- Znów męża? Po narzeczonym 
13329 Spodziewałem się tego! I czemu 
do pokoju wpadasz bez zapukania? 
jestem zmęczony i senny... Jutro ię 

sprawę TOzwažę... : 

I podczas, gdy Kira składała przed 
im najpiękniejszy „dyg*, a Turski 
cszołomiony kłaniał się głęboko, Ost- 

rogski zapadł w swą zwykłą drzemkę, 
a tylko jego wargi mamrotały niewy- 
raźnie: 

— Turski? Co za Turski? Zdaje 
ме że porządne nazwisko? Któryś 
Turski był znanym biskupem za Sta- 
nisława Augusta... Zawsze wolę go... 
niż nie figurującego w żadnym her- 
barzu Trauba... 

—- Idziemy! — zadecydowała Ki- 
ra, na palcach opuszczając gabinet 

i cicho zamykając drzwi. — Formal- 
ność została załatwiona... a przy 
dziadku... całować się nie wyada. 

I pierwsza wyciągnęła do męża 
swe ramiona. 

(Koniec). 

    

L 

 


