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Płód niemocy i niewiedzy. 
Treść „planu czterech mocarstw". 
LONDYN, (Pat). „Daily Herald“ 

publikuje tekst „płanu czterech mo- 
carstw*, twierdząc, że tekst poniżej 
przyteczeny jest autentyczny. 

Artykuł I: Cztery mocarstwa za- 
chodnie, Niemey, Francja, W. Bryta- 
nja i Włochy zobowiązują się urzeczy 
wistnić pomiędzy sobą skuteczną po- 
litykę kooperacji celem utrzymania 
pokcju w zgodzie z paktem Kelloga i 
paktem nieużywania przemocy, a ta- 
kże zobowiązują się współdziałać w 
zakresie stosunków europejskich tak. 

by ta polityka pokojowa przyjęta 
mogła w razie koniecznoś! 

eż i przez inne państwa. 
Artykuł II: Cztery mocarstwa pot- 

wierdżają zasadę rewizji traktatów 
pokojowych w zgodzie z cdpowiednie 
mi artykułami paktu Ligi Narodów 
iu wypadek, gdyby powstać miała z 
tege powodu możiiwość wywołania 
koziliktu pomiędzy państwami. @5- 
wiadczają one ponadto, že zasada re- 
wizji może być zastosowana tylko w 
ramach działałności Ligi Narodów i 
w atmosferze wzajemnej zgody i sołi- 
darności wspólnych interesów. 

Artykuł III: Francja, Wielka Bry- 
tanja i Włochy oświadczają, że w ra- 
zie i o ilehy konferencja rozbrojenio- 

Mussolini 
WASZYNGTON, (Patj. Ambasa- 

dor włoski w Waszyngtonie Rosso og- 

łosił dziś następujące zaprzeczenie 
wiadomości o projektach Mussolinie- 
go, dotyczących rewizji granie w Eu- 
ropie. 

Proszę pana kategorycznie zaprze- 

    

    

      

Powyższy tekst „planu czterech 

mocarstw, opublikowany wczoraj 

przez „Daily Herald“ (organ angiels- 

kiej Labour Party) jako autentyczny, 

nie jest właściwie żadną nowością. 

Już 27-go b. m. ten sam tekst został 

wydrukowany przez paryski, „Нигап- 

sigeant* na podstawie doniesienia 

rzymskiego korespondenta tego dzien 

nika. Pierwszy tekst „planu* był od 

mienny. Różnica polega na tem, że 

postanowienia jego zostały wprowa- 

dzone w ramy paktu Ligi Narodów i 

przewidzianej w nim procedury. Mus- 
solini miał ochotę początkowo two- 

rzyć Dyrektorjat zupełnie poza Ligą 

Narodów i dopiero wskiitek zastrze- 

żeń Francji oraz innych państw zde- 

cydował się go zmienić .w obecnym 

sensie. Ponieważ jednak żaden z tych 

tekstów nie został oficjalnie podany 

do wiadomości publicznej, można 

przyjąć, że jedynie w ogólnych zary- 

sach odpowiada on rzeczywistości. 

Istotne znaczenie posiadają arty- 

kuły II i III. Pierwszy z nich dotyczy 
sprawy rewizji traktatów,  Potwier- 

dzenie przez cztery mocarstwa odno- 

szących się do tej sprawy przepisów 

paktu Ligi ma oznaczać; że owe mo- 

carstwa nadają im moe praktycznego 

zastosowania „na wypadek gdyby po- 

wstać miała z tego powodu możliwość 

wywołania konfliktu pomiędzy pań- 

stwami*. Do kogo ma należeć ocena 

czy ta konieczność zachodzi? Oczy- 

wiście, do tegoż Dyrektorjatu, który 

musiałby podjąć się przekonania za 

pomocą tych lub innych środków 

stron zainteresowanych oraz innych 
członków organu Ligi, decydującego 

w tej materji, Niebylejakie to zadanie 

— nawet dla tak potężnego koncernu 

państw. 

Skoro istnieje niezgoda co do słu- 
zności postanowień traktatów poko- 

jowych, konfliki zawsze jest możli- 
wy. Jeden broni słuszności i nienaru- 

szalności pewnego postanowienia, in- 

ny żąda jego zmiany. Ałe absurdem 

jest mniemanie, że zadośćuczynienie 

temu żądaniu usunie konflikt. Gdzież 

to są takie granice, które mogłyby być 

poddane rewizji ,,w- atmosferze wza- 

jemnej zgody i solidarności wspól- 

nych interesów *'?! 

Wiadomości o tem jak sobie au- 

torzy „planu* wyobrażają konkretnie 

awe zmiany terytorjalne są dość ską- 

wa esiągnęła tylko częściewy rezultat 
równość praw uznana dla Niemiee 
ma nabrać istotnego znaczenia, a 
Niemcy zobowiązują się realizować 
te równość praw w stopniowych sta- 
djach, jakie zafiksowaneby zostały 
przez stopniowe porozumienia, zawar 
te przez 4 mocarstwa zwykłemi dr..- 
gami dyplomatycznemi. 4 mocarstwa 
zebowiązują sie osiągnąć porozumie- 
nie z Austrją, Węgrami i Bułgarją. 

Artykuł IV: We wszystkich kw*- 
stjach politycznych i niepolitycznych, 
europejskich i pozaeuropejskich, jak 
również w dziedzinie kolonjałnej, 4 
mecarstwa zobowiązują się zastoso 
wać tak daleko, jak to jest możiiwe, 
wspólną linję działania, 

Artykuł V: Niniejsza umowa poli- 
tyezna zostanie, 6 ile te będzie potrze 
hne, przedstawiona parlamentom do 
zatwierdzenia w ciągu trzech miesie- 
cy. Będzie ona trwała 10 lat i będzie 
mogła być odaowioną po upływie te- 
go czasu na taki sani okres, 0 ile nie 
zestanie wypowiedziana przez żadną 
ze stron oraz przed uływem terminu. 

Artykui VI: Niniejszy pakt zosta- 
nie zarejestrowany w  Sekretarjacie 
Łigi Narodów. 

ŁGPTZECZA. 
czyć wiadomościom, wyłuszczającym 
rzekome propezycje włoskie, doty- 
czące terytorjalnvch zmian w Euro- 
pie. Informacje, zawarte w teiegra- 
mach prasowych, są czystym wymy- 

słem. 
(7) MUSSOLT 

  

I 

pe i polegać muszą tylko na prywat- 

nych informacjach. Ale i to, o czem 

się mówi jest bardzo ciekawe i, zape- 

wane, nie odbiega daleko od prawdy, 

Specjalny wysłannik do Rzymu „L'A- 

gence ćconomique et financiere* do- 

nosił przed kiłku dniami, że Mussoli- 

ni przemyśliwa nad złożeniem nastę- 

pujących propozycyj: 1) pakt włosko- 

jugosłowiański co do podziału praw 

i wpływów na Adrjatyku; 2) utwo- 

rzenie „korytarza niemieckiego przez 

polskie Pomorze celem uzyskania bez 

pośredniego połączenia Rzeszy z Pru- 

sami Wschodniemi; 3) nieznaczne mo 

dyfikacje granic węgierskich kosztem 

Czechosłowacji, Rumunji i Jugosła- 

wji. : 

Do punktu 2-go inne poważne in- 
formacje francuskie dają uzupełnie- 

nie, że terytorjum, któreby się zna- 

lazło na przecięciu dwóch „koryta- 

rzy” — polskiego Pomorza i niemiec- 

kiego przez niego połączenia z Pru- 

sami Wschodniemi — uzyska „statut 

specjalny”, czyli zostanie w jakiś spo- 

umiędzynarodowione. Ostatnio 

jednak, jak donosi dzisiejsza depesza, 

ambasador włoski w Waszyngtonie 

zaprzeczył oficjalmie wszelkimi wogóle 

wersjom rewizyjnym, przypisywa- 
nym Mussoliniemu. 

sób 

  

Zabiegom włoskim o zaspokojenie 

pretensyj niemieckich do Pomorza 

możnaby raczej przypisać znaczenie 

  

jakiegoś manewru, mającego inne 

le na oku. Trzeba być bardzo naiw- 

nym i kiepskim psychologiem, aby są- 

dzić, że jakiekolwiek terytorjalne us- 

lępstwa hitlerowskim Niemcom po- 

łożą kres ich aspiracjom. Największe 

zamieszanie wprowadza tu Mac Do- 

jnald, którego znajomość «stosunków 

na kontynencie nie jest widocznie le- 

psza od osławionego pod tym wzglę- 

dem Lloyd Georgesa. Premjer brytyj- 

ski chciałby „spacyfikować* Niemcy 

ale tylko cudzym kosztem. Do pono- 

wnego podziału byłych kolonij nie- 

mieckich nie będzie zapewne skorym 

WAnglji są przekonani, że trzeba 

gdzieś znaleźć klapę bezpieczeństwa, 
aby dać ujście zgęszczonej atmosfe- 

rze Niemiec, która grozi wubuchem. 

Mylą się jednak fatalnie, mniemając, 
że punktem najsłabszego oporu są 
granice Polski. Nacisk na ten punkt 

kotła niemieckiego nie będzie otwarc- 

ciem klapy bezpieczeństwa, lecz wy- 

Redaicji 78, Adasmistsacji 

Kwietnia 1933 ». 

    

NIEZALEŻNY ORGAN BEMOKRATYCZNY 

   

say, 
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Rozwiązanie Schutzbundu w Austrji. 
WEDEŃ, (Pat). Naskutek jedno 

głośnej uchwały gabinetu kanelerz 
wydał polecenie rozwiązania republi- 
kańskiege Schutzbundu na całem te- 
ryterjum Austrji. Rząd ogłasza, że c- 
żyje najostrzejszych środków celem 
przeciwdziałania wszelkiemu oporo- 
wi oraz wzywa dobrze myślącą lud- 
ność do popierania akcji rządowej. 

WIEDEŃ, (Pat). Rozwiązanie sa 
ejalistycznego Schutzbundu wedle ko- 

munikału rządowego nastąpiło z po- 
wodu przygotowań Schutzbundu do 
zbrojnego oporu przeciwko państwo- 
wym władzom wykonawezym, Rozpo- 
rządzenie kanclerza zakazuje byłym 
członkem Schutzbundu noszenia bro - 
ni i amunicji. Przekroczenie tego zaka 
zu będzie karane. Odezwa rządu zwią 
zkowsgo wzywa ludność do spokoju 
i popierania zarządzeń władzy. Do 
wieczora spokoju nigdzie nie zakłó- 
tono, 

  

„Teoretyczne” rozwiązanie Halmwehry. 
WIEDEŃ, (Pat), Rząd krajowy 

wiedeński w odpowiedzi na rozwiąza- 
nie Sehutzbundu wydał dekret, raz- 
wiązujący wiedeńską organizację Не- 
imwehry, Jako powód rozwiązania 
podaje wiedeński rząd krajowy pła- 
nowany przez Heimwchrę gwałtowny 
przewrót i zamach stanu. 

Koła parlamentarne uważają roe- 
wiązanie wiedeńskiej Heiimwehry za 
zarządzenie © charakterze tesgretycz- 
nym, gdyż wiedeński rząd krajowy 
nie posiada władzy wykonawczej do 
przeprowadzania swych zarządzeń, 
Dziś wieczorem ma się odbyć posie- 

  

  

dzenie rady miinisteów, które rozwa- 
ży sytuaeję prawną, wytworzoną 
przez zarządzenie rządu krajowego. 

POGOTOWIE POLICJI I WOJSKA. 

WIEDEŃ, (Pat). W celu utrzymania spo- 

koju i porządku w Wiednia zarządzono ści- 
śłe pegstowie polieji i wojska. Oddziały woj 
skowe przeszły dziś w pełnem uzbrojeniu z 
artylerją główne: ulieazni Wiednia mar- 
szem demonstrscyjnym, Pubłiezność owacyj: 
nie witała odziały, Jedną kampanję wojska 
wysłane do Hirienbergu dla ochrony tamtej 
szej fabryki amunicji przed ewentualnym na 
padem bojówek partyjnych. W fabryce tej 

# się, jak wiadomo, karabiny włoskie, 
me tam de naprawy. 

  

   

  

    

    
  

Ciężka ariylerja w walkach japońsko- chińskich 
TOKIO, (Pat). Wobec rozpoczęcia 

się dziś rano bombardowania przez 
Chińczyków pozycyj japońskich pad 
Sziu-Meu-Kou Japończycy odpowie- 

  

Akcje bojko 
‹ a: 

BERLIN, (Pat). Komitety bėiko- 
tewe w Berlinie wydały nakaz, aby 
posterunki partyjne, strzegąee w: 
cia do sklepów żydowskich, wszyst- 
kim kupującym u Żydów wyciskali na 
twarzach stempeł z napisem: „My, 
zdrajcy, kupowaliśmy u Żydów*. Po- 
dohne represje — pisze biuro Conti 

— były stosowane przez oddziały 
szturmowe w Annabert w Saksonji. 

BERLIN, (Pat). W dniu dzisiejszym za- 
częto w całych Niemczech wprowadzać w 
życie zarządzenia bojkotowe prźeciwko Ży- 
dom. W Berlinie tłum demonstrantów obsa- 
dził gmach sądu krajowego i grodzkiego. W 
śródmieściu usuwają sędziów i adwokatów — 
Żydów. Zabronione ponadto wstępu na гол- 
prawy sądewe reporterom pochodzenia ży- 
dowskiego.. W szeregu sądów przerwano roz- 
prawy. Również w Kołonji doszło do usunię- 
cia sędziów ł adwokatów — Żydów, przy- 
czem wielu z nich odprowadzono do aresztu 
W Królewcu szturmowey obsadziń budynki 
sądewe, nie wpuszczająe do wnętrza Żydów. 
Wyjątek uezynione tylko dla Żydów — adwe 
katów, którzy jako żołnierze niemieccy brali 
udział w wojnie światowej. 

BERLIN, (Pat). W mieście dziś wieczo 
rem rozlepione zostały plskaty centralnego 
kcmitetu bojkctowego, wzywające ludność do 
wykonywania zarządzeń bojkotowych prze: 
ciwko Żydom, Kto nie zastosuje się do wez- 
wania komitetu, dowodzi, że stoi po stronie 
wrogów Niemiec. Odezwa kończy się okrzy- 
R: na cześć teldmarszałka Hindenburga + 

itiera, 

   

  

BERLIN, (Pat). Do domu towarowego fir 
my Titx i Sehccke rzucón6 dziś bomby łza- 
wiące. Sklep musiano zamknąć, 

BERLIN, (Pat). Centralny komitet bojko- 
towy w Monachjum wezwał komitety lokalius 
do ścisłego przestrzegania dyrektyw idących 
zgóry, Posterunki: partyjne w żadnym raz 
nie powinny ć się do gwałtów i mają 
ograniczać się tylko do przesiregania ludnoś 
cii przed kupowaniem u Żydów. Posterunkom 
wzbroniono wstępu do wnętrza sklepów. Nie 
wolno im również czynić urzeszkód, o ile 
właściciele sklepów zechcą sklepy zamkną 
Zadaniem posterunku jest pilnowanie, : 
prowokatorzy nie dokonywali aktów gw 

nie osób lub niszczenie objek- 
tów, stanowiących własność żydowską. 

   
   

  

       

(BERLIN, (Pat), Pruski minister sprawie- 
dliwości wystosował dziś do naczelnych in- 
słancyj rządowych i prokuratorskich w Pru- 
sach okólnik, którym nakazuje udzielenie sz- 
dziom—żydom urlopów. 'W razie oporu za- 
stosowany ma być przez władze sądowe za: 
kaz (przestępowaniia progów sądów przez sę- 
dziów pochodzenia żydowskiego, 

BERLIN, (Put). Związek niemieckich 
domów towarowych zwrócił się do firm, 
objętych „bojkotem ż wezwaniem do zamk- 
nięcia przedsiębiorstw do poniedziałku. 

Demonstracja ta ma poprzeć wobec 
zagranicy kampanję rządu miemieckiego 
przeciwko rozsiewaniu alarmujących wia- 
domościi 6 Niemczech. 

woła ekspłozję, zamiast jej zapobiec. 

To powinni inicjatorzy rewizjoni- 

zmu na wschodnich granicach Nie- 

miec dokładnie : sobie uświadomić i 

poszukać „klap bezpieczeństwa gdzie 

indziej. 'W przeciwnym razie staną 

się zwiastunami nowej zawieruchy, 

od której sami nie ujdą. 
Testis. 

   

  

dzieli ogniem ciężkiej artylerji. Bora- 
bardowanie ie mieć może, jak nale- 
ży przypuszczać, bardzo poważne na- 
stępstwa. 
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agłozreń. 

  

Kronika  telegraficzna. 
— Przybył de Warszawy attache wojskowy 

poselstwa niemieckiego w Warszawie gen. 
mjr. Schindler, Jest on pierwszym attache 
wojskowym niemieckim w Polsce. 

— W dzisiejszym „Dzienniku Ustaw R. 
P.“ została ogłoszona ustawa o Funduszu 

Pracy. 
— Pelieja aresztowała w Kalkucie 90 de- 

legatów. hinduskich, przybyłych z prowincj: 
na doroczną sesję Kongresu. Wśród areszta 
wanych znajduje się przewodniczący Kongre 
su Malawiya. 

— Rząd japoński obiecał ambasadorowi 
Wiielkiej Brytanji jak najdalej idącą pomoc 
w poszukiwaniach zbiegłych korsarzy chiń- 
skich, którzy porwali 4 oficerów angielskich. 

— Samołot przewożący kanadyjską ekipę 
sportową, wskutek jakiegoś uszkodzenia 
spadł na ziemię w miejscu niedostępnem, do 
którego nie można dotrzeć. Podobno 11 osób 
jest zabitych, a 3 ranne, 

— Przewodnieząey komisji śledczej w 
sprawiie katastrofy „Atlantique* złożył wczo- 
raj raport ministrowi marynarki, Raport 
przyymuje hipotezę zamachu jako powód ka 
tastrofy. 

— Senat SŁ Zjednocz. uchwalił projekt 
ustawy, upoważniającej rząd do stworzeni 
funduszu w wysokości pół miljarda dolarów 
na cele pomocy dla bezrobotnych. 

— Turnsde szałał w stanie Texas (SL. 
Zjedn.). Wjedług' dotychczasowych doniesień, 
zginęły 23 osoby i ki jest rannych. 
Wiele miejscowości zostało całkowicie znisz- 
czonych, 

— Rząd Stanów Zjednoczonych uż 
b dyskretny i, kurtuazyjny swy 

wpływów celsmr niedopuszczenia do wojny 
gpspodarczej przeciwko Żydom w Nietm- 
czech. 

— W fabryce Cegielskiego w Poznaniu wy 
kuehł pożar. W płomieniach stanęła 30-me- 
trowa hala fabryczna w której mieści się t 
zw. odczyszczarnia odlewów żelaznych. Stra- 

ty wynoszą około 20 tysięcy złotych, 

  

       
  

    

    

     
   

  

tową już rozpoczęto. 
Komisarze w przedsiębiorstwach żydowskich. 

BERLIN, (Pat). Kierownictwo partji na- 
rodówo- stejalistycznej vkręgu berlińskiego 
wydała swym trganizaejom zawodowym in- 
Strukcję w myśl której wo poszczególnych 
przedsiębicrstwach żydowskich zamianowani 
kędą narodowe-socjalistyczni komisarze, d0 
których żądań zastosować się muszą właści- 
ciek przedstękierstw, Komisarze ei przestrze- 
gać hędą, ażeby persenel nieżydowski nie był 

  

pozbawieny pracy. Personel żydowski i po- 
chodzenia żydowskiego ma być z miejsea wy 
dalony. Z wszystkich przedsiębiorstw użytecz 
neści publicznej i z wydawnictw dzienników, 
należących do Żydów, perseneł żydowski ma 
być usunięty. O godzinie 3 po poł. rohotniey 
i pracownicy nie Żydzi, zajęci w przeds 
biorstwach żydowskich, mają porzucić pra- 
«e i przyłączyć się do demonstr. ulicznych. 

  

Hitler wyjaśnia. 
BERLIN, (Pat). Zpednoczone zwią 

zki niemieckie w Nowym Yorku wy- 
stosowaly do Hitlera depeszę, w któ- 
rej wskazująe na solidarne potępienie 

„ kampanji antyniemieckiej na terenie. 
Ameryki przez Niemeów oraz Żydów 
pochodzenia niemieckiego; proszą kan 
clerza © osobiste wyjaśnienie, jak bę- 
dzie w przyszłości uregulowańte poło- 
żenie prawne, polityczne i gospodar- 
czę Żydów w Niemczech. W odpówie - 
dzi kanclerz Rzeszy przesłał telegram 

następujący: 
„Kanelerz Rzeszy dziękuje za u- 

dział w walce przeciwko hecy żydow- 
skiej, Żydzi niemieccy, jak wszyscy iu 
ni obywatele państwa, traktowani bę 
dą zależnie od ich ustosunkowania 
się względem rządu narodowego. Ak- 
eja obronna partji narodowo-socjałi- 
stycznej została wywołana zachowa- 
niem się Żydów niemieckieh zagra- 
nieą“. 

Oświadczenie min. Gaebbels2. 
BERLIN, Pat). W. godzinach wieezornyeh 

Sytuacja w związku z zapowiedzianym na 
jutro bojkotem antyżydewskim, uległa nagłej 
zmianie. = 

Minister Goebbels oświadczył przedstawi- 
ciełom prasy, że rząd Rzeszy z zadowoleniera 
przyjął wiadomeść o esłabieniu kampanji an 
tyniemieckiej zagranicą i widzi w tem suk- 
tes ogłoszonego przez partję narod.-socjali 
styczną bojkotu przeciw Żydom, Wobec tege 

    

parija narodowo-soejalistyczna postanawiła 
narazie ograniczyć bojkot ds dnia jatrzejsze- 
go. Akeja bojkotowa, która rozpocznie się 0 
10 rano, zostanie wieczorem zerwana i odro- 
czena do średy, O ile tymczasem ustanie zu- 
pełnie kampanja antyniemiecka zagranieą, 
partja narodowo-socjalistyczna przywróci nor 
maliny stan w Niemczech. W przetiwnym ra- 
zie we środę bojkot zostanie wznowiony ze 
zwiększoną siłą. 

Nowy poseł chiński w Moskwie, 

  

    kilku dniami nowy poseł chiński 
przy rządzie sowieckim wręczył swoje listy 

uwierzytelniające na Kremlu. 
Na zdjęciu naszem widzimy dr. Yena w 

    

  

    rzystwie przewodniczącego Rady Komi- 
sarzy Ludowych Kalinina stępcy komisa- 
rza ludowego do Spraw Zagranicznych Ka 
rachana. 

IR STAI STTBAIS, 

Inžynierom angielskim grozi kara šmierci. 
NOWY YORK, (Pat). Korespon- 

dent „New York Herakt Tribune* w 
Moskwie donosi, że wedle informacyj, 
otrzymanych przezeń z autorytatyw- 

nego źródła niesowieckiego, ambasa- 
dor Wielkiej Brytanji w Moskwie po 

Irzyjeździe do Londynu nie powróci 
już do Moskwy. Korespondent donósi 
dalej, że aresztowani w Moskwie in- 
żynierowie angielscy będą sądzeni 
między innemi pod zarzutem szpiego- 
stwia, za co grozi kara Śmierci. 

Cena 15 croszy 
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ad godz. 3—4a ppoł Kešepisow kKedakcja nie zwraca 

Na Zamku. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
31. III. p. marszałka Sejmu Świtałs- 
kiego oraz marszałka Senatu Rac„kie 
wieza, którz yli Panu Prezyden- 
towi sprawozdanie z prac zakończ»- 
nej sesji izb ustawodawezych. 

Następnie Pan Prezydent. przyjął 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Reform Rolnych p. Ka- 
sińskiego. 

Białostockie w hałodzie. 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś przybvia 
do Warszawy delegacja mieszkańców 
powiatu białostockiego ze starostą po 
wiatowym Michałowskim na czele, 
która przywiozła dła Pana Marszałka 
Piłsudskiego dyplomy obywatełstw 
konorowego wszystkich miast i gmia 
powiatu białostackiego. 

Stołeczny komitet ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 31 marca b. r. 

ukonstynował się stołeczny komitet ratowa- 

nia Bazyliki Wileńskiej pod przewodnictwem 

komisarza rządu na m. Warszawę Jaroszewi 

cza, Pód egidą tego komitetu w dniu 2 kwiet 

nia odbę Się zbiórka ułiczna na cele ra- 

towawlia Bazybki. Wileńskiej, stanowiącej ną 

der cenną pamiątkę narodową. 2 

Niemcy maczają palce 
w sprawy Gdańska. 

GENEWA, (Pat). Komentując wia 
domość biura Conti, według której 
Szei. narodowych socjalistów gdańs- 
kich złożył wizytę kanelerzowi Hitie 
rowi, który całkowicie aprohował sta 
nowisko narodowych socjalistów 
gdańskich w ostatnich rokowaniach 
z partjami rządowemi. „Journal des 
Nations** stwierdza, że w ten sposób. 
potwierdzona. została: ingerencja rzą- 
du niemięckiego w sprawy wewnętrz- 
ne Gdańska, co jest naruszeniem .nie- 
podległości wolnego miasta. Z drugiaj 
strony faktem jest — pisze dziennik 
że oddziały szturmowe hitlerowskie na 
terenie Gdańska 

    

   

    

  

      

  
   

Wschodnich. Zdaniem pisma wyso ti 
komisarz Ligi Narodów se względu 
ma swe obowi. strażnika konsty- 

  

   

  

tueji i spokoju wolnego miasta wi-- 
nien wyciągnąć konsekwencje z tego. 
mieszania się Hitlerowców pozagdań- 
skich do spraw wolnego miasta, 

Ziikwidowanie strajku 
w Tomaszowie. 

TOMASZÓW: MAZOWIECKI, (Pat) 
Z inicjatywy starosty powiatu brzeziń 
skiego i z jego udziałem odbyły się 
dziś dwie konferencje, na których 
przewodniczył okręgowy inspektor 
pracy inż. Humieński. Pierwsza konfe 
rencja odbyła się z udziałem przemy- 
słu niezrzeszonego, druga z udziałem 
przemysłowców zrzeszonych i przed- 
stawicielstw związków zawodowych. 
Na obu konferencjach osiągnięto са!- 
kowite porozumienie po przyjęciu 
przez przemysłowców m. Tomaszo- 
wa warunków płacy i pracy, ustalo- 
nych w Warszawie 29 ub. m. Wobez 
osiągnięcia całkowitego porozumienia 
postanowiono strajk zlikwidować i 3 
kwietnia powrócić do pracy. 

    

Dwie konferencje. 

LONDYN, (Pat). „Daily Herald" 
twierdzi, że z rozmów, jakie odbył 

oraj Mac Donald z Normańem Da 
„ wyłoniły się projekty odbycia 

równorzędnie i równocześnie 2 kon- 
fereneyj, a mianowicie wszechšwiafo: 
wej konferencji ekonomicznej w Lon- 
dynie oraz konferencji w sprawie dłu 
gów wojennych w Waszyngtonie. G- 
bie te konferencje miałyby się rozpo: 
cząć około ł czerwea. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WiARSZAWA, (Pat). Przedgiełda. Dolar 

papierowy 8,89. Dolar złoty 9,06, Rubel 4,77 
i pół — 4,78. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 30,63 — 30,65 

— 30,79 — 30,49. Nowy York kabej 8.925 — 
8.945 — 8.905, Paryż 35.08 — 35.17 — 34.99. 
Szw jcarja 172.40 — 172.63 — 171.97, Ber- 

lin w obrotach nieof. 212.90. 

AKCJE: Bank Polski 76. 

Dolar w obrotach pryw. 8.89. 

Rubel 4.77 (i pół — 4.78. 

Kto wygrał ? 

WARSZAWA, . WI 20 dniu ciągnie- 
nia 5 klasy 26 | j Państwowej Łoter. 
Kłasowej główniejsze wygrane padły na n 
mery następujące: т 

20 tysięcy złotych — 10.111: 10 tysięcy 
złotych — 84.071, 91.344, 5 tysięcy złotych 
— 15.682, 21.196, 23.582, 42,152, 67.753, 
113.467, 126.509. 

    

    

   
      

podlegają komen-. 
dzie oddziałów szturmowych z Prus. 
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į“ Powolan'e oficerėw 
i podchorąžych rezerwy 

na ćwiczenia. 
Komendant P. K, U. Wiilimo— Miasto po- 

daje do wiadomości wszystkich oficerów 1e 
zerwy i podchorążych rezerwy, iż na pod- 
stawie art. 77 ustawy o powszechnym obo- 
wiązku wojskowym p. Minister Spraw Woj- 
skowych ządził powołanie w roku bie 
cym na ćwiczenia wojskowe oficerów reze! 
wy i podchorążych rezerwy niżej wyszcze- 
gólnionych kategoryj w nasłępujących korpu- 
sach osobowych: 

Piechoty, kawałerji, artyłerji, aeronautyk., 
saperów, łączności, żandarmerji, taborów, 
uzbrojenia. sanitarnym (tylko dyplomowa- 
nych lekarzy i magistrów), weterynarji, ad- 
ministracji (grupa int.), marynarki wojennej. 

Na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe: 
Oficerów rezerwy: 1! wszystkich, którzy 

byli objęci powołaniem w roku ubiegłym, a 
mie odbyli ćwiczeń z jakichkolwiek powodów, 
2) wszystkich z roczników 1905, 1903 i 1901, 
3) przeniesionych z innych korpusów osobo- 
wych do samochodów, taborów i uzbrojenia 
z roczników 1896, 1894 i 1893, 4) oficerów re- 
zerwy administracji intendent. (tyłko imien- 
nie powołanych), 5) z pośród podporuczni- 
ków rezerwy artylerji promocji 1932 r. — 
tych wszystkich, którzy zostaną wyznaczeni 
na kursy, 6) w marynarce wojennej: a) wszy- 
stkich nowomianowanych podporucznków re 
zerwy i b) ze straszych roczników według uz- 
mania Szefa Kierownictwa Marynarki Wojen- 
nej. 

    
    

  

      

    

Podchorążych rezerwy: 1) wszystkich, któ 
xzy dotychczas nie odbyli żadnego ćwiczenia. 
2) wszystkich, którzy po pierwszem ćwicze- 
niu nie zostali zakwalifikowani do nominacji 
na podporuczników rezerwy. 

Na 5-tygodniowe ćwiczenia wojskowe: 
Na pierwsze ćwiczenia w stopniu oficers- 

kim — niezależnie od roku urodzenia — 
wszystkich podporuczników rezerwy promo- 
cji 1932 r. 

Prośby o odroczenie terminu odbycia ćwi- 
czeń wojskowych do następnego roku, wzglę- 
dnie o przesunięcie okresu ćwiczeń na inny 
termm w tym samym roku kalendarzowym 
wnoszą oficerowie i podchorążowie rezerwy 
przynajmniej na 4 tygodnie przed terminem 
ćwiczeń do dowódcy swej formacji ewidenc. 

Odroczenie terminu ćwiczeń do roku na- 
stępnego, względnie przesunięcie okresu ćwi- 
czeń na termin późniejszy w tym samym ro- 
ku może nastąpić w następujących okolicz- 
nościach: ł) w razie stwierdzonej obłożnej 
choroby, względnie ciężkiego uszkodzeniu 
zdrowia lub kalectwa, uniemożłiwiających od 
bycie podróży do formacji wojskowej, 2) w 
wypadkach konieczności wyjazdu zagranicę 
w celach naukowych, przemysłowych lub ku- 
racyjnych, 3) w wypadku, gdy powołany do 
ćwiczeń wojskowych jest jedynym lekarzem 
w gminie, 4) w ważnych sprawach, które za 
szły w rodzinie powołanego do ćwiczeń, a 
wymagają jego obecności. 

Do podania należy dołączyć świadectwo 
lekarskie lekarza rządowego (w razie choro- 
by), względnie w innych wyżej wymienionych 

adkach władz państwowych, przyczem 
kart powołania nie należy dołączać do podań, 
z wyjątkiem wypadku, przewidzianego w pun 
kcie 1-szym. 

Władze państwowe, samorządowe пюора, 
jednak nie później jak na 4 tygodnie przed 
rozpoczęciem ćwiczeń, występować z urzędu 
© odroczenie względnie przesunięcie terminu 
ćwiczeń podległym im funkcjonarjuszom, je 
żeli powołanie takiej osoby byłoby połączo- 
ne z istotną szkodą dla działalności danej 
władzy, podając wszystkie dane ewidencyjne 
powołanego. 

Ipdywidualne wnioski wnoszą władze pań- 
stwowe pierwszej i drugiej instancji, samo- 
rządowe oraz instytucje społeczne do właś- 
ciwego dowódcy Okręgu Korpusu, który de- 
cyduje ostatecznie. 

Podporucznikom rezerwy, powołanym na 
„pierwsze ćwiczenie w stopniu oficerskim, w 

myśt zarządzenia M. S. Wojsk. (Dz. Rozk- 
18/31, p. 221), jednorazowy dodatek mundu 
rowy nie wypłaca się, natomiast wzamian 
otrzymują z formacji, w której odbywają 
ćwiczenia, umundurowanie i ekwipunek w na- 
turze. 

Moratorjum mieszkaniowe. 

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie mo- 
ratorjum na mieszkania jedno i dwuizbowe. 

Moratorjum zostało przedłużone do dnia 3! 

października r. b. 

    

  

  

Nie zawiera metali, nieszkodliwy, 
o subtelnym miłym zapachu, do- 

skonale matuje cerę. 

RFURIJ"ESR WIELE Ń SKR I 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ E móobnr KOŁNIERZYK DAMSKI, 
Niemev nod skalpelem badacza. | 

„Kurjer Poranny* przynosi kolej- 
ny artykuł Romana Dmowskiego + 
doskonałego cyklu p. t. „Oblicze dwu- 
dziestego wieku*. R. Dmowski zaj- 
muje się zkolei rzeczy udziałem Ży- 
dów we współczesnej kulturze Nie- 
miec. Przytaczamy ciekawsze frag- 
menty: 

Na uniwersytetach niemieckich znajdowa- 
ło się 115 profesorów zwyczajnych, 12 hom- 
rowych, 125 profesorów nadzwyczajnych -— 
i 250 docentów, Jeżeli wliczyć w to neofi- 

tów —— okaże się, że przeszło 1/3 profesorów 
uniwersyteckich — zwłaszcza na wydział» 
medycznym — j:st żydowską, a zważywszy 

iż ta trzecia część — przy swej ruchliwo- 
ści i jprzedsiębionczości — stanowi czołowa 
elitę intelekiualną Niemiec — można mów 

obliczu nauki nie- 

  

   

   
      

    

    

wprost takiej dziedziny umysto- 
życia Niemiec, na której element ży- 

ycisnąib: ybitnego piętna i 
nie kto inny, lecz właśnie uczeni i pisarz: 
żydowscy „kształtują światopogląd współczes 
nych Niemiec — že wspomnieć wystarczy z 
dawniejszych Maksa Hardena, Ottona Wei- 
niingera — a ze współczesnych Fint:ina, Fre 
uda, Alfreda iKerra, muela Lubliūskiego, 
Emila Ludwiga, Karola Kraussa, Iwana Blo- 
cha i w. w. in. 

Współczesna literatura niemiecka, zwłasz 
cza beletrystyka i dramat, stają zdecydowanie 
pod znaki*m autorów żydowskiego pochodze 
nia. Dlatego nie będzie to nawet zbyt wielką 
przesadą, co napisał Z. Nowakow e 
mal co drugie (i to wybitne!) nazwisko jes 
żydowskie. I tak Żydami są obok wspom 
niamych już przez cenionego feljetonistę - - 
Wassermanna i Wierfla — zarówno Maks 
Brod, A. Dobdin, jak i B. Kzliermann, Kurt 

Munzer, Leonard Frank, Arnold i Stefan Zwei 
gowie, T. Daubler, Meyrink (neofita), Emil 

Ludwig (Cohn), Juijusz Bab, Alfred Kerr, E. 
'Toller, Ivam Gol, Schirokauer, Szalom / 
Fink, Feuchiwanger i.w, w. in. 

.„.Dlatego też — pomijając już rolę, jaką 
elemznt żydowski odgrywał w życiu gospodar 
czem Niemiec -— jako inwestytujący kapita 

— trzeba przyznać że trudno wprost wy 
z obie Niemcy gruntownie „odżydzone' 

jak to proklamuje Hiler — bez równoczes- 
nego zdecydowanzgo obniżenia poziomu i 
zahamowania całego rozwoju kulturalnego 
Niemiec... To cesarskie cięcie, podjęte na ży 
wem ciele współczesnej kultury niemieckiej 
zamiast spodziawnej, doraźnej sanacji i odro 
dzenia kultury „germańskiej* poczynić może 
niezastąpione wyrwy — zwłaszcza w dzie- 
dzinie nauki i literatury — obniżając wyda!t- 
nie poziom jej i „czynią ją... wolną od ta- 
lentów*. 

Jak stwierdza zbliżona do p. 
Dmowskiego prasa, działalność jego 
jest w Niemczech pilnie obserwowa- 
na i doceniana. Niewątpliwie artykuł 
przez nas przytoczony wywoła tam 

niezbędne refleksje. 

wego 

     

    

  

   

  

  

  

   
   

          

         

   

  

Tupet Lewjatana. 

W. związku z zaprzestaniem r 
dowej akcji obniżki cen, organ gru- 
bego przemystu, „Kurjer Polski“ po- 
zwala sobie na niesłychane uwagi pod 
adresem jednego z pism  prorządo- 
wych. Oto próbka: 

„Tak pisz: organ pułkownikowski, któ- 
Ty tyle atramentu wypisał na reklamę walki 
ze sztywnemi cenami. Odrazu, od pierwszych 
dni tej papierowej walki nazwaliśmy ją hum 
bugiem, obliczonym na otumanienie spote- 
czeństwa. Pisaliśmy, że jesteśmy ,„spokojm“ 
o przemysłówców że nic im się nie stanie. 
I oto „akcja zniżki cen* została zakończona 
bez mających jakiekolwiek znaczenie dla 
życia gospodarczego, a zwłaszcza dla wygło- 
dzenych mas ludności wiejskiej i miejskiej, 
rezultatów”. A 

Doprawdy niesłychane! 

    

Słuszny głos. 

„Nasz Przegląd“ demaskuje zaku- 
lisowe stosunki panujące niestety w 
prasie polskiej. Atmosferze tej ulega- 
ją niestety i sfery, które z najrozma- 
itszych powodów, całkowicie zresztą 
zrozumiałych, winny świecić społe- 
czeństwu całkiem innym przykładem 

»+.W| organie, który popularyzuje bandy- 
tów li erotomanów, reprodukując i rozpow 
szechniając ich portrety i „wyczyny” w brat 
mim organie „Šwiatowida“, gorliwis propi- 
gującego nudyzm, jak również w samym „i. 
K. C.* patronującym tamtym poczynaniom, 
pisują istotnie — żal to powiedzieć — księ- 
ža. „Nomina sunt odiosa“, ale pisują, podpi- 
sując się pełnem nazwiskiem lub choćby pse 

RESTAURACJA-DANCING „ŁAZAR” 
WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 8-71 

Codziennie wie- 
czorem występy 

oraz słynnej 
tancerki 

duetu tanecznego sióstr Sarneckich 
Mill-Mila. 

ET r" "TE E" "zzz: 

Restauracja czynna 
do godz.3-ej w nocy 

Chėry i teatry amatorskie. 
Jak dalece zespołowość śpiewacza 

jest środkiem szerzenia kultury, nie 
tylko artystycznej, ale i ogółnej, nie 
trzeba chyba tłumaczyć. Teatr amator 
ski i chór, to są te pierwsze podstawy 
pracy społecznej, zwłaszcza na wsi, to 
są te najłatwiejsze sposoby trafienia 
do tłumu, rozpraszania ciemnoty, zgro 
madzania lulzi pod jednem hasłem, 
wydobycia zdolniejszych jednostek, fii 
trowania literatury ojczystej i wiado- 
mości ogólnych. Przytem jakże donio - 
słą rolę wychowawczą spełnia chór, 
harmonizując głosy. Spaja ludzi ze so 
bą. Drużyny śuiewacze, to przyjaciele, 
miepodobna śpiewać w jednym <chó- 
rze i nienawidzieć się nawzajem, pobić 
w hulance, postrzelać po pijanemu. 

Chórzyści podnoszą się nawpół 
świadomie na wyższy szczebeł etyczny, 
piękne mełodje pieśni działają, choć- 
by przez te krótkie chwile, uszlachet- 
niająco, a słowa wprowadzają w na- 
strój albo wzniosły, albo pogodny, albo 
uczuciowy, w każdym razie dodatni. 

"W myśl powyższych zasad, wszelka 
:-praca oświatowo — kułturalna, na te- 
renie wsi zwłaszcza, opierała się zaw- 

. sze na teatrze i chórach. 
Niedawno powstało w Wilnie Tow. 

Połskiego Teatru Ludowego. Kilkakroć 
od łat paru, rozpoczynano próby ru- 

szenia z miejsca ważnej sprawy reper 
tuaru dła scen amatorskich, pomocy 
istniejącym zespołom i t. p. Zwłaszcza 
p. Nagrodzkiemu, długoletniemu pra- 
cownikowi na tej niwie, leżała ta spra 
wa na sercu. Jednak, ani zorganizowa 
nie sekretarjatu — poradni, ani kon 
kurs na sztukę, nie dały dodatniego 
rezultatu: Zawodowi literaci absolutnie 
zignorowali konkurs, otrzymano kilka 
sztuk grafomańskich i na tem się skoń 
czyło. Może teraz Towarzystwo, opie- 
rając się na nauczycielstwie, które wie 
le w tej dziedzinie czyni, ruszy żwa- 
wiej, mając do pomocy jego znajo- 
mość terenu i rozmieszczenia narodo- 
wości (bardzo dziwne w naszej Wileń 
szczyźnie, z wyspami polskiemi na te- 
.renach białoruskich i litewskich) wpra 
wę w organizowaniu zespołów, no, i 
młodość, dużo zapału i ofiarności. 

Jakże to ujemnie świadczy, że pi- 
szący literaci wileńscy zajęci pracą za- 
wodową lub wzniosłemi sympozjona- 
mi, absolutnie ignorują tę dziedzinę. 
A wszak napisać parę łatwych sztuk, 
dowcipnych, o charakterze lokalnym, 
albo historycznym, o odpowiedniej ten 
dencji, poruszające palące zagadnienia 
teraźniejszości, to przecie dla ludzi 
zawodowych nie byłoby nic trudne- 
go. Tych kilka rzeczy Teatru Wileń- 

udonimami, jak ten kapłan, co, skróciwszy 
tylko nazwisko, występował na — аКайет}', 
urządzonej 
Szawie. Sieją tak w miałkich i mętnych ni 
raz umysłach dzisiejszej inteligencji zami 
szanie, stają się winni zgorszenia i gorszą ni 
tylko mas, świeckich, ale — wiem o tem b 
pośrednio — wielu również światłych i b 
kompromisowych swoich konfratrów. Szko- 
dzą bowiem uporządkowaniu opinji w tym 
Krakowie, co od wojny wiele nagrzeszył w 
danym: kierunku. 

Mówi się zresztą w Krakowie powszechnie, 
że kurja arcybiskupia zakaże niebawem wo 
łontarjuszom w sutanni: tych występów”... 

To życzliwe napomknienie „Na- 
szego Przeglądu, nacechowane dba- 
łością o atmosferę moralną nasze 
społeczeństwa, winno  zawstyd 
przysięgłych deklamatorów ultraka- 
tolickich, którzy nie zdobyłdi się sami 
na takie postawienie sp 

EBEKEGET ROZTWORÓW OSOZ, 

Zamiast straty — zysk. 
Ustosunkowanie się naszego przemysłu 

względem handlu jest naogół nacechowane 
(krótkowidztwem, Przemysłowiec nis trosz- 
czy się bynajmniej o to, aby kupiec mógł do 
brze zarobić, przeciwnie nawet patrzy nie 
chętnem okiem na zysk kupca, pragnąłby naj 
bardziej ograniczyć jego dochody, oczyw 
ma własny rachunek. A przecież podstawą it 
współpracy powinno być bbopólłne zadowo- 
leniie. To też .do wyjątko! padków na 
leży jedno z ostatnich dzen Polskiego 
Monopolu Tytoniowego, które nietylko znosi 
obciążenie kupca, ale nawet przeobraża je w 
zysk. 

Otóż dotychczas kupiec, który nabywa 
Polskim Monopolu Tytoniowym skrz: 
waru musiał za skrzynię specjalni? dopła- 

cać, To też kupcy niechętnem bardzo okiem 
spozierali na ową skrzynię, która uszczupla- 
ła ich dochody, zwiększając koszt towaru 
Jednakże w dniach ostatnich wspomniane 
wyżej rozporządzenie Monopołu Tytoniowe- 
go nietylko zniosło przymus opłat za skrzy 
mię, ale przeznaczyło ją na własność kupują 
cego. Wi ten sposób kupiec nabywając więk- 
szą Al towaru, otrzymuje niejako premję 
w postaci owej skrzyni, Skutki tego хагта ' 
dzenia są jasne, 

Kupiec, który unikając dodatkowej opia- 

ty, powstrzymał się rozmyślnie od większych 
zakupów, nie będzie już ograniczony w swem 
zapotrzebowaniu. Przeciwnie nawet będzie 
wolał kupić całą skrzynię towaru, gdyż skrzy 
niia stanie się jego własnością. To też krok 
ten Monopolu įpowitany będzie z aplauzem 
przez ogół kupców tytoniowych. 

  

  

    
   

   

  

   
  

        

   

    

   

  

      

  

    

    

      
  

   

  

W.   

_"GORGONOWA PRZED 
KRAKÓW, (Pat). Dzisiejsza rozprawa prze 

ciwke Gorgonewej odbywała się w atmast 
rze zupełnego spokoju. Rzeczoznawca iu 
nier Przetocki ze Lwowa stwierdza, że w d 
z 30 na 31 grudnia 1931 r. wody zaskóruej 
w piwnicy willi Zaremby być nie mogło. 
Obrońcy Fttinger 1 Axer szeregiem pytań 
starają się orzcczenie znawey osłabić. Kwest 
ja ostatecznie nie została wyjaśniona i będzi 
w dniu jutrzejszym w dalszym ciągu ro: 
sana. 

Świadek obrony dr. Rappaport cówiadeza, 
że gdy wszedź do ogrtdu willi w towarzyst- 
wie ogrodnika Kamińskiego pics Luks wbrew 
opinji powszechnej serdecznie witał się te 
świadkiem, zupełnie go nie atakując. 

Zkolei wezwany zostaje drugi rzeczoznaw 
ea inspekter Piątkiewiez zastępca szeła cen- 

   
   

   

      

niedawno przez sjonistów w War- 

rękawiczki (wełniane) imitacja damskich, piąkną bielizaę opalową 

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

FRANCISZKA FRLICZKI 
WILNO, ZAMKOWA 3, Tel. 6-46 

  

nabędzie Elegancka Pani 

  

  

Jak szybko zabija prąd 
elektryczny ? 

W związku z egzekucją Joe Zangary, 
sprawcy zamachu na prezydenta Roosevelt, 
na krześle elektrycznem, aktualną stała sių 
kwestja szybkości zgonu pod wpływem prądu 
elektrycznego. Raport lekarzy, ystujących 
przy jednej z ostatnio dokonanych egzekucyj 
stwierdza, iż śmierć skazanego nastąp: po 
upływie 1 minuty, inne znów sprawozdanie 
notuje 50 sekund. Powstaje zatem pytanie 
czy skazany w ciągu tego czasu zachowuje 
zdolność odczuwania i reakcji na ból, czy 
też nie reaguje zupełnie. 

Obrońcy egzekucji „naukowe 
pomocą prądu elektrycznego, twierdzą, iż 
Świadomość ludzka zamiera momentalnie, 
ponieważ prąd paraliżuje ośrodki witalne. 
Doświadczenia naukowe nie potwierdzają, 
niestety, tej hipoi Pewien inżynier np.. 
który uniknął śmierci wskutek porażenia 
prądem elektyrcznym o napęciu 10.000 woft 
i był zmuszony w nasiępstwie poddać się 
amputacji obu rąk, opowiada, że w trakcie 

    

    

  

  

  

  

/ dr. Ledue zawiadomił 
"zystwo Biołogiczne, iż 

h działanie prądu 2 
jedynie ośrodki mózż- 
i ruchami, przyczem 
myślenia zachowuje 
adczeń, 

      w niektórych wypad 
lektyrcznego paraliżuje 
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    dewszystkiem na drogi oddechow 
śmierć następuje pr: 
zwłok skazańców 
uduszenia: płuca wypełnione sa czarną krwią, 
gardło nabiega pianą i t. d. Natomiast u i 
niemieccy Obe i Faber utrzymują, że po 
porażeniu następuje natychmiastowy paraliż 
ośrodków nerwowych, co oznaczałoby natych- 
miastową i bezbolesną Śmierć. 

Jak widzimy, zdania w tym makabrycz 

nym sporze są podzielone, opinje niezgodne 
ze sobą. Pomimo istniejących dowodów con- 

tra zdaniu obozu zwolenników tracenia prz*- 
slępców na krześle elektrycznem, Kara šmier- 
ci w tej formie utrzymuje się nadał w Ame- 
ryce, dzięki konserwatyzmowi sfer mžaro- 

ajnych z jednej strony, a utrwaleniu w opi- 

e, czyli, że 
Autopsja 

      

     

  

   
     

        

   

      

   publicznej zdania o humanitaryzmie tra- 
nia za pomocą prądu elektrycznego z dru- 

giej strony. M 

  

tralnej służby śledczej w Warszawie, Wobec 
tegc, że rzeczoznuwea wyjaśnić ma opiaj 
oraz udziekć wyjaśnień na temat istni 
cych wśród przestępców zabołonów, prz 
wodniczący wnosi © zarządzenie tajności roz- 
prawy, Na wniesek ebrcny tajność ograni- 
cza się jedynie do chsiiezneści, dotyczących 
pewnych fizjelegicznych czynności przestęp 
eów na miejscu zbrodni, Po wznowieniu jaw 
ności zeznaje w dalszym elągu Św. Piątkie- 

    

     

    

  

wiez. Obrena zastrzega, że zeznania šwiadka - 
traktować nalcży, zwiiszeza w tych momen- 
tach, któreby mogły mieć wpływ na treść 
wyniku, jako czy teoretyczne, wychodzac 
z załcżenia, że rzeczoznawca nie śledził €a- 
łego przehiegu rozprawy. 

Biegły Piątkiewicz w sposób wyczerpu- 
jący, oparty na najnowszych zdobyczach nau 

  

Antynlemieckia demonstracįe žydowskie w Londynie. 

R 

  

Wśród ludności żydowskiej w Londynie 
szerzy się niesłychanie gwałtowna agitacja 
na rzżcz bojkotu towarów niemieckich, 

Na zdjęciu naszem widzimy ołbrzym.e 

  

skiego, które się ukazały, są rozchwy- 
tywane, grywane i lubione. Ale tande- 
ty jest też dużo, a zespoły grywają 
ciągle, materjał im się wyczerpuje, 
potrzebują nowych utworów 

Słowo „łudowy”, zawiera w sobie 
określenie, które pracownikom na ni- 

wie teatralności u nas, nasuwa wątpii 
wości i zagadnienia, niełatwo do 10+- 

wiązania. 
Lud na Wileńszyczyźnie, jak wie- 

my, jest białorusko — polsko — |- 
tewski. To znaczy że używa tych języ 
ków w mowie potocznej lub wedle pot 
rzeby; uświadomienie Litwinów więk 
sze, dążenia wyraźniejsze, język usta 
lony. Białorusini, połszczą się mniej 
lub więcej, falują wyznaniowo i ję 
zykowo. Jakiż ma być teatr ludowy 
w takiej ziemi, w tej Wileńszczyźnie? 
Polacy nie mogą innego tworzyć jak 
polski, ale jeśli nie są szowinistami 
muszą uwzględniać, a nawet otaczać 
opieką zabytki pieśni i podań litewsk. 

i białoruskich. Teatr Ludowy musi, nie 
koniecznie traktując tylko ludowe te- 
maty, oprzeć się na mentalności i grun 
cie miejscowym. Inaczej będzie sztucz 
ny, martwy, poruszy tylko powierz 
chownie. Zatraci przytem cenne warto 
ści naturalnej twórczości, odwiecznej 
pieśni ludu lub jego zwyczajów, wie 
rzeń, legend i opowieści . 

Te postulaty stawia sobie Tow. 
Teatru Lud. za zadanie. A że ma ope- 

  

  

zgromadzenie w Hyde Parku w Londynie, na 
którem jeden z mówców nawołuje do boj- 

kotu. 

  

    

rować na materjale bardzo dużym, bo 
aż 904—1200 świetlic, które samorzul 
nie lub pod wpływem zewnętrznym po 
wstały i pracują samodzielnie, jako te- 
atralno — chóralne organizacje mło 
dzieży wiejskiej różych odcieni, jako 
Strzeleckie, i inne zespoły, więc i da- 
wanie repertuaru i kostjumów, i udzie 
lanie fachowej pomocy, a nawet zorga 

nizowanie pisma „šwietlicowego“, po- 
święconego specjalnie tym sprawom, 
należy uważać za wskazane i potrzeb- 
ne w najbliższym czasie. O to wszyst- 
ko zabiega powstałe Towarzyswo W 
ciągu paru miesięcy już się w niem 
zarejestrowało 21 zespołów tentral- 
nych, a dalsze zgłoszenia są oczekiwa- 
ne. 

Tyle w dziedzinie teatralności. — 
Sprawa Chórów Szkolnych i Pozaszkol 
nych przedstawia się już jako rzecz 
zupełnie zorganizowana, za inicjatywą 
p. kuratora Szelągowskiego, a pod kie 
runkiem niezmordowanej pracownicz- 
ki na tem polu p. Gawrońskiej, która 
objeżdża powiaty, kierując 2—3 dnio- 
wemi kursami śpiewaczemi, na które 
zjeżdża się całe nauczyc. okoliczne i z 
zapałem bierze udział w wykładach i 
ćwiezeniach. Jak dotąd objechała 
p. Gawrońska: Grodno, Suwałki, Augu- 
stów, Święciany, Postawy, Oszmiane, 
Lidę, Słonim, Baranowicze, Nieśwież. 
Świsłocz. Jak się ta akcja rozwija naj 
lepszy dowód, że w 1932 r. było 158 

  

   

  

   

  

    

        

    

    

   

  

ców, iż z dniem dzisiejszym 

pod naszym adresem. 

Hummer. 
ODTRUTKA. 

siedz mi, czy istnieje jakaś odtrutka — Po 
na miłość z pierwszego spojrzenia. 

— Drugie spojrzenie! — odpowiada do- 

  

świadczona przyjaciółka. (Judge! 

OBRAZA, 

— (isnął ci rekawiczkę w twarz? 

— Tak — a w dodatku zapomniał śŚciąg- 
nąć ją z ręki й (Le Rire| 

PRZED SĄDEM. 

  

-— Nazwał pan iadka łobuzem. Czy ma 
pan jeszcze coś do zakomunikowania? 

— Owszem, bardzo dużo, ale kosztowa- 
łoby mnie to zbyt drogo. (Le Rire) 

SĄDEM. 
ki w tej dziedzinie, wyjaśnia ealy szereg po- 
ruszenych przez cbrenę mementów, jak np. 
reakcję psa na zapach krwi świeżej, sposo- 
by unieszkodliwienia psa, utrwalenie śladów 
eechy charakterystyczne wybitej szyby i spo- 

soby wybicia i t. d. Na podstawie dowodów 
rzeczewych w postaci kawałków szyby rze- 
czeznawca epinjuje wreszcie, że szyba w 
drzwiach małej werendy wybita została z ze- 
wnątrz. 

Następnie wezwany został ponownie Stań 
Zaremba. Przewodniczący odczytuje uchwałę 
trybunału, postanowiającą świadka Stanisła- 
wa Zarembę zaprzysiąe, albowiem orzeczenie 
znawców wykazało, że świadek ten nie jest 
chciążcny cherehbą psychiczną i nie nie prze 
mawia za tem, ażeby nie zdawał sobie spra- 
wy z ważneści przysięgi i składania zeznań. 

Po zaprzysiężeniu Staś Zaremba jeszęze 
raz opinjuje historję krytycznego dnia i no- 
ey, zwłaszeza okres po przebudzeniu się. Sę 
dziewie przysięgli, prokuratoi i obrońcy za- 
dają mu szereg pytań, Staś z całą stanowezoś 
cią twierdzi, że w dostrzeżnej postaci rez- 
peznał Gergonową, natomiast nie jest w sła 
nie określić chwili, kiedy go opanował 
straeh. Następnie świadek cpowiada m, in. 
© znalezionej po katastrofie róży, która nałe 
žala do Gergoncwej, ale nie była przez 
ncszoną. W końcu świadek zeznaje jeszeze, 
że Gergonowa wyraziła się, że „będzie z te- 
go tragedja“. Na tem przesłuehiwanie Stasia 
Zaremby zestało zakończone i przewodnieżą 

cy odroczył rozprawę sio dnia jutrzejszego. 

    

    

    

     

    

  

ROWNO 

= NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

  

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
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chórów, a w 1983 r. jest już 257, nale 

  

Ży zaś do nich 10,398 osób. Każda 
szkoła ma obowiązujący chór, ale cyf- 
ry powyższe obejmują i wszelkie inne 
zgromadzenia śpiewacze. Najlepiej się 
przedstawia Wilno, a potem pow. Ii- 
dzki 53 chóry; oszmiański 34; wilej- 
ski 28 i t. d. Nie mają chórów, a przy: 
najmniej ich nie ujawniły: postawski. 
słonimski i wołkowyski powiat, oczy- 
wiście prócz szkolnych. 

W. dalszym swym objeździe 20 po- 

wiatów, objętych tą akcją, p. Gawroń- 
ska przygotowując słuchaczy @0 ‚рго- 
wadzenia chórów szkolnych i poza 
szkolnych, udziela również informacyj 
i wskazówek, co do mającego się od- 
być 5—6 maja b. r. Ogólnopolskiego 
Zjazdu Nauczycieli Muzyki i Spiewu, 

gdzie będą się produkowały zespoły z 

miasta: i powiatu. 

Pozatem  poleciło  Kuratorjum 
urządzać „święta pieśni* gminne, re- 

jonowe, powiatowe, na które składać 

się mają: 1) pieśni odśpiewane przez 

chóry unisono, zespołowo, 2) wyste- 
py orkiestr i zespołów muzycznych, 3) 
tańce ludowe, z uwzględnieniem miej 
scowych, 4) inscenizacja pieśni, 5) 
odtworzenie miejscowych obrzędów. 
(kupała, dożynki, obchody weselne). 
Czemu nie doliczono do nich obchodu 
Dziadów, wedle np.: pracy Cz. Piet- 
kiewicza, Pamiętnik Warszawski rok 

  

    

  

  

I zeszyt 3 marzec 1931 i tamże opisa- 
i 

    

    

OSTRZEŻENIE. 
Niniejszem zawiadamiamy wszystkich naszych !. T. Odbior- 

» Adolf Reisapfel :. Izrae! Akselrod 
WILNO, WIELKA 30, 

nie są więcej naszymi przedstawicielami. 

Wymienieni ani też ich subzastępcy nie są więcej upoważ- 
nieni do przyjmowania zleceń ani też do inkasowania gotówki 
względnie przyjmowania pokrycia dia nas. 

Zaznaczamy, iż żadnych kwot wpłaconych tymże po 

ukazaniu się niniejszego ostrzeżenia nie uznamy. 

Wszelkie zlecenia jak i pokrycie prosimy kierować chwilowo bezpośrednio 

Nazwisko nowego przedstawiciela podamy w dniach najbliższych. 
Dołożymy starań aby zmiana przedstawicieli nie wpłynęła na dotychcza- 

sowe miłe stosunki z naszymi P, T, Odbiorcami, gdyż dążeniem naszem będzie 
jak dotąd tak i nadal kierować się stale życzeniami naszych P. T. Odbiorców. 

Polsko-Szwajcarska Fabryka Czekolady 

„SUCKHARL“ Sp. Akc. 
w KRAKOWIE. Skr. poczt. 55. 

Prima aprilis. 
Zwyczaj wesołych żartów, oszukiwań się 

wzajemnych na dzień 1-go kwietnia przero- 
dził się i obniżył. Widzieć to można po ses- 
jach pocztówek, które na ten dzień przygoto- 
wują sklepy. ©rdynarność, zupełny brak dow 
cipu — stereotypowe koncepty o długich i;- 
zykach babskich, o zdradach i pijaństwie mę 
żów, rysunki wprost szkaradne, jakieś pot- 
worne postadie z dwuwierszem bez sensu. 

Zważywszy, że te koncentv bywają z 
kle posyłane anonimowo — stają się, zamiast 
zabawnego  docinania wadom znajomych, 
czemś równie niesmacznem jak nie do użycia 
dla ludzi o pewnej kulturze. 

Poza pewien, bardzo mikikt poziom nikt 
łego do ręki nie weźmie. Widać jest to obli- 
czone na bardzo niewybredne gusta, ale może 
to właśnie jest wyrazem: współczesnego sma- 
ku?... 

    

  

Inny obraz brzydoty rozpowszechnianej w 
Wilnie pod okiem Związków Artystycznych, 
szkół zawodowych kto. kulturalnych zrzeszeń, 
ło stale wystawiane na sprzedaż okropne bo- 
homazy, oleodruki świeckie i dewocyjne. Na 
miły Bóg, gdzie to się fabrykuje te szkara- 
dy? Te gryszpanowe łączki £ bronzową wodą 
jeziora, te fjoletowe zachody z ryczącym je- 
leniem, te zimy pomarańczowe, te wizerunki 
Świętvch z powywracanemi oczami i preten- 
sjonalnemi, ruchami, w których ani pobożno- 

ści, ani prostot“ donatrzeč się nie można i 
trudno przypuszczać, by mogły u człowieka 
z jakąś kułurą wzbudzić odpowiedni nastrój. 

Czy to tak trudno fabrykować estetyczne 
obrazki dła użytku szerszych warstw? W Wil- 
nie rzetelne szkarady wiszą w pięknych sa- 
lonach i słabo się robi oglądając te dowody 
„znawstwa* mecenasów „sztuki. Hro. 

= 

WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „EPOKI*. Wyszedł ) 

14 (27) tygodnika „EPOKA* i zawiera tre 
następującą: $ 

Wydarzenia i dokumenty: Koszmar. Liga 
reformy obyczajów. iNiedola urzędnicza. — 
Józef Wasowski: Ntkczemny obóz. — Józef 
Szpecht: W 50 rocznicę śmierci Karola Mar- 
xa. — Ankieta „Epoki* o współczesnym kry 
zysie duchowym (ciąg dalszy): odpowiedzi 
lreny Krzywickiej, prof. Władysława Tatar 
kiewicza i prof. Henryka Rygiera — Odgło 
sy: Przewrót w „układzie sil“. Nie do nap 

rawienia.. J, B.: „Marjusz* M. Pagnola. — 
J. K.: Komedja kontuszowa. — Spector: — 
Psychoza a przestępczość. — Po dwudziestu 
datach... A. Rellemont — Mellerowa: Kobietv 
w dypłloma: — Dr. Aleksander Niedźwie- 
dziński: Socjołogja powodzeniia literackiego. 
-— Jan Nikodem Kłosowski: Powrót upiora. 
St. Gr,: Przegląd polityczny, — Listy do „E- 

  

   

  

   

  

  

poki*, — Odpowiedzi redakcji. 
Redakcja i administracja: Włarszawa, — 

ul. Okólnik 11. * 
RĄK 

W. K. S. 1 P. P, LEG. — Ż, A. £. 

W niedzielę dnia 2 kwietnia b. r. na bsi- 

sku Makabi mistrz Wilna 1 p. p. Leg. Foze- 

gra towarzyski meez z Ż. A. K, S-em. Będzie 

to pierwsze i estatnie spotkanie 1 p. p. Leg. 
przed ziuzįowanicm się klubów wojskowych. 

Początek meczu G godz. 2. 30. 

  

nych wierzeń, albo tych które podaje 
dalej, o rusałkach? 2 

Repertuar pieśni obowiązujących 
wszystkie chóry szkolne i pozaszkolne 
na terenie Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego jest następujący: 1) Jeszcze Pol 
ska nie zginęła, 2) Za naszym Wo- 
dzem, 3) Ojcze z niebios Boże Panie, 
4) Oj ziemio, 5) Wilja, naszych stru- 
mieni rodzica, 6) Niesiemy plon, 7! 
W zielonym gaiku, 8) Po nocnej ro- 
sie, 9) Ułani, 10) Dyl, dyl, 11) Lawo- 
nicha, 12) Sukfinis, obie osatnie z tań- 
cami. 

Ješli dodač do powyžszych wiado- 
mošci, že program prac piešniarskich 
kladzie nacisk na zachowanie charak 

    

  

wych twórczości literackich z każdeś 
miejscowości, zachowywanie cech lu 
dowych, czy to w dziedzinie melodj:, 
tańca czy špiewu i „pogaduszek“, to 
stwierdzić będziemy mogli, że prace 
nad rozwojem kultury śpiewu, chórów 
i pieśni, oraz teatrów ludowych, stanę - 

ła na racjonalnym gruncie. Można się 

spodziewać że w ten sposób wydobę: 

dzie może jeszcze ukryte skarby tema- 

tów i nowe dźwięki, nieznane, a ra- 
czej zapoznane w twórczości polskiej 
od czasów wiełkich romantyków. Mo 
niuszki i Karłowicza. 

teru miejscowego i wydobywanie ludo (| 
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Nr. 85 (2626) KSU ROCZEK R 

Rewelacyjne odkrycie W podziemiach Bakszly. 
Skamieniałe szczątki potwora w nowoodkrytym iochu. 

   
Lewy korytarz podziemi na Baks: 

«ie jest znacznie dłuższy od prawego. 
Suehy, pod nogami gładka kamienna 
podłoga. Pamiętając ostrzeżenie do- 
zorczyni, że gdzieś w podziemiach za- 
walił się wskutek wiosennych rozt::- 
pów strop i możliwe są dalsze kat 
rofy, szliśmy powoli. Snopy Świe 
latarek elektrycznych niedostatecznie 

dobrze eświetlały eałą przestrzeń. 

W niektórych miejscach _ brnęliśmty 

poomaacku, Wreszeie... 
— Stop, tu świeża zicmia — 104- 

legł się ostrzegawczy okrzyk kolegi T. 
— Skenceutrowane promienie la- 

tarek ukazały olbrzymi zwał. ziemi. 

Zbłiżyliśmy się ostrożnie. W jednej z 

nisz zawaliło się sklepienie i płynna, 

wiigotna ziemia wtargnęła na podła- 

gę korytarza. 
— Hallo, widzę tu jakiś otwór, 

dajcie łopatkę — krzyknął kol. F. 
odważnie zbliżywszy się do resztek 
sklepienia, wgniecionego tiężarer: 

ziemi. Po kilku minutaek wspólnych 
wysiłków zrobiliśmy dostatecznie 
że przejście z niszy do nowego kary- 

tarza, by koleżanka Lidja bez zbyt- 

niej fatygi mogła prześlizgnąć „się na 

sucho. 
— Odkrycie — wołał kol. T., Ва- 

dający piłsie od chwili wejścia <a 

podziemi у i sklepienia. — Tam 

była duża, Średniowieczna cegła, tu 

zaś głazy, powiązane cementem. 
Znałeźliśmy się w dość dużej, met- 

rów 6 na 6, szli. Promienie latarex 

pobiegły po beczkowym sulicie z ec- 

gły, po ścianach z dużych głazów. 

spojonych zaprawą cementową, po 

podłodze i zatrzymały się na przeciw- 
Jegłej niszy. Z ust wydobył się okrzyk 

zdumienia. 
W beczkowej długiej niszy х @- 

żej cegły wysuwał się łeb jakieg: 
płaza, który w pjerwszej chwili wydal 
mi się łbem oibrzymiego krokożylu. 
Po zbliżeniu, ustaliliśmy, że jest w 
skamieniałe cielsko jakiegoś jasztzu- 
ra przedpotopowego, na ©o w 
wała pomarszczona, połyskujące 
gością nawierzelnia, Pezystgnilišius 
do badania. 

W miejscu tem czujemy się w 0bo- 
wiązku przeprosić pana konserwatora 

Lorentza za pewnego rodzaju akt sa- 
mowoli w stosunku: do tak niezwyk- 
łego zabytku i za to, že powiadomo- 

miliśmy Go 6 odkryciu znacznie póź- 
niej. Tłumaczv nas jednak to, że na- 

leżymy wszysety do Naukowego Koła 
Studentów U. 5. BM. — Badania Pra- 
dziejów Wilna — i każdy z nas jesi 
w pewnym kierunku dostateczny: 
specjalistą, by po zsumowaniu posia- 
danych wiadowaości dokonać badań, 
których wynik peniżej: 

Skamieniałość przypomina ksziai- 
tem olbrzymich żaszczurów, które za- 
mieszkiwały na ziemiach  Wileńsz- 

  

    

      

   

    

   

      

    

  

 <«zyzny w epoce mesozoicznej w Sy- 
stemie jurajskim, t. j. przed dobrą 
setką tysięcy lat temu. Możliwe, że 
jest to płaz z działu labirintodoniów. 
Ściślej ustalą to aczywiście speciali 

Ści uczeni. 
Początck tułowia wystaje z niszy 

na przeszło trzy metry, reszta nawpół 
zasypana ziemią meże mieć najmniej 
siedem metrów długości. Pysk stracił 
kształt. Cienkie wargi skruszyły się 
i są po brzegach wygładzone. Możli- 
we, że potwór był przedmiotem kui- 
tu pogańskich szczepów, ongiś tereny 
Wielkiego Księstwa Litewskiego zi- 
mieszkujących. Następnie za czasów 
historycznej Litwy umieszczono ge w 
ścianach, nioże nawet Świątyni, która 
teraz zatraciła swój pierwotny kształt. 

ie do tej sali było zamurowane. 
Należy przypuszczać, że poganie lub 
kapłani pogańscy dokonali tego z 
mysłem, po wprowadzeniu chrz 
jaństwa, w ebawie, by bóg ich 
doznał krzywdy. 

Łud stracił kontakt ze swem bóst- 
wem, lecz zachował e nim pamięć 

która i zrodziła następnie znaną ka 
demu wilnianinowi legendę o bazy- 
Aiszku. 

Jeżeli potwór w zamierzchłych cza- 
sach dziejów przedhistoryczaych Wi- 

leńszczyzny był przedmiotem kultu 
religijnego, to nie uiega wątpliwości, 
że składano mu krwawe ofiary ludz- 
kie, jak jeńców i niewolników. Wy 
snujemy tu zbyt może Śmiały, lecz 
prawdopodobny wniosek, że ofiary te 
zabijano na głowie potwora, na któ 
rej i teraz jest wideczne wgłębienie. 
powstałe jakby od niezliczonej ilości 
cięć ostrego miecza, Kości jednak ani 
ludzkich ani zwierzęcych nie znaleź 
liśmy w sali. Wprawdzie kolega i. 
wyciągnął gdzieś z kąta jakieś żebro, 
prawdopodobnie cicięće, ale to jesz- 
cze o nieczcm nie Świadczy. chyba © 
spostrzegawczości odkrywcy. 

Zębów w paszczęce niema. Wew- 
nątrz jest tyiko bardzo okopeona i 
pokryta grubą warstwą sadzy. Może 
to wskazywać na to, że płonął tu kie- 
dyś wieczny ogień pogański, nadaj 
głowie charakterystyczny wygląd, — 

ziejącej ogniem i dymem. Jest tu zno- 
wu analogia do legendarnevo potwo 
ra, wydychającego na Śmiałka ogic 

i dym. 8 
"Po bliższem zbadaniu ziemi, Ki5- 

ra częściowo pokrywa tułów skami! 
liny, doszliśniy do przekonania, Że 
jest to popiół. Popiół ten wypełnia ko- 
niee niszy prawie eaikowicie, jed < 
widać, że ciągnie się ona znneznie 
dalej poza cielsko potwora. Możliwe, 
że jest to początek nowego korytarza, 

  

        

    

  

  

   

  

(Ciąg dalszyji 
który, jak chce legenda ma prowadzić 
až do Trok. Nie badališmy jednak 
tego — nie mieliśmy czasu i potrzeb- 
nych do tego narzędzi, jak łopat i t. p. 
Pozostawiamy io już czynzikom oti- 

      

     
  

    

cialnej nauki, rezporządzającya vo- 

bcinikiem i i żeli przypu- 
szezenia 
wór umieszezony zesiał w tem n 
seu z rozinysłem, by bronił dostępu 

Po przedyskutowaniu tych przy- 
puszczeń i wniosków, które mogą u- 
lec gruntownej zmianie, kiedy 0 od- 
kryciu tem zaczną mówić uczeni, zro- 
biliśruy przy błysku magnezji fotogra 
iję petwora i wyszl „po sześciu 
godzinach pobytu w podziemiach, na 
świat Boży, gdzie dawne już zapadła 
noc i gdzie czekała na nas zaniepokojo 
na dozorczyni. Powiedzi s 

  

     

  

na jest głowa i część 
) czura przedpot)- 

jednej z nisz podziemi 
na Bakszcie w Wilnie. Zdjęcie zrobione jest 
przy biysku magnezji, której nabój umiesz- 
czono w niszy. Tułów przysypany jst częś- 

   
   

   
  

  

do podziemi, prowadzących do Tzok, 
a w których mogą się także znajdo- 
wać kryjówki i składy. 

Jak widzimy, lud wiłeński. two- 

rząe w wiekach Średnich legendę G 
bazyliszku, czerpał treść jej ze ska:!- 
nicy ustnej tradycji 6 potworze i pod- 
ziemiach. Bazyłiszek w legendzie 
bija siłą wzroku wszystkich, kto się 
odważy na niero spojrzeć. Nie jest 
wykluczene, że w dałekiej przeszłości 
potwór jako przediaiot kultu stano- 
wił pewnego rodzaju tabu i kažės 
śmiałek — z poza grona kapianów,- 
któryby się ośmielił wejść do przy- 
bytku boga i spojrzeć na niego, był 
karany Śmiercią. Postać szewczyka, 
pokonywującego bez zbytniego wy- 
siłku potwora, może wyobrażać chrze 
Ścijaństwo, co potwierdza nasze po- 
przednie przypuszczenie, że potwór 

zestał ukryty przez kapianów pogań 
skich w obawie przd zwycięskim krzy- 
żem. 

  

Zwiedzajcie katedrę 
2-go kwietnial 

Koło Miłośników Wilna i Wileńsz 
czyzny, pragnąc przyczynić się do T4- 
towania Bazyliki Wileńskiej, organi 
zuje za zgodą władz kościelnych zwie 
dzanie Bazyliki Wileńskiej w niedzie- 
lę dn. 2 kwietnia. Zwiedzać będzie 
można Bazylikę od godz. 11 do 2 pp. 

Wejście bocznemi drzwiami skrzydła 
południowego. Wstęp 50 groszy, mło- 
dzież szkolna i akademicy 30 groszy. 
Wycieczki zwiedzą teren robót kon- 
serwacyjnych, wnętrze Bazyliki, od- 
słonięte obecnie wewnątrz katedry 
pod chórem resztki dawnych murów 
i rozpoczętą budowę Mauzoleum Kró- 
lewskiego. 

    

    

  

  

Książka o gobelinach 
na ratowanie Katedry Wileńskiej, 

Dowiadujemy się, że dzisiaj 1. IV. poja- 
wia się we wszystkich księgarniach wiłeńsk. 
aktualna książka p. t. „Gobeliny wileńskie 
ich war?ość i losy". Jest to wydawnictwo Ra- 
dy Wil. Zrzeszeń Art. składające się z dwu 
części: pierwsza zawiera pracę D-ra M. Mo- 
relowskiego o wartości historycznej i arty- 
stycznej gobelinów katedry naszej, druga sze 
reg artykułów, jak p. M. Priifferowej o gobe 
linnictwie wogóle oraz najważniejsze oświad- 
czenia w sprawie niedawno odbytej, gorącei 
kampanji sfer kulturalnych Wilna przeciwko 
idei sprzedania tych drogocennych zab=tków. 
Książkę zdobi 19 pięknych reprodukcyj go- 
belinów naszych i dla porównania, zagrani- 
cznych, cena jej jest bardzo przystępną. 

  

   

    

Polecamy bardzo publikację tę uwadze 
czytelników tem więcej, że dochód z niej Ra- 
da W. Z. A. przeznacza zarówno na ratowa- 
nie Katedry jak jej gobelinów. 

+ Do bliższego omówienia książki powróci 
my w najbliższym czasie. 

- Dalsze piękne przykłady 
ofiarności na rzecz 

-_ Bazyliki Wileńskiej. 
Przykład Kazimiery Iłakowiczówny i Wła 

dzimierza Korsaka nie pozostał bez echa. Oto 
niezwłocznie po ukazaniu się o tem wi 
mości do Komitetu Ratowania Bazyliki W 
skiej wpłynął dar p. Jana Bułhaka — arty 
sty fotografa w postaci 5 egz. pracy Jego p 1 
„Technika Bromowa*, która w sprzedaży 
księgarskiej kosztuje 9 zł. 50 gr., a Komiiet 
Ratowania Bazyliki Wileńskiej sprzeda: mo - 
że po 5 zł. ze egz. Jednocześnie p. Jun Buł 
hak jako Prezes Wilenskiego Fotoklubu z ra 
mienia tej instytucji ofiaruje 5 egz. „Alma- 
nachu Fotografiki Wileńskiej" po 3 zł. gdyz 
Almanach jest już wyczerpany. Syn p. Buł 
haka—Janusz Bułhak ofiarowuje 50 egz, nut 

p.t. „Batorówka”*, któr: w księgarniach kosz 
tują po 2 zł. 50 gr. —a z o „Dnia Rato- 
wania Razyliki Wfłeńskiej sprzedawane bę. 

po 1 złotemu. 

Wydawnictwa te można nabyć przy stoli- 
kach u Pań Kwestarek w dniu 2-go kwiet- 
nia 1933 roku. 

Chcemy wierzyć, że ofiarność Wilnian, za- 
inicjowana w tak piękny sposób — nie 70 
stanie przerwana i po dniu 2 kw'e'nia rh, a 
w dalszym ciągu jak złoty łańcu:1 będą świe 
cić przed społeczeństwem piekne przykłady 

THakowiczówny, Korsaka, Pułhaków i in 

      

  

  

    

   

cowo popiołem, co można dostrzec, bo błysz- 
cząca skóra naprawo matowieje — jest te 
popiół Na pierwszym planie widoczny jest 
głaz, który się stoczył ze ściany prawdop 
dobnie bardzo dawno pod wpływem eguś 
wstrząsu. 

  

odkryciu i nrosiliśmy, by udostępniła 
wejście do "odziemi dła wszystkieh, 
kto tylko zapragnie obejrzeć tak rzad 
ki i niezwykły zabytek z czasów 
przedhistorveznych, Skamieniałości 

nie grozi żadne nicbezpieczeństwo ze 
Strony nieostrożnej publiczności, po- 
nieważ jest twarda jak granit. 

Należy przenuszczać, Że już w 
dniach najbliższych  przedstawieich" 
nauki w Wilnie zbadają wszechatron- 
nie skamieniałość oraz nowy kory- 
tarz, O wyniku badań tych powiado- 
mimy niezwłocznie Czytelników. 

Wło 1. 
(DOKOŃCENIE NASTĄPN. 

P. S,/W, ostatniej chwili dowiadujemy się, 

że podziemia na Bakszeie cd dziś zostały 

udcstępnione dla szerszej publiczności, za 

opłatą 10 groszy cd osoby. Doehėd Z tego 

został przeznaczony na pomoce dla dzieci naj 

beidniejszych, sierot i bezdomnych, 

Lochy można oglądać ed godz. 9 rano Ao 

   

      

5 po południu. 

  

WE JARY" EZN="SPRH 

Ustawa o wykupie gruntów 
czynszowych i dzierżawnych 
w miastach i miasteczkach. 

Dla Związku Właścicieli Średnich 
i Drobnych mieruchomości oraz dla 
drobnych dzierżawców p. senator Wi- 
told Abramowicz wygłosi w ponie- 
działek dn. 3 kwietnia r. b. o godz. 19 
w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego 
BBWR przy ul. Św. Anny 2—4 refe- 
rat na temat nowouchwalonej usta- 
wy o wykupie gruntów czynszowvch 
i dzierżawnych w miastach i mias- 
teczkach. 

Wstęp wolny za okazaniem legi- 
tymacji członkowskiej. 

3-chletnia praca obecnego 
Sejmu w oświetleniu posła 

Bohdana Podoskiego. 

Klub Społeczny w Wilnie urządz: 
w dniu 1 kwietnia r, b. w sali BBWR 
przy ul. Św. Anny 2—4 o godz. 18 
„Czarną kawę”, w czasie której pro- 
zes Klubu poseł Bohdan Podoski wy- 
głosi odczyt na temat  całoksziałi u 
prac obecnego sejmu ze szczególnem 
uwzględnieniem wsz h ważniej- 
szych momentów bie с 

Zarząd Klubu przypomina, iż 
wstęp na „czarną kawę* mają ci 
wszyscy, którzy w swoim czasie otrzy 
mali stałe karty wejścia. Normalna 
opłata wstępu wynosi każdorazowo 
zł. 1,50, zaś dla młodzieży akademie- 
kiej 75-gr. 

Protest wiieńskich lekarzy 
Żydów. 

Związek Lekarzy Żydów w Wilnie na Wal 
nem Zebraniu w dniu 27. 1. 1933 r. uchwalił 

ogłosić następujący komunikat: 

Z uczuciem głębokiej goryczy i obitrzenia 
dowiadujemy się o wystąpieniu band, sti. 

ych przez obecny rząd Rzeszy prz! 
jnej i bezbronnej ludności ż 

jej szkody moralne i mu 

    
    ącej 

  

  

  

         
     
terjalne, 

Że szczególnem oburzeniem dowiadujemy 
się o gwałtach dokonanych na naszych koie- 
gach—iekarzach, obrazie ich godności osobi- 
stej, wyrzucaniu ze szpitali i znęcaniu się nad 
nimi. Widzimy w tem smutny objaw upadka 
kultury narodu. niemieckiego, 

Jako ludzie i lekarze prolesiujemy & эга го 
przeciwko pogromowej polityce nowego 
du niemieckiego, jest to nielyłko sprawa w 
wnętrzna narodu niemieckiego, ale Zas 
na najlepsze uczucia humanizmu i sprawie- 
dliwośc 

Związek Lekarzy Żydów: 
1) uchwala wyrazić współczucie naszym 

prześladowanym braciom w Niemczech. 

2) Wzywa wszysikich kole; 
wać wyrobów przemysłu cheur 
mieckiego: 

a) nie posługiwać się narzędziami i ma- 
szynami pochodzenia niemieckiego i nnemi 
przetworami przemysłu niemieckego; 

b) natychmast zaprzestać / prenumeraty 
czasopism niemieckich i nie kupować książek 
niemieckich; 

c) nie kierować chorfch 
niemieckich. 

3) Wz”wa wszystkich lekarzy Żydów w 
Polsce i na ym świecie do naśladowania 
naszego przykładu, dopóki w Niemczech sz+- 
leje teror barbarzyńców. 

    

  

   

nie stoso- 
iego nie- 

    

   
do uzdrowisk 

  

     

Pierwsza burza wiosenna. 
Wezoraj nad Wilnem i powiatem 

wileńsko-trockim przeciągnęła pierw- 
Sza wioscnna „burza*. Padał duży 
deszcz (w Wilnie również  kropił), 

Eskadra francuskich 

przyczem słyszano pierwsze huki 
grzmotów. Najwymowniej to šwiad- 
czy wczesnej wiośnie i ciepłe. 
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samolotó 
' Ewolucje akrobatyczne nad miastem. 

Dowiadljemy się, iż w dniu dzisiejszym 

na lotnisku w Porubanku wyłąduje eskadra 

sumolotėw iraucuskieh, zdążająca do Łotwy 

z rewizytą, Lotników francuskich pewitają 

władze miejscowe oraz przedstawiciele spo- 

łeezeństwa wileńskiego. 

Goście francuscy, wśród których jest kil- 

ku asów z wojny światowej zabawią w Wil- 

nie do dnia 2 b. m., zwiedzą miasio i zapozna 

ją się z historycznemi zabytkami naszego 
grodu. 

O godz. 13 lotniey franeusey nad lotni- 

skiem wykonają szereg ewolucyj akrobatycz 

nych i łot żórawi połączony z akrobatyką 

nad miastem, 

oskarżył siebie o podpalenie 
by dostać się do więzienia. 

W dzielnicy Antokelskiej znany jest do- 
brze pewien niepozorny z wyglądu garbus 
sprawiający wrażenie degenerata. Osobnik 
ten znany jest w enlej ckolicy pod przez- 
wiskiem „Władek Garbus*, 

Przed kilku dniami wspomniany „Wła- 
dek Garbus* zgłosił się do wydziału šled- 
ezego i złożył oświadczenie, że pożar letni- 
ska przy ul. Ogińskiego na Pośpieszee, któ- 
ry miał miejsce w końeu lata reku ub. pow- 
stał naskuiek podpalenia i że spraweą tego 
podpalenia był on. Z dalszych zeznań dege- 
nerata wynikało, że podpalenia tego dokonał 
©n po uprzedniej zmowie z właścicielką Iet- 
niska, która przyrzekła mu zu tę „przystugę“ 

wynagrodzenie w wysokości 50 zł. 
Wobec tego, że wynagrodzenia tego nie 

otrzymał postanowił ujawnić polieji całą 
sprawę chociaż wie dcbrze, że grozi mu za 

to więzienie, 
Zeznanie jego zaprotokółowano, a jego 

oszdzono w areszeie. 
Pewiadomiony o samooskarżeniu proku- 

rator polecił przeprowadzić  niezwłoeznie 
dechedzenie, W wyniku śledztwa ustalono 
niezbicie, że żadne podpalenie nie miało 
miejsea i, że garhusek znany w całej okolicy 
że swych złośliwych i prowokaeyjnych wy- 
Lrykow calą histarję zmyślił, W jakim to 
uezynił eelu, dowiedziano się dopiero wów- 
czas, kiedy wzięty w krzyżowy ogień pytań, 
przyznał się, że całą historję zmyślił by... 
trafić de więzienia. Tłumaczył to swoją cięż 
ką sytuacją materjalną. 

Po wyjaśnieniu sprawy na zarządzenie 
prokuratorskie, „Władek Garbusek* został 
wczoraj wyrzuecny z więzienia gdzie tak 
pragnął pozostać, (e). 

Komisja pogrzebowa Gminy Żydowskiej 
na ławie oskarżonych 

z oskarżenia o złośliwe przeszkadzanie pogrzelowi 
I wymuszanie pieniędzy. 

W: swoim ezasie donosiliśmy w „Kurjerze” 
«© skardze, złożonej do władz śledczych 
przez małżenków Pejsacha i Jehannę Ka- 
mienżów, w której skarżyli oni członków 
kemisji pogrzebowej przy gminie żydow- 
skiej: Borysa Parnesa, Efraima  Prużana. 
Mowszę Dajona i Arona Sztukatera 0 wy- 
mauszenie ed nich 4200 zł. pod grožba niedo- 
puszczenia de pogrzebu zwłok ich ojca. 

Ze skargi wynikało, że rodzina Kamieniów 
prepentwała gminie za miejsce na cmentarzu 

zgadnie z ustaloną taksą 800 zł. Wyżej wy- 
mienieni ezłonkowie gminy nie zgadzali się 
jednak na ię cenę, żądając 5000 zł. 

Wcbee upływu dwóch dni rodzina Kamie 
niów znajdówała się w chliczu skandalu, 
gdyż według religii żydowskiej nieboszezyk 
musi być nazajutrz po śmierci pogrzebary. 
Tymezasem wówczas dzień piątkowy miał się 
ku końcowi, w sobotę grzebać nie wolno ł 
zwłoki zmarłego miałyby przeleżeć do nie- 
dzieł, Wówezas Kamienie zgodzili się na pro 

pozyeję komisji pogrzebowej i wydali weksle 
na 5000 Zl. 

Z otrzymanych pokwitwań wyjaśniło się 

o   

jednak, że gmina polieczyła Kamieniom za 
pogrzeb 800 zł, zaś resztę pieniędzy otrzy- 
mała rzekomo ed Kamieniów tytułem dobro 
wolnej efiary na rzecz ementarza. 

Sprawą tą zainteresowały się władze śled 
cze. Widłróżene zostało dochodzenie, w wyni- 
ku którego, w pierwszych dniach lutego r. 
b. sprawa ta znalazła się na posiedzeniu go- 
spodarczem sądu okręgowego, na którem za- 
padła deeyzja skierowania całej sprawy na 
umorzenie. 

Kamienie niezadowełeni z takiego wynika 
wszezętej przez nich sprawy, przy pośredniet 
wie swego pełnemoenika adwokata Muehano- 
wa cdwcłali się do prokuratury sądu apela- 
eyinego. 

Jak nas informują ze źródeł miarodaj- 
nyeh. sprawa ta w tych dniach rozpatrzona 
została przez prokuraturę Sądu Apelacyjnego, 
która postanowiła decyzję o umorzenie iej 
sprawy uchylić i wszeząć dalsze dochodzenie. 

W! ten sposób wydaje się nie ulegać wął- 
pliwošei, że sensacyjna ta sprawa znajdzie 
sę wkrótee na wokandzie Sądu Okręgowego. 

Rozwój budownictwa 
kolejowego. 

    

W! ostatnich kilku latach budo wo k5 

lejow: doznało ogromnego rozwoju. Wybu- 

dowano w tym czasie setki mniejszych i wię- 

kszych wiaduktów kolejowych, 

dworców i innych objektów. 

Na zdjęciu naszem widzimy hall wybud”- 

wanego niedawno dworca kolejowego w Ta- 

tarowie w Małopolsce wschodniej. Hall ten, 

jak i cały dworzec utrzymany jest w sty!a 

ludowym miejscowym. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 1 kwie 

10,30: Transm. z Właty. 
uguracjj — „Roku Św 
przez Ojca Św, 11,50: 
12,10: Przegląd prasy 
13,10: Kom. meteor. 1 
14,40: Program dzien 
dowska (płyty »łda rolnicza. 15,25 

Wiad. wojskowe. 15,35: Słuchowisko dla dzie 
di. 16,00: Niemodne tańce (płyty), 16,25: Kwa 
drans akademicki. 16.40: „Piękno słów Chry- 
stusowych* — odczyt. 17,00: Transm. nabc- 
żeństwa z Kaulcy w Ostrej Bramie w Wii- 
nie. 18,00: Program па niedziełę. 18,05: Re- 
cital śpiewaczy Zofji Frydmanowej (mezzo- 
sopran). 18 Ogłoszenie rozwią ia V 

konkursu muzy Tygodnik litew 
ski. 18,55: Rozmait. 19, enny odoinek 

pow. 19,10: Rozma't. 1 
nice. historyczne w r. 
Na widnokręgu. 19,45: Pr. 
Godzina życzeń (płyty). sport. Kom. 
meteor. D. c. koncertu. 22,05: ert cho- 
pinowski, 22,40: wolucja filmu dźwięko- 
wego* — felj. Kom, meteor. 23,00: 
Muzyka taneczna. 23,30: Wiad. dla polskiej 
eksped. polar. 23,35: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 

SOBOTA, dnia 1 kwietnia 1933 r. 

16,00: Płyty gramofonowe.. 18,05: „Pod 
żagl*m na morze*, 18,25: Muzyka lekka i 1а- 
neczna. 19,20: „Wiadomości ogrodnicze”, — 
20.00: Koncert muzyki kiej pod dyr. St 
Nawrota, M, Fogg (piosenki) i £. Dubrowin 
(bałałajka), akomp. prot. L. Urstein. — W 
przerwie: wiadomości sportowe. 

NOWINKI RABJOWE. 
TRANSMISJA Z WATYKANU. 

Program dzisiejszych audycyj radjowych 
rozpocznie niezwykła transmisja z Watyk:nu. 

Będzie to uroczysta inauguracja „Roku Św.ę 
tego"  celebrowana przez Ojca Świetego”. 
Transmisja ta rozpocznie się o godz. 10.30 

    

mostów i 

  

ма 1933 r. 

      

   

  

u uroczystej 'na 
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om. meteor, Czas. 
12,20: Muzyka z p 

: Poranek szkolny. 
14,45: Muzyka ży- 

  

    
   

   

  

  

    

  

    
     

     

   

  

  

   

— pogad, 19,30: 
dz. radj. 20,00: 
d   

    

        
   

    

GDCZYT RELIGIJNY, 

O godz. 16.40 nadany będzie z Poznania 
interesujący odczyt ks. Franciszka Błotnic- 
kiego, który w prelekcji p. t. „Piękno mów 

Chrystusowych* podniesie czar żywyca słów 
Zbawiciela, których nie byli w stanie przeka- 
zać nam Ewangeliści bo w pisaną literę nie 
da się zamknąć ognia drgających życ em wy- 
razów. ; 

WYNIKI KONKURSU MUZYCZNEGO. 

Na oslatni konkurs muzyczny Rozgłośni 
Wileńskiej p. n. „Opera Popularna" nadesła- 
no kilkaset odpowiedzi. Rozwiązanie kon 
kursu i ogłoszenie listy szczęśliwców, którzy 
dzięki trafnym odpowiedziom zdobyli na- 
grody nastąpi przez mikrofon dzisiaj w soho- 
tę o godz. 18.30. 

WSPOMINKI HISTORYCZNE. 

Bieżący rok 1933 nasuwa wiele doniosłych 
wspomnień dziejowych faktów, które społe- 
czeństwo uczci specjalnym obchodem mają- 
cym się odbyć w miesiącach letnich. W związ 
ku z tem dr. Stanisław Lorentz wygłosi dzi- 
siaj o godz. 19.45 pogadankę, w której po- 
informuje radjosłuchaczy o rocznicach histo- 
rycznych, przypadajscych w tym roku, a łą- 
czących się z historj- Wilna. 

  

  

„Šmorgonja“, czyli racjonalizacja 
cyganerji. 

(Wywiad z p. prezesem R. W. Z. A, 
dziekanem L. Sleńdzińskim). 

Rozeszły się po mieście z waszecia 
pisane malupacieńkie zaproszenia, n. 
sobotni wieczór do murów po-Bazyl- 
jańskich. — „W ręce Państwa per- 
swadujemy i szczerem sercem czeka- 
my — Gospodarze”. 

— Kawał primaaprilisowy? Nie. 
To „Smorgonja*. Cyganerja rediyiva. 
Udajemy się więc do p. prezesa Slen- 
dzińskiego po informacje. : 

Co to będzie, a raczej co to jest 
Smorgonja? 

— Klub o charakterze artystyczn »- 
towarzyskim. Forma to dość rzadka + 
sferach artystowskich, Wilno jednak 
nie miało dotąd żadnego terenu e>- 
dziennej styczności ludzi sztuka, dla- 
iego forma klubu jest może najbar- 
dziej wskazana, 

Stosunek do R. W. Z. A. 
— Dość luźny. Nie wszyscy czł п- 

wchodzących w 
kład Rady będą nałeżeli do klubu i 

viqe versa, T. zn. — w klubie znajdują 
się 1” — i ludzie nie uprawiający ża- 
dnego rodzaju sztuki zawodowo, a po- 
Żyteczni skądinąd, 2” — arty: któ- 
rzy nie należą do Rady. Kryterja indy- 
widualne, kanony ogółno-klubowe, ba- 
lotaż, pozwolą zapewne zgrupówać w 
klubie większość ludzi wartościowycn 
dla wileńskiego życia artystycznego. 

A więc cel ogólny? 

„Podniesienie temperatury". 
Tak. Wilno jest mało ruchliwe, zwła- 
szcza jako zbiorowość. Liczymy na to, 
Że tak życie towarzyskie, jak i praca 
kulturalna klubu trochę nagrzeją at- 
mosferę... — Rzecz jasna, obejdzie b z 
tej rozpałonej blachy z akademji smoc 
gońskiej?... й 

Wiec jak? 

— Ambicja klubu będzie stać sie 
tyglem, w którymby się kształtował 
wyraz artystyczny Wilna. Wieczory 
dyskusyjne, muzykałne, scenka ekspe - 
rymentalna, wszystko to będzie miało 
rolę prób generalnych w gronie klu- 

bu, nim ujrzy „blask kinkietów** wo- 
bec szerszej publiczności. Również 
planujemy stałą wystawę obrazów, 
zmienianych co pewien czas, oraz ros- 
szerzenie czytelni. Także kabaret ar- 
tystyczny, którego początek przynie- 
sie sobota... Klub już dziś liczy około 
46 osób. Sądzić nałeży, że nie zbrak- 
nie chętnych do pracy. 

Jakieś stanowisko ogólne? 
—.No zapewne. Niesposób praco- 

wać wspólnie bez tego. Jest to rzecz 
do osiągnięcia. Podstawa na dziś - - 
regjonalizm. Tylko nie prowincjona- 
lizm, a regjonalizm, tak jak się go 
pojmuje w Europie, 

W dalszej rozmowie przechodzimy 
do spraw czytelni. Dowiaduję się, że 
Rada czyni starania, aby uzyskać pis- 
ma artystyczne sowieckie. Pozatem 
organizuje się i bibljoteczka. Są obie- 
cane wartościowe albumy. Dyr. Mi- 
chalski z Warszawy ma przysyłać eg 
zemplarze z państwowych zakupów . 
Słowem horoskopy jak najlepsze. 

Czemuż jednak nie wolno palić 
w czytelni? — stawiam takie małe 
pytanie na zakończenie. Całe szczę- 
Ście, że żaden agent P. M. T. nie wsu- 
nął tam nosa a toby ogłosili, że właś 
nie dlatego słaba frekwencja w czy- 
telni... — No nie! — sprzeciwia się 
prof Slendziński. — ludzie jeszcze nie 
przywykli, (Wilno, Wilno, kiwam glo 
wą) nie oswoili się. Remont w loka- 
lu... Jak się zrobi wentylatory... Cho- 
ciaż z drugiej strony—cela Konrada. - 

Ale mniejsza o to: Prof. Ślendziń- 
ski mówi z przekonaniem. Wierzy, że 
zaczęty ruch da rezultaty. Ba, gdyby 
nawet nie wiecej, jak racjonalizację 
życia cyganerji wileńskiej, emigraej; 
z kawiarn i „t. p.“... do klubu i dobrze 
juž dziš zaopatrzonej czytelni, to i tak 
zysk czysty. Co ponadto, Wiilenczu- 
kom perswadować będzim, bo to już 
ani. czut* nie bynajmniej. jim 

° Sprostowanie. 
Do wczorajszego opisu pogrzebu Ś. p. ge- 

nerałowej W. Konarzewskiej zakradły się 
dwa błędy: w tytule zamiast „wPunžūnach“ 
powinno być „w Punżankach* i na końcu za 
miast „Prużanki* powinno być „Punżanki* 

   

              

   

  

      

Niski blondynek, e tępym wyrazie twarzy. 
Franciszek Mikłaszewicz, lat 26, były kon- 
dukter, stały mieszkaniec Wiilna, właścieiel 
trzech domków na przedmieściu. 

— Czy przyznajecie się do tego, że w dn. 
9 lipca 1932 roku, na łące koło staeji kol. 
Kamionka, w gminie erańskiej, zabiliście 
dwcma wystrzałami z rewolweru Marję Jew 
siewieką, bileterkę na stacji wymienionej? 

— Przyznaję się — odpowiada cicho M. 
— Czy chcecie złożyć wyjaśnienia? 
— Nie wiem jak to... — urywa i zalewa 

śię łzami, szlochająe jak dziecko. 
— Skąd otrzymaliście rewolwer? 
M. miłezy, Szłoch nie pozwala mu mówić. 
— Siadajcie — mówi do oskarżonego pre 

zes Brzczowski i poleca sprowadzić siostrę 
zabitej, Annę J. 

— (Co wiem w iej sprawie? — powtarza 
pytanie Anna J. — Zabił siostrę przy mnie 
na iące, Poznał ją w Wilnie Oświadezył się, 
ale siestra nie cheiala go. Przyjeżdżał miiao 
to często do nas na siaeję. Przyjmowaliśmy 

ge jako gościa, choć siostrze nie podobały 
się jego wizyty. — 8 lipea przyjechał w noty. 
Cheiał spać na podwórzu. Posłałam mu w 
składziku. Nazajutrz wstał, zjadł śniadanie i 
chciał by siostra poszła z nim do lasu na 
jagody. Nie zgodziła się. Poszliśmy razem 
grabić siano na łąkę. Pomagał nam, Był nie 
grzeczny w stosunku do siestry. Kiedy pow 
racaliśmy, wyjął rewolwer i strzekł siostrze 
w pleey. Upadła jęcząc. Dawała eznaki życia, 
Te wtedy, chociaż usiłowałam odebrać mu 
broń, zagrcził mnie rewolwerem i- strzelił 
do siostry po raz drugi. 

— Czy przyjechał wtedy trzeźwy? 
— Tak trzeźwy zupełnie. 
— Proszę siadać — mówi prezes po zba- 

daniu tego świadka i zwraca się de oskar- 

Łzy zabójcy. 
żemego — Może oskarżony teraz złoży wyjaš 
nienia? 

Mikłaszewicz wstaje, ociera łzy i cichym 
głosem, który stopniowo krzepnie, zaczyna: 

— Serce dużo mówić nie pozwala, opo- 
wiem krótko. 3 

Pcznałem Marję J. w Wilnie. Podobała 
mi się bardzo. Oświadezyłem się o jej rękę 
w tymże dniu. Powiedziała, że narazie zgo 
dy dać nie może że, bo musi mnie poznać, ale 
mnie się zdawało, że wszystko będzie dob- 
rze. Stosunki między nami były bardzo dob- 
re, Dnia 3 lipca mieliśmy dać na zapowiedzi, 
9 lipca kiedy odpoczywałiśmy w gaju po pra 
cy na łące, zacząłem przysuwać się do niej. 
Odiracila mnie. Nie rozumiałem dlaczego, bo 

przed kilku minutami piliśmy koło studni 
wodę, śmieliśmy się i żartowaliśmy. Odtrąci 
ła i powiedziała — „peszoł won*, ty „żulik 
wileński, „rozbójnik*, Wėwezas zdarzył się 
ten wypadek. 

— To za to trzeba było zabijać? 
— Trudno, zdarzyło się. 

— Jakte zdarzyło się. Mało jest dziew- 
czyn na świecie? — Mogliście sobie znaleźć 
inną. A czy przedtem miefiście narzeczone? 

— Tak, miałem kilka, 
— (óż robiliście po zabójstwie? 
— Zbiegłem i ukrywałem się w lasach. 

Jadłem owoce, orzechy. 
Następnie przed sądem przesunęło się kił 

ku świadków, ustalających stosunki rodzinne 
oskarżonego i zabitej, 

Zeznawał brat zabitej, student 0. 5. В. 
Władysław Jewsiewieki, matka oskarżonego. 
2 e Sea 
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— Przewidywany przebieg pogody w dnin 
1 kwietnia według PIM-a, Zachmurzenie du- 
że, miejscami deszcze, oraz skłonu do 
burz. Chłodniej, umiarkowane wiatry zachod 
nie. 

  

  

OSOBISTA 

— Audjencje u p. Wojewody. W 
związku z objęciem przez p. wc 1 
szezołła stanowiska wojewody v - 
skiego przybywają do Urzędu Woje- 
wódzkiego liczne reprezentacje miej 
scowych organizacyj i stowarzyszeń. 
aby przedstawić się nowemu wojewo- 
dzie. W ostatnich dniach przyjęte bv- 
ły na audjencjach m. in. reprrzenta- 
cje następujące: Prezydjum Braniej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademi- 
ckiej Uniwersytetu Stefana Batorego. 
prezydjum związku Inwalidów R. P 
okręgu wileńskiego (mjr. Profic, prze 
wodniczący i p. Chrystowski, sekr.,, 
prezydjum wil. okręgu Związku Strze 
leckiego (prez. zarz. płk. Dobaczew- 
ski, wiceprez. Marj. Biernacki, k-dt 
kpt. Ptaszyński, czł. zarz. Bayer). De 
legacja Koła Pań LOPP: (panie prof. 
Michejdzina i Kempistowa) zaprosiła 
Pp. Wojewodę na koncert na cele ob 
rony przeciwgazowej w dniu 1 kwie- 
tnia w Białej Sali Pałacu Reprezenta- 
cyjnego. 

   

    

SPRAWY SZKOLNE 
— Przedstawienie szkołne, W dniu 2 b.m 

o godz. 18 odbędzie się w Państw, Szkole 
Przemysłowo — Handlowej ul. Królewska % 
przedstawienie urządzone staraniem uczea!: 
tejże szkoły na dochód Koła Opieki Rodz:- 
cielskiej. Program stanowią inscenizacje bal 
ład i pi=śni. 

Dekoracje i kostjamy własnego pomysłu. 
Wstęp dla dorosłych 1 zł, — dla młodzieży 
50 gr. 

HARCERSKA 
— Akad. Drużyna Harcerska podaje do 

wiadomości swych członków i senjorów, 
organizuje wycieczkę na premjerę „Czerw. 
nej limuzyny“ w sobotę dnia 1 Ikwietnia rb. 
Zbiórka w foyer Teatru Wielkiego na Pohu 
lance o g. 19,30. Zgłoszenia przyjmuje p. St. 
Kondracki (Bursa Akad), 

Z POCZTY 
— Odezyt. Staraniom Sekcji Kulturalno - 

Oświatowej Pocztowego P. W. i W. F. w 
Wilnie wygłosi dnia £ kwietnia w sal ret 
licy pocztowej przy ulicy Ś. Jańskiej 13, kpr. 
Konig Komendant Obwodu P. W. 5 p. p. Leg. 
odczyt na temat „Organiizacja P. W, w Pal 
sce i krajach ościennych”. 

Po odczycie zespół amatorski Sekcji od: 
gra sztukę teatralną. 

Początek odczytu o godz. 20. Wstęp wol 

  

  

   
    

  

ny 2 

ZEBRANIA I ODCZYTY: 
— £ Koła P. O, W. W dniu 2 kwietnia w 

niedzielę © godz. 5 po południu w lokalu 
„Kurjera Wileńksiego* przy ulicy Biskupiej 
4 odbędzie się towarzyska herbatka P. 0, W. 
w czasie której p. poseł R. Podoski wygłasi 
odczyt o sytuacji politycznej, zaś p, dyr. WŁ. 
Wiielhorski odpowiadać będzie na zapytania 
w sprawie wygłoszonego referatu na poy- 

rzedniej herbatce. 
— Z Legjonu Młodych. W dn. 2 kwietnia 

(niedziela) o godz. 12 w lokalu Legjonu Mło 
dych ul. Królewska 5 m. 22 odbędzie się zeb 
ranie organizacyjno — informacyjne Obwo 
du Wiilno — Miasto. 

Komenda Okręgu 

  

Wiileiskiego WZYWA. 

    

WŁADYSŁAW JEWSIEWICKI. 

Mustafa Kemal Pasza 

  

wszystkich członków i kandydatów do sta 
wienia się. 

Sympatycy mile widziani. 
— Odczyt z przezroczami pod tyt. „Gotyk 

wileński. Dnia 1 kwietnia 1933 roku o g 
6 pp. w lokalu Państw. Gimnazjum im, Jul 
Słowackiego (Dominikańska 3) odbędzie się 
słaraniem Koła Krajoznawczego im. J. Kas- 
prowicza przy wymienionem Gimnazjum od- 
czyt z przezroc ni p. t. „Gotyk wileński". 

Odczyt wygłos p. Adam Krz mień, s:kre- 
tarz Połskiego T-wa Krajoznawczego. 

—— Komunikat Ochotniczej Straży Pożar 
nej m. Wilna. Zarząd Ochotniczej Straży Po 

    

    

  

żarnej miasta Wlilna wzywa wszystkich człon 
  

'ków czynnych i członkiń dr y Samarytań 
skiej do stawienia się na zbiórkę dnia 2 kw.e 
Inia 1933 r. o godz, 9 rano w lokału przy ul. 
Niemieckiej Nr. 4 m. 20. 

— Zebranie Zw. Spółdzielni Polskich. -- 
W Wjinie dnia 2 kwietnia 1933 r, odbędą się 
w lokalu Techników przy ulcy Wfileńskij 
33 następu zebrania przedstawicieli Sp-n' 
tegoż Związku. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie (Sejmik) dn. 
2 kwietnia rb. o godz. 9 m. 30. , 

Doroczna Konferencja Spółdzielni na Wi- 
leńszc ie, godz. 10, 

nie Wy. u Mleczarskiego godz. 
5 po poł. odbędzie się w łokalu Oddziału — 
(wejście od ul. Jagiellońskiej 2). 

Wszyscy delegaci przybywający z okolic 
odległych więcej niż 30 klm. od Wilna korzy 
stać będą w drodze powrotnej ze zniżki kole 
jowej. 

— Baezność Padoiicerowie Rezerwy. — 
W niedzielę dnia 2 kwietnia br. o godz. 16 
w lokalu azku (ul. Uniwersytecka 1 m 
1-a) odbędzie się Zebranie Informacyjne о- 

#2 odczyt wygłoszony przez p. kpt. Koniga 
pod tytułem „Broń pancerna", 

— Zebranie odczytowe Zw. Hodoweói: 
Drebiu odbędzie się w niedzielę dnia 2-go 
kwietnia rb. o godz. 4 po poł. w dużej sali 
praccwni przyrodniczej, wej: z Małej Po 
hulanki przez bramę Zwierzyń 

Referat urozmaicony przezr: 
bezpłatny, goście i sympaty 
Po referacie dyskusja, komu 

   

      

  

       

   

   

    

    
  

   
czami. Wsięp 

mile widziani. 
y Związkn, 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

    

   

  

    
   

  

U Miodzieży Rzemieślniczej. Zarząd 
łu Zrzeszenia Młod Rzem          

czej i Przemysłowej im. Stanisława Wysp 
skiego, niniejszem zaprasza członków i sym 
patyków na wieczór artystyczny, który odb? 
dzie się w dniu 1 kwietnia rb, w lokalu Re- 
sursy Rzemieślniczej (ul. Bakszta 2). Pocza- 
tek o godz. 19. Goście mile widziani. 

# 
Zarząd Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 

Rzemieślniczej i Przemysłowej lim. „Filare- 
tów* — zawiadamia członków i sympatyków 
iż w dniu 2 kwietnia rb. o godz. 18 m. 40 
odbędzie się III Wieczór Fi м 10 
kału Zrzeszenia, przy ulic; Jagiellońs 
Nr. 8-23. 

Wistęp wolny. 

  

    

     

    

   
    

  

RÓŻNE. 
— Kazimiera IHłakowiczówna i Włodzi- 

mierz Korstk na rzecz ratowania Bazyliki 
Wileńskiej. — Dzień 2 kwietnia rb, — Dzisń 
Ratowania Bazyliki Wileńskiej — Dzień O 
fiarności Społecznej — zostaje poprzedzany 
samorzulnemi aktami ofiarności ze strony Ka 
zimiery Iłakowiczówny oraz Wiadzimierza 
Korsaka, znanego i lubianego artysty mala 
rza. P. Kazimiera Iłłakowiczówna ofiarowała 
60 egz. swego zbiorku pozzyj, każdy egzem 
plerz zaopatrzyła własnoręcznym podpisem. 
P. Witodzimierz Korsak ofiarował wspaniały 
obraz, rysowany kolorowem piórkiem pot 
„Jezioro leśne". Zbiórki  poezyj Kazimiery 

    

    

     Tłłakowiczówny ukażą się w sprzedz 
2 kwietnia rb. przy stolikach na ulicy, w księ 
garniach — zamówią je bibljoteki szkolny, 
wojskowe i t. d. Cena 1 egz, Ten hojny 
dar. Komitet Ratowania Bazyliki Wileńskiej 
przyjął wdzięcznem sercem, niechże społe- 
czeństwo nie zawiedzie! 

TEATR I MUZYKA 
— Teftr Wiełki na Pohulance — dzisiej- 

sza premjera „Czerwonej limuzyny* zgroma- 
dzi niewątpliwie liczne rzesze publiczności, 
tak ze względu na popularność autora Ta- 
deusza Łopalewskiego, jak i samą sztukę, któ 
ra jak dochodzą wieści z zą kulis, jest dosko 
nała i otrzymała świetną obsadę, ciekawą 
reżyserję i przepiękne dekor. „ „Czerwona 
limuzyna* grana będzie po drugi w nie 
dzielę 2 kwietnia. 

— Jurtzejszy poranek dła dzieci — będz'e 
nieodwołalnie ostatniiem przedstawieniem 
rodziejskiej baśni „W szponach czarownicy”. 
Ceny propagandowe (od 20 gr.). 

— Niedzielna popołudniówka, W niedzie?ė 
2 kwietnia o godz. 4 pp. kapitalna komedja 
„Omal nie noc poślubna*; 

py „Lutnia*. 
g wicsenny*. Dziś ukaże się po 
paniale wystawłona nowa rewja 
enny“, oblitu a w ostatnie no 

wości sezonu, utwory oryginalne, pełne hu- 
moru i werwy. W wykonaniu bogatego pro- 
ś$ramu skład. *rów, na 
tle malewn :h dekor. biorą udział 
wszystkiie s ystyczne z Elną Gistedt na 
czele, oraz zespół girls. Na premjerze — 
rewja doznała nader sympatycznego przyję 
cia ze. strony publiczności. Reżyserja K. Wy. 
wiez-Wiichrowskiego. Początek o godz. 8. 
Zniżki. ważne. 

— Jutrzejsza popołudniówka w teatrze 
„Lutnia*, 2 b. m. na przedstawieniu popołud 
niowem po cenach zniżonych, ukaże się melo 
dyjna operetka Lehara „Wesoła wdówka” 

*lną Gistedt w roli tytułowej. Obsąda prem 
jerowa. Ceny zniżone. Początek o godz. 4-ei 

Poranek—koneert kompozytorski w 
„Lutni“. Jutro, w niedzielę o godz. 12.30 pop. 
odbędzie się Ww ,, 

cert kompozytor 
okazji 25- ział 6 7 
konaniu programu biorą udział soliści - 
leńskiego zespołu operowego, plianistka —- 
Qtga Wizun, oraz chór pocztowców, pod dvr. 

  

   

              

    

  

    

  

   

  

  

  

   

    

     

  

  

  

    

    

   
  

     

  

      

Władysława Szczapańskiog elem udostęp 
i kompozytorskiego i 

publiczności — ceny na poranck wyznaczono 

  

małne od 30 gr. 
— Dziś wielki. koncert symfoniczny z so- 

Lstą-ociemniałym wirtuczem Imre Ungarem, 
który wykona z towarzyszeniem orkiestry 
Konserwatorjum miejscowego pod batutą 
dyr. Adama Wyleżyńskiego, dwa koncerty 
fortepja >; J. S. Bacha d-moll i L. Beelho 
vena g-dur. Ponieważ jest lo pierwszy w se 
zonie bieżącym koncert symfoni 

ze względu na świetny program i ox 
cynującego 
ogromne 
się w: Sali Konserw: 
cie od ul. Końskiej 1. E 
wi Pozostałe bilety w 

     

  

     

  

    

  

ię fas- 
isty — koncert ten wzbudza 

Koncert odbędzie 
um (Wielka 47), we;ś 

  

    

            
Konserwa- E kasie 

torjum od godz, 11-ej rano. 

— Koncert Koła Pań L. O. P. P. w Pala- 

  

eu Reprezentacyjnym. Slaraniem Pań Koła 
L. O. P. P. czyli cbrony przeciwgazowej 
wietrznej, odbędzi» się 1, 4. koncert w 

łacu, znanych ze swej wybornej 
i estetycznego w. 
ów koncertu, któ й 

е lalenty na wspomoženie prac Kola, mo- 
wią, za siebie. Całe Wilno zna w 
ziom artystyczny kwartetu p. 

dóchows piękny głos p. chowskiej 
a p. Braunówna i p. Szymański, stali się w 
diągu zimy ulubieńcami teatralnej publiczna- 
ści wileńskiej. Należy więc sądzić że ten kon 
cert będzie jedną z najpiękhiejszych ji- 
prez lego rodzaju w tym sezonie. 

  

       

   
   

   

    

   

    

     

   

  

    

  

OikkLliii i LLS 4 

Pogryzł ludzi w kościele. 
Wczoraj w godzinach porannych w koś- 

ciele Św. Kazimierza wydarzył się następują - 

cy niezwykły wypadek. 
Obecny w kościele urzędnik magistracki, 

pogrążony zdawało się w modlitwie zerwał 
się nagle na nogi, z furją rzucił się na obec: 
nych w kościele i żaczął ich gryźć. 

Rozpoczęło się od tego, iż warjat zbliżył 
się do pewnego przysłuchującego się odpra 
wianemu nabożeństwu pana i objął ge, czy- 
niac wrażenie, że chce go pocałować, Pan ów 
mocno zdziwiony spojrzał na niego i oświad 
czył „Ja pana nie znam*, W tej jednak chwi- 
li poczuł że został ugryziony w twarz. 

Wśród cheenych w kościele powstała zra 

i europeizacja Turcji. 
(Ciąg dalszy). 

Dużo robiło czytanie książek fran 
cuskich i innych oraz wychowywanie 
dzieci przez guwernantki, sprowadza- 
ne z Europy. 

Już za sułtana Murada V otrzy- 
muje Turcja konstytucję i parlament. 
Następny sułtan Abdul Hamid parla- 
mentu nie zwołał ani razu, wprowa- 
dzając rządy absolutne. Partja „Po 
stęp i Jedność* (Ittihad vo Terakv) 
zwana poprostu młodoturecką, która 
rekrutowała się przeważnie z pośród 
młodych oficerów, wzięła sobie za ceł 
przywrócenie praw konstytucji i par: 
lamentu oraz zmuszenie sułtan do 
wprowadzenia szeregu reform, któ- 
reby pozwoliły zbliżyć się Turcji do 
zachodu. Wywołana przez nich rewo- 
lucja w 1908 r. zdetronizowała Abdui 
Hamida, który przez 338 lata gnębił 
kraj surowemi rządami, zabijając w 
zarodku wszelkie przejawy ruchów 
liberalnych w społeczeństwie. Musiał 
jednak robić pewne ustępstwa na ko- 
rzyść wojska, gdyż oficerów wysyła: 
no zagranicę na studja wojskowe nie- 
zbędne dla armji. Stąd najbardziej 
wykształcona, jak zobaczymy później, 

najbardziej postępową była klasa woj 

skowa. 5 
Na tron wstępuje Mahamed Ri- 

szad, jako monarcha konstytucyjny, 
zwołując parlament i senat. 

Już, jak wiadomo, Abdul Hamid 

goszcząc u siebie kaisera Wilhelma It 

zmienił dawną politykę frankofilską 
na germanofilską. Partja „Postęp i 

Jedność* podkreśliła ten kierunek 

wyraźniej. Pańowanie jej trwało do 

roku 1918 t. j. do końca wojny Świa- 

  

towej. Germanofilskie nastawienie ich 
polityki zgubiło kraj. Niemcy, zdając 
sobie doskonale sprawę z doniosłości 
posiadania Turcji w sferze swych 
wpływów, wciągnęły ją do wojny. 
Rząd konstantynopolitański stanął do 
wałki po stronie państw centralnych. 
Jednak krok był mylny, bo wojna świa 
towa "skończyła się zwycięstwem 
państw sprzymierzonych. 

Następuje rozejm w Mudros w pa- 
ździerniku 1918 r., nieco później trak- 
tat sewrski (10.VIIT. 1920 r.), który о- 
graniczył państwo iureckie do małego 
terytorjum Azji Mniejszej. Na podsta- 
wie tego traktatu sułtan mógł mieć tyl- 
ko 620 żołnierzy jako gwardję przy- 
boczną, 30 tys. wojska najemnego л 
zakazem poboru i 6 konirtorpedc 
ców dla zwalczania przemytu. Cieśni 
nv były w rękach sojńszników. 

Swą lekkomyślną politykę okupili 
śmiercią lub więzieniem. Nawet tych, 
którzy schronili się zagranicę Nemezis 
dziejowa zdołała odszukać. Tak zginął 
przywódca partji Enwer Pasza, wiei- 

ki wezyr — Tałaat Pasza i inni. W са- 
łym kraju, gdy przegrana była oczywi- 
sła, wybuchła wielka nienawiść 
ku nim za zgubne rządy oraz te- 
ror, stosowany względem swych prze- 
ciwników, politycznych. 

Po rozejmie w Mudros, gdy cieśni- 
ny Dardanelskie zostały otwarte, za- 
witała do Kanstantynopola olbrzymia 
flota angielsko-francusko-włosko-gre- 
cka. Turcja popadła w 5-letni okres 
niewoli, który był najcięższy w jej 

ji i nigdy przedtem nie znajdo- 
wała się w tak okropnych warunkach 

  

  

  

  

    

    

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

zumiała panika, Nikt nie przypuszezał, że 
ma się do czynienia z warjatem. Myślano że 
jest to jakiś łcbuz, Zawezwano policję. Funk 
cjenarjusze policji pó dłuższej wałcę obez: 
władnili i przewieźli do aresztu centralnego. 

Dopiero tam wyjaśniło się, że osobnik 
ów zwarjował, 

Do aresztu zawezwano karetkę pogotowia. 
ratunkowego, którą przewieziono  nieszczę- 
śliwego do wydziału psychjatrycznego szpi- 
tala żydowskiego, 

Dotychczas ustalono jedynie, że nieszsczę- 
śliwym furjatem jest urzędnik magistracki, 
Nazwisko jego detychezas jest nieznane. 

i ciężkiej sytuacji. W pierwszych 
dniach tygodnia okupacji Konsłanty- 
mopola trwały uczty i krwawe gody. 
Zdzierano i poniewierano flagi tu- 
reckie, bito, znęcano się i opluwano 
Turków. Obchodzono się bez pardo 
nu i w okrutny sposób. Smutek i roz- 
pacz zapanowały nad prześliczną sto- 
licą Bosforu. Czerń ormiańska i grec- 
ka hulała sobie na dobre z biednym 
ludem tureckim, który od czasu do 

czasu mścił się w postaci tajemni- 
czych strzałów. Nocami słychać bylo 
jęki mordowanych. Zdawało się, ż2 

gwiazda, wyznaczona przez Ałłaha, 
by zawsze prowadziła prowawiernyca 

Turków do zwycięstw i potęgi —zblą- 
dziła w swym biegu i już nie odnaj- 
dzie dawnego kierunku. Wielkie mo. 
caństwa jak hjeny czekały na zgon. 
Jednak Bóg wysłuchał modłów pra- 
wowiernych, zasyłanych z przepełnio- 
nych ludem meczetów. 

Zjawia się oto mąż, który stał się 
bohaterem narodowym Turcji, uwal- 

niając ją od niewoli, a prowadząc ku 
światłu cywilizacji europejski:j, W 

    

    

takich to okolicznościach zacząt dzia- - 
łać Mustafa Kemal Pasza. 

A teraz zapoznajmy się z jeg» ży- 

ciorysem wedug księgi mu poświęra- 
nej p. t. „Tiirkiin Ałtyn Kitaby“ (Zło- 
ta księga Turka), wydanej w S$ am 

bule w 1928 r., — by pój za nm 

i notować zmagania jego w walkach 
o wolność narodu. 

Mustafa urodził się w Sałoni «ach 
w Macedonji w 1875 r. Ojciee jego 
był urzędnikiem celnym. Ciekawym 
a nawet ważnym momentem, który 
znalazł odbicie w jego życiu była 
chwiła oddania Mustafy do szkoły. 
Ojciec chciał go oddać do szkoły no- 
woniedotowej, tymczasem: matka,. bę- 
dąe bardziej religijną, wolała, by syn. 
według dawnego zwyczaju został z 
pieśniami religijnemi wprowadzony 

  

   

   

Teatry i-kina na ratowanie 
Bazyliki Wileńskiej. 

Dzień 2 kwietnia rb., wiemy 
„Dniem Ratowania Bazyli 
terenie całej Polski, nic 
dzień ten będzie pod szczególnym znaki 
ofiarności w samem Wilnie. Dzięki niej. 
wie Komitetu Ratowania Bazyli 
— Teatry nasze, a więc „Lutnia 
Pohulance ofiarowaly w 
na cel: Ratowa 
teatrami poszły 
ja, Casino, Hel 

ja, Hollywood i V 
od wszystkich przed 
my brutto. Nii 

    
   

   šlenskiuj 
i Teatr na      

      

    

    

   

    

   

  

ny być przepełnione, w ten bowiem sposób 
przyczynimy się także w wydałny sposób do 
powiększenia funduszów na potrzeby du: 
szych prac i robót dokoła ratowania jednego 
z najwspanialszych pomników naszej kultu 
ny. A więc należy oczekiwać całe Wilno w 
teatrach i klinach. 

    

  

Dźwięk. 

NA WILEŃSKIM BRUKU- 
WYŁUDZENIE 10060 ZŁ, Z P. K. 0. 

NA PODSTAWIE SFAŁSZOWANYCH 
KSIĄŻECZEK. 

Wiieńska pelieja śledcza poszukuje obec- 
nie sprytnege na podstawie 
stałszowanej ksią ędnościowej P. 
K. O. zdołał podjąć w miejseewych oddzia- 
tach poeztowych zgórą 1000 zł. 

Jak się ckazałe sprytny ten «szust w cią- 
gu dwóch dni, 27 i 28 marca, zdążył odwie- 

  

   

    

     dzić wszystkie 10 oddziałów peczty wileū- 
skiej, i pi pemacy sfałszowanej książeczki 
P, K. O. wyłudzić ed k    

  

   

tę samą eczkę, sprytny oszust podjął 
pieniądze dwukrotnie w tym samym dniu i 
tym samym urzędz 

Os; 
zn. dnia 28 marca, 
Spra tą zainieresowała się prokuratura, 

która wszezęła dcehodzenia. Narxzie 0Szu- 
sta nie zatrzymano. 

  

ne dopiero nazajutrz t. 

    

Nr. 85 (2626) 

Nie Walter lrcz Wiikaniec. 
Z czterech młodocianych przestępców, u- 

karanych za nieudany napad rabunkowy Di: 
kupca z Antokolu, trzech było karanych sa 
downie przedtem, a mianow: Uszpulewicz, 
Stefanowl'cz į Wilkaniee. Wałter natomiast 
nie znał jeszcze ławy sądowej. Prostujemy 
ten, na prośbę pani: Walter matki Waltera. 
błąd zecerski, jaki zainstniał w sprawozd 
miu sądowem z tego procesu, a wskutek któ 
rego złożono podczas wymie ni ranycir 
przedtem sądownie, zamiast nazwiska Wii- 
kańca nazwisko Waltera. 

OFIARY. 
23 przekazana została na PRO. 

przez Red „Kurj, Wil-Nowogr.* dla Ko» 
mitetu Pow. dia bezrobotnych — jako do- 
chód z imprezy odbytej w dniu 19 m 
rb. — Kierownictwo Szk. Pow. w Łóżkach 
poczla Niechn.ewicz 

  

   
    

  

    
   

  

Ofiara zł 

  

   

      

Na obiady dla dz 
ra Wil." zł. 4. 

io wspólpracowniew 

   

    

DZIŚ! Najwięk. D t | Džwiet, Ki; REWJA | 229 ман Drama: | kd REWJA 
Sala Miejska > a Sala Miejska przebój sezonu! ъ matki i ul. Ostrobramska 5 

BALKON 
30 groszy 
na wszystkie seanse 

PAN 
Ceny znacznie zniżone ! 

COHN i KELLY w HOLLYWOOD 

Sensac. NAD PROGRAM 

Specjalny film z procesu 

р 2151 

Rity Gorgonowej 
Wizja lokalna na miejscu zbrodni Początek o g 5—7—0, w sobotę i niedzielę od 3 ej 

uł Ostrobramska 5 

PARTER 

ой & ar. 
na wszystkie seanse 

2 przeboje w jednym programie! 

Najlepsza i najzabawniejsza K OMED JA, tryskajaca niebywslym dotąd szczerym humorem. 

  

  

Tel. 5-28 A RR 3 2) 9-letnie cudowne dziecko oczaruje i olśni mistrzow- В ekranu, fenomen XX wieku JACKIE COOPER ską grą i mimiką w filmie DONOVAN 

Władca tłu- V L A Ę TA B U 8 i A gi w swej przebojowej komedji filmowej ów, król 
: BE OBRAZA MAJESTATU 

Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołkał Film śpiewany i mówiony po czesku i po polsku NAD PROGRAM: Urozmałcone dodatki dźwiękowe. — Scanse: 4—6—8—10.15, w sobotę i niedz. od 2-ej 
Już ® ® p p Film owiany czarem węgierskiej mu- 

zyki, pulsujący węrwą i tempers- Tesa |vra Weojerska milošt сс 
A DNIACH! węgierskiej sztuki filmowej 
  

DZIŚ! Arcydo- 

wcipna komed. 

Dźwięk. Kino-ieair | 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 | 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

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

Ceny miejsc na wszystkie seanse od 30 gr. 

DZIŚ! Monument, arcvdzielo dźwięk. p, t. 

  

WYSTAWA 

Tylko do 5 kwietnia. 

Wstęp wolny — 

+
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
3
0
6
 

KILIMÓW GLINIAŃSKICH | 
wytw. L. Wąsickiego — Trocka 2, hot, „Grand* 

Ceny reklamowe. 
Dla P. T. oficerow, urzędników państwowych 
i samorządowych — dogodne warunki spłsty, 

į 

  

  

PROSZEK 

„KOGUTEK 
[ аеа оОяОЗстст: | 
Z NAJUPORCZYWSZY 

BOL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcza- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 

nalnych proszków z  „Kogutkiem*, 
Gąseckicgo, znanych od lat trzydzie- 
siu i wystrzegać sie naśladownietw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. 

   

    

     

     

  

ea LL   

- Ogłoszenie. 
Dyrekcja Szkoły Technicznej 
wiadomości, do 

przy ul. Holendernia 12. 
Obecność wszystkich rodziców względ- 

nie opiekunów jest obowiązująca. 

do szkoły parafjalnej. Nie chcąc mart 
wić matki, ojciec ustąpił, lecz wkrót- 
ce przeprowadził go do szkoły nowo- 
medotowej. Mały Mustafa nie był tu 
długo. Będąc z natury energiczny i 
skory do czynu, pobił się z kolegą, 
za co został zbity do krwi przez nau- 
czyciela. Do tej szkoły już nie wrócił 
W sąsiedztwie żył major Kadry B. 
syn którego uczył się w korpusie ka- 
detów. Mustafa zapałał chęcią wstą- 

pienia tamże, i pomimo sprzeciwu 
matki, potajemnie składa egzamina 
wstępne, poczem rodzice zgodzili się 
na zapisanie go do korpusu kadetów. 
W tak młodym wieku wykazał już 
niezłomną wole i silne postanowier 
Będąc kadetem, w wieku lat 12 za- 
kochał się w 8-letniej swej sąsiadce 
i ażeby jej się przypodobać starał się 
być eleganckim, co zachowało sie 
dotychczas. 

     

    

  

Imię jego jak wiemy bylo Musta- 
fa. Tymczasem w szkole nauce е 
również miał to imię. Wobec tego, że 

nazwisk wtedy jeszcze Turcy nie 
mieli, nauczyciel żeby uniknąć niepo - 
rozumień nazwał go Mustafa Kemal. 
dodając ostatnie słowo brzmiące do- 
słownie doskonały, życząc mu м 7 
ciu zdobycia pełnego znaczenia lego 
słowa. Jak zobaczymy były to słowa 
prorocze. A więc Mustafa Kemal. 
W. korpusie uczono najwięcej nauk 
matematycznych. Tymczasem Musta- 

fa Kemał miał wielki pociąg do lite- 

ratury. Jednym z koleg. jego był pr 
znakomity poeta turecki Omei 
. Pod jego wpływem zaczął zaj- 

mować się poezją. Stopień zaintereso 
wania wkrótce spadł, dzięki żartowi 

nauczyciela, który mu powiedział, że 
poezja zabija w nim wojskowego. 
Kemal wojskowość więcej lubi od li- 
teratury, więc zrezygnował z ostat- 

niej. Tak trwało ie w korpusie 
Po ukończeniu wstępuje do Wyż 

      

         

  

     
     

   

  

Drukarnia „ZNICZ*%, Wiłno: Biskupia 4, tel. 3-40 

podaje 
że zebranie rodziców 

uczniów Państw. Szkoły Techn. w Wilnie 
(niedziela wywiadowcza) odbędzie się dnia 
2 kwietnia r. b. o godz. 12-ej w gm. szkoły 

ФФэч° 

| 
De sprzedania 

małe 

laboratorjum chem. 
Informacje: Biały zauł. 3 

(Zarzecze) 
w godz. 4—5 po poł. 

  

Da wynajęcia 
ładne 5 pokojowe mieszk. 
z wygodami, z 2-ma balk. 
Oglądać codz. od 11—13 

ul. Św. Filipa 4, m. 4 

Pokój 
do wynajęcia—słoueczny, 
umeblowany z wygodami 
ul. Wiłkomierska 3, m. 7 

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

czycielka. 

    

    
Szkoły Wojskowej „Mektebi Harbije* 
w Konstantynopolu. Tutaj całkowic > 
poświęca się naukom o sztuce wojeu- 
nej, chociaż od- czasu do czacu nie 
zapomina o literaturze, mając spec- 
jałne zdolności w tej dziedzinie. 

W tej szkole pojawia się nowa dzie 

dzina zainteresowania, a mianowicie 
prowadzenie dysput i krasomówstwa. 
Na przerwach uczniowie zbierali się 
w grupy i zakładali się, że w ciągu 
tylu to minut każdy z nich wygłosi 
na określony temat mowę, To bardzo 
rozwijało Kemala, wyrabiając zeń w 
przyszłości dobrego mów Dziw- 
ne, że w Szkole wojskowej zaczął 
panować ruch rewolucyjny wywoła- 
ny tyrańskiemi rządami Abdul На- 
mida, który zabraniał wykładania na 

uk politycznych. Dlaczego ten ruch 
pówstał właśnie w szkole wojskowej? 

będzie to zupełnie wytłumaczone 
gdy weźmiemy pod uwagę, że jak ju 
mówiłem. poprzednio. wojskowi byti 
warstwą najbardziej wykształconą. 

która moga wyjeżdżać na studja 7 

wodował powstanie tych ruchów i po- 
nauk politycznych może nawet i spo- 
wodowa powstanie tych ruchów i po- 
wolne acz skuteczne przesiąkanie nie 
mi młodych umysłów. Sułtan bał się, 
by poznanie czasów ,„Wiosny iudów 
48 roku” i prądów nurtujących Kurs 

już oddawna, nie nastrajało mło. 

ż liberalnie. Jednak tak się właś 
nie stało. Zjawiają się potajemnie Uu- 

rzędowo zabronione książki i powsta- 
"ją już tajne dyskusje na temat ustro- 
ju państwa i krytyka rządów sułtana 
Dużą rolę odegrały utwory znakomi- 
tego poety i patrjoty tureckiego Na- 

myk Kemala. W szkole tej spotkał się 
Kemal z Nawer Paszą swoim rywa- 
lem i przeciwnikiem politycznymi. 
Wtedy jeszcze między nimi powstało 

współzawodnictwo, które zresztą póź 
miej stale powtarzało się. Byli oni 

   

   

  

  

  

      

    

    

  

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu łub 
korepetycyj. 

Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekując 

5-cio 
pokojowe 
wykwintne mieszkanie 

odremontowane z wszyst- 
kiemi nowoczesnemi wy- 
godami do wynajęcia od 
zaraz.  Kalwsryjska 69, 

m, |. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

  

  

W rol. gł: Zuia Pogorzelska, Adolf Dymsza, 
Konrad Tom, Antoni Fertner i inni. Rewela- 
cyjny 

Początek sesnsów o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w sobotę i niedzielę od 2-ej 

PLAŃ w 
w czasie ubiegłej wojny z Niemcami. Wybuch tajnych fabryk amunicji. NAD PROGRAM: Wesoła komedja 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM< 

scenarjusz! Balkon 49 gr. Parter na | s. 

Niebywałe napięcie akcji. 

Tajniki sieci szpiegowskiej 

     

      
  

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

LEKCJE 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz.. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Wymaga 
nia skromne. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr.. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „b. naucz. gimnaz.* 

KUPIĘ 
folwark około 100 ha 
blisko szosy ew. stacji 
kolejowej, Zgłoszenia » 
podaniem warunków do 
administracji pod „fol. 

wark“, 

Zgłoszenia: 

  

SOM P> 

  

  

Tel. 11-10. 

  
obydwaj przywódcami klasy — En- 
wer by duszą klasy 1898, Kemal 1969 
rocznika, Mniej zdolny, lecz skoliga- 
cony z rodem książęcym, gdyż miał 
księżniczkę za żonę, górując pozatem 
starszeństwem o 2 lata miał Enwer 

nad Kemalem. Osobiście był 
„umny i powściągliwy, życie prowa; 
dził samotne i spokojne, prawie klasz- 
torne. Tymczasem Kemal przewyższał 
go dobremi manierami, towarzysko- 
ścią i temperamentem. Były to dwie 
natury pod każdym względem prze 
ciwne sobie. Przy takich stosunsach- 
z Enwerem doczekał się Kemal wojny 
światowej, będąc w cieniu obok swe- 
go starszego kolegi. 

   

Wedug ówczesnego zwyczaju po 
ukończeniu szkoły wojskowej szło się 
odrazu do Sztabu Generalnegv. bez 
służby w pułku. Jednak poza murami 
tej szkoły myśl rewolucyjna nie za- 
nikła. Powstała inicjatywa ro .pow= 
szechnienia tych idei wśród  młod- 
szych kolegów, pozostałych w szkole. 
Zaczynają wtedy wydawać dziennik 
pisany ręcznie. O istnieniu kółko do- 
szło do wiadomości inspektora szkoły 
Ismail Paszy. Zkolei dowiedział się 
o tem przez swych sgentów również 
sułtan. Posądzono Ismail Paszę » uk- 
rywanie przed władzami istnienia ko- 
ła rewołucjonistów. Ów ratując swoje 
stanowisko kategorycznie zaprzeczył. 
Zaczęto jednak śledzić, chociaż nara- 
zie bezskutecznie gdyż rewolucjeniści 
dobrze konspirowak się. Po ukończe- 
niu kursów Sztabu Generalnego Ke- 
mal został przeniesiony do pułku w 
randze rotmistrza. Nauka w szkołach 
skończyła s 

    

    

  

  

    

  

(D. c. n.) 

LEZ 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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