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Pan Hermann E aras 
(Od naszego berlinskiego korespondento). 

Fala oburzenia z powodu ucisku 

Żydów w Niemczech, która przeszła 

przez cały Świat cywilizowany, nie 

przypadła hitlerowcom do gustu. 

Z właściwą im energją i szybkością 

decyzji uruchomili natychmiast ma- 

chinę sprostowań: prostuje szef wy- 

działu prasowego przy rządzie hitle- 

rowskim Hanfstaengel, prostuje oso- 

biście von Papen, prostuje niemiecka 

piotestancka grupa wszechświatowe- 

go związku kościołów... Dla większe- 

gc wrażenia sam minister Goering 

zdjął bronzową bluzę, ubrał się po 

europejsku, zwołał zagranicznych 

dziennikarzy i, wyzbywając się swego 

zwykłego ordynarnego tonu mityngo- 

wego mówcy, bardzo wy- 

myślał niemieckim plotkarzom, 

rzącym insynuacje o rzekomem prze- 

śladowaniu Żydów 

Niemezech w samej rzeczy 

dobnego się nie dzieje. 

grzecznie 

SZE- 

   

wówezas, gdy w 

nie po- 

„W Niemczech — mówił min. Go- 

ering — istnieje wprawdzie mocny 

ruch antysemicki, tem niemniej wszy- 

stkie sklepy są otwarte. Fakt ten naj- 

lepiej świadczy o tem, że w Rzeszy 

panuje ład i porządek. Brzmi to 

przekonywująco. Na nieszczęście dla 

min. Goeringa istnieją całkiem nie- 

zbite dowody, że jego sprostowania, 

de'.katnie się wyrażając,  retuszują 

rzeczywist Przeciwko sprostow1- 

n'om, ministra istnieje jeden świadek, 
którego wiarogodności min. Goerin- 

gowi nie wypada kwestjonować — on 

sam! 

    

W swojej „namiennej. mowie w 

Essen min. Goering w ogniu wyda- 

rzeń „narodowej rewolucji*, gdy bo- 

jówki Hitlera w swoim kraju sztur- 

mowały żydowskie sklepy, oświad- 

czył dosłownie: „Potępiają nas za to, 

że nie występujemy przeciwko tym, 

kto gwałtem zamyka żydowskie skle- 

py. Ale cóż my możemy: uczynić? 

Nie możemy przecie potępiać nawo- 

łujących: „kupujcie u Niemców, nie 

u Żydów!* Mówią, że powinienem 

posłać policję. Ja policję posyłam 

tam, gdzie występują przeciwko nie- 

mieckiemu narodowi. .Kategory- 

cenie odmawiam posyłania 

policji dla obrony żydow- 

skich sklepów. (Czasy, kiedy 

każdy oszukaniec i paskarz zwracał 

się o pomoc do policji, minęły. Po- 

licja powinna bronić wszystkich ucz- 

ciwych ludzi, ale nie żulików, speku- 

lantów, paskarzy”. 

Słowa te są tak jasne, że nie wy- 

inagają komentarzy. Oznaczają one: 

„Żydzi — to oszukańcy i paskarze. 

Dilatego też policja ich nie broni i nie 

będzie broniła. 

Jest rzeczą historyków odpowie- 

dzieć na pytanie: czy, gdzie i kiedy 
jakikolwiek minister policji jakiegoś 

cywilizowanego kraju powiedział coś 

podobnego? Mnie się zdaje, że jedy- 

nem pendant do tego powiedzenia 

min. Goeringa, które wejdzie do hi- 

storji, była sławetna formuła Lenina: 

„Grab“ nagrablennoje“. 

  

Pr 

powiedzeniu min. policja 

wkońcu się znalazla i rozbijanie ży- 

dowskich sklepów zostało powstrzy- 

mane. Prawda i to, że następnie ofi- 

cjalna wersja chciała wiedzieć, _że 

„przebrani komuniści popełnili eks- 

cesy celem zdyskredytowania naro- 

dowej rewolucji*. Jednakże przeciw- 
ko tej wersji istnieje jeden klasyczny 

świadek — minister Goering. 

wda, jednakże, że wbrew temu 

Goeringa 

  

Na zjeździe rolniczym w Szczeci- 

nie min. Goering oświadczył: „Nie je- 

stem na tyle tchórzem, żeby wypierać 

się tego, co uczynili nasi towarzysze. 

Mówią, że oni są winni. Ja zaś powia- 

dam, że jeżeli ktokolwiek jest wi- 
nien — to my, wodzowie, bowiem to, 

co oni popełnili, myśmy chcieli i 

myśmy ich tego uczyli*, Mowa la by- 

ła transmitowana przez radjo. 

W przemówieniu tem min. Go- 

cring wypowiedział więcej charakte- 

rystycznych myśli, do nich jednak 

powrócimy później, 

Przeciwko  sprostowaniom 

Goeringa jest jeszcze jeden klas 

min. 
  

  

ny 
  

  

świadek — nie Żyd, nie marksista. 

W tymże samym dniu, gdy minister 

zapewniał obcokrajowych dziennika- 

rzy, że prześladowań Żydów w Niem-    
czech niema, że wiadomości o prze- 

śiadowaniach — to mit, złośliwy wy- 

mysł plotkarzy, oficjalny organ hit- 

lcrowskiej  partji /6łkischer Beo- 

bachter** pisał z powodu skargi związ 

ku niemieckich Żydów na antyse- 

mickie tendencje w życiu kultural- 

nem i gospodarczem: „Żydostwo 

pogodzić się z 

zniknąć 

powinno 

myślą, że musi 

ze --wszystkich dziedzin 

życia niemieckiego. („V6l- 

kischer Beobachter* z 26-g go marza 

1933 r.). Nie umówili się. 

A może minister Goering myśli. 

że dziennikarze zagran. nie umieją 

czytać po niemiecku, albo nie stać ich 

na kupienie „Vólkischer Beobachter'*? 

  

[Można nie wirzyć Żydom * marksi- 

stom, gdy piszą o ucisku Żydów, ale 

nie wierzyć oficjałnemu organowi 

hitlerowskiej partji, nie wierzyć sa- 

memu ministrowi Goeringowi? A je- 

żel już wie należy wierzyć esseńskiej 

i szczecińskiej mowom ministra, z 

jakiejże racji należy wierzyć jego mo- 

wie berlińskiej? 

Przeciwko takim klasycznym świa 

dkom jak „Vėlkischer Beobachter“ : 

sam minister Goering bledną nawet 

„zaprzeczenia Związku 

Żydów — 

    
    

   

    

wymuszone 
Żydów niemieckich i zw. 

frontowców... 

Wogóle min. Goering w krótkim 

okresie swojej działalności wsławił się 

szeregiem znamiennych oświadczeń. 

Tnk np. na zjeździe oficerów policji 

oszołomił słuchaczy następującym 

wykwitem myśli: „Policja nie poto 

istnieje, żeby ochraniać 80—100 ty- 

sięcy przestępców, zamkniętych w 

więzieniach. Trzeba skończyć z tym 

błędnym humanitaryzmem*. 

Co to znaczy? — „Pustit w ras- 

chod*, jak mówią w Rosji, albo 

wprost — skrócić o głowę... W tem 

powiedzeniu min. Goeringa, tęsknią- 

cego do kryminalnej polityki z epoki 

Karoliny, prześwieca duch pokolenia, 

które nie widzi innego rozwiązania 

'wszystkich społecznych kwestyj, jak 

tylko: powiesić, ćwiartować, wbić na 

pal. 

Szczególnie palącą 

jednakże, obdarza min, Goering mark 

sistów. Podobnie jak i jego szef, stale 

nienawiścią, 

głosi zniszczenie marksizmu. Przy- 

tem jest zupełnie widoczne, że były 

kapitan a obecny minister o marksiz- 

mie posiada dosyć mętne wyobraże- 

nie. fem większą intensywność wy- 

kszuje w wałce z tem widmem. 

„Mój poprzednik (von Rohr) — 

iaówił Goering w swej mowie szcze- 

cińskiej — wyraził się, że marksizm 

тле powinien powrócić. Ja zaś powia- 

  

dam, że za 50 lat ani jeden 

człowiek w Niemczech nie 
powiniem wiedzieć co to 

znaczy marksizm. Sam ter- 

min marksizm wyrwiemy ze Wszyst- 

kich ksiąg... 

Teraz staje Się zrozumiałe, dla- 

czego w dni „narodowej rewolucj'* 

5. A: spalaty bibljoteki (por. mėj art. 

w „Kurjerze“ Nr. 67). Minister Goe- 

ring i jego wysoki szef życzą zniszczyć 

marksizm! 

Ale cóż to jest marksizm i na czem 

jclega jego siła? „Jeżeli uświadomić 
to, że podstawowe punkty nauki 

Marksa stwierdzają tylko to, co ist- 

nieje, jeżeli mówią to, co nie mogło 

Paul Boncoura zastąpi Daladier? 
„PARYŻ, (Pat). „Liberte* ogłasza 

-i$ informację o žachwis aniu stano- 
wiska ministra spraw zagranicznych 
Paul Boncoura. Wczorajsze posiedze- 
nie komisji spraw zagranicznych mia 
ło wypaść niezbyt pomyślnie dla mini 
stra. Deklaracja jego wywarła nieko- 
rzystne wrażenie. Premjer Daladier 
postanowił jakoby jeszcze wezortj 
wicczerem przeprowadzić zmianę na 
stanowisku ministra spraw zagrani- 
cznych, eo stanowiłoby punkt wyjścia 
dla dalszej rekenstrukcji gabineta 
franeuskiego. 
Ohięcie przez Herriota teki « 

      

ЭРУ 

  

granieznych jest zdaniem premjera 
niemożliwe, dopóki nie zostanie ure- 
gulowana sprawa raty grudniowej 
długu amerykańskiego. Premį. Dala- 
dier sądzi, że obeenie nadszedł czas, 
aby on sam ujął w swe ręce kierown 
ctwe spraw zagranicznych Fran 
baładier zdecycćowaiy jest działać 
szybko, prawdopodobnie nie będzie 
on czekał do wakacyj Wiełzanocn. 

Powyższe doniesienie ..Liberte* 
zamieszcza „Ageneja Havasa* w wy- 
danym przez sicbie przeglądzie pra 

  

   

  

   

Sy. 

Krwawe starcie tłumu z policją w Łodzi. 
ŁÓDZ, (Pat). W czasie wiecu ra- 

beiników włókienniczych, obradują- 
cych w kinie „Oświata* nad spraw 
likwidacji zatargu w przemyśle włó- 
kienniczym, zgromadziły śię na Uul- 
each przylegających tłumy, wśród któ 
rych agitatorzy komunistyczni rozwi- 
jali namiętną agitację przeciw zlikwi- 
dowaniu zatargu i za urządzeniem de- 
monstraeyjnego pochodu. Pod wpły: 
wem tej agitacji tłum zaczął przybie- 
rać postawę agresywną wobec policji 
i zaczął obrzucać policjantów kamie 
viami. Wobec tego policja rozproszy 
ła demonstrantów, eo udało się jej u- 

  

  

„czynić bez użycia br 

  

W godzinach popołudniowych na 
vliey Rekicińskiej utworzyło się zbie- 
gowisko, które zaatakowało zbliżają 
€y się oddział policji kamieniami i 
w;strzałami rewotwerowemi, Dwóch 

oficerów i trzech szeregowych paiieli 
zostało rannych. Policja w obronie 
własnej zmiuszoną została do użycia 
broni. Na skutek oddanych strzałów 
6 osób zostało rannych. Z tych jedna, 

  

ciężko ranna, zmarła, Na miejsee wy | 
padku zjechały władze bezpieczeńst- 
wa i prokuratorskie, które prowadzą 

  

Odgłosy wywiadu z p. (ielensem. 
Pesymizm p. Berga 

co do zd Wy. 

„ p. Arved Berg 
e "wywody p. Cie- 

as* podane przez nas 
српут. P. Berg podzie 

p. Cielensa i wyraża 
tość zajmująca tąk wy 
przewodn 

„Wybitny pa 
omawia w dzien 

ja w 2 

    
   
   

  

     

    

zadowolenie, 7 

bitne stanowisk 
wej Komisj zagran. potra 
się od doktrynerskich argumentów i ocenił 
omawiane w swoim wywiadzi: sprawy real 
nie fi konkretnie. 

Nie podziela tylko-p. Berg zdania p. Cie- 
lensa, że Łotwa może jeszcze w dzisiejszej 
sytuacji uratować Litwę, 

Po pierwsze, bowiem — pisz: p. Berg —- 
istnieją najwyraźniej pomiędzy Liiwą a Niem 
cami związki tego rodzaju, że dla Łotwy 
byłoby niewskazanem dać się w nie wplą- 
tać. Po drugie, zdaniem p. Berga wskutek 
swej niewyraźnej polityki lAtwa jest dziś 
zagrożona z trzech stron, podczas kiedy dzię 
ki swej ostrożnej polityc. Łotwa tego unsk- 
nęła. Wreszcie trzeba w pod uwagę, że 
Łotwa nie może wejść w I że związki z 
Litwą bez aprobaty Estonji, od któr:j jed- 
nak nie można spodziewać się, aby zechciała 

pośrednio ponosić konsekwencje polityki li- 
j. Dla Łotwy byłoby zaś absurdem 

tego jedynego sojusznika, jakim jest 
Fstonja. To te otysze mogą współczuć Lit- 
wie, ł*cz pomóc nie są w stanie. 

pak a o 

      

    

   

  

   
   

   

  

SPROSTOWANIE, We wczorajszym nume- 

rze zaszła pomyłka w ostatnim podtytulik 1 

do przemówienia płk. Sławika (na pierws 

stronie). „Sprawa reformy rolne, 

rawa reformy konstytucj 

   

  

Zamiast 

powinno by 

    

W centrum 
BERLIN, (Pat). „Vołkischer Koe- 

bachtes“ donosi, że główny komitet 
bojketowy partji narodowo-socjalisty- 
cznej rozpoczął już swe prace. Prze- 
wodniczącym tego komitetu misnzo- 
wany został poseł hitlerowsti Strei- 
cher. 

W dniu 31 marca we wszystkich 
miastach i miasteczkach w perozumie 
niu z kierownictwem partji odbędzie 
się wielkie zgromadzenie publiczne i 
demonstracyjne, w eząsSie którego nie 

sione hędą transparenty, wzywające 
к трсцши bojkołu w dniu 1-g0 
S alio a godz. 19 rano. 

BERLIN, (Pat). Proklamacja bojkotowa 
partji harodowo-socjalistycznej przeciwko 
Żydom została wczoraj transmitowana przez 
wszystkie radjostacje niemieckie. Kierownik 
ruchu bojkotówego, przywódca narodowych 
socjalistów Streicher w rozmowie z delega- 
cją pracowników handlowych oświadeżył, że 
partja narodowo-socjalistyczna zdecydowa- 
na jest zapobiee jekiemukolwiek upośledze- 
nin priecwników i robotników przedzię- 
hiorstw żydowskich, 

PIŁA, Pat). Do szeregu rodzin Żydów — 
obywateli polskich w połowie marca zaczęji 
zgłaszać się umundurowani członkowie partji 
narodowo-socjalistycznej pod wodzą ezłon- 
ka rady miejskiej w Gorzowie niejakiego 
Peschke, żądając prod groźbą zastrzelenia 0- 
puszezenia Niemiee w ciągu 2 dni, Wywołało 
to ogółny popłoch. Zaczęto pakować się i 
myśleć © natychmiastowym wyjeździe do 
Polski. W Gorzowie mieszka od czasu wojny 
światowej kilka rodzin żydowskich, które 
swego ezasu, w ucieczce przed wojskami ro- 

syjskiemi, zajmującemi byłą Galicję, ucie- 
kły do Niemiee i osiedłiły się w Gorzowie, 

PIŁA, (Pat). W! Gorzowie miał miejsce 

  

  

oburzający fakt bieia i znęcania się nad oby- 
watelem pelskim Sałomonem  Stangerem, 

  

jeżeli w istocie odkryły 

się rozu- 

być innem, 

tylko te, co się samo przez 

mie, wówczas staje się zrozumiałe, że 

stały się one opoką, na której zbu- 

dowany został gmach ruchu socjal- 

— tak mówi o nauce Marksa Lego“ 

jeden z wybitniejszych socjologów i 

ekonomistów współczesnych — Wer- 

ner Sombart. 

Jeżeli tak jest — nie pomoże spa- 

i zasmarowywanie 

  

lanie 

stron. 

50 lat to długi okres. W tym roku 

upłynęło 50 lat od śmierci Karola 

Marksa. I nie można nie stwierdzić, 

że nieboszczyk Karol Marks jest żyw- 

szy od wielu żywych współczesnych. 

Czy przetrwa sława ministra Goe- 

ringa 50 lat po jego śmierci — wątpli- 

we. Kto dzisiaj pamięta nazwiska ce- 

sarskich ministrów spraw wewnętrz- 

nych, zmarłych w 80-tyeh latach u- 

biegłego stulecia? 

Być może kilka wierszy słównika 
encyklopedycznego w r. 2003-m będą 

oznajmiały światu, że był taki mini- 

ster Goering, który nie posiadał poli- 

cji dla ochrony sklepów żydowskich 

i chciał zniszczyć marksizm... 

Obserwator. 

  

praeownikiem gorzowskiej firmy zbożowej 
Teliera. Hitlerowcy zjawik się w firmie Tol- 
lera, rzekomo poszukując skrzyni dokumen- 

"tów komunistycznych, jakie Ernest Toller 
"miał ukryć u swego brata w Gerzawie. Stan 
ger po przerwie cbiadowej, nie nie wiedząc 
© napaści na dom Tollera, zjawił się do biu- 
ra, które już była zajęte przez hitleroweów, 
Dowódea Gddziału hitlerow ców zapytał go 
również, czy jest Żydem, a na twierdzącą od- 
powiedź, wraz z drugim Żydem, obywatelem 
niemieckim Manfredem Katzem, adwięziono 
go autem do kwatery hitlerowskiej w Gorza 
wie, gdzie rozpaczęto dochodzenie, Stapyc- 
та badano razem z Katzem. Stanger, będa- 

ty od niedawna pracownikiem firmy, IE 
nie mógł udzielić żadnych infoemacy, 
kich od niego domagano się. Kulminae) FE 
punktem śledztwa był moment, kiedy Stan: 
 gerowi kazano bić Katza, a gdy ten się wzdra 
gał — krzyknięto: „Nie umiesz bić, kładź się 
więc samf* i połeeono tym razem Katzowi 
bić Stangera. Powtarzałe się to kilkakrotnie, 
Następnie prowadzący śledztwo biii zarówno 
Katza, jak f Stangera. Następnie Sta ега Ф@ 
wiezione do polieji kryminalnej, gdzie piee- 
wetnie zamierzano zatrzymać go w areszcie, 
w końcu jednakże uwołnieno przestrzegając, 
by © zajściu zamilezał, Zeznania poczyniła 
Siostra Stangera, która opisała przebieg zaj- 
ścia według jego opowiadania bezpośrednio 
po wypadku. 

Konsulat Rzeezypospolitej Polskiej podjąć 
niezwłocznie kroki u nadburmistrza Gorzo“ 
wa, żądając natychmiastowych zarządzeń po- 
lieyjnych celem ochrony życia f mienia oby- 
watełi polskich, Protest Nesas gwałtom 
w Gorzówie złożył kcnsulat również u pre- 
zydenta regencji we Frankfurcie nad Odr. 

BELIN, (Pat). Biuro Wolifa donosi, że 
prezydent pokieji wrociawskiej Heines wydał 
wozporządzenie, wzywające pod rygorem su- 
rowej kary wszystkich obywateli niemiec- 
kich wyznania lub pochodzenia żydowskego 
bkęrgu wrogdławśiiiego do złożenia swych 
paszportów w biurach policji. Ważność pa: 

      

uropy... 
szportów ograniczona będzie tylko do uży- 
wania wewńątrz Niemiec, Heines oświadczył 
że zarządzenie takie byłe konieczne celem 
zahezpieczenia się przed dałszą kampanją 

sze: żyłów niemieckich zagranieą. 
KATOWICE, (Pat). Z Bytomia donoszą, że 

da mieśzkania obywaaela polskiego era 
wtargnęło kilku umundurowanych lutlerogi 
ców, którzy dopytywali się © jego syna Iži 
aka. . Poszukiwanego nie było w domu, Hi- 
tlerowey stercryzował rodziców, przetrząg- 
nęli mieszkanie i pozostał, czekając powro- 
tu Izaaka Bassera. Gdy ten powrócił, hi 
rewey wyprowadzili ge z mieszkania do 
bliskiego domu i nad porwanym okonaji 
brutalnego samosądu, - 

BERLIN, (Pat). W dalszym cią n 
nadchodzą z eałej Rzeszy wiadomości 
a indywidualnych wystąpieniach 
szturmowców  hitlerowskieh przeciw- 
ko sklepom) żydowskim i poszczegól- 
nym Żydom. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Jeszcze jeden produkt taniej. Polski prze- 
stanowił ż duiem 1 kwiet- 

nia r. b. chniżyć eenę ryżu o całe 20 proe. 
Wł związku z tem przybył do Gdyni nowy 
transport 8,200 tonn -ryżu. 

# 

Któż nie znał „Widzewskiej Manufaktury*? 
Skończyła się, Onegdaj sąd handłowy ogło 
sił jej upadłość. Jest to bodaj największa 
upadłość jaką ogłoszono w Polsce w -okre- 
sie ostatniego przesilnsia, „Widzewska Ма- 
nutaktura* nie należała do Związku Przemy- 
słu Włókienniczego. Zdaje się że to jej także 
zaszkodziło, Spółka ta posiadała przędzalnię 
ń tkalnię bawełny, odiewnię metali, fabrykę 
maszyn włókieuniczych i obrabiarek oraz 
tartak. W r. 1931 zatrudniiała ona 6 tys, rob., 
250 osób personelu technicznego i 250 urzęd- 

ników. Ostatnio ilość zatrudnić onych w je 
ce wynosiła około 2 tys. o: 

iKapitał zakładowy spółki wyniósł SAL 
nio 31,250,000 zł. Pasywa spółki dochodza dn 
70 miljonów. 

mysł ryżowy 

    

    

   

Filmy świetnie propagują hasła popiera- 
nia produkeji krajowej. Przekonali: się o tem 
Anglicy i nakręcają takie filmy, jak: „pow- 
stanie gazety”, „port londyński", „przemysł 
czekoładowy i kakao", „od surowca do #о- 
tawych wyrobów stalowych” i in. 

  

Chyłkiem potajemni by nikt nie wi- 
dział jak? a „bezrokotnić chžiupniey 82; 
bieliznę. potem sprzedają taniej, niż 
ktoś inny. Taniej. bo nie płacą podatków, 
nie utrzymują josziowaróh lckali, są s 
ni + zadawała ją B 
ki temu konkurują zwycięsko z przemysłem. 

  

    

    

    

  

Cóż na ta PARE 

    dzo. Próbuje” wyłapywa 
stawia sieci. Zdaje ednak, że „nie da ra- 
dły'. Chałupnicy są Ńezni i sprytnie wyśliz- 
gują śię z rąk. A € »ranža bieliźniarska ma 
czyste ręce? Czy nie wyzyskuje pracy tegoż 
chałupnika? 

Nie znamy dokładnie, jakie są warunki 
praey .w branży bieliźniarskiej. Ale np. w 
szewstwie są wypadki, że chiłupnik za uszy- 
cie pary butów otrzymuje załedwie 50 gr. 
(piędziesiąt prószy). Dobrze, jeżeli otrzyma 
je gotówką. Często zamiast pieniędzy dostaje 
„kartęczkę”', którą dopiero odsprzedaje po 
niższej cenie (40 gr.). 

  

   
   

w. r. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Przedgiekla. Dolar 

papierowy 8,88 i jedna czwarta. Dolar złoty 
$,06. Rubel 4,78. 

WARSZAWA, (Pat). Ciełda. Londyn 30,59 
— 50,60 — 30, 75 — 30, 45. Nowy York ka- 
bel 8,927 — 8,947 — 8,907. Paryż 35,06 — 
35.15 — 34,97. Szwajcarja 172 — 172,63 
— 374,77. Berlin w obrotach nieoficjalnych 
212,75, Tendencja przeważnie słabszą. 

AKCJE: Bank Polski 75. 
Dolar w obrotach prywatnych 8,88 i jed- 

na czwarta w płaceniu. Rubel 4, va: 

  

Ambasador angielski w Moskwie 
wezwany do Londynu. 

LONDYN, (Pat). W Foreign Offi- 
ce komunikują, że ambasador angiel- 
ski w Z. S. R. R. w Moskwie został 
wezwany do | 

  

dziś wieczorem. w kołach oficjalnych 
Londynu wyjaśniają, że przyjazd ten 
ambasadora Oweya do stolicy W. Bry 
tanji ma na celu jedynie odkycie na- 
rad z przedstawicielami rządu angiel 
skiego, poczem niezwłocznie nastąpi 
jego powrót do Moskwy. natu- 

  

Bojkot produkcji niemieckiej. 

  

Wiadomości a okrucieństwach popełnia- 
nych w iNiemczech przez hitlerowców na 
mniejszościach narodowych, a zwłaszcza na 
Żydach wywołały w całym świecie niesłycha 
ne wzburzenie, które ogarnęło przedewszyst- 
kiem ludność żydowską. To też Żydzi rozpro- 
szeni po całym świiecie przystąpiił do energi 

  

* 

BUKARESZT, (Pat), Wzorem organizacyj 
žydowskich w innych krajach i žydzi ru- 
muūscy powziekį szereg uchwał, postanawia 
jących bojkot towarów niemieckich. Uchwa- 
łę taką powzięli m. i, lekarze Bukaresztu i 

* 

niemieckich. Na cznego bojkotu towarów 
zdjęciu naszem. widzimy samochód, propagu* 
jący (po ulicach Londynu bojkot produktów 
przemysłu niemieckiego. Na samochodzie u- 
mieszezony jest naj „Żydzi całego świata 
zjednoczcie się w akcji bojkotu wszystkich 
towarów niemieckich”. 

  

® 

Siedmiegrodu, którzy zaprzestali już zapisy: 
wać swoim paejentom środki lecznieze, pro- 
dukowane w Niemczech, oraz kurację w uz- 
drowiskach niemieckich, 

rainie o ile rezwój Sytuacji nie 
podąży w kierunku niezadawalnia- 
jącym. 

ROZMÓWKA DYPLOMATYCZNA... 
LONDYN, (Pat). Z Meskwy donoszą do 

Londynu © ostrej wymianie zdań między Lit- 
- winowem i ambasadorem hrytyjskim Ovey* 
em, Mianowicie, gdy ambasador w czasie roz 
mowy z Litwinewem nalegać miał na zwoł- 
nienie wszystkich uwięzionych Anglików, Li- 
twinów miał odpowiedzieć z ironją: „Mełe- 
dy brutalnego uścisku z zewnątrz mogą €za- 
sem okazać się skuteczne w Meksyku, ale w 
Związku Sowieckim są one skazane na niepo 
wędzenie”, Aluzja Litwinowa eo do Meksy- 
ku specjalnie dotknęła ambasadora Ovey'a, 
który, jak wiadomo, był poprzednio posłem 
brytyjskim w Meksyku. Niektóre dzienniki 
londyńskie, informując © tym ineydencie, po 
dają tytuł: „Litwinow oebraża brytyjskiego 
ambasadora", 

POWRÓT JEST MAŁO 
PRAWDOPODOBNY. 

"MOSKWA, (Pat). Ambasador W. 
Erytanji sir Esmond Ewey opuścił 
dziś Moskwę, udając się wraz z całą 
rodziną do Londynu. Ów nagły wy- 
jszd miał charakter wyraźnie demou- 
stracyjny i miał oznaczać protest prze 
ciwko formie komunikatu sowieckie- 
go o osłatniem spotkaniu ambasado- 
ra Ewey'a z komisarzem Litwinowem 
zzrzucającego ambadorowi .meksy 
kańskie metody". Na czele placówki 
pozostał w charakterze charge de af- 
fcires pierwszy radca ambasady Cra- 
ig. 

Powrót ambasadora do Moskwy 
jest bardzo mało prawdopodobny. Od 
jeżdżającego ambasadora żegnali na 
ćworeu przedstawiciele korpusu dy- 
r.omatycznego in corpore z amibaga- 
dtrem niemieckim von Dircksenem 
1a czele. Ze strony władz sowieckich 
nikt na dworcu się nie zjawił. 

PROCES INŻYNIERÓW ANGIELS- 
KICH JUŻ WYZNACZONO. 

LONDYN, (Pat). Agencja Reutera 
donosi z Moskwy. że proces inżynie- 
rów angielskich został wyznaczony 
a dzień 9 lub 10 kwietnia. Е 
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Pogrzeb Ś. p. generałowej 
Wincenty Konarzewskiej 

w Punžanach. 
"Po wspanialošciach i honorach 

stolicy, o czem szeroko pisano w dzien 
nikach warszawskich — jakże piękny: 
uroczysty i rzewny był ten pogrzeb 
wiejski generałowej, | 

W Podbrodziu społyka duchowien 
stwo, starosła, honory robi 238 puts 
wianów z całym korpusem ofieerskim 
i dowódcą pułku na czele, oraz tłumy 

iudzi. 
Sliczny wóz z choiny i naszej dzie- 

rozy, dwa olbrzymie wozy ślicznych 
i wspaniałych wieńców; gdy śnieg za- 
czął trochę prószyć generał Kona 
rzewski własnym płaszczem okrył 
trumnę i pieszo łub konno odbył ki 
kunastokilometrową drogę. 

Olbrzymi tłum rozciągnął się w 
długi orszak — ludzi i wozów — i tak 
sunął majestatycznie, przez piękne 
lasy Podbrodzkie, koło malowniczego 
jeziora Ugoryno. Poetyczną i piękną 
wedrówkę, swą ostatnią na ziemi. 
mała nasza nieodżałowana i droga 
Sasiadka. 

A ciągle przybywało ludzi: w 
i szkoły, strzełec i przysposobie: 
wojskowe, na granicy Punżanek cze- 
kała wspanała brama triumfalna i no- 
„we tłumy łudzi: dworscy i ze wsi Pun- 
żanek. Gdy trumna  słanęła przed 
gankiem dworu rozegrała się rozdzit- 
rająca scena — pożegnania — żony, 
matki, dziedziczki nietylko ro- 
dzina ale caly tłum szlochał.: Księża 
i tłum odśpiewałi Aniół Pański i or- 
szak posunął się dalej do kościoła w 
kialmgródku. Tu nietylko kościół al: 
cały plac przed kościołem pełen był 
ludzi jak na wielkim odpuście. - Tu 
W kościele wymowny kaznodzieja ks. 
Nowak kapelan wojskowy z Wilna, 
wygłosił bardzo piękną i gorącą mo- 
Ave. й 
«Nazajutrz 29.II1 uroczyste nabu- 

żeństwo, liczni księża, krewni i przy- 
'jeciele, całe ziemiaństwo okoliczn *. 
general Łitwinowicz z Grodna z licz- 
ną wojskowością, 23 pułk ułanów z 
„orkiesirą, drobni rolnicy, gospodar « 
okoliczni, kościół Halingrodzki nie 
anógł pomieścić tego mnóstwa ludzi. 

" Znowu ks. Nowak, ze znaną sobie 
swadą, entuzjazmem, wygłosił pło- 
mienną mowę przed złożeniem trum- 
ny do grobu; podnosił niezwykłą do- 
broč š. p. generałowej, cęchującą cało 
Jej życie, Jej ofiarną pracę społeczną, 
w organizowaniu „Rodziny Wojsko- 
wej”, której w Warszawie przez sze- 
reg lat była dziełną prezeską, Jej takt, 
jej umiar, niezwykłą łatwość  towa- 
‘т;узКа, a przedewsżystkiem Jej to 
gorące serec co zawsze ludzi jednało 

"1 pociągało. | 

I'tu w obliczu majestatu śmierci - 
«wśród - najpiękniejszej. przyrody 
'eudnego dnia słonecznego — odtajały 
zwiędłe i zaschłe serca ludzkie, wszy: 
scy przejrzeli, jacy my często marni, 
małostkowi, krótkowzroczni, czem 
nieraz życie sobie i ludziom zatruwa- 
my? Dla małych nieporozumień, dro - 
bnych uchybień, lekkich zadraśnięć, 
"zgoła sprawami, które są niczem! —- 
foco i dlaczego? pytamy siebie. I zno- 
wu — to serce gorące generałowej, 

*rzuciło jakby czarowne tchnienie po- 
żegnalne, przez usta doskonałego ka- 
znodziei rozgrzało wielkich i małych 
i jakby. nas ku sobie życzliwie. zbli- 
żyło — poruszyło tłumy! 

Idąc śladami tradycji, generał 
wraz z córkami, zięciem i synem Ry- 
szardem (z pierwszej żony) podejmo- 
wali ze staropolską gościnnością licz - 
nych gości t.zw. śniadaniem (włości- 
wie ucztą), a idąc z duchem czasu ten 

"wielki generał-Inspektor armji, jak 
dobry, starszy towarzysz i kolega ob- 
chodził stoły podoficerów i żołnierzy, 
sam malewai, częstowal, podawał i naj 
serdeczniej ich traktował. 

Prużanki 29. HI, 1933 r, 

Janina Falewitz. 

   

    

  

          

  

  

  

  

KURIE 

„Echa niemieckie w Izbie Lordów. 
LONDYN, (Pati. W Izbie Lordów 

w dyskusji nad polityką zagraniczną 
Wielkiej Brytanji wiechr, Cecil oi 
Chelwood podkresii, žc od dziesiąt- 
ków lai weszło w zwyczaj, iż trakto- 
wanie mniejszości religijnych i etni- 
cznych wywołuje powszechne zainte- 
rcsowanie i wymaga wspoldzialani: 
ze strony innych krajów. Żaden kraj 
w Europie nie domagał się tak ener- 
gieznie jak Niemcy w Genewie ści 
łego stosowania klauzuli młiiejszos- 
ciowej traktatu wersalskiego. Trudno 
utrzymywać — powiedział mówca - - 
że antysemityzm w Niemczech jest u- 
zasadniony. z 

Następny mówca lord Reading 
(żyd) sądzi, że rząd brytyjski powi- 
nien wyzyskać wszystkie, hędące w 
jego mocy środki legalne, ażeby za- 
komunikować Niemeom powszechną 
opinję Wielkiej Brytanji w. sprawie 
traktowania Żydów w. Niemczech. 

Konserwatyści lord Iddersiecigh o- 
raz lord Halsbury i arcybiskup Can- 
terbury przyłączyli się do wywodów 
lerda Readinga, wyrażając sympatję 
ofiarom ruchu antyżydowskiego w 
Niemczech. 

Odpowiadał w imieniu rządu min. 
wejny Hailsham. Powiedział on, że 
gdyby w Niemczech aresztowane lub 
nialiretowano Żydów obywateli bry- 

    

   

  

tyjskich, to mielibyśmy prawo wystą- 
pić ze skargą. Lecz takie wypadki do- 
tychczas nie zdarzały się, Nie byłoby 
rzeczą uzasadnioną czynić jakieś kro 
ki wobec rządu niemieekiego w spra- 
wie traktowania Żydów obywatcli in- 
nych krajów. W czasie rozmów dypio 
matycznych ongielsko-niemieckich 0- 
trzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź 
uspakajającą.  FTrakłaty pokojowe 
przewidują ochronę mniejszości, lecz 
nie stosuje się to do sytuacji w Niem- 
czech, 

W sprawie rozbrojenia minister 
zaznaczył, że Wielka Brytauja uważa 
zu istotną broń nawei najmniesze tan 
Ki. Wizyta rzymska premiera Mac Da 
nalda postanowiona przez cały 
gabinet, Ani byłoby ani pożyteczne a 
ni właściwe omiawiać obecn. publicz 
nic szezegóły propozycji Mussolinie- 
go, czynione ze szczerem pragnie- 
niem zapewnienia i utrzymania po- 
koju. 

Odpowiadając lordowi Ceeilowi 
minister zaznaczył, że ubolewa, iż nie 
które kraje mogą żywić podejrzenie i 
iieutność wobec Wielkiej Brytanji 
tylko dlatego, że propozycje Mussoli- 
niego są badane przez rząd brytyjski 
W końcu minister przypomniał 05- 
wiadezenie Mac Donalda, złeżonć w 
tej sprawie w Izbie Gmin. 

   

  

Druga międzynarodówka wobec wypadków 
niemieckich. : 

PARYŻ, (Pat). Komitet wykonawczy I 
międzynarodówki  socjałistycznej uchwalił 
tekst edezwy w sprawie wałki z faszyzmem 
w związku z wypadkami niemieekiemi. 

Odezwa stwierdza, że socjaliści nie zaprze 
staną zwracać uwagi calego Świata cywilizo- 
wanego na nikczemności, jakie despoci nie- 
miecey codziennie pepełniają. Następnie u- 
chwalono tekst rezułucji, stwierdzającej, że 
międzynarodówka komunistyczna nie odpo- 
wiedziała na propozycje z lutego r. b., kiedy 
wypadki w „Niemczech stawały się eoraz bar 
dziej poważne, w sprawie zorganizowania so 
lidarnėj akcji przeciwko faszyzmowi. Mię- 
dzynarodówka socjalistyczna podtrzymuje na 
dał swe propozycje, zaleca jednak usilnie, 
wszystkim partjom socjalistycznym poszeze- 
gólnych krajów nie nawiązywać żadnych 030 

  

bnych rokowań z partjami komunistycznemi, | 
"Wreszcie, poruszając sprawę oświadcze- 

nia ministra Goeringa z 25 marca, że niemiec 
ka prasa socjal-demokratyczna będzie za- 
wieszona dopóty, dopóki pisma socjalistyczne 
innych krajów nie przestaną atakować hitle- 
rowców, komitet wykonawczy potępia z obu- 
rzeniem uprawianie szantażu i podaje do 
wiadomości międzynarodowej opinji, że kie- 
rownicy Rzeszy biorą sócjal-demokratów ja- 
ko zakładników w nadziei zmuszenia w ten 
spesób do milezenia stumienia międzynaro- 
dowego. Lecz manewr ten — stwierdza odez 
wa — jest daremny, Międzynarodowa prasa 
socjalistyczna edmawia poddania się kontroli 
Hitlera i Goeringa i w dalszym ciągu po- 

-<tępiać będzie akcję terroru rządu hitlerow- 
skiego. Hitler i Goering mają niezawodny 
Środek do skłonienia międzynarodowej pra- 

  

sy soejalistycznej do milczenia, Jest to zaprze 
stanie terroru i gwałtów. 

es R 
BERLIN, (Pat). Przewodniczący niemies- 

kiej partji socjaldemokratycznej Otto Wels 
wystosował do II Międzynarodówki następu 
jące depesze: 

Uchwały, przyjęte przez Biuro II Mied 
nerodówki bez zaproszenia i udziału p 
stuwiciela Niemiec, skłaniają mnie do zgł 
nia wystąpienia z Biura międzynarodówki. 

   

   

  

GORGONOWA PRZED 
KRAKÓW, (Pat), W 22-gim dniu proces: 

Gorgenowej składał najpierw zeznania świa 
dek Leopold Dwornicki, aplikant sądowy ze 
Lwewa. Opisuje on przebieg wizji nocnej w 
styczniu 1932 r., przeprowadzonej w Brzuelto 
wiecach w eelu stwierdzenia, czy Staś Zarem- 
ba mógł rozpoznać w sylwetce postać oskaw 
żonej. Świeciły się wtedy dwie lampy nafto- 
we, które jednakże w 6dpowiedniej chwili 
przyciemniono. Na zapyłanie przewodniczące 
go, czy rozpoznał wtedy przez szybę sylwet- 
kę oskarżcnej, świadek edpowiada, iż rozpo 
znał wprawdzie, lecz dlatego, że ją przedtem 
widział. przechodzącą. Natomiast gdyby pró- 
by dokonywano z kilkoma kobietami rozpo- 
znanie byłoby utrudnione. 

Na zapytanie przewodniczącego, dotyczą 
ce sprawczdania z przeprowadzonego Śledz- 
twa świadek udziela wyjaśnień, z których wy 

  

SALA KONSERWATORJUM (Wielka 47, wejście z ul. Końskiej) 
Dnia 3 i 4 kwietnia r. b. o godz. 8.15 wlacz. 

WIELKI PUBLICZNY 

ODCZYT bia KOBIET 
Znana autorka p. Zofja GałuszkO, upełnomocniona przedstawicielka na 

Polskę słynnej francuskiej autorki z dziedziny higjeny, Madame Marthe Fayolle— 
Paryż, mówić będzie biegle i interesująco na niezwykle ciekawy temat: > 

MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO, CHOROBA i ZDROWIE 
Jakie są główne powody przedwczesnej śmierci? — Grzechy kobiet w, sto- 

sunku do ich własnego ciała, — Ofiara z kobiecej urody i siły. — Choroby wie- 
ku przejściowege i zapobieganie im. — Uświadomienie płciowe. — Seksualne 
źródło histerji, — Chłód uczuciowy kobiety. — Niebezpieczeńswa macierzyństwa. — 
Dlaczego tak wiele kobiet przedwcześnie s   starzeje, — Tajemnicze drogi natu- 
ry. — Małżeństwo z rozsądku i pokrewieństwo dusz. — Czego młode dziewczęta 
o małżeństwie niestety nie wiedzą. — Co podoba się mężczyźnie w kobiecie? — 
Jak usunąć bez tajemniczych środków chorobliwą otyłość, czy szezuplošė? — 
Grecko-orjentalne pielęgnowanie urody u kobiet. — Wypadanie włosów, przy-- 
czyny i ich usuwanie. 

Tylko dla kobiet i dziewcząt powyżej lat 181 
Referentka, p Zofja Gałuszko, która cieszy się opinią znakomitej prele- 

gentki, jest jednocześnie jedną ze znawczyń całokształtu życia kobiety. P. Ga- 
łuszko mówi w zrozumiały dla każdego sposób o wszystkiem, o czem bezwzglę- 
dnie wiedzieć muszą kobiety i dziewcręta z dzieziny życia erotycznego i mał- 
żeńskiego, jak również z dziedziny pielęgnowania i utrzymywania w zdrowiu cia- 
ła kobiety. 

Odczyt ten spotkał się wszędzie z entuzjazmem słuchaczów i odbywał się 
pizy wyprzedanych salach. Przepełnione sale we wszystkich wielkich i mniej- 
szych miastach we wszystkich krajach Europy. Ze względu na oczekiwane rów- 
nież w naszem mieście przepełnienie poleca się śpieszne zaopatrzenie się w bi- 
lety w przedsprzedaży. Bilety w kasie Konserwatorjum od g. 11—2 i 5—7, 

Nowa sztuka T. Łopalewskiego, 
Wywiad z autorem przed premierą. 

   Znanego chlubnie poetę i literata 
wileńskiego przydybał nasz współpra - 
"eownik 'w cukierni, gdzie autor so- 
botniej premjery zapijał „pół czarną” 

  
Tadeusz Łopalewski 

у I 

wraženia z próby, którą przed chwilą 
oglądał w teatrze. o, 

Zaatakowany z frontu w sposób 
b stanowczy Łopalewski zrobił minę 
zatroskaną. 

— Ach, więc to ma być wywiad”. 

— Naturalnie, że wywiad. Zapo- 
wiedź pańskiej premjery na Pohulan- 
ce, a zwłaszcza jej intrygujący tytał 
zainteresowały bywalców naszego ie 
atru. O ile się nie mylę, jest to już 
czwarta sztuka Pana, która w Wilnie 
przechodzić ma ogniową próbę 
rampy? 

— Qzwarta. Debiutowałem jak» 
dramaturg na scenie wileńskiej przed 
niespełna sześciu laty. To było „Bet- 
lejem Ostrobramskie““. 

  

— Przypominam sobie, że debiut 
by! dość burzliwy. Krytyka... 

— Krytyka 
cięgi. 

— Były jednak i głosy przychylne, 

sprawiła mi ost:e 

— Te ostatnie 'właśnie głosy miały 
ten skutek, że z niezagojonemi jesz- 
cze po debiucie ranami, zasiadłem do» 
pisania następnej sztuki „Rycerza z 
la Manczy”. Były to czasy Reduty 
Jej kierownicy Osterwa i Limanow- 
ski, jej zespół artystyczny  otaczaii 
ułodych autorów szczególną pieczo* 
łowiłtością. Atmosfera, panująca w Re 
ducie, stosunek do sztuki wogóle —- 
pobudzały poprostu do pisania. BU- 
ski kontakt z Redutą rozbudził w: 
mnie żyłkę dramatopisarską. W re- 
zultacie wciągnąłem się do pisania 
na scenę... $ 

— I w rezultacie usłyszeliśmy ost 

rzegawczy głos „Aurelciu nie rób le- 
ge. Po patetycznym .Don Kiszo- 
cie* była to swego rodzaju niespo- 
dzianka dla publiczności. Nie spodzic- 
wano się, że skusi pana taki lekki ra 

    

dzaj... że 'potrafi pan nap farsę. 
Eądź co bądź farsę uważa się po 
szechnie za sztukę minorum genti 

um... 
— Proszę pana. Farsy jąko formv 

bronić tutaj nie będę. Uczynił to już 
znakomicie Chesterton. Osobiś 
gdyby mi się kiedykolwiek udało na- 
pisać dobrą farsę byłbym z niej rów- 
nie dumny, jak z każdej innej rzeczy 
udanej. „Aureleia* była próbą tej wła 
śnie nowej dla mnie formy, zaprawą 
pióra. Napisałem ją jednym ciągieni. 
w niecałe trzy tygodnie. Uważałem ji 
za swego rodzaju surogat, wymagu- 
jacy przepracowania. Zaniosłem eg- 
zemplarz dyr. Szpakiewiczowi, aby 
właśnie od niego otrzymać kompeten 
tre w tym kierunku wskazówki. 
Tymczasem, na drugi dzień dowiadu- 
je się, że role są już w przepisywanin, 
a za tydzień zaczynają się próby. To 
piorunujące tempo nieco mnie ..,za- 
tkało* i „Aureleia* poszła na scenę 
tak stała. Nie byłó czasu na prze- 
róbki. Dopiero po premjerze wileń- 
skiej, po wysłuchaniu głosów kryty- 
ki wyretuszowałem egzemplarz, zmie 
miłem nawet pierwolne zakończeni” 
1 gdzieindziej srano tę komedyjkę w 
poprawionej redakcji. Ale to jesze.» 
mie taka farsa, o jakiej myślę. Za wie- 
le w nie realizmu życiowego, za mało 
absurdalności. Farsa, w mojem rozu: 
mieniu, to doprowadzenie do absurdu 
pewnych założeń realnych, życio- 
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Pierwsza wizyta monarsza 
w (Citta del Vaticano. 

RZYM, (Pat! Obiegają pogłoski, oż z п 
kuzji Roku Świętego królewska para włoska 

a złożyć oficjalną wizytę Ojeu Świętemu, u 
którego pozostanie w gościmie przez trzy dni 
Będzie eo pierwsza wizyta monar: pa za 
warciu paktów laterańskich i powśtaaiu pań- 

Citta del Vaticano. 
aeg = 

Einstein zrzeka się obywa- 
telstwa niemieckiego. 

BERLIN, (Pat). Z Brukseli donoszą, że 
prof. Einstein z pokładu okrętu „Belgen- 
łand* zwrócił się listownie do niemieck* 
poselstwa w Brukseli z prośbą o zawiado- 
mienie go, jakie powinien podjąć kroki, aby 
złożyć swe obywatelstwo pruskie, które zo 
słało mu udzielone przy powołaniu go йо 

    

   

  

st 

  

  

    

       
Prusikej Akademji Umi Prof. Ein 
stein zył przytem, obywatelem 
szwajcarskim, 

  

Exposė min. spr. 
BIAŁOGRÓD, (Pal). Minister spe. 

zagranicznych Jevticz podczas dys 

  

    

    

kusji budżetowej wygłosił w senacie 
expose, poświęcone zagranicznej po 
lityce Jugosławji. 

Projekt angielski, — oświadczył 
i nie zadawala nikogo, był on 

any pospieszn posiada ii 
ki, ale jednocześnie liczy śię 

  

  

  

  

    
    

    

     

   

  

równieź z rezultatami już osiągnięte 
mi, przyjmuj 
rancus alenia 

się przyjąć projekt brytyjski za pod- 
stawę dyskusji, w dążeniu swem do 
przyczynienia się do osiągnięcia zgody 
w sprawie rozbrojenia i organizacji 
pokoju. Jednocześnie w kołach dele- 
"gucji angielskiej była rozwinięta ba: 

  

   

   

    

  

Na zdjęciu naszem widzimy typowy kraj- 
obraz z Holandji, krainy kanałów i kwiatów. 

Cała Holandja jak wiadomo pocięta jest. ii- 
cznemi kanałami, wybudowanemi w celu od- 
wodnienia terenów leżących częstokroć ni- 

  

nika, że przesłuchano 4 do 5 apłikautów. 
Przy przesłuchiwaniach był obecny sędzia 
śledczy. O pierwszym swem zetknięciu się 
ze Stasiem, świadek mówi, że Staś prosił go 
G zwrócenie uwagi na oskarżeną, by nie była 
sama, be ona „Będzie wszystko psuła*. Nastę 
pnie świadek zaznacza, że w hallu koło cho- 
inki zauważył wtedy różę sztuczną barwy 
różowej ze srebrnemi płamami, leżącą na 
ziemi, Świadek był przekonany, że róża oder 

wała się ed futra oskarżonej, gdy uciekała. 
Nowy ten szczegół wzbudził żywe zaintere- 

sewanie trybumału i stron, Okazuje się jeń 
nak, że szezegółem tym nikt się w ezasie 
Śledztwa nie zajął. Róży nie zabezpieczono i 
wogóle kwestję tę zhagatelizowano, 

Zkolei zeznaje sędzia śledczy Kulczycki, 
niezaprzysiężony, który opisuje ponownie 
przebieg naoczni noenej. Odbywała się ont 
w półmroku, W sylwetce rozpoznał posłać 
Gorgonewej właściwie dlatego, że obraz jej 
miał dobrze w pamięci, widząc ją kiłka go- 

dzin przed naceznia, Róży, zauważonej przez 
aplikanta Dwornickiego, nie przypomina so- 
bie, Nie wie też, czy mu kthoś wówczas na 
ten szczegół zwrócił uwagę. . 

W; toku dalszych zeznań ujawnia się nie- 
znany dotąd szezegół, iż po aresztowaniu Za- 
reraby i przy równoczeszem zagrożeniu S4- 

   

      przedstawia jeden z tych 
iono kilka w'at- 

raków, mających ma celu utrzymanie należy- 

tego poziomu wody w kanale. 

SĄDEM. 
łosił się do sądu 

należnych ma 
ę w nocy po za 

  

      

   

   
Чет doraźnym, dr, Sea 

z rachunkiem na sumę 4 
tytułem henorarjum za wizy 
biciu Ś. p. Lusi, 

Pe przerwie wszedł na sałę 15-letni syn 
«skarżcnej Erwin: Gorgon, uczeń gimnazjum 
w Tarnopolu. Świadek zeznaje bardzo korzy- 
stnie dla oskarżonej, O matce zachował bar- 

dzo miłe wspomnienia. Opisuje wakacje w 
ręku 1929, które spędził w Brzuchowieach. 
Widywał wtedy częste matkę, bawił się ze 
Stasiem. Wtedy właśnie nastąpił powrót Lu- 
si ze Szwajearji. Z przyjazdu Lusi matka je- 
go bardzo się uci Ohie płakały z ra 

ligdy nie s 4, by matka lub Lusia 
skarżyły się na siebie, Później wyjechał «lo 
Tarnopola i matki odtąd nie widywał. 

Wres/ ie składa zeznania teściowa oskar- 
żwnej. Zeznania jej są również bardzo ko- 
rzystne dla eskarżenej, Świadek była kilka 
razy w wiiłi Zarembów, lecz nie zauważyła 
najmniejszege naprężenia. Dopiero we Lwu- 
wie synowa skarżyła się jej, że Lusia ją 
kontroluje, buntuje ojca, że Bielecki jest 
złym duchem między nimi. Pozatem już się 

z oskarżoną nie widywała. 

© godz, 14 przewodniczący odroczył dal- 
Szy ciąg rozprawy do piątku. 

   

      

  

   

- SRR ROEE ZEE MPO TLOSDDANSNISTES TSS 
Dalsza „czystka” w Stahihe!mie. 
BERLIN, (Pat). Z prowincji nad- 

chodzą wiadomości o konflikcie mie 
dzy lokałnemi organizacjami Siali- 
helmu a narodowymi socjalistami, W 
Bawacrji zarządzono kontrolę listy czł. 
we wszystkich grupach lekalnych. Ró 
wnocześnie donoszą 6 udzieleniu 
przez kanelerza Hitlera generalnego 
pcinomocnietwa komisarzowi Rzeszy 
w Bawarji gen. Eppowi, Obozy Stah!- 
helmu, t. zw. kadry pracy, w Selter;- 
woog i Germerscheid zostały zamk- 
niętc. Dokonano licznych aresztó 
wań przywódców Stahlhelmu w Zwe- 
„ibruecken, w Speyer, Neustadt i w. in. 
niiejscowościach. W Turyngji i Olden 
hurgu na zarządzenie krajowych mi- 
nistrów spraw wewnętrznych całka 

   

  

wych, igraszka nonsensów, nieomal 
witkiewiczowska czysta forma, we1- 
tylowanie śmiechem. ponurej dosłoj- 
ntści niektórych ludzkich zasad i 
przesądów... 

— Ale „Czerwona limuzyna” nie 
jest chyba farsą? 

—. Niestety, nie — westchnął au- 
tor. — To jest zrobione nie dla śmie- 
chu, chociaż tu i ówdzie wyłaniają się 
sytuacje _ komiczne. Ostatecznie 
smiech i ośmieszanie pewnych 
wisk-życia nie jest jedyną formą re- 
akcji pisarza wobec nich, ani tem 
pardziej formą zawsze możliwą do 
użytku 

  

     

    — (zy może mi pan powiedzi 
coś o genezie tego utworu? Sądząc 4 
tytułu jest to sztuka o zacięciu sen- 
sicyjnem, może kryminalnem? 

—- Ttytuł powstał stąd, że jedon 
z bohaterów sztuki jest początkuią- 

  

cym aułorem powie sensacyjny) 

I jego pierwsza, a wskutek kompii- 
kacyj życiowych zarazem ostatnia 
k:sąžka, nosi właśnie ten tytuł „Czer 
wona limuzyna“, Pozatem jest rekwi- 
zyt realny, odgrywający w akcji ut 
woru dużą rolę. I również może być 
interpretowany symbolicznie... 

  

— A więc sztuka nawskroś wspó 
czesna. Czy środowisko posiada jak:ś 
koloryt lokałnv? Innemi słowy gdzie 
się toczy akcja? 

  

— W jednem z większych miast 
europejskich. Może być w Polsce, mo 
że gdzieindziej. Narodowość tych lu- 
dzi, których wvrowadzam ra scen; 
nie gra roli. Są to przedstawiciele ka- 

wicie wstrzymano dalsze zapisy no- 
wych członków do Słahlhelmu. Przy - 
jęci w ostatnich czasuch nowi człon 
kowie fhuszą być wydałeni. 

BERLIN, (Pat). W. związku z kon 
fliktem między Stahihełmem a naro- 
dowymi socjalistami generalny komi- 
saurz Rzeszy w Bawarji gen. Epp wy- 
jechał do Pałatynatu. Przywódców 
Stahlhelmu, aresztowanych w poszcze 
gólnych miejscowościach Palatynatu 
wypuszczono na wolność na poleee- 
nie rządu Rzeszy. Kancierz Hitler w;y- 
dał do bawarskiej organizacji naro- 
dowo-soejalistycznej rozkaz, w któ- 
rym przypomina, że jedynym jego peł 
nomocnikiem na gruncie Bawarji jest 
gen. von Epp. 

  

   

  

p ializmu, którzy uczuciowo i ducho- 
wo wyżywają się całkowieie w sfer«o 

sinessu. Takim tvpem jest właśnie 
vasz, przemysłowiec żyjący tylko 

interesami swej firmy i dla firmy. 

Chciałem poka k ia atmosfera 
demoralizuje tych, którzy w niej żyją. 

Zresztą nie celowalem specjalnie 
w businessmanów. Uryasz, który w 

    

  

    

    

mojej sztuce jest opętany manją pro: 
duk mógłby z tym samym skut- 
kiem zajmować się polityką albo na- 
wet być drobnym sklepikarzem, któ- 
r' nieczuły jest na wsz ko, co nie 

catyczy jego sklepiku. Chodziło mi 
o dość pospolitv. mojem zdaniem, we 
wszystkich svołeczeństwach typ bez- 
wiednego męczennika pracy, nałożo- 
nej samemu sobie, pracy, w której 
zetraca się świadomość tej elemen- 
tarnej prawdy, że człowiek żyje nio 
pelo. aby pracował, lecz odwrotnie: 
tra poto, aby. żył. Jeszcze pół 
biedy jeśli to jego opętanie nie krżyw 
dzi nikogo więcej oprócz miego S: 
mego. Lecz najczęściej zdarza się, iż 
‘утхайха krzywdę najbliższym. Mój 

Uryasz jest przeświadczony do giebi, 

że pracuje dla dobra społeczeństw: 
jako producent, że trudzi się ofiarnie, 

zapominając o wypoczynku, dia lu 'z 
kości, A jednak krzywdzi przez to naj- 
bliższe mu jednostki, przedewszyst: 
kiem własne dziecko, rozumiejące, 
że... „łak nie można”... 

Stanowisko nawskroś indyw dua 
listyczne... 

— A tak... Lecz to już leży nejako 
na marginesie tego utworu, więc nie 
chciałbym odbiegać za daleko od te- 
matu... Pozatem zawsze istnisią nie- 

  

   

    

    

    

  

  

      

    

   

     

    

      

Nr. 84 (2625) 

zagr. Jugosławii. 
dzo ożywiona działalność dypłomaty- 
czna, dążąca do kompromisu. Dopro- 
wadziła ona do podróży Mac Dona 
i Simona do Rzymu, Już przed w 
dem do Rzymu Mac Donakd wyraźnie 
występował jako zwolennik prowa- 
dzenia rozmów w sprawach aktuai- 
nych w zacieśnionem kole mocarstw. 
Akcja międzynarodowa na  wiełką 
skalę jest obecnie w toku. Wyniki jej 
będą posiadały niewątpliwie wia 
znaczenie dla pokoju międzynarodo- 
wego. Minister Jev 
oświadczenie stałej 

  

   

  

   
    

    

  

nie powinna ona być interprełowan: 
ani jako protest, ani jako dokument 
o charakterze polemicznym, Oświad- 
czenie to miało na celu ostrzeżenie, 
aby w późniejszych rozmowcah nie 
wstępowano na drogę Šliską i niepe- 
wną, mogącą doprowadzić do niepo 
żądanych wyników. Kończąe minister 
Jevticz zwrócił wwagę Senatu na pro- 
wadzoną w niektórych kołach usilną 
propagandę rewizjonistyczną. W: sto- 
sunku do Jugosławji propaganda 
powołuje się na rzekome trudności 
wewnętrzne, co nie odpowiada praw - 
dzie. Jevticz zapewnił, że propagate - 
rowie polityki rewizjonistycznej zd- 
wiodą się w swych nadziejach. 

Po przemówieniu min. Jevticza 
Senat przyjął jednomyślnie budżet 
ministerstwa spraw zagranicznych. 

Gwałtowny huragan. 

MESSYNA, (Pat). Nad ealą prowineją mes 
syńską szalai gwałtowny huragan, który wy- 
rządził duże szkody, Wzburzone morze pod 
myłe tor kolejowy na długości 8 km. na linji 
Salati—Sealetta, powedując przerwanie ko- 
munikacji między Messyną a Katanją. Rów- 
nież komunikacja telegrafiezna į teleionicž- 
na z Katanją jest przerwana na skutek po 
chulania słapów przez wiehurę. W rmiejseo- 

сайеНа runęły trzy domy, grzebiąe pol 

kiika osób, Najbardziej ucierpiały 
waśel Santa Alessio, Letejanni i Gala 

ti, gdzie morze zalało osady, niszcząc bu- 
dynki i dobytek. Kiikadziesiął domów ewa- 
kuowano z obawy przed runięciem, Szkody, 
wyrządzone przez huragan, sięgają  kiłku 
miljonow Ilirów. 

Kronika  telegraficzna. 
— DOKONANO WŁAMANIA do lokalu 

Funduszu Bezrobocia w Warszawie przy ul. 
świętokrzyskiej. Złodzieje rozpruli kasę i zbie 
gli. 

Włamywacze po rozpruciu kasy zabrali z 
18.640 zł. 91 gr. Zarówno pieniądze w ka- 
ak i sama kasa były ubezpieczone. 

— WYBUCHL POŽAR w koszarach 36 į+. 
p. Legji Akademickiej w Warszawie. Spaliło 
się tylko kilkadziesiąt sienników. 

— WPOBLIŻU JOROHAMY DWA IV- 
DROPLANY wojskowe zderzyły się w powie- 
trzu, wskutek czego jeden. z aparatów spadł 
de morza i zatonął wraz z załogą, złożoną z 
3 wojskowy Drugi samołót rozbił się, spa- 
dając na ziemię. Obsługa doznała ciężkich 
ran. 

— 50 CZŁONKÓW: KONGRESU w Kal- 
kucie zostało aresztowanych za przekrecze- 
nie zakazu odbywania sesji Kongresu. Wśród 
aresztowanych znajduje się syn Gandhiego. 

t 

     

   

   
   

  

   

    

    

    

   

    
— RUMUNSKI MINISTER SPRAW ZA- 

IICZNYCH Titulescu przybył do Pary- 
„ Minister Titulescu zamierza pozostać w 

    

sryżu około tygodnia. = 
— ANGIELSKA IZBA GMIN: przyjęta 440 

glosami przeciwko 43 rezolucję rządową w 
sprawie powołania do życia specjalnej mie- 

nej komisji parlamentarnej dła opracowa- 
kwestji przyszłego rządu indyjskiego. 

  

  nia 
— KORSARZE CHIŃSCY PORWALI z po- 

kładu okrętu „Nanchang* 4 oficerów angiel- 

    

  

skich. W godzinach popołudniowych, kiedy 
wiec zbliżał się do New-Chwang 12 pi- 

ratów chińskich wdarło się na pokład okrętu, 
steroryzowało chińską załogę i pod groźbą 
rewolwerów uprowadziło z kabin 4 oficerów 
angielskich, zabierając ich ze sobą jako za- 
kładników. W pogoń za korsarzami udały się 
terpedowce japońskie, a 

SILNY WYBUCH NASTĄPIŁ w fabryce 
artykułów chemicznych w Mitcham (Anglja*, 
który zniszczył niemal cają fabrykę. Dotych- 
czas z pod gruzów wydobyto jednego trupa 
i około 30 rannych. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). w 19-tym dniu. ciąg- 

nienia V klasy 26 Polskiej Państwowej Łoter- 
ji Klasowej główniejsze wygrane padły na 
następujące numery: 

  

    

   „10 tysięcy złotych — 32.774, 129.255; 5 ty- 
sięcy złotych =— 23.790, 309.735, 91.778, 
124.629. 

  

uniknione prawie dysproporcje mię- 
dzy tem. co autor zamierzał wypo- 
wiedzieć, a łem. co mu z pod p *ra 
„wyszło”. 

— Tem bardziej „ jeżeli to wchodzi 
ra scenę. Teatr może ideę au'ora po- 
słębić, wzmocnić, albo wprost prze- 
ciwnie: wypaczyć ją i zbanajizować. 

— Bardzo słuszna uwaga. Teate 
u. bardzo delikatny i kapryśny instru 
ment, trudno dokładnie przewidzieś, 
jekim tonem odezwie się pod naci- 
skiem ręki autora. 

— Ma pan więc tremę przed prem- 
jerą? 

—- Ba, jeszcze jaką! To więęej pa- 
sjonuje i emocjonuje niż wydanie no- 
wej książki. 

— Jeszcze jedno, ostatnie pytani>. 
Bywa pan na próbach sztuki, czy jest 
lan zadowolony z taku przygotowań? 
Z obsady? 

— Obsadę ustaliliśmy jednomyśl 
nie z dyrektorem Szpakiewiczem, któ 
ry sam gra jedną z czołowych ról 
i reżyseruje sztukę. Jego współpraca 

a to majlepsza dla mnie gwa- 
rancja, że z utworu wvdobyte będzie 
rnaksinum możliwości w tych tru I- 
nych warunkach, w jakich teatr wi- 
lerski pracuje. Największa zaś trud- 
ność — do brak dostatecznej ilości 
czasu na próby. fo też podziwiam 
pracowitość i energje artystów, któ- 
rzy swym wysiłkiem i talentem ów 
brak rekompensują. Х. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zamordował brata, by odziedziczyć ziemię. 

Bratobójca stanie przed sądem doraźnym. 
Przed kiiku duiami doncsiiliśmy o morder 

stwie dokonanem x 
ny wpobliżu maj. szki, gdzie 
został zamoro: ny dwoma wystrzałami 2 
rewciweru niejaki Antoni Szuwčiko, 

Przeprow dzene dochodzenie polieyjne 
wykazało, że morderstwa dokenał brat za 
mordowanego Bronisław Szawejko, pełniący 
funkcje neencgo stróża we wspozunńianym ma 
jątku. 
Eskcriowany do Wilna Szawejko zmylił czuj 
ność eskorty i zbiegł. Pdczas pościgu znale- 
zienc w lesic porzueozy kożuch i ezapkę, €o 
wkazywało na to, że zbieg przebrał się, cheąc 
w ten sposób ujść przed pościgiem. 

Pe kiikudniewych poszukiwaniach został 
on jednak zatrzymany w przebraniu żebraka 

z kijem w ręku, 
Tymezasem dalsze dochodzenie zgroma- 

dziło szereg szczegółów, kłóre pozwoliły od 
tworzyć tło tej kainowej zbrodni. 

Jak się okuzało Bronisław i Antoni Sza- 
wejke byli kawałerami I mieszkali: wspólnie 
w jednej chacie. I Bronisław i Antoni mieli 
nńrzeczone, każdy był zabsorbowany swoją 

   

  

   

miłością, de Śłubu jednak nie dochodziło ze 
wzgledu na warunki materj. óre na to nie 
pozwalaiy, Mieli wspolna spušciznę niewielką 
21 ie 3 lata „cho- 

= do Józety Szarejkówny w sąsiedniej 
i Poedworzeńee. Młodzi uważali, że są na- 

S «m, ale niedoszła teściowa - 
raźnie oświadczyła, że do Śłubu nie dopuści 
gdyż za biedaka córki nie wyda. I wtedy 
Bronisław wpadł na zbrodniczy pomysł, jak 
najprędzej Gdziedziczyć pełewę ziemi, nałe- 
Żącej de brata, Planował zabójstwo w miesz- 
kaniu, gdzie razem zamieszkiwali, a następ 
nie ułożył inny plan pozbycia się brata i 
plan ten wykonał, Bronisław wiedział kiedy 
brał udaje do swej narzeczonej i pod 
«słoną nocy przypilnował go w krzaku przy- 
drcžnym i strzelił z rewolweru, który nosił 
przy sobie z tytułu swych ckowiązków noe- 
nego stróża. Zwłeki brata umieścił w krza- 
kach a sam powrócił do swych obowiązków 
dozorówania majątku, 

Dalsze dochodzenie w tej sprawie prowa- 
dzone jest w szybkiem tempie. Bronisław 
Szawejko stanie przed sądem doraźnym. (e). 

   

  

         

  

    

    

  

   

    

  

Katastrofa samolotu sowieckiego. 
Lotnik ratując się przy pomocy spadochronu wylądował 

na terenie polskim. 

  

Katastrofa samołotowa wydarzyła się 
pobliżu wsi Miebrowre w rejonie od i 
granicznego Domaniewiczc, Sowiecki samołot 
wojskowy Iceąe na wysokości kilkuset me- 
trów w pewnym momencie zapalił się. Jeden 
z lotników przy pomocy spadochronu zdo- 
łał się uratować. Ponieważ wypadek ten miał 

  

miejsce prawie że na linji granieznej, lotnik 
wylądował już na terenie polskim, Samolot 
z drugim lotnikiem runął na pola granicznej 
wsi sowieckiej Małyczynowo, 

Uratowanym letnikiem zaopiekowaly st 
władze polskie. 

  

Z Wydziału Powiatowego 
Nauczycielskich Konferencyj 
Rejonowych pow. wileńsko- 

trockiego. 

Powiat wileńsko-trocki podzielony 
jest na 19 rejonów konferencyjnych, 
w kiórych odbywa się rocznie około 
200 konferencyj nauczycielskich Na 
każdy rejon przypada około 20 konfe- 
rencyj. Do rejonu zaś należy od 20 

3 Dosób. 
Celem konferencji r 

1. Podniesienie | doskonałenie pr: - 
cy nauczycielskiej w związku z r 
zacją programu szkoły powsz. 

2. Wzbudzanie i podtrzymywanie 
wśród nauczyciełstwa zainieresowa- 
nan zaga adnie niami w. ychów awcze mi, 

<dydaktyczno-metodycznemi, nak »- 
wemi i społeczno-eświatowemi. 

3. Żaciśnienie węzłów kole 
skich przez zgodną współpracę, opar- 
tą na dzieleniu się doświadczeniami 

i porozumiewaniu się co do osiągnię- 

tych rezultatów. 
Widzimy stąw, że roła, jaką 

Kroiły sobie konferencje rejonowe 
jest ważna i winna wzbudzić wśród 

pewnych sfer społeczeństwa należyt: 
zainteresowanie. 

Władzą zwierzchnią konferencyj 
rejonowych jest Wydział Powiatowy, 

do którego należą wszyscy sA 

niczący rejonów (19 osób). Na czele 

Wydziału Powiatowego Koaferónczj J 

Rej. stoi inspektor szkolny. Posiedzeń 

Wydziału Powiatowego odbywa się 

do roku kilka, zależnie od potrzeby 

i uznania inspektora. Dotychczas od 

było się 2 posiedzenia. 
Na ostainiem z nich iuspeklorzy 

szk. pp. Starościak i Zdralewicz omó 

wili szeroko znaczenie konferencyj, 

poczem odbyły się spraw ozdania prze 

wodniczących rejonów. Poruszono” 

szereg ważnych zagadnień х i 

szkolnego. Przewodniczący rejonu -—- 

JLandwarów, p. Witkowski poruszył 
m. in. sprawę wystaw szkolnych przy 

końcu roku szkolnego. Szczegóły tych 

wystaw wnioskodawca ma opracować 

w najkróts „ym czasie. Wydział zaś 

poda je zainteresewanemu nauczy ciel 

stwu drogą właściwą. 

Wniesiono też projekt, by w Wii: 

mie powstało sui generis muzeum 

wystawa robót szkolnych, o czem S/0- 

„zej podamy nieco później, po o!rzy- 

amaniu źródłowych danych co do mó- 

żliwości realizacji pięknych zamia 

rów. 
Komitet Wykonawczy przy Wy- 

dziale Powiatówym opracowuje obec: 

mie ankietę w sprawie konferencyj ro- 

jonowych. którą otrzyma każdy nan- 

czyciel(ka) w powiecie. Ankieta 'а 

wzbudzia niewątpliwie żywe zainiere- 

sowanie wśród lieznego nauczyciel 

wa (przeszło 40( o. w powi 

ponieważ konferencje Tejonowe 

głównym dziś ośrodkiem tętnią 

życia szkolnego. 
Na zakończenie posiedzenia 

3oniia się komiisia prasowo-propazan- 

dowa do spraw szkolnych. i. Н. 

Murowana Oszmianka. 
GDZIE ŹLE — TAM WSZYSCY KRZYCZĄ. 

Tak jest z Murowaną — Oszmianką, nie- 

wiełkiem miasteczkiem w pow. oszmiańskim, 
położonem tuż przy „Trakcie Napoleona” 

  

   

   

    

nowej jest: 
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Tak się u nas utarło — że jeśli chcemy kogoś 

oczernić, wystarczy powiedzieć > X jest 

komunistą, a już cały tłum gotów k 
riienow — nie wnikając w inę 
nego. Gorzej jest te słowa padną pol 
adresem jakiejś miejscowości — biada wow 
czas mieszkańcom tėj „Sodomy“ 

  

— Oszmianki 
ażony do tutej- 

z mieszkańcami Murowanej 
Kiedyś ktoś widocznie 

    

        
szej ludności — rzucił na nas straszne sło- 
wo — „komuniści* ż odtąd patrzą na nas 
Wszy: jak na potępieńców. Wiadome:    

  

    jest, że potępieniec ma dotąd grobową r 

dopóki ktoś — naprawdę bezinteresownie z: 
sce poświęcić swój czas-i zdrowie w celu 

pokrzepienia go na duchu i obudzony z le- 
targu potepieniec żyje, i odczuwa to życ.e 

— mimo swej świadomości, że przecie 
minął dla niego czas pokuty, Cioszy 
bo widzi że i on nie jest jeszcze człow 
niepotrzebnym; mie wyraża odrazu podzięki 
za pracą nad nim — bo nie jest człowie 
z „konwenansami 

jest tego, iż ktoś nim się interesuje, lecz 

tem okaże przy nie człowieka zapomnia- 

     

      

    

      

nego, okrz nego i dzięki tylko ofiarności 
jednostki zbawionego. 

W, tym roku zaszły u nas dosyć duże zmia 
ny. Na miejsce byłego kierownika szkoły 
przyszedł no którego już po 8 miesięcz- 
mem obcowaniu można określić „chętny do 

pracy“. Od swego przyjazdu zaczął zbierać 
nas na wieczory oświatowo — dyskisyjne; 
młodych w piątki, starszych w poniedział 
Z początku przychodziło nas kilku, kiłkuna- 
stu; dziś przychodzi około 200, a jeśli zaz- 
wadził dożywianie w szkole, dotychczas tu 

stanie, że przychodzą tu z 6ą- 
O zainteresowaniu najłepiej 
obecnych, aby je naprawdę 

ZEE -— trzeba być obecnym — słyszeć oż 
wioną dyskusję. Wieczory tu od godz. 6 wie 
czór przeciągają się do 14; poruszane są ak- 
tnalja z gazet i tematy wysuwane przez obec 
nych. 

W czasie feryj że "go Narodzenia zosta- 
ła urządzona przez p. kier. Fr. Skrzata chois 
ka dła dziatwy szkolnej, Pod łapkami choin 
ki dziatwa tutejsza spędziła mile wieczór. 
Już w tym roku odbyły się 2 przedstawienia 
dziatwy szkolnej i jedno dorosłych. W cza- 

  

      

      

    

   

  

    

   

  

  

   
sie zimy p. r. dla biednej dziatwy wpro 
wadził do żywiani: w szkole, dotychczas tu 
nieznane. Szczególnie uroczyście wypadł 
dzień Imienin Marszałka. Przy gęsto zapei- 
nionej sali szkolnej p. kierownik w ktrótkich 
i treściwych słowach przedstawił zebranym 
osobę Marszałka, poczem wzniósł okrzyk na 
cześć mizanta i doniedawna okrzyczani 
komuniści podnieśli chórem życzenia Wielkie 
mu Synowi naszej ziemi, Potem odbyło się 
przedstawienie młodz —.„režyserowane 
przzz miejscową Ike p. Karolczy- 
kównę. 
7 1пш1аі\\щ p. Skrzata powstala tutaj straž 
pożarna. Na zebraniu organizacyjnem w dn. 
20 bm. były obecne 72 osoby. Na zćbranie 
przybył powiatowy instruktor pożarnictwa p 
M. Tedorowicz, który fachowo za 
ludność z celami i zadaniami str 
podziękę za pracę ludność jednogłośnie obra 
ła p. kierownika na prezesa. 

  

  

  

nańczy: 

    

      

Miejscowy. 

  

TA M. Stai 

ROD OR FOR 

Piękna i ciekawa wystawa. 
Nazwisko Bisleckiego, jako jedynego w 

swoim rodzaju artysty drzeworytnika jest zna 
ne dość szeroko poza granicami Polski, w 
kraju przecież niebardzo, Kupowali różni 
Włosi, Francuzi, Anglicy i Amerykanie jego 
osobliw: prace. w kraju wiedziano, o mich 
niewiele. Bielecki zresztą wystawiał „w do- 
mu stosunkowo mało. 

Wysyłał swoje prace przeważnie zagrani- 

cę, np. do Włoch, gdzie się 
powodzeniem i popytem. — Od ni iedawna sio 
sunkowo, zaczął wystawiać i w k 
Goszcząca w Wilni> wędrowna imp 

awowa ma w znacznej, jeśli nie w więk- 
szej części jego prace. Na czem polega szlu- 
ka tego artysty? 

    

    

    

Jest on jak to już wspomnieliśmy, drze- 
worytnikiem. „Jeśli mowa o drzeworycie 
każdy oczywiście wyobraża sobie w 
mii czarnemi linjami „nakreślony” rysu 
przeważnie jednobarwny, rzadziej barwiony 
jakś akwarelą, albo w dwóch barwach odbi- 
jany. Wiadomo też, każdemu laikowi nawet. 

że drzeworyt, to jest obraz wycinany jak» 
klisza w drzewie a pot:m odbijany na papie 
rze. To też każdy. kto o tem wie, staje przed 
pracami Wfładysława Bieleckiego w zdumie- 
niu, To jest drzeworyt?! Te delikatne Ба:- 
wy, ta niezwykła kolorowość, ta wielkość od- 
cieni, przecież to wszystko nie ma nie wspól- 
nego z naszemi pojęciami o drzeworycie. 

Można się z Bieleckim nie zgadzać, Można 

twierdzić, że „to mie ma sensu*, ż: tego To- 
dzaju praca mija się z pojęciem, z celem, za- 
sadą drzeworylu, że „w takim razie pozo 
drzeworyt, lepiej malować”, A jednak nie mo 
żna odnieść się do tych rze bez zainte- 
resowania.. Trzeba podziwia nich poza 
żelazną wytrwałością twórcy (do jednego ob- 
razu artysta wycina czasem ponad 30 klisz!i, 

cze coś Świeżego, coś nieuchwytnego, 20 
rok każdego wiidza przykuwa od pierwsze 
wejrzenia. Niezwykła subtelność barw. 

Świetny rysunek, cyłalatorstwo rysunków 
niemal, przyczem artysta nie cofa się pr 
żadnym tematem od prośliczanych widok 
Wawewlu, czy Wenecji, do pejzażów z Pusz- 

czy Bialowieski>j z dzikami czy żubrami. 

Bielecki jest uczniem Wyczółkowskiego 
Do drzeworytnictwa wielobarwnego natchnąl 
go jego mstrz, który sam jednak tylko 7-0 
— 8-o barwne tworzył drzeworyty. Biele 
posunął się w swojej niesłuchan*j wytrwałoś 
ci aż do wspomnianej powyżej liczby, barw 
(z bardzo delikatnemi odcieniami) fi klis“. 
Aby dać pojęce o tem jaka to jest praca, 
dość rzec, że nad jednym z obrazów, na wy 

stawie w sali bibljotecznej Kasyna Garni- 
zonowego. Bizlecki pracował od października 
1931 do kwietma 1932 r. Musiał ciąć 19 
kilsz „tylko“. Jak długo pracuje, gdy tnie np. 
3071 

Zbiór jego prac na tej wystawie jest jak- 
by ich retrogpektywnym przeglądem, Widzi- 
my iam początki tej twórc i w niewieln. 

mocnych zasadniczych harwach, potem 9k. 
r. 26 — 27 subt>lnie tonowane, i 

      
     

  

  

  

   

      

     
    

  

     

     

      

  

  

    

    
  

      

   

wreszcie 
29 — 31 — 82 z najmocniejszym elementem 
zraficznym. gdy poprzednie odznaczały 
niemał wyłącznością plamy. 

Poza Biełeckim ma wystawie jć 
szereg dzieł kilku innych artystów. Naty 
miast zwraca nwage 1 ublelna, prześlicz- 
na Bo saieck a Hofmana, jest 

ż i i bardzo utalen 
> Michała 

hko, róż ciekawe rysunki ołówkiem. 
aże olejne (także malowane na szkle), 

prace marynisty Wiiktora Aleksandrowicz 

ciekawe drobne jego pejzażyki, niekiedy 
mimaturki, zez rzeczy © GE nier 

      

    
   

  

  

    
     

  

    
   

    

       kiego, P cje awe prac 
wilnianina Jerzego Śliwki. akt Stanisława Zn 
rawskiego wszystko rzeczy na wysokim pozio 
mie, poza paru b. nieznacznemi wyjątkami. 

ława potrwa jeszcze zaledwie parę dni 
bodajże do niedzieli, czy poniedziałku włącz 
mie. Warto by jak najwięcej osób ją zwiedzi 
ło, tembardziej. ż ą bardzo niskie, 

ży — 20 groszy. Trzeba 
że suma sprzedażna za jedzn' z ob 

  

   
        

    

  

bardzo dobrą i poważną 
pracę. zosłała przeznaczona na remont ba- 
zyliki. s 

  

Na naszem zdjęciu widzimy uru 
onegdaj w gmachu P. K. ©. w Wiwszawie 
wspaniale urządzoną stołownię oraz kuch- 

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, dnia 31 marca 1933 r. 

11,40: Przegłąd prasy. Kom. meteor. 
12,10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom, me 
14,40: Program dzienny. 14,45: Mu k 

larna (płyty). 15,15: Giełda rol 
Kom. L. O. P. P. 15,35: Muzy 
(nowe płyty). 16,00: „Mała skrzyneczk 
16,20: Odczyt dla maturzystów. 16,4 
dziestolecie prac pionierskich Marconiego". 
— odczyt, 17,00: Recital E Komu- 
nikaty D. c. : Program na 45- 
botę. 18,00: „Wy odczyt dla matu 
rzystów. 18,20: ” Ž „25: Konvert 
życzeń. 18,40: Ze spraw litewskich. 18. 
maitošci, 19,00: Codzienny odcinek powi 
wy. 119, 10: Rozmait, 19,15: Rozmait. 14 
Przegląd prasy roln, kraj. į zagr. 19,30: 
stem kupcem* — felj 
20,00: Pogad. muz 
foniczny z harm. я 
przešladocy Norwida“, felj., 
22,40: Wiad, sporl. Dod. 
Kom. meteor. 

WARSZAWA. 

PIĄTEK, dnia 31 marca 1933 г 
15,3 

nych*. 15 

NOWINKI RABJGWE. 
LITERACI O LITERATACH I KUPCACH. 

W dziale feljetonów literackich piątkowe 
go programu radjowego wyróżniu się харс- 

wiedziana na godzinę 19.30 oryginalna poga- 
danka znanego literata p. Stanisława Dzikow- 
skiego, który opowie jak sobie wyobraża po- 

    

   

    

  

    

  

  

       

    

     
   

  

       

    

D. e. koncertu. 
do pras. dz. radi 

    

„Przegląd wydawnictw perjedycz- 
„50: Płyty gramofonowe. 

  

    

    

    

  

siępowanie wzorowego kupca. Następnie w 
przerwie koncertu symfonicznego około godz 
Ši-ej dr. Tadeusz Makowiecki będzie mówił 
c naśladowcach i prześladowcach Norwida. 
BIEC też współczesną literaturę pol- 
ska 

KONCERT SYMFONICZNY. 

ym koncercie symfonicznym, 
jak zwykle Filharmonji 
tąpi słynny pianista fran- 

„ortot. Artysta wykona koncert 
fortepianowy Chopina f-moll oraz wielki po- 
lonez E-dur ny Audenis pianato 
Je Z sanych 

szeniem 
pod dyrek- 

cją AA Ponas wykoni any zostanie 

Concerto Grosso Haendla oraz poemat sym- 
foniczny Respighiego. 

   

      

   

    

      

Każdy niepotrzebny wam dro- 

biazg możecie ofiarować na lo- 

terję dla bezrobotnych! 

OFIARY. 
Współpracowniey Redakeji „Kuerjera* na 

chiady dla głednych dzieci 10 złotych. 

Zamiast pożegnania. 
Korpus Oficerski 6 p. p. Leg. złożył na 

rzecz 9 drużyny harcerskiej chorągwi wileń- 
skiej — kwotę 270 zł, zamiast pożegnania 
kolegów: kpt. Marzysa Edwarda, por. Fleu 
ry Kazimierza i por. Czarkowskiego Karola, 
którzy ostatnio z pułku odeszli. 

W TELE NS KT 

Przynależność Wilna. 
Jeden z wybitnych doktórów w 

naszem mieście, otrzymał niedawno 
+ Paryża, od profesora medycynv. 
liscik z następującym adresem: Mon- 

sieur le doeteur J... K.., Wilno, Lithu- 
anie. Zaś w Niemczech zrobiono d: 
pisek ołówkiem: „kesetzt von Połen* 
(okupowane przez Polskę). 

Oto w całej okazałości, przysło- 
wiowa nieznajomość obcych spr 
przez naszych przyjaciół Francuzów 
i „dokladno niemiecka, ale z dru- 
giej strony dowód, jak trudno w umv- 
słach ludzkich zmienić pojęieia od 
wieków ustalone, Wilno stolica Lii- 
wy.. ło jeszcze długo będzie istniała 
w jpamięci ludzkiej i to nietylko cu 
dzoziemców. 

Dzień ratowania Bazyliki 
wileńskiej. 

Dowiadujemy się, że ze został już 
vslalony program „Dnia Ratowani 
Bazyliki Wileńskiej", który. jak w 
domo, odbędzie się w dniu 2 kwietniu 
Zbiórka będzie przeprowadzana na le 
renie całego miasta. Wyznaczony 

Ż zostało 30 punktów zbiórek. N 
piacu Katedralnym, Orzeszkow 
Łukiskim oraz przed kościołami św. 
Kazimierza i Rafała, w dniu tym przy 
grywać będą orkiestry wojskowe. 

„Literatura 0 żołnierzu niemiec- 
kim i oblicze powojenne Niemiec”. 

(Środa Literacka). 

P. Mieczysław Roman Frenkel jest już 
dostatecznie znanym pisarzem, żeby go trze 
ba było specjalnie prezentow Artykuły w 
„Wliadomościach Literackich i „Przeglądzie 

czesnym*, w pismach angielskich i au- 
ch, powieść „Minuta milczenia”, (no- 

wa pov na warsztacie) określają interesu 

jącego prelegenta ostatniej Środy, doskonale. 
Frenkla zagadnienia ekonomji 

szczególnie, i jej poświęca dużo 
uwagi i pracy, 

Wiielka wojna i związany z nią niezmier 
nie bogaty splot najrozmaitszych zagadnień, 

natury społecznej wogóle, ekono- 
pecjalmie, jest również w bardzo 

mierze przedmiotem zainteresowania p. 
Frenkla. Jej też poświęcił swój bardzo cieka 
wy, Świetnie skonstruowany i w barwną 
formę mjęty, odczył na ostatniej Środzie. 

Literatura o żołnierzu niemieckim odsta- 
mia w jaskrawych barwach dzieje tego żoł- 
nierza, a zarazem bardzo ponury obraz ca= 
łych Niemiec podczas wojny. Z jednej stro- 
my pokorny — „Kanonenfutter*, z drugiej 
zgnilizna rozpasanego oficerstwa, Odczyt o. 
Frenkla zawiera kwiiatesencję bardzo boga- 

łego materjału pamiętnika ego, powieścio 
wego i reportażowego. Obejmuje także i 
Austr ję, gdzie karykaturalne strony wojny bv 
ły najjaskrawsze. 

Oblicze Iį owojenne Niemiec j st wyrazem 
owej przerażającej degryngolady, którą prze- 

żył ten naród od czasów Goethego, przez Bs 
marcka do Hitlera. Jakież będą ich dalsz: 
losy? Zwłaszcza przy niesłychanej pysze ich 
wodzów, która każe im uważać wszystkie kra 
je ościenne za tereny ekspansji Niemiec i 
ewent. kolonizacji? 
«Szkoda, że stosunkowo niewiele osób była 

na tym tak ciekawym odczycie. Godzinę i ?5 
min. słuchano go z nieustającem napięciem 
па а. 

| To duże mówi, Bogactwo materjału w 

"him zawartego utrudnia mi także takie spra 
wozdanie, któreby dawało dostat:czne poję 
vie o jego treści, Niechże żałują nieobecn: 
Albo niech wybiorą się do Warszawy, "0 

Inst. Prop. Sztuki, gdzie prelekcja ta zosta 
nie jeszcze raz wygłoszona. 

          

   

      

    
    

    

    

  

     

          

  

    
   

   

    

    

            

5. 2. kl. 

Echa ostatnich awantur 
studenckich. 

Jak już w swoim ezasie donosiłiśmy pod- 
czas Gstatnich zajść studenckich policja za- 
trzymała, 5 studentów. 3 z pośród zatezyma- 
"nyeh „Gbwiepolakow“ uišeilo kary bezpo- 
Średnio po zajściach, Dwaj zaś pozostali: 
Grendelski i Doborzyński stanęli wezoraj 
przed Sądem stareścińskim. Wyrckiem Sądu 
Grondclski skazany został na grzywnę w wy 
sckości 40 złotych, Beborzyńskiego uniewin- 
nłono. 

Z skazanych w pierwszej turze jedynie Cy- 
na ©dweoiał się cd wymiaru kary do Są- 

u. 

  

Ach! Jak mnie głowa bolit 
Nie należy jednak rozpaczać. 
szczęśliwym jest ten, 

Jakże 
kto ma Togai 

w domu. Przezorna Pani Domu kupuje 
stale tabletki Togal, gdyż wie dobrze, 
że ten środek jest dla niej, męża i 
dzieci potrzebny. Jak wiadomo Togal 
zapobiega nagromadzaniu się  wasu 
moczowego i dlategoteż tabletki Togal 
leczą neuralgję, bóle nerwowe i 
głowy, reumatyzm, grypę i przeziębie- 
nia. Nieszkodliwe dla serca, żołądka | 

innych organów. Spróbujcie i prze- 
konajcie się sami. Do nabycia 

we wszystkich aptekach 

  

  

    
W siedlisku legendarnego bazyliszka, 
W Niemczech dokonano niezwy- 

klego odkrycia, które utwierdz: 
przekonaniu, że w każdej legendz.e 

jest coś z prawdy. 

Mianowicie wpobliżu miasteczka 
Korbach, nad rzeczką ltterą t. j. w 
miejscowości, gdzie legendarny boha- 
ter Pieśni o  Nibelungach Zygfryć, 
miał pokonać niebezpiecznego smoka 
natrafiono na grotę, w której, po do- 
kładnem jej zbadaniu, znaleziono ska 
mieniałe cielsko olbrzymiego smoka 
(itak podaje „Czas” - - możliwe jed- 
nak, że cielsko to należy do gada lub 
piuza, których skamieniałości są zna- 
cznie częstsze), żyjącego dobrych ki! 
kadziesiąt tysięcy lat temu. Skamieli- 
na ta, mająca długość około 15 met- 
rów, była znana według wszelkiego 

prawdopodobieństwa we  wczesnem 
średniowieczu i natchnęła jakiegoś 
barda do stworzenia pieśni o bohate 

rze, który zwierzę to uśmiercił. Sk 
mieniałe cielsko potwora zamknięte 

jest w skałach. 

Z biegiem lat powstał epos wspu- 
niały, łączący w sobie wiełe wypad- 
ków, podań i sporą dozę fantazji. 

Co jeszcze ciekawe, że w Pieśni o 
Nibelungach jest nowa o „błyszczą- 

cem złocie i rubinowo mieniącym się 
skarbie rodu Nibelungów, który, jak 
wiemy z eposu, zatopił później w Ro- 
rie zły Hagen z Tronje. Otóż wody 
rzeczułki Ittery, wpadającej do Renu, 
zawierały złoto. U źródeł litery da 
dziś leżą jedyne w Niemczech Кора!- 
mie tego kruszeu. Między złotem w It- 
terze a skarbem Nibelungów istnieje 
bliskie pokrewieństwo. 

Odkrycie to, którem się zaintere- 
sował cały Świat naukowy, może dos- 
tarczyć materjału porównawczego dia 
badaczy genezy legend o smoku pod- 
wawelskim i o wileńskim Bazyliszku 

Zupełnie możliwe jest, niestety je- 
dnak niemożliwe do sprawdzenia 
przypuszczenie, że w jaskini podwa- 
welskiej kiedyś znajdowała się skała, 

  

   

  

  

  

   

  

Sportowe boisko w Wilnie. 
„Im więcej boisk, tem mniej szpi- 

tali i więzień * — słowa te, wyrzeczo- 

ne przez p. prezesa ZPZS pułk. Ulry- 
cha, zawierają podstawową zasadę, 
bez których sport nie może nietylko 
rachować na masy, lecz nawet umo 
liwić zawodnikom racjonalny rozwó 
Bez boisk niema sportu — to aksjo- 
mat, nie ulesający żadnej wątpliwo- 
ści. 

   

Wilnie są boiska. Mamy więc 
RA na Pióromoncie, boiska 6 p.p 
Leg. i Makabi oraz parę pomniejszyć 
Są one skrzętnie wykorzystane przez 
kluby sportowe, lecz odbiegają od 
wzoru doskonałego boiska. 

Stadjon na Pióromoncie ma wszel 
kie warunki po temu, by stać się naj 
piękniejszem i najwszechstronniej- 
szem boiskiem w Wilnie. Może on 

   

    

  

      

  

    wierać w swych granicach: traick ko- 
larski, bieżnię łekkoatletyczną, korty 

    

tenisowe i boisko tootbałowe, Trai 
jest ziemny, lecz tymczasem to w; 
starcza, bieżnia natomiast jest bardzu 
dobra. Co zaś się tyczy boiska piłkar- 
skiego to nawierzchnia jest stanow- 
czo zbył twarda i wymaga gruntow- 
nej przemiany. 

Wiielką popularnością cieszy się 

boisko Makabi. Jest ono jednak przy 
stosowane tylko do piłki nożnej, ale 
nawet i w tym! wypadku posiada pe 
wne zastrzeżenia, jak np. wymiary, 
gdyż szerokość odbija się niekorzyst- 

ie na długości — oraz zbyt mała 
cHonnošė opadów przez grunt. 

Antokolskie boisko 6 p. p. Leg. jet 
najpiękniej położonem boiskiem w 
Wilnie. Piękna panorama, rozścieła- 
jąca przed oczyma widza, może go nę- 
cić, lecz niestety, trybuny wzniesione 
są tak niefortunnie, iż w godzinach 
popołudniowych — gdy właśnie od- 

    

bywają się mecze — śłońce świeci wi- 
dzom wprost w oczy. Bieżnia, otacza- 
jąca boisko, nie nadaje się do poważ- 
nych zawodów. 

Widzimy więc, iż prawdziwie do- 
skonałych boisk w Wilnie nie mamy 
A jednak i obecne mogą być znacznie 
ulepszone. Przedewszystkiem należy 
zwrócić uwagę na siadjon na Piór»- 
nioncie. Otoczenie go wysokim par- 
kanem, wzniesienie trybun i umožli- 

wienie boiska dla piłki nożnej, a w 
przyszłości  wycementowanie traiku, 
vczynią zeń ośrodek sportów wiosen- 
nych, letnich i jesi snnych Wilna. 

Również należy zwrócić uwagę na 
Bvuffałową Górę. Zimą może tam po- 
wsłać Świetny tor saneczkowy, a la- 
tem można na niej stworzyć parę kor 
tów oraz dwa lub trzy boiska dla gier 
sportowych. 

Dalszym krokiem w tej dziedzinie 
bodzie otwarcie boiska 1 p. p. Leg., 
które przyniesie, bez wątpienia, ъ 
ksze możliwości rozwoju sporłowi wt- 
leńskiemu. w. p. j. 
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SKOŃCZYLI KURS NA SĘDZIÓW 
KANDYDATÓW: Z WYNIKIEM: 

Bardzo dobrym: Zapolski Ludomir R, K. 
5. „Tur“. i Skutkiewicz Witold A. Z. S. 

Zupełnie dohrym: Rabinowicz Jakób Ž. 
A. K. 5. 

Dobrym: Wierzbicki Bohdan, Wigura Je 
rzy A. Z. 5., Różewicki Salomon ŻAKS., Ko- 
chanowski Wacław, „Tur“, Kaszewski Was- 
ław SMIP., Zienowicz Ignacy Ognisko. 

Zadawalmiającym: Sokołowski Józef Z. M, 
R.P., Stacewicz Władysław S. M. P. 

Dostatecznym: Jaworska Genowefa A, Z. 
S, Witas Bronisław S. M. P., Szware Zyg 
munt, Świetlikowski Paweł Strzelec. 

Egzamin na sędziów — kandydatów odbę- 
dzie się w dniu 6i 7 kwietnia o godz. 10 w 
lokalu A. Z. S, ul. Ś-to Jańska 10 (gmach 
uniwersytetu). 

    

przypominająca kształtem potwora 
przedpotopowego, a która z biegiem 
lat skruszyła się pozostawiając po so- 
kie pamiątkę w postaci legendy. 

Duch potwora wileńskiej legendy 
© bazyliszku i odważnym 'szewezyku 
pokutuje na Bakszcie, jak to chce le- 
genda, w przedziwnie zaplątanych | 
ciągnących się aż do Trok podzie- 
miach, pamiętających czasy pogańs- 
kiej Litwy. 

Pójdziemy tam. by zobaczyć w j 
knn słanie są teraz podziemia i jakie 
wrażenie wywierają. Może umysł nasz 
specjalnie nastawiony dostrzeże ja- 

ś szczegóły, które wyjaśnią nieje- 
Gen moment legendy. Przezornie za: 
bieramy ze sobą przedstawicielkę płci 
pięknej, jako osobę biegłą we włada- 
niv najstraszniejszą dla bazyliszka 
bronią... lusterkiem. ' 

Znana każdemu Wilnianinowi bza 
mia około kościoła Misjonarzy, dźwięk 
przeciągły dzwonka, zaspana twarz 

dozorczyni i jesteśmy na terenie „ba: 
zyiszkowym'. = 

„> Panowie studenci, — to już 
trzecia w tym tygodniu wycieczka. 
Przychodzą tu szkoły po kilkadziesiąt 
osób naraz. Pójdą do podziemi, siedzą 
tam długo i cały czas śpiewają. aż e- 
cho tu dolatuje. 

— Może boją się? 
— A co pan myśli, dałibóg straszy 

2 nocach. Trzymalam kartofle tani, 
lo coś je porozciągało po- „cya pod- 
ziemiach. 

—.Może szczury? 
— A i szczury są. . Wnocy tam a 

nie nie pójdę. Stuka, piszczy, a nie- 
Gitwno zaczęło się walić. Zaraz pokażę 
gdzie. 

Dozorczyni podprowadziła nas do 
6'brzymiej wyrwy okrągłej, głębokicj 
na trz - metry, © obwodzie przeszło > 
metrów. Wyrwa ta powstała przed 
kiiku dn. po zwałeniu się jakiegoś 
ustropu w nodziemiach. 

— Nie zbliżajcie się panowie, bo 
może zawalić się. Za Litwinów też coś 
zawaliło się, o łam koło samego do- 
mu, Wozili wtedy piasek, kamienie — 
wozami, ledwo zasypałi jamę. 

— A gdzież wejście do podziemi? 
— Są dwa. Jedno od góry, ale zam 

knęli je dawnc już. Wprowadzam te 
raz gości przez piwnicę pod domem. 
Dawniej to elektryczność była w pod 
ziemiach, ale jak žuliki pozrywali lam 
py i druty, ło trzeba świeczki ze 50- 
bą brać, 

Wąskie, niskie wejście przebite w 
murze, co świadczy, że dawniej kory- 
tarz kończył się tu, Stopniowo biegną - 
cy wdół, pu usypanym prawdopodoh- 
rie niedawno gruzie i kamieniach. 
Fo kilkudziesięciu krokach światło ła- 
larki kieszonkowej oświeca mur. Ko- 
niec korytarza, — na prawo i lewo 
prostopadle biegną dwa inne. Z becz- 
kowego sklepienia zwisają pozrywa- 
ne, Bradas druty, widnieje jakiš klos; 
na prawo nieco dalej lampka elektry- 
czna, nie skradziona jeszcze widać 
przez „żulików*. 

Idziemy wprawo. Wilgoć pod no- 
sami, gdzieniegdzie człapie błoto. 
pięć metrów wszerz, .nięć dobrycn 

Korytarz dość obszerny, Przeszło 
wzwyż. W bocznych ścianach co kilka 
kroków nisze z ciekawemi kominami, 
bhiegnącemi w górę wewnątrz muru. 

Wszystko wywiera wrażenie ob- 
ronnej budowli. Z zagadkowego mro- 
ku dolatuje chrzęst zbroi. Nie to ka- 
pie woda. 

Natrafiamy wkrótce na studnię 
pelną wody, — i zaraz na koniec ko- 
rytarza. Duży zwał ziemi staje na 
«rodze.To ten, który jeszcze powstał 
za Łitwinów, tuż pod domem. Rozeza- 
rowanie... 

— To nie korytarz, a korytarzyk 
-- burczy kolega, dźwigaiący aparat 
fotograficzny. 

Wracamy. Dwieście kroków i je- 
słeśmy u skrzyżowania. Ruszamy w 
lewe rozgałęzienie, do miejsca, gdzie 
niedawno .;coś* zawaliło się.  Włoń. 

(Ciąg dalszy jutro). S 

    

    

      

  

    

  

 



Z Rady Miejskiej. 
Wczoraj wieczorem odbyło się ple 

narne posiedzenie Rady Miejskiej. Po- 
rządek dzienny zawierał zaledwie 8 
spraw. to też posiedzenie trwało nie- 
spełna dwie godziny, bijąc dotychcza- 
sowy rekord krótkości obrad. 

Z ważniejszych uchwał zanotow: 
należy: przychylenie się Rady: Miejs- 
kiej do pisma Urzędu Wojewódzkiego 
zlecającego wypowiedzenie persone- 
lowi magistratu pracy na okres trzech 
miesięczny celem zanulowania z dn. 
1 lipca 10-procentowego dodatku ko 
iaunalnego. Nie przesądzając kwestji 
redukcji tego dodatku, Rada Miej 
zastrzegła sobie prawo merytory 
go wypowiadania się przy rozpat 
waniu nowego preliminarza budżek 
wego, 

Wniosek magistratu o umorzen'* 
zaległości ciążących na b. T-wie „Ko- 
ła Połek* z tytułu komornego, opłat 
za elektryczność i t. p. na ogólną su. 
mę około 19.000 złotych spotkał się 

zastrzeżeniami ze strony kilku rad- 
ay ch, na wniosek których połecono 

] rietlić dla- 

          

ne 

        

    

czego magistrat pozwolił na powsta- 
nie tak znacznej zalegjości i ustalić 
kio z tego powodu ponosi winę. 

"Następnie postanowiono, poczy- 
nając od nowego roku szkolnego - 
dzieci pracown:ków miejskich, uczące 
się w średnich zakładach naukowych 
zwracać połowę wpisów szkolnych. 

  

     

    

Dotychczas magistrat zwracał wpi 
sy w całości. 

Do Komisji Rewizyjnej Komunal- 
nej Kasy Oszezędności z ramienia Ra 
dy Miejskiej desygnowano inż. Do- 
miańskiego na miejsce ustępującego 
p. Chakiela. 

Po wyczerpaniu porządku dzień: 
nego rozpatrzono wniosek nagły klu- 
bu radnych PPS. Autorzy wniosku 

  

  

domagali się przesłania na ręce pro- 

zydenia m. Łodzi 1000 złotych dłu 
dzieci strajkujących włókniarzy. Po- 
zytywne załatwienie tego wniosku 1a 
stręczało trudności wynalezienia 7гб- 
dła pokrycia, To też sprawę tę prze- 
kazano do kompetencji radzieckiej 

i Finansowej. 

  

  

Das: Balbizy 
Jutro: Teodory 

Wschód słońce — g.5 m. 14 

Zachód ‚ — 8-6 m 05 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorvlogii 

w Wilnie Zz dnia 30111 — 1833 raku. 

Ciśmienie średnie w milietrach: 761 
Temperatura šiednia + 9 Cc 

A najwyższa -i- 13° С. 
: natniższ» -- | € 

Opad: — 

Wiatr: południowo-zachodni 
Tesrdencja: wzrost, potem iekk: spadek. 
Uwszi: dość pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 31 marca według PIM-a. Rano 
naogół crmurno i miejscami mglisto. Potem 

rozpogodzenie. Ciepl-j, Słabe wiatry miejs:. 

OSOBISTA 
— P. Prezes Sądu Apelacyjnego w Wiłnie 

Wacław Wyszyński wyjechał do Nowogródka 
w sprawach służbowych. 

  

   

| MIEJSKA. 
— Ozdoby miasta. — Mówi się i pisze o 

pomnikach, kwietnikach, konserwacji i wogó 
1> o estetyzacji miasta. A tymczasem... pro- 
szę przejść, (jeśli jaki ekwilibrysta potrafi), 
chodnikiem koło pięknego gmachu wojs 
wego w tem miejscu, gdzie się zakręca na ul: 
cę Cichą. Ulica jest cicha, ale te resztki chod 
nika, powyrywane bale, dziury, barby, pod 
obsuwającym się co roku niżej, zmurszałym 
parkan*m,, podpartym deskami, kołami ii gro 
żący zawaleniem, to głośny skandal. 

Nie wydaje się zabytkiem, nie jest chyba 
pamiątką jakiegoś historycznego zdarzenia? 
Przytyka tuż do wytwornej budowli koope 
ratywy wojskowych mieszkań, czyż więc mie 
szkańcy tego el:ganckiego gmachu nigdy nie 
zaglądają co się na jego boku dzieje? A bu- 
downiczy nie uważał za stosowne uporządko 
wać tej fantastycznej ridery, szpecącej to 
miejsce i będącej smutnem świadectwem zo 
boty od frontu, a pozostawiania reszty w sta 
nie bardzo nieestetycznymi, 

— Kapitalny remont gmachu b. Ratusza. 

Jak się dowiadujemy, magistrat postanowił 

w roku bieżącym przystąpić do kapitalnego 
remontu gmachu b. ratusza. Po odrestauro 
waniu lokalu magistrat projektuje umie: 
tam część biur miejskich. 

— Ograniczenie subweneyj na instytucje 
społeczne. Krytyczny stan finansów komunal 
mych zmusił magistrat do wydatnego ogra- 
niczenia dotychczasowych subwencyj udziela 
nych na rzecz instytucyj społecznych. W no- 
wym budżecie, jak się dowiadujemy, na cel 
ten wyasygnowane zostało zaledwie 15000 zł. 

— Budowa nowego zaułka. Jak się dowia 
dujemy, wydział drogowy. magistratu opra 
cewuje obecnie projekt budowy nowego za- 

  

   

WŁADYSŁAW JEWSIEWICKI. 

   
ułka, który przejdzie koło murów Francji 
kańskich łącząc je z ul. Św. Mikołaja. Roboiy 
mają być przeprowadzone jeszcze w roku bie 
jącym po zatwierdzeniu projektu przez Radę 
Miejską. 

— Uporządkowanie słupów reklamowych. 
Nowy dzierżawca słupów reklamowych 

przystąpił wreszcie do ich uporządkowania. 
Narazie zostanie oszklony słup reklamowy 
znajdujący się przy zbiegu ul. Mickiewicza i 
Wileńskiej. 

— Tajny ubój kwitnie. Podług danych 
kontroli sanitarnej miasta w ostatnich mie- 
siucach wzmógł się na terenie Wilna tajny 
ubój bydła. Przez kontrolerów i wywiadow- 
ców rzeźnij miejskiej w ciągu bieżącego mie- 
siąca skonfiskowano już około 11000 klg. 
mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju ze 
sfałszowanemi stemplami rzeźni miejskiej. 

Fakt ten jest bardzo wymowny. Świadczy 
ou, że tajny ubój, mimo energicznej z nim 
walki czynników sanitarnych, nietyłko się nie 
zmniejsza, lecz naodwrót wykazuje stale ten- 
dencję zwyżkową, narażając konsumentów 
ne rozmaitego rodzaju choroby. Wysiłki jed- 
nak władz sanitarnych będą zawsze bęzowo- 
cene, o ile nie zostaną poparte przez konsu- 
mentów, którzy we własnym dobrze zrozu- 
mianym iuteresie muszą iść na rękę kontroli 
sanitarnej, donosząc о dym poszczególnym 
wypadku. 

— Pożyczki na remonty i budowie drew- 
niane, Na dzień 6 kwietnia wyznaczone zosta 
ło posiedzenie Komitetu Rozbudowy, Na po- 
siedzeniu tem rozpatrzone zostaną podania 
osób ubiegających się o pożyczki na drobne 
remonty domów, 

Do chwili obecnej do Komitetu Rozbudo- 
wy wpłynęło 60 tego rodzaju podań, 

Podania osób ubiegających się o pożyczki 
na dokończenie rozpoczętych już budowli 
względnie na budowę nowych domów drew- 
nianych rozpatrzone zostaną na posiedzeniu 
następnem. 

— Władze administracyjne ingerują w 
sprawie obniżenia cennika elektrycznego. Jak 
się dowiadujemy, władze - adminstracyjne 
wszczęły  petraktacje z magstratem  wleń- 
skim w sprawie obniżenia dotychczasowej ta 
ryfy elektrycznej. Sprawa ta zdaje się być 
obecnie na dobrej drodze dzięki przeprowa- 
dzonej przez rząd obniżce cen węgla, Magi- 
strat obiecał przeprowadzić ponowną kalku- 
lację, która pozwoli mu zorjentować się. w 
możliwościach obniżenia cen prądu elektrycz 
nego. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dożywianie dzieci w szkółach powszech 

nych. Akcja dożywiania dzieci w szkołach 
powszechnych jest jedną z najbardziej palą- 
cych kwestyj. Kryzys sprawił, że większość 
dzieci, jak wykazały przeprowadzone bada- 
mia, przychodzi do szkoły bez rannego posił- 
ku. Ten stan' rzeczy wymaga specjalnej op'* 
ki samorządu, który doceniając sytuację dła 
ratowania młodego pokolenia preliminował 
w nowym budżecie na ten. cel 684000 złotyca. 
Akcja więc dożywiania dzieci w nowym roka 
budżetowym nadal prowadzona będzie z <a- 
łą dotychczasową intensywnością, 
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Mustafa Kemal Pasza i europeizacja Turcji. 
Liczne narody i plemiona, mówią 

ce tėm lub innem narzeczem języka 
tureckiego (tiurkskiego) rozsiadły się 
szeroko na olbrzymiej przestrzeni te- 
rytorjalnej, rozściełającej się na 
wschodzie od środkowego i dolnego 
dorzecza rzeki Leny w Syberji, -— 
prawie aż do naszego Niemna, na za- 

"chodzie. Na północy zaś, poczynając 

od średniego biegu tejże Leny, spo 
tykamy narodowości tureckie do 
zatoki Perskiej w Azji i morza Śród- 

ziemnego w Europie. Do nie ród 

szeregu innych należą również Turcy 
Osmańscy, z plemiona Oguzów. 

Jak dowiedzieliśmy. się z wstępne- 
go wykładu J. E. Seraja Chan 5zap- 

szała.szała w Inst. N. B. Eur. Wsch. 

profesora języka tureckiego, Tu:- 

cy Oszmia jeszcze w środku 

XIII wieku, osiedliwszy się na prze- 

strzeni nader ograniczonej, wielkości 

jakiegokołwiek przestronniejszego po 

wiatu, na skraju wschodnich granie 

prowineji anatolijskich imperjum bi- 

zantyńskiego w czasie względnie krėt 

kim utworzyli imperjum, fantastycz- 

nych, wprost bajkowych rozmiarów 

które u dypłomatów nosiło nazwę 

Porty Otomańskiej, : 

W czasie najwyższej potęgi Tur- 

cji, a mianowicie na początku i w 

środku wieku XVI za panowania suł- 

łana Sulejmana, imperjum to rozście- 

łało się od Buda-Pesztu nad Dunajem 

do Aussuanu przy kataraktach Nilo- 

wych i od zatoki Perskiej do cieśniny 

Gibraltaru. Podług określenia znane- 

go uczonego angielskiego, Stanley'a 

    

         

  

R 

Lane-Poole'a, sułtan Sulejman zasłu- 
żył na nazwę Wielkiego, nietylko za 
swe obszerne podboje, lecz i za swe 
niewątpliwe zdolności i głównie za to, 

'że potrafił zająć tak wybitne miejsc» 
w wieku wielkich ludzi, w wieku Ka- 
rcla I, Franciszka I, Elżbiety i Leona 
X, w wieku Kołumba, Korteza i Ra- 
leigh'a. 

Ze śmiercią Sulejmana zamyka się 
łańcuch bohaterskich sułtanów —na- 
stępuje powolny upadek, Władcy os- 
mańscy już nie prowadzą janczarów 
do boju, czynią to za nich wielcy we- 

    

zyrowie. Oni tymczasem oddają się: 

rozkoszom haremu, zapominając o 

resźcie świata. Rewolucje pałacowe : 

ciągłe powstania ludów podbitych 

wstrząsają kolosem, godząc w jego 

podstawy. Porta Otomańska. zaczy- 
na ponosić klęski. Ikie zwycięstwo 
króla Jana Sobieskiego w 1688 roku 

wstrzymuje ekspansję na zachód. W 

początkach wieku XVIII powstaje n”- 

wy wróg w postaci Rosji, która poczy- 

nając od Piotra Wielkiego dąży nie- 

ustannie a konsekwentnie do powię- 
kszenia swych terytorjów kosztem 

qTurcji Opada Chanat Krymski oraz 

niektóre ziemie na Kaukazie. 
Janczarowie, którzy grozili chrze- 

ścijaństwu od połowy XIV wieku, 1- 

legli zagładzie. Będąc potężni igraii 
z sułtanami zrzucając jednych a wy- 
nosząc drugich na tron. Sułtan Mach- 
mud postanowił pozbyć się tak ni- 

  

    

bezpiecznego żywiołu i w 1826 roku 

na jego rozkaz wymordowano 4.000 
janczarów w Konstantynopolu, resz- 

  

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

BOU R J.BSR 

GOSPODARCZA 
— Pobieranie poditku ładunkowego od 

młynów wileńskich. Izba Przemysłowo—Han 
dlowa w Wilnie: interwencjowała w Wileń 
skim. Urzędzie wódzkim w sprawie po- 
bierania zbyt wysokich w stosunku do obo 
wiązujących przepisów sławek podatku ol 

ładunków kolejowych — od transportów zbo 
ża, nadchodzących do młynów w - 
Obecnie Urząd Wojewódzki zwróc 
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smem do Prezydeuła п r ktėrem 
prosi 0 wydanie zarz ch całka 
wieie po linji postulatów , wysunięlych przez 
Izbę. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Związku Abselwentów Gimn. 

Jezuitów w Wiilnit, podaje do wiadomoś 
członków Związku že Z:branie Ogólne odbę- 
dzie się dnia 2 kwietnia rb, o godz. 11. 

Równocześnie przypominamy, że od dnia 
3 kwietnia rb. codziennie o godz. 17 odby- 
wać się będą rekolekcje, prowadzone przez 
ks. dr. K. Kucharskiego — członka honoro- 
wego Związku. 

„Możliwości eksportu rolnego do Ro- 
sji*. 3 kwietnia rb, o godz. 17 w lokalu Wi- 
leńskiego Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych przy ulicy Mickiewicza 28 m. 1 
odbędzie się zebranie Rady Wydz. Ekonomi- 
cznego z następującym porządkiem dzien. 
nym: 

1) Ref>rai p. Edwarda Taurogiński > 
„Możliwości eksportu rolnego do Ro: ji ki 

2) Dyskusja. 
3) Wolne wnioski. 

      

ZUKRANIA F ODCZYTY 
— Rada Towarzystwa Prawniczego im. 

Ignacego Daniiewicza zawiadamia, że dnia 
31 marca 1938 r. o godz. 8 wiecz. w gmachu 
Sądów Miekiew 36 odbędzie się referat 
p. mecenasa. Aleksandra Mogilnickiego na te 
mat „Nowy kodeks karny", 

Goście mile widziani, 

  

    

  

   

= Klub Włóczęgów w Wilnie. W piątek 
dnia 31 bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się 118 zebranie Klubu Włóczęgów. 
Początek o godz, 19 m. 30, Na porządku 
dziennym referat prof, Władysława Studni*- 
kiego p. t. „O metodę rządzenia Śląskiem* 
(z powodu procesu p. prof. Wł. Studnickiego 
o zaiesławienie wojewody Śląskiego). Wstęp 
dla członków Klubu bezpłatny, dla gości: 50 

gT., dla go: — akademików 20 gr. 
: Wstep tylko za zaproszeniami imiennemi 

okazywanemi przy we 

      

     

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Potrzeba kredytów dis rzemiosła, Dy- 

rektor Izby Rzemieślniczej w Wilnie p. K 
zžimierz Miynarczyk w dniu 31 marca rb. 0 Я- 
20-ej w sali Resursy Rzemieślniczej przy ul. 
Rakszta Nr. 2 wygłosi referat pt. „Potrzeba 
kredytów dla rzemiosła”, 

Temat ten ze względu na mający się od- 
być wkrótce podział kredytów przyznanych 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla rze- 
uuiosła winien zainteresować najszersze masy 
rzemiosła wileńskiego. R 

  

RÓŻNE. 
— Nowa placówka prasowa w Wfiilnie. 

Dowiadujemy się, że z dniem 31 marca rb. 
zostaje otwarta agencja prasowa pod nazwą 
„Bałtycka Agencja Prasowa* (Bap). Pierw- 
szy serwis prasowy ma się ukazać za kilka 
dni, 
Właścicielem i redaktcrem naczelnym Bal 

tyckioj Agencji Prasowej jest p. Aleksander 
Budrys-Budrewicz, Redakcja i Adminstracja 
BAP-u mieści się przy ul. Jagiellońskiej 6. 

— Podziękowanie. Niniejszem składamy 
serdeczne podziękowanie dyr. Gimnazjum 
Państw. Żeński*go lim, A. K, Czartoryskiego, 
W. P. Bohdanowiczównie, członkom Grona 
Nauczycielskiego i uczenicom tegoż gimnaz- 
jum za przyczynienie się do uświetnienia 
uroczystości obchodu  Imienin Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przżyję 
ciem, urządzonem dla 250 biednych uczznie 
tutejszej szkoły. * 

Młodzież Szk. Powsz. Nr, 18 
w Wilnie. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulanee — dziś 51 

marca z powodu próby generalnej z „Czerwa 
nej limuzyny” — nieczynny. 

—.Jutrzejsza premjera „Czerwonej Limu 
zyny“ — jest na ustach wszystkich. — Au- 
tor tej sztuki Tadeusz Łopalewski, jest co- 
dziennie obecny na próbach, dodając ostat- 
mie wskazówki: autorskie do ciekawej reżyser 
ji dyr. Szpakiewicza. 

Pierwszorzędną obsadę „Cz*rwonej limu 
zymy** tworzą pp.: Koronkiiewiczówna, Łado- 
siówna, Elwicki, Janowski, 'Koczyrkiewicz, 
Łodziński i dyr. Szpakiewicz. 

Ultra modernistyczne wnętrza stworzył 
Makojnlik, jak zwykle pełen smaku i estety- 

  

  

  

  
  

ta zginęła w powstaniu greckiem. Był 
to jednak silny wstrząs dla upad 
jącej monarchji. Wkrótce potem G 
cja w 1828 r. wywalcza sobie wolność 
za nią Egipt, następńie ludy bałkań- 
skie, popierane usilnie przez Rosję, 
cdzyskują niepodległość. Następuje 
p wolny rozkład imperjum tureckie- 
go. Napróżno sułtanowie usiłują 
wprowadzić pewne reformy, które bę 
dąc stosowane bez żadnego przygoto- 
wania i w sposób bezwzględny, powo- 
dowały jeszcze większy zamęt i chacs 
w życiu wewnętrznem kraju. Refor- 
my te, nie liczące się ani z opinią 
ogółu ani z wiekową tradycją, nie- 
kiedy sprzeczne z pojęciami islamu, 
mp. zniesienie turbanów i chałatów. 
wywoływały oburzenie i opór, zwłasz 
cza wśród najbardziej konserwatyw- 
16; warstwy społeczeństwa — ducho- 
wieństwa. Zły system administracji i 
sądów prowadził do rozmaitego ro- 
dzaju naduż 

a czele imperjum stał absolutny 
i nieograniczony sułtan, który już od 
początku wieku XVI-go piastował za- 
razem godność kalifa, głowy całego 
islamu. Jego reprezentantem i za- 
stępcą w rządach był wielki wezyr. 
Istniała również rada dygnitarzy, coś 
w rodzaju naszego gabinetu minsirów 
zwana dywanem. 

Do niej wchodził wielki wezyr, 
który jej przewodniczył szeich ul is 
łam, czyli wielki mufti, obowiązkiein 
ki6rego było nakładanie sankcji pra- 
wowierności na rozporządzeniach ja- 
ko potwierdzenia, że nie są one sprzc- 
czne z Koranem. Ciekawem tu zjawi- 
skiem było solidarne występowanie 
wielkiego wezyra z szeich ul islamem. 
(dy jedenrz nich naskutek sprzeczne 
go stanowiska z sułtanem w jakiejś 

   

    

  

    

  

    

  

  

   

WIT ER SEI 

ki. — Sobotnia premjera będzie z pewnością 
1 

  

nowym triumfem sympatycznego Autora . 

  

ska baśń V 
skiej „W szpon arowniey“, uk 
nieodwołalnie po raz ostalni. po 
szych cenach „propagandowych (od 20 g: 
na scenie Teatru Pohulanka, w niedzielę tn. 

2 kwietnia o godz. 12 w poł. 
Dia wycieczek szkelnych specjalne zniż- 

  

      

ki! 
— Niedzielna popoludniówka. W 

lę dnia 2 kwietnia o godz. 4 popa. 
ła komedja „Omal nie noc poślubne 
nach o 50 proc. zniżonych. 

W] niedzielę wieczorem ipo raz drugi — 
„Czerwona limuzyna”. 

— Teatr muzyezny 
Elny Gistedt, 

— Dzisiejsza premjera rewji „Pociąg wio 
senny*. Dziś o godz. 8,15 premjera nowej 
aktualnej rewji „Pociąg wiosenny* zawiera- 
jącej 20 barwnych numerów. Program z4- 
wiera najnowsze przeboje: piosenki, skecze, 
monologi, tańce i ewolucj:, na tle oryginal- 
nie pomyślanych dekoracyj według projektu 
J. Hawryłkiewieza. Całość w opracowaniu 
reżyserskiem K. Wyrwicz — Wiehrowskiego. 
Kierownictwo muzyczne M, Kochanowskiego. 
Choreografja — Wł. Morawskiego. W wyko 
naniu bierze udział cały zespół artystyczny 
% Elną Gistedt — na czele. Premjera rewji 
wywołała wielkie zainteresowanie. Zniżki 
ważne. 

— Popoiudniówka niedzielna w „Łutni* 
Liesz4ca się wielkiem powodzeni:m melodyj 
na operetka Lehara „Wiesoła wdówka В 
się w niiedzielę najbliższą na przedstawieniu 
popołudniowem po cenach zniżonych. Obsa- 
da premjerowa. Wi roli główn=j znakomita 
artystka Elna Gistedt. 

  

      
   

„Lutnia“.  Wysiępy 

    

   

  

      

Dźwięk. 
Kine REWJA 

Sala Mlejska 
ul. Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 | 

mów, król 
humoru 

| Władca tłu- 

   
   

    

    

DZIŚ! Największy i najpiękniejszy przebój sezonul 

NIEPOTRZEBNA 
CENY balkonu 30 gr., parter od 49 gr 

— Koncert Kola Pan L. O. P. P. w Pała- 
cu Reprezenticyjnym. Staraniem Pań Koła 
L. O. P. P, czyli obrony przeciwgazowej i po 
wietrznej, odbędzie się 1. 4, koncert w sa- 
lach pałacu, znanych ze swej wybornej aku- 
styki i =stetyc azwiska ue 
stników koncertu, którzy łaskawie ofiarowati 
swe talenty na wspomożenie prac Koła, mo 

  

   

  

       

   
  

   
   

      
     

    

ziom art kawrtetu p. H 
głos p. ©    

li sę w 
j publiczno 
że ten koi: 

    

  

prez tego rodzaju w tym sez 
— QOciemniały wirtuoz Imre gar wyst 

pi w jutrzejszym koncercie symfonicznym w 
Sali Konserwatorjum (M 47). 

ący już rozgłos światowy laureat 
ostatniego konikursu Szopenowskiego odegra 
z towarzyszeniem orkiestry dwa koncerty for 
tepianowe i Beethovena. 

Szczegóły w ch. Przedsprzedaż bite 
tów w „Orbisie >: Honska 1. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Damska szpilka... narzędziem: zemsty. 

Niecodzienny wypadek wydarzył się wcżo- 
raj w Wilnie. 

W godzinach wieczorowych przywieziony 
został do ambułatorjum pogotowia ratunko 
wego niejaki Romuald Sadowski, lat 43, dru- 
karz z zawodu (W. Pohulanka 5), i oświad- 
czył: 

„Proszę ratować! Wbilo mnie do 
damską szpilkę od kapelusza”. 

Ghorego rozebrano i poddano badaniom, 
podczas których lekarz rzeczywiście stwier- 
dził, iż Sa ki długą dam 
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NSE: 

  

ską szpiłką, która załamała się i utkwiła głę- 
bcko w płucach. 

Próby wydobycia szpiłki nie powiodły się, 
wobec czego lekarz, skonstatowaszy ciężkie 
uszkodzenie ciała polecił chorego niezwłocz 
nie za źć do szpitala Św. Jakóba, m do- 
konania odpowiednich zabiegów chirurgicz- 
nych. 

Po nałożeniu opatrunków. w drodze do 
a Sadowski . opowiedział, szpilkę 

whiła mu na ulicy jego żóna, z którą ostat- 
nia razszedł się. 

To za a zemsta, tej 

    

  

   
    

    

  

  

Kradzież złota, 
P. Antonina Łokisowa zamieszkała przy 

ulicy Konduktorskiej 8 zameldowała роНс 
iż mieszkanie jej w zagadkowy sposób zosta- 

ie, 20 dolarów 
У ogólną su- 

mu, około 800 zł. Kto jest złodziejem п 
stało narazie ustalone. Policja prowadzi do- 
chodzenie. (e) 

    

   

  

       

   

Zatrzymanie dwóch braci 
kieszonkowecow. 

Wezoraj przėz wywiadowcow ydziału ši. 
zostali zatrzymani dwaj bracia Fajwel i Be- 
njamin Gelerowie, którzy podejrzani są o do- 
konanie kradzieży kieszonkowej na sumę 53 
zł. na szkodę niejakiej Johanny Ostrowskiej, 
mieszkanki wsi Tumpy, którą okradziono w 
ubiegły wtorek podczas targu. (e) 

   

Fałszywe książeczki P. K. O. 
W ciągu ostatnich dni w urzędach poczto- 

wych miasta Wilna: zatrzymano kilka podfo- 
bionych książeczek oszczędnościowych PKO, 
na podstawie których podejrzani osobnicy u- 
silowali wyłudzić pieniądze. 

Jak nas informują, sprawa la skierowana 
została do Policji.    
     

  

MATKA TO MAE MARSK 
MAYKA w roli tytułowej to rezyserja Henryka Kinga, 
MATKA to magnetyczne i niezapomiane słowo 
MATRA to genialny film Foxa._ 

Początek seansów o g 5—7—9, w sobolę i niedzielę od 3-ej 

VLASTA BURIAN 
Ekscentryczne przygody nieśmiertelrego wescika! 

w swej przebojowej komedji filmowej 

OBRAZA MAJESTATU 
Film śspiewsny i mówiony po czesku i po polsku 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. — Seanse: 4—6—8—10.15, w ecbotę i niedz. od 2.ej 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! Arcydo- 

wcipna komed. 

Dźwięk. A 

HELIGS! 
Wileńska. 38. tel. 9-26 | 

  

Dźwięk. teatr świetlay | DZIŚ! Wielki 

Wielka 36 

KONKURS. 
Magistrat m. Wilaa 

ns stanowiska: 
1) Komendanta straży pożarnej m. Wiina 

z uposażeniem w-g Vil st. sł. płac urzędników pań- 
służbowe 

opału i światła) oraz umundurowanie na I rok, 

2) Podinspektora straży pożarnej m. Wilna 
z uporażeniem w:g VIII we. 6h płac użędkików pań- 

służbowe (bez 
opału i światła) oraz umundorowanie na 1 rok. 

O stanowiska powyższe ubiegać się mogą kan- 

stwowych -| bezpłatnie, mieszkanie 

stwowych 4- bezpłatnie mieszkanie 

dydaci, którzy: 
a) nie przekroczyli 45 lat wieku. 
b) posiadają obywatelstwo polskie i nieskazitelną 

przeszłość, 
c) posiadają odbytą służbę woiskową (pierwszeń- 

stwo mają oficerowie rezerwy), 
di posiadają fachowe przygotowanie w zskresie 

pożarnictwa oraz praktykę zawodową (na eta- 
nówisko komendanta conajmniej 5 lat, na sta- 

nowisko podinspektora conajmniej 3 lata). 
Podania należycie udokumentowane należy skła. 

dać do Wydziału Prezydjalnego Magistratu m. Wilna ZW.P 
(Wilno, ul. Dominikańska 2) do dnia 15.1V. 1933ir. SOG 

Prezydent m. Wiina 

DZIŚ RajWiękaża sła- 
wa dnia dzisiejszego 

| Jackie Cooper 

ь w 3 z *** МАКОККО .. program: 1) 
Garry Cooper i Adolt Menjou. 

ogłasza niniejszem konkurs 

Berys Karloff, Ryszard Dix 
„BOMOWAB" 

ROMEO i JULCI 
80 gr. na pozostałe od 90 gr. 

w. wielkim 
filmie 

rol. gł 

zda ekranu 

(bez И 
SĄ STARE — 

: LEŻAŁE — 

RZECZOWE GE EDT 

Dr. J. Berasztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 
PE DA O Id 

  

"Dr. Woifson 
  

280/V1 (Dr. w. Malėszėwski) 

a ® ® 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. lil Grodno 

zawiadamia, że w da. 14 kwiernia 1933 r. © godz. 10 
odbędzie się w lokału Urzędu przy ul. 3 Maja Nr. 8 
w Grodnie przetarg nieograniczony na roboty budo- |* 
wlane w Lidzie, N, Wilejce, Wilnie i Wołkowysku: 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Wileńskim 
„Przeglądzie | Dzienniku . Wojewódzkim” w Wilnie i 

Technicznym” w Warszawie, 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill 
Grodno 
Nr. 850/Bud. 

sprawie był zmuszony opuścić swój 
urząd ustępował drugi i naodwrót. 

Dalej žasiadali zkolei minister 
wojny, marynarki, finansów i t. d. 
Pod względem administracyjnym dzie 
10 się państwo na wiłajety, na czelc 
których stał wali — coś w rodzaju 
naszego wojewody. Wilajety na mnicj 
sze jednostki administracyjne j»h 
skudżaki, nahie i t. d. Sądownietwo 
znajdowało się w rękach  duchow- 
nych, którzy byli sędziami, adwoka- 
lami i notarjuszami w jednej ósobie. 
Prak ustawowego prawa prowadził 
wprost do fantastycznych a ezasami 
nawet śmiesznych wyroków, wyda- 
wenych według swego  widzimisię. 
Nadużycia były rzeczą powszednią. 

Cudzoziemcy zeni byli przez 
Losłów lub konsulów krajów opieka - 
jących się. Bvly to t. zw. kapitulaeje, 
które rzucały cień na władzę sułtana. 
Każdy obcy posiadał prawo ekstery - 
torjalności, jak obecnie ambasady i 
poselstwa we wszystkich państwach. 
Aresztować mógł tylko konsul, poli- 
cja turecka nie miała prawa wstępu 
do mieszkań. cudzoziemców. mogąc 
tylko wskazać, że w tym domu znaj- 
duje się przestępca. W sądach mie 
szanych bronił oskarżonego — nietur- 
ka konsul. Cudzoziemcy nie płacili 
podatków ani żadnych damin, le:z 
przeciwnie mieli nawet własną pocz 
tę. Było to inaczej mówiąc szereg 
państw w państwie, 

Od czasu swego powstania Turcja 
była muzułmańską. Islamizm głęboko 
zakorzenił się tu i w czasach późnicj- 
szych a nawet dotychczas stanowi 
centrum opozycji (przeciwko refor- 
mom. Duchowieństwo stworzyło mo- 
cne podstawy, ujmując w swe ręce 
sprawy religijne, sądownictwo i oś- 

  

    

  

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

  

Choroby skórce, 
weneryczne, 

i moczoplciowe 

WileAska 7, tei. 10.67 

  

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

wiatę, a nawet ingerowało- niekiedy 
we władzę sułłana. Oświata oczywiś 
cie szła w kierunku kształcenia mło- 
Gzieży 'w sensie nauk o dogmałacn 

ry. Te suche roztrząsania i dyspu- 
ły na tematy religijne nie mogły тох- 

ijać młodzieży z postępem czasu, 

lecz nastrajały ją konserwatywnie. 

stwarzając sympatje do wszystkiego 
co jest stare; kazały iść ślepo za tra- 
tycją. Wszelkie prądy, nurtujące na- 
ówczas w społeczeństwie zachodniem, 

   

   

     

  

  
  

  

Życie rodzinne i prywatne Turków 
nie dałoby się w niczem porównać do 

życia zachodniego. Kobieta odegrywa 
ła rolę podrzędną. Pozostawała ona 

przez całe swe życie w haremie, czyli 
zeńskiej połowie domu, nie biorąc 
żadnego udziału w życiu społeczneni 

Mąż zamieszkiwał drugą połowę do- 
mu zwaną sełamlik spędzając czas 
poza pracą zawod. w ulubionym mieś 
scach zebrań Turków, a mianowicie 

kawiarniach, gdzie cała przyjemność 
polegała na nictu kawy i paleniu faj- 
ki tytoniu. Małżeństwa były zawie- 
rane w bardzo młodym wieku, zresz 
tą młodzi odegrywali rołę e 
bierną, nie biorąc w ceremonji 

nego udziału. W ich imieniu 
powali rodzice lub opiekunow 

sywna rola kobiety tureckiej nakła- 
dała pewne obowiązki na mężczyznę. 
Mąż musiał wnosić posag żonie oraz 
zobowiązywał się prócz tego dać jej 

utrzymanie odpowiednie do jej po- 
chodzenia. Stroną poszkodowaną w 
tego rodzaju małżeństwach był oczy 
wiście mąż. Narzeczona mogła go wi- 
dzieć przez szparę, gdy przechodził, 
czy w jakiś inny sposób, tymczasem 
on, do ślubu nigdy swej żony nie 

    

       

   

  

Spróbujcie — porównajcie, a przekonacie się, 

WYTWÓR NI 

Wł. Osmołowski 
WILNO — 

MOCME i ZDROWE 
—) ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE (— 

Dr. Zeldowicz 
narządów moczowych, 

od g.9—1 i 5—8 wiecz, 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
ad g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 
  

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażcwana do biura na ter- 
minową pracę, 
wykonuję różne prace w 

„Maszynistka“ 

oraz fenomen XX wieku,. 
9.łetnie dziecko ekranu 

©ia młodzieży dozwoiony 
Pecząt. zeans.: 4 — 6—8— 10.15 

W rol. gł.: Zuła Pogorzelska, Adolf Dymsza, 
Konrad Tom, Antoni Fertner i 
cyjny 

Początek seensów o godz. 4, 6, B i 10.20, w sobotę i niedzielę od 2-cj 

Mariena Dietrich, 
2) ZWYCIĘSKA HORDĄ — Sensac dram, 

Rewela- 
Parter na | s. 
inni. 

scenarjusz! Balkoh 43 gs. 

W roł. gł. Richard Arlen Dix 

KUPIĘ 
folwark Gkoło 100 ha 
blisko szosy ew: stacji 

| kolejowej, Zgłoszenia » 
podaniem warunków do 
administracji pod „fol- 

wark“. 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przegrowadziłe sią 

na ul. Orzeszkowej 3-22 
3 (róz Mickiewiczsł. 

trzaże gabinat kasnietyt 1" 
wy, veuwa zioarszezki, bra- 
dawki, kureajsi | wągry, 
Ww, Z. P. 4%. 8323 

  Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne I ga- 
binatowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka tf.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

Ba dogodnych warunkach również 

domu po b. niskich cenach I KA RATY. 
Łaskawe oferty do Adm. | | NADESZŁY NOWOŚCI. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 8324   

widział. Brał ją z rąk rodziców, nie 
wiedząc może, że jest bardzo brzydką, 
jak to niekiedy się zdarzało. Ówczes- 
nym zwyczajem wprowadzano pana 
młodego do pokoju, gdzie znajdowała 
się jego żona, którą miał po raz pierw 
szy zobaczyć i pozostawiono samych. 

edy pierwszy raz w życiu miał pra-      

    

  

wo ройт zasłonę i spojrzeć w 
twarz, ofiarowując podarunek. tak 
zwany „górim bakszyszy“. czyli p3- 
darunek widzenia się. Žona calowala 
go w rękę jako swego pana, już 

   

    
   

  

# 7 ОЁ 

    

wartą twaszą, pytając ków : może 
pokazywać się w jego rodzinie. Utar- 
tym zwycza em wymieniał imiona 
swych krewnych jak ojca, hrata, stry- 
ja it. d., niekiedy jednak Apowiadal 

— wszystkim prócz mnie. Do tego 
stopn widocznie, była „niesympa- 
tyczna“ i brzydka. W Persji istniały 
noweł kobiety, które robity z brzyd- 
kich młodych ładne, chociażby sapo- 
mocą stwarzania kontrastów. stawia- 
jąc obok kandydatki na żone starą i 
brzydką kobietę. Były nawet i. zw. 
kwartały kobiet robiących ładne na- 
rzeczone. 
W zasadzie panowało zgodnie z prze 
pisami Koranu wielożeństwo, lecz 
nieliczne tylko wyjątki mogły sobie 
na to pozwolić ze względu na wielkie 
koszła, związane z urządzeniem do- 
mu dla każdej żony osobno. 

Taka była Turcja jeszcze w XIX 
wieku. Na początku XX w. kultura 
europejska zaczyna w większym sto- 

   

   

    

   

  

pniu przenikać, przynoszona bądź 
przez cudzoziemców. szczególnie 
Francuzów, do których Turcja odno- 
siła się z przyjaźnią, bądź przez sa- 
mych Turków, którzy przebywał: 
przez jakiś czas na zachodzie i po- 
znali jego cywilizację. (D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


