
Rok X. Fir, 

        

SEDAKCJA * ADMINISTRACJA : Wilns, 

  

Przestroga 
Ryskie „Jawnakas Žinas“ Nr. 

zamieszczają wywiad z przewodni- 

czącym komisji do spraw zagranic/- 

nych Sejmu łotewskiego F. Cielensem 

p. t. „Dokąd idzie Litwa?“ Niezmier- 

nic interesujące wywody p. Ciełensa 

mają brzmienie następujące: 

„Przy obeenej sytuacji międzynarodowej 
utwcrzenie związku trzech państw balty 
kieh jest zadaniem bardzo ważnem. Po umoc 
nieniu się Hitiera w Niemezec aje się rze- 
czą ecraz bardziej wyraźną, że wojna polsko 

— niemiecka jest nieunikniona. Zachodzi je- 
dnak pytanie, kiedy się ta wojna rezpocznie 
— za pół reku? za rek? czy za dwa lata? 
Już checnie stosunki polsko — niemieckie 
doszły do nerwowonego naprężenia, Już 
przed dwema tygodniami dało się to zauw 
żyć w związku z konfliktem co do Wester 
platte. W takich warunkach, gdy Korytarz 
Gdański pełny jest wojska, każde małe star- 
eie na graniey polsko — niemieckiej może 
być iskrą, która wywoła pożar. Wojna pol- 
ske — niemiecka może się juź rozpocząć w 
najbliższym czasie. 

Przy tak poważnej sytuacji międzynaro- 

dowej związek, a nawet całkowita federae 

     

     
  

  

   

  

    

   

    
  

trzech państw bałtyckich jest niezbędna. Cele 

nacjonałistycznych i wojowni emiec 
w stosunku do Litwinów, Łotyszów 

    

czyków są znane. Obecnie nacjona 
wcjownicze Niemcy się odradzają i z tem 
większym temperamentem psychologicznym 
ciągną na wschód, Krółewiee jest w stosunku 
de Łctwy tem, czem dla Francji była za cza 

»wcłucji Koblencja, gdzie się 

grupowali wygnani z. Francji obszarnicy, 

Wprawdzie w ehwili obeenej niebezpieczeń- 
stwo Łotwie jeszcze nie grezi, jednak Litwa, 
prewadzena przez yeh obcenych krótko- 
wzreeznych przywódców, może się szybko 
znaleźć w przeć у 

Jzkie stanewisko zamierza Litwa zaj 
w wypadku wejny niemieckiej? 
Litwa powinna dać nie odpowiedź, 

szęze zapóźno. Jak w: 
obcćne litewskie stery rz. 

> ane osizzgnięcie jedy- 
zagranicznej, a mia- 

newieie edzyskania Litewskie sfe! 
rządzące mają nadzieję, przy obecnej 
tuacji międzynarcdowej bądź sama Polska 

bądź jakiś większy, czy mstejszy pośrednik 

zaproponuje Litwie, Wiilno, O ile jednak moż 
na sądzić, polskie stery rządzące wcale nie 

myślą oddać Wilna Litwie, a je ie się cie- 

szą, że kierownicze sfery litewskie znowu 

zaczynają się kumać z hitlerowskiemi Niem- 

sami i przygotowują się (Litwini) do taj- 

nego. czy. ctwartego sojuszu z hitlerowskie- 

mi Niemcami przeciwko Polsee. Tego rodza- 

ju kurs litewskiej polityki zagranieznej sta- 
nówić mcże dia stronników Polski Mocar- 
stwowej dobrą okazję do okupowania całej 

Litwy. Istotnie, o ile tylko Litwa w ten 
sposób w przymierzu z Niemcami zecheiu- 
łaby odebrać ed Polski Wilno, skończyć. się 
to meże utratą przez Litwę niepodległo: 

Przyjąwszy, jak najpomyślniejszą dla Ji- 
tewskich spekułaeyj połitycznych możźliwość 
całkowitego zwyciestwa niemieckiego w sto- 

sunku do Polski, nie ułega najmniejszej wąt- 

pliwości, że Niemey hitlerowskie nietylko zx 

swą pomóc odbiorą od Litwy Kłajpedę lecz 

pod takim, czy innym pretekstem pochłoną 

całą Litwę. Przyjąwszy drugą możliwość nie- 

całkowitego zwycięstwa niemieckiego i podpi 
sania pokoju drogą pewnych kompromisów, 
Polska byłaby zmuszona oddać Niemeom Ko 
rytarz Pomorski leez Niemcy zgodziłyby się, 

by Polska otrzymała nówy korytarz z wyj- 

ściem na morze Bałtyckie poprzez litewską 

Kłajpedę, Wreszeie trzecia możliwość: zwy- 

elestwo Pelski. Co Połska uczyni z Litwa, 0 

ile w wojnie polske — niemieckiej Litwa bę- 
dzie scjusznieczką Niemiec? I w tym wypad 
ku nadejdzie kres niepadłegłości litewskiej. 

Wydaje się jednak. że z chwilą wybucha 
wojny polsko — niemieckiej Polska, nie cze 
kająe na wyniki wojny, zażąda odrazu drogą 

ultimatum wyraźnej odpowiedzi od Litwy: 

ezy chee ona (Litwa) stanąć z Niemcami prze 
ciwko Polsee i jakie może dać gwarancje. 
że tak się nie stanie. W wypadku niewyraźnej 
Gdpowiedzi Litwy, siedem — osiem dys*- 
zyj polskich w ciągu póru dni okupowałoby 
sojuszniczkę emiee — Litwę, by w ten 
sposób osłenić pod względem strategicznym 
swój front półnceny. O ileby Litwa pozostała 
sojuszriezka Niemiee, Polska byłaby zmu- 

szona dążyć do Królewca przez Kowno. 

Co może uchrenić od tych możliwości? 
Czyżby Resja Sowiecka? Wózystkie znaki 
wskazują, że między Połską a Sowietami do- 
konywa się pośpieszne zbliżenie i współpra- 
ea polityczna przeciwko hitlerowskim Niem 
com, W chwili oheeneį Rosja weałe nie jest 
zainteresowana, by hitlerowskie Niemey po- 
przez fas towską Litwę wdzierały się w 
strone Wilna, in, słowy w stronę Połocka. 

Przeciwnie, Sowiety sa zainteresowane w 
tem, by hitlerowskie Niemey były jak najda- 
lej ed granie sowieckich. O ile Sowietom 
kiedykolwiek groziło niebezpieczeństwo In- 
terwenejonizmu, to właśnie teraz, kiedy hit- 
leryzm publieznie ogłasza się za apostoła kon 
trrewolucji. 

Czy Łotwa mogłaby dcpomóc Łitwie w 
takiej sytuacji? Większość narodu łotewskie 
go przyznaje iż niezawisła Litwa jest potrzeb 

na dla ochrony niezawisłości łotewskiej, W 
1920 r. secjałdemokraci łotewsey kategoryez 

nie zażadali, by Łotwa powstrzymała ofen- 
zywę Żeligowskiego na Kowno. Minister Me- 
jerovies posłał wtedy depeszę do Warszawy 

i efenzywa polska ustała. 
Jakie jednak mogą być stosunki łotewskie 

z zagrożoną Litwą, o iłeby ta ostatnia pozo- 
stała sojuszniczką hitlerowskich Niemiec? 
Niestety, Litwa w takim charakterze staje 
się również wregiem Łotwy. Na los Litwy 
możnaby w takim razie patrzeć ze współ- 
czuciem, 

W. tej deniosłej ehwili potrzebna wyraź- 
na odpowiedź na pytanie „Quo vadis Litua- 
nia?* Jeszeze nie jest zapóźno, Jeszcze Lit 
wa ma czas się wypowiedzieć, czy echce zwią 
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na czasie. Plenarne posiedzenie Klubu B. B.W.R. 
Przemówienie prezesa Sławka. 

uchwalajy rezolucje, czy też w innej iormie 

zku trzech państw bałtyckich, eo jedynie mo- 
że uchronić interesy państwa i narodu Htew 
skiego, czy też x zawiązanemi oczami runie 
w przepaść? Czy naród litewski zdoła roz- 
ruszać swe sfery rządzące? Jest to kwestja 
żyela i śmierei*. 

® ® 

Dostarczone przez „Wilbi* 

tłumaczenie wywodów p. Cielensa 

arukujemy w całości, zasługują one 

Lywiem na najpilniejszą uwagę. Przy- 

cy Ko- 

nam 

znać trzeba, że przewodnicz 

  

misji spraw zagran. sejmu ioiewskie- 
go bardzo trzeźwo i trafnie ocenia sy- 

tuację państw bałtyckich wobec gwał 

townej erupji hitleryzmu w  Niem- 

czech. Stanowisko Litwy jest istotnie 

schillesową piętą tej sytuacji, i oba- 

wy p. Cielensa co do możliwych sku- 

tsów wyłamania się Kowna ze wspól 

nej linji postępowania państw bałty- 

ckich świadczą oO wielkiej przenikli- 

wości polityka łotewskiego. 

P. Cielens wychodzi z założenia, 

że konflikt zbrojny polsko-niemiecki 

jest hieunikniony. Nie podzielamy te- 

go przekonania autora, mimo że nikt 

zapewne w Polsce nie zamyka oczu 

na możliwość takiego konfliktu. Je- 

cnak to co jest możliwe, nie jest jesz- 

cze nieuniknione. Siła napięcia na- 

miętności politycznych jest: wielkoś- 

cią nieobliczalną. Ale i siła oporu, о- 

partego na przekonaniu słuszności 

swego prawa, jest taką samą. Ktoby 

chciat oprzec swe przewidywania a 

wynikach starcia na suchem zestawie 

cyfr, dotyczących niu mater- 

jalnych elementów wojny, mógł- 

by zawieść się srodze. 

P. Ciełens zajmuje się losem Lif- 

na wypadek zbrojnego konfliktu 

polsko-niemieckiego. Przewiduje tro- 

jaką możliwość wyniku starcia i w 

każdym z tych trzech wypadków wi- 

wy 

dzi przyszłość Litwy w czarnych ko- 

lorach. W jędnym punkcie tylko nie 

zgadzamy się z nim: kiedy sądzi, ze 

również w razie zwycięstwa Polski 

„nadejdzie kres niepodległości litew- 

skiej', Polska nie może żywić zamia- 

ru anektowania Litwy. Nie ležy to na 

linji jej zasadniczej polityki w stosun 

ku do Litwy i do innych państw bał- 

tyckich, które chciałaby widzieć zwią 

zane wspólnym węzłem przyjaźni i 

ścisłej współpracy ze sobą, Wielki 

Związek Bałtycki powinien się skła- 

dać z wolnych i niezawisłych naro- 

dów, połączonych nie przymusem, 

lcez zrozumieniem wspólnego intere- 

Pozbawienie Litwy niepodległos- 

ci byłoby przerzuceniem kary za błę- 

dy rządu na cały naród litewski, któ- 

ry w obecnej jego sytuacji nie można 

czynić odpowiedzialnym za politykę 

p. Zauniusa. 

  

su. 

P. Cielens nie pomija też pewnych 

rozważań strategicznych, co do któ- 

tych trudno byłoby z nim się spierać. 

Litwa jako sojuszniczka Niemiec w 

razie konfliktu zbrojnego staje się 

strategicznie wrogiem Polski. 

'ło trzeba z przykrością, ale i bez og- 

ródek stwierdzić, nie przesądzając 

zresztą jakie z tego faktu wyniknąć 

mogą bezpośrednie konsekwencje, P. 

Cielens ocenia rzeczy jasno i trafnie, 

kiedy mówi, sojusz z Niemcami 

stawia Litwę w obozie wrogów Łot- 

wy i wzywa naród litewski by się za- 

stanowił nad tem dokąd go prowa- 

dzą. Cokołwiek najbliższa przyszłość 

nam przyniesie, problem postawiony 
przez p, Cielensa w końcu jego wywo- 

dów musi w Litwie znałeźć rozwią- 

'Testis. 

że 

zanie. 

  

W średę o godzinie 1.45 odbyło się ple- 
narne posiedzenie Klubu Parlamentarnego 

Postów i Senatorów BBWR., na którem pre 
zes Walery Sławek wygłosił przemówienie, 

PRACE BBWR. W PARLAMENCIE. 

Omawiając na wstępie prace posłów BR, 
prezes Sławek stwierdził, że dzięki poważne 
mu, pozbawieniu momentów  demagogicz- 
nych systemowi pracy i dzięki temu, że. Bez- 
partyjny Blek nie miał tendencji na złość 
rządowi wykoszławiać jego zamierzeń, mógł 
en przeprowadzić szereg poważnych ustaw, 
porządkującyeh wewnętrzną organizację pań 

stws, Dałej mówea zaznaczył, że sżyszał od 
wielu sób, że zarówno w metodzie, jak i w 
wartości praey osiągnięto w tym Scjmie po- 
ziem wyższy w porównaniu z poprzedniemi 
Sejmami, Prezes Sławek zwraca uwagę, że 

w dyskusji na plemum i w komisjach zbyt 
wiele peświęca się miejsca ma polemikę z 
przeciwnikami politycznymi. To może się 
stać niebezpieczne, gdyż grozi tem, że posło- 
wie B. B. mogą być wciągnięci w atmosżerę 
gadania, która nikogo nie obchodzi i zacz- 
ną zatraeać poczucie tej rzeczywistiści, któ- 
ra jest w życiu poza ścianami Sejmu, a nie w 
słownej walee © argumenty. 

Musimy rozumieć — mówi prezes Sławck 
— że na nas spada edpowiedziałność za pra- 
wa, które naszemi głowami ustanawiamy i 
sąd o nas będzie wydany w ocenie tej na- 
szeį praey, a nie w uznaniu pelemieznych 
sukeesów, 

ORGANIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA, 

Mówiąe o oddziaływaniu na społeczeńst- 
wa i wychowaniu jego myśli politycznej, pre 
zes Sławek powiedział: 

Już w związku z naszą pracą, Ściśle usta- 
wedawezą, rozchodzą z tej lzky i przedostają 

się do społeczeństwa wizdomości © tem, że 
służbę i niesienie ofiar na rzeez państwu 

uważamy. za drogowskaz naszego postępo* 
e pazatem staramy się doprowadzić 

i dsprowadzamy do porozumienia i uzgod- 
nienia rozbieżnych tendencyj i interesów, żę 
w ten spasób osiągamy koordynację sił, za- 
miast ich rozbijania. Tę naszą roię spełeczen 
stwo rczumie. To też zaczyna się urabiać sto 
sunek społeczeństwa do państwa bardziej ra 
cjonalny, niż ten, jaki się wytworzył pod 
wpływem poprzednich metod politycznych i 
Gdgłosów z. dawniejszych sejmów. Niemniej 
przeto w tej dziedzinie, w dziedzinie rozum- 
nege ułożenia współdziałania obywatela z 
państwem jesteśmy jeszeze daleko od rezul- 
tatów, któreby nas zadowalały. 

   

      

   

  

Stan obecny ekreśliłbym, jako bierne u 
zaawanie potrzeby ofiary na rzecz państwa, 
natomiast do rozwinięcia ezynnego współ- 
działania musimy dopiere dążyć, To właśnie 
musimy sobie postawić za €el i do tego mu- 
simy dostosować metoży i iormy organizo- 
wania społeczeństwa. Formy organizacji mu 
szą być dostosowane do zamiarów, jakie się 

ma. 

Liczebna siła organizacyj niepodległościo 
wych była zawsze mała, a wpływ ich na bieg 
wypadków okaza się ogromny. Organizacje 
te żądały od ludzi, których skupiały w 
swych szeregach, aby pracowali. Zgłaszają- 

cych się kandydatów segregowano bardzo 
starannie. Kto głębszych wartości moralnych 

t ideowych sobą nie przedstawiał, ten do or- 
ganizacji przyjmowany nie był. Ten nielicz- 
ny, ale tak dobierany zespół ludzi stawał do 
walki o wielki eel. Otóż ostre kwalifikowa- 

nie ludzi, których się przyjmowało do orga- 
nizaeji, wiełki eel i żądanie ciężkiej pracy 

w warunkach, gdzie nikt korzyści materjal- 
nych znałeźć nie mógł, a zato giową stałe ry- 

zykowal, to wszystkć razem dało wielki 
wpływ na ofcczenie i wielkie sukcesy. Te 
same eechy pracy i taki sam dorohek był 
udziałem dawnej P, P, S. organizacji bojo- 
wej, Legjonów, P. 0. W., a później i szerszej 
masy żołnierzy walk o niepodległość i pań- 
stwo, Przyczem im trudniejsze były warun- 
ki, im dalszy wydawał się cel, tem większy 

wysiiek musiał być włożony przez tego, kto 
do wałki stawał, ale jednocześnie tem bogat- 
sze były jego przeżycia, tem więcej wyniósł 
on dla swojej wewnetrznej treści, tem siłniej 
szym sam się stawał, 

  

Gdybyśmy tege rodzaju wartości zdołali 
rezbudzič, to moglibyśmy sobie powiedzieć, 

ycie społeczeństwa naszego nr_-wiliśmy 
właściwy kierunek. Charakter praey jest 

dziś cdmienny, bardzo różniący się od tego, 
co było przed zdobyciem niepodległości. 

    

DWA TYPY ORGANIZACYJ SPOŁECZNYCH. 

My — oświadczył pos. Siawek — od same. 

gó początku epieraliśmy się 0. organizacje 
spcłeczne, siarając się zjednoczyć je z rzą- 
dem i państwem. Braliśmy pod uwagę, że 
skupiają się tam jakieś cele konkretne, ja- 
kieś zamiary wspólne, jakaś treść bardziej 
rzeczowa, niż polityczne gadanie na wiecach. 
Wśród organizacyj społecznych zarysowują 
się dwa typy. Jedne z nieh mają charakter 
cbrony takich. czy innych interesów bez 
względu na to, czy będą one tepowaly ak- 
tywnie, np., urządzały zjazały, strajki, wicet, 

  

  

W NIEMCZECH. 
Cofnięcie rozwiązania Stahlhelmu w Brunświku. 

BERLIN, (Pat). Przez eały dzień 
wczorajszy toczyła się w Brunświku 
konierenecja w sprawie 'zlikwidowa- 
nia konfliktu pomiędzy narodowymi 
socjalistami a miejscowym Stahihel- 

mem, 
W wyniku wieczornych narad z 

ininistrem Rzeszy Sełdte, będącym ró 
wnocześnie naczelnym przywódcą 
Stuhlheimu, wyd. komunikat, stwier- 
dzający pełną aprobatę rządu Rzeszy 
dla zarządzeń, wydanych przez brun- 
świeckiego ministra spraw wewnętrz- 

Niemiecki Katolicyzm 
[BBRLIN, (Pat). Konferencja bi- 

skupów w Fuldzie ogłosiła deklara- 
cję. w której, wobec autorytatywne: 
gu oświadczenia przedstawicieli : 
du Rzeszy, będących równocześni:: 
kierownikami partji narodowo-socja- 

ie praw kościoła katolickiego w 

      

nych Klaggersa. Zapowiedziano rów- 
wież wdrożenie postępowania dyscy- 
plinarnego przez kierownietwo Stahi- 
helmu przeciwko winnym oraz cofnię 
vie przez ministra Klaggersa zarządze 
nia, rozwiązującego organizację Stahl 
kelmu na terenie Brunświku  począ 
wszy od 1 kwietnia. Późnym wieczo- 
rem zaczęto wypuszczać z aresztu 
1350 aresztowanych członków Stahi- 
helmu grupami po 50 osób. 100 aresz- 
towanyeh przeprowadzono do Wol- 
fenbustteł. 

wobec hitlerowców. 
stycznej, zapewniającego poszano- 
Niemezech znosi swe zarządzenia 
przeciwko hitlerowcom.  Deklaracja 
zastrzega jednak że nie stanowi to co- 
tnięcia zawartego w poprzednio wy- 
danych oświadczeniach potępienia pe 
wnych błędów religijn. i moralnych. 

Ddwet" hitlerowców przeciwko Żydom. 
BERLIN, (Pat). Na posiedzeniu 

rady ministrów kanclerz Hitler oma- 
wiał przygotowania partji narodowo: 
socjalistycznej do akcji bojkotowej 
przeciwko Żydom, Hitler oświadczył, 
że akcja ta ujęta będzie w ramy ot 
ganizacji, w przeciwnym razie maso- 
wy ruch antyżydowski mógłby przy- 
jąć formy niepożadane. Akcję objęło 
kierownictwo partji narodowo-socja- 

    

listycznej. 
Nie dopuścimy do aktów gwałtu 

-— oświadczył Hitler. — Żydzi muszą 
Jednak uznać, że wojna żydowska 
przeciw Niemcom uderza najsilniej 
w samych Żydów niemieckich. Kan- 
clerz oświadczył w końcu, że ostatnie 

wiadomości z Londynu i Nowego Y 
orku świadczą o dalszem trwaniu ak- 
cji antyniemieckiej. 

        

   

  

„S$amorzutny bojkot" Żydów. 
BERLIN, (Pat). Cała prasa przynosi pel- 

ny tekst proklamacji bojkotowej partji aa- 
rodowo-socjalistycznej i wytycznych prowa- 
dzenia akcji przeciwko żydowskim składom 
towarowym, lekarzom i adwokatom. 

Z różnych miejscowości nadchodzą wia- 
domości © indywidualnych aktach bojkoto- 
wych. Organizacje  narodowo-soejalistyezne 
cglaszają przytem komunikaty, że akty te 
powstały samerzutnie, a nie z ich iniejaty- 

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc kwiecień i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 

Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 60.750 dla wszyst- 

kich prenumeratorów miejscowych i zamiejscowych. 

wy. Oddziały szturmowe wzywały w poszcze- 
gólnych wypadkach właścicieli sklepów ży- 
dowskich do nieošwietlania okien wystawo- 
wych, zamykania przedsiębiorstw i wypłaca 
nia swym praeownikom pensji zgóry. 

„Boersen Ztg.* motywuje te wystąpienia 
bojkotówe cdwetem za rozpowszechniane za- 
granicą alarmujące wiadomości o Niemczech. 

BERLIN, (Pat). Prasa donosi 6 opracowa 
niu nowych przepisów uboju, obowiązują- 
cych dla całego obszaru Rzeszy. Przepisy te 
przewidywać będą ogólny zakaz uboju rytual- 
nego. 

PRAKTYCZNE MOTYWY. 

BERLIN, (Pat). Ogłoszony został 
komunikat urzędowy, przestrzegają 
cy przed wybijaniem szyb wystawo- 
wych w sklepach żydowskich, gdyż 
zamachy takie nie godzą we właści- 
cieli sklepów, lecz narażają na straty 
niemieckie towarzystwa asekuracyj- 
ne. 

* ku zbiorowege. Daje to jeszeze: 

  

jest usprawiedliwiony cgólnym układem sto 
sunków, lecz nie znosi on w wychowaniu oby 
watela poczucia twórczej aktywnej jego roli. 
Obck tego typu organizacyj społecznych roz- 
winął się typ drugi całkiem odmienny. Głów 
ną jego cechą jest skupienie ludzi dia wy- 
konywania wspólnemi siłami pewnych za- 
mierzeń, np., bauczanie rolnika, aby przy 
zastosowaniu bardziej racjonalnych metod 
uprawy ziemi, uzyskiwał większe plony, aby 
zrzeszając się we współdzielniach, ułatwiał 
sobie zbycie swoich produktów, czy też za- 

kup rzeczy potrzebnych, Również wszelkiego 
rodzaju organizacje przysposobienia wojsko 
wego, straże ogniowe i t. p. dają wzory zrze- 
szenia się ludzi dla czynnego aktywnego sto- 

sunku człowieka do życia. Jeśli nawet nie- 
które z tych organizacyj zostały źłe posta- 
wiene i przeżywają pewnego rodzaju zala- 
manie, to jednak są one pożyteczne, gdyż 
prowadzą do wydobycia ze społeczeństwa 
energji twórczej, Do pracy tego rodzaju mo- 

żna w dość szerokim zakresie wykorzysły- 
wać nauczycieli szkół powszechnych. Jest to 
element ofiarny i naszą myśl przewodnią dość 
debrze rozumujący. 

Pragnąłbym, aby wartość organizacji ror- 

patrywano nietylko od streny, €0 опа robi 
dła ebywatela, ale czy i w jakim stopniu 
uczy się epierać na własnych siłach, na włas- 
nej pracy. Powtarzam, tylko własny wysiłek 

człowieka daje mu prawdziwe zdobycze i 
istotną radość pokonywania trudności, a dla 
państwa daje to podnoszenie naszego dorob- 

wysuwa na 
czcło ludzi, którzy z własnej dobrej wol 

się dokładać swe cegiełki pod budowę 
Rzeczypospolitej. Ludzie ci swą 

i swym przykładem wnoszą no- 

i w nasze życie, lecz trzeba jesz- 
dregi do takiego rozłcżenia obo- 

„ku na innych, ahy nietylko na ich barki 
spadzł ciężar praey, Oni jednak stanowić bę 
dą swojego rodzaju elitę, która własnym 
przykładem za sobą innych pociągnąć must. 
Jak dła tych, którzy w swoim czasie stanęli 
do walki © zdcbycie niepediegłości przy- 
Świecał wielki cel: mieć Polskę wełną, tak 
dzisiaj dla nowych zastępów działaczy must 
się stać celem wielkim: mieć Ją potężną. 
Mamy prawo żądać, ahy dla tego celu dany 
był wysiłek niepośledni. 

SPRAWA REFORMY ROLNEJ. 

Oprócz tych dwóch rodzajów naszych -nor 
malnych prae poselskich mamy przed sobą 

obowiązek uchwalenia konstytucji, Prace w 
tej dziedzinie posunęły się dość daleko. Re- 
teraty, wygłoszone w komisji konstytucyjnej 
stały na bardzo wysokim poziomie. Mater- 
jał został starannie zebrany i wszechstronnie 
cświetlony. Przyjęliśmy, jak panowie wie- 
dzą, za podstawę do rozważań nasz projekt, 
opracowany w 1928 reku i zgłoszony naj- 
pierw w Sejmie poprzednim, a później po 
raz drugi w Sejmie oheenym, Świat dzisiej- 
szy przeżywa wiełką rewołueję w dziedzi- 
nie zasad ustrojowych i szuka nowych zało- 
żeń, bo stare już nie odpowiadają potrzebom. 
Poszukujemy ich i my. Pragniemy, by ustrój 
nasz dawał najrozumniejsze rozwiązanie py- 
tania, jak powinne być zorganizowane pań- 
stwo, aby mogło z jednej strony spełniać 
wszystkie zadania, które na nie spadają, & 
drugiej jednak pozostawić jednostce jak naj: 
większą swobodę. Jeśli nawał innych prae nie 
pozwalał panom śledzić za tokiem prae kon- 
stytueyjnych, niech się panowie z tym ma- 
terjałem zapoznają. 

Po zakończeniu sesji budżetowej ciał usta 
wodawczych rozjedziemy się po kraju do 
prac organizacyjnych. Proszę więc. panów, 
ahy uwagi, które tu na ten temat wypowie- 
działem, eheieli stale mieć na względzie, 

Przemówienie swe prezes Sławek zakoń- 
czył życzeniem posłom Bezpartyjnego Bloku 
wesołych Świąt. 
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Zebranie towarzyskie 

u Premjera. 4 

WARSZAWA, (Pat). U p. premje-- 
ra Prystora odbyło się dzisiaj o godz. 
17 zebranie towarzyskie, na którem 
obecni byli pp. marszałkowie Sejmu i 
Senatu, członkowie rządu, prezes Naj 
wyższej lzby Kontroli gen. Krzemień- 
ski, posłowie i senatorowie. . 

Rozwiązanie surogatów 
Obwiepolu. 

LWÓW, (Pat), Na terenie woje- 
wództwa lwowskiego rozwiązane 2z0- 

na podstawie obowiązujących 
zepisów placówki „Ruchu Mło- 
ch“, jako zagrażające porządkowi 

publicznemu. Równoc i a tere- 
e Przemyśla rozwi 

warzyszenie pod nazwą .,Zrzeszenie 
Młodzieży Narodowej*, które jak 
stwierdzono. stanowiło placówkę Ru 
chu Młodych. Z posiadanych materja- 
łów wynika, że członkowie organiza- 
cji „Ruch Młodych** prowadzili dzia- 
łulność podburzającą, podrywającą а- 
utorytet władzy, szerzyłi nienawiść 
rasową, podejmowali usiłowania czy 
nnej akcji, zagrażającej porządkowi 
i bezpieczeństwu publicznemu. Obok 
działalności jawnej członkowie orga- 
izacji tej prowadzili również działał 

rość nielegalną i konspiracyjną. 

    

      

       
         

   

  

„Ruch Młodych* i Zrzeszenie Mło- 
dzieży Narodowej były organizacjami 
które powstały po rozwiązaniu Obozu 
Wielkiej Polski. 

Żądania gdańskich hitle- 
rowców odrzucone. 

GDAŃSK, (Pat). Po odbytych wezo 
į wieczorem naradach poszczegół- 

nych frakcyj w sprawie żądania hil- 
lurowców co do oddania im prezesury 
senatu i stanowiska senatora do spraw, 
wewnętrznych, dzisiaj rano na zebra- 
riu międzyfrakcyjnem uchwalono us- 
tatecznie odrzucić żądania hitlerow- 
ców, o czem prezydent senatu Ziehra 
zawiadomiony został w drodze pise- 
ranej. 

Kronika  telegraficzna. 
— W tramwajacąh Iwowskieh wybuchł 

strajk włoski na Ue wprowadz=nia przez Dy- 
rekcję nowego Tegulaminu. Traniwaje na mia 
sto nie wyjechały. й 

— Narcdowi socjališci w Wiedniu urzą- 
dziH pochód demonstracyjny. W! dziednicy 
Leopoldstadt atakowano przechodniów o wy 
glądzie żydowskim, Aresztowano 50 osób. 

— Zmrał pe dłuższej chorobie jedn z 
najwybitmiejszych inżynierów kolejowych ś. 
p. Stefan Stolzman, który pracował w kołej- 
nietwie. polskiem Gd pierwszej chwili niepo- 
dległości. : 

— Deficyt kończącego się w Angiji w dniu 
1 kwietnia r. b. roku budżetowego wynosi 

35.823.742 f. st. 

Samobójstwo generała 
rumuńskiego. 

BUKARESZT, (Pat), Dzisiaj po południu w 
miejscowości Crajova popełnił samobójstwo 
dowódca pierwszego k armji rumuń- 
skiej i sekretarz generalny ministerstwa woj- 
ny gen. Popesco, Przyczyna samobójstwa de- 
tychczas nieznana, 

    

  

  

    

  

Zamknięcie sesji 
WARSZAWA, (Pat). Na dzisiejszem płe- 

narnem posiedzeniu Sejmu przyjęte zostały 
niektóre poprawki Senatu do projektu usta- 
wy o ulgach w zakresie oprocentowania i 
terminów spłaty wierzytelności hipotecznych, 
dalej do projektu ustawy w sprawie wysokoś 
ci odsetek od wkładów i lokat w komunał- 
nych kasach oszczędności w spółdzielniach. 
Poprawki do ustawy o funduszu drogowym 
i kilku ch ustaw. 

Następnie Sejm przyjął wnioski komisji 
budżetowej o zatwierdzeniu zamknięć rachun 
ków państwowych za czas od 1-go kwietnia 
1929 do 31 marca 1930 r, i za okres od 1-g9 
kwietnia 1930 do 31 marca 1931 r. Sejm 
zamknięcia rachunkow»= zatwierdził i udzielił 
rządowi absolutorjum, 

Po wyczerpaniu porządku obrad zabrał 
głos p. marszałek Sejmu Świtalski. (Przemó- 

wienie marszałka Świtalskiego podajemy na 
2-giej str.). 

iPo przemówieniu marszałka Świtalskiego 
wszedł na trybunę p. prezes Rady Ministrów 
Aleksander Prystor i odczytał zarządzenie 

  
  

    

Sejmu i Senatu. 
Pana Przzydenta Rzeczypospołitej w sprawie 
zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej 
Sejmu. Zarządzenie to brzmi: 

Na podstawie art. 25 Konstytucji 
zamykam z dniem dzisiejszym sesję 
zwyczajną i budżetową Sejmu. 

(—) Prezydent Rzeczypospolitej 

Ignacy Mościcki. 

(—) Prezes Rady Ministrów 

Aleksander Prystor 

Warszawa, 29 marca 1933 r. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezes 
Kady Ministrów Aleksander Prystor 
odwiedził w dniu dzisiejszym p. mar- 
szułka Senatu Raczkiewicza, któremu 
wręczył zarządzenie Pana Prezydenta 
w sprawie zamknięcia sesji zwyczaj- 
nej i budżetowej Senatu. 

Obcięcie pensyj w St. Zjednoczonych. 
LONDYN, (Pat). Prezydent Roo- 

sevelt zarządził 15 proc. obcięcie wszy 
stkich _pensyj urzędników — рай- 
stwowych oraz wojskowych z dniem 
I-go kwietnia. Zarządzenie to zaosz- 
czędzi państwu rocznie 125 miljonów 

Musselini ma 
RZYM, (Pat), Wpobliżu pałacu Wenec- 

kiego policja aresztowała podejrzanego 0soh- 
nika, pręy którym znalezióno nabity rewel- 
wer. Aresztowany, którym, jak stwierdzona, 

dolarów. 
W obwieszczeniu swem Roosevelt 

oświadcza, że koszty utrzymania w 
Stanach Zjednoczonych w stosunku 
do roku 1928 zmniejszyły się o 21,7 
procent. 

„szczęście... 
jest niejaki Poggio, zcznał, że zamierzał da- 
konać zamachu na Mussoliniego, Śledztwo 
wykazało, że aresztowany jest niepoczytałny.
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Žakonczenie sesji sejmowej. 
Przemówienie Marszałka Sejmu Świtalskiego. 

DĄŻENIE DO POPRAWY 
GOSPODARCZEJ. — 

Zmaczenie kończącej się dziś sesji 
leży w tem. że przepracowaliśmy pod 
czas niej szereg ustaw, których wz 
jest niepoślednia. Wspólną cechą pra- 
vie wszystkich ustaw o charakierze 
ekonomicznym było szukanie sposo- 
bów, by życie gospodarcze przez przy 
stos mie się do zmienionych kry 
zysem warunków. mogło zwolna ock 
vąć się. Taki właśnie kierunek prac 
neszych został nam wytknięty przez 
przedłożenia rządowe, na których u 
cirwalenie Izba olbrzymią częś 
g: szasu zużyła. Przeświadczen 
©we projekty ustaw tworzą wiążącą 
się z sobą całość, że są wypływem 
dnego, rozważnie obmyślanego i b 
wahania przeprowadzonego planu, 
dawało większości tej Izby satystak - 
cję w pracy nad nieraz bardzo skom- 
plikowanemi zagadnieniami. 

Konsekwentne działanie rządu dw 

tej dziedzinie było zdaje mi się wy- 
czuwane przez caią lzbę i dlatego jak 
sądzę nieścisłe są wysuwane przy os- 
tatnich naszych debatach argumen: 
o bezprogramowości Rządu. 

W dążeniu do rówiowagi budże- 
towej Izba starała się jak najba: 
dziej pomóc rządowi, Obowiązek ak 
ceptowania w tej dziedzinie wyma- 
gań Rządu stał się w tym Sejmie ku 
icgorycznym imperatywem. Ideali 
zrównanie oczekiwanych dochodó » 
Państwa z jego wydatkami jest przy 

   
       

      

   

  

    

        

«©becnym kryzysie zagadnieniem bar- 
dzo ciężkiem. 

Osiągnięcie tego ideału, by nie - 
graniczając niezbędnych potrzeb Pań 

  

stwa móc roczne wydatki pokr w 
zupełności rocznemi dochodami jest 
możliwe  przedewszystkiem przez 
zwiększenie dochodu społecznego. 
Troską tą przepojona była olbrzymia 
część pracy tej wysokiej Izby. 

Cały kompleks ustaw, przez nas 
uchwalonych, zmniejsza ciężar dłu- 
gów, ich oprocentowanie i amortyzi- 
cji Ustawa o kartelach może zrów- 
nać nienaturalny dziś stosunek mię- 
dzy wolnemi a skomercjalizowanemi 
cenami. Ustawa o Funduszu Pracy 
może ożywić życie gospodarcze i pro 
dukcyjnie zatrudnić bezrobotnyc: 

Ustawy o czasie pracy, 0 urlopach 
o ubezpieczeniu społecznem zmierzają 
do przystosowania ciężaru świadczeń 
do zmniejszonego dochodu społeczne 
go, rozszerzając równocześnie pomi- 
mo kryzysu ich zakres na ka SĄ 
starości. Sejm, uchwalając te usławy 
ntorował drogę do osiągnięcia więk . 
szej, równowagi między podstawowe- 
mi elementami życia gospodarczego, 
dó „ūsunięčia dysproporcji pomiędzy 
cenami a kosztami produkcji. W tym 
samym kierunku szły nietylko pro- 
jekty rządowe ale także i poselska |- 
miejatywa ustawodawcza. 

BEZPŁODNOŚĆ OPOZYCJI. 
Miałem zawsze wrażenie, że przy 

uchwalaniu ustaw gospodarczych róż 
mice poglądów były sztucznie wyol- 
brzymiane. Nie były w tej Tzbie prze- 
ciwstawiane na serjo inne zipełnie 

. koncepcje, mające zło radykalnie u 
śunąć i być cudownym znachorskim 
lekiem na kryzys. Dlatego bardzo czę 
sło przy omawianiu tych spraw wy- 
dawało mi się z tego miejsca, że wo- 
jownicza mina, z jaką przeciwnicy pe 
wnych ustaw rožpoczynali mowę, by: 
ła t$lko ich zwyczajową ińaską i 
chrzęst zbroi z jakim wkraczali na 

Е 1гу1шпе, byt tylko nawykowym Tek- 
wizytem. ardzo wiele rządowych 
projektów ustaw Izba nieraz bardzo 
gruntownie, za zgodą oczywiście rzą- 
du, zmieniła. Sądzę, że wiełka część 
tych zmian okaże się słuszna. 

WARTOŚĆ RZECZOWEJ KRYTYKI. 
"Ile razy uwagi dobywane są ze 

skromnej. marynarki posła, którego 
ambicją jest sumienna znajomość те- 

   

  

  

      

alnego žycia, tylekroć jego zastrzeže- 
nia, jego przewidywania, jego oba- 
Wy, w jaki sposób może w realnem ży- 
ciu taki czy inny przepis ustawy się 

znachodzą posłuch, zwłasz- 
cza jeżeli płyną z troski o ogólny in- 
teres Państwa, nie o interesy tej czy 
innej grupy. I wtedy współudział po- 
stów w praeach ustawodawczych sta- 
J: się <ennym i potrzebnym. 

ZASADNICZY SPÓR O ZAKRES 
WPŁYWU PAŃSTWA NA ŻYCIE. 

Przy uchwalaniu ustaw, które po- 
siadaly i polityczną stronę zagadnie- 
nia toczył się w tej Izbie spór ustawi- 
czny między dwoma poglądami: Sejm 
w swej większości stanął na stanowi- 

sku, że w dzisiejszych warunkach ży- 
cia możność ingerowania w imię in- 
teresu ogólnego staje się koniecznoś- 
cią zarówno w dziedzinie zjawisk go: 
spodarczych, jak tem bardziej tam, 
gdzie polityczne interesy Państwa w 
grę wchodzą. Mniejszość tej Izby stu- 
je przeciwstawia się zwiększaniu 
wpływu czynnika państwowego na ży 
cie społeczne. 

Nie sądzę, by istniały w tej Izbie 
dogmatyczne zastrzeżenia co do ko- 
nieczności ingerowania Państwa w |- 
mię dobra ogólnego. Sejm w swej wię 
kszości stał na stanowisku, że w dz: 
siejszych warunkach należy czynai- 
kowi rządowemu w bardzo wielu dzie 
dzinach otworzyć bramy, przez które 
mógłby we bez łamania ustaw i w 
razie konieczności normować życie w 
imię ogólnego dobra. 

ROLA OBECNEGO SEJMU. 

Obecny Sejm normuje drogą usta - 
wodawczą wielkie dziedziny życia spo 
łecznego, ujednostajnia je na całym 
obszarze Polski, usuwa odrębności, 
które nie były naszą, a zaborczą wła- 

      

  

  

   

      

  

ściwością, daje państwu te ustawy. 
których od nas wymaga konstytucja, 
a które przez dziesięć przeszło lat, 
mimo jej nakazu, nie były realizowa- 
ne. Jeżeli panow 
du przejrzenia 
cji, zapowiadających, że 
stawy to lub inne z 
nowienie konstytucji gółowo u- 
normują, — to panowie przekonają 
Sie, Je -Z..tycl obowiązków, nałożo 
nych przez konstytucję, obecny Sejm 
zdołał już wykonać, a w cie — eo 
najważniejsza —- że dzięki panów pra 
cy życie polityczne Polski płynie bez 
wstrząsów, W tej sesji odstąpiono na- 
wet od tradycyjnego dotychczas stut- 
wiania choćby jednego wniosku o vo- 
lum nieufności dla rządu. Stenogram 
obecnej sesji rzadko notuje niemiie 
Gla każdego, a dla powagi ciał ust1- 
wodawczych niestosowne słowa „wrza 
wa, wrzawa. Dwukrotnie, jak się 
zdaje, usiłowano w obecnej sesji za- 
stosować taktykę obstrukeyjną i dwa 
гаху przekonano się chyba, że broń 
ła w naszej Izbie jest zupełnie bezsku 
teczna. Chciałbym widzieć w tym о- 
bjawie nie co innego, jak tyłko do- 
wód trafnej oceny ze sirony panó 
że społeczeństwo <iemonstra nie 
Ga, ani nie uważa ich za lekarstwa, 

mogące ulżyć jego doli. 
Nie przechodzimy w strząsów. tak 

dziś w ecie częstych i nie marn - 
trawimy na nie swej energji, tem sa- 
mem ciułamy kapitał siły dla pans!- 
wa, które tej siły zawsze potrzebuje, 
a Polska może z czasem potrzebować 
jej bardzo i to bardzo dużo. 

Sprawozdanie z prac minionej se- 
Sj: złożę Panu Prezydentowi R 
pospolitej. psie rządu 
lam sobie wy ć podziękowanie 
lojalną współpracę z Izbą. (Długotrwa 
łe ok i). 

  

  

  

artykułów konstytu- 
późniejsze u- 
dnicze posta- 
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SZKOŁĄ OSZCZĘDNOŚCI 
jest POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Cio ostatni cennik: chusteczki do nosa od 15 gr., 

WILNO, UL. ZAMKOWA Nr. 3, 

torebki damskie od 2 zł., 

  

  

. 83 (2624) 

  

tel. 6-46. 

parasolki od 4 zł., 
koszulki madapolam od 1.80 zł., skarpetki, krawaty, kojzkii it. p. 

  

    
Usuwa * zmarszczki, 
zapobiega tworzeniu 

się nowych, usuwa 
plamy i pryszcze. 

  

Szczątki Nungessera i Coli 
odnalezione go 6 latach. 

PETIT PARISIEN* przynosi sensacyjna 
wiadomość, że na jednej z wysepek koło No- 
wej Ziemi, G sto kilometrów zaledwie oddx- 
Ionej cd łądu amerykańskiego drwale znależ- 
li dwa ludzkie szkielety i szczątki metalowe 
go samołetu, Jeśli wiadomość się sprawdzi — 
a francuskie ministerstwo lotnictwa wysłało 
już na bezłudną wysepkę swych łudzi — to 
byłyby to zwłoki słynnych awjatorów francu 
skich, Nungessera i Coli, którym w sześć iat 
po Śmierci przypadłaby sława  pierwszyeu 
zdobywców Atlantyku. Jak wiadomo, po ien 
tragieznem zaginięciu pierwszy Łindberg po 
konai „wielki sław budząe entuzjazm i smu 
tek zarazem w sćrcach rodaków zaginionych 
asów. 

Jak zginęłi Nungesser i Cell? Niewiado- 
mie czy uda się to ustałić, Lądowsli w fatal 
nych warunkach, na ziemi bezludnej. Może 
rozbili się przy łądowaniu? Może umarli z 
głodu? Nie mieli z sobą aparatu radjowego, 
hy utrzymać łączność ze Światem... 

jeśli wiudomość się sprawdzi, Francja 
wyśle specjalnie krążownik, na którym wró- 
cą zwłeki tragicznych pierwszych zwycięz- 
ców Oceanu, Jeśli okaże się bajką... W roku 
1927 gdy „L'lntrasigeant* podało przedwczes 
ną wiadomość, — wiadomość, która się niy 
dy nie sprawdziła — «0 szczęśliwym przelocie 
tych dwu piłotów, tłum paryski, rozgoryezo- 
ny powybijał ckna w redakcji i palił kioski 
z gazetami... 

      

GORGONOWA PRZED SĄDEM. 
KRAKÓW, (Pat). Znaczną część dzisiej- 

szej rezprawy zajęła drobiazgowa dyskusja 
na temat przedstawionej przez rzeczoznaw- 
eów ekspertyzy co do stopnia rozwoju du- 
chowego, poczytalności i prawdomówności 
świadka Stasia Zaremby. Zarówno obrońcy, 
jak 1 oskarżyciełe zadawali kolejno szereg 
yłań biegłym docentowi dr. Zieliūskiemu i 

ge Jamkowskiemu na temat sposobu prze- 
prowadzonych badań oraz wartości ich 
niku dia orzeczenia sądu. 
Obrońcy Axer i Ettinger usiłowali podwa- 

żyć epinję rzeczoznawców 0 spostrzegawczoś- 
ci i włarogodności zeznań Stasia Zaremby, 

Po otwarciu rozprawy poruszona została 
najpierw kwestja pamięci Stasia. Docent dr. 
Zieliński wyjaśnia, że pamięć Stasia jest nor 
małna, a chwilowe zapomnienie nazwiska 
cictki nie jest objawem patologicznym. W 
przeciwieństwie do obrońców biegły jest zda 
nia, że zapomnienie nazwiska clotki, ezas0- 
wej wychowawczyni Stasia w latach dziecin 
nyeh, jest zjawskiem normałnem. 

Następnie na pytanie obrony, jak rożu- 
imieć wyrażenie, że metody badania były 
prymitywne, biegły wyjaśnia, że były one 
proste, lecz dążące do celu, Nastąpi dłuż. 
sza dyskusja między dr. Zielińskim a obroń- 
tami Axerem i Ettingerem na temat subtel- 
nych pojęć wrażliwości zmysłowej, sugestyw 
nej, rozpiętości skali spostrzegania, przyczem 
obrona stara się dowieść, że badanie nie było 
przeprowadzone z wymaganą w takich ra- 
zach dokładnością, 

W dalszym ciągu poruszono kwestję ro7- 
woju seksuałnego Stasia Zaremby, Z tą 
chwilą przewodniczący zarządził tajność roż 
prawy. Po podjęelu rozprawy jawnej nastę: 
puje dalsza dyskusja między biegłymi a obro 

ną. Obrona stara się dowieść, że stan wieku 
przejściowego . ujawnia często skłonności do 
bujnej fantazji i zmyślania, oraz stwierdza, 
że efekt, a w danym wypadku przerażenie po 
śmierci siostry, musiało osłabić zdolność 
sjrzegawczą Stasia. Obrońca Wożniakówsii 
krytykował badania biegłych, zarzucając, że 
nie zastosowali oni metody, przy której 
Staś nie zdawałby sobie sprawy, że jest ba- 
dany, Obrońca podkreśla, że winny być uw- 
zględnione zmiany w stanie psychicznym 
Stasia, jakie zaszły w ciągu 14 miesięcy, któ 
re upłynęły cd chwili zabójstwa siostry do 
dnia dzisiejszego. W przeciwieństwie do 
opinji obrony, biegły dr. Zieliński uważa, że 
wpływ okresu dojrzewania na „psychiki da- 

  

y- 

   

OD PODSZEWKI. 
(Sans malice. Liga Narodów trzyma Straż nad Niemnem. 
Wspomnienia sekretarza Dr. Stojan Lasić, Wyd. w Belgradzie). 

Każda rzecz wzniosła ma swoją 
stronę codzienną, to, co dla jednych 
jest przejmującym wstrząsem, dla in- 
mych jest komiczną anegdotą, zaležy 
od natury, stanowiska i nastawienia 
uczuciowego, każda sprawa ma swą 
podszewkę,  barwniejszą często niż 
zwierzchnia warstwa. Wszyscy pamię 

łamy aż nadto dobrze, jak przepełnio- 
rem sercem przeżywaliśmy  czaży 
władztwa litewskiego, okupacji boł: 
szewickiej i wejście g. Żeligowskiego 
do Wilna. Napięcie uczuciówe było 
ogromne. nadzieje, trwogi, żal, obu- 
rzenie, miotały całem  społeczeń: 
stwem, i dawało ono tym uczuciom 
wyraz niejednokrotnie. Mniej lub wię- 
cej mądrze, mniej lub więcej kultu- 
ralnie, ałe zawsze wyraźnie w kieruu- 
ku żywo zaznaczonego przywiązana 
do Polski. 

Na marginesie tych czasów i zda 
rzeń, napisał sekretarz (czł. Sekretar- 
jatu Generałnego Ligi Narodów) p. 
Lasiė, wspomnienia anegdotyczne, 
kłóre się czyta z przyjemnością. Ki 
ka zalet składa się na to żeby z t 
bezpretensjonalnej książczyny, ucz:- 
nić pożyteczną dła cudzoziemców lek- 
turę. Przedewszystkiem wysoko po- 
sunieta bezstronność, rzadko spot;/- 
kana. Niema tam ani tkliwych nad 
nemi rozrzewnień, ani pogardliwego 

            

obrzydzenia, p: Lasić rozumie 'dla- 
czego to i owo nie jest normalne u 
nas, i objektywnie stwierdza przyczy- 
ny i skutki. Nastennie zupełna ścis- 
łość i dokładne informacje co do sto- 
sunków  polsko-litewskich, równioż 
trzymają się faktów, bez komentarzy. 
Wreszcie godny uwagi uroczy dów- 
cip, lekkość iście francuska w pisaniu, 
zwłaszcza o poczynaniach Ligi Na- 
rodów i niejednokrotnej dekonfitury 
poważnie napuszonych panów z da- 
lekiej Hiszpanji, Anglji, lub jeszcze 
dalszej Japonji, którzy przyjeżdża.i 
robić pomiędzy nami porządek. Nie 
znając terenu, narodów, historji, cha- 
rakterów, słowem niczego, spędazali 
czas na zajmowaniu się sobą i swoje- 
mi sprawami, lub, u osobników bar 
dziej uspołecznionych, zajmując się 
pomocą ludności, jak ten hiszpański 
-delegat, który woził do Kowna z Wil. 
na niemowlęta ze smoczkiem, lub ci, 

którzy w pasie neutralnym sprawo 
wali sądy i ferowali wyroki pomiędzy 
ludnością. 

Pełno w tej wesołej książce zda- 
rzeń, nadających się do filmu, np. 
epizod ze sztandarem Ligi Narodów 
zrobionym na poczekaniu z przeście- 
radła Wagons Lits (W. L.), co miało 
w odpowiedniej okoliczności ozna- 
czać Wilno—Litwie i pomagało w 

  

  

  

nego indywiduum jest przeszdzony w tym 
sensie, 4* przyjmuje się w nazbyt wieikim 
stopniu skłenność do kłamstwa i zmyślania. 
Biegły jest zdania, że świadek w wieku doj 
rzewania jest raczej lepszym świadkiem wo- 
bee sądu, aniżeli osobnik zupełnie dojrzały. 

Prokurator Szypuła zadaje pytanie, czy 
i ezem można tłumaczyć spóźnione oświadcze 
nie Stasia, że w sylwetce rozpoznał Gorgo- 
nową. Biegły dr. Jankowski wyjaśnia, że to 
opóźnienie było wypadkową szeregu okolicz 
ności względów uczuciowych, głębokich 
wzruszeń, świadomości, że Gorgonowa była 
przez tyle łat osobą bliską ojcu. 

Różniey zachowania się Stasia w sądzie, 
oraz w ezasie badania u biegłych i w czasie 
wizji dr. Jankowski wyjaśnia pospolitą ię- 

kliwością wobec sądu i dużego audytorjuin. 
Na pyłąnie obrony, dlaczego Staś, wiedząc, 
że. sprawca jest y domu, szukał wraz z wach- 
mistrzem Trelą śladów dookoła willi, biegły 
przypuszcza, że czynił to bezwiednie, łub też 
za zachętą wachmistrza Treli. 

_ Następnie przesłuchiwano świadka panią 
Garczyńską, żonę majora wojsk polskich, u 

której służyła Bekicrówna po odejliiu z 
Brzuchowie, Świadek o Bekierównie wyraz: 
się niepochlebnie i potwierdza takt, że pew- 
nego razu znalazła wśród rzeczy Bekierów- 
ny koszulę z monogramem Ś, p. Elżbiety Za- 
rembianki. Ponadto zauważyła u Bekierówny 

ę, którą następnie rozpoznała, jako 
sublckatora świadka, 

Sprowadzona następnie Bekierówna обулай 
cza, że koszula była istotnie własnością Lusi. 

kając wówczas w pobliskim do- 
rzekomo tę koszulę do wypra- 

nia. Dalej ckazuje się, że Bekierówna przy- 
właszczyła schie rękawiczki swej chlebodaw 
czyni Gurczyńskiej, które ta odnałazła w jei 
kieszeni, Bekierówna twierdziła wówczas, że 
rękawiezki tyłko pożyczyła chwilowo, obec- 
nie zaś mówi, że one były i tak do niezega. 

Pos'edzenie kończy się awanturą i krzy- 
kami Bekierówny, która miała rzekomo usty 
Szeč, jakoby oskarżona Gorgonowa powie- 
działa pocichu do obrońców że biały beret 
Bekierówny jest również skradziony Lusi 
Zarembianee. Wśród podnieconej atmosłery 

przewodniczący zamyka rozprawę, odraeza- 

jac ją do jutra. ; 

    

   

  

Zdjęcie nasze przedstawia widok z Wisty na miasło Toruń z kościołem Św. 

trudnych wymijaniach płacówek li- 
tewsko-polskich, pomiędzy któremi 
Dełegaci Ligi kręcili się jak muchy 
w ukropie, i jak mucha w bajce mogli 
powiedzieć potem: „Oraliśmy Pani. 
Bracie”. 

Opowiadanie zaczyna się od wy- 
jazdu p. Lasića z Londynu via Par 
w towarzystwie 5 wyższych oficerów 
Gelegowanych przez Ligę Narodów 
hy rozstrzygnąć spór połsko-litewski. 
Przewodniczącym był Chardigny, (o 
nim najmniej pisze pan sekretarz & 
pomija taktownie obrzucanie go jaja- 
mi przez babir wileńskie i inne 
awantury patrjotyczńe), inni człon- 
kowie komisji byli: Anglik, Włoch, 
Japończyk i Hiszpan. Pamiętamy ieh 
dobrze, bywali u nas, rozmawiali, zj: 

"dali obiady, tanczydi, pili, fetówa 
się ich w celach politycznych, aż się 
spostrzežono że właściwie... ale do 
tego samego przekonania przyszedł 

i pan sekretarz, kiedy zaznacza bar- 
dzo subtelnie kurczowe trzymanie się 
delegatów cienia autorytetu, robienia 
władzy, ferowania wyroków, a ponad 

tem wszystkiem upor litewski lub pol- 
ska fantazja przechodziły do porząd- 
ku, jak nad ziarnkiem piasku. 

Ta kosmopolityczna Komisja nie 
miała nawet wspólnego języka, bo 
Japończyk i Anglik nie mówili po 
francusku, a Hiszpan wogóle. jadąc 
dopiero się dopytywał co zacz ta jakaś 
Litwa i gdzie to wogóle jest? Najpo- 
ważniej brzmi rozdział o Piłsudskim, 
którego odwiedzają w Warszawie. 
Zapewnia ich, że sam czuje się Litwi- 

  

   
  

  

   

  

     

   
   

   
  

- żenie, 

Jakóba 

nem gdyż urodzony w tym kraju. 
szczęście obu narodów równo Mu leży 

na sercu. „Postać Naczelnika i Jego 
dzieje, głębokie na nas zrobiły w 

jak również rozmowa > N 
w której zaznaczył, że na łinję gra- 
niczną ustaloną przez bolszewick 
układy z ldewskim rządem nigdy się 

nie zgodzi”, 
Humorystycznie zupełnie wyg 

opis spacerów autem całej Kom 
poprzez teren walk polsko-litewskich 
od Suwałk do Wilna, Kowna, Oran 
i zpowrotem. Tu, już zażegnali „,woj- 

nę” pomiędzy Polską a Litwą, aż leci 
wieść straszliwa o zbuntowanych 04- 
działach, które pod wodzą ba Żeli- 
gowskiego, oderwały s ' 
nej armji i kroczą na W ilno! komi: 
leci na ratunek zagrożonego pokoj: 
światowego, ale weseli porucznicy 
wodzą poważnych dyplomatów po 
krętych drogach i gdy. się wreszcie 

/ spotkali... w Wilnie, zob: 

tłumy 5 lejące z radości, 

wiwatujące na cz Żeligowskiego. 
Polski i Ligi Narodów. Pamiętamy 
debrze tę CRATE, i to, że Japończyk 
z Anglikiem byli wś li i niechętni 
Włoch pogodny, Hiszpan zdezorjen- 
towany zupełnie i ponury, francu: 
misja wystraszona i niespokojna, £ 
by też Francji z tego kłopotów nie 
przybyło, (płk. Reboul biegając po 
pokoju powtarzał: „To dopiero na- 
robi Fra kłopotów w Lidze. 
wszak ręczyła, że Polacy będą siedziec 
spokojnie, a tu znów wojna na wseho- 
dzie Europy''!) 

-    

    

     

  

   

  

   

      

      

   

  

   

  

  

  

Młodzież greko-katolicka od- 
mawia uczestnictwa w święcie 
„Młodzież ukraińska Chrystu- 

   
    

  

sowi“? 

Z iniejatywy Episkopatu greko- 
„katolickiego mają się odbyć uroe    
stości dlą ukraińskiej młodzi 
tolickiej pod hasłem „Młodzie 
ińska Chrystusowi”. Większość 
dz ; akademi 
udziału w św. 
cyzmóowi ukr 
azenia nacjonalistycznego. 
godowości i oportunizmu. 
akcji oliekiej stawia się z 
jest zależna od czynników 
często wrogich narodowi ukraińskić- 
mu: 

ży ki 
ukr" 
mło 

  

j odmówiła Swego 

stawiając katoli- 
emu, z punktų wi- 

zarzuty u 

Pozatem 

  

   

    

    

      

Przeciwko tym uchwałom młodzie 
/ zwraca się bwowski organ greko- 
аТОЙ Ка feta” 4-dn. 26-b. m. w 
którym czytamy m. in.: 

„Mamy więc 

pierwsze w histe i 
in skiego w stąpienie 

ej młodzieży kalolick 
otowi katolieki: 

„ wystąpienie tem 
zainscenizowala į 

ruchliwa i najbardziej 
wpływowa nacjonalistyczna grupa 
młodzieży. Wystąpieniem tem rzuci! 
ta grupa wyzwanie ukraińskiej b 
rarchji katoliekiej z jej akcję czys 
religijną, usprawiedliwiając to wye- 
wanie momentami połitycznemi, a 
więc momentami. za które episkopat 
ukraiński, jako całość, nie ponosi żad 
nej odpowiedzialności. Innemi słowy 
msiodzież zawiązuje węzeł walki 
odcinku święta „Młodzież ukraińs 
—€Chrystusowi* w imię ur zpaych hi i- 

seł, z motywów nieistu 
bezpieczeństwa i tworzy nowe ogni- 
wo rozkładu i chaosu, tym razem na 
odcinku kościelno-reliqijnym. (Kap. 

    

    

    

zdaje 
cyzmu ukr t- 

   
   

   
   
   

    

    

        
> hierarchj 

boleś 26,526 
najbardziej 
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Kongres studentów ukralń- 
skich we Lwowie. 

Jak podaje „Diło* odbył się we 
Lwowie czwarty już kongres ukraiń- 
skioj młodzieży akademickiej. Udzial 
wzięło około 150 delegatów z posze 
gólnych środowisk, jako przedstawi- 
cieli 2500—3000 ukraińskich studen- 
tów. Z tego na Wilno przypada ok. 60, 
Poznań—100, Gdańsk—-50, Lublin - 
50. Warszawę—170, Kraków —20 — 
300, Iiwów - 
150—200. Jeżeli chodzi o wybór za- 
wodu, to przeszło połowa  studjuje 
nauki prawne i humanistyczne, znacz- 
ny procent — techniczne, a słabo są 
obsadzone medycyna i nauki gospo- 
darcze. 

Jeśli chodzi o przebieg kongresu. 
to wobec akcji katoliekiej, jak w spra- 
wie „Łuhów*. zajął on stanowisko 
nie odbiegające naogół od linji UNDU 
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Pierwszy od 11-tu miesięcy 
spadek bezrobocia. 

Według ostatnich sprawozdań państwo 

wych urzędów pośrednictwa pracy w całym 

kraju, na dzień 25 brę. zanołowany został 

pierwszy od 11 miesięcy spadzk liczby bezro 

botnych, W: dniu tym zarejestrowanych było 

286,842 bezrobotnych, t. j. o 2.011 mniej, niż 

w tygodniu poprzednim. 

Liczba bezrobotnych w Warszawie wyn0- 

siła 31,400 osób (wraz z okręgiem), t: j. o 

131 osób więcej, niż w tygodniu poprzed- 

nim. w Łodzi (wraz z okręgiem) zarejestr: 

wano 35,510 bezrobotnych, t. j. o 2,130 mniej, 

niż w tygodniu poprzednim. Liczbą bezrobot 

nych na Śląsku wynosiła 85,936 osób, wyka- 

zując wzrost.o.12 osób: w ciągu tygodnia. 

    

    

  

Dalsze poczynania przedstawici 
Ligi Narodów są też znane: przydzie 
lają im Komisję wojskową. Dohr2 
pensje 1 gościnne przyjęcia, tak w Kv- 
wnie, jak i w Wiłnie, gdyż każdy chce 

ich skaptować (czapką, papką i solą), 
wytłumaczyć, zjednać, pomagając im 
znosić te trudy. Obie Komisje, dawna 
cywilna, która okazała się bezsilua 
i wojskowa, która zaczęła energicznie 
działać, ale też trochę w próżni, zaję- 
ły się głównie pasem neutralnym i 
tam dały realny rezułtat opieki wzgle- 
dem ludności zostawionej na łasce 
bandytów, którzy się tam wnet roz- 
mnożyli. Pozatem  zdzierali opony 
aut jeżdżąc między Kownem a Wil- 
nem i godząc... bezskutecznie. 

Charakterystyka murowanego u- 
poru litewskiego jest dobrze ujęta w 
tych wspomnieniach. równie trafnie, 
słusznie, zaznaczone miłość i zapał 
ludności do sprawy 1-go głosowania 
do Sejmu w Wilnie, mającego połą- 
czyć Litwę Środkową z Państwem 
Polskiem. Spostrzeżenia takie, jak to. 
że Litwini opierali się na we jach 
historycznych by sobie Wilno przypi- 
sać, ale w stosnku do Polaków tych 

tradycyj (unji 500-letniej) nie uzna- 

    

          

   

    

    

   że zaznaczali współczesną wolę 
swej łudności, a nie chcieli uznac 
woli ludności Wileńszczyzny, i „wiele 
innych, drobnych i poważni 
spostrzeżeń, Świadczą o trafnym 
dzie autora. Nie łudzi się on co do 
autorytetu i skuteczności poczynań 
Ligi, która nawet na tak małym od- 
cmku terylorjalnym nie mogła 3 

        

    

  

  

NASZE PSY. 
(Vademecum miłośnika psa. Stefan 
Błocki. Podpułkownik. 130 rysunków 

w tekście). 

Brakowało w polskiej literaturze hodow- 
lanej, wyczerpującej monografji o' psach. 
Koń został już opracowany, inne zwierzęta 
domowe mają swoją literaturę 
najlepsze, najwierniejsze w pr. Ž 
najbardziej zbliżone do ludzi, dotąd mi 
tylko swoje rozd y w ogólnych podrę 
nikach hodowlanych i weterynaryjnych 

Ppłk. Błocki wydał pięknie opracow 
książkę. obejmującą historję psa od czasów 
jaskiniowych, kiedy to pierwszy zapewne 
wśród zwierząt stal się towarzyszem dwi- 
nogiej istoty, i z pięciu typów pierwotnych, 

wraz z kośćmi człowieka 
i w le liczne r 

s ym podręczniku. 
Autor pisze o psach:na freskach egipskich, 
o psach wojennych w rzymskiem wojsku 
i o debroczynnej roli -psa jako sanitarjusza, 
meidunkowego, biegającego w huraganowym 
ogniu, by ratować człowieka, w czasie ostat- 
niej wojny. 

O własciwościach, charakterze i- hodowli 
psów pis autor ze znawstwem i wyczerpu- 
jąco, siusznie, gdyż ta dziedzina jest u nas 
zaniedbana. Z hodowli rasowych zwierząt 
mają ludzie fachowi odpowiedni dochód, za 
graniczne firmy Csana i Minka, Brandt H>ł- 
densiedl i in, zarabiają sumy, które przy 
fachowem traktowaniu hodowli faworytów 
i myśliwskich psów moglibyśmy otrzymać 
w kraju. 

Bardzo obszernie traktuje aułor tresucę 

psa policy jnego i myśliwskiego, da tem 
do ręki pe „mik dla hodowców i amatorów 
i ustal ady wychowania dla celów 
praktycznych, zwraca stale uwagę o koniecz- 
ności traktowania psa łagodnie. Potem na- 
stępuje opis szczegółowy 83 gatunków i ras 
oraz porlrety typów, od najwiekszych, sław- 
nich masiiffów bretońskich, chartów, st. 
Rernardów, Loenbergerów i Newfundlandów, 
do licznych gatunków wyżłów gładkich i kos- 
matych. mądrych pudli, uroczych taksów, 

7 inych dobermanów, pokrac, nych japoń 
wrzaskliwyc. szpiców, na jmodniej 

szkockich i wielu 

których rzadkie lub zwyrod- 
iałe okazy Sonis na ulicach Wilna v 

        
      

     

  

      

      

   

  

     

    

   

    

      

   

   

  

   

      

    

     

  

      

  

       

      

   

  

bach i 
czerpuj. 
da hodowcom i miłośnikom psów nieocenio. 
usługi. Jedyną jego wadą jest cena dość w 

e staranne wydanie (w zakładac 
jcznych „Znicz*), wyklucza niestety ta 
ć, dobry druk i papier, to są jeszcze u 

nas rze nie każdemu przystępne. tłok: 

OOOO Oi RSS, 

Szczątki ofiar katastrofy. 

BRUKSELA, (Pat). Przyczyny katastrofy 
samolotu angielskiego „City of Liverpool“ 
nie zdołano dotychczas stwierdzić. W odic- 
giości 2 metrów od miejsca katastrofy znałe- 
zieno zniekształcone zwłoki 2 pasażerów, 
którzy wyskoczyli z samolotu po eksplozji. 
Zwłoki 13 pczostałych ofiar katastrofy są 
eałkowicie zwęglone, co uniemożliwia ich 

identyfikację. 

   

    

  

  

     

Pw EX 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Przedgiełda. 

papierowy 8,88 jedna czwarta, dolar 
9,07. Rubel 4,78. 

oe (Pat). Giełda. Londyn 30,50 
— 30,49 — . Nowy Yórk kabel 8,927 — 
8,907. Pazyć "3 35,08- +—85,17 — 34,99. Szwaj- 
curja 172,25 —172,68 — 171,82. Berlin w ob- 
rotach nieoficjalnych 212,80 — 212,75. 

AKCJE: Bank Polski 76,50 — 76,75 — 
76,50. Starachowice 10. Tend: utrzymana. 

Dolar 
złoty 

  

Dolar w obr. pryw. 8,88 i.. A czwarta. 
Rubel 4,78. 

CEDULA GIEŁDY ZBOŻOWO-TOWARO- 
WEJ W WIŁNIE Z DN. 29.MARCA 1933 R. 

Pszenica jednolita 710 gri1 — 33.1 pół, 
tendencja słabsza; Mąka pszenna d-zerowa A 
luksusowa -— 57 i pół, tendencja spokojna; 
Mąka żytnia do 55 proc: — 32 i pół, tendencja 
słabsza; Mąka żytnia do 65 proc. — 27 i pol 
tendencja słabsza; Mąka razowa — 28 i pół, 

tendencja słabsza. 
LEN (ceny aiškini ejko za 100 kg.) 

Len trzepańy wołożyński basis I f-co st. 
zał, — 1272,50, skala 216,50; Len trzepanv 
duński — 1065; Surowiec  (syriee) - Hoduci- 
szki — 669; Len czesany basis I skala 303 16 
— 1990. | В 

    

rady z uczuciami łudności i planami 
wodzów. 

„Przepaść dziełąca tezę polską od 
litewskiej była wie dó przebycia” 
(Darmo Hymans wypracowywał. co- 
raz to nowe i skomplikowane projek- 
ty). „Niemniej, mzbrojona w świętą 

cierpliwość i. niezmącony optymizm 
Rada Ligi Narodów ciągnęia swe jało- 

    

    
  

we medjatorskie poczynania aż do 
jesieni 1921 roku“. 

Nie nudzą się tak bardzo: uszą- 

    

dzają sobie połowania w piękm 
such naszych, mecze footbalu w Ko- 
wnie, kąpiele w Niemnie i flirty we 
wszystkich miastach. Przyznaje p. I u- 
s że Litwa Kowieńska winna l/dze 

wiele, bo jednak tyle zdziałali dypic- 
maci, że wstrzymali pochód wojsk 
Żeligowskiego i ów oddział ułanów, 
który się zapędził wgłąb Kowieńsz- 
czyzny. ы 

P. Lasič streszczając dzieje sejmu 
wileńskiego, kóńczy swe wspomnienia 

wiadomością jak. rysował linję demar 
kacyjną, przyjełą bez dyskusji przez 
Kadę Ligi Narodów, co zatwierdzi 
Rada Ambasadorów w Paryżu. 
znaje, że linja ta jest ka 
dla Litwinów niż.dla Pałaków. 
to, Litwini uważają się za po 1 

dzonych, i cheieliby innego rozwią 

zania wbrew wołi ludno "Tem 
kończy p. Lasić swe wesołe wspomin- 
ki o sprawach tak dła nas poważnych. 

Hel. Romer. 

—ogggo— 

   

  

  

    

  

Przy- 
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L Nr. 85 (2624) 

° 7 ® > * 

Iragiczna SMierć 0/CA Z 
Wezoraj w ezasie połowu ryb na rzete 

Dźwinie, kołc wsi Mironki, wpadł do wody 

$-letni rybak Wilenty Krzywiec, który po 

<zął tor Z pomceą tonącemu pošpieszyi 

jego 27-letni syn Bolesław, który zdoła! poch 

wycić ojca i zaczął płynąć z uim w kierua- 

ku łodzi. Porwani jednak 46stałi przez silny 

prąd rzeki. Mimo greżącego niebezpieczeńst: 

      

      

Onegdaj wieczerem przejeżdżający wies- 

miacy znaleźli w odłegłości 7 kiłonietrów ©d 
ki ężko rannego mieszkańca mia- 

stečzka Žoludek, Mowszę Cyrulniekiego. 
Rannego odwieziono do miasteczka, mi- 

mo zabiegów Cyrulnieki wkrółec zmarł. © 

Przeprowadzone doetodzenie policyjne 

  

   

  

Butkiewiez Wiadysław znany był w gmi- 
| nić kucewickiej pow. cszmłańskiego i w ca 

j okolicy jako awanturnik i złodziej. 
Miał on sta ć de Miehaia Leszezewi 

€zą m-ca kal, cikie Poniaże, gm. kuecewie 

kiej. 
Ornegdaj Butki „, przechodząc precz 

kolonję W. Peniaže, zauważył Leszezewieża 

w ezasie, gdy ten wsławiał szybę w cknie 

śwegc domu, posłagując się kuehenaym: no- 
Żem. B. zbliżyt się du Ł. i zaczął mu wypo- 

Nie chciała 90 — 
20-letni Bolesław Górsti był parobkiem u 

$ospodarza Radzinia we wsi Radziuł pow. 
wil.-treckiego (gm. głerwiacka). Młodzieniec 
zakochał się w młodej wdówce . Fliri trwał 

jakiś 1 Górski traktował go poważnie. 
Inaczej odnosiła się $o niego umiłewana, tax 

że z tego powedu nawet zachorował. 
Kiedy zakcmunikował e swej chorobie 

Groźny pożar 
Onegdaj we wsi Sidorowieze gm. kobyt- 

niekiej pew. postawskiego wybuehł groźny 
pożar, pastwą którego padły zabudowania go 

Spodarcze, domy mieszknine, inwentarz ży- 

Wy i martwy. Poźar wybuchi w domu Anto 

niego Kowszyna i szybko przerzucił się na 

Niedobitki 
Ze S$tełpeów donoszą, iż na teren polski 

w rejenie Szemietowszczyzny destał się uz- 
brojony oddział włościan sowieckich, liczą 
«koło 25 osób, Oddział ten należał do gruj 
partyzanckiej osiawienego „pułkownika Łuk- 
Szy* grusującej sa terenie niemal wszystkien 

okręgów Mińszezyzuz i sąsiednich okręgów 
/ rejonu połockiego i witebskiego. 

           

    

    

  

   
  

        

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
synem w nurtach Dźwiny. 
wa Bolesław nie puścił ojea i zaczął rozpacz 
liwie walczyć 6 życie, 

Niestety wszystkie wysiłki były daremne 
i cjeiee wraz z synem utonęli. 

Zwłoki Wałeniego Krzywea w. 
bacy. Za zwłokami Bolesława zai 
szukiwania. 

    

dobyłi ry- 
adzeno po 

(e). 

Morderstwo pod Żołudkiem. 
ustaliło, jż na jadącego z Żcłudka do sąsied- 
niego miasteczka Cyrulniekiego napadło kił- 
ku uzbrojonych w laski bandytów, którzy 
stereryzowawszy go zrabowali 150 zł., po- 
czem dotkliwie pobili, wyrzuciii z furman- 
ki, i zbiegli na furmantee swej ofiary. 

Polieja poszukuje sprawców napadu. (c) 

  

| Nożem w płuco. 
minać swoją krzywdę, grożące mu, że się z 
nim „rczliczy*,, Leszczewiez prawie nie rea- 
gowai i trwa y swejej praey. — To wy- 
prowadziło awaniurnika z równowagi. Ude 
rzył on Leszezewicza po głowie. Wteddy But 
kiewiez odwrócił się i trzymanym w ręku 
nożem pehnął awantarnika w okolicę piue. 
Cies był $miertelny. 

Butkiewicza cdwieziono dc szpitala w Osz 
mianie, gdzie następnego dnia zmart. Lesz- 

ezewiczem zajął się sędzia śledczy. (©). 

więc się powiesił. 
ukochanej zaczęła go unikać, Nademiar złego 
Górski dewiedział się, że ub, niedzieli zapro- 
sila de sicbie kilku młodzieńców, a jego po- 
minęła. 

Rozgoryczony tem Górski popełnił samo- 
bójstwe przez powieszenie się. 

Pałicja prowadzi dcehedzenie. 

     

  

    
  

(ei. 

w powiecie postawskim. 
Straty 10000 zł. 

zabudowania gospodarcze, a następnie na za- 
budowania sąsiednie, Pictra Pietucha, Józe: 
fa Maksimowicza i Jana Żuka. Ustalono, że 

pożar powstał wskutek pęknięcia komina. 
QGgólne straty przekraczają sumę 10.000 zł. 

grupy partyzanckiej żukszy 
schroniły się da Polski 

Po rozgromieniu grupy partyzanekiej Łu- 
kszy ehłcpi, należący do oddziałów, rozbiegli 
się pe lasach, część zaś dobrze uzbrojona 
przedarła się przez gęste linje patroli milicji 
i straży sowieckich i szezęśliwie dostała 54 
do Polski, Oddział włościański rozbrojono. 
Włeścian do wyjaśnienia internowano, 

# P i 
| 

Albertyn. | 

/ k, POGRZEB Ś. P. G7C4 PIĄTKIEWICZA. 

We wtorek odbył się pogrzeb Ś. p. 

© Włodzimierza Piątkiewicza, Prze- 
łożonego Mieji Wschodniej OO. Jezu 

itów. Uroczystą Mszę św. za spokój 

    

duszy Ś. p. Zmarłego odprawił J. I. 

Ks. Biskup Czarnecki w asyście przy- 

  

  

byłego na pogrzeb duch ieństwa. 

W egzekwjach obok duchowieństwa 

obrządku _ wsckodnio-słowiańskiego 

przyjmowali udział księża obrządku 

łacińskiego, którzy następnie odpra- 

„wili uroczysce „Libera. 

Udział w pogrzebie wzięło około 

2.000 osób. Ze wszystkieh stron. Pol- 

ski napłynęło moce telegramów kou- 

dolencyjnych od współpracowników 

(6 przyjaciół Misji Albertyńskiej. (Kapi 

: Dzisna. 
DZIURAWY WOREK ICH ZDRADZIŁ. 

Dwóch złodziei zam, we wsi Pogorce ko- 

łu, Dzisny uplanowało okradzenie hurtos- 

| go sklepu J, Klcta w. Dziśnie mieszezącego 

Się przy ul. Handlowej. а 
Byli te Jan Pankrat i Włodzimierz Hanirb 

  

  

wy, Do współpracy wciągnęli Józeta Dryła. 

który zaofiarował dła tej imprezy konia z 

wozem. 

Przed planowaną kradzieżą eała spółki 

wstąpiła do knajpy i cpróżźniła 4 flaszki wód 

Ki, w Dziśnie złodzieje zatrzymali się w in- 

mej knajpie i dodaikowo pokrzepili: się pi- 

Wem, Pa tych poczęstunkach, Dryl upił się 

‹ tecznie i do roboty* nie nadawał się. 

s tawiono go więe w wozie śpiącego, a Pan 
krat j Haniebiy uzhrojeni w duży bor | 
»„Obrzezankę*, udali się do sklepu. Wpierw 
Wyłamali 4 deski w ścianie, następnie borem 
wycięli dziury uackoło zamka i w ten spo- 

sób otworzyli drzwi. Zabrali ze sklepu róż- 

nych towarów kolanjelnych, mąkę i inne rze- 

“žy na sumę przeszło 1608 zł. Kradzież zan- 

ważone nad ranem. Połicja natychmiast 

przystąpiła do śledztwa. 

Worek cd mąki skradzienej był dziura- 

Wy i w ten sposób mąka wskazywała droge 

ucieczki, Ustałene również cechy konia. Tak 

więc ed rzemyka ds kenika i eała trójka zo 
stała tegoż jeszcze dnia ujęta, 

Jeden składał winę na drugiego, a następ 

Nie musieli się przyznać do popełnionej kra 
dzieży. Wszyscy zostali odprowadzeni do 

Sądu Grodzkiege, który ns zasadzie nów. 

przepisów wymierzył im karę, skazując 2: 
wcdcwege złedzieja Pankrata na 6 łat wię” 

lenia, a pozestałych spółników dekonanej 

kradzieży na 2 lała każdego. (e). 

Smoraenie. 
ZAŁOŻENIE ŻYDOWSKIEGO KLUBU 

MYŚLI PAŃSTWOWEJ. 

W ubiegłym tygodniu odbyło się w Smor 
goniach konstytuujące zebranie pod przewo i 
nictwem P. Tzaka Lejbma Va zebran u 
uchwalono założenie koła miejscow*go Żyda 

    

    

    

    

    

     
   

W skład są 
man, (przewodnicząc i 
Elja Perewoski, Chaim 
Borowski. 

z Otkieniki 
SPALIŁ STODOŁĘ, ŻEBY NIE ODDAĆ 

SEKWESTRATOROWI STECZKARNI, 

Mieszkaniee wsi Misztuny gm. olkienickiej 

Wikier Aluk zestał episany za podatki. Za- 
sekwestrowana została sieczkarnia, Postano- 

wił jednak za wszelką cenę sieczkarni sek- 

Westratorowi Die oddawać. Po porozumieniu 
się z żoną wyprzątnął wszystko ze stodoły 
Pczestawiająe tylko sieczkarnię. Tegoż dnia 
W nocy wybuchł pażar w stodołe Aluka. 

Przeprowadzone policyjne dochodzenie usia- 
lHe że. Aluk o dzleń weześniej nad ranem 
wyjechał de miasteczka i w czasie pożaru 

był niecbecny, natemiast sąsiedzi stwierdzili, 

że widzieli żonę jego jak przed samym jesz- 
cze pożarem wyciągała ze stodoły różne ru- 
piecie, Alukowa została zatrzymana jako pa- 
dejrzana © podpalenie. (e). 

Z pogranicza. 
POROZUMIENIE POLSKO-LITEW- 
SKIE W SPRAWIE RUCHU GRA- 

NICZNEGO. 

Zgodnie z naszą zapowiedzią na 
terenie pogranicza polsko-Ftewskiego 
odbyło się ostatnio kilka konferencyj 
lokalnych władz granicznych i admi- 
nistracyjnych polskich i litewskich w 
sprawie otwarcia graniey dla |. zw. 
małego ruchu granicznego. 

Wszystkie konferencje lokalne od- 
byte na terenie poszczególnych po- 
wiatów państwa polskiego i litewskie- 
go dały pomyślne wyniki, gdyż: zdo- 
łono porozumieć się co do otwarcia 
granicy w kwietniu. : 

W. związku z temi naradami wła- 
dze graniczne i administracyjne obu 
państw udzielają odpowiednich inst- 
rukcyj funkcjonarjuszom pełniącym 
służbę graniczną na punktach przej- 
ściowych granicy polsko-litewskiej. 

Oficjalne otwarcie granicy nastą- 
p. 11 kwietnia r. b. i z dniem tym 
granicę polsko-litewską będą przekr - 
czały osoby posiadające przepustki 
graniczne rolne. 

  

   
  

  

   

    

   

  

  

BOJKOT PRZEZ ŻYDÓW TOWA - 

RÓW NIEMIECKICH ODBIŁ SH; 

NA HANDLU Z PRUSAMI WSCH. 

W związku z ogłoszonym bojkotem 

towarów niemieckich przez organiza- 
cję kupiectwa żydowskiego w osiat- 
niej dekadzie znacznie zmalał ruch 

towarov przez stację graniezną 

kaczki—Timochen. 

Pociągi na tej linji z towarami na- 

kżą w chwżli obeenej do rzadkoše:. 

Również zmalał eksport towarów poi- 
skich do Prus Wschodnich. zwięks 

ły się tylko obroty kupieckie z prze l- 
sławicielami kupiectwa litewskiego. 
Jednak towary zakupione w Pols 
ołecnie nie będą przechodziły vis 
Prusy, lecz przez Łotwę. 

    

   
  

    

     

  

OŻYWIONY RUCH NA POGRANICZU 

POLSKO — ŁOTEWSKIEM, 

Jak już donosiliśmy dni: kwietnia rb. 

otwarta zosłanie granica polsko — łotewska 

Cla t. zw. ruchu graniczn:go rolnego. 
Mimo, iż termin ot ia. J 

stapil ruch na granicy polsko 
już od kiłku dni panuje ożywiony. Przekra- 
cza codziennie około 30 do 40 osób rolników. 

Bociany wróciły. 

Z powiatu trockiego 1 
ns terenie gminy olkieniekiej i « 
skiej zawważono na poł 
które przyleciały о 
bocianów świadczy iż 
i że należy oczekiwać ciepłych i pięś- 
nych dni wiosennych. 

Wycieczka z Warszawy 
do Vilna. 

Dowiadujemy 

      

   

   

ię, że w dniu 15 kwietnia        
  

  

   
organizowana w 14 rocznicę wy 
na. Wycieczkę organizuje tamtejsze stowa 
szenie Koła Polek, 

  

R-U'/RZJ_E R 

Ojciec licznej rodziny. 

    guta w towarzystwie młodego pok 
re przed u dnia j е 

UZBOOAEECZ ZOO RRT ZER ZZOZ На 

Nowa placówka 
na terenie koszar I Brygady 

Legionów. 

Z inicjatywy p. Wład 

  

VII żeńskiej drużyny harcerskiej. 
Zebraniu nadzwyczaj sprawnie 

przewodniczyła p. Janina Fieldorf> 
wa. Obecnych było 25 pań żon p, ofi 
cerów 1 p.p. Leg., ponadto opiekunka 
VII drużyny p. Staromiejska, oraz 
jedna przedstawicielka VII drużyny 

Na zebraniu tem wybrano n: 
pujący Zarząd tej nowej placówki: 

    

    

   P. Wendowa Władysława — prze- 
wodnicząca. 

P. Jaroszowa Marja — sekretarka. 
P. Sobkowiczowa Izabela —skarb- 

niezka. 

P. Staromiejska — opiekunka dru- 

żyny. 8 
P. Nieciejowska Zofja — druży- 

nowa. 

Ks. Tyczkowski F 
pełan drużyny 

Komisja rewizyjna: 
P. Chudybowa Wanda, 
P. Kusztelowiczowa Halina. 
P. Malcowa Jadwiga. 
Ponadto w wolnych 

podjęto piękną myśl wy 
tą w formie realnej uchwały 
nia przy szkołe Rodziny W 
Gromady „Zuchów*, dziew 1 

przeważnie z córek pp. oficerów 
podoficerów. 

Mam całkowitą pewność, 
tego Koła rozwijać się będą jak naj 
pomyślniej dla dobra rozwoiu pies 
nego ruchu harcerskiego tem bardziej 
że w najbliższym czasie jest przew - 
dywany poważny wzrost liczby ezton- 
kiń i członków koła naskulek prze- 

wiszek — ka-     

  

wnioskach 

   

   

  

  

     

  

  

   

  

   

  
widywanego przystąpienia do Koła 
personelu nauczycielskiego szkołe 
Przemysłowo-Handlowej. p. Dino- 
chawskiej, oraz rodziców harcerek. 
Wierzę również mocno, że piękna .a 

inicjatywa nie pozostanie bez echa 
wśród pań innych pułków i oddzi 
łów wojskowych i wkrólce już wszyst 
kie pozostające bez opieki drużyn: 
harcersk'e znajdą tę opiekę przez eo 
liczebność tych drużyn się zwiększ: 

    

  

    

     
  

zaś praca wewnątrz nabierze życia 
i rozmachu właściwego młodzieży 
cpartej-o silne poparcie moralne i 
częściowo matezjatee starszego spo- 
ieczeństwa. 

Dodam tu. że oficerowie 1 p. D. 
Leg. już od kilku lat opiekują się VIII 
drużyną harcerską męską, która świe- 
tnie się rozwija, czego dowodem naj- 
wymowniejszyni jest to, że obeen'e 
posiada ona 42 harcerzy i około 90 
„Zuchów, rekrutujących się z mło- 
dzieży szkół powszechnych na Anto- 
kolu i szkoły Rodziny Wojskowej 

   

  

mieszczącej się w koszarach I Bryga- 
cy Łegjonów. Wiikelm Malee. 

    

BOKSERSKIE MISTRZOSTWA WILNA, 

1i 2 kwietnia W 
roczne rozgrywki mistrzowskie. W. bież 
sezonie nie mieliśmy właściwie bieściar: 
imprez, to też obecne n rzostwa stają 
nielada uirukcją dla amatorów „kunsztu 
pięści Ё 

inne okręgi obecnie równi 
ą mistrzostwa, by ns 

uajlepsi reprezentanci niogli A 
rękawice na ringu warszawskim, w 
o tytuły mistrzów Polski. 

My, wilnianie, zobaczymy w sobotę i nie 
bokserów, lecz bądź 

r z grodem G=- 
dymina i jest znany tutejszym sportowcom. 

A w innych okręgach ta sprawa wygląda 
nieco inaczej. Nn. w okręgu warszawskim 

Obecnie czołowymi pięściarzami stolicy 
Seweryniak, Seidel i Tomaszew 

  

i. OZB organizuje do- 
m 

    

       

   
     

walse 
   

     
   

   

co bądź 

  

   

   

    

   

   

    

wet od paru tyg: y ich po- 
i ć, broń Boże, o zawodowstwo, tylko tak 

  

jakoś się 
posada, któ 
kich kwalifikacyj 
1an lub Tomaszewski... 

W taki sposób wyemigrował do Warsza- 
wy wilnianin Pilnik, któremu zresztą klimat 

olicy zdaje się nie służy, gdyż już w przed- 
jach odpadł, przegrywając z dość słabym 

   
    
bc 
Pisarskim. 

Doprawdy, przeglądając skład reprezenta- 

  

   
   

   

   

    
   

  

   

cji Warszawy, mimowoli, przychodzi na my 
życzenie, czy w boksie nie należałob) 
sewać takiej dwuletniej kadenc, 
w piłkarstwie, 

7 dumą możemy powiedzieć 
obawiałoby się „podobnej kadencji: 
pięściarze są prawdziwymi amatorami i nie 
zostali „importowani* do Wilna. 

Tegoroczne mistrzostwa bo 
miały za zadanie rozwiać niepr: 
raosferę, jaka się wytworzył: 
ciarstwa w ziązku ze znanemi wypadkami 

śmierci na ringu. Boks został okrzyczany ja- 
ko brutalny spo 
życia. Walki” 

    
  

    

  

    

  

   

   

  

„ cznie na deskach ringa. Już 

W AJ AL ZBENOISAK Т 

Rekonstrukcja budżetu Izby P.-H. w Wilnie. 
  Dpiywy z 

ranego w В Ё 
na prowadzenie prz 
zmniejszyły s 
ostalnich, ni: 

odatku przemysłowego, pobi 
świadectw przemysłowy: 

ębiorstw w r. 1933 
w stosunku @ 

     

   

    

   

      

    

  

na ten rok 
wo —- handłowych. 
cjowały w swoim czs Izby Przemysłowo — 

Handlowe w Wini» i; w Łodzi 
Występu w obronie inte 

spodarczego, y przemysłowo — В 
zabiegały o u i 
jedmakże ich 
nem ogółlnoko 
wpływ. 

    

    
      

    

       
   

jędnocz*s- 

alnem cofnięciu 
tw przemysłowych 
na finansach izb, opar- 

tych, jak wiadomo, w przeważającej miecze 
na wpływach z 15 proc. dodatku do 
tych świadectw. 

Izba Przemysłowe 
ucierpiała naskutek tych ulg 
ne izby, bowiem spadek wpływ 
dectw w województwach północno — wschod 

i ł ółnie wielki, tak wobee spec 
odczuwanej na tych zie- 

depresji gospodarcze, ak i wskutek 
uigi dotyczące przedsiębiorstw dreb 

k silnie za Ziemiach Wschodnich do 
cych spowodowały większą obniżkę 

wpływów. — Wplywy Wile: 2j Izby P 
mysłwo — Handlowej z dodatku do św 
dectw przemysłowych w r. 1933 okazał 
mniejsze o całe 49—50 tys., niż tow p 

widywano, a w sto 
h zmałały w porów 

930 o ca 33 proc., z rokiem 
1931 o. ca kiem 1932 o ca 13 
iproc. Przy rekonstrukcji budżetu musiały 
wi yć zastosowane znaczne redukcje + 

datków — i tak już 

  

    
ceny 

    
        

  

    

    

    

         
     

    

    
    

    

   

  

naniu z ro 
    

     
  y= 

silnie zmniejszonych 

    

w poprzednim preliminarzu na r. 1933 w sio 
sunku do lat poprz ultacie nowy 
preliminarz zam) sumą: tł tys, zł 
po stronie rozchodów i tyleż po stronie do- 
chodów, gdy pierwotny sięgał 398 tys. zł. 
w porównaniu z preliminarzem za r. 1931 
oznacza to zmniej. 

o 10,4 proc. 
1932 kosztów 

     
       

  

  

          

nie lie poniesionych 
budowy gmacha Izby 
doznały wydatki osobo- 

   
        

   

  

   

174,8 tys. zł, gdy w r. 1932 
„zł, a w pierwotnym f 

— 188,3 tys. zły W 
płac urzędników stałych i 
ła o 192 tys. zł. w preliminarzu na r. 1932 
do 139 tys. zł. w nowym preliminarzu. Obniż 
ka ta: spowodowała ztedukowanie ogólnej 
ilości etatów urzędniczych z 28 do 19 przy 
obniżeniu ponadto płac urzędniczych, wyno- 
szące w okresie od 1 ia do 1 maja rb. 

—- 6 proc: do 26 proc. 5 
proc, bėdzie przeprowadzona od 1 mi 
— Wydatki 
44.500 zł. w 
25,800 zł. w 

  

     

    
  

     
    

  

   

    

    

    zu zrekonstruowanym 
Pozycja na utrzynyn amochodu zmalała 
do kwoty I tys. zł, Zwiększenia w stosunku 

do pierwotnego preliminarza doznały wy 
na subwencje 
(stypenc na 
dla Giełdy Zho 

    

   

    

    

   Ь owe. subsydjum 
wo — Towarowej) przyCzem 

  

  ści 8 tys. zł. na badanie i popieranie ekspor 
tu. 

Naogół biorąc. pomimo dotkliwej łuki 
ła w dochodach wskutek sn. 

            

    

    

s 

pe 
ny preliminarz przesłała Jzba obecnie do zał 
wierdzenia Ministerstwu Przemysłu i Handlu. 

  

sonalnych i biurowych. — Zrekonstruown 

W obronie przed niesumiennymi klijentami. 
hraku płynnej gotówki utarł się 

stosowany z zaj, że ogół 
amożnej zaopatrywał się w pro- 

dukta w sklepach i sklepikach położonyca 
wpobliżu ich miejsca zamieszkania. Na tem 
tle zanotowano w Wilnie szereg zatargów 
między klijentami i kupcami. 
racji mnożą: 
wania się długów przez kupujących. 

   
      

      

    

ta trafiła ną posiedzenie organiza 
ch. Po przedyskutowaniu sytu- 
postanowili sporządzić książki z 

nieniem obciążenia  poszczegó!- 
Do książek tych będą się 

W. razie nie, ureguio 
te będą honorowane 

przez Sądy jako „corpus delicti* — niespła- 
csnego długu. 

   
   

  

   

      

  

  

Orzeczenie sądu rabinackiego 
w sprawie zaginionych 100 dolsrów. 

Wczoraj w godzinach poobiednich w lo- 
kalu iego przy zaułku Bene- 
dyktynskim 4 odbył gę dalszy ciąg rozpra- 
wy w sprawie zagadkowego zginięeia 100 do 
larowege banknotu. 

W charakterze pozwanego sfanął przed 
sądem pickarz Cwiling, który przyczynił się 
do fatalnej tranzakeji na ezarnej giełdzie. 

Po wysłuchaniu Świadków oraz wyjaš- 
nień Cwylinga, sąd rabinacki doszedł do 

  

    

  

wniosku, że Cwiling jest niewinien. Wobec 
tego jednak, że przyczynił się de straty, tak 

dotkliwej dla biednej dziewczyny gdyż sta- 
newiąeej cały jej posag, orzeki: zwolnić Gwi- 
linga: od uroczystej przysięgi w synagodze, 
klątwę zostawić w sile, zaś zasądzić od Gwi- 

linga 60 dołarów tytułem odszkodowania dła 
biednej dziewczyny. 

Sąd zgromadził w lokalu rabinatu wielki 
iłum ciekawych. (e). 

Fengamenalne lekarstwo na komunizm. 
Dawid Gordon i Bencel Gol-Trocki pri- 

cowali w pocie czołą dla dobra ji komu- 
nistycznej na terenie Wilna, pośw jąc czas, 
majątek wolność. bewnego dnia wpadli. 
Taki już jest los każdego wywroiowca. Ska- 
zano ich na trzy lata więzienia. 

Przyjaciele. komuniści odbyli karę i za- 
brali=się znowu do pracy wywrolowej. Po 
pewnyin czasie znowu wpadli. Prokuratura 
wytoczyła im sprawę: sądową! 77 artykuiu, 

ącego najmniej kilka dobrych latek w 
ciele, sądząc, że dosta- орн з Is alka 

tecznie przysłużyli się Rosji sowieckiej, by 
ta przyjęła ich z otwartemi ramionami, jako 
cierpiętników komunizmu, udali się przez zie- 
toną granicę do niej, żegnając, jak im się zda- 
wało, nazawsze ziemie połskie. Omylili się 
jednak bardzo. W Rosji przyjęto ich: wpraw- 
dzie, ale w więzieniu, Osadzono w Pieszcze- 
nicy, potem Mińsku i Borysowie. Wymęczyli, 
dali poznać co to jest państwo prolelarjatu 

    

   

  

     
  

  

    

   
i wyrzucili zpowrolem do Połski, nie z 
jąc na to, że przyjaciele mieli w perspekty 
kilka lat więzien 

    

Gordona i Gol-Trockiego ujęto na pogra- 
niczu i dostarczono do Wilna. Stanęli oneg 
daj przed sądem. Ze łzami w oczach opowia- 
dali o swoich przeżyciach w państwie ko- 
muny, za które przedtein gotowi byli posi 
dzieć kilka latek w więzieniu. , Wyrzekli 
raz na zawsze wszelkiej łączności z komuni- 
stami i prosili o łagodny wymiar kary. Sąd 
skazał ich za nielega przekroczenie gra- 
nicy na 6 miesięcy więzienia każdego. 

        

   

Przyjaciele powędrowali do. więzienia. 
Czeka ich jeszcze rozprawa sądowa z artykułu 
102. Ewentualnie dostaną po kilka lat więzie- 
nia za działalność w przeszłości, bo w przy- 
szłości można Śmiało twierdzić, że nie po- 
pełnia więcej głupstw. Wyleczył ich pobyt 
w „raju sowieckim. Włod. 

Przygody „dzielnego wojaka”. 
Ułan 13 pułku, Aleksander Czerkowski, 

-pcchodzący z Wilna, nie miał zamiłowania 
do broni i służby wojskowej. Kiedy sprzy- 
krzyło mu się w wojsku, uciekł z pułku do do 
mu, do Wiłna i zamieszkał u swego przyja- 
ciela Pawła. Dubickiego. 

  

Żona Czerkowskiego b. bardzo zadowo- 
lona z powrotu męża. Miała jedynie zastrze- 
żenie co do jego nocnych wycieczek w nież- 
nanym dla niej celu. Czerkowski zapewniał, 
że musi opuszczać ją, bo mu po pięltch dep- 
czą żandarmi. W rzeczywistości jednak hu- 
lal. 

Pewnego dnia, po pięciu tygodniach dezer- 
'ej1 żandarmi przyłapali Czerkowskiego. Ktoś 
wskazał jego kryjówkę. Sąd okręgowy wój 
skowy skazał dezertera na 6 miesięcy „więzie- 

nia. $ 

  

   

sPORT. 
udówodnić, iż wyrabia odwagę i rycecakosė, 
a nie ma nic wspólnego z brutalnością i roz- 
wydrzeniem. 

Rzekoma brutalność boksu je. 
przesądem, albo też może być zona na 
karb poszczególnych jednostek. li roż- 
wydrzony zawodnik rzuci się na przeciwnika 
wymachuje naoślep pięściami, rychło spo- 

ma taktyka bo- 
kserska. nakazuje bowiem pięściarzowi spo- 
kój i ouanowanie ruchów. Zreszlą każd 
sport może stać się brutalnym, gdyż uzależ. 
nione to jest od zawodnika. 

Pięściarze Wilna zawsze walczyli fair, to 

też tegoroczne rozgrywki przekonają obec 
nych na sali, iż sport pięściarski zasługuje 
na uznanie. 

Przedboje rozpoczynają się w sobotę, wa- 
żenie zawodników o godz. 16.30 w Ośrodku 
W. F. Finały odbędą się w niedzielę. 

wpisie 

a0. 

poprostu    

    

     

      

TABEŁA TURNIEJU TROJBOJOV 

Czwartek dnia 30 marca b, r. 
Makabi — Žaks siatk. 6-owa. 

1. R. P. siatk 6. 
siatk. 3-0w9. 

  

Godz.    
      

      

    

Poniedziałek, dnia 3 kwietnia b. r. 
Godz. 17 — Ognisko — S. M. P. siatk. 6-owa, 

3 i — A — Sokół siatk. 6-0wa. 

19 — Ognisko 
‚ 1940 — А — Sokół koszykówka. 

Liu (LLS A 

Znižka cen w „Rewii 
Dyrekcja Kina „Rew nie zwa 

wysoką cenę wynajmu filmu p. t. . B 
bna“ a chcac udostepnič každemu možnošė 
oglądania tego naprawdę wielkiego arcydzie- 
ła jakiem jest film „Niepotrzebna” z dniem 
dzisiejszym zniżyła cenę wejścia: balkon 30 

zy, parter od 49 groszy na wszystkie se- 
anse. 

    

  

    

    

gr 

  

Czerkowski, po dłuższym namyśle, do- 
szedł do przekonania, że w ręce żandarmów 
wydał go Paweł Dubicki. Chcąc zemścić. się, 
wydał zkolei Dubicikego, u którego ukrywa: 
się Pawła: Dubickiego stawieno przed sądem 
pod. zarzutem udzielenia schronienia dezerte- 
rowi,. W. międzyczasie Czerkowski dowiedz 
się, że kryjówkę zdradziłą jego własna Żona, 
która. chciałą w ten sposób izolowa: 
pokus nocnych wycieczek i zabezpie: 
przed zdradą. ž 

Czerkowski onegdaj w sądzie, na 102pr1- 
wie Pawła Dubickiego, zeznając w charak*- 
rze świadka, usiłował ratować Dubiekiego, 
lecz na nic to się nie zdało. Ukarano go rocz- 
nem więizeniem za ukrywanie dezertera i ka- 
rę tę zawieszono na przeciąg lat 3. Przyjacic- 
le wyszli z sądu pod rękę, ostentacyjnie od- 
wracając się od pani Czerkowskiej. Włod 

    

  

     

  

Zwycięscy przedstawiciele 
sportu polskiego. 

      

Brzegu w 
itnych tenisistów. 

z Polski Hebda į wiee- 
Polacy odnieśli wielki 

zajmując dwa pierwsze miejsca i roz 
grywając między sobą finał. Mistrzostwo w 
Cannes zdobył H:bda 

W ubiegłą sobotę odbyły 
cie międzykłubowe zawody 
W. zawodach tych uc a również ba- 

iąca w Budapeszcie Wejssówna, mistrzyni 
świata dysku. Weissówna zajęła pierw- 
sze miejsce w rzutach kulą, osiągając obu- 
rącz 21,06 mtr., a jednorącz 11,63 mtr, 

Na zdjęciu nasz widzimy po lewej stro 
nie Hebdę mistrza Cannes a po prawej Jad 
wigę Weissówną. 

     
  

      

   

ię w Budapesz 
kkoatletyczne. 

    

  

    

      

Cienie Trzech Krzyžv. 
Barka zyństwo dziwnie tolerowane. 

Pójdź  Wilnianinie, mieszkańcu 
miasta, w którem pełno jest „miaro- 
dajnych czynników* od spraw pom- 

  

ników i moralnoś publicznej, — 
pójdź na górę Trzykrzyską i przyj- 

  

     rzyj się bliżej trzem 1 m, zna 
nym Tobie. eałemu krajowi — foto- 
grafowanym, malowanym i ogląda” 
nym przez licznych turystów z kraju 
i zagranicy, którzy mimo kryzysu 

ybywają jednakże do Wilna 
Zbliska krzyże tracą swą niepok: 

апа biel, która zachwyca oczy Tw: 
zdaleka, « pokrywają się dziwną siąt- 
ką czarnych kresek. Są to wszelkiego 
rcdzaju napisy, pozostawione przez 
barbarzyńskie ręce chuliganerji i ło- 
buzów oraz ludzi, którzy lubią pozo- 
stawiać po sobie śłądy. Ślady innego 
rodzaju można dojrzeć także w dysk- 
retnym cieniu ziemi. 

Przedewszystkiem rzuca się w 0- 

  

            

   

          

czy olbrzymi napis — metrowemi li- 
ierami, który bodaj mrożna dojrzeć 
z miasta przez lornetkę, a który nie- 
litościwie szkaluje jakąś biedną Ma- 

ię K..., opisując bezwstydne tajni- 
ki jej ciała i podając w wątpliwość jej 
prowadzenie się. Inny napis — „Po- 
całuj mnie... * blednie wobec soczystej 
treści tamtych. 

  

    

  Gdzie są władze miejskie. gdzie 
iest duchowieństwo oraz inne „kom- 
petentne czynniki”, których obowiąz- 
kiem jest zaradzać podobnym niesłv- 
chanym wybrykom chuliganerji? 

Wierzymy zgóry, że opieka* nad 
pomnikiem jest, że opiekunowie zna- 
ja język i zwyczaje chułiganerji. Ałe.. 
Co.jpowiedzą — przypuśćmy dystyn- 
gowane panie na „Środzie Literac- 

kiej”, kiedy gość ich, jakiś cudzozie= 
miec, nie posiadający języka polskie- 
go, po zwiedzeniu miasta i pobycie 
na górze frzykrzyskiej, poprosi je © 
przetłumaczenie napisu, który jest to- 
lerowany przez społeczeństwo (takie 
odniesie wrażenie) na pomniku kształ 
tu krzyżów?! 

Napis łaciński na pomniku rów- 
mież został upstrzony rozmaitemi au- 
tografami, które noszą daty z przed 
kilku laty. Jakiś zwarjowany amator 
kładzenia podpisów wdrapai się na 
szezyt środkowego krzyża i tam u- 
mieścił wołowemi lHłerami swoje na- 

zwisko. 
Ci, do których opieka nad krzy- 

żami należy, powinni, nie zwłekając, 

zetrzeć tę ohydę, a krzyże odnowić. 
Należałoby także zabezpieczyć się 

skutecznie na przyszłość przed pods- 
bnemi niespodziankami. Włod. 

  

Każdy niepotrzebny wam dro- 

biazg możecie ofiarować na lo- 

terję dla bezrobotnych! 

RADJO 
WILNO. 

CZWARTEK: dnia 30 marca 1933. r. 

11.40: Przegląd prasy. (Komi: nieteor. Czas, 

12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Kom. meteor. 

12.35: Poranek szkolny. 14:40: Program dzien 

14.45: Melodje z filmów dzwiękowych 

tpłętyj. 15:16: Giełda tola: 15.35: Wileńskie 
wiadomości kolejowe. 15.35: Przegląd ссваво-: 

pism kobiecych. 16.50: Koncert dla młodzi 

ży (płyty) Półnoena podróż w. mizyce. 16.2 

Frantuski. 16.40: „Utopje ww Stanach: Zzeduo 

czónych”* — odczyt. 17.00: Myzyka 2 „płyt. 

17.15: „Jak powstaje kii$m artystyczny”. 

17.40: „Zapomniana rocznica” odczyt. 

17.56: Program na piątek. 18.00: „Epoka 

  

   
      

  

     
  

Kongresów — odczyt „dla maturz. 18.20: 

Wiad.. bieżące. 18.25: Koncert życzeń. 18.40 

Kom. litewski. 18.45: Rozmaitości, 19.00: Čo“      

dzienny odcinek powieściówy. 10.10: „Skrzyn . 

ka pocztowa Nr. 241“. 19.30: Recytacj: utwó- 

rów Mieczysława Brauna. 19.45: Pras. dz. ra- 

djowy. 20.00: Muzyka lekka, 20.55: Wiad. 

sportowe Dod, do pras. dz. radj. 21.07: Wy: 

wiad z mistrzem łyżwiarskim Słowiańszczy? 

ny Kalbarczykiem. 21.1 D. <. koncertu 

21.30: Słuchowisko. 22 Transm, z Mór 

skiego Oka 1 cz. rewji p. t. „Rewja miłoś- 

ci*. 28.10: Kom. meteor, i muz. tan. 

"WARSZAWA. 
CZWARTEK, dnia 30 marca 1033 r. . 

: Płyty gramofonowe. 17.00: Koncert 

kameralny z płyt gramofonowych. W. przer- 

wie komunikat Hydrograficzny. 17.40: Odczyt 
aktualny. 18.25: Muzyka ККа t taneczna 
19.20: Komunikat Roiniczy Ministerstwa Rol- 
nictwa i Reform Rolnych. 19.30: Kwadrans 

literacki „Dysk Olimpijski". 

   

      

  

Wzrost handlu ulicznego. 
Z nastaniem wiosny na terenie Wiłua 

notuje się: ostatnio silne wzrgożeni* handlu 
ulicznego. Do urzędu przemysłowego codz en 
nie wpływa po kilkanaście podań z prośbą 
6 zezwolenie na uprawianie handiu. Podlus 
prowizorycznie dokonanych obliczeń w chwi 
li obecnej handlem ulicznym trudni się oka- 
ło 300 osób. jwiększem powodzeniem «i 
szą się: galanterja i artykuły domowego użyt 
ku, 

Ten nagły wzrost handlu ulicznego  tiu- 
maczyč należy, zastojem w sklepach. 

Stagnacja kryzysowa zmusiła wiele kup- 
ców do zarobkowania na ulicy. 

Uporządkowanie handlu Inem 
Onegdaj odbyło się pierwsze posiedzeni= 

nowoobranego zarządu Związku dla handlu 
į eksportu Iniarskiego na którem po ukon- 
stytuowaniu się zarządu, zostały przedysku- 
towane sprawy uporządkowania handlu 
inem. 

Na posiedzeniu tem powzięto ważne uchwa 
ły w sprawie reorganizacji metod handlu i 
zspoczątkowano w tym kierunku dalsze pra 
ce oraz postanowiono zwołać zebranie ekspor 
terów, w cełu nawiązania bliższego kontaktu, 

Sprawy sądowe 31 b. m. 
Przed kilku dniami zapowiedzieliśmy pro 

ces sądowy przeciwko zabójcy dziewczyny 
na słacji kol. Kamionka, jakiego dokonał 
Franciszek Mikłaszewicz. Wskutek przeocze 
nia podane nam jednak nazwisko p. Jana 
Krywki, który w tym dniu 31 bm. również 
figuruje na wckandzie ałe jako oskarżony 
o zniesławienie p. dyr. Makowskiego, — Pro 
stujemy błąd, jaki zaszedł. Włod. 

    

 



Zjazd starostów wolew. wileńskiego. 
W dniach 28 i 29 bm. toczyły sie 

pod przewodnictwem p. wicewojewo 
dy Marjana Jankowskiego i przy u- 
dziale naczelników wydziałów i ins- 
pektorów Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego w gmachu tego urzędu 00- 
rady zjazdu zastępców starostów i re- 
ferentów karno-administracyjnych ze 
wszystkich starostw województwa wi- 

  

lenskiego. Obradv zjazdu poświęco- 
rw: były bardzo ważnym zagadnienior1 
słosowania w praktyce nowych prze- 
pisów prawa o wykroczeniach, roz- 
szerzaiącego znacznie zakres orzec: 
r ctwa karno-administracyjnego. P.- 
zatem zjazd obradował nad aktual 
mi zagadnieniami z dziedziny uspraw- 
nienia administracji. 

  

      

  

KRONIKA 
Zachód „ — в6 = 03 

=== Osi Anieli 
| Czwartek | |... Balbisy 

30 | Wochód słońce — z.5 m.17 
й | Marzec 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolsgj! U.S.P 

w Witnie z dnia Z9,IIl -- 1933 roku. 

CiiBienie średnie w milimetrach: 757 
Tempermiu'a średnia + 6 

Ž najwyższa -- 10° 
najniższa -- | n

a
 

  

Opad: — 
Wiatr: północny. 
Frsdencjz: wzrost. 

Umazi: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 30 marca według PIM-a 
Rano mglisto łub chmurno. Dniem dość 

pegodnie. Nocą miejscami przymrozki. W cią 
gu dnia większe ocieplenie. Słabnące wiatry 
z kierunków północnych. 

OSOBISTA 
— Prezes Wii Dyrekcji Poczt i Telegra- 

fów p. inż, Karol Żuchowicz w dniu 30 mar- 
ca b, r. wyjechał na dni kilda do Warszawy 
na Zjazd Prezesów Dyrekcji Poczt i Telegra 
tów. 

Kierownictwo Dyrekcji na ezas nieobecno 

ści p. Prezesa Żuchowicza objął w zastępst 
wie Naczelnik Wydziału p. inż. M. Nowicka 

— Wyjazd de Warszawy dyrektora P. K 
P. Wiine. W! dniu wczorajszym wyjechał do 
Warszawy prezes Wil. Dyr. Kolej 
K. Falkowski, który weźmie ud r kon 
ferencji gospodarczo — personalnej. Na czas 
nisobecności dyr. Falkowskiego zastępować 
go będzie wice — dyrektor inż. Mazurowsk 

   

   

MIEJSKA. 

— Przyjazd do Wiłna przedstawicieli Sa 
urera, Onegdaj przybyli do Wilna PE 
wiciele Saurera Pp. Teschviller i mer 

Przyjazd ich zwią: jeszcze 
nieuregulowaną kwe miej- 

skiej. 3 
Jak się dowiadujemy. w sprawie tej w naj 

iższych dniach z udziałem obu gości szwaj 
carskich odbędzie się w magistracie konferen 
cja, na której omówione zosianą « punkty 
sperne, co do których dotychczas nie zostało 
osiągnięte porozumienie, 

— Władze administracyjne dążą do obni 
żenia een. W; związku z ogólną tendencją 
zwyżkową na ceny, władze administracyjne 
przystąpią, jak się dowiadujemy, wkrótce do 
rewizji cennika na mięso i chleb, dążąc io 
obniżenia cen dotychczasowych. Również re- 
wizji poddane zostaną ceny w cukierniach i 
restauracjach. 

              

    

ARTYSTYCZNA 

— Wyróżnione praee na Wystawie Sa- 
mouków na Stałej Wystawie Sztuki. — W 
poniedziałek dnia 27 bm. Komisja Artysty- 
czna w składzie p, p. profesorów Szturma- 
na, Kuleszy, Rouby i Zalkinda, po dokład- 
nem obejrzeniu prac na Wystawie Samo- 
uków wyróżniła następujące prace: 

Ghetto Żyd. i Portret chłopca-R. Chwale- 
są. Stara Synagoga — J. Kagansa. Martwa 
"natura — J. Stucera (uczniowie kursów rys. 
„Pomoc Pracy*). Brzeg Antokolski — E, Zię- 
Kkiewicza (bez szkoły), Morze — K. Paszko, 
(bez szkoły). Wnętrze — W. Pławskiego (ucz. 
4 kl. Gimn.-im. Ad. Mic.), Zachód słońca — 
J. Fajna. Szajele — W. Kapłańskiego (ucz. 
Szkół Wiil, T-wa Ak SRRYKAY |: 

A: SPRAWY SZKOLNE 
| — Wyjazd Kuratora O. S. Kurator Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego p. K. Szelągowski 
wyjechał do Warszawy w. PER służbo- 
wych.. 

SOPOCIE 

S. Z. KLACZYŃSI KLACZYŃSKI   

  

WOJSKOWA 

  

dniu 3 kwietnia nastąpi wcielenie do 
gow poborowych rocznika 1911-go, zak 
fikowanych podczas ubiegłego poboru do pie- 
choty. 

Z POCZTY 
— Dyrekcja P. i T. komunikuje, że w 

agencji pocztowej Widzibór (pow. Stolin) z 
dniem 16 marca rb. zaprowadzono służbę 14 
legraficzną i telefoniczną. Godziny urzędowe 

  

w. kat. b. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Zebranie Zw. Pracowników — ВапКо- 
wych. Dnia 24 marca odbyło się Doroczne 
Walne Zebranie członków Związku Zaw. 
Pracowników Bankowych i Kas Oszczędno- 
ści. 

  

Na z=braniu tem uchwalono m. in. jedas- 
głośny :protest przeciwko zgłoszonym do Sej 
mm projektom pogorszenia wieloletnich wy- 

     
rawnień pracowników umysłowych w zakre 
sie uwlopów, u pracy, wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe i t. p., jak równi prze 

  

ciwko niektórym paragrafom znajdującej 
obecnie w Senacie t. zw. Ustawy Scaleniowej. 

— Związek Obrońców Wiłn К 
wiadujemy, w Wilnie organizuje si 
Obrońców Wilna na wzór istniejących j 
go rodzaju związków w innych miastach. 

Pierwsze ogólne zebranie obrońców Wilna 
ma się odbyć w przyszłym miesiącu. 

      

   

        

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebrinie Klubu Myśli Państwowej. —- 
W sokotę dnia 1 kwietnia o godz. 20 br. od- 

będzi» się zebranie Żydowskiego Klubu Myśli 
ństwowej w łokalu własnym przy ulicy 

eckiej 21 m. 21, Na porządku dziennym 
t mgr. E, Kaca p. t. „Problem wychowa 

nia dziecka żydowskiego”, 
Wstęp wołny. Goście mile widziani. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dziś 
dnia 30 marca o godz, 17 w sali T-wa Kredy 
towego, Jagiellońska 14, p, Barbara Wołodź- 
kowa złoży sprawozdanie z Ogólnego Zjazda 
Delegatek Z. P. D. w Warszawie, pocz*m od- 
będzie się a sukien i okryć wiosennych 
z firmy W. Szumańskich i kapeluszy: z 
firmy Xdgelii - 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

—- Zarząd Oddziału Zrzeszenia Micdzi 
Rzemieślniczej i Przemysłowej im. Filaretów 
niniejszem podaje do wiadomości członków 

ków, iż w dniu 30 mb. o godz. ! 
ie wygłoszony odczyt z przezroczami 

„Warszawa w, obrazach”, — Wstęp wolny. 

    

       

    

    
   

    

     
pt. 

KOMUNIKATY 

— Komenda Kola 1 p. p. Leg. zawiadamia 
wszystkich zaintersowanych że Adjutant Ko 
mendy Koła 1 p. p. Leg. urzęduje w lokala 
Związku Legjonistów przy zaułku Bernardyn 

  

skim 'Nr. 10 w każdy wtorek i piątek od g. + 
18 do godz. 19. 

RÓŻNE. 
— Uwadze opieszałych płatników podat- 

ku lokalowego. W dniu 15 bm, minął termin 
wpłaty podatku lokalowego. Ci z płatników, 

zy należności podatkowych w term 
wymienionym nie uregulowali, w pierwsz 

dniach kwietnia ortzymają nakazy od egz 
kucji. skarbowej. 

— Przepisy porządokawe podczas poboru. 

        

K *U"R.zJ R 

W. związku ze zbliżającym się poborem. rocz- 
nika 1913-go w najbliższym czasie władze ad- 
ministracyjne ogłoszą przepisy porządkowe 
na czas paboru. Między in. wprowadzony zo- 
stanie zakaz sprzedaży alkoholu w miejsco- 
we ch urzędowania komisyj poborowych. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulanee — ostatnie 

przedstawienie „Przepióreczki*. Dziś, czwar 

tek dnia 30 marca o godz. 8 w. po cenach 
0 50 proce. zniżonych, nieodwołalnie po raz 
ostatni przepiękna sztuka Żeromskiego „Ucie 
kła mi przepiór;czka”, w koncertowej obsa- 
dzie zespołu z pp.: Paszkowską, Wiestawska, 
Szpakiewiczem, Kaczmarskim, i Szymańskim 
na czele. 

— W piątek dnia 31 marca z powoda ge- 
neralnej próby z „Czerwonej limuzyny* 
teatr nieczynny. 

— Nowa premjera T. Lopalewskiego, W 
sobotę dnia 1 kwietnia w Teatrze na Pohu- 
lance odegrana zostanie po raz pierwszy no 
wonapisana sztuka przez ogólnie cenionego i 
nadzwyczajnie lubianego Autora wileńskiego 
Tad usza Łopal:wskiego „Czerwona Limuzv- 
na“. 

Premjera ta, tak ze względu na osobę Au- 
lora, jak i na samą sztukę, wzbudziła ogrom 
ne zainteresowanie w świecie literackim, tem 
bardziej, że teatr ze swoj trony do trium- 
fu Autora, pragni: jprzyczynić się doskonałą 
obsadą, świetną reżyserją i wspaniałemi me 
dernistycznemi dekoracjami. 

Nieodwołalnie ostatnie przedsta- 
wienie prześlicznej bajki dla dzieci! W nie- 
dz dnia 2 kwietnia o godz. 12 w poł. po 

ższych cenach „propagandowych“ (od 
20 gr.) grana będzie w Teatrze na Pohulance 
nieodwołalnie po raz ostatni. prześliczna baj 
ka W. Słanisławskiej „W szponach czarowni 
cy“, z udziałem wybitnych sił artystycznych. 
dzieci oraz baletu p. Sawiny — Dolskiej. 

— Ostatnie przedstawienie „Wesołej wdó- 
wki*, Dziś, grana będzie po rąz ostatni po 
cenach zniżonych obfitująca w piękne melod 
je, świetna operetka Lehara „Wesoła wdów- 
ka* z Elną Gist»dt w roli tytułowej. Efek- 
towne tańce i ewolucje układu W. Moraczew 

skiego, dopełniają arystycznej całości. Ceny 
zniżone. 

— „Pociąg wiosenny*. Jutro w piątek 
premjera nowej rewji p. L. „Pociąg wiosen- 
ny', składający się z 20 barwnych numerów, 
w opracowaniu reżyserskiem K. Wyrwicz — 
Wichrowskiego. Program. niezwykle urozma 
icony składa. się z najnowszych piosenek, 
skeczów, monologów, tańców i ewolucyj. W 
sykonaniu bogatego programu bierze udział 

cały zespół teatru ze znakomitą artystką El- 
mą Gistedt — na czele. Tańce i ewolucje uk 
ładu W. Morawskiego. Nowa wystawa w wy- 
konaniu J. Hawryłkiewicza. Zniżki ważne, 

— Wiełki kencert symtoniczny z solista 
ociemniałym uozem IMRE UNGAREM 
odbędzie się w Konserwatorjum (Wiel- 
ka 47) w sobotę dnia 1-kwietnia rb. Szczegó- 
ły w afiszach, Przedsprzedaż biletów w „Os 
bisie“ Jagiellońska 1. 

— Koneert w Pałacz Wojewódzkim, - — 
Dnia 1 kwietnia o godz. 29 odbędzie się w 
a Wi ojewódzkim (pl. Napolsona) kon- 

tetų p. Halka 

    

    

    

   

  

      

    

      

  

   

      

  

    
         

  

   

= Led6GhÓW: kiej (špiew), 
p. Braunówny i p. Szymańskiego (recytacje! 
oraz p. prof, Szeligowskiego  (akompanja- 
ment), — Koncert organizuje Koło Pań L. 
O. P. P. na rzecz obrony przeciwgazowej, — 
Bilety proszeniami w cenie 3 zł, 2 

wać można codziennie w Komitecio 
Wojewódzkim LOPP. ut Wielka 51. oraz 
w dniu koncertu p. wejściu. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Zwłoki noworodków. 

W podwórzu domu Nr. 3 przy zauł. Lidz- 
kim znaleziono w jamie kloacznej: zwłoki kil- 
kudniowego noworodka płci męskiej. Wydz 
śledczy wszczął dochodzenie, a zwłoki nowo- 
rodka zabezpieczono na miejscu do dyspo- 
zycji władz prokuratorskich. 

Nad brzegiem Wilji, koło ul. Tartaki, zna- 
leziono płód noworodka 5-miesięczny płci 
żeńskej, Płód ten przewieziono do kostni- 
cy w szpitalu Św. Jakóba do decyzji władz 
prokuratorskich. Wydział śledczy wszczął 
dochodzenie. 

    

  

    

     

  

      

    

Nowy „wynalazek” na znalezienie pracy. 
Bezrobotny cieśla Wacław  Michaloneś; 

mieszkaniec wsi Misiury, gminy przewłockiej 
obarczony liczną rodziną od dłuższego czasu 
żył w skrajnej nędzy, Sząkając sposobów 
zarobkowania, wpadł na „genjślny* pomysł, 
a mianowicie zaczął podpalać zagrody włoś- 
ciańskie w niedziei, że później etrzyma pra- 

  

PRAWIE — „NOWELA'. 
Zdarzyło się w powiecie  szczu- 

czyńskim, czy lidzkim, parę lat temu, 
że pewien młody reemigrant... 

— To jak cie tanr nazywali? 
Dzian. 

— Zian? 
— Džian, Džion. 
— Ajaj, jak facetnie! 
— Po naszemu tak. A facetn.j 

jeszcze naszemu równać ichnie mó- 
wione z pisanem. Mówio Dzian - 
piszo John. : . 

— Aj, to jak +en stavv gormaniec 
z pańskiej gorzelni! 

Ot nie zgadłasz. Jemu — 
Jo—h—a—an, a nie proste - « John. 

— A jak ja by nazwała sie po a- 
merykansku? 

— Emni. 
— Ładnie... 

Anulka milej! 
Ale wola po naszemu. 

— I ja woła — Anulka. 
—. Janko... 
— Ер — * 

  

— Ot i twoja chata... 
Tak prendko... 

— Przeszlimy niewiadomo jak!... 
— Niewiadomo jak czas pendzi 

sie... : 
—. Tak przeszli i moje cienżkie 

dziesienć lat w Ameryce... Młodzieńki 

był, prosto z wójska, kiedy wyjechaw- 
szy, a ty mało co nie ńa renkach.. 

  

oe jak 
— ni- 

— Mało i ja pamiętam... 
ciebie pierwszy raz zobaczył: 
gdy nie zapomna... 

— A ty mmie na tej wieczorynce 
zrazu prosto w sercel... 

— Oj i tėgo nie zapomna, jak dal 
ty. dał Józiuku Packiewiczu! 

- A poco laz do mnie z nożem? 
Ja samo pienscio, po amerykansku. 

— Z pół godziny go trzensli! Hi, 
i. Aj — babulka już na mn» 

siuka w oknie!... 
Trudno mnie 

Anulka... 
— Cienżko i mnie iści, ale już tyl- 

ko pienć dni! 
— Wesele, oj bendzi wesele! 

Żal, że małulka i tato nie zo- 

    

puścić ciebie 

— Zobaczo i ony, choć umarszy! 

Spora część przywiezionych dola: 
rów U, $. A. znalazła się w cegłach, 
bierwionach i dachówce nowego do- 
"mu. 'Inna część przedtem w szmacie 
ziemi, „na której dom postawiono. 
Późną jesienią rozpoczęty, zakończo- 
Ry niedawno, sechł wolno, choć opa- 

"lany drogim, kamiennym węglem 2 
powiatowego miasta, Używał Janko 
ostentacyjnie tego, co poznał „Dzian* 

"w New York, Chicago, Detroit... Już 
mu nie żyć w ciężkim zaduchu chaiv 
rodzinnej, choć wytęsknionej tak Ба -- 
dzo przez dziesięć lat... 

Dobrze jest w mocno ogrzanej i 
bie, w mroźny, zimowy wieczór. 
Zmęczenie jest takie przyjemne i 
przypómina się zwolna, zwolna, гох- 

  

  

4 Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

tę przy ieh odbudowie. Między innemi spa 
lił też dom zamożnego włościanina Andrzeja 
Jachimowicza. 

W ezasie, gdy Michalonek miał już otrzy 
mać pracę przy Gdbudowie spalonego domu 
sprawa podpalenia wyszła najaw, 
Ro RISE aresztowano. (e). 

leniwiająco. Takie jak dawne, za- 
morskie, cygaro, dym snuje в5 
Zmęczenie, dziwne zmęczenie — WY- 

ciągnij się bracie wygodnie... Dużn 
jest do myślenia na pięć dni przed 
weselem, Ale sen nieodparcie morż;. 
a mała naftowa lampka przygasa po 
trochu i ciągle. Wartoby zrzucić choć 
buty... Przyciasny pierścień zaręczy: 
nowy, z pięknym czerwonym kamie- 
niem dokucza na grubym i spracowa 
rym paleu. Lecz i on pozostaje... Nie 
chce się i ruszyć... Lampka przygasa 

  

Rankiem sztywnego znałażła ma- 
tka. 

— Qt kiedy przyszło mu sie. 
- Z cztery dni Ślub! 

— Patrzaj, a dlatego — pierście- 
nia nie mogli zdjonć!... 

Utneliby palec... 
<> Ajej! Brat chciał — matka i 

Anulka nie dali. Dlatego hadko... 

— Patrzaj na Packiewiczów, Jó: 
ziuka i Stanisława. Ot kiedy na piers- 
cień spoglądają! 

— Józiuku i radość. Nie daruje 
póki żyje swoja rozbita gemba... 

— Chodził i on, chodził za Anulko, 
choć darmo... Ale i opuchszy!... 

  

   

Tak i po amerykancu. 
— Za Anulka jemu i za 

zemby... 
— Tak mu i ten czyrwony kamień 

nie pomoże. 

moje 

  

. Pójdzim! 

  

WAI L оЕ д 
  

Władca tiu- 
mów, król 
humoru 

Dźwięk. Kino-Teatr _ 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

VLASTA BURIAN 
Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołkal 

NAD PROGRAM: Urozmałcone dodatki dźwiękowe. — Seanse: 

(2624) - 

w swej przebojowej komedji filmowej 

OBRAZA MAJEST ATU | 
Film śpiewany i mówiony po czesku i po polsku. 

4—6—8— 10.!5, w sobotę i niedz. od 2- ej 
  

Dźwięk. Dziś 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Największy i najpiękniejszy przebój sezonu! 

NIEPOTRZEBNA 
CENY balkonu 30 gr., parter od 49 gr 

MATKA TO MAE MARSH 
MATKA w roli tytułowej to rezyserja Kenryka Kinga, 
MATKA to magnetyczne i niezapomiane słowa 
MATKA to genialny film Foxa. 

Początek seansów o g. 5—7—9. w sobotę i niedzielę o d 3.ej + 
  

о2181 9-letni genjalny ma- 
łec,znany z filmu „CZEMP”, 

ulubieniec wszystkich 

„DONOVAN“ PAN 
Tel. 5-28 

JACKIE COOPER 
GRAM: 
Росх, 

w otoczeniu najznskom. 
ekranu Ryszarda Dixa, BORYSA. 
KARLOFFA we wzruszając. flmie 

rezyserji PE = 

twórcy filmu „Ken-Hoc” 
DODATKI DŹWIĘKOWE. 

seanas. 
w sobotę i niedzielę od 2-ej 

gwiazd 

FREDA NIBLO 
NAD PRO- 

o godz. 4—6—8—10.15 | 

  

Bžwigk. Kino-Teatr 

HELIOS 

  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
DAWN. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 

  

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 

DZISJ 

W 

Fertner i inni. Rewelacyjny scenarjusz! 

KUPIĘ 
folwark około 100 ha 
blisko szosy ew. stacji 
kolejowej, Zgłoszenia z 
podaniem warunków de 
administracjj pod „fol- 

wark“. 

Ku i folwark oko- 
p e ło 30 ha do 

15 klm od Wilna, wyma- 
gane: budynki, dobra zie- 
mia, blisko las i rzeka 
Ofdrty szczegółowe kie- 

  

  

nejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handiowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 10.1. 1933 r. 
irma: „Towa two Akcyjne Ubezpie- 

i Oddział w Wilnie", Firma obecnie brzmi: 
„Towarzystwo Ubezpieczeń Polonja Spółka akcyjna. 
Celem spółki jest prowadzenie ziałalności 
czeniowej: 1) bezpośredniej w d cy, 
a) od ognia, b) od kradzieży z włamaniem, c) od od- 

powiedzialności cywilnej. d) od skutków przerwy 
ruchu przedsiębiorstwa z powodu ognia (chor 

e) transportów, f) szyb, g) samochodów, (auto—c 
h) szkód wodociągo ych, 2) pośredniej we wszyst- 

eń. Siedziba Centrali w War- 

owskiego 1. Oddziały w Łodz:, 
Częstochowie, Katowicach, Lwo 

„ Wilnie i Bydgoszczy. Kapitał zakładowy 1.050.000 
ch ielony na 10500 a j ici 

prezes Stanisław ks. 
Stefan Gielg, ul. N załkowska 62, 

Ujazdowskie 36, wszyscy z War: 
szawy. Zarząd zastępuje. spółkę wobec włądz i osób 
i prowadz jej interesy. /szelkie . pełnomocnictwa 

dokumenty. z których wynika jakiekolwiek zo- 
nie dła spółki za wyjątkiem polis dodatków 
świadectw tymczas ch czeki oraz listy 

o wydanie funduszów z instytucyj kredytowych po- 
winny być opatrzone podpisami dwóch członków za- 
rządu lub jednego członka zarządu i prokurenta. Na- 
tomiast polisy dodatki do polis świadectwa tymcza- 
śowe korespondencja, zarządzenia dotyczące czyn 

ności biurowych, pokwitowanta z odbioru kore:pon- 
dencji przesyłzk pocztowych i innych i wszelkie do- 
kumenty z których żadne zobowiązanie dla spółki nie 
wynika, winny być podpisywane przez jednego czł 
ka zarządu lub prokurenta. Kierownikiem  oddži 
w Wilnie jest Władysław Wysocki zam. w Wilnie, 
ul. Mickiewicza 4, który działa ma mocy plenipotencji 
zeznanej przed Karolem Grymińskim Notarjuszem 
w Warszawie w dniu: 25 sierpnia 1932-r. za Nr. 1796. 

Udzielono łącznej prokury Władysławowi Morelen- 
baumowi, Czesławowi Fabjanowi,. Janinie Samczyń- 
skiej, Janowi Wiłamowskiemu, Henrykowi Wiittmege 
rowi i Włacławowi Michalskiemu. Spółka Akcy. 
Statut jej uzgodniony %2 przepisami Prawa 
o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39/28 poz. 
383) i zatwierdzony przez Ministrów Przemystu 
i Handlu oraz Skarbu opublikowany został w Nr. 271 
Monitora Polskiego z dnia 24 listopada 1931 r. Akt 
organizacyjny zeznany został (przed Notarjuszem Za- 
borowskim w Warszawie w dniń -24 listopoda 1917 r. 
za Nr. 1298. - 260/VL. 

341.11. 
czeń Polor 

    
    

      

   
   

     
  

  

     kich działach ubezpi 
sza pl. Gen, D 

iu, Krakowie,      

     

  

   
  

    

  

    ul. Moniuszki 1, 
Wiiktor Wiener, Al, 

  

    

    

    

    

      

   

    

Żółta glina z piaskiem jest czarna 
w tej mroźnej nocy na śniegu. Świeżv 
kopczyk czernieje wśród ośnieżonych 
mogiłek. Świeżo wzruszona żiemia 
ustąpi szybko od pchnięć, nawet 
trwożliwych, . bratersko-złodziejskich 
łopat. 

łu. 

Józef pochylił się nad trumna. się, rozbiła, znajoma twarz, zastygła 
Gwoździe podważonego łopatą wieku w dzikiem przerażeniu, marlwa zu- 

przerażająco zazgrzytały w ciszy m.- pełnie... ku... nie... lepiej, łepiej:.. 
giłek, a ZE na chwilę zmaci- Z trudem podbierał zgubione w matka... 

wieli, Na krótko. * jskiejś dziwnej próżni myśli. Szukał pójdzim do Anulki! 
— .1051... i szukał, biedził się, aż znalazł wres:- : 

— Patrz, ci kto nie przyszedszy. 
Ja zdejma. 

-— Nie durz głowa. Ur-znij z pal- 

  

Usiadł. Na nogach leży ten, który 
mu pierścień zdejmował. Brr... 

Zerwał się, 

Strząsnął z ubrania i włosów zie- 

mię. Chwycił ciemny kształt łudzki, 
podciągnął do sóry z w; 
szarości Śnieżystej nocy 

  

cie najpotrzebniejsza. Co jest, to jest. 
Iść stąd jaknajprędzej. Do domu... 

Szedł w nocy i pustem polu, sku- 

(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU) Lange dosPiuraieklay 
mowego Garbarska | 

dla „G“. 

  

SKŁEP BŁAWATNY p. £. 

„TKANINY TANIE". 
į 

to najtańsze żródło zzkupu materjałów na bie- 
liznę. suknie, szlafroki. na ubranka dla dzieci 
i uczącej się młodzieży, oraz wielki wybór pod- 

szewek, waty i płócien do robót ręcznych. 

  

Obwieszczenie o licytacji. 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 25.VI. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz 580, 
rozdział ||) 4 Urząd Skarbowy w Wilnie, podaje do 
ogólnej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 1933 roku 
o godz. 10 w lokału 2-ej Sali Licytacyjnej przy ulicy 
Niemieckiej Nr. 22, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej rdchomości; zajętych ta pokryciechależnać 
ści Skarbu Państwa: 

a) W pierwszym terminie — od ceny szacunko- 
wej: czekolada, 3 wagi, 5 beczek konfitur |-szy gat., 
lustro, fisharmonja oraz inne przedmioty za ogólną 
sumę 113! zł. 

b) w razie niedojścią licytacji do skutku w та 
terminie, wyżej wymienione przedmioty zostaną sprze- 
dane w Il-m terminie dnia 7.1У. 1933 г. od ceny za- 
ofiarowanej. 

Przeznaczone do sprzedsży przedmioty oglądać 
można w doiu licytacji na miejscu międzv g. 9i IU-tą 

Kierownik Urzędu 
H. Ficher 275/V1 

     ne 
OSTRZEŽENIE. Przy kupnie akcza- 
towač i wyraźnie żądać tylko orygi- 

| 

| 
Ц 

  

nałnych proszków z „Kogulkiem“, 

Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
słu i wystrzegać ię naśladownictw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. 
  

SEDNA BWRERE ZARADCZE AN CZZERPWCCA 
Czy jesteś już członkiem LOPP-u?   

domy    

zatoczył na ścianę do- 
Gdy 

siłkiem. W 
zarysowała 

      

   

MEJ OBA komedja 

rol gł. Zula Pogorzelska, Adolf Cymsza, 

Balkon 49 gr. 
80 gr. na pozostałe od 90 gr. Początek seansów o godz 4, 6, Bi 0205 

,pozostająca w krytyczn. 

  
już siły. Może Anulka!... 

Zgarnął ostatki woli... 

skrzypnął furtka 
w drugim końcu podwórza, 
łańcuch, zazgrzytał po drucie i coś ze 
skowytem skoczyło mu na piersi. 

— Rudek! Dobry Rudek! Ty pierw 
szy mnie poznał i przywitał po ludz- 

Dobry, dobry pies! No puść, 

Zostawił go skowyczącego 
drucie, a sam trzymające się ścian ob 
szedł dom dokoła i znów zapukał w 
okno. Wkrótce w ciemnej głębi 7=- 

1 
DZIštA 

Romeo i Julcia 
Antoni 
na | s. 

Konrad Tom, 

Parter 

SPRZEDAM 
DOM 

200 sąžni ziemi 
4.000 zł. 

Obozowa 66, 

za 

sklep. 

Lokal 
na pierwszem  pietrze, 
frontowe wejście w 240 
kw. mtr. nie podzielony 
na pokoje nadaje się dła. 

instytucji. 
Na parterze z frontu —- 
w 122 kw, mtr. do wy- 
najęcia przy ulicy Tatar- 
skiej Nr. 20 dowiadywać 
się tamże u właśc. domu. 

    

į 

5-cio || 
pokojowe 
wykwintne mieszkanie 

odremontowane z wszyste 
kiemi nowoczesnemi wy” 
godami do wynajęcia od J 
zaraz. Kalwaryjska 69, | 

m, |. Tel. 11-10. 

POKÓJ 
umeblowany, 

fortepian, telejon 

do wynajęcia 
Mickiewicza 4, m. Ik 

Pianino do sprzedania 
uł. Jagiellońska 9—12 
(wejście z ogródka) 

  

       

   

  

  

uł 

Akuszerka 

MTA L6MNETOWA | 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5.- 

W. Z. P. Nr. 69 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 

  

  

  

s
K
 

  

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

dowód о-- SLL Ai * 
Škradžiūnė: Šaka 
wydany przez Starostwo 
Grodzkie miasta Wilna 
za Nr. 496/29 r., legity- 
mację P. U.P.P. i kwity 
Lombardu Komunalnej 
Kasy Oszczędności m. | 
Wilna Nr. 4355 i 4471, ! 
wydane na imię Bazyle- 
go Bogatkiewicza — unie- 

ważnia się 

      

Tyłko o dwa 

warknęło 
brzęknąły, ! 

niż rodzona 

przy: 

    

  

cem. lony, słaby i dygocący, szczękając zę. majaczyła biaława plama 
Tak i odrazu myśl... bami. Cisza była zupełna. Nawet psy — Anulka nie bój się... ale to ja; 

Nie rznij mnie bracie... Sam  SPaly, Sdy minął R: domy: wst" tvój Janko... 
zdejma... Jego był na drugim końcu. Długa Przerwał. 

: wieś, a już sił brak. Lepiej po drodze. T SE 
7 > < — Ty... ty... umarszy 

. do rodziców. Może mu także powie- £ r 

Stanisław w szaleństwie rzucił się 
naoślep do ucieczki. Tuż, zaraz zala 
miał się z trzaskiem na rozłożonych 
znienacka ramionach krzyka. Zerwał 
się by znów runąć w straszliwej, ob- 
łednej trwodze, czując że AA g0 

  

  

  

coś za nogę. Wyrwał ją aż nielud*- 
kim, tak rozpaczliwym wysiłkiem. 

  

  

bez buta, z sztachetek czyjegoś grobą 
1 oszalaly tembardziej, popędzil, przez 
groby i krzyże padając i łamiąc te 
arugie, zszarpany i okrwawiony na 
skamieniałe brózdy pól, tonąc raz po 
raz w śniegowych zaspach, do pierw 
szej spotkanej wsi, gdzie go obłąka- 
nego i pół martwego podjęto z płotu, 
nad ranem, 

Zimno, mawskroś przenikające 
zimno. Głowa jak wypełniona śrótem 
czy skamieniała. Cóż to jest? 

  

Drukarnia „ZNICZ, Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 

  

8 
    

“ 

  

dzą co... i jak... 

Minął zagrodę Anulki.  Zapukał 
raz, drugi... trzeci... w malutkie szyb- 
ki rodzicielskiej siedziby. 

— Ktuo?... 
Ja matulku, Janko... 

— Buożesz, mój Buoże!... 
Otwórz, otwórz, bo umarzne... 
Wieczne odpoczywanie daj mu 

  

    

— Ale ja żyw, nie umarłem !... 
Duszo pokutujonca, idzi! 

Matulku mówie, ja żyw! 
— Wieczne odpoczywani 

Matulku puść, bo drzwi 

  

  WY- 

  

Nie mój ty syn musi 
jakiści! Zgiń, przepadnij! 

Ze stukiem czemś zastawiono ok- 
so. Zamiłkł bezradny. Wywadić 
drzwi? Słaniał się z wyczerpania, 
resztek czadu... Zresztą — poumiera- 
liby ze strachu, Iść do domu? Nie ma 

  

a zły duch 

  

  

  

— Nie umarszy, nie... 
mnie pochowali ludzie, ale Bóg urato: 
wał i żyję... Puść, bo padnę 7 zimna 
głodu... Maika przestraszywszv sie, 

zastawiła okno... 

Biały majak zniknął. Jan dygocąc, 
już z radości, nabrał nowych sił i po- 
szedł do drzwi, omal nie przewrócotty 
po drodze przez Rudka. Już mu otwie 
rała. Już przez mgnienie patrzyła na 
niego trwożliwie, ale ośmiciona wy- 
lewną, psią radością, rzuciła się de 
niego i objąwszy wciągnęła do chaty. 
Za chwilę scałowywał jej gorące szczę 
śliwe łzy i tulił drżącą od szlochu 

    

i znów całował, zapominając o maka: - 
brycznem, niedawnem przebudzeniu, 
o bólu głowy. chłodzie, głodzie i osła- 

bieniu... 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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