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DALICZE „ AARODOWEJ AŁWOLICJI 
(Od naszego berl'ńskiego koresponcenta). 

Niemiecka prawicowa prasa wy- 

raża niezadowolenie z powodu nie- 

pożądanego oddźwięku, jaki wywoła- 

ła w prasie zagranicznej t. zw. nie- 

miiecka rewolucja narodowa. 

To niezadowolenie, z punktu wi- 

dzenia panującej obecnie w  Niem- 

czech rasowej doktryny, nie jest uza- 

sadnione. Podług tej doktryny wszys- 

cy nie — Niemey siłą swoich biologi- 

cznych rasowych osobliwości wogóle 

nie są w stanie zrozumieć przejawie- 

nia się duszy niemieckiej. Od przy- 

wódców hitlerowskiej partji w ostat- 

nich czasach tak dużo słyszeliśmy © 

„rasowem wyczuciu* o „głosie krwi“ 

i t p., že byłoby niegrzecznością w 

stosunku do panów sytuacji nie przy- 

znać, że cudzoziemscy dziennikarze 

— Słowianie, Romanie, $emici, Tiur- 

kowie — nie są w stanie zasymilować 

specyficznej istoty „niemieckiej na- 

rodowej rewolucji*. Ale gdy my, za- 

graniczni dziennikarze, mocą naszych 

biołogicznych rasowych osobliwoš.i 

nie możemy zrozumieć istoty niemiec- 

kich wypadków, amusimy kierować 

się nie niemieckiemi, a ogólnoludz- 

kiemi pojęciami logiki, prawa, dobra 

i zła. Sądzimy, że filozofja relatywi- 

zmu została obalona już przed 25 

wiekami i że teorja bielogicznego ra- 

syzmu jest tylko jedną z odmian tego 

logicznie  zdyskredytowanego relaty- 

rzecz jasna, 

nie może przeszkadzać Niemcom w 

powtarzaniu omyłki przeszłości i skła 

daniu hołdów przeżytym koncepcjom. 

Możemy tylko wskazać na następst- 

wa, które wypływają z ich rasowej 

doktryny dla ich rodaków zagranicą. 

Jeżeli w Niemczech, według zało- 

żeń rasowej doktryny, żaden cudzo- 

ziemiec nie może być sędzią, adwoka- 

tem i t, d., bowiem nie posiada spe- 

cyficznie niemieckiego biologicznego 

rasowego wyczucia, to na jakie j- 

że podstawie żądają rów- 

nouprawnienia miemiec- 

kie mniejszości zagrani- 

cą? Alboż może Niemiec mocą swo- 

jej rasowej biologicznej odrębności 

posiadać polskie, litewskie, łotewskie, 

włoskie, czeskie rasowe wyczucie? 

„Nowe Niemcy* zrodzone przez 

„narodową rewolucję'* zaprzeczają w 

najbardziej kategorycznej formie za- 

sadzie równości ludzi. „Obywatelem 

może być tylko człowiek niemieckiej 

krwi” —- obwieszcza pierwszy punkt 

programu narodowo - socjalistycznej 

partji. Ten punkt stopniowo zrealizo- 

wany w innych krajach oznacza zu- 

pełnie zrezygnowanie z równoupraw- 

nienia narodowych mniejszości i za- 

chwiewa grunt pod nogami całej po- 
przedniej mniejszościowej polityki 

Niemiec na forum międzynarodowem 

Należy przypuszczać, że państwa, 

których mniejszościami tak namiętnie 

„opiekowały się* Niemcy, nie zanied- 

bają z tej konstelacji wyciągnąć nale- 

żnych wniosków, Jeżeli jakiekolwiek 

mniejszości potrzebują dziś gwaranto 

wanej międzynarodowemi umowami 

opieki, to tylko narodówe mniejszoś- 

ci zamieszkujące Niemcy. 

Szczególnie nieprawdopodobnym i 
niebywałym w czasach nowożytnych 

jest pochód hitlerowców przeciwko 
Żydom. Obraz tego pochodu z dwóch 

względów jest „moralnie przygniata- 

jący. 
Z jednej strony hitlerowska partja 

niedwuznacznie i bezapelacyjnie oś- 

wiadcza Żydom: „Precz!* Z jednej 

strony Żydzi są pozbawiani wszyst- 

kich obywatelskich i ludzkich praw, 

są /wyrzucani z posad,  рофа- 

wiani praw praktyki, zamyka się i 

rozbija ich sklepy, zamienia w poz- 

bawionych praw parjasów, którym 

każdy drab w bronzowej bluzie może 

bezkarnie pluć w twarz. Z drugiej 

strony ciż sami niemieccy Żydzi, któ- 

rzy na każdym kroku są policzkowa- 

ni (nietylko moralnie!) w depeszach, 

wezwaniach i listach krzyczą na cały 

świat, że w Niemczech panuje spokój 

i porządek, że nikt ich nie krzywdzi!.. 

Hamburska żydowska gmina tele- 

grafuje w języku staro-żydowskim do 

Żydów w Marokko, że wszystkie wer- 

sje o prześladowaniach Żydów w 

Niemczech to —bezczelne kłamstwo!.. 

Jak rozwiązać tę zagadkę? 

Odpowiedź jest o tyleż prosta, o 

ile wstrząsająca. Gdyby tych niemie- 

ckich Żydów, zapewniających, że ich 

w hitlerowskich Niemczech nikt nie 

krzywdzi, wypuszczono z „uwielbia- 

nego Vaterlandu* oświadczyliby to, 

co mówią w cztery oczy zamieszkują- 

cym tu cudzoziemcom: „Zle nam tu, 

Niema słów. Nas duszą moralnie, eko- 

nomicznie. Ale, jeżeli nie będziemy 

zaprzeczać — wystrzelają nas, 

jak wściekłych psów..* 

I w rezultacie rabin Lehmann na- 

rzeka na łamach „Berliner Tage- 

blatt“ ma „podle insynuacje cudzo- 

ziemców* i przysięga wieczną miłość 

niemieckich Żydów do drogiego „Va- 

terlandu*, który im przez usta hitle- 

rowców bardzo donośnie krzyczy: 

„Juden rausi“ 

Ten wstrętny obraz przypomina 

scenę, gdzie jakiś mężczyzna przepę- 

dza uprzykrzoną kochankę, a ona 

czołga się u jego nóg, chwyta się ub- 

ramia i błaga o pozostawienie u sie- 

bie... 

Być może nie jest etycznie potę- 

piač ludzi, znajdujących się w tak ©- 

płakanem położeniu, jednakże nies- 

posób nie zauważyć, że wielu cudzo- 

ziemców zżyma się na widok postępo- 

wania niemieckiego żydostwa. Bywają 

wypadki, kiedy nie można mówić 

prawdy nagłos można wtedy jednak - 

że milczeć. Ale poco kłamać? Poco 

wybielać swoich katów? 

Zresztą Żydzi niemieccy w tym 

względzie idą tylko za przykładem 

niemieckich liberałów, demokratów, 

socjalistów... Gdzie się podziały ich 

spiżowe protesty przeciwko tyranji i 

samowoli? 

Socjaliści i komuniści mogą tem 

się usprawiedliwiać, że ich najlepsi 

przywódcy są za kratami więzień, w 

lochach. Ale gdzież się podział bojo- 

- wy entuzjazm socjal-demokratów, de- 

mokratów, centrum w parlamencie? 

W imieniu socjal - demokratów 

Wels przeczytał bezbarwne oświad- 

czenie wtedy, gdy w obliczu całego 

świata raógł chłostać hitlerowski re- 

żym. Być może spotkałby go potem 

los Mateotti, teraz jednakże zeszedł 

niesławnie ze sceny. Poszedł on za 

„mądrą radą Alfreda Kerra, który 

szczęśliwie uciekł do Paryża: „Lepiej 

być dwa razy niewolnikiem, niż: je- 

den raz trupem!* 

Demokraci zaś i centrum jeszcze 

bardziej niesławnie złożyli broń. Gło- 

sowali za nadzwyczajnemi pełnómo- 

cnictwami dla rządu hitlerowskiego 

przy wtórze zgodnego śmiechu hitle- 

rowców. 

Na widok tej „cywilnej brawury” 

aiemieckiej opozycji mimowoli przy- 

pominają się zwrotki z „Pieśni o so- 

kole“ Maksima Gorkija: „A wy na zie- 

mle prożiwajetie, kak czerwi slepyje 

żiwut. Ni skazok pro was nie razska- 

žut, ni piesien pro was nie spojut“. 

Mylne byłoby wnioskowanie 0 na- 

strojach mas niemieckich na podsta- 

wie taktyki parlamentarnej opozycji. 

Przedewszystkiem należy zauważyć, 

że katolicka prasa, o ile jeszcze istnie- 

je, zdecydowanie potępia bojkoi Ży- 
dów. Ale i ta, najbardziej szlachet- 

na część prasy niemieckiej, nie jest w 

stanie wznieść się na wyżynę ogólno- 
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Dokoła „planu 4-ch mocarstw”. 
Memorandum Francii. BERLIN, (Pat). Rozmowy parys- 

kie w sprawie pakiu 4 mocarstw wy- 

wołały w prasie niemieckiej niezado- 

wolenie. Dzienniki niemieckie piszą 

e możliwości zmiany dotychezasowe- 

go stanowiska rządu angiel: 

spr. równouprawn. i rewizji traktałów 

„Frankfurten Ztg.* donosi, że rzą 

dy włoski i angielski zajęły stanowi- 

sko, wykluczające możliwość rewizji 

traktatów bez zgody wszystkich zain- 

teresowanych państw. Paryski kores- 

pondeni rzeczonego dziennika poda- 

je wersje, według których Angija zgo- 
dziła się na przyznanie jednego luż 

dwóch miejsc w „dyrektorjum* Pols- 

€e lub Małej Entencie. 

  

Dyiety pTZE 
Gsspodarcze represje 

antyniemieckie. 

MOSKWA, (Pat). Represje anty- 
niemicckie, zarządzone ze sirony SQ- 
wieekiej, obejmą przedewszystkiem 
dziedzinę gospodarczą. 

Świadczy o tem dobitnie artykni 
wstępny w organie przemystu „Za iū- 
dustrjalizacju*, w którym czytamy, 
że „astatnie prowokacje niemieckie 
wobee sowieckich instytucyj handlo- 

wych wywołały najwyższe, oburzenie 
w sowieckich okłach gospodarczych. 
Nawet jeżeli powyższe wypadki świzł 

czą o nieustabiłizowanej polityce, to 

już samo to „nieustabilizowanie* zu- 
pełnie wystarcza, by zmienić perspek 
tywy  sowiecko-niemieckieh stosun- 

ków gospodarczych, bowiem ZSKR 

wybiera takich kontrahentów, kiė- 

rzy dają maksymalne gwaraneje trwa 

łych i spokojnych interesów. Obecnie 
wobec wypadków niemieckich należy 

zmienić front, biorąc pod uwagę mo- 

żliwości rozwojowe importu z Francji 
Szwecji, Czechosłowacji, Polski i Sta- 

nów Zjednoczonych*. 

Pismo zarzuea wreszcie inżynie- 

rem sowieckim. że „zanadto przyz- * 

wyczaili się do maszyn niemieckich““. 

Jak wiadomo, część obstalunków so- 

wieckich już została przerzucona do 

Francji. Mianowicie huty lotaryńskie 

otrzymały 10 dni temiu zamówienie na 

18 tysięcy tonn stali wysokiego ga- 

tunku. 

Możliwość zerwania umów 

niemiecko-sowieckich. 

MOSKWA, (Pat). Dzisiejsze arty- 

kuły prasy sowieckiej, skierowane 

przeciwko Niemcom, wywołały w mo 

skiewskieh kołach zagranicznych wra 

żenie doniosły sensacyj politycznych. 

W kołach dyplomatycznych i dzien- 

nikarskich oczekiwane jest w najbliż - 

szych dniach zerwanie sowiecko-nie- 

mieckiego traktatu handlowego, zaś 

w razie kontynuowania antysowiec- 

kich posunięć przez rząd Hitlera mo- 

głoby dojść do wypowiedzenia umo- 

wy w Rapallo i traktatu berlińskiego. 

Wedle pegłosek, sowieckie koła poli- 

tyczne już dziś mają uważać wszyst: 

kie umowy pomiędzy ZSRR a Niemca 

mi za faktycznie zerwane ze strony 

niemieckiej. 

ludzkich prawd. Skłonna jest widzieć 

w prołeście cywiłizowanego świata 

przeciwko  prześladowaniom Żydów 

w Niemczech intrygi angielsko-ame- 

rykańskiego kapitału w walce o ryn- 

ki z niemieckim przemysłem. Nie mo 

że zrozumieć, że bywają całkiem bez- 

interesowne, etyczne pobudki. Prze- 

cież oburza nas kanibalizm nie dla- 

tego, że chcemy sprzedawać kaniba- 

lom świnie! Ta tyczna ocena wypad- 

ków nie zna granie państwowych. Nie 

stety, Niemcy tego nie rozumieją. 

Zresztą są wyjątki: Zaszedłem 

dziś do krawca i zastałem jego żonę 

we łzach. Krawiec ten i jego małżon- 

ka — to pobożni katolicy. Dziś nie 

zdziwiłyby mnie łzy (w przededniu o- 

głoszonego bojkotu) w żydowskim do 

mu. Ale dlaczego płacze żona krawca 

— katoliczka, której bojkot nie za- 

graża? Zapytałem ją, co się stało? 

*Oznajmiła mi, że mieszka u nich nie- 

jaka pani S., Żydówka, właścicielka 

małego sklepu apłekarskiego. Jej 

    

PARYŻ, (Pat). Według informacyj 

„Temps*, memorandum franeuskic, 

które ma być w najbliższych dniach 

opracowane w odpowiedzi na propo- 

zyceje włosko-bryty jskie, stanowić bę- 

dzie projekt zasadniczy i edrębny са 

planu włoskiego i propozycyj brytyj- 

skieh, W każdym razie w swych zas4- 

dniezych linjach będzie ono bardziej 

zbliżone do poprawek angielskich. 

Projekt franeuski zawierać ma roz 

szerzenie pierwotnego projektu w ra- 

mach paktu Ligi Narodów. W ten 

sposób interesy państw trzecich będa 

chronione. Ce się tyczy rewizji trak- 

tatów rząd franeuski ma zwrócić się 

do rządów brytyjskiego i włoskiego 2 

prośbą o sprecyzowanie ieh poglądów 

na tę kwestję. е 

PARVŻ, (Pat). W dniu 3 b. m. od 

bylo się posiedzenie Rady Gabineto- 

wej pod przewodnictwem premjera 

Daladier. Po wysłuchaniu sprawozda- 

nia Paul-Boncoura Rada zdecydowała 

odpowiedzieć na wnioski włosko-an- 

gielskie, dotyczące paktu 4 mocarstw 

w speejalnem memorandum. 

iwko hitlerowskim Nierńcon. 
„Słowa kanclerza 

MOSKWA, (Pat). „Izwiestja*, komentując 

nowe prowckacje antysowieckie w Niem- 

ezech, piszą: 
Wskazywaliśmy już, że sowiecka opinia 

publiczna Gcenia intencje obecnego rządu 

niemieckiego nie według słów, | według 

czynów. Opinja publiczna sowi ma pra: 

we stwierdzić, że zórganizowana kampania 

antysowiecka rozszerza się w Niemezech. 

Pierwsza grupa prowokacyj antysowieckich 

chejmuje akeję polleji, która, nie zważając 

na przepisy układu niemiecko-sowieckiego, 
wdziera się siłą do siedzib instytucyj sowiee 

kich w Niemczech i dokonywa tam rewizyj. 

Rewizje te, rzecz oczywista, nie dały żadnych 

rezultatów, Do drugiej grupy prowokaeyj na 

leży zaliczyć zorganizowaną akcję niszczy - 

cielską w towarzystwie Detop, zajmującem 

się zbytem pródnktów naftowych. W tym wy 

padku bandy hiflerowskie spłacają niewąt- 

pliwie sweje długi, zaciągnięte przed przy jó- 

em de władzy. i działają według speeja!-- 

nych instrukeyj światowych poteniatów nat. 

tewyeh. Do trzeciej grupy wyczynów anty- 

sowieckich narodowych ścejalistów zaliczyć 

należy aresztowania chywateli sowieckich: 0- 

raz czyniene im zniewagi. ‹ 
Fskt, že dawny obywatel nadbaitycki Al- 

fred Rosenberg, były towarzysz broni Hit- 

lera i zdecydowany zwolennik wojny prze- 

ciwko Sowietom, mianowany został na stano 

są pelne obłudy". 
wisko specjałnego komisarza Hitlera do 

spraw polityki zagranicznej, jest nader sym 

ptoematyczny na tle tych wszystkieh wypad- 

ków. Oczywiście, dobrze znane projekty Re- 

senberga, dotyczące organizacji bloku anty- 

sowieckiego oraz oderwania Ukrainy od 7. 

S. R. R., sprzyjają temu, aby stał się on wy- 

konewcą zadań polityki zagranicznej Hit- 

lera, Wszystkie te fakty razem wzięte zmu- 

szają do stwierdzenia, że rząd Hitlera ucie- 

ka się do pewnego rodzaju demonstracyj, da- 

jąc całkowitą swobodę "dzialania  prowoka- 

terom antysowieckim, słowa zaś kanelerza 

Rzeszy eo do charakteru polityki niemieckiej 

wcbec ZSRR. nie mogą być brane na serjo i 

są pełne obłudy, 
W jeszeze ostrzejszym tonie utrzymany 

jest komentarz „Prawdy*, zaznaęzający na 

wstępie, że „niemiecka kontrrewolueja, która 

zamieniła Centralną Europę w skład pro- 

chu“, stała się ośrodkiem, przyciągającym e- 

lementy antysowieckie z całego świata, Bit- 
terowcy stali się najposłuszniejszymi 1 naj- 
podleįszymi najemnikami įnterwenejonistėw“ 
Pismo podkreśla, że żaden kraj burżuazyjny 

nie pozwolił sobie wobec ZSRR, na akty, bę- 

dące codzienną praktyką władz niemieckich 

i że nigdy i nigdzie kampanja autysowiecka 

nie przybrała takieh rozmiarów, jak w dzi- 

siejszych. Niemczech. 

Oficjalny protest Sowietów. 
MOSKWA, (Pat). Komisarz Litwi- 

now zgłosił dziś na ręce ambasadora 

niemieckiego von Dircksena protest 

przeciwko brutalnemu i nieludzkiemu 

traktowaniu obywateli sowieckich w 

Niemezech oraz przeciwko bezpraw- 

nym i nieuzasadnionym aresztowa- 

niom. 

W proteście sym poruszył również 

komisarz Litwinow spraw ęrewizyj, 

dokonanych w sowieckiem przedsta- 

wicielstwie handlowem oraz na pa- 

rowcach sowieckich, Wreszcie Litwi- 

now zaprotestował również przeciw- 

ko rabunkowi, którego ofiarą padły 

sowieckie organizacje gospodarcze: 

Protesty przeciwko akcji antyżydowskiej | 
"w. Niemczech. 

PARYŻ, (Pat). W dniu wczoraj 

szym wysłana została do kanclerza Hi 

tlera depesza przez Ligę Międzynaro- 

dową, zwalczającą antysemityzm, ko- 

mitet obrony Żydów prześladowanych 

w Niemczech, komitet francuski świa 

towej organizacji kongresu żydows- 

kiego oraz związek byłych kombatan- 

tów ochotników-Żydów. 
Podpisane organizacje oświadcza: 

ją, że zdecydowały się zastosować 

wszelkie będące w ich rozporządzeniu 

środki represji ekonomicznej i finan- 

sowej, przedewszystkiem przeprowa” 

dzenie i rozpowszechnienie systemu 

bojkotu towarów niemieckich, dopń- 

ki Żydzi niemieccy nie zdobędą wa- 

mąż i trzej synowie polegli na wojnie. 

Dużą ofiarę złożyła la kobieta nie- 

mieckiej ojczyźnie, Biedna staruszka 

stoi teraz sama za ladą, by zarobić na' 

skąpy kawałek chleba. Dziś przyszli 

do niej trzej S. A. zapisali imię i oz- 

najmili, że jako Żydówka podpada 

pod bojkot... „Czy to są jeszcze ш- 

dzie? — pyta żona krawca, ocierając 

łzy.-—,„Czy mają oni serce, sumienie? 

Boga nie mają!* Žona krawca płaka- 

ła, oburzona niesprawiedliwością w 

stosunku do matki — Żydówki, która 

oddała ojczyźnie troje dzieci i męża, 

i którą na starość chcą gwałtem poz- 

bawić kęsa chleba. 

Nie rozumiemy współczesnych 

Niemców, którzy nie mają ani Boga 

w sercach, ani podstaw moralnych. 

Ale, dzięki Bogu, są jeszcze w niemie- 

ckim narodzie ludzie, którzy także nie 

rozumieją swoich, « zapominających 

zasady człowieczeństwa, _współziom- 

ków i całą duszą boleją za ich czyny... 

Obserwator. 

runków mormalnej egzystencji oraz 

dopóki nie zostaną przywrócone inte- 

gralne prawa równości obywateli w 

Rzeszy. 
PARYŻ, (Pat), Kardynał Verdier, 

arcybiskup Paryża, przesłał wielkie- 

mu rabinowi we Francji list, w któ- 

rym protestuje przeciwko prześlado- 
waniu Żydów w Niemczech. 

SZWAJCARJA WOBEC EMIGRACJI 

ŻYDOWSKIEJ. 
BERLIN. (Pat), Federałne władze szwajcar 

skie wydaiy rozporządzenie niedopuszczenia 

do stałego csiedlania się w Szwajcearji Żydów 
przybywających - z . Niemiee.. Mają oni jedy- 

nie prawo do czasowego pobytu. Wszelkie 

zajęcia zarebkowe, nabywanie nieruchomoś- 

ci, zakładanie przedsiębiorstw handlowych, 
przystępowanie do spółek handlowych są 
Żydom zabronione. ё 

Policja ma rozkaz natychmiastowego In- 

terwenjowania w razie naruszenia powyż- 

szych przepisów i pelecenie wysyłania win: 

nych ze Szwajcarji. 

Amb. Skirmunt u min. 
Simona. 

LONDYN, (Pat). Ambasador Skir 

munt odbył w dniu 3 b. m. dłuższą 

konferencję z ministrem spraw za- 

granicznych. Simonem. W rozmowie, 

trwającej 45 minui, am. Skirmunt 

miał okazję wyjaśnić stanowisko rzą- 

du polskiego w aktualnych zagadnie- 

niach polityki międzynarodowej. 

Wycieczka „Połonii” do Afryki 

GDYNIA, (Pat). W dniu 3 b. m. 

po południu opuścił. port gdyński, że- 

gnany przez tłumy mieszkańców Gdy- 

mi statek transailantycki „Polonia“, 

udając się na dłuższą wycieczkę tu- 

rystyczną do Portugalji, Hiszpanji, 

Francji i Afryki. Wśród pasażerów 

znajdują się między innymi b. marsza 

łek Senatu Juljan Szymański, były 

minister skarbu p. Jan Piłsudski, dy- 

rektor PAT Starzyński z żoną, dyr. 

Witold Hulewicz i inni. Przez cały 

czas trwania wycieczki PAT będzie 

wydawała na statku specjalny dzien- 

nik pokładowy dla pasażerów, do kió 

rego wiadomości przesyłane będą dro- 

gą radjową. 

Niema zgody co de konfe- 
rencli ekonomicznej. . 

LONDYN, (Pat). Rozmowy, odby- 

wające się w Londynie miedzv dołega 

tem amerykańskim Normanem Davi- 

sem a premjerem Mac Dosiałdem w 

dn. 3 b. mi. zakończyły się. Jak infor- 

mują ze źródeł amery ańskich, roz- 

mowy te nie posunęły: jednak. bardzo 

naprzód sprawy zwołania międzyna- 

rodowej - konferencji ekonomicznej. 

Ostatecznej daty konferencji nie usta- 

lono. rafie a> 

Liga Narodów gotuje si 
do interwencji. | 

LONDYN. (Pat), „Evening Standart*, w 
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„mawia możliwość wałesienia sprawy prześla+ 
dcwań Żydów. w Niemezėch na Radę И 

stwierdza, że wbrew dotychczasowej opinji 
istnieją podstawy prawne -do takiej inter- 

weneji, Mianowicie rząd polski posiada pra 
wo do takiege wystąpienia w ramach kon- 
wencji górneśląskiej, Dziennik twierdzi, że 
rząd polski rozważa możliwość takiego wy- 
stąpienia, Aczkolwiek wsponiana konweneja 

odnesi się tylko do sytuacji Żydów na Gór- 
nym Śląsku, to jednak — jak przewiduje 
dziennik — w Radzie Ligi powstanie sposob 
nešė do podjęcia ogólnej dyskusji na temat 

sytuacji Żydów w Niemczech wogóle. С 
LONDYN, (Pat). Dziś przybył do Londy- 

nu sekretarz generalny Ligi Narodów „sir 

Erie Drummond, którego pobyt w Londynie 

związany ma być ze sprawą wyjaśnienia pod 
stawy prawnej interwencji Ligi Narodów će- 

lem ochorny zamieszkałych w Niemczech Ży- 
dów. 

lil-ci międzyn. kongres prawa 
karnego. 

PALERMO, (Pat). Rozpoczęły się 
tu obrady III międzynarodowego kon 
gresu prawa karnego. Inauguracji do 
konał włoski minister sprawiedliwoś- 
ci. W kongresie biorą udział delegacje 
20 państw. Delegatem Polski jest p. 
Rappaport. 

Odroczenie procesu 
Gorgonowe|. 

KRAWÓW, (Pat). Rozprawę przeciwko 
Rieie Gorgonoówej odroszone de wtorku 11 
kwietnisez powodu chercby trzeciego z rzędn 
sędziegc przysięgłego Wojciecha  Perausa. 
Na podstawie opinji lekarza sądowego oraz 
na prośbę chrońców przewodniczący wskutek 
zdekompletowania ławy przysięgłych rozpra- 
wę odroczył. 

Kronika telegraficzna. 
-—- Wybuchł pożar w katedrze šw. Ja 

kóba w Montreal, jak przypuszczają skutkiem 
podpalenia. 

— Prof. Einste'n przyjął propozycję wy- 

kładów na uniwersytetach belgijskich. 

ASN IIS ESS PSAS IS USS T GANEST KS I ES 

"Zaunius nie znajduje uznania w rządzie? 
'RYGA, (Pat). „Briva Zeme“ dono- 

si z Kowna, že na ostatniem posiedze- 

niu rady ministrów poglądy dr. Zau- 

niusa na zagadnienia polityki zagrani- 

cznej nie znalazły większości w gabi- 
necie. Zauniusowi miano jakoby za- 
proponować dymisję względnie zmia- 
nę jego dotychczasowego kursu. 

Hitlerowcy przeciwke granicom zachodnim 
Niemiec. 

BERLIN. (Pat) W Zeibruecken* 

narodowi socjaliści urządzili wielką 

demonstrację na rzecz powrotu do 

Rzeszy pogranicznych obszarów Saary 

i Palatynatu. W demonstracji wzięli 

udział delegaci organizacyj narodo- 

wych socjalistów z okolicy. 

Oddziały z zagłębia Saary wystą- 

piły w cywilnem ubraniu, nosząc tab- 

liczki z napisami: „Dawne sztafety 

ochronne zagłębia Saary, dzisiaj za- 
kazane*, W pochodzie niesiono liczne 
transparenty, domagające się powrotu 
Saary do Rzeszy. Mówcy zwrącali się 
z apelem do mieszkańców zagłębia 
Saary, aby: wytrwali, gdyż wkrótce 
nastąpi rozstrzygnięcie. Część mani- 
festacji transmitowana była przez ra- 
@о i г 

Automatyczne zhitłeryzowanie sejmu bawarsk. 
'BERLIN. (Pat). Sejm bawarski zo- 

stał rożwiązany. Nowy Sejm powołany - 
będzie na podstawie klucza partyjnego, 

odpowiadającego wynikom tatnich 
wyborów do. Reichstagu. z okręgu ba- 

* warskiego. Bow ae S



Krok naprzod. 
Doniedawna każde wystąpienie 

Połaków w sprawie stosunków pol- 
sko-litewskich lub też sytuacji wew- 
nętrznej Państwa Litewskiego, bez 
względu na jego treść i charakter, wy 
woływało oddźwięk ze strony Litwy. 

Każdy kto decydował się na pora- 
szenie tematów litewskich, zgóry był 
przygotowany na zasłużenie sobie u 
Litwinów miana „agenta Warszawy”. 

iNie inaczej ocenione również z0- 
stały przez pewne koła litewskie pra- 
ce Wileńskiego „Klubu Włóczęgów”. 
który od szeregu lat poszukuje dróg, 
na których mogliby spoktać się Lit- 
wini i Polacy. 

Jednym z najbardziej zawziętych 
przeciwników Klubu Włóczęgów jest 
Zw. Wyzw. Wilna, który w Nr. 6lym 
swego organu „Musu Vilnius“ nazwał 
Włóczęgów „Gadułami Wileūskimi“, 
którzy nie są i nie będą samodzielny - 
mi i nie posiadają w życiu Litwy żad 

nego znaczenia. 
Nie wszyscy jednak widocznie Li- 

twini podzielają zdanie Zw. Wyzwa 
lenia Wilna i jego prezesa prof. Bir- 
żyszki, gdyż oto na łamach „Lięt. Ži- 
nios* Nr. 68 (Wiłbi) ukazał się list z 
Wilna podpisany inicjatem „S“, kto- 
rego autor omawia dwa ostatnie od- 
czyty dyr. Wielhorskiego wygłoszone 
na terenie Klubu Włóczęgów, podkre- 
śla doniosłe znaczenie prac klubu w 
dziedzinie stosunków  polsko-litew- 
skich i otwarcie potępia agresywność 
nacjonalistów litewskich. 

Mówiąc o litewskiej polityce za- 
granicznej dyr. Wielhorski m. in. za- 
znaczył, iż Litwa, powinnaby się po- 
ważnie liczyć ge stanowiskiem Wit- 
nian w sprawie litewskiej oraz wy- 
powiedział się przeciwko objawom 
nacjonalizmu zarówno z jednej, jak 
i z drugiej strony. 

Autor listu stwierdza, iż nie moż- 
na nie zgodzić się z powyższem zdii- 
niem dyr. Wielhorskiego, co się zaś 
tyczy Klubu Włóczęgów to zdaniem 
p. „S* jedynie na jego gruncie uka- 
zały się dotąd pierwsze „jaskółki ©- 
trzežwienia“. 

Polemizując w dalszym ciągu z or- 
ganem Zw. Wyzwolenia Wilna, autor 
listu oświadcza, iż „składając wszyst- 
kich Polaków na jedną Кире“ роре!- 
nia on błąd przynoszący szkodę tak- 
że i Litwie. 

Trudno, powiada p. „S*, polemi- 
zować z p. Szemisem i jemu podob- 
nymi, jednak wątpliwem jest, by idąc 
tą drogą Litwini mogli pozyskać przy 
chylność wileńskiej ludności nielite- 
wskiej. 

Nawiązując na zakończenie do :- 
dei wyzwolenia Wilna, autor listu os- 
trzega iż nacjonaliści litewscy nietyl- 
ko nie zbliżają, lecz przeciwnie odda- 
lają Litwę od Wilna i zaznacza, iż 
stosowanie względem Polaków zasa- 
dy „wszyscy jednacy* nie może być 
podstawą rozumnej i owocnej poli- 
tyki. 

"Powyższy list jest bodaj pierw 

szem poważnem wystąpieniem prasy 
litewskiej w sprawie oceny metod po- 

- stępowania społeczeństwa polskiego z 
jednej, zaś społeczeństwa litewskiego 
z drugiej strony. Przełamuje on do- 
tychczasowe lękliwe milczenie społe- 
czeństwa litewskiego nie śmiejącego 
otwarcie wypowiedzieć się przeciwko 
polityce macjonalistów litewskich 

BACZNOŚĆ! 
Wystrzegajcie się domokrąźnych 

sprzedawców fałszowanych herbat! 

KUPUJCIE 
tylko w handlach spożywczych 
uznaną za NAJLEPSZĄ herbatę 

z KOPERNIKIEM 

  

WARSZAWSKIEGO T-WA 
HANDLU HERBATĄ 

A. Długokęcki 
i W. Wrześniewski Sp. Ake. 

Warszawa, Bracka 23. 
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zrzeszonych w: Związku Wyzwolenia 
Wilna, 

Zapewniając, iż jedynie „Klub 
Włóczęgów* interesuje się sprawą li- 
tewską; autor listu popełmł błąd, 
gdyż poza klubem istnieje w Wileń- 
szczyźnie i innych dzielnicach Polski 
wiele organizacyj i osób zajmujących 
się sprawą stosunków polsko-lite 
kich. 

Niemal codziennie w Radjo Wileń 
skiem przemawiają przedstawiciele 
społeczeństwa polskiego i litewskiego 
zaś prasa polska informuje o każdem 
nawet majdrobniejszem wydarzeniu 
z życia Litwy, mogącem wywrzeć ja- 
kikolwiek wpływ na ukształtowanie 
się stosunków polsko-litewskich. 

Narazie jednak i ten drobny krok 
naprzód, wskazuje na stopniowy 
zwrot dokonywujący się w umysłach 
niektórych Litwinów wileńskich i ko- 
wieńskich. „M. B-nn. 
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Strajk protestacyjny w prże- 
myśle włókienniczym. 

LODZ, (Pat). W dniu dzisiejszym 
nastąpiło zakończenie strajku i przy- 
stąpienie robotników do pracy w To- 
maszowie-Mazowieckiem, Piotrkowie 
i innych ośrodkach pov iatu piotrko- 
wskiego. iPabjamice, gdzie nastąpiło 
podpisanie umowy zbiorowej, jeszcze 
do pracy nie przystąpiły. W całym 
szeregu fabryk w Łodzi przystąpiło 
do pracy około 9 tysięcy robotników. 
W innych zakładach praca podjęta bę 
dzie w dniu jutrzejszym. W Łodzi pa- 
nuje zupełny spokój. 

BIAŁYSTOK, (Pat). Proklamowa- 

ny pierwszy dzień strajku 

protestacyjnego dla poparcia żądań 

robotników przemysłu włókirnnicze- 

go objął część "rzedsiębiorstw prywa 

tnych z różnych gałęzi przemysłu. Za- 

kłady użyteczności publicznej pracu- 

ją normalnie. Przebieg strajku spo- 

    

   

  

na dziś 

Ucieczka przed terorem. 

Niesłychanie ostry teror hitlerowski, rzą- 
dzący dziś „republiką niemiecką zmusił set- 

ki i tysiące obywateli niemeckch pochodze- 
nia żydowskiego do ucieczki poza granice 
Rzeszy niiemieckiej, 

kinierów ż. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy gromadę uci: 
żydowskich z Niemiec, którzy zna- 

leźli schronisko w «pecjalnie utworzonych 
dla nich schroniskach w Paryżu. 
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BOJKOT ŻYDÓW W NIEMCZECH. 
OŚWIADCZENIA KIEROWNICTWA 

BOJKOTU. 
BERLIN, (Pat). Kierewnik komitetu bojko 

tu Żydów w Niemczech Streicher oświadezył 
w Msnachjum, że ma wrażenie, iż narodowi 
scejališei nie będą kcatynuowałi w środę dal 
szej wałki, 

Niełatwe  uczynf to ustępstwo, ate 
Hitler  meże przeprowadz swój plan 
tylko stopniowo. Niemey poznali, že zasai- 
niezym ich wrogiem są Żydzi, Nadejdą znów 
ezasy, kiedy prawo zabroni małżeństw mie- 
szenych między ludnością żydowską a Niem- 
eami. 

    

   

W, rozmowie z postem Albrechtem Strei- 
cher eświadczył, że przez bojkot uświadomił 
sobie międzynarcdówą łączność żydowstwa. 
Gdyby hejkot trzeba było prowadzić dłużej. 
to nastąpiłyby nieobliczalne następstwa $0- 
spodarcze. 

Według  doniesteń ze  Zgorzelią, na 
zarządzenie kierownietwa ckręgowego portji 
narcdowc — socjalistyczne, na  niemiee- 
kim Śląsku w niedzielę podjęto dalszy boj- 
kct Żydów, Ze względu na zbliżające cię 
Święta Wiielkiej Nocy w różnych miasiach 

«© na otwieranie sklepów. 

  

     

ZWOLNIENIE NOTARJUSZY 

ŻYDÓW. 

BERLIN. (Pat.) Biuro Conti zu- 

powiada ukazanie się zarządzeniu 
pruskiego ministerstwa sprawiedliwo - 
ści, zwalniającego notarjuszy-Żydó v 
z ich obowiązków aż do ostateczne.» 
ustawowego uregulowania sprawy 

notarjatów w Niemczech. 
ŻYDZI NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ 

SIĘ BOKSEM. 
BERLIN, (Pat). Zarząd niemieckiego związ 

ku bokserów amatorów w Berlinie pestano- 
wił jednemyślnie, że członkami związku nie 
megą być w przyszłości bokserzy żydowsey, 
jak również, Żydzi nie mogą być funkejonar- 
juszami związku, ani sekundantami, Pozatem 
zdecydowane, że w przyszłości w międzyna- 
rodowych zawodach © mistrzostwa bokser- 

skie Niemiec mogą brać udział tyłko Niemey. 

dzie delegat Ministerstwa 
‹ dezyl, že boks musi być 

wprowadzeny do Reichswehry jako przed- 
miet obowiązkowy, że w roku bieżącym odbę 
dą się wcjskewe mistrzostwa w boksie. 

    

Qbecny na 
Reichswehry    
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P. P. pik. Dojana Surówkę gdy wręcza      n rly, jako nsgrodę za dobre postępy w nauce 

Tajemnica bitwy morskiej przy Falklandach. 
Ukazała się niedawno na pułkach księgar 

skieh książka jednego z oficerów dawnej ma 

rynarki niemieckiej von Rintelen. W książ- 

ce tej podaje autor w nader zajmujący spo- 
sób szereg szczegółów z walk angielsko -— 
niemieckich na morzu. Między innemi opi- 
suje von Rintelen sprawę głośnej bitwy mor 
skiej przy wyspach Falklandzkich, w której 
jak wiadomo, ponieśli Niemcy jedną z naj- 
cięższych klęsk. 

Kapitan von Rintelen opisuje rozmowę, 
jaką odbył z wyższymi oficerami marynar. 
ki angielskiej: admirałem Hallem i admira- 

łem lordem: Hershellem, będąc jeńcem anglel 

skim, Anglicy zaprosili kapitana von Rinte- 

lena na śniadanie. W trakcie przyjaznej po- 
gawędki dowiedzieć się miał von Rintelen 
szczegółów zwycięstwa floty angielskiej przy 
Falklardach (Ameryka Południowa). 

PODSTĘP WOJENNY. 

Jak wiadomo, admiralicja angielska prze 
znaczyła dwa krążowniki „Ivvincibłe* i „In- 
flexible" do pościgu za eskadrą niemiecką 

admirała von Spee, która znajdowała się w 

tym czasie na południowych wodach Atlan 

tyku i zagrażała komunikacji z Ameryką. -— 

Oba wymienione krążowniki angielskie znaj 

dowały się wówczas na morzu Egejskiem, — 

wpobliżu wybrzeży Grecji, Chodziło więc v 

to, by krążowniki te w niepostrzeżony dla 
wroga sposób wycofać z morza Śródziemne- 

go i skierować przeciwko eskardze admirała 

von Spee, Admirał Hershell uciekł się do 

podstępu wojennego. Kazał mianowicie zbu 

dować z drzewa dwa krążowniki, imitujące 

do złudzenia „Invincible* i „Inflexibleć, W 
tajemniey przetransportowano je na morze 
Egejskie, zaś prawdziwe krążowniki skiero 
wano na Atlantyk, Wszystko to się cdbywalo 

pod osłoną nocy, tak że utrzymana została 

ścisła tajemnica. 

SZYFRY ADMIRALICJI NIEMIECKIEJ. 

Następnie chodziło © spowodowanie nic. 
mieckiej eskadry admirała von Epee do przy 
jęcia bitwy morskiej z Anglikami, w iajde- 
godniejszych dla tych ostatnich warunkach. 
Admiralicja angielska znowu uciekła się do 
podstępu, Dzięki sprytowi jednego ze szpie 

gów angielskich w Berlinie, udało się Angh 

kom zdobyć szyfry admiralicji niemieckiej 

i zbadać system wysyłania przez admiralicję 

  

ZARYBEK 
KARPIA KRÓLEWSKIEGO 

ma do sprzedania 
w dowolnej ilości 

maj. KORELICZE (pow. nowo- 
gródzki), p-ta Korelicze, tel. 4 
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PRZECZYTAJ! 

  

UKAZAŁ SIĘ 
NAJŚWIEŻSZY 
KWIETNIOWY 

MY ZESZYT 

WŁÓCZĘGI 
ROZPOWSZECHNIAJ!   
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rozkazów do podwładnych jej jednostek. — 
Agent angielski zdobył nawet odpowiednie 
pieczęcie tak, że cenzura wojskowa w Ber- 
nie, przez którą wszystkie depesze przecho 
dziły na niezem się nie poznała, 

FAŁSZYWA DEPESZA. 

Chcūzilo teraz o nadanie pod adresem 
admirała von Spee fałszywej depeszy, poócho 
dzącej rzekomo Gd admiralicji niemieckiej. 
Dła agenta angielskiego, posiadającego szyf- 
ry i pieczęcie niemieckie, jak również nades 
łany mu z Londynu tekst depszy, nie stano 
wiło to już żadnej trudności. Admirał bon 
Spee, który znajdował się wówezas wraz 'ze 
swą eskardą w Valparaiso (Ameryka Połud- 
niowa) otrzymał z Berlina fałszywy rozkaz 
skierowania się ku wyspom Falklandzkim, 

pełożonym przy wschodnich wybrzeżach Ar- 
gentyny. Fałszywa dępesza określiła nawet 

ściśle zadanie dla eskadry niemieckiej: — 

zniszezyć stację telegraficzną w foreie Stau- 

ley na Falkłandach. Admirał von Spee po 
ctrzymaniu powyższej depeszy natychmiast 
rozkaz wykonał, Był on zbyt gorliwym służ 
bistą, hy powziąć jakieś podejrzenie, a tem 
bardziej kwestjonować eelowość rozkazu, mi 
mo, iż sztab jego edradzał podróż ku Falk 
landom. ч 

FALKLANDY. 

Eskadra admirała von Spee płynęła ha 
swemu przeznaczeniu. Falklandy stać się mia 
ły jej grobem. W tym samym bowiem ezasie 
zmierzały ku Fałklandom calą parą dwie 
potężne jednostki bojowe floty angielskiej: 

„Inyicibie* i „Inilexible“, Przeciwniey spot 
kali się przy Falklandach dnia 8 grudnia 
1914 r. W kilka godzin po spotkaniu eskad. 
ra niemiecka przestała istnieć. New. 

W niedzielę, 2 b. m. rozpoczęły się w 
Warszawie uroczystości, związane 7 10-15 
ciem istnienia Warszawskiego Ogniska Zw. 
Podhalan |przy bardzo licznym udziale de- 

  

Padhalanie w Warszawie. 
X 
4 

  

legatów Związku Ognisk z całego Podhala. 
Na zdjęciu naszem widzimy 3-ch dełeg i- 

tów z Podhala w charakterystycznych stro- 

jach góralskich 
  

Na herbatce u Peowiaków. 
W pierwszą niedzielę każdego miesiąca 

wileńska organizacja P. O. W. urządza towu- 
rzyskie herbatki, w czasie których są wygła- 
szane referaty, wywołujące, zazwyczaj, oży- 
wioną dyskusję. Szczególnie interesujący prze- 
bieg miała ostatnia „herbatka z odczytem 
p posła B. Podoskiego, na temat: Prace Izb 
Ustawodawczych w ostatniej kadencji. 

Najważniejszą troską naszego parlamentu 
było uchwalenie ztównoważonego budżetu. 

Jku dłuższych debat postanowiono ob- 
iżyć dotychczasowy budżet o 500 miljonów 

zł. Obniżka ta stała się konieczna ze względu 
na stale malejący dochód społeczny. Reduk 
cji uległy w pierwszym rzędzie wydatki per- 

   

. sonalne we wszystkich niemal działach admi- 
nistracji wewnętrznej. Jedynie wydatki na 
obronę nie mogła ule redukcji. 

Grupa parlamentarna posłów BBWR, spe”- 
jalnie wiele uwagi poświęciła i poświęca za: 
gadnieniom przeróbki naszej Konstytucji. 
Omawiane obecnie zmiany będą dotyczyły 
w pierwszym rzędzie uprawnień Prezydenia 
Rzeczypospolitej. 

Skandaliczna gospodarka i mentalno 
wielu instytucyj samorządowych kończące 
często bankructwem — spowodowały uch 
lenie nowej ustawy samorządowej. Omówi- 

my ją kiedyś indziej. 
Uchwalono równieź ustawę o Funduszu 

Pracy, znaną już czytelnikom, a mającą 
między innemi — na celu pracę „nakręcenia 
konjunktury. > 

Dalej idzie ustawa kartel 
innych, zamierzających prz 
sów przystosowawczych. 

Słowem — zrobiono wiele, by Polska -— 
w razie pałepszenia się konjunktury — mo- 
gła ją skutecznie wykorzystać. 

W, drugiej części „herhatki* p. dyrektor 
Wielhorski odpowiadał na zapytania obec- 
nych, w sprawie wygłoszonego referatu na 
poprzedniej „herbatce. 

Ze względu na brak czasu, oraz ze wzglę- 
du na ogrom materjału, przedłożonego da 
dyskusji przez p. Podoskiego — postanowio- 
no — na wniosek p. T. Nagurskiego — prze- 
nieść dyskusję na następne zebrania. Zacho- 
dzi bowiem konieczność wygłoszenia szeregu 
referatów specjalnych, jak o funduszu pracy, 
o budżecie, o samorządzie i t. d. 

Poza referatem i dyskusją, p. T. Nagurski 

poruszył bardzo ważną dla członków P. O, W. 
sprawę. Chodzi o to, że w związku z zami:- 
rzoną likwidacją Funduszu Bezrobocia, wielu 
członków POW traci pracę z dn, 1 kwietn'a 
r. b, Otóż p. Nagurski w imieniu wileńskiego 
POW, prosił specjalnie p. posła B. Podoskiego 
o odnośną interwenci* celem zapobieženia 
stwarza: nowych bezrobotnych. w. r 
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Drogocenny rad w krainie arktycznej. 
Na skranej północy Kanady cdkryto о1) 

rzymie złoża rudy radjoaktywnej. Nowo 
odkryte złoża drogocennego metalu, znacznie 
przewyższają złoża Konga belgijskiego. 

WARUNKI ŻYCIA W; OKOLICY WIELKIEJ 

NIEDŹWIEDZICY. 

W oddałeniu dwóch tygodni podróży 2 
Edmontona, najdalej na półnoe wysuniętego 
miasta Kanady, znajduje się olbrzymie jezio 
ro Wielkiej Niedźwiedziey, Co do rozmia- 
rów jest ono czwarte z rzędu na kuli ziem- 

skiej. W ciągu dziewięciu miesięcy roku pa 
nuje tu straszłiwe zimno, 38 stopni poniżej 
zera. Jezicro pokryte jest grubą warstwą lo- 
du, Bez końca trwającą noc oświeca jedynie 
zorza polarna. 

Oddawna wśród poszukiwaczy przygód 
krążyły wieści, że w okołicach jeziora Wieł 
kiej Niedźwiedzicy znajdują się bogate pok- 
łady złota. 

JAK ODKRYTO RAD, 

W roku 1930, dwaj odważni podróżniey, 
La Bunne į Charles Saint — Paul udali się 
do jeziora Wieikiej Niedžwiedzicy, w poszu- 
kiwaniu złota. W podróży jednakże Snint — 
Paul oślepł i towarzysz jego odbywał samot 
nie podróż, wśród bezmiernej białej pustyni. 

Z początkiem 1932 roku powrócił szezę- 
śliwie, przywożąc ze sobą próbki rudy z roz 
maityeh. miejse. Rudę zbadano w kanadyj 
skiem łaboratorjum rządowem. Szezegółowa 
analiza dała nieoczekiwane rezultaty. Przy- 
wieztony przez La Bunn'a transport bardzo 

mało zawierał złota, natomiast wykryto rad 

w ilośej dotąd niespotykanej. 

AEROPLANEM PONAD OKOLICAMI 
WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY, 

Rząd kanadyjski zobowiązał La Bunne': 
do zatrzymania sekretu o sensacyjnem od 
kryciu. W ciągu krótkotrwałej wiosny, urzą- 
dzono wywiady aereplanem w strony jeziora 
Wielkiej Niedźwiedzicy. Z wysokości 2,000 
metrów wyraźnie było widać pod tającem 
śniegiem szare żyły. zawierające rad. Obser 

watorzy nctowali najważniejsze punkty prze- 
latywznych ckolic i zaznaczali je na mapach 

PIRAT WŚRÓD ODKRYWCÓW, 

Najodleglejszym punktem póinoenych kolei 

żelaznych jest miasto Wautewreys. Odległość 

jego od jeziora Wielkiej Niedźwiedziey wy- 

nosi 4,000 kilometrów. Komunikację między 

dwoma miejscami można było zaprowadzić 

przy pomcey okrętów. Trudne to i niebez- 

pieczne zadanie rząd kanadyjski poruczył 

kapitanowi Tomaszowi Randalen, właścieje 

   

łowi i byłemu komendantowi okrętu pirae 

kiego „Aym-Elion*, którego zatopienie w r 

1929 przez amerykańską pegraniezną straż 

narobiło wiele hałasu. 
Były wódz piratów świetnie wypełnił po 

ruczone mu zadanie, 
W okolice Wielkiej Niedźwiedzicy dostar 

czene maszyny. Przybyła stamtąd niedawno 
z Ottawy pierwsza partja rudy radjoaktyw- 

nej. 

SEKRET UCZNIA P. CURIE — SKŁODOW 
SKIEJ, 

Teechniką wydobywania radu z rudy kie 
ruje młody uczeny kanadyjski pro. Pochon. 
Dłuższy czas pracował on w Paryżu w la- 
boratorjum p. Curie — Skłodowskiej, pot 

jej kierownictwem. ; 

Według prasy angielskiej, prot. Poehon 

wynazlazł newy sposób dobywania radu z ru 
dy, o wiele praktyczniejszy. niż wszystkie 

dotychczas stosowane. 

Sekret prof. Pcehona trzymany jest w ści 

słej tajemniey. (i. n.). 

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

Codziennie wie- 
czorem występy 

oraz słynnej 
śpiewaczki 

  

duetu tanecznego sióstr Sarneckich 
Mili-Mila. Restauracja czynna 

do godz.3-ej w nocy 

BOJKOT W KRÓLEWCU. 
KRÓLŁEWIEC. (Pat). Burmistrz miasta 

Królewci: wydał zskaz rytualnego uboju byd 
ła i zarządził, ażeby instytucje i towarzystwa 
miejskie nie udzielały cbsiałunków firmom 
żydowskim. 

NAPŁYW ŻYDÓW DO BELGJI. 
BRUKSELA, (Pat). Cedziennie przekracza 

ją granieę belgijską Żydzi niemieccy, ratując 
swój dobytek, Pesełstwo niemieckie wydało 
komunikat przeczający prześladowaniu ży 
dów w Niemczech. Gazety zaopatrzyły ten 
komunikat niezwykle ostremi komentarzanii, 
przypominające przy tej sposobności przesła 
ne przez Belgję w roku 1914 uitimatnm wo 
jenne, mimo zapewnień, że Niemey nie mają 
zamiaru złamać nentrałności Belgji. 

    

  

Co nam na ludziach 
zależy? 

(Obrazek z życia sowieckiego). 

Utalentowany pisarz sowiecki Mi- 
chaił Zoszczenko charakteryzuje w swej 
nowej mowelce biurokratyzm w wici- 
kich miastach sowieckich, gdzie praco- 

    wnicy sowieccy i inne czynniki posłę- 
pują tak, jakby im nic na ludziach nie 
zależało. 

Wczoraj, niech to djabli wezmą, o mało 
a spóźniłbym się do pracy. 

Przedewszysikiem: wyszedłem — jeszeze 
wczas. Wypiiem herbatę i śpieszę po scho- 
«ach. Patr: - na oknie siedzi kot. 

thciatem koia pogłaskać, ale potem my- 
ślę sobie: jeszcze, mech to djabli wezmą, 
mógłbym się spóźnić gdybym gtaskał jakieś 
koly. Nie pogłaskawszy więc kotki, szybkim 
krokiem wychodzę na dwór. 

Jestem na dworze. Przychodzę do wrót. 

przejść nie można. Pod wrotami wykopali 

rów. Może rury pękły — remontują... 
Po obu stronach nagromadziło się sporo 

ludzi. Czekają na ulicy — nie mogą dostać się 
do domu. Na dworze pracujący ziorzeczą — 
nie mogą iść do swych zajęć. 

li, którzy kopią rów, mówią: 
— Za godzinę jesteśmy gotowi — tylk» 

się nie unosić. Kto śpieszy niech przeskoczy 
rów, jeśli spadnie w dół, my go wydosta- 
niemy. Jeden tak chciał uczy Ockuął sk: 
w rowie ; powalał się jak świnia. Zanim wy- 
dostali go z rowu, powalali go łam tak, że 
po wyniesieniu go na powierzchnię znów ru- 
nął wdół i prosił, aby go znów wydostał. 
Potem odszedł się umyć i przebrać. 

Stojący na podwórzu poczęli złorzeczyć. 

— Zawołąć — krzyczą — przewodnicz 
cego. (o, ten drań śpi do godziny ósmej? 

Przychodzi rzewodniczący. Jest obrażony. 
— Ча — powiada — nie pracuję za za- 

płalę. Nie jestem robotnikiem najemnytm. 
Jak mogłem wiedzieć, że kopać będą właśn e 
pod wrotaini? 

Członek kolegjum obrońców, niejaki Bry- 
kin, uszczynliwie odpowiada: 

Charakterystyczny fakcik. Zwy: 
historja. To zdarza się u nas często, (oś s 
robi a o ludziach się zapomina. 

Przewodniczący powiada: 
NYy jesteście w naszym domu znany 

gent—krnąbrniś. 
Inny lokator powiada: 
— Ja, naprzykład, nie jestem inteligent, 

ale mogę powiedzieć tež coś. Wczoraj nagi 
chciałem wejść do wanny. W piecu pod kot- 
łem pali się ogień. Nagle — serwus, dzięku: 
— wodociąg zamknię Nagi musiałem ogien 
zalewać, bo y Е 
Przeciež nal o mi zwrócić uwagę, że woda 
nie pociecze. To już jest nieprzyzwoitość. 

Przewodniczący powiada: 
—- No, zawsze macie pretensje. Taki z was 

proletar jusz? 
Jeden, który czeka na ulicy powiada: 
— W takim razie przejdziemy przez wa- 

sze mieszkania, które mają dwa wchody. 
Czy mamy tu podziwiać wasz rów? 

Przewodniczący odpowiada: 

— Przez mieszkania — świetny pomysł. 
Ale u nas nie wszystkie mieszkania mają 
dwa wchody. Niektóre mają wchód z tej, inne 
7 tamtej strony. A przez kooperatywę zarząd- 
ca może nie pozwcli na przejście tylu lud 

mogliby rozkra mu towary. Tem więcej, 

że kooperatywa jest jeszcze zamknieta, a ci- 
wartą będzie dopiero o godzinie dziesiątej. 

Już nie mogłem dłużej słuchać tej dysk r- 
sji i przez okienko piwnicy przedostałem st: 
na ulicę. Pędziłem. 

Tramwaju oczywiście nie złapałem, ale 
raźnym krokiem doszedłem do swego zakłu- 
du prawie przed rozpoczęciem pracy 

Po pracy wracam do domu. Widzę przy- 
jemną rzecz. Rowu już niema, można prze- 
chodzić. 

Jestem w mieszkaniu, Chcę ugotować zu- 

pę — woda nie cieknie, R=peracja. Wziąłem 
kubeł i idę po wodę do sąsiedniego domu. 
Naczerpałem wody. Wracam do domu i wi- 
dzę: woda cieknie. Byłem wściekły. Wyle- 

am przyniesioną wodę do rynsztoku. Chcę 
ć wody z własnego wodociągu. Znów 

eknie. Zamknęli wodociąg. Pędzę wdół, 
dowiedzieć się co się stało. Tak jest, mówia, 
puściliśmy wodę na próbę na pięć minut, abw 
lokatorzy mogli zaopatrzyć się w wodę, 

— Ale to przecież, niech to czarci wezmą, 
trzeba ludziom najpierw zwrócić uwagę. Jak 
ludzie mogą wiedzieć — powiadam — co wy 
sobie myślicie? 

Przewodniczący odpowiada: 
— (o nam na ludziach — u nas się pra- 

cuje. а 
Nie chciałem wywoływać kłótni. Poszed- 

łem jeszcze raz po wodę. Ugotowałem zupe, 
ale jeść nie mogłem — z wściekłości stra 
ciłem apetyt. 
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NOWA WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 9 

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

premium. 

  

Czynna od godz. 1!-ej do I8-ej. 

Warunki przystępne. 
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WIEŚCI I OBRAZK! Z KRAJU 
72-letnia matka popełniła samobójstwo, 

ale nie ustąpiła synom. 
"Tatjana Jakowitowa mieszkanka kol, Sło 

beda pow. postawskiego, dożyła w tej miej- 

seowości 72 lat, i od dłuższego czasu zamiesz 
kiwała przy swoich dzieciach, Od chwili kie 

dy synowie ożenili się, rozpoczęła się udrę- 

ka. Odezuwala bolešnie łaskawy chieb, na 
%tórym pozostawała teraz u synów. Formal- 
mości spadkowe, na rzecz synów po śmierci 
jej męża nie zostały jeszcze załatwione, i 
«starszy syn pewnego razu oświadczył; że mu 

śi ją zabrać do miasta, gdzie Jakowitowa 
miałaby podpisać jakieś papiery. Matka 

Wielki pożar w m 

sprzeciwiała się, odpowiadające, že jak um- 
rze, to formalności nie będą porzebne, 

W tyeh dniach oporne stanowisko matki 
wywołało kłótnię w domu, starszy syn od- 
ważył się nawet podnieść na nią rękę. Nie 
na to nie odpowiedziała, i otoczenie zrozu- 
miało, że matka przystała na podpis. 

W godzinach rannych tego dnia, kiedy 
mieli razem jechać do miasteezka, zaczęto 
szukać matki, qdzie znikła. Dopiero po paru 
godzinach znaleziono trup samobójezyni ko- 
jo domu w rzeczee, 

-czku Hoduciszki. 
Straty — 25.000 złotych. 

W Hoduciszkach pew. święciańskiego pow 

stał na strychu domu u jednego z mieszkań- 

ców — pożar który zniszezył eały dom w 
którym mieściły się sklepy obuwia, eukier- 

   

nia, sklep spożywczy i mieszkanie właści- 
cieli tyeh sklepów. Straty sięgają 25.009 zi. 
Polieja prowadzi dochodzenie. (e) 

Pobili gajowego. 
W lasach majątku Sienna w pow. wiłej- 

zyli się defraudanei leśni, wer 
kańeów wsi Szwejdy. Zuch 

ntów tłumaezcno tem, że w 
„które zajmowały się kradzieżą 

drzewa wchodziło 4 rodzenych braci gajo- 
wege Grzegorza Szajuka, pilnującego wspont- 
nianego majątku, O tym zarzucie dowiedział 
się i Szajuk. Żeby przekonać dzierżaweę ma 
jątku, że nie jest cn w żadnej zmowie z de- 
iraudantumi —— poszedł onegdaj z dzieržaw 
cą M. Biłdziukiem do lasu w celu ujęcia 
sprawców defraudaeyj. 

Zauważeni przez  defraudantów, 
zamiast ucicezki, zuchwale zaczęli 

      

   

   

  

którzy 
grozić 

  

  

przybyłym de lasu, gajowy i dzierżawca nie 
wiedzieli co począć wobec przeważająeej iłoś 
€j zioczyńeów Dzierżawea na wszelki wy- 
padek ucieki i schował się w pobiiskiem 

mieszkania nauczycielki, gajowy Szajuk na- 
tomiast pozostał, Banda defraudantów okrą- 
żyła go, odebrała mu rewolwer i dotkliwie 
pciurbowała, poczem wszyscy napastnicy 

ueickli. 
O powyžszem zameldowano w polieji, któ- 

ra wydała polecenie posterunkom P. P, spro 
wsadzić podejrzenyech do policji, W napadzie 
brukt udział 4-ch braci Szajuków, 2 braci 
Markcwiezów i jeszeze 3 innych wieśniaków 
również ze wsi Szweidy. 

Okradł dwóch braci. 
U jJerzege Czernławskiego mieszkańca wsi 

iwanówka pow. wil.-troekiego skradziono z 
niezamknięiej stajni klaez. Kiedy poszkedo- 
wany zgłosił się na posterunek polieji, spot 
kał tam swego brata zam. w sąsiedniej wsi 
Dowidowo, Aleksandra, który też przybył 
złożyć zam sanie e kradzieży wozu dra 
biniastegc z chcmontem i ogłoblami. 

  

Polieja wszezęła dochodzenie i ustaliła, 

że chie kradzicży zostały dokonane przez te- 
go samego oscbnika, ly prowadziły w kie 
runku wsi Gawje. 

W ten sposób został ujęty złodziej, nazwi 
skiem Drągi, który chciał w jedną noe skrzy- 
wdzić dwóch braci. (e) 

  

Zabrał broń i uciekł. — 
Z posterunku P. P. w  Królewszczyźnie 

zbiegł onegdaj o godz. 4-ej nad ranem Mi- 
ch: Sawicki mieszkaniec wsi Sloboda gm. 
perpliskiej, podejrzany © dokonanie kradzie- 

Walka z tajnem 
W miesiąeu maren r. b, organa skarbowe 

wspólnie z funkejonarjuszami P. P. w ni- 
ku lotnych lustracyj ujawniły 17 tajnych 
gorzełni samogonki na terenie powiatów wo- 

ży z bronią w ręku. 
Zaraz pe ujawnieniu ucieezki okazało się 

že Sawicki skradl na posterunku P. P. re- 

wólwer systemu „Nagan* i 10 naboi. 

gorzelnictwem. 
lewództwa wileńskiego. 27 osób trudniąeych 
się nieiegalnem gsrzelnietwem pociągnięło 
de edpowiedzialności karno-sądowej. 

Czyżby Protopow? 
Bohaterska walka zbiega z oddziałem straży sowieckiej. 

W reionie odeinka grauicznego Kołoso- 
wo patrc! granieznej sowicckiej steažy zastrze 
Bił pewnegc zbiega politycznego, który do- 
stawszy się do Niegorełoje w przebraniu woż 
niey usiłewał przedostać się na teren polski. 
Zbieg ów, gdy został cteczony przez strażni- 
ków sowieckich nie poddawał się, lecz rov- 
począł z nimi zaciętą walke. Tajemniczy uciec 
kinier z 2 rewołwerów zdołał oddać do straż 
ników okeło 15 strzałów, raniące ciężko kil 
ku żołnierzy ,póczem nie mógł załadować re- 
wolwerow z powodu otrzymanych ran i rzu- 
cił dwa granaty ręczne, które zmasakrowały 
kitku strażników. Zbieg z pewnością prze- 
<łestsłby się dc Polski, gdyby nie ciężkie ra- 
ny, jakie cirzymał w czasie walki, 

Strzelenina na pograniczu zaalarmowała 

   

nasze straże oraz miejseowyeh wieśniaków. 
Qkoliezni mieszkańcy pasa pogranieznego 0- 
powiadają, iż byli świadkami niezwykle bo- 
haterskiej wałki jednego człowieka z oddzia- 
łem scewieekim. Zbieg ów ekopał się niedałe- 
ke granicy i bezustannie strzelał do nacie- 
rających nań żołnierzy. Pe użyciu granatów 
wsród bGlszewików powstała panika, 

Wiedług krążących uporczywie pogłosek 
zabitym zbiegiem miał być jeden z wybit- 
niejszych emisarjuszy i ezłonek koiegjam G. 
P. U. komisarz Prełopów, który wmieszany 
w jakąś polityczną aferę zbiegł z Moskwy i 
w przebrania usiłował dostać się na terea 
pelski, 

Potwierdzenia tej wiadomości ze ster ofi- 
cjalnych brak. 

  

Z życia organizacyj społecz- 
nych w pow. wii.-trockim 
Jak już pisaliśmy wszystkie ogniwa pracy 

społecznej na teremie powiatu skoncentrowa 
me 5а ® B. B. W. R. Przeprowadzona w 
miesiącu styczniu i lutym z ramienia Sekre 
tarjatu Powiatowego BBWR. inspekcja zrenr 
sanizowanych komórek organizacyjnych 
stronnictwa prorządewego na terenie gminy 
olkienickiej, szumskiej, rudziskiej i niemen 
<zyńskiej dostarczyła nowych ciekawych ma 
terjałów o rozwoju życia społecznego. 

Najbardziej stosunkowo ożywiona jest pra 
<a na terenie gmimy olkienickiej, Zorgamizo- 
wane tam zostały przy oddziale Związku 
Strzeleckiego w Olkienikach kursy kroju i 
szycia, które cieszą się dużą frekwencją i za 
interesowaniem ludności 'wno polskiej 
jak litewskiej i żydowskiej, Na zakończeni» 
kursów urządzonć wystawę prac, na którą 

przybyli przedstawiciele władz samorządo- 
wych i wiadz szkolnych. Jak dużą wagę tud 

ność wiejska (przywiązuje do tego rodzaju 
akcji, miech świadczy fakt, iż u odnośnych 
opiekujących się tą akcją czynników u 
władz BBWR. interwenjowałi przedsta 
le ludności z kiłku cśrodków gminy olkienic 
kiej, ażeby również uruchomiono podobni 
kursy. 

Dodać należy, iż przy olkieniekim oddzia 
ie Związku Strzeleckiego istnieje chór. 

W Olkienikach przystąpiono ostatnio do 17 
<drowienia gospodarki spółdzielni spożywców, 
gdzie jak fama niesie, nie wszystko było w 
należytym porządku. Praca kierownicza w 
spółdzielni przeszła w ręce ludzi nietylko 
posiadających dobre chęci, lecz i rutynę aa 
tem polu. 

Zi 

    

   

  

   
   

    

ych organizacyj słów kilka uznania 
ochotniczej Straży Pożarnej, pra- 

1 „intensywnie przy harmonijnem współ 
działaniu wszystkich warstw ludności. 

Przechodząc do omówienia ruchu organi 

zacyjnego ma terenie gminy szumiskiej, z ra 
do: podkreślić należy, iż we wszystkich 
1amtejszych organizacjach zapanówało oży- 
wienie. 

Dnia 4 lutego br. odbyła się w Szumsknu 
uroczystość otwarcia | p. ęcenia świetlicy 
Związku Strzeleckiego i Straży Pożarnej, -- 
Aktu poświęcenia dokonał miejscowy pro- 
boszcz "w obecności wice-starosty wileńsko — 

trockiego p. Norberta Trzaski — Pokrzewiń 
skiego oraz referenta oświaty pozaszkolnej p. 
Edwarda Aluchny, jako reprezentanta powi» 
towych lz szkolnych. Na otwarciu świet- 
licy również był checny kierownik biura Sex 
retanjatu Po „ BBWFR. p. Andrzej Gawda. 

Nieco słabiej przedstawia się ruch spo- 
łeczny na terenie gminy rudziskiej, Tłumaczy 
się to brakiem odpowiednio wyrobionych kie 
rowników placówek społecznych j stosunko 
wo słabem zainteresowaniem jpracą w orga- 
nizącjach kierowanych „7, zewnątrz wśród 
przeważającej w tej gminie ludności litew- 
skiej. Na gminę tę winna być skierowana u- 
waga władz powiatowych tych wszystkich or 
ganizacyj, które posiadają tam swoj: oddzią 
ły i kółka, 

Pozostaje poświęcić jeszcze słów kilka ru 

chowi społecznemu w gminie niemenczyń- 
skiej. Kierownictwo tutaj we wszystkich orga 
nizacjach Spoczywa w ręku działaczy BBWR, 
Najintensywniejszą praca wre na оСи 
achotniczej Strąży Pożarnej i Zwiążku Strz2 
teckiego. które współnemi siłami organizują 

      
    

  

  

     

     

     

  

ostatnio czytelnictwo, świetlicowe. Akcja ta 
Spoczywa w rękach mauczycielstwa szkół pow 
szechnych, które wszędzie zresztą w pracy 
społecznej przoduje. W! połowie lutego rb. 
odbył się w Niemenczynie skromny, ale pod 
niosły akt otwarcia, takiej świetlicy, poświę 
cenej propagandzie czytelnictwa wśród ludao 
ści. Dostęp do światlicy, do gazet i książek 
mają wszyscy mieszkańcy bez różnicy naro- 
dowości i wyznania. 

Druja. 
Z DZIAŁALNOŚCI HARCERSTWA. 

W” dniu 26 ub. m, odbyły się w tutejszych 
szkołach: przyrzeczenia harcerskie, Drużyna 
męską szkoły powsz. przygotowała odpowie: 
niem; egzaminami aż 18 dzielnych chłopców 
na harcerzy — młodzików, zaś drużyna męs- 
ska gimnazjum dała do służby harcerskiej 
— 8 uczni. Przyrzeczenia w uroczystym i peł 
nym powagi nastroju od przyszłych harcerzy 
odbierał haremistrz z chorągwi wileńskiej dr. 
Ludwik Bar. 

W Drui istnieją 4 drużyny harcerskie, 2 
w szkole powszechnej i 2 w gimnazjum (żeń 
skie i męskie). Zaszczepiona na tutejszym 

terenie przed kilku laty ideja harcerska, by- 
łaby się dotychczas już mocno rozwinęła, 
gdyby u starszego społeczeństwa znalazła 
zrozumienie i większe docenianie tego Środ 
ka wychowania młodzieży jakim jest harcer 
stwo. Społeczeństwo nasze zwłaszcza jego 
część uświadomiona, powinna zwrócić jak 
największy wysiłek w tym kierunku, by nieść 
pomoc i roztoczyć troskliwą opiekę nad mio 
dzieżą harcerską. Za-in. 

Agitacja za strajkiem 
rolnym. 

Ostatnio na terenie pow. śwłęciańskiegu, 
oszmiańskiego i sąsiednich pojawili się podej 
rzani osobnicy, którzy prowadzą energiczną 
agitację wśród włościan, skłaniając ich 
do strajku rolnego. 

Onegdaj na terenie pow. święciańskiego i 
oszmiańskiego zatrzymano trzech podejrz 
nych osobników, którzy prowadzili agit 
wśród włościan. 

Agitatorzy należą do radykalnej organi- 
zacji chłopskiej. 

Z pogranicza. 
OTWARCIE POLSKO-LITEWSKIEJ GRAN!- 

CY RUCHU ROLNEGO, 

Wczoraj została otwarta graniea polsko 
łotewska dla t. zw. ruchu rolnego. 

W pierwszym dniu otwarcia granicy na 
tersn łotewski z Polski przekroczyło okołu 
150 rolników. Z Łotwy przybyło z górą 100. 
Łącznie więc wczoraj granicę państwową 
przekroczyło przeszło 250 rolników, 

      

KOP. W WALCE Z BANDAMI PRZEMYT- 
NICZEMI. 

Qrgana K. O. P. w ubiegłym miesiącu na 
terenie poqranieza polsko-litewskiego i pol- 
sko-łetewskicgo zlikwidowały 7 band prze- 
mytniezych, liczących ckołc 35 osób. Ponad- 
to nięto przeszło 40 przemytników pojedyrt- 
czo z przemytem wartaści zgórą 30 tys. zł. 

Za energiezne tępienie przemytnictwa na 
grzniey żeinierze i podoficerowie K, O. P. 
vtrzymali z,ótą 5 tys zł, tytułem nagrody. 

  

КОВ ГОЕ К 

Zwiastuny wiosny. 

    Od kilku dui uwijają się po ul 
maszych łjeśniaczki, sprzedaj 
sze zwiastuny wiosny, pospolit> „bz 

Zjazd w sprawach oświaty 
zawodzwej 

     

Niezwykle żywe zainteresowanie 
jakie wzbudziło wśród działaczy pra- 
cujących na niwie oświaty zawodowej 
pismo okólne w sprawie organizacji 
w Wilnie Zjazdu w sprawach tej oś. 
wiaty — świadczy majdobitniej, jak 
dalece na czasie jest inicjatywa pod- 
jęta przez Izbę Przemysłowo-Handlo- 
wą w Wilnie w porozumieniu z Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego Wileńskie- 
go, Magistratem m. Wilna oraz Izbą 
Rzemieślnięzą. Już dzisiaj napływają 
liczne zgłoszenia uczestnictwa oraz 
propozycje co do referatów na Zjazd. 

Na terenie Związku Izb Przemys- 
łowo-Handlowych rozważana jest spra 
wa przekształcenia zjazdu regjonat- 
nego na zjazd wszechpolski w W:l- 

nie. : 
W końcu kwietnia, kiedy to upły- 

wa termin nadsyłania odpowiedzi na 
pismo okólne w sprawach organizacji 
Zjazdu, zwołane zostanie posiedzenie 
Tymczasowej Komisji Organizacyjnej 
na którem na podstawie zebranych od 
powiedzi, zostaną ustalone wytyczne 
dałszych prac organizacyjnych. 

Przedstawiciele sfer gosne- 
darczych 0 sktualnych za- 

gadnieniach kolejowych. 
MW dniu-30-marea br. odbyło się zwołżiie 

przez Izbę Przem.-Handlową w Wilnie zebra 
nie przedstawicieli wileńskich  organizacyj 
gospodarczych dla rozważenia szeregu aktu 
alnych zagadnień kolejowych, w szczególnoś 
Gi zaś sprawy t. zw. pociągów turystycznych. 
Po omówieniu wymienionych spraw zebranie 
powzięło vchwałę następującą: ы 

1) Obowiązująca na P. K. P. od szereg 

lat taryfa osobowa, nieobniżona nie zwažająs 
na ogólny padek cen, już eddawna stała się 
wygórcwnną i przekraczającą zdolność plat- 
niezą szerokieh rzesz ludności, korzystają 
eyeh z usług tamunfkieyjnych P, K. P.; ta- 
ryfa ta wymaga roważnej zniżki goserałnej. 

2) Stosowany przez P. K, P. system. po- 
ciągów turystycznych ze znacznie obniżone- 
mi opłatami za przejazd należy, niezależni 
od generalnej zniżki taryfy utrzymać nada], 
organizując te pociąg” w ten aposób aże- 
by użyły  istotn «dm turystycznym 
i wycieczkowym. 1% tym celu byłoby po- 
żądane zwrócenie sp-cjalnej uwagi na uru- 
chomienie pociągów do terenów o charakte 
rze niewątpliwie turystycznym oraz dużą 5- 
strożność w organizowaniu pociągów do sto- 
Нсу, które służą z komieczności w znacznym 
stopniu także do wyjazdów o charakterze 
niewycieczkowym. Co do terminów, kterun- 
ków it. p. szczegółów organizacji pociągów 
byłoby pożądane każdorazowe porozumieni: 
się z lzbami Przemysłowo-Handlowemi. 

Znaczek pocztowy z rodo- 
bizną 4. p. Żwirki I Wigury. 

Z dm. t5-ym kwietnia r. b. poczta wipro- 
wadza w obieg znaczek pocztowy warto ci 
30 gr. z podobizną Ś. p. kpł, Franciszka Żwir 
ki i Ś. p. inż. Stanisława Wigury. 

Znaczek będzie miał wymiar 39X21 mm 
Rysunek przedstawia na ciemnych tłach w 
ramach ornamentacyjnych dwa portrety tra- 
gicznie zmarłych lotników. Pod portretami 
na wstęgach umieszczone są ich podpisy, a 
nad portretami widnieje samolot w locie. 

(Iskrai, 

W TROSCE O SPRZEDAWCĘ 
Po generalnej obniżce wyrobów tytonio- 

wych, którą ogół palaczy radośnie powitał, 
Polski Monopol Tytoniowy przystąpił do re 
organizacji tprzedaży. 

Reorganizacja ta polega na polepszeu 
warunków pracy sprzedawców. Nie dzieje się 
to w drodze zwiększ:nia rabatów, które siłą 
rzeczy wobec ohniżki wyrobów tyton'owych 
ulec musiały zmniejszeniu, ale przez wpro- 
wadzenie szeregu drobnych ułatwień, dają- 
cych w simie poważny efekt dla kupca 

A więc Polski Moponol Tyłoniowy zniósł 
dopłatę za skrzynkę przy nabywaniu całej 
skrzyni towarów, Skrzynia ta staj» się wła 

nabywcy towaru, a więc zamiast 
obciążenia stanowi obecnie pewnego rodza- 

  

     

          

   

ju premję. 
„Po ną ulgę zyskali nabywcy prowia- 

cjonalni. Mianorįleie pazy sprowadzaniu prze 
syłki pocztowej wyrobów tytoniowych za za 
liczeniem ponad sumę zł. 50 — zwodnieni zo- 
stają oni automatycznie od opłacania porta 
pocztowego. 

Ponadto w niektórych okręgacu Polski 
Monopol Tytoniowy, na mocy porozumienia 
z pocztą, zaopatrzy urzędy pocztow» w pe- 
wien zapas wyrobów tytoniowych tak, że 
kupiec detaliczny nie będzie zmuszony cze- 
kać długi okres czasu, dzielący plisemne za 
mówienie i datę przybycia towaru, lecz bę- 
dzie mógł matychmiast zaopatrzyć siv w pot- 
rzebne mu wyroby tytoniowe. 

Aby docenić wżakość tych zmian, trzeba 
sotle zdać sprawę, ile płacić musi kupie: 

prowincjonalny za transport towaru, Zwyk- 
ie dolicza sobie on poprostu koszt transpor 
tu do ceny towaru, ale przy stałej cenie mo- 
nopolowej było to niedopuszczalne, Wart», 
aby za tym przykładem, troski o sprzedawcę, 
podążył prywatmi przemysłowcy. BW. 

     

WET PSB... NS KT 

Polsko-łotewska konterencja kolejowa w Rydze. 
Dziś w Rydze rozpoczęła się pol- 

sko-łotewska konferencja kolejowa V 
   

    sprawie ruchu towarowego. Na kon- 
teren omówione zostaną na        

alniejsze zagadnienia ruchu towar)- 

wego obu państw, oraz sprawy zniżek 
towarowych. 

Z ramienia polskich władz kolejo- 
wych bienze udział delegacja Wileń- 
skiej Dyrekcji Kolejowej. 

Kapiłał zagraniczny zaciekawił się projektem 
budowy hydroelektrowni w Wilnie. 

Od szeregu już lat nie przestaje 
być aktualną kwetsja rozbuc 
leńskiej elektrowni. Ostatnio su 
rząd wileński skłania się do budowy 
elektrowni wodnej. W iym kierunku 
zainicjowane zostały prace wstępne. 
Jak się dowiadujemy, na jednem z ‹ - 
statnich posiedzeń radzieckiej Komi- 
sji Technicznej, koncepcja ta znalazła 
aprobatę czynników komjpetentnych, 
które uznały, że najracjonalniejszem 
wyjściem będzie budowa t. zw. hydro- 
elektrowni. W związku z tem opra- 
cowano plany i kosztorysy robót. 

   
     

Hydroelektrownia ma stanąć w miej-, 
scowości Szyłany wpobliżu Wilna. 
Czynniki miejskie z realizacji tego 
planu obiecują bardzo dużo, gdyż 
wybudowanie hydroelektrowni stwo- 
rzyłoby idealne warunki dla rozwoju 
przemysłu eałej Wileńszczyzny, ot- 
wierając przed nim olbrzymie możli- 
wości. 

Sprawą tą, zaciekawił się kapitał 

zagraniczny, W związku z tem bawił 
ostatnio w Wilnie przedstawicieł jed- 
nego z poważnych francuskich towa 

finansowych, informując się 
na miejscu o zamierzeniach samo 
du wileńskiego. Również w kw 
tej magistrat otrzymał pismo od 
nego z towarzystw szwajcarskich. 
Fakt ten daje niemalże pewność, że 
finansowa strona zagadnienia nie bę- 
dzie nastręczała większych trudności. 
W jakiej jednak formie magis.rat e 
wentualnie skorzysta z pomocy ka- 
pitału zagranicznego — nie została 
jeszcze rozstrzygnięte. Miasto skłon- 
ne jest podobno do sfinansowania 
tego przedsięwzięcia ma zasadach 
współudziału z przedsiębiorcą zagra- 
nicznym. 

Dla omówienia planu dalszych pras 
zwołane zostało posiedzenie radzies- 
kiej Komisji Technicznej, które od- 
będzie się w początkach przyszłego 

tygodnia. 
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Kontyngenty nasion słonecznikowych dla 
olejarni ziem północno.wschednich. 

Centralna Komisja Przywozowna 
na posiedzeniu w dniu 30 marca b. tv, 
w którem wziął udział przedstawiciel 
Izby Przemysłowo-Hnadlowej w Wil 
nie, dokonała podziału kontyngentów 
przywozowych na nasiona słoneczni- 
kowe na miesiące kwiecień i maj. 
przyczem przydziały dla poszczegl- 
nych olejarni opierały się na ich u- 
dziale w imporcie nasion stoneezniko- 

h w okresie: październik 1932 r. -- 
© 1933 r. 

Ustalenie tej zdsady dokonane z0- 
stało naskutek starań Izby Przemy- 

    

   

  

słowo-Handlowej w Wilnie i posiada 
szczególnie doniosłe znaczenie dla ol 
jarni Ziem Północno-Wschodnich, na- 
stawionych od dłuższego czasu ną prze 
rób większych ilości nasion słonecz- 
nikowych. Przy przeprowadzaniu roz- 
działu bieżących kontyngentów ole- 
jarnie okręgu Izby Przemysłowo 
Handlowej w Wiłnie uzyskały 70 74 
kontyngentu ogólnopolskiego. 

Taki rozdział kontyngentu zapew: 
nit ołejarniom Ziem Północno-Wscho- 
dnich nieprzerwaną produkcję w 

kampanji bieżącej. 

  

     

Magistrat będzie radził nad obniżką prądu 
elektrycznego. 

W związku z ostatniemi memorjałami or- 
ganizacyj | cwiązków, demagejących się od 
magistratu obniżki prądu elektrycznego, do- 

wiadujemy się, że ten ostatni posłanowił 
sprawę tę postawić na porządek dzienny jed 
nego z najbliższych swoieh posiedzeń, 

Gen. Kutiepowa stara się o zamieszkanie w Wilnie 
W związku z odrzuceniem prośby 

żony gen. Kutiepowa przez rząd łot:- 
wiski, dotyczącej osiedlenia się w Łot- 
wie, p. Kutiepowa zwróciła się do 
polskich władz z prośbą o wydanie 

  

— 
zezwolenia na zamieszkanie jej wraz 
z synem w Polsce. P. Kutiepowa chcia 
laby zamieszkać w Warszawie lub w 
w Wilnie. 

  

    

Śniadanie w lesie, 

  

Na zdjęciu naszem widzimy grupę robot: 

ników leśnych, zatrudnionych wyrębem lasu 
w okolicach Moskwy. Robotnicy ci, korzysta- 
jąc z przerwy obiadowej studjują warunki 

konkursu rozpisanego przez władze sowiec- 
kia datyczącego wzmożenia wydajności pra- 
cy przy wyrębie lasu. 

  

SPORT. 
WIEŁKIE ZAWODY BOKSERSKIE GARNI- 

ZONU WOJSKOWEGO M. WILNA. 

Wi dniach 7, 8i 9 kwietnia odbędą się za 
wody bokserskie o mistrzostwo Garnizonu 
Witeńskiego w sali Okr, Ośrodka W. F. 

Początek w dniach 7 i 8 kwietnia o godz. 
11; a dnia 9 kwietnia o godz. 13. Dotychczas 
zgłosiło się 72 zawodników w wieku od 21 
do 40 łat. 

Ponieważ takie zawody odbędą się pierw 
szy raz, więc mają różnych mistrzów cywil- 
nych i z tego [powodu budzą duże zadntere- 

sowanie pięściarzy "wileńskich wogóle gdyż 
może niejeden wojak będzis zaliczony do 
klasowych bokserów wileńskich, 

a będzie przy 

  

W czasie zawodów 9 kwie 
grywać orkiestra 6 pp. Leg. 

Bilety na cele W. F. i P, W. w cenie 50 gr. 
normalny i 20 gr. dla szeregowców. 

PRZYCHODZĄ NOWI ZWYCIĘZCY. 

Nieustanna zmiana trwa wszędzie i zaw- 
sze. To co nazywamy „teraźniejszością jest 
czemś tak nieuchwytnem, iż niemożliwem 

wydaje się zakreślemie tu pewnych starych 
granie, Ta zmiana trwa również i w sporcie, 
w którym dawni mistrzowie, wciąż ustępują 
nowym. Jest to konieczność, a jednak zwykie 
z pewnym smutkiem spoglądamy na zmierzch 
dawnych sław. 

Ostatnie mistrzostwa bokserskie Wilna 
wywołały podobne refleksje. Widzieliśmy jak 
dwóch, ongiś czołowych, pięściarzy Wilna --- 
Mirynowski i Łukmin musieli ustąpić tyta- 
łów mistrzów młodszym zawodnikom: Matu- 
kowówi i Talce. 

Zapewne Łukmin i Mirynowski nie są 
„skończeni*. Będą nie raz jeszcze walczył. 

a nawet zwyciężali, lecz zostali już wyprze- 
dzeni przez nowych zawodników, być może 
ni» lepszych, niż oni ale... młodszych. 

Doświadczenie, rutyna, a nawet technika 
towarzyszyły nadal dawnym mistrzom, leeż 

  

  
  

ich przeciwnicy operowali (potężnym šrod- 
kiem, młodością która wytworzyła u nich 
wielką energję i agresywność, że uchylły 
czoła i doświadczenie i technika... Przyszki 
mowi zwycięzcy. w. p. j. 

  

  

Pomóżcie bezrobotnym ! 
=== 

  

Šrenarjusze Sądowe, 
Terror. 

aly dwa Michaly. 
ę ly žydowska mordo w mogilę 

  

Raz krzycz 
— За Gi 

zarzucę! 

Tak pamietnego grudniowego poranka 
miał zawołać Michał Jasiński do Lewickiego 
owala. 

A Michał Telingo miał także krzyczeć: 
e lękaj się Żyda zb 

j krzyczeć: 
nie zabijesz wszyst- 

   
  

    

  

    
    
— Duj Żyda! zabijesz, 

ko jedno. 
" W końcu dwaj wyznawcy (na. szczęście 

nie realizatorzy) ideałów Adofla Hitlera sta 
nęli przed sądem grodzkim. Sąd nim zbadał 
personalja domorosłych narodowych socja- 
istów, zajął się również postacią samego Le 

ego. 
— Więc czy przyznajecie się, że Żyd je- 

  

   

    

zuciń odpowiednie światło, 
Ojciec Le ego był przechrztą. Lewicki 
to gorliwy katolik, WW wojsku polskiem słu- 
żył na ochotnika. Czy medal za zasługę do- 
stał mniej pewne, ale w każdym razie ojciec 
trzem dzieciom jest. 

Teraz nie może się śmiało na ulicy poka 
zać we wsi. Albowiem dwu ludzi przy każdej 
sposobności grozi mu podróżą na tamten 
Świat. 

    

Niech świadek 1 powie co mówili «i 
ludzie dwaj? 

— Przeróżności. 
— Niech świadek 2 powie czy grozili 5- 

wiekiemuw śmiercią ci łudzie dwaj? 
— O śmierci to jeszcze tak dużo nie mó 

wili. Ё 
— Co zapowiadalį ci dwaj, niech powie 

świadek ? 
— Różnie obiecywańb. 

No to niech świadek rzuci na sprawę 
snop swago światła, czy mówili ci dwaj, że 
zabiją Lewickiego? 

— Może mówili, ałe mnie to mało intere- 

sowało. 
Wobec  porywającej  bezimteresowności 

Świadków, sąd postanowił na podstawie ich 
zeznać skazać dwu Michałów groźnych na 
7 dni aresztu każdego. 

A nie wołno grozić śmiercią! Ost. 

Wyniki konkursu na plakat 
schroniska wycieczkowego 

nad jezierem Narocz. 

Sąd konkursowy, zaproszony przez Kura- 

tera Okręgu Szkolnego, zebrał się w dniu 

25 marca r. b. i pod przewodnictwem p. Na- 

czelnika inż. Mersona i przy udziale pp. dr. 

Lorentza, Narębskiego, Hoppena, Kuleszy, 

Wierusz-Kowalskiego, .Bodzińskiega, Szwaue 

bacha i Łucznika rozpatrzył nadesłane prace. 

Sąd konkursowy powziął jednogłośnie u- 

chwałę nicudzielania ani piewszej, ani dru- 

giej nagrody, wobec tego, że prace nie odpo- 

wiadają warunkom plakatu propagandowego, 

ani też nie ujmują eech wymienionych w wa- 

runkach konkursu, natomiast postanowił za- 

kupić trzy prace oznaczone godłami: „Ster- 

czyk“, „Wilenka“ i „Osiris“. 

Po otwarciu kopert okazało się, że auto- 

rami prac oznaczonych godłem są: 

P. Stanisław Stolarczyk z Wiłna („Sic 

czyk*). 

P. Ryszard Krygier z Wilna (,„W:ltenka*”). 

P. Dziewałtowski-Gintowt Jan z Wilna 

(„Osiris“). 

Kuratorjum zamierza ponownie ogłosić 

konkurs na plakat propagandowy scntoniska 

nad jeziorem Naroeż. 

Pociągi turystyczne. 
Dowiadujemy się, iż Witeńska Dyrekcja 

Kolejowa w okresie wiosennym i letnim uru- 
chamia cały szereg pociągów turystycznych 
do Warszawy, Krakowa, Torunia, Lwówa i 

do uzdrowisk polskich. 
Taryfa w tych pociągach będzie tańsza 

© 75 proc. od normalnej. 

RADJO 
WILNO. 

'WITOREK, dnia 4 kwietnia 1938 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.40: Utwory Saiat 
Saensa. 15.15: Giełda rolnicza. 16.25: Kom. 
Wil. Aeroklubu, 15.35: Wśród książek, 15.50: 

Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: „Dra- 
gie cesarstwo we Francji" odczyt dla maturz. 
16.40: „Piękno ludu rumuńskiego* — odczyt 

. 17.55: Program na środę. 
Wyspiaūski“ — odczyt dla maturz. 

d. bieżące. 18.25: Muzyka taneczna. 
Zadania narodowe — odczyt. litewsk* 
Rozmaitości. 19.00: Codz. odc. pow. 

19.10: Rozmaitości, 19.15: „Ze świata radjo- 
wego“ — pugad, 19.50: „O Paderewskim“ — 
feljeton muz, 19.45: Prasowy dziennik radjo- 
wy, 20.00: Godzina życzeń (płyty). 20.55: 
Wiad. sportowe. 21.05: Koncert, 21.40: Kon- 
cert liter. 22.00: Recital śpiewaczy. 22.35: 
Muzyka taneczna, 22.55: Kom. meteor. 23.00. 

Koncert kameralny (płyty). 

WARSZAWA. 

WITOREK, dnia 4 kwietnia 1938 r. 

15.30: Komunkat Państw. Urzęd. Wych. 
Fiz. i Państw. Zw. Sportowego. 18. Muzy- 
ka taneczna z kaw. „Gastronomja”. 19.20: 
„Sprawa nawożenia i nawozów na kursacn 
iim, Staszica*. 20.00: Koncert z udz. prof. J. 
Letelda i prof rsteina. 

  

  

    

   

   

  

   

  

  

   

  

  

    

   

  

Trzy lata więzienia za werbowanie 
do nierządu. 

Na ławie oskarżonych sądu okręgowego 
zasiadła  35-letnia Rachela  Gierszanowa, 
właścicielka nielegalnego „wesołego domu“, 
oskarżona o zwerbowanie do nierządu 18-1е1 
niej dziewczyny, niejakiej Stanisławy P. po- 
chodzącej ze wsi. 

Sprawa podobnego gatunku ściąga zwykle 
do sali sądowej licznych przedstawicieli nie- 
legalnego Związku właścicieli 100 domów 
nierządu w Wiilnie. I w tym wypadku w ła- 
wach dla świadków zasiadło kilkunastu kry- 
minalnych typów, podejrzliwie zerkających 
na chbecnego wśród (publiczności mundurowe 
go przedstawiciela policji. 

Przed rozprawą wydarzył się charaktery- 
styczny epizod. Pokłóciły się dwie niewiastv. 
Skakały sobie wzajemnie do oczu, plując pia 
ną wścieklizny: 

— Pocoś podała na świadków moje dziew 
czyny? Myślisz, że będą mówiły na mnie” 
Tobie nie o „klacz* chodzi (Gierszanowa ma 
przezwisko „klacz*), ty chcesz mnie zgubić. 
— Małkie, milcz, bo ci włosy powyrywani. 
"Woźny sądu wyprosił awanturujące się 

niewiasty z sali, Policja wprowadziła na ławę 
oskarżonych Gierszanową. Wyszedł sąd i 
zarządził rozprawę przy drzwiach zamknie- 
tych. 

Po rozprawie ogłoszono wyrok, skazują- 

cy Gierszanową na trzy łata więzienia, Od- 
prowadzono ją na Łukiszki, 

Ofiara Gierszonowej, Stanisława P., jest 
typową wiejską dziewczyną o problematyc:- 

nej inteligencji. 

— W jaki sposób zwerbowała was Gier- 
szanowa? zadaje pytanie. 

Patrzy przez chwilę nieufnie, potem sze? 
rze odpowiada: * 

— Pracowałam, byłam służącą. Giersza- 
nowa obiecała mi większą pensję 1 wzięła 
manie nibyto do dzieci. Potem powiedziała, 
że da mi sukienkę j płaszcz... Posłała do po- 

łicji obyczajowej, ażebym wybrała „czarną 
książeczkę”. Nie wiedziałam co to jest. Po- 
tem kazała mi zabawiać jej znajomego. 

Dziewczyna jest chora teraz "na dues i 
przebywa w szpitału Sawicz na kuracji, 

Nawiasem można tu dodać, że na terenie 
Wiilna są trzy dziewczyny „kontrolne*, ma- 
jące 17 łat, ; 

Jaka szkoda, 22 nie posadzono na ławę 
oskarżonych tych indywiduów, które zwerbo 
wały te smarkate do nierządu. 

  

Włod. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.$.P 

w Wilnie z dnia ЗЛУ — 1933 roku. 

      nienie średnie w milimetrach: 755 
emperttucz średnia + »e. 

= najwyższe -- 5 С 
najniższe — | С 

* Opad: 19 

Wiatr: przeważnre-zachodni 
Tendezcja: bcz znaczniejszych zmian. 
wagi: przelotny śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
sleįszym 4 kwietnia 1933 r. według PIM. 
W całym kraju pogoda o zachmurzeniu 

zmiennem z przelotnemi opadami, lecz nao- 
gół powolne polepszenie się sianu pogody * 
lekkie ocieplenie. Umiarkowane, chwilami po 
rywiste, wiatry z kierunków zachodnich. 

OSOBISTA 
— Powrót dyrektora Fałkowskiego. We 

wtorek rano powraca z Warszawy prezes Wi 

leńskiej Dyrskcji Kolejowej mż, K. Falkow- 
ski, który brał udział w źjeżdzie prezesów 
wszystkich dyrektorów kołejowych. 

Na źjeździe omawiane były sprawy go- 
spodarcze i administracyjne. 

MIEJSKA. 

— Rozbudowa gmachu stacji pomp. Jak 
się dowiady jemy, w roku bieżącym magistrat 

zamierza przystąpić do nadbudowy jednego 
pomp w ogrodzie 

Bernardyńskim, Jednocześnie ma być zmie- 
niony ohydny styl tego budynku. 

W nowoodrestaurowanym i przebudówa- 
nym gmachu magistrat zamierza umieścić wy 
dział wodociągowo-kanalizacyjny, który do- 
tychczas mieści się w gmachu przy ul. Dom: 
nikańskiej. 

— Wyłączania wody staje się znowu aktu- 
alne. Podług prowizorycznie dokonanych 
przez magistrat obliczeń załegłości na rzecz 
miasta z tytułu nieuiszczonych opłat za ko 
rzystanwe z wodociągów miejskich sięgają 
blisko 700000 złotych. Egzekutywa tych za 
ległości znajduje się obecni» w rękach władz 
skarbowych, jak dotychczas jednak daje bar 
dzo mierne rezultaty. W związku z tem mia 
rodajne czynniki raz jeszcze zamierzają uzy- 
skać sankcje na wyłączanie wody opornym 
i złośliwym właścicielom posesyj. 

— Rynek rybny zosttnie przeniesiony. W 
początkach przyszłego miesiąca magistrat po 
stamowił dokonać przeniesienia rynku ryb- 
nego z Zarzecza na rynek Stefański. 

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka będzie wio- 

senną rewją najmłodszej literatury wileń- 
skiej. Przedstawiciele grupy poetyckiej „Pio 
ny”, a więc Bujnicki, Miłosz, Zagórski i in. 
czytać będą swoje najnowsze utwory wier- 
szem i prozą, satyry, |parodje literackie etc. 
Słowo wstępne wygłosi St. Jędrychowski, 

Początek o godz. 20,30. Wstęp dla człon- 
ków bezpłatny, wprowadzeni goście płacą | 
złoty. Młodzież akademicka korzysta ze zni- 
йХ. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Korporacja Unitanja podaje do wiado 

mości, iż na ostatnim Konwencie Senjorów 
dokonano wyboru nowych władz na semestr 
letni br. akad. w składzie następującym: 

Mistrz — Com, Józef Celmajster. 
Promistrz — Fil. Dr. Józef Frenkel. 
Kanclerz —-Gom. Leon Glatter. 
Na stanowisko Oldermana powołano. Сот. 

senelės Weissa. 

8 HARCERSKA 
—- Rai Hufcowych chor. Wileńskiej 

Hareerzy. W niedzielę dnia 9 kwietnia br. 
odbędzie się w Wilnie odprawa hufcowych 

Wii, Chor, Harcerzy. 
Program odprawy uwzględnia główaje 

sprawozdania hufcowych ze stanu prac. 

> SKARBOWA. 
— Wymiar podatku dcehodowego. Wileń 

ska Izba Skarbowa poleciła podległym orga- 
'mom - przestrzeganie ścisłych obliczeń obro- 
tów i dochodów. Izba poleciła brać pod uwa 
ge najwiarogodniejsze dane o obrotach, spo 
dziewając się w ten sposób zmniejszenia się 
w roku bieżącym odwołań poszczególnych 
płatników od dokonanego wymiaru, 

— Przejęcie przez władze skarbowe wy- 
miaru podatków. Ukazało się już rozporzą- 
dzenie władz skarbowych ustalające przeję- 
cie przez władze skarbowe wymiaru podatku 
od lokali i nieruchomości z dniem 1 lipca rb. 

— Kolizje z przepisami administracyjne- 
mi, W ciągu ubiegłego miesiąca poszczególne 
komisarjaty P. P. sporządziły 1829 protoku- 
łów karnych za rozmaitego rodzaju kolizje 

WŁADYSŁAW  JEWSIEWICKI. 

z przepisami administracyjnemi, Najwięcej 
wykroczeń zanotowano z powodu opilstwa : 
zakłócenia spokoju [publicznego — 260. Wy- 
kroczeń o ruchu kołowym i pieszym 195. 

Z KOLEJ 
— Z działałności Kola Pan Kol. LOPP, 

Zorganizowane przed kilku tygodniami Kol. 
Koło Pań rozwija nader pomyślną działai- 
ność na polu Ligi, 

"Największą troską obecnego zarządu jest 

werbunek nowych członkiń koła pomimo i 
już obecnie liczy ©no ponad 60 rzeczywis- 
tych członkiń. Równolegle do akcji werbun- 
kowej odbywa się akcja szkolenia w znajomo 
ści elementarnych zasad obrony przeciwlot- 
miczej i przeciwgazowej, W tym celu prowa- 
dzone są kursa, na któr: uczęszcza około 50 
słuchaczek. o dalszem zamierzeniem dla 
wiiększego zasilenia funduszów Ligi: jest przy 
gotowywany już obecnie mający się odbyć 
w czasie Wielkanocnym festyn pod nazwą 
„Bal perkalikowy“. 

   

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Z Wileńskiego Koła Zwiazku Bibljote- 
karzy Pelskich. Dnia 6 kwietnia rb, o godz 
8 wiecz. jako 109 zebranie ogólne, odbędz 
się zwiedzanie drukarni „Zniez*, połączone 
z pokazem pracy nowoczesnych maszyn il1- 
notyp, i t. d.). Zbiórka na miejscu, (ul. Bi- 
sikupia- 4). 

— Z Wileūskiego Towarzystwa Filozo- 
ficznego. We środę dnia 5 kwietnia b. r. od- 
będzie się o godz. 8 wiecz. w lokalu Seminar 
jum filozoficznego Uniwersytetu 5 posiedze- 
nie Sekcji dydaktycznej. Wstęp wolny, 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Podcticerów przeniesionych w stan spoczyn- 
ku w Wilnie zawiadamia, iż w dniu 9 kw 
nia r. b. o godz. 9.30 w lokalu przy ul, M 
kiewicza 13 odbędzie się doroczne Walne 
Zebranie członków Stowarzyszenia. 

Kolegów dotychczas niezrzeszonych wzy- 
wa się do zarejestrowania. Sekretarjat czyn 
ny w dnie powszednie od godz. 17—19. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dyskusyjna herbatka Kowieńska. 7а- 

rząd Związku Polaków Ziemi Kowieńskiej w 
Wilnie powiadamia, iż dn. 6 kwietnia r. b. 
w lokalu Stowarzyszenia Techników: (ul. Wi- 
leńska 33) o godz. 20-ej odbędzie się zebia- 
nie towarzyskie Związku z referatem p. T 
Nagurskiego p. t. „Kłajpeda — Kowno -- 
Wilno“. 
Wstęp dla członków i wprówadzónych goś- 

ci — sympatyków — 50 gr., dla akademików 
— 20 gr., bezrobotni członkowie Związku bez 
płatnie. 

— O zabytkach ewžngelieckich. We šro- 
dę dnia 5 bm. o godz. 7 i pół w Towarzystw.e 
Jana Łaskiego p. Wacław Gizbert Studnicki 
wygłosi odczyt ilustrowany przeźroczami o 
zabytkach ewangelickich w Wilnie i na-to- 
renie kraju. Wstęp wolny, 

— Z T-wa Eugenicznego. 6 kwistnia w 
lokalu Poradni Eugenicznej (ulica Żeligows- 
kiego 4) magister prawa Wilewski wygłosi 
odczyt na temat „Prawo małżeńskie w Rosji 

Sowieckiej“. 
Początek o godz. 5,30 wiecz. Wstęp wolny. 
— Odczyt w ośrodku zdrowia, We środę 

5 kwietnia r. b, o godz. 6-ej wieczorem w 
Ośrodku Zdrowia ul. Wielka 46, odbędzie 
się odczyt dr. St. Markiewicza p .t. (Jaglica--- 
„Trachoma“ į jej skutki). Wstęp bezpłatny. 

— 12 Posiedzenie Wił. Twa Lekarskiego 
wspólne z Wil. T-wem Otolaryngologicznem 
odbędzie się dnia 5 bm. o godz. 8 wiecz w 
sali przy ulicy Zamkowej 24. 

— Z T-wa Eugenicznego. 10 kwietnia w 
lokalu poradni eugenicznej (ul, Żeligowskiego 
4) odbędzie się Walne Zgromadzenie dorocz- 
ne członków T-wa Eugenicznego о g. 8 w. 
w pierwszym terminie i przy braku quorum 
o godz. 8 ii pół wiecz. w drugim terminie. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Na Walnem Zgromadzeniu Koła Wi- 

leńskiego Związku Oficerów Rezerwy odby- 
tem w dniu 26 marca r. b, został wybrany 
Zarząd Koła na rok 1933—34 w składzie na- 

stępującym: 
Prezes — Obiezierski Michął kpt. p. r. 

Wiiceprezesi — I Mgr. Młynarczyk Kazimierz 

por. rez, II Hajdul Kazimierz por. rez., III 

Erdman Antoni por. rez. 
Członkowie Zarządu: Kondratowicz Miko 

łaj, por. rez., Karpowicz Czesław por, rez., 
Banio Antoni ppor. rez., Gąssowski Zygmunt 

ppor. rez., Zawadzki Wiładysław por. rez, 
Biwan Edmund por, rez., Sokołowski Włady 
sław mrj. em., Walczykowski Waclaw por. 
rez, Domaradzki Antoni por. rez., Wfolski Ta 
deusz ppor. rez., Rytel Zygmiint pchr. rez., 
Piszczek Ludwik ppor. rez. Dudycz Kazi- 
mierz pchr. rez., Lemiszewski Wacław ppor. 

rez., Ślusarski Zbigniew pchr. rez. Fela Józef 

kpt. rez. Markowski Konstanty pchr, rez., 

Korecki Mieczysław ppor. rez., Kiewlicz Cze 
sław popr. rez. : 

Komisja Rewizyjna: Domański Bronisław 

płk. em., Wiśniewski Antoni ppor. rez., Bro 

nakowskii "Władysław ppor. rez. — Zastępcy: 

Gulewicz Piotr (ppor. rez, Hanka Jan per. 

rez. 

    

   

   

    

Mustafa Kemal Pasza i europeizacja Turoji. 
(Dokończenie). 

Gazety, czasopisma, książki czas przez wieś turecką i wprowadze- 

— wszystko _ obecnie drukuj» nie go do literatury, chcąc budować 

się czcionkami łacińskiemi. Dawniej również kulturę turecką na funda- 

one były nieprzystępne. Nawiązanie  mentach elementów kultury prototu- 

kontaktu z Turcją dzisiaj jest rzeczą 

o wiele łatwieszą. Kwestja badań 

wspóczesnej Turcji nie nastręcza u- 

czonym żadnej trudności. Przyśpie- 

sza ta reforma również rozwój szkol- 
nictwa a tem samem zmniejszenie się 
liczby analfabetów, gdyż teraz nawet 
starcy mogą uczyć się czytać i pisać. 

Za reformą pisma poszło oczy- 
szczanie języka z małeciałości arab- 
skich i perskich. Kultura językowa 
prototurecka, która zachowała się do- 

tychczas na wsi i język inteligencji 

tak różniły się między sobą, że np. 

'dziecko jakiegoś paszy nie mogło roz- 

"mówić się z dzieckiem wieśniaka. 

"Wieś zachowała zdala od życia miej- 

skiego wszystkie cechy pierwotne ję- 

zyka tureckiego, tymczasem  inteli- 

gencja, używając coraz częściej wyra- 

zów arabskich i perskich, spaczyła 

język macierzysty stwarzając zeń 

mieszaninę językową. Dążeniem Ke- 

„mala jest odtworzenie dawnego języ- 

ka, raczej, języka używanego Sożych- 

    

reckiej. 
W parze z tem idzie także nacjo- 

nalizowanie religji przez usuwanie z 
liturgji języka arabskiego co spotyka 
się z zaciekłym sporem ze strony ducho 
wieństwa. Gezi oświadczył jednak na 
to, że poziom intelektualny Turków 
jest na tyle wysoki, że nie pozwoli by 

pr zed nim odegrywano komedje reli- 

gijne. W myśl tych słów rząd angorski 
dąży konsekwentnie do wydobycia z 
ludu istotnych cech charakteru turec- 
kiego od obcych naleciałości, szcze- 
gólnie islamizmu, którego dogmatycz- 

nemu kierunkowi przez przeszło sześć 

wieków hołdowały najwyższe war- 

stwy, zatracając stopniowo charak - 

ter i walory narodu tureckiego. Prze- 

dewszystkiem więc rząd przeciwsta- 

wia nietureckiej kulturze islamu ele- 

menty rdzennie tureckie. 
Kemal Pasza posunął się jeszcze 

dalej, bo wkroczył do życia prywatne- 
go. Zakazał noszenia fesek, chcąc by 
mawet zewnętrznie: Turcy upodobnili 

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

   

KSU ZR 

Pomadto do Zarządu automatycznie weszli 
przewodniczący poszczególnych Sekcyj Za 
wodowych koledzy: Kozłowski Eugenjusz 
mjr. em., Glatman Juljusz por. rez., Aleksin 
Furtumat ppor. lek. rez. 

Delegatami K e Wilenski 

  

go Z.O.R. na 
i Wileńskiego 

r. b. zostali 
ereiki Miekał kpt. p. r, Mły- 

narczyk Kazinierz por. rez., Hajdul Kazi- 
mierz por. rez., Erdman Antoni por. rez, 
Kondratowicz Mikołaj por. „ Gąssowskh 
Zygmunt por, rez., Domaradzki Antoni por. 
rez, Biwan Edmund |por. rez., Sokołowski 
Władysław mjr. em., Walczykowski Waciaw 
por. rez, Zawadzki Władysław por. rez., 
Bronakowski Stefan ppor. rez., Wiolski Ta- 
deusz ppor, rez., 
rez. Mgr. Ostrowski Wiincenty por. rez, 
Fela Jozef kpt. rez, Pożaryski Kaziimiarz 
por. p. r, Kowalski Waclaw por. rez., Mirski 
Witold ppłk, rez., Kozłowski Eugenjusz mjr. 
em., Alksnin  Fortunat ppor. lek. reż. 
Glatmam Juljusz por. rez., Profie Stanisław 
mjr. em, Gulewicz Piotr pjpor. rez., Sawizki 
Apolonjusz por. rez., Turski Zbigniew por. 
rez., Zaniewski Józef kpt. rez., Szyszkowssi 
Bolesław mjr. rez. 

Waln* Zgromadzenie 
S ięto Oficera Rez 

     
Z:0.R, w duiu 29 i 30 kwielii 
wybrani: Obie 

        

   

ustaliło dzień 
*, ponadto znaczuą 

głosów ło sankcję nowemu 
Zarządowi ustalenia stosowania rygorów 
wzgtędem kolegów nl.ewypełniających rozka- 
zów Zarządu. 

     

    

Dwaj my się, że z racji 
moenych porcje żywnościowe w» 
szpitalach, przytułkach 

  

wszystkich 
i ochronach miejs* 

kich zostaną wydatnie zwiększone. 

— Posiedzenie komisji łoteryjnej Woje- 
wódzkiege Komitetu do spraw bezrobocia. 
W dni bm. o godz. 18 w małej sali konfe- 

w gmachu Urzędu Wbojewódzkiego 
odbędzi: się zebranie komisji loteryjnej Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia. 
Na posiedzenie to W. K. zaprasza przedsta- 
wicieli organizecyj społecznych. — szczegól- 
nie kobiecych. Będą omawiane sprawy lote- 
rji ż zbierania fantów po domach prywal- 
nych. 

— Kierownietwo Kursu Pedagogiezno - 
Metodycznego podaj: do wiadomości, że w 
dniu 4 kwietnia r. b. o godz. 5.15 wiecz. zo- 
stanie wygłoszony przez jp. wiz, Szyca (Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego Warsz.) wykład p. 
1. „Metodyka księgowości'* 

W wykładzie mogą wziąć udział również 
osoby nie uczestniczące w Kursie za opłatą 
zł. 1. 

Lokal: Szkoła Przem. Handl. im. E. Dmo 
chowskiej — Wileńska 10 (III piętro). 

— Ofiara na loterję na bezrobotnych, Pa- 
ni „N, N.*, zamieszkała przy ulicy Jagielloń- 
skiej 5—7, ofiarowała na loterję na bezrobot 
nych dwadzieścia kólka ładnych przedmio- 
tów. 

Budowa trzech podziemnych 
szaletów. 

Jak zgodnie stwierdziły ezynniki miejskie, 
jedną z najbardziej kardynalnych potrzeb 
miasta w dziedzinie sanitarnej, jest w ciwili 
obecnej budowa publicznych szalelów pod 
ziemnych. Dotychczas Wilno nie posiada ani 
jednego nowoczesnego szaletu, pozostając pod 
tym względem daleko w tyle -za innemi mi4- 
stami. To też magistrat już od kilku lat 
nosi się z zamiarem budowy publicznych uśtę- 
pów podziemnych. W sprawie tej odbyło się 
w swoim czasie kilka konferencyj, opraco- 
wano nawet plany i kosztorysy budowy, za- 
miary te jednak pozostały jedynie na papie- 
rze. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, magustrat 
postanowił jeszcze w roku bieżącyin przy- 
stąpić do realizacji sjvoich planów W myśl 
opracowanych projektów aarazi- mają być 
w roku bieżącym wybudowane trzy szalety 
podziemne: mianowicie na placu Łukiskim, 
rynku drzewnym i nowogrodzkim Nad sza- 
letami mają byčė wybudowane kioski do sprze 
daży gazet i papierosów. 

Koszt każdego takiego szaletu wyn >sić ba- 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr na Pohulance — dziś premjera 

„Czerwonej limuzyny*. Dziś, wtorek 4 kwiet 
mia o godz. 8-ej w, premjera sztuki Tadeu- 
sza Łopalewskizgo „Czerwona limuzyna”, 
Sztuka otrzymała wspaniałą oprawę dekora- 
cyjną i doskonałą obsadę artystyczną — reży 
serja spoczywa w wytrawnych rękach dyr. 

            

Szpakiewicza. Bilety zakupione na sobotę 
dnia 1 kwietnia — ważne są na dzisiejszą 
premjerę. 

We środę, czwartek i piątek, po raz drugi 
trzeci i czwarty „Czerwona limuzyna, 

— „Lekarz bezdomny* — następną prem- 
jerą po „Czerwonej limuzynie', będzie dosiio 
nała komedja Słonimskiego, (w doborowej 
obsadzie artystycznej) p. t. „Lekarz bezdom- 
а 
T — Wkrótce niespodzianka dla dzieci! 
— Teatr Pohułanka przedłuża ważność 

legitymaeyj zniżkowych. Ważność dotychczas 
wydanych iegitymacyj zniżkowych do Teatru 
na Pohulance — zostaje przedłużona, aż do 
czasu przeniesienia przedstawień z Pohulan 
ki do Teatru Letniego w Bernardynce. 

Nowe legitymacje na s*zon bieżący wy 

się do Europejczyków. Zresztą ma to 
pewien związek z wykorzenianiem 
famatyzmu religijnego, gdyż każdy 
kto nosi feskę uważa innych będą- 
cych 'w kapeluszach za odstępeów ud 
wiary, Jednakowy wygląd zewnętrz- 
ny zacierałby te różnice. 

Może największe dobrodziejstwo 
wyświadczył Kemal  kobiecie- turec- 
kiej. Zniesienie poligamji było zwro- 
tem w jej życiu. Obecnie kobieta po 
siada całego męża nie zaś którąś tani 
jego część. Reformy otworzyły jej dro 
gę do zajęcia z czasem równorzędne 
go stanowiska '- mężczyzną. Już w 

wielkiej wojny kobiety brały 
czynny udział w życiu społecznem + 
braku mężczyzm, czy to w charakte- 
rze sióstr miłosierdzia w szpitalach, 
czy nauczycielek, Obecnie kobiety tu- 
reckie wygladają po europejsku, mo- 
żna je spotkać same na ulicy bez za- 
słon. Ogłąda się je 'w uniwersytecie. 
kinach, teatrach i t. d. Biorą poza- 
tem czynny udział w życiu społecz 
nem, dochodząc nawet do godności 
sędziego. Nastąuiła teraz zmiama sto- 
sunków życia rodzinnego. Stworzył! 
się talkaż sama rodzina jaką my ma- 
my. Dłzięki wprowadzonemu kodek- 
sowi cywilnemu szwajcarskiemu obo- 
wiązują śluby cywilne. Mąż ma tyłko 
jedną żonę, która podobnie jak daw- 
niej uprzywilejowana: strona męska, 
ma prawo żądać rozwodu. Dzięki tej 
reformie podniósł się prestiż kobie- 

    

iLemiszewski Wacław ppor. - 

     
   

dają się bez określenia terminu (do odw.- 

łania). 
— Teatr „LŁutnia*. Ostatnie występy Elny 

Gistedt. „Peciąg wiosenny”, Dziś ukaże się 
po cenach zniżonych wspaniale wystawiona 
rewja „Pociąg wiosenny” która doznała ze 
strony publiczności: sympatycznego przyję 
cia i cieszy się niesłabnącem powodzeniem. 
Wj wykonaniu bogatego programu bierze u 
dział cały zespół artystyczny z Elną Gistedt 
na czele, pozatem zwiększony zespół 
pod kierunkiem bałetmistrza W. Moraw 
go. Oryginalna i pomysłowa wystawa wedlu; 
projektu J. Hawryłkiewicza dopełnia arty 
stycznej całości, Zniżki ważn”. W przygoto- 
waniu opereika Kalmana „Marica“. 

— Przedstawienie propagandowe w „Lut- 

ni*. Jutro, w środę przeds nie z cyklu 
propagandowych W dniu tym ujrzymy: melo- 

dyjną operetkę Lehara „Wesoła wdówka” 
Ceny propagandowe. 

— Zniżki do teatru „Lutnia*. Bloczki zaiźż 
kowe z terminem do 1 kwietnia zostały pru- 
longowane do dnia 10 kwietnia rb. Nowa 
edycja legitymacyj zniżkowych ukaże się nie 
bawem, Zapotrzebowania na nowe bloczki 
zniżkowe przyjmuje administracja teatru 
„Lutnia“ codzienni: od 11 — 2 pp. 

— Qdezyty muzyczne w Zwi: 
tów, — Ostrobramska 9. D 
rencja poświęcona została prą 
wym 16 w., które doprowadziły 

  

   

  

         

    

   
    
  

do upadku 

  

muzyki wokalnej a zapoczątkowały wspania- 
ły ckrės Znstrumentalnej. FMustracja mu 

obejmuje utwory m świeckiej i kos- 
ej w wykonaniu chóru kapeli Sńkstyn- 

skiej i zespołu Matlter Madrigal (płyty). Po- 
adto p. $. Kon ewa szereg popular- 

h płosensk św ch 16 w. Początek 6 
1830 (6.30 wiecz), koniec 19.45,. Wejź 

zł., dla uczącej się młodzieży 75 gr. 

— Deła Lipińska w Wilnie. Słynna d - 
seuse'a wystąpi raz jeden tylko z 
we czwartek kwietnia r. b, w Sali K 
watorjum (Wietka 47). Na całkiem zmien'G 

ny program złożą się piosenki charaktery- 
styczne, parodje etc, w języku oryginałów. 
Szczegóły w afiszach, 

    

    

    
   

  

  

    
     

    

  

     

      

Ziikwidówanie zatargu mię- 
dży dozorcami I włzściciela- 

mi domów. 

     koiełanai 
gulowanych 

Mašina Kr pracy i adr — powołana została 
dla rozstrzygnięcia sporu nadzwyczajna Ko 

misja ministerjalna. Komisja ta po rozpatr 
niu zatargu i zaznajo ju się ze stanowis- 

kiem obu stron ustaliła nowe warunki pracy 
i piacy, kł e tem samem kres temu prze- 
wlekiemu gowi, 

m mię, ży w 

      

      

pźwięk. DZIŚ! Najwięk. a Dramat Kino REWJA | Poujoietniejczy Niepotrzebna Kacha. 
Sala Miejska przebój sezonul matki 

uł. Ostrobramska 5 

DZIŚ! Arcydo- Dźwięk. Kino-ie. | 

wcipna komed. HELIOS. 
vileńska 38, tel. 256 | 

(MIO 
Tel. 15-41 

Precz z szablonem! Zupełnie nowy 
tematl Jak różdźką czaroaziejską 
dotkniętej Całe Wiino mówi 
jedynie o gigantycznym flmie p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
Wielka 42, tel. 5-28 

ekranu, 

Dźwięk. K'no-Teatr 

Heliywocd 
Hiickiew. 22, tel. 15-28 

  

Życie, mił 
W rol. gł,: С 

    

NAD PROGRAM. Dodatki dźwiękowe. 

Wizja lokalna na miejscu zbrodni 

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

  

Początek o g 5—7—9. 

DZ IŚ1 

JACKIE CGOPE 
Ceny miejsc na wszystkie seanse: | miejsce 49 gr, || miejsce 30 gr. 

ć, szczęście można zgubići znaleźć w rewelacyjnym drsm. 

e Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły porucznik* Miriam Hopkins. 
nietylko frapującym scenarjuszem, ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwiękowo-fotoyraficznej. 

Początek seansów o godz 4—6—8—10.|5, w sob. i niedz. od 2-ej 

  

FARBIARNI, PRALNI | 

3 wielka 31 (róg Szklanej) 

SIĘ ROZPOCZĄŁ! — 
Proszę się przekonać! 

Prasowanie ubrań i gremplowanie materja- 
łów na r a o   

„brych zamiarach rządu i 

          

  

   PROSZEK 

„KOGUTEK 
O Misa sooszrem: | 

tą 

BÓL GŁOWY 

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

do naszego opakowaniu. 
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KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłnszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem, pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 
(VY! 

ty. Z tych też powodów osoba Kema- 
ła jest otoczona wśród kobiet ture:- 
kich wielkim szacunkiem. Broń Boże 
powiedzieć w ich obecności coś złego 
na Gaziego kobieta tego nie pr”* 
haczyłaby. 

Wszystkie ie kas nie przesz!y 
jednak spokojnie i nie wszędzie były 
przyjęte bez walki. Powstają : dotvch 
czas jeszcze ciągłe zamieszki, szcze- 
gólnie wśród duchowieństwa, które 
nie może pogodzić sie z utraconelu 
znaczeniem kraju, w rozmaity sposób 
podburzając ludność, która niekiedv 
burzy się wywołując czasami krwawe 
następstwa. Kema] Pasza jednak jest 
nieubłaganym w zwalczaniu  wszel- 
kich protestów i niechęci. Nie szczę- 
dzi siebie, przekonywując lud o do- 

koniecz- 
mości reform, Nawet przed paru ty- 
godniami, jak donoszą dzienniki tu 
reckie, wyniknęły zaburzenia w Bru- 
sie na tle unaradawiania kościoła. 
Rząd rozkazał wszystkim muezzinom 
nawoływać z minaretów do modlitwy 
w języku tureckim. Kemal Pasza 
przybył osobiście na miejsce wypad- 
ku, by przekonać niezadowolonych, 
że Turcja musi być turecką, a jej oby- 
watele Turkami z językiem narodo- 
wym tureckim. Popularność Kemala 
połączona ze znanym darem słowa 
jest tak wielka, że samo jego zjawie- 
nie się natychmiast uspakaja umysły. 
Lud wierzy mu. 

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

PRZYPOMNIENIE. 
z uj 
8 CHEMICZNEJ I GREMPLARNI ZE 

„EXPRESS“ =; 
SEZON WIOSENNY 

CENY ZNIŻONEI 

  

  

Od ro$s 1843 Iminisżo 

Wilenkin 

jzdnins, sę pialus I ga- 
bisolowa, K:edensy, 

stsły, szaly, fónka it.d. 

Wykwintne, Mocno, 

NIEDROGO, 

ma dogednyth Warmniata 
1! HA RATY. 

MAGESZŁY KOWOŚZI, 
8324 

na 

nie podzielony na pokoje, 

"a 

  

Lokal 
pierwszem , piętrze, 

frontowe wejście . 
w 340 kw. mtr. 

nadaje się dla instytucji. 
Na parterze z frontu 

w 122 kw. mtr. 
do wynajęcia przy ulicy 
Tatarskiej Nr. 20, dow 
dzieć się tamże u właść. 

domu. 

   

  

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje po 

E sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 
jera Wileūskiego“ pod nau 

czycielka. 
4 
4 

3 
a 

  

Pian'no do sprzedania     
    

zawie- Kemała oczywiście, 

rają prócz tych wszystkich cech pa 
Rządy 

  

zytywnych, również i wady. Szcze- 
gólnie rzuca się w oczy w Turcji brak 

partyj poliyeznych. Opozycja jednak 
istnieje, chociaż prawie że nie zabiera 
głosu. Parlament jest obieralny, lecz 
posłowie przychodzą już zgóry 

znani, gdyż prezydent życzy, by z ta 

kich to okręgów zostali obrani wy- 

znaczeni przez niego kandydaci. 
Parlament, właściwie mówiąc, jest 
jedną partiją — partją ludową, na cze- 
le której stoi sam Kemal. Tego ro- 
dzaju rządy rzeczywistość każe na:- 
wać wprost dyktaturą. W prasie ture - 
ckiej przeważa materjał informacyj- 
ny n. dyskusyjnym, gdyż wobec stoso - 
wania represji przeciw objawom opo- 
zycji, ta druga strona artykułów zani- 
ka lub zmuszona j. ukrywać się w tre- 
ści napozór nie nie mówiącej, niedo- 
strzegalnej tem bardziej dla człowie- 
ka nieznającego warunków wewnę- 
trznych kraju. 

Wszystko to jednak nie może zni- 
szczyć tej sympat ji i popularności, 
jaką cieszy się Mustafa Kemal Pasza 

u ogółu ludności. Zwany poprostu 

Gazi — jest lubiany szczegółnie przez 

młodzież i wszystkie kobiety, które 
widzą w nim ideał bohatera narodo- 
wego i oswobodziciela. 

©О ile tak bezstronnie przyjrzymy 
się życiu i działalności pierwszego 
prezydenta republiki, to: będziemy 

   

  

  

NAD PROGRAM: 

RITY GOÓRGONOWEJ 
CENY: Balkon 30 gr.. Partęr od 49 gr. 

W rol. gł.: 
Konrad Tom, Antoni Fertner i iani. Rewela- 
cyjny 

Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10.20, w sobotę i niedzielę od /-ej 

ir. Zsidowicz 
"Choroby skórne, wener., 

narządów moczowych, 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 271 

Dr. J. Berasztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

  

  

Choroby weneryczna, 
skórne i moczopłciowe, 

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

H Aenigsberg 
Choroby ukórne, 

weneryczne 
1 moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—412 1 4—-8. 

  

  

Akuszerka 

Śmłałowska 
przeprowadziła stę 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycx 
my, usuwa zmarszczki, bio 

Nr.88 (2629) 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 30,60—30,7a 

—30,45. Now) York kabeł 9,925 — 8,945 -— 
8,905; Pary: 07 — 35.16 — 34,98; Szwaj- 
earja 172,40 — 172,83 — 171,97; Berlin w 
obro ect. 212,80. 

AK E: Bank Polski 76 — 75,25. 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
i LNIARSKA W' WILNIE, 

Селу za towar średniej handlowej jakości, 
paryżet Wiiino. 

    

    
   

  

        
   

        

      

    

  Żyto „bieran 669 g/l —- 19—; Owies 
ka — 19.—; 

ю — 56.50; 
; Mąka żyt 

rtnia razowa 
Siemię 

й zal. Wiolož. 
1270.10; Lei czesany za 1000 ky. 

„ zali. basis I sk. 303,10 — 1970.15--— 
   

y obrót w tonnach: 281.48, 

Kto wygrał? 
WARSZAWIA. (Pat). W! 22-m dniu ciąg- 

nienia V kłasy 26 Polskiej Państwowej Łc- 
terji Klasowej następujące większe wygrane 

padły na mumery: 15 tysięcy złotych—78.767, 
117.313, 10 tysięcy — 50.073, 127.361, 5 ty- 
sięcy — 21.667, 44.788, 115.326, 116.862, 

Specjalny film z procesu 

Zula Pogorzelska, Adolf Вутсга, 

scenarjusz! Balkon 4 gr. Parter na | s. 

Pierwszy Superszlagier Produkcji Węgierskiej p. t. 

Wegierska miłość 
Czarująca, urocza, kusząco ponętna ROZSI BARSONI i dziarski humorem 
Tibor Hatmay. Wspaniałe arcydzieło filmowe pulsujące werwą i tempera- 

mentem madziarskim. Film owiany czarem węgierskiej muzyki. 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe i najnowszy 

tygodnik dźwiękowy FOXA. 

Smiech w Piekle 
Ostatnie 2 dn!! Ceny znacznie zniżone! 
DZIŚ! 2 przeboje w jednym programiet 

Najlepsza i najzabawniejsza M O MED JA, 
2) 9-letnie cudowne dziecko 

fenomen XX wieku 

Początek 6 godz. 4—6—8—10.15 

mającym się wkrót- 
ce ukazać w całym 
swym przepychu 
na ekranie KINA 

» COHN i KELLY w HOLLYWOOD 
tryskajaca niebywalym dotąd szczerym humorem. 

oczaruje i olśni mistrzow- 
ską zrą i mimiką w hlmie DONOVAN 

24 GODZIMY... 
Film ten odznacza się 

Akuszerka 

МОГ LAKNEIGRA 

  

od g. SL i 5—8 wiecz. | przyjmuje od 9 do 7 wieeż. 
ul. TATARSKA 28 lice Kaszt 7, m. 5.. Dr.Zeldowiczowe | "w. Z.P. Ne 69 

Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych Akuszarka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadzlts sią 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedemisowską 

uł. Grodzka 27. 

  

Mickiewicza 28, m. 5 , 
przyjmuje od 9— 448 WANA 

7.\.Р 

п т > Sprzedam 
$ 2 DOMY i 300 sąžni ziemi 

l. Blumowicz ze sklepem. 
Obozowa 66. 

  

2 ksle: 
ZUD. dei piec: 10 
kwietnia 1933 r, wydany 
przez Michała Pawlikow- 
skiego i na 40zł. płat.30 
kwietnia 1933 r. wydany 
przez K. Zawadzkiego — 

unieważnia się. 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 

kach w roku szkol- 
nym, za minimalną, 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K. Wil.* 

3—8 

  

  ul' Jagiellońska 9—12 | dawki, kurzaki i wągry ‚ 
(wejście z ogródka) W. Z. P. 43. 232° pod „Udzielam“ 

zmuszeni pomimo wad jego rządów 
przyznać, że jest nietyłko genjuszem 
i świetnym wodzem, lecz równie dob- 
rym administratorem i reformatórera 
w każdój głziedzinie życia. Nie dał si? 
zrazić trudnościami, ani piętrzą- 
cemi się przeszkodami, których dużo 
spotkał na swej drodze, lecz wytrwale 
dążył do celu, którym jest dobro naro- 
du, Obecnie Turcja nie jest olbrzymią 
jak poprzednio. Zamknęła się ona w 
swych granicach etnicznych uzysku- 
jąc przez to, jak już mówiłem, więk- 
szą spoistość wewnętrzną wobec od- 
padnięcia ludów nietureckich. Przed- 
tem cudzoziemcy rządzili się w pań- 
stwie tureckiem jak u siebie w domu, 
nawet Ormianie — miając potężnego 
protektora w osobie Rosji — dziś ka- 
żdy Turek czuje się panem swego kra 
ju. Dzięki temu teraz Turcja jest po- 
tężną i z nią się liczą wiełkie mocar- 
stwa. 

Może dziś, będąc w Konstantyno- 
polu. rozczarujemy się widząc Tur- 
ków w kapeluszach, płaszczach i kra- 
watach oraz samotne kobiety w zwy- 
czajnych sukniach na ulicy. Nasza wy 
obraźnia maluje nam obraz zawoju 

i szerokich szarawar oraz ciemne za- 

słony, z pod których patrzy ciekawie 
dwoje oczu. Wartość jednak i jakość 

dzisiejszego Turka, Turka Kemala— 
jest o wiele większa niż była przed- 

tem. 

Redaktor odpowiedziałny Witold Kiszkis. 

 


