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Bajeczna 
koniunktura 

(Od własnego korespondenta). 

Wiedeń, w kwietniu. 

Uzbrajajcie się, bo kto wie, czy 
pokój potrwa trzy tygodnie! — taką 
właściwie już dewizą żyje dziś Euro- 
Pa. W Genewie obraduje prezydjum 
komisji rozbrojeniowej, ale to tylko 
anachronizm nazwy. Przedmioteru 
narad jest mie rozbrajanie się lec 
zbrojenie. Chodzi tylko, że tak po- 
wiem, o planowość zbrojenia się, о’ 
ograniczenie konkurencji. Już dziś 
zarówno Anglja jak i Francja mówią 
za 'Mussolinim, że jedynie realna jest 
stabilizacja tempa zbrojeniowego po 
szczególnych państw. 

Zastąpić nieograniczony wyści3 
zbrojeniowy, zbrojeniem uregulowa- 
nem i rozłożonem na mniej gwałtow- 
ne raty, oto jedynie jeszcze możliwy 
temat rozmów dyplomatycznych. 

Swego czasu tapetowano klozety 
rosyjskiemi rublami. Dziś z powodze 

niem można to robić notami rozbroje 
niowemi i pacyfizmem Słonimskiego. 

W miarę jednak, jak pogarsza się 
konjunktura na pacyfizm i rozbroj:- 
nie, idą w górę — notowania akcyj 
ciężkiego przemysłu, w tych jego bran 
żach, które obsługują wojnę. 

Rok 1933 przyniósł snop nadziei 
na 'konjunkturalną poprawę. Zapasy 

па składach stopniały, ceny w nie- 
których branżach poszły do góry, pro 
dukcja lekko zaczęła zwyżkować. 

Na podstawie jednak obecnie po- 
siadanych materjałów, jakich dostar- 
czyły instytuty badania konjunktury, 
można z eałą ścisłością stwierdzić, iż 
owe przebłyski lepszej konjunktury 
dadzą się w Iwiej.części sprowadzić do 
L zw. „Rūstungskonjunktur“, czyli dą 
konjunktury zbrojeniowej. 

Według obliczeń Berlińskiego In- 
stytutu eały świat zbroi się dziś o 33 
procent więcej niż przed wojną świa 
tową. Światowa produkeja sprzętu 
wojennego przekracza o jedną trze- 
cią ezęść produkcję przedwojenną. 

Obraz się jeszcze bardziej zaostrzy 
jeżeli obok produkcji: uzbrojenia w 
ścisłem tego słowa znaczeniu uwzglę- 
dnimy lotnictwo, jako broń coraz bur- 
dziej ważną w rękach współczesnej 
techniki wojennej. Pozatem zostaja 
jeszcze mgłą tajemnicy . przesłonięty 
gaz. 

Najbardziej miarodajnym  baro- 
metrem konjunktury są światowe 
rynki surowców w szczególności su- 
rowców metalowych. Szwajcarski 
dziennik konserwatywny  „Basler 
Nachrichten*, najlepszy, obok „Neu 
Zūricher Zeitung“ codzienny organ 
gospodarczy pisze: „Podczas, gdy w 
zakresie produktów spożywczych w 
szczególności odnośnie zboża, proce: 
poprawy konjunkturalnej dokonuje 
się bardzo ospale, o tyle bez porówna 
nia szybciej polepsza 'się konjunktu- 
ra na te surowce, które pośrednio lub 
bezpośrednio związane są ze zbroje- 
niem się*. (Bas. Nach. Nr. 92). 

Miedź i nikiel to bodaj najważniej- 
sze surowce dla przemysłu wojenne- 
go. To też specjalnie pikantne są cy- 
fry ostatniego sprawozdania Interna- 
tional Nickel Company. Podczas, gd 
w ubiegłym roku na rynku innych 
metalów zanotowano tylko kilku lub 
kilkunastuprocentowy wzrost popy- 
tu, o tyle Niekel Company zwiększyła 
swój zbyt w porównaniu z r. 1932, 
jeśli chodzi o nikiel to © 116 procent, 
jeśli zaś chodzi o miedź to o 100 proc. 
Taka bajeczna konjunktura, jaka się 
przydarzyła największemu i niema! 
monopolistycznie rządzącemu niklo- 

wo - miedzianym rynkiem trustow:, 
to mówi więcej niż wystąpienie Nie- 
miec z Ligi Narodów, czy rozchwia- 
nie się konferemcji rozbrojeniowej. 
Ten gwałtowny popyt na miedź i ni. 
kiel to bynajmniej nie skutek rozczy- 
tywania się w feljetonach Słonimskie- 
go. „Basler Nachrichten“ konczą swoj 
przegląd światowych rynków metalo 
wych taką konkluzją: „Mimo nieobli- 
czalnych czynników rentujących na 
sytuację poszczególnych artykułów 
światowego rynku, wybija się jednak 
na rynkach metalowych wyraźna ten 
dencja zwyżkowa. Musiałaby zajść 
gruntowna zmiana dekoracyj w za- 
kresie konjunktury zbrojeniowej, by 
miożna było mówić o nowem zagro- 
żeniu sytuacji ma rynkach metalo 
wych*. 

Na takie eczywiście 
kryzysu: mie zanosi się. 

pogłębianie 
Hader. 

Ёа ucmer dowodowy M gr. Ukhisd ogłoszeń 6-cio lamowy, za tokstem 10-ci0 łamewy 

Odniemczanie Kłajpedy. 
Aresztowania urzędników. — Sanacja w Sporcie. — 

Bank litewski. 

RYGA, (Pat). Donoszą z Kowna, 
że na moey rozporządzenia sędziego 
śledczego w Kłajpedzie aresztowano 
dalszych 20 urzędników i nauczycieli. 
Jednocześnie gubernator Kłajpedy 
anulował poprzednio wydane pozwo- 
lenie na pobyt w kraju kłajpedzkim 
szeregu .osób, motywując swoje posta- 
nowienie tem, że osoby te prowadzą 
antypaństwową działalność i nie pod 
porządkowują się decyzjom władz 
szkolnych. 

- RYGA, (Pat). Donoszą z Kowna, 
że na wniosek komendanta wojskowe 
go kraju kłajpedzkiego organizacje i 

Szczegóły 

Zwłoki p. p. Rueckerów 
przewieziono do Warszawy. 
Tele]. od własnego korespondenta z Warszawy 

Wczoraj około godz. 12 w połu.- 
nie udali się do Radomia radca 
Wydziału Prasowego M. S. Z. p. ILi- 

Brach, dwaj bracia Ś. p. Rueckera i 
brat ś. p. pani Rueckerowej rotm. Łu 
bieński. Około godz. 9 wiecz, zwłoki 

ofiar tragcznej katastrofy przewez:0 
no samochodem do Warszawy. Zwł? 
kom towarzyszyły osoby, które wyjeż 
dżały de Radomia. 

Zwłoki przewieziono  bezpošred. 
nio do podziemi kościoła Św. Karola 
Boromeusza na Powązkach. Pogrzeb 
odbędzie się prawdopodobnie w Śro- 
dę lub czwartek. Ścisła data dotych- 
czas nie została jeszcze ustalona. 

Stan red. Wrzosa groźny. 
Telef. od własnego korespondenta z Warszawy 

Wczoraj około godz. 1 po połud- 
niu karetką Pogotowia przewieziono 
ze szpitala w Radomiu do Warszawy 
ofiarę onegdajszej katastrofy. samo- 
chodowej red. Wrzosa. Bezpośrednio 
po przewiezieniu do Warszawy doko 
nano zdjęcia rentgenowego. Zdję- 
cie to wykazało złamanie u red. Wrzo 
sa łopatki w prawem ramieniu oraz 
nadwyrężenie ścięgn. Wobec silnego 
wstrząsu mózgowego oraz wielkiej de 
presji psychicznej istnieje silna oba- 
wa komplikacyj mózgowych. 

Na mocy decyzji lekarzy postano- 
wiono pozostawić red. Wrzosa w jeg> 
mieszkaniu pod stałą opieką lekarzy. 

Wyrazy żałoby I kondolencje 
WARSZAWA. (Pat). Z spowodu tragicz- 

nego zgonu zastępcy naczełnika wydziału pra 
sowego MSZ. ś. p. Emila Rueckera i jego mał 
żonki zapowiedziane na wtorek, 17 bm., przy 
jęcie popołudniowe u pani Beckowej zostało 
odwołane. 

GENEWA, (Pat). Wiadomość o tragicznej 
śmierci Ś. p. Emila Rueckera wywołała w ge 
newskich kołach politycznych i prasowych, 
w których zmarły byt bardzo znany i lubio- 
ny, głęboki żal. Związek dziennikarzy akre- 
dytowanych przy Lidze Narodów wystosował 

do naczelnika Przesmvckiego telegram kon- 
dolencyjny i zwrócił się do redaktora Ście- 
żyńskiego z prośbą o reprezentację związku 
na pogrzebie. Dzienniki genewskie zamiesz- 
czają serdeczne wspomnienia pośmiertne o 
zmarłym. W piątek odprawiona zostanie sta- 
raniem delegacji polskiej msza żałobna. 

BERLIN, (Pat). Szef wydziału prasowego 
urzędu spraw zagranicznych Rzeszy radca 

Aschmann oraz szef wydziału prasowego mi- 
misterstwa propagandy Rzeszy radca mini- 
sterjalny Jahncke przesłali naczelnikowi wy- 
działu prasowego nolskiego MSZ p. Przesmye 
kiemu wyrazy s decznego współczucia z p>- 
wodu tragicznego zgonu Ś. p. Emiła Ruecke- 

ra i jego małżonki. К    

grupy sportowe, utrzymujące ścisłą 
łączność z organizacjami niemieckie- 
„mi wyrzekły się tej zależności. Obco- 
krajowcy, którzy dotychczas stali na 
ezele tych organizacyj musieli zrezy- 
gnować z tego. 

RYGA, (Pat). Donoszą z Kowna: 
Wobec tego, że większość banków w 
Kłajpedzie była ściśle związana z ban 
kami niemieckiemi, kupiectwo kłaj- 
pedzkie w porozumieniu ze sferami 
handlowemi kowieńskiemi postano- 
wiło utworzyć nowy bank litewski w, 
Kłajpedzie. sole ь 

tragedji 

RADOM, (PAT). — Wezoraj po półno- 
y otrzymane szczegóły kalastrofy, w któ. 

rej zginęli małż. Rueckerowie i został cięź- 
ko ranny redaktor Wrzos. ; 

O godz. 13 w odleglošei 5 klm. za Biało 
brzegami w Słtonę Radomia przy wsi Ka- 
mień samochód, którym jechał redaktor 
Wrzos i państwo Rueekerowie, został wy- 
minięty przez inny samochód, który pozosta 
wił za sobą smugę kurzu. W tym kurzu 
nagle ukazała się rowerzystka, która nie rea- 
gowała już na sygnały poprzedniego auta, 
tak, iż kierowca pierwszego samochodu od 
wrócił się, by zobaczyć eo się z mią dzieje. 
W tym momeneie rowerzystka zagroziła sa 
mochodowi, kierowanemu przez p. Wrzosa 
i spowodowała katastrofę. Wskutek nagłego 
zahamowania ułamało šię kolo od kierowni 
ey. Samochód przewrócił się do góry koła „ły 

3 ków, že spowodewala | 
tę rowerzystka, którą aresztowano. Jest niq 3 

mi. Wszysey jadący wypadli na szosę:asfal. . 
tową. Państwe Rueekerowie upadli tak niesz 
częśliwie, iż «©znszki ich zostały rozbite. — 

  

4dazialetracja zastrzega sebie prawo maany termius drako ogłoszeń 

Uchwały 
komitetu ekonomicznego ministrów. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś w godzi- 
nach popołudniowych pod przewod- 
nictwem p. premjera  Jędrzejewicza 
odbyło się posiedzenie komitetu eko- 
nomieznego ministrów. Na posiedze- 
niu tem przedyskutowano i ustalono 
program akcji parcelacyjnej, scale- 
niowej i meljoracyjnej na rok 1934-35 
na tle planu paroletniego. W tym za- 
kresie wysłuchano sprawozdąnia mi- 
nistra rolnictwa i reform rolnych »- 
raz sprawie zbożowej akcji inter: 
wenčyjnej za ostatni kwartał, uchwa- 
lająė jednoczešnie doražne wprowa- 

je dodatkowej premji przy wy- 

  

na szosie radomskiej. 
nastąpiła na miejseu. Natomiast re 

dai Wrzos upadł na lewą rękę, która zo 
stałą złamana. Redaktor Wrzos doznał po- 

a: ogólnego potłuczenia i wstrząsu mėz: 

     
    
   

  

     

    

i zawrócili samochód, którego kierow 
lział katastrofę. Po godzinie nadjecha 
arze z Radomia którzy stwierdzili 
małż. Rueeckerów. Nadmienić należy, 
ktor Wrzos, nie cheiał opuścić miej 
tastroty, dopóki mie zabiorą wszyst: 

:h ofiar wypadku. Lekarze musieli go prze 
mocą wsadzić do samochodu i zawieźć do 

p. Janina Królówna. : $ 4 

  

wozie owsa w wysokości 3 zł. od 100 
kg. oraz postanowiono przyjść z dal 
szą pomocą siewną dla ludności Wi- 
leńszczyzny i Huculszczyzny. 

„ Następnie komitet ekonomiczny 
przedyskutował sprawę budowy ka- 
bla telefonicznego Warszawa — Gdy- 
pia na odcinku Warszawa — Toruń. 
Przyjęto do wiadomości sprawozda- 
mie ministra przemysłu i handlu w 
sprawie bieżących rokowań handlo- 
wych oraz uchwalono wniosek mini- 
stra komunikacji w sprawie budowy 
boczniey kolejowej od stacji Druskie- 
niki do zdrojowiska, wreszcie wśród 
innych spraw bieżących postanowio- 
no przyjść z pomocą centralnemu 
T-wu wytwórczości krajowej, w celu 
uruchomienia przez to T-wo t. zw. 
pociągu — wystawy. 

Wręczenie dekretów nomina- 

cyjnych Ks. Ks. Biskupom. 
W piątek, dnia 13 kwietnia r. b., Pan M: 

nister WIR. i OP. W. Jędrzejewicz, w otocze- 

niu p. Dyrektóra Departameniu Wyznań F. 
Potockiego i Radcy Dr. J. Wolińskiego, w 
sali awdjencjonalnej Ministerstwa przyjął 
Księży Biskupów prawosławnych, obejmują - 
cych, w myśl osłatnich uchwał Św. Synodu 
Prawosławnego, nowe djecezje, wręczając de- 
krety nominacyjne Ks. Arcybiskup Aleksemu 
nowemu Ordynarjuszowi Djecezji Wołyńskiej 
i Ks. Biskupowi Antonjuszowi, obejmującemu 
zarząd Djecezją Grodzieńską, J. E. Ks. Me- 
tropolitę Dionizego, który z powodu niedo- 
magania był nieobecny, zastępował J. E. Ks. 
Arcybiskup Wileński Teodozjusz. 

Wręczając dekrety, p. Minister wygłosił 
krótkie przemówienie, życząc Ks. Biskupom 
pomyślnej pracy na nowych stanowiskach. 
Ks. Biskupom asystował podczas cerėmonji 
"Członek Konsystorza Warszawsko -' Chełm- 
skiegó Ks. Archimandryta Teofan (PIP.) 

Min. Barthou przybędzie do Warszawy 
. już w najbliższą niedzielę 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa do 
nosi, że minister Barthou opuści Pa- 
ryż w sobotę 21 b. m. o godz. 19.05 
udając się do Warszawy dokąd przy- 
będzie w niedzielę o godz. 17.50. Mi- 

nister pozostanie przez poniedziałek 
w Warszawie, we wtorek zaś o godz. 
18 wyjedzie do Krakowa, skąd naza- 
jutrz o godz. 21.10 udaje się do Pragi. 

Półurzędówka niemiecka o podróży. 
BERLIN, (PAT). — Pėlurzędowa Diplo- 

matiseh-Politische  Korrespondenz ogłasza 
dziś artykuł pod tytułem: „Franeuska poli 
tyka wschodnia e wizycie ministra Barthou 
w Warszawie. Artykuł wskazuje ironicznie 
na aktywne przygotowania czynione we fran 

euskiem MSZ-ecie w związku z tą podróżą 
pisząe o prawdziwym najeździe ambasado * 
rów i posłów i to zarówno obeych dyplo 
matów jak i przedstawieieli francuskich w 
środkowej i wschodniej Europie. 

"Korespondencja zwraca m. in. uwagę na 

Starhemberg wejdzie w skład 
gabinetu 

    
Starhemberg. Przywódca Heimweh 

  

— 2.000 zabitych i rannych... 
— Na froncie bez zmian... 

Tak głoszą komunikaty Boliwii I Paragwaju. 
NOWY YORK, (PAT). — Korespondent 

„New York Times“ z Buenos Ayres donosi. 
że na pograniezu boliwijko-paragwajskiem 
rozpoczęły się krwawe walki. W walkach 
tych miał polec tysiące zabitych i było kilka 
tysięcy rannych. 

Terenem walk jest miejscowość Las Cou 
chitas położona mniej więcej o 12 mil na 
południe od głównej bazy operacyjnej wojsk 

beliwijskieh, fortu Ballivian. Komunikat ba 
liwijski głosi, że Paragwajezycy stracili pa 
rę tysięcy zabitych i rannych. 3 

Straty boliwijskie są podobró nieznacz 
ne. W stoliey Boliwji La Paz odbywają się 
radosne manifestacje, Komunikat paragwaj 
ski donosi, że na froncie nie zaszły żadne do 
niosłe wydarzenia. ь 

  

Trocki znowu zniki. | 
PARYŻ, (PAT). — Dziś rano Lew Troe- 

kij wraz z żoną opuścił willę w Barbusson, 
udająe się samochodem w nieznanym kie- 

runku. 
Obeenie okazuje się; że. Trockij mieszkał 

» Barhusson od kwietnia ubiegłego roku. 

, łach politycznych wielkie 

Dollfussa 
WIEDEŃ, (Pat). Po dokonaniu 

połączenia wszystkich grup prorzą- 
dowych powstała kwestja rekonstruk 
cji gabinetu dr. Dollfussa. Do gabiue- 
tu ma być powołany, według donie- 
sień prasy, komendant Heimwehry 
książę Starhemberg. Nie jest jeszcze 
postanowione, czy Starhemberg zo- 
stanie wicekanclerzem czy tylko mi- 
nistrem. : е 

Jak wiadomo, w gabinecie zasiada 
już jako mąż zaufania Heimwehry 
wicekanelerz Fey. W kołach polityzz 
nych mówią o nieporozumieniach 
między księciem Starhembergiem a 
wicekanelerzem Feyem, nie wątpią 
jednak, że kancelrzowi  Dollfussowi 
uda się to nieporozumienie złagodzić. 
Decyzja w sprawie rekonstrukcji ga- 
binetu nie zapadnie przed załatwie- 
niem reformy konstytucji. 

Starhemberg wyjechał w ubiegłą 
sobotę do Włoch, gdzie, jak mówią, 
ma się spotkać z Mussolinim. 

Biskup Bares zostanie o 
kardynałem. 

BERLIN, (Pat). W .utejszych ko- 
wrażenie 

wywołała wiadomość o mającem na 
„stąpič w maju nadaniu kapelusza kar 
dynalskiego nowemu biskupowi die- 
cezji berlińskiej Baresowi. Fakt ten 
komentowany jest.jako wyraz popar- 

„eia moralnego udzielonego przez Wa: 
tykan w obecnej dobie katolikom w 
Niemczech, co jest zrożumiałe zwła- 
szcza z uwagi na ostatnie wystąpienia 
publiczne ks. biskupa Baresa w obro- 

„nie spraw kościoła katolickiego: 

podróż ministra Tituleseu. Strona niemiec 
ka, zaznacza, „Korespondencja nie da się 
zmylić i nie przywiązuje nadmiernej wagi 
do wyników tej podróży. Przypomnieć nale- 
ły ustęp deklaracji polsko-niemieckiej mó- 
wiący o uprzednio przyjętych zobowiąza- 
niach. Ustęp ten nie wyłącza przecież że 
między Franeją a Polską powstaną inne za 
gadnienia polityczne, które nie stoją w związ 
ku z sojuszem francusko-polskim z roku 21 
i które wymagają również omówienia. Arty 
kuł stara się wykazać wielkie korzyści któ 
re mają wynikać z zatrzymania się ministra 
Bartohu w Berlinie w czasie podrńży do War 
szawy. Niemcy są zawsze gotowe do hezpo- 
Średniej wymiany zdań, pisze autor artyku 
łu i polemizuje następnie z twierdzeniami 
prasy francuskiej, jakoby takie spotkanie w 
Berlinie wywołać mogłe zaniepokojenie w 
Polsce. 

Rządy kanclerza Hitlera i Marszałka PU 
sudskiego, ezytamy w końcu wyłączyły raz 
nazawsze ze swej polityki przez dzieło poko 
ju z 26. 1. rb. system niedowierzań i wyzy 
skiwania międzynarodowych przeciwieństw. 
Nowy duch musi się przeciwstawić wprowa 
dzeniu ponownie w Europie przestarzałych 
meted. 

—[::]— 

Niemcy z ?oiski dzlękują 

min. Beckowi. 

ŁÓDŹ, (PAT). — Wczoraj obradował v* 
Łodzi IV Ogólnopolski Zjazd Niemieckiega 
Związku Kulturalno-Gospodarczego Deutsche 
Kultur und Wirtschaftsbund. | W zjeździe 
wzięło. udział ponad 100 delegatów z całego 
kraju. Zjazd wysłał depesze hołdownicze da 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej oraz do 
Prezesa Rady Ministrów. Pozatem wysłano 
depeszę do ministra spraw zagranicznych tre 
ści następującej: 

Zjazd wyraża Panu Ministrowi swe po- 
dziękowanie za kontynuowanie i doprowa- 
dzenie do pozytywnego rezultatu dzieła, roz 
poczętego już przez Jego poprzednika, mają 
tego na celu ustanowienie przyjaznych sto 
sunków między państwami. Cieszy nas, że 
rząd naszego kraju nie uzależnia nawiąza- 
nia stosunków z innemi państwami oraz 
urzeczywistniania celu pacyfikacji Europy 
od formy rządzenia w poszczególnych kra 
jach, ale że gotów jest współpracować w 
służbie pokoju z każdym rządem, który ma 
ku temu szczere chęci. W szczególności wy- 
rażamy podziękowanie za to, że Panu Mi: 
nistrowi udało się ustalić przyjazne stosun 
ki pomiędzy naszą Macierzą niemiecką a na 
szą obecną Ojezyzną, do ezego dążyliśmy 
od ehwili założenia naszego Związku. > 

Zjazd dokonał wyboru nowych władz 
związku. 

Błękitna krew i paragraf 
ary|ski. 

BERLIN, (PAT). — Związek szlachty 
niemikekiej w porozumieniu + kanelerzėm 
„Rzeszy wezwał swych członków do przedło 
żenia rodowodów, sięgających do roku 175%, 

Ci, którzy nie udowodnią ezystości krwi 
przodków, odpowiadającej wymogom para 
grafu aryjskiego, zmuszeni bedą do wystą 
pienia ze związku. 

  

Naczelny dyrektor teatrów 
warszawskich. 

  

Podajemy fotografję dr. Arnolda Szyfma- 
na, któremu zarząd T-wa Krzewienia Kultury 
Teatralnej w Polsce powierzył od nowego se- 
zonu stanowisko naczelnego dyrektora teat- 
rów: Narodowego, Połskiego, Nowego, Małe- 
go i Letniego w Warszawie. 

WOGEZY TE ORTR CY RECE ORAS RAAWA 

Kronika  telegraficzna. 
— PREZYDENTEM POZNANIA obrane 

dyrektora Banku Polskiego i byłego prezesa 
radiy miejskiej w Poznaniu dr. Władysława 
Mieczkowskiego. 

— WOJEWODA ŁÓDZKI Hanke-Nowak 
wręczył komisarzowi rządowemu Łodzi inż 
Wojewódzkiemu zarządzenie o rozpisaniu 
wyborów do rady miejskiej Łodzi. Zarządz: 
nie to zgodnie z art. 6 regulaminu wyborcza 
go, nosi datę 17 kwietnia i wyznacza jake” 
dzień wyborów niedzielę 27 maja r. b. 

— PREMJER BUŁGARSKI MUSZANOW 
odbył konferencję z Mac Donaldem i sir 
Johnem Simonem w Londynie. 

|= РУ MIĘDZYNARODOWY. . KONGRES 
RADJOLOGJI będzie się odbywał w Zurichu. 
i w St. Moritz od dnia 24 lipca do 31 lipca 

rh. — Dotj;chczas zgłosiło się przeszło 10%) 
uczestników z całego świata, W kongr:sie 
przyjmować będzie udział m. in. pani, Curie , 
Skłodowska. Seans. inaguracyjny poświęcony 
będzie organizacji walki z rakiem. 

° — URATOWANYCH - ROZBITKÓW. „CZE 
LUSKINA' przewieziono już częściowo sa- 
niami, zaprzężonemi w psy, z Wankarem: 
na przylądek Wellen. W Wankarem pozo- 
stało jeszcze 32 osoby z obozu prof. Szmid- 
ta. 

— PROF. SCHMIDT, znajdujący się w 
szpitału w Nome, na Alasce, miał w ciągu: 
ostatnich 4 dni gorączkę 40 C, a dziś tempe 
ratura obniżyła się do 28 C. Chory czuje się-' 
lepiej i otoczony jest troskliwą opieką. 

— POLSKIE RADJO zawarło ostatnio 2 . 
konstruktorem p. Mazzioni Cutelli umowę, › 
celem zaopatrzenia swojego studja w apara 
ty do wywoływania efektów dźwiękowych. 
Ze słuchowisk wyeleminuje się płytę gramo . 
fonową i zastąpi się ją instrumentami, od 
dającemi bardziej naturalnie potrzebne roży:. 
serowi radjowemu efekty. 

— W STANIE ZDROWIA GEN. HALLE- 
RA, który leży poważnie chory w. kotełu 
„Drake“ w Chicago, nastąpilo pewne polep. 
szenie. 

— WYWROCILA SIĘ BARKA rybacka, 
utrz|+mująca komunikację na rzece Bug wpo 
bliżu Nikołajewska, przyczem utonęło 13 
osób. 

— WŁADZE POLICYJNE W BUENOS... 
AIRES ZASEKWESTROWAŁY w 2 domach 
przeszło 1000 bomb i granatów ręcznych o- 
wielkiej sile wybuchu. Prowadzone dochę 
dzenia wykazały że przygotowywano ruch 
rewolucyjny na wielką skalę. W związku z 
term aresztowano kilkanaście osób. 

— ULEGŁ NIESZCZĘŚLIWEMU WYPAD | 
KOWI w czasie manipulowania bronią dy- 
rektor t-wa przyjaciół sztuk pięknych w Kra 
kowie, Artur Schroeder, znany literat kra- * 
kowski. Rannego w stanie ciężkim odwiezio 

„ho do szpitala. 

— RZĄD NIEMIECKI ODMÓWIŁ prze: 
puszczenia przez terytorjum państwa wag. 
nów „Międzynarodowego T-wa Wagonów 
Sypialnych* na linji Paryż — Ryga i zażądał 
zamiany tych wagonów od granicy niemiec 
kiej do Ejdkun przez niemieckie wagony sy 
pialne. Ё 

— PO RAZ PIERWSZY radjostacja nie- 
miecka w 'Koenigswusterhausen transmito- 
wała na wszystkie rozgłośnie niemieckie pół 
godzinny koncert pieśni i tańców polskich. 

— W BERLINIE PANOWAŁY LETNIE | 
UPAŁY. Temperatura dochodziła w cieniu 
do 28 C. Fale ciepłego powietrza spowodowa 
ły nagły rozwój zieloności. Podmiejskie oko 
lice Berlina zaroiły się wczoraj setkami ty 
sięcy wycieczkowiczów. Koleje państwowe 
sprzedały 1,210,000 biletów wycieczkowych a 
t-wo komunikacji podmiejskiej przewiozło 
ponad 3,500,000 mieszkańców Berlina poza 
miasto. 

— OD KILKU DNI PANUJĄ W PARYŻU 
OGROMNE UPAŁY. Wczoraj . termometr 
wskazywał w cieniu 29 C. Podobnych upń- 
łów w kwietniu nie notowano w Paryżm 
już/od kilkudziesięciu lat. 
—PRAWO SERJI. Wpobliżu stacji Ofter 

ding, w tem samem miejscu, gdzie 10 bm. wy 
darzyła się znana katastrofa kolejowa, wy 
koleiły się w pociągu pośpiesznym dwa wa 
gony osobowe. Nikt z pasażerów nie: został 
ranny. ю 

— KANCLERZ HITLER, kóry na pokła- 
dzie pancernika Deutchland przybył do Wit - 
helmshafen, powrócił dziś” stamtąd | simolo ), 
tem do Berlina. Również powrócił da Berli |! 
na po dłuższym pobycie we Włoszech włe» 
kanclerz von Papen. OS 

— REGENT HORTHY. ZACHORÓWAŁ: 
na grypę. 
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Deklaracja programowa 
Obozu Narodowo-Radykalnego. 

A. B. ©. zamieszcza deklarację pro- 

gramową Obozu Narodowo-Radykal- 

nego, o utworzeniu się którego dono- 

siliśmy w niedzielę. Deklarację tę po 

dajemy niżej w streszczeniu. 

Deklaracja rozpoczyna się od stwierdze- 

nia, że wielkie przemiany społeczne, wstrzą- 

sające podstawami całego dzisiejszego świa- 

ta, wymagają nowych metod, haseł i ludzi, 

a szerzący się kryzys wymaga narodowej po- 

lityki gospodarczej. 

Po złożeniu hołdu krwi, przelanej dla Pol- 

ski, deklaracja stwierdza dalej, że Obóz Na- 

rodowo-Radykalny iest dalszym ciągiem Ru- 

chu Młodych i Obozu Wielkiej Polski. Stoi 

on na gruncie zasad katolickich i wychodzi 

z założenia, że gospodarzem w Państwie Pol- 

skiem powinien b«ć Narod Polski. Na tej za 

sadzie opiera nasi. wytyczne, sformułowane 

w 9 punktach. 
1) Państwo Połskie winno objąć swym za- 

sięgiem kulturalnym i politycznym i swemi 

granicami wszystkie ziemie zamieszkałe zwar 

tą masą przez Polaków oraz pozostające 

wpływem połskiej cywilizacji. ' 

2, Paūstwo Polskie powinno być organi- 

zacją zbrojną. Narodu. ; 

3) Prawa publiczne posiadać mogą tylko ci, 

którzy są dziedzicami cywilizacji polskiej lub 

godni są stać się jej współtwórcami. Ludność 

ruska i białoruska winna posiadać pełne pra- 

wa obywatelskie, Żydzi zaś nie mogą ich 

mieć. 2 
4) Narodowy ustrój gospodarczy winien 

być oparty na nowym człowieku, wychowa- 

nym w zasadach chrześcijańskich i świado- 

mym swych obowiązków. Własność prywat- 

na musi być traktowana jako podstawa bylu 

rodziny, nie zaś jako źródło wyzysku i na- 

duży 
5) Naród Polski winien być właścicielem 

bogactw nałurainych i jedynym ich gospo 

darzem. Wytwórczość molska. powinna za- 

spokoić wszystkie istolne potrzeby gospodar- 

stwa narodowego. 
6) Państwo powiuno dążyć do wytworze- 

nia jak największej ilości drobnych i Śred 

nich gospodarstw przez parcelację wielkich 
obszarów rolnych. 

7) Zaklady użyteczności publicznej oraz 
wiełkie przedsiębiorstwa górnicze, hutnicze 

i elektrownie, oparte na kapitale obcym, win 
ny być wywłaszczone. 

8) Każdy Polak ma prawo do pracy w 

      
  

      

Polsce. Państwo winno stworzyć warunki, 
umożliwiające nowstanie małych zakładów 
rzemieślniczych i przemysłowych. Beżrobot- 
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SEZON WIOSENNY 
SIĘ ROZPOCZĄŁ! — Ceny zniżonel 

Proszę się przekonać! 
Prasowanie ubrań i grempłowanie ma- 

terjałów na poczekaniu. 

Przyjazd do Wilna posła 
Birkenmayera. 

W dniu 16bm. pociągiem pośpiesz 
nym, przybył do Wilna z Warszawy 
nowy. kierownik Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR. p. Alfred Birken: 
imayer. ' : ; 

Świątynia ośmiu świętych. 
Japoński minister spraw wewnętrznych 

Adaczi, wybudował w Japonji niezwykłą 
świątynie, którą nażwał „świątynią ośmiu 
świętyeh*. Pośrodku Świątyni znajduje się 
Tustro, ezezone przez szyntoistów jako bóst- 
wo. Po lewej i prawej stronie lustra ulokG 
wane są figury ośmiu najbardziej zasłużo 
nych dla religji i filozofji mężów. Pierwsze 
miejsee zajmuje Budda, czwarte — Konin- 
cjusz, piąte Sokrates, siódme Chrystus( re 
produkeja Chrystusa z Amjens we Francji). 

Na poświęceniu świątyni japoński prem- 
jer wygłosił przemówienie, nawołujące «o 
naśladowania tych „Świętych*  wyrażająe 
nadzieję, że ich życie, pełne enot, znajdzie 
więcej zrozumienia Śród japońskiego spo- 
łeczeństwa. 

Umieszczenie Chrystusa pomiędzy filozo: 
tami pogańskimi obraża uczucia katolickie, 
tecz misjonarze katoliccy w Japonji wyzy- 
skają niewątpliwie ten fakt dla swych za- 
dań. Przecie apostoł Paweł nawracał pogan 
przy ołtarzu „boga nieznanego*. 

Prymicje kapłańskie 

Japończyka na Śląsku. 
W: niedzielę, 15 kwietnia w klasztorze 00. 

Franciszkanów na Górze św. Anny na Śłą- 
sku opolskim odbyła się niezwykła uro- 
czystość. Oto odprawił tam prfymacje o. Anto 
ni Kawa Mura, Japończyk z pochodzenia 
Ks. Kawa Mura jest wychowankiem stacji 
misyjnej w Sapporo w Japonji i do Europy 
przybył dla uzupełnienia studjów teologicz 
nych na koszt organizacji misyjnej kobie: 
śląskich Studja te ks. Kawa Mura ukończył 
właśnie w Seminarjum franciszkańskim w 
Fułdzie i w dowód wdzięczności dla Śląska 
pierwszą Mszę św., jaką po wyświęceniu na 
kapłana przez biskupa Fuldy odprawił, prag 
nął ofiarować w intencji wspaniałomyślnych 
ofiarodawczyń w ich własnej dzielnicy. Ks 
Kawa Mura należy do Zakonu św. Francisz- 

ni ze wsi i miast winni znaleźć zajęcie w han 
dlu, przemyśle i rzemiośle. 

9) Ustrój narodowy państwa winien być 
oparty na hierarchji ofiarności. 

Obóz Narodowo-Radykalny zwalczać bę- 
dzie międzynarodowe organizacje komuni- 
styczne, masońskie i kapitalistyczne. 

Jak widzimy, program ten pełen 
jest demagogji: Polska dla Połaków, 
unarodowienie gospodarki, praca 
dla wszystkich. Łatwo te hasła rzu- 
cać — trudniej je realizować. W jaki 
sposób zrealizować je chce obóz na- 
rodowo-radykalny? Odpowiedź dać 
musi program nowego stronnictwa, 
który ma być opracowany na zasa- 
dach powyższej. deklaracji. 

Zasada oparcia ustroju państwa 
na hierarchji ofiarności zbliżona jest 
do zasad konstytucji z 26 stycznia. 
Stosując tę zasadę konsekwentni, 
trzeba uznać autorytet ludzi, którzy 

najwięcej dla odzyskania i utrwalenia 

niepodległości zdziałali, trzeba podpe 
rządkować się obozowi Marszałka Pił 

sudskiego. 
Nie należy tego jednakże po na- 

rodowych radykałach spodziewać się. 

Zbyt silny wpływ wywarła na nici 

szkoła endecka, którą przeszli. 

  

Rossa dnia 131V. 1934r. 
się w Ejszyszkach, 

Po krótkich cierpieniach zasnęła w Panu. 
Nabożeństno żałobne w kościele parafjalnyra odbędzie 
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Kazimiera Jassowicz 
Została pochowana na cmentarzu 

o czem zawiadamiają pogtążeni w żalu 

rodzina iicewiczów, córka chrzestna I wnuczek. 

„Front niemiecki“ prosperuje... 
GENEWIA, (PAT). — Przewodniezący ko 

misji rządzącej zagłębia Saary Knox wystoso 
wał do sekretarza generalnego ligi narodów 
pismo, w którym prosi o przedłożenie radzie 
Ligi sprawy działalności t. zw. „frontu nie 
mieckiego“. 

Knox sygnalizuje, że front niemiecki 
wszelkiemi sposobami stara się skłonić mie 
szkańców zagłębia Saary do przystąpienia 
do „frontu“ i do oświadczenia, że będą 
głosowali za powrotem Saary do Niemiec. 

Zdaniem komisji jest to manewr nie dający 
się pogodzić z zasadami wołności tajności i 
szczerości głosowania. Mełody stosowane 
przez „front niemieeki“ stwarzają niebezpie 
czeństwo opracowania ezarnych list osób. 
któn: nie przystąpiły do „frontu niemieckie- 
go*. Komisja uznaje że chodzi tu-o sprawę 
o charakterze plebiscytowym, która wycho 
dzi poza ramy jej kompeteneji, niemniej u- 
waża za obowiązek zwrócić uwagę na to Li- 
gi Narodów. 

Fałszywy alarm 
spowodował śmierć 5-rga dzieci. 

BUENOS ARES. (Pat). W czasie odbywa 
jącego się przedstawienia dla dzieci w jed- 
nem z kin w Barranquilla w Kolumbji, ja- 
kiś osobnik, przechodzący ulicą wszczął alarm 
że się pali. Dzieci, ogarnięte panicznym sra 
chem, rzuciły się do ucieczki. 6-ro dzieci po- 
uiosło śmierć, a 32 w groźnym stanie prze- 

    

wieziono do szpitala. Osobnik po wszczęciu 
fałszywego alarmu zbiegł bez śladu. Władze 
bezpieczeństwa przypuszczają, że działał or 
pod wpływem halucynacji łub nagłego ataku 
szału. 

Tragiczny wypadek wstrząsnął do głębi 
całą ludnością. * 

Najnowszy zeppelin „L. Z. 129". 
Jeden z dziennikarzy niemieckich zwie: 

dził niedawno słynne zakłady zeppelinow- 
skie nad jeziorem Badtńskiem w Alpach 
Dziennikarz opisał swe wrażenia, podając 
jednocześnie szereg ciekawych szczegółów z 
budowy olbrzymiego sterowca niemieckie- 
go „Ł. Z. 129%. Zapożyczamy się u tego 
dziennikarza i podajemy jego: wrażenia w 
wolnej przeróbce polskim czytelnikom. 

SŁYNNE ZAKŁADY. 

Na brzegu jeziora Badeńskiego piętrzą 
się olbrzymik hale, służące do budowy zep 
pelinów. Oto jedna hala kryje 
„Hrabiego, Zeppelina L. Z. 127%. Oto druga 
mieści w sobie szkielet nowego budującego 
się olbrzyma „L. Z. 129. Jakże mały czuje 
się człowiek, gdy spojrzy na ściany hali, 
mierzące 52 metry wysokości... 

SZKIELET „L Z. 129“. 
Całe olbrzymie pomieszczenie wypełnie- 

ne jest kolosałnym szkieletem „L. Z. 129*:. 

W świetle lamp ełektrycznych połyskują gi: 
gantyczne ramy i spojenia z duraluminjum. 
Dla ochrony przed utlenianiem szkielet po- 
kryty jest specjalnym niebieskawym lakie- 
rem. Po prawej i lewej strony olbrzyma 
roją się w górze drobne figury robotników, 
zajętych montażem poszezególnych części. 

PRACA WRE. 

Kierownietwo nad budową spoczywa w 
młodych, leez doświadczonych rękach inży- 
niera Knuta ЕеКпега, syna głośnego na eały 

świat doktora Eeknera, kierownika lotów 
steroweowych. Naczelny inżynier, ubrany w 
zwykłą niebieską bluzę robotniczą, uwija się 
wśród swych ludzi, dyrygując tłumem wy- 
konaweów. Podział praey jest tu ściśle prze- 
strzegany. Oto osobna grupa blacharzy. Tam 
znów uwijają się robotnicy, zajmiujący się 
specjalnie nitowaniem części szkiełetu. Ów- 
dzie w ciemnych okularach pracują roboł | 
niey z wodorotlenowemi palnikami w rę- 
kach. Jeszcze inną grupę stanowią łudzie 
montujący motory, osobno pracują ci, któ 
rzy łączą ze sobą druty, jeszcze. osobno ma» , 
terzy komór gazowych. Są nawet krawey, 
którzy przymierzają i sztukują olbrzymie 
kawały materji, mającej służyć za powłokę. 
Wszystko odbywa się sprawnie i stosunko- 
wo cieho. Jedynie lekkie uderzenia młotków 
i syczenie palników wodorotlenowych šwiad- 
€zą o natężonej robocie. 

DANE TECHNICZNE. 

Budujący się olbrzym przewyższa po 
względem rozmiarów dotychczasowe sterow- 
ee. Tak np. sterowiee amerykański „Macon 
ma 240 metrów długości, 40 metrów średnicy 
i zmieścić może 184 tys. metrów szešcien- 
nych gazu. Natomiast „Ł. Z. 129“ liczy 248 
mtr. długości, 40 metrów średnicy i zmieścić 
może 190 tys. mtr. sześć. gazu. Kształt szkie- 
ietu przypomina wielką rybę. Powłokę stę 
rowca stanowi materja, specjalnie nasycona 
i uodporniona na wpływy  atmosferyezne. 
Gaz, dzięku któremu sterowiec unosić Sie 
będzie w powietrzu zawierać się ma w: tó: 
eałkowicie od siebie izolowanych komorach 
gazowych, zaopatrzanych w specjalne klapy 
bezpieczeństwa. 

Pierwszy zeppelin z 1921 r. miał dwa 
motory © sile 16-tu koni. Natomiast „L. Z. 
129“ ma 4-ry potężne motory Diesla o łącz- 
nej sile 1.100 koni. Siła motorów wzrosła 
więc wiklokrotnie. Szybkość skrajna pierw- 
szego zeppelinu wynosiła 32,4 km. na g0- 
dzinę. Natomiast „L. Z. 129 może rozwinąć 
1356 klm. na godzinę. Odpowiednio wzrasta 
nośność, promień działania i bezpieczeństwo 
jazdy. , 

KOMFORT. 

Przy budowie „L. Z. 129“ kieruje się 
względami estetycznemi, no i prztdewszyst- 
kiem praktycznemi. Chodzi o to, by pasaże- 
rowie mieli zapewnione maksimum kom- 

tortu. Dotychczas zeppeliny posiadały: mak- 

simum 24 łóżka. Natomiast „L. Z. 129“ mie- 

ści już 50 łóżek. Pozatem zawiera dwa wiel- 

kie korytarze z oknami, przez które pasa- 
żerowie mogą patrzeć w dół i poziomo, nie 
jpotrzebując się schylać. Niezależnie od łó- 
żek mikszeząeych się w speejalnych kabin- 
kach, mieścić będzie „L. Z. 129“ duży Sa- 
lon, jadalnię i inne komfortowe ubikacje. 
Ku wygodzie pubłiezności funkcjonować bę- 
dzie nawet specjalna. poczta pneumatyczna, 
polegająca na tem, że każdy pasażer nie 
wstając ze swćgo łóżka czy fotelu może wrza 
cić list do mieszczącej się obok szezeliny, 

którą karia dostaje się do specjalnej rurki. 
skąd znów wysyła list specjalny przyrząd. 
powodując wędrówkę listu do osobnej ka 
biny pocztowej, mieszczącej się w gondoli 

kapitana. W ten sposób . zapewnione jest 
maksimum wygody i szybkości komuni. 
kacji. $ 

Przedostatni zeppelin „L. Z. 127“ zawie- 
rał powierzchnię 100 metrów kwadratowych, 
przeznaczóną speejałnie dla kabin pasaże- 
rów. Natomiast „L. Z. 129 przeznacza оК- 
rągło 400 mtr. kw. na ten sam cel, przy* 
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czem połowa tej powierzchni przypada na 
pokoje do wspólnego użytku. 

Kabiny mieszczą się na. dwóch pokładael:. 
Górny pokład zawiera z jednej strony wiei- 
ką jadalnię, z drugiej zaś salon, czytelnię 
oraz pokój do pisania. Obok tego mieszeza 
się kabiny sypialne. Dolny pokład mieści 
kabiny i załogi, gondolę kapitana, oddział 
maszyn, kuchnie i t. d. Wszystkie sale i ka- 
biny zaopatrzone są w urządzenia wentyla: 
eyjne i są ogrzewane ciepłem powietrzem. 
elektryczności, która również służy w kuchni 
„L. Z. 129“ oświetlony jest przy pomocv 
do przyrządzania potraw. Zeppelin rozporzą 
dza własną centralą ełektryczną, która się 
mieści w środkowej części sterowcea. 

CUDO TECHNIKI. 

Tak wygląda eudo techniki niemieckiej. 
„L. Z. 129* wylecieć ma w Świat już nie- 
zadługo, bo w sierpniu r. b. Dziennikarz 
niemieeki opisujący wszystkie powyższe 
szczegóły, nie posiada się z: dumy t radości. 
Uczucia te są zrozumiałe. Istotnie ludzkość 
na drod:t> doskonaienia techniki postęp 
krokami olbrzyma. - NEW. 

   

   

Wystawa prób i wzorów produkcji polskiej w krajach 
Bliskiego Wschodu. 

  

Na zdjęciu fragment sał pałacu Tigrane 
w Kairze, mieszczącego eksponaty ruchomej 
Wystawy Prób i Wzorów produkcji polskiej 
w krajach Bliskiego Wschodu, zórgańizowa- 
nej przez Państwowy Instytut Eksportowy w 

PARYŻ, (PAT). — Dziś przed żandarmer 
ja zeznawał przedsiębiorca samochodowy nie 
jaki Brunean, którego ztznania dały kiłka 
nowych szczegółów w sprawie morderstwa 
radcy Prince'a. 

Brunean opowiedział, że w czasie swego 
pobytu w Monte Cario znał pewnych boga- 
tych Anglików Watsonów. Pewnego dnia 
dwaj nieznajomi mu bliżej osobnicy zapro 
ponowali mu wydostanie od Watsona więk 
szą sumę pieniędzy, przyczem zaproponowa 
ni Bruneanowi, by wciągnął Watsona w za 
sadzkę. Nieznajomi obiecałi Bruneanowi po 
dzielenie się zrabowaną kwotą. Brunean od 
powiedział wymijająco i jednocześnie za 
wiadomił o wszystkiem Watsona. W' kilka 
dni później owi nieznajomi wyznaczyli Bru 
neanowi nowe spotkanie. Po przybyciu ua 
umówione miejsce zaprosili Bruneana, by za 
jął miejsce w ich samochodzie. Tu usiłowa 
no go ogłuszyć uderzeniem pałki gumowej. 
W pewnej ehwili Brunean, nie tracąc przy 
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Aleksandrji od 10 do 18 marca r. b., w Kai- 
rze od 31 marca do 8 kwietnia r. b. i w Tel - 
Awiwie w Centralnym Pawilonie Polskim na 
Międzynarodowych Targach Lewantyńskich. 

Dar marynarzy dia p. premjera 
WARSZAWA, (Pat). W dniu dzi- 

siejszym p. premjer Jędrzejewi:z 
przyjął delegację gdyńskiego koła ma 
rynarzy związku rezerwistów z Witoł 
dem Skupą, wicęprezesem koła na 
czele, która wręczyła p. premjerow: 
jako dar model dawnego okrętu wy- 
konanego przez członków koła. Wrę- 
czając dar p. Skupa oświadczył, że ko 
ło marynarzy zw. rezerwistów w Gdy- 
ni, składając ten model szefowi rzą- 
du pragnie zadokumentować, że my 
ślą i sercem oddani są Rzeczypospoli- 
iej i morzu polskiemu, którym zaw ze 
służyć pragną. 

   

Strażacy — p. Marszałkowi 
W dniu dzisiejszym nastąpił uroczysty od 

marsz z Wilna pieszej sztafety strażackiej do 
Warszawy, celem wręczenia adresu hołdow- 
niczego p. Marszałko Piłsudskiemu jako 
Ilonorowemu członkowi Związku Straży Po 
żarnych R. P. z racji rocznicy XV-lecia oswo- 

bodzenia Wilna. 
Wymarsz drużyny nasiąpił z dziedzińca 

Miejskiej Straży Pożarnej w obecności p. wi 
cewojewody Jankowskiego (który przyjął ra 
port od d-cy całości p. inspekt. Szweda i przy 
witał szlafetę oraz pluton honorowy -Straży 

  

       

  

    

  

Miejskiej. 
W uroczystości tej wzięli udział p. wice 

prezydent a inż. Jensz, dyr. Biernacki, 
naczelnik Wiśniewski, starosta Kowalski, in- 
spektor Pianko, komendant Rusek i naczei- 
nicy poszczególnych Straży Ochotniczych m. 
Wilna z p. pułkownikiem Wasilewskim na 
czele. 

Sztafeta ta reprezentuje całe strażactwo 
wileńskie i składa się z Polaków i Litwinów 

poszczególnych Straży z pod Żułowa, mająt- 
ku rodzinnego p. Marszałka Piłsudskiego. 

Sztafetę przez całe miasto przeprowadzała 
orkiestra Straży Miejskiej. 

Fundusz Bezrobocia przejął 
czynności P. U. P. P. 

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia 
w. Wilnie podaje do wiadomości, iż stosow 
nie do odnośnych Zarządzeń Prezydenta Rze 
czypospolitej i Ministra Opieki Społecznej, 
z dniem 26 marca 1934 r. przejął czynności 
wykonywane przez Państwowy Urząd Pośre 
dnictwa Prad.. 

WY tym celu uruchomione zostało: spee 
jalne Biuro Pośrednictwa Pracy Funduszu 
Bezrobocia w Wilnie, które załatwia wszel 
kie czynności, wchodzące w zakres pośred 
nictwa pracy. 

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia 
komunikuje, iż w dalszym ciągu, w myśl 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Spo 
łecznej z dnia 22. 11. 1921 r. (Dz. Ust. R. P. 
Nr. 96, poz. 707 ex 1921 r.) i z dnia 6. 10. 
1926 r., należy 'zgłaszać do Biura Pośredni 
ctwa Pracy wszelkie wolne miejsca na pra 
cowników — robotników, względnie powia- 
domić Biuro Pośrednictwa Pracy w terminie 
5-dniowym o nowoprzyjętych. 

Pozatem Piuro Pośrednictwa Pracy na 
dał jest instytucją powołaną do przestrzega 
nia wykon wania przez Zakłady Pracy obo- 
wiązku zatrudniania inwalidów wojennych. 

Wystawa—Targi „Len Polski" 
Wystawa lniarska „organizowana w Doli- 

nie Szwajcarskiej w Warszawie w czasie od 
19 maja do 10 czerwca b. r., stanowi dalsze 
ogniwo w akcji uniezaleźnienia się od produk 
cji zagranicznej. : - Ё 

Stąd też charakter jej nie jest tylko przej 
ściowy, dla chwilowego efektu. Szereg eks- 
ponatów, które znaidą się na wystawie będą 

następnie przejęte przez Muzeum Przemysłu 

i-Rolnictwa, pod którego egidą wystawa 'est 
organizowana, stając. się trwałem dorobkiem 
w dziedzinie polskiej wytwórczości na tem 
polu. 

Dzięki tak pojętej ideji Wystawy obudziło 
się dla niej żywe zainteresowanie wśród sze 
rokich kół społecznych. Już obecnie ramy D> 
liny Szwajcarskiej okazują się za szczupłe 
dla zgłaszających sie na wystawę firm. Kom:- 
tet nie bez trudu rozmieszcza stoiska, które 
wypełniają całe wnętrze gmachu, poza nim 
staną zaś oddzielne pawilony Żyrardowa, Mo- 
nopolu solnego, Braci Deutsch — Szkół . tp. 

Dla uprzyjemnienia póbytu na wystawie 
projektowany jest calv szereg interesującyci 
imprez. Zapęwniony | st udział na wy- 
stawie warszawskich kół śpiewaczych, które 
odniosły się do wystawy z wielką życzliwoś- 

cią, zgłaszają się również chórv regjonalne, 

z któremi komitet wszedł już w kontakt. 
W toku są również pertraktacje o wystę 

py orkiestr i solowe występy artystów, dosto- 

sowane do tła i założeń Wvstawy. 

    

  

    

W labiryncie poszlak 
tomności, wyjął rewołwer i strzelił do jedne 
go z napastników, raniąc go ciężko. Drug: 
napastnik zrzuełł Bruncana z samochodu. —- 
Prowadzone dochodzenie wykazało że mał- 
żonkowie Watsonowie spotkali się w Monte 
Carło z Lussatsem i Carbonem. Lussats miał 
w połowie lutego rb. napaść na Watsona z 
tego powodu, że ten odmówił mu większej 
pożyezki. Badany przez policję Waston zez 
nal, że istotnie Brunean opowiadał mu swę 
go czasu o postrzeleniu nieznajomego. Oš- 
wiadezyl on, że ranny ów nieznajomy nazy 
wa się Fournier. Brunean (twierdził, że zabił 
Fourniera z rozkazu komisarza  Bony'eg0, 

Powyższą Sprawą zainteresowały się wła 
dze Śledcze. Komisarz Bony oświadczył, 
że nie zna żadnych z powyższych osób, zna 
tyłko nazwisko Watsona, przemysłowca cic- 
szącego Się powszechnym szacunkiem. No: 
chodzenia przedsięwzięte w okolicach Mon- 
te Carlo, gdzie Brunean miał zabić owega 
Fourniera nie dały żadnych wyników. Bru- 

neana władze aresztowały. W ezasie ponow 
nego badania potwierdził on pierwotne zez 
nania podające, w jakich okolicznościach 
strzelił do Fourniera. Brunean mówił, że u- 
derzony palką gumową nie stracił przytom 
ności. W pewnej chwili usłyszał, że jeden 
zu napastników mówił do drugiego: zostaw 
go, ma dość. Na to ten drugi odpowiedział: 
takich względów nie okazywałeś, mordując 
radcę Prince'a. W owej chwili Brunean strze 
lił do Fourniera. 

    

   
   

   
   

Eugenja Kobyllńska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta jest do nabycia we 

wszystkich księgarniach wileńskich 

Skład główny w księg. Św. Wojciecha 
Str. 336, cena zł. 5 —. 
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Ciekawe życie. 
Życie pułk. Lyncha, który w tych dniach 

zmarł w sanatorjum angielskiem, o czem pis 
ma obszernie informuje. przedstawia pasmo 
tak ciekawych przygód, że godzi się je tu 
przytoczyć w streszczeniu. 

Rodowity Anglik studjuje najpierw medy 
cynę w Dublinie i tu zapoznaje się z irlandz 
kim ruchem niepudległościowym. Staje się 
wobec tego patrjotą irlandzkim i z ramienia 
jednej z parlyj irlandzkich kandyduje do !z 
by gmin. Przepadł przy wyborach, wobec cze 
go polityka obrzydła mu. Skończył więc me 
dycynę i udał się do Paryża dla uzupełnienia 
studjów. 

Tkwiła w nim jednak żądza przygód, coś 
co się widocznie rozumowaniem zwalczyć 

nie da gdyż młody iekarz przyjmuje stanowi 
sko korespondenta wojennego wielkiego dzien 
nika i wyjeżdża do Afryki Południowej, na 
wojnę angielsko-burską. 

Na wojnę patrzy. otwartemi oczami: woł- 
nego człowieka i wszystkie jego sympatje są 
po stronie Burów. ewiele myśląc. zaciąga 

się do nich i wkrótce zostaje pułkown. Jest 
obywatelem angielskim i wie co go czeka, 
gdyby wpadł w ręce Anglików. Gdy Burowie 
poddali się wraca do Paryża i praktyki le- 
karskiej. 

Ale temperament nie pozwala mu odpo- 
cząć. Stawia ponownie swoją kandydaturę do 
Izby Gmin i tym razem zostaje wybrany pos 
łem. Wraca więc do Anglji i z drogi zawiasda 

mia telegraficznie rząd, że pragnie przed są 
dem odpowia za swe winy. 

Sąd nie kierujący się sentymentami ska- 

zuje go na szubinicę. W ostatniej chwili Ed 
ward VII zamienia mu tę karę na dożywot- 

nie więzienie. 
Dwa beznadziejne lata spędza w więzie- 

niu, gdzie nie dostarczono mu nawet papieru 

i atramentu, uniemożliwiając pracę pisarską. 
Dzięki staraniom rodziny darowano mu resz 
tę kar” 

Pracuje jako lekarz, a z wybuchem wojny 
zgłasza się do szeregów, gdzie go przyjmują 
w randze pułkowniką. Całą kampańję wojen 
ną odbywa na froncie. 

Po wojnie napisał kilka dobrych powieści 
i kiłka prac fachowych. 

Życie pułk. Antoniego Lyncha jest wz 
szające. Przeciw własnej potężnej ojczyźnie 
stawał w obronie słabszych i uciśnionych, gdy 
jednak ła ojczyzna znalazła się w niebezpie 
czeństwie, potrafił stać się wzorowvm żołnie- 

mi. Jakże często musiał się spo:- 
ze słowem zdrajca. Był nim zresztą, to 

jasne. 
A jedna 

ka, któryby nie 

  

  

      

   

  

        

   

   

  

  

   

niema chyba 
myślał o nim z sympatją. 

WEL. 

Żona nie powinna wstydzić 
się męża. 

Przed sądem okręgowym w Budapeszcie 
toczyła się sprawa o rozwód. Sprawy o roz- 

wód zdarzają się dość częgło, powody są roz 
maite, ale trzeba przyznać bezstronnie, że do 
rozwodu małżeństwa Rencsai przyczyniły się 

okoliczności wyjątkowo niezwykłe. 
A oto jak się rzeczy miały w świetle „rze- 

wodu sądowego. Pan Rencsai Józef ożenił się 

pięć lat temu z Mariszką Janos. Pan Rencsai, 
nie będąc karłem, odznaczał się bardzo, ale 

to bardzo skromnym wzrostem. Nadobna mał 
Żonka była odrobinę wyższa od męża. Pierw 
szy rok pożycia małżonków ubiegł pod zna 
kiem harinouji i zgody. Aliści pani Rencsai 
została matką, a pan Rencsai ojcem. Od chwi 
li przyjścia na świat syna zachmurzył się ho- 

ryzont małżeński. ` 
Stalo się coś, co naruszyło istniejącą dotąd 
równowagę w tem stadle. Pani Rencsai za- 
częła przybierać gwałtownie na wadze i... na 
wzroście. Rzecz dziwna i w tym wieku (32 
lata) niespotykana: pani Rencsai wyrosła o 
12 centymetrów ponad głowę swego „pana i 
władcy”, 

Tu kończy się komedja ° zaczyna się dra 
mat. Wyższa od męża, pani Rencsai zaczyna 
sie... wstydzić iego towarzystwa. Jak tylko 
może, unika pokazywania się z nim razem w 
towarzystwie, na ulicy, w kawiarni, w kinie. 
Pan Rencsai martwi się, rozumie już: o co 
chodzi, ale z bólem serca znosi upokorzenie. 
Do czasu. Bo oto pewnego wieczoru, gdy 
stwo: Rencsai, wbrew prżyjętemu obyczajowi 
chodzenia samopas, ukazali się razem na 
przyjęciu u znajomych, usłyszał pan Rencsai 
niechcący, stojąc na uboczu, taką rozmowę 
między małżonką a' jednymi z obecnych gości. 

— Któż to jest ten mały "an, który pani 
towarzyszy? 

— Ach, ten? To, mój brat, nieszczęśli 
stworzenie, muszę się nim. stale opiekow: 

Tu się przebrała miara cierpliwości dotk- 
niętego w swej dumie małżenka. Podał do są 
du o rozwód, I- ta własnie sprawa była przed 
miotem natężonej uwagi -licznię zgromadzo- 
nych pań i panów w sali sądowej. 

Wyrok brzmiał: sąd przychvla się do proś 
by pana Rencsai, uznając ważkość i słuszność 
jego motywów oraz stwierdzając, iż żona nie 

powinna wstydzić się męża. Oto sens moralny 
niecodziennej sprawy. BO 
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Ulgi dia pociągów 
popularnych. 

Minister Komunikacji ostatnio przyznał 
daleko idące zniżki i ulgi dla pociągów po- 
pularnych. Pociągi popularne na zgłoszenie 
osób obcych będą mogły być uruchamiane 
po złożeniu kaucji, która się waha od 50 do 
200 zł. Q wysokości tej decydować zawsze bę 
dzie Dyrekcja. Dla pociągów popularnych 
przy 4400 osobach zniżki wynosić będą 66 i 
dwie trzecie, przy 300 osobach — 60 procent. 
Osoby, dojeżdżające do miejsca wyruszenia 
pociągu popularnego, o ile odległość nie prze 
kracza 50 kilometrów, za dojazd opłacać bę 
dą takie same zniżki, z jakich korzystają po 
ciągi popularne. O uruchomieniu pociągu Po 
pularnego decyduje Dyrekcja K. P. z wyjat 
kiem, jeżeli chodzi o pociągi popularne do 
stolicy i do miejsc uzdrowiskowych w okre 

sie sezonów. 

Państwowe sanatorjum dla narkomanów 
w Świacku. 

Połac Wołłowiczów, walący się w 
"gruzy, został przywrócony do dawnej 
świetności, nie zapomocą różdżki cza 
rodziejskiej, lecz mocą rozumnej, od- 
danej na usługi dobra, myśli. 

Umocowano rozpadające się mu- 
ry, oszklono wysokie renesansowe ok- 
na, opuszczone sufity, zdobne w obło 
ki i fruwające ptaszki, podniesiono 
nie uszkodzając małowidła, odrestau 
rowano kominki, lustra wstawiono do 
pokratowanych, złoconych ram, do- 
"dano brakujące kawałki mozaiki w 
posadzce, dorobiono stiuki. Stoją więc 
pokoje recepcyjne, gotowe przyjąć 
gości i ukoić ciszą wiejską i niedają- 
cym się zniszczyć urokiem dawno mi 
nionych lat... Tak jest na piętrze. Na 
dole pałac rezygnuje z wdzięku sta- 
roświecczyzny, zamieniając się w sze 
reg, bigjenicznych, nowocześnie urzą. 

dzonych sal: wspaniała sala do zabie 
gów hydropatycznych, sala bogato u- 
posażona w przyrządy elektryczne, 
sala gimnastyczna, gabinet lekarski. 
apteka i pokoje dla chorych. Raczej 
pokoje gościnne. Bo tu każdy jest mi 
le widzianym, darzonym  sympatją, 
gościem. Z tego założenia wychodzi 
naczelny lekarz Zakładu. 

" Nietylko z pięciu krajów zachod- 
nich, gdzie studjował przy boku lu 
minarzy wiedzy psychjatrycznej, przy 
wiózł doktor Zajączkowski doświad- 
czenie jak należy traktować chorych, 
ze źródeł może mu samemu niezna- 
nych, czerpie natchnioną umiejętność 
pozyskiwania ludzi i oddziaływania 
na nich. : 

Przychodzą tu zmaltretowani przez 
los, odtrąceni przez najbliższe otocze 

nie, ludzie zbyteczni, hańba i cięża: 
rodziny. 

Jakieś smutne, może tragiczne dzie 
je doprowadziły ich do konieczności 
chwycenia się trucizny, która spara- 
liżowała wolę, zdjęła odpowiedzial- 
ność za czyny i samo istnienie. Cze- 
piają się życia, bo na rozrachuncx 
ostateczny brak decyzji, możności sku 
pienia się. Lecz życie i śmierć im za 
równo obrzydły. Zawieszeni w nico 
ści i moralnym bezwładzie trwają, 
gdyż kres jeszcze nie nadszedł. Cier- 
pią. 

Przychodzą tu z Tworek, Kułpar- 
kowa i Choroszczy, gdzie nie liczyli 
się już jako indywidualności, jako lu: 
dzie. Z koszmarnej atmosfery zakła- 
dów dla umysłowo chorych, z nocy 
bezsennych, bezdomni, samotni, bez- 
wolni. I nagle tu, dokąd przywiodła 
ich resztka instynktu samozachowaw- 
czego, lub dobra wola rodziny, przy: 
wrócone zostają im prawa, zdawało- 

by się na zawsze utracone. 

Wołno myśleć, zabierać głos, ob: 
cować z ludźmi zdrowymi, chodzić na 
spacery nawet jechać do pobliskiego 
miasta. Nie wszyscy są jednak w sta 
nie wytrzymać włożonej na nich od. 
powiedzialności i korzystać ze wzglę 
dnej swobody. Ze słonecznych kom- 
nat, pięknego pałacu i cudownego 
parku, pamiętającego białą perukę 
króla Stasia, z atmosfery pogodnej i 
życzliwej, uciekają w mroki i okru- 
cieństwo domów dla obłąkanych. 
Tam, chociaż gnębieni i traktowani 
jak zwierzęta mogą nie wysilać ząni 
kłej prawie i nie dającej się opano- 
wać woli. Lecz takich może się zda. 
rzyć zaledwie kilku. Reszta pragnie po 
zostać jak najdłużej tu, gdzie ma moż 
ność zachowania wobec siebie i in- 
nych pozorów normalnego życia. 

Uczepieni jako jedynej ostoi, oso 
by naczelnego Jekarza, utrzymują ja: 

ką taką równowagę. 
IPojąć trudno jak może ten jeden 

człowiek zostać kręgosłupem tylu zde 
mołowanych, chwiejnych istnień lud” 

kich i w tej odpowiedzialności strasz- 
liwej trwać lata. 

Pacjenci kochają swego doktora. 
O sobie mówią niechętnie, dopatru 

jąc się w najprostszem pytaniu pod- 
stępu, nawet intencji dokuczenia im. 
uciekają ze wzrokiem zawsze niespo- 
kojnym i smutnym, lecz z chwilą, gdy 
zostaje poruszona osoba doktora, z 
ust często skrzywionych bolesnym 
grymasem, padają słowa zachwytu i 
wiary w doskonałość wszechstronna 
ich opiekuna. Jest ich powiernikiem, 
przyjacielem. Ma zastąpić rodzinę, bo 
daj społeczeństwo całe. To też wraź- 
liwi stają się na mrugnięcie jego po- 
wiek. 

A doktor uważany, serdeczny, prze 

sadnie grzeczny, musi mimo wszystko 
znaleźć odpowiednią formę, by zacho 
wać dystans konieczny dla utrzyma- 
nia autorytetu i racjonalnego stoso- 
wania swojej mocy. 

Personel składa się z wyleczo- 
nych pacjentów, którzy stają się fana 
tykami swego fachu i nie przepuszczą 

do zakładu ani kropli alkoholu, ani 
źdźbła kokainy. 

Pracowici, usłużni, wpatrzeni w 
dyrektora, przypominają żołnierzy w 
stosunku do wodza, który wyprowa* 
dził ich ze śmiertelnego niebezpieczeń 
stwa... Wśród lasów i pól pięknej Gro 
dzieńszczyzny stoi biały pałac Woł- 
łowiczów który miał być lada dzień 

rozebrany na cegłę, a dziś powrócił 
do dawnej świetności. 

Może to symbol szczęśliwy, nio- 
sący otuchę ludziom, zatrutym narko 
zą i niewiarą w możliwość powrotu, 
tym którzy przy pomocy nauki, wy- 
siłku zbiorowego i indywidualnego» 
mogą wrócić do szeregi pożytecznych 
obywateli kraju, odporni na wszelką 
pokusę, grożącą zagładą intelektu i 
zdolni do zrozumienia najstraszliw- 
szej męki, jaką może się stać utrara 
— woli! Е 

N. Drucka, 
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Zbrodnie Wileńszczyzny w liczbach 
Kronika kryminalna codziennego 

pisma przynosi stale wiadomości o 
zbrodniach ludzkich, a często może 

się poszczycić „piękną* wiązanka 
wprost niesamowitych wypadków. 

Czytelnik przegłąda to, trochę mo 
że niedowierza i nieraz kiwa głową «e 
zdumienia: 

— Ho, ho —- a to czasy... Biją się, 
mordują, kradną... Co za upadek mo- 
ralności... 

Czyta opis jakiejś zbrodni może 
= z niesmakiem, ale z zaciekawie 

niem, bo bierze go ten dział pisma. 

 Przydaje się także do rozmów na te- 
mat upadku, ogólnego zdziczenia it.p. 
Tak przynajmniej wydaje mi się. 

Snuć wnioski, bliskie prawdy, mo- 
žna jednak wtedy, gdy:mamy do dy- 

|Spozycji więce* faktów. Otóż przyj- 
yjmy się tak zwanej moralności 

Wileńszczyzny w ostatnich kilku la- 
łach, przez pryzmat statystyki zbrod- 
Ni i przestępstw. 

Jakich zbrodni i 
lych większych jest 
Wzrasta, a co maleje? 

Na Wileńszczyznie awanturujący 
się pijacy, złodzieje, skorzy do bój 
1 pędzenia samogonu przysparzają 

„Policji najwiecej kłopotu. 
W ciągu ostatnich pięciu lat opil- 

Мга wprawdzie spadły z 7,172 wypal 
ów w roku 1929 na 4227 w roku 
1933, Jecz kradzieże wzrosły w tym 

Cząsie z 9.385 na 11.528 wypadków. 
tryzys wpłynął dodatnio na pijaków. 

4 ujemnie na złodziei. Zwiększona 
ilo ć kradzieży zameldowanych 
Świadczy także o wzroście zaufania 

© policji wśród szerszego ogółu. 
Brzed kilku laty naprzykład ilość mel 
dunków o drobnych kradzieżach by- 
A znacznie mniejsza niż w roku 1933. 
—onoszono policji o kradzieży wartoś 
ci złotego. 

Ilość wypadków uszkodzenia cie- 
lesnego utrzymuje się w ciągu ostat- 
Lich pięciu lat prawie na jednym po- 
żlomie. W roku 1929 było 3186 usz- 
Aodzeń cielesnych, w roku 32 — 2393, 
4 w roku 1933 — 2378. W porówna- 
liu z rokiem 1929 nastąpiło pewne 
lspokojenie się temperamentów. 
Potajemne gorzelnictwo natomiast 

Tozwiją się niepokojąco. W roku 1929 
ЭУЮю 198 wypadki, w 30 — 640, w 
pi — 1521, w 32 — 2006 i w roku 
48 — 1162. Thimaczyč to možna z4- 
„*0ženiem wsi, ktėra bądž co bądž Li- 

l wypić dobrze. W roku 1933 ilość 
Wypadków spadła wskutek znaczne- 

90 wysiłku ze strony władz skarbo- 
Wych i policji. 

"A teraz zbrodnie krwawe. Morder- 
wą i zabójstwa wzrastają z 45 w ro- 
u 1929 do 51 w toku 1933. Coraz 

Częstsze są wypadki tego rodzaju na 
we$elach. Wypadki dzieciobójstwa są 
ha jednym ilościowym pożiomie w 
ciągu ostatnich pięciu lat. W roku 
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   Teatr muzyczny „LUTNIA 

Dziś 
Występy Olgi Szumskiej 

| | „Manewry jesienne” 
We czwartek 

po cenach propagandowych 
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iš - Święciany. 
ią Strzełec Kadis Stanisław — Z. S. Duk 

J zdobył mistrzostwo powiatu Związku 
Įeina w biegu naprzełaj 5 klm. zorga 
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łowanym dnia 15 bm. przez Pow. Kom 
9. Czas 17 min. 7 sek. 
„Wicemistrzem został strzelec Klimaszew 
! Stanisław — Z. S. Łyntupy, przybywa 
do mety w czasie 17 min. 20 sek. 
Pierwsze miejsce w ogólnej punktacji — 

Bbył p. Dudaniec Antoni — K. P. W. —- 
„Min. WI kilka minut pėžniej nadbiegt p. 

iewicz Czesław — Z. H. P. Gimnazjum 
Į Igając czas 17 min. 4 sek i p. Demczen 
= Anatoljusz — Seminarjum Naucz. Czas 

in. 6 sek. 
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e yplomy i nagrody rozdał zawodnikom 
о lz. 15 Kom. Pow. Z. S. Chwojnicki. Zaz 
ę yć tu należy wielkie zainteresowanie, 
h wzbudził w całym powiecie bieg, czego 

1 epszym dowodem jest wielki napływ za 
t. ików i tłumy na starcie i mecie. 

е — Walnie zebranie Z. O. R. odbyło się w 
lęcianach dnia 16 bm. w sali konferen 
lej Wydz. Pow. o godz. 11. Po omówie 
Szeregu spraw aktualnych i wysłuchaniu 

e gc. dokonano wyborów nowego za 

jo > 
re — „Potaieulka akademicka“ w dniu 14 

V jak przewidywaliśmy była prawdziwem 
s Tzeniem w miejscowem życiu towarzys- 

M. Powodzenie pełne. Nastrój i humor 
owe. 

11 Urządzana w tym samym dniu zabawa 
Alach gimn. państw. miała dziwną, jak 

н *iadają frekwencję i zakończyła się ucie 
h do lokalu „Rodziny Policyjnej* gdzie 

w młodość, miła swojska atmosfera i ser 
Yność akademicka. а. 

ń ją, Kurs pilotażu szybowcowego prowa- 
'О Y przez miejscowe Koło Szybowców roz 

  

     
    

Ria się w drugiej połowie kwietnia. — 
olenie praktyczne prowadzone będzie 
siącach letnich.     
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|| Związek Strzełecki przy pracy. Dnia 
. miejscowy oddział przeprówadzi w 

   

ы le sadzenie drzewek. 

sę 7) Sekeja tennisistów przy Kom. Pow. 
1, ył WF. pod kierownictwem poraz drugi 
48 Alego onegdaj gospodarza P. Antoszka 
3:) „je bardzo silny rozwój. Rozpoczęto 
{ Ч'\ее nad budową nowocześnie urządzo 
$ -"°пц. którego otwarcie przewiduje się 
cą szych dniach maja. 

, »Spėldzielnia Pracy“ dla wyrobów 
N- Pama organizowana przez miejsco 
ra M t. Związku Strzeleckiego ma powstać 

у ' lišszym czasie. 

SJ Wileński — Oddział w Święcianach 
+ da 28, Tel. 50 przyjmuje na bardzo 

# ych warunkach ia. Szezegó Er p а : 

  

1929 zanotowano 46, w 1933 — 47. 
Falszerzy pieniędzy jest coraz wię- 

cej. W roku 1929 zanotowano 52 wy 
padki, w 30 — 54, w 31 — 139, w 32 
— 317 i w 38 r. — 375. Pogarszają się 
warunki ekonomiczne, pieniądz staje 
się drogi — z tych też względów roż- 
kwita fałszerstwo. 

Przemytnictwo również kwitnie w 
najlepsze. Barjery celne i polityka 
dumpingowa stwarzają coraz lepsze 
możliwości dużego zarobku na prze- 
mycie. Na granicach naszego woj 
wództwa przemytnictwo najwięcej 
się uprawia na odcinkach łotewski:a 
i litewskim W roku 1929 przyłapana 
przemyt w 71 wypadkach, w 30 — 
170, 31 — 284, 32 — 232 i w 33 — 381 

Lichwa i paskarstwo nie opłaca 
się w obecnych czasach. Na wysoki 
procent pożycza tylko ten kto nie ma 
dobrego zabezpieczenia. Lichwiarze 
boją się teraz puścić z rąk pieniądze. 
W roku 1929 zanotowano 117 wypad 
ków lichwy i paskarstwa, w 30 — 41, 
w 31 — 71, w 32 — 42 i 33 — 13. 

Krzywoprzysięstwo wzrasta. To 
się wiąże z kryzysem. Coraz więcej 
ludzi sprzedaje sumienie. W roku 
1929 — ujawniono 15 wypadków, w 

BARZE KAA 

  

   

32 — 29. A ile jest niewykrytych? 
Wypadków samobójstw jest c0- 

raz więcej. Goraz trudniej jest wal- 
czyć o byt, trudności życiowe coraz 
więcej łamią charaktery. W roku 
1929 popełniło na wileńszczyźnie 142 
samobójstwa, w 30 r. — 137, w 31 — 
135, w 52 — 201 i w. 38 — 270. 

Hazard karciany utrzymuje się 
na jednym poziomie — w roku 1933 
było 48 wypadków. 

Coraz więcej podrzucają dzieci. 
W roku 1929 podrzucono 178 niemo- 
wląt, w roku 1933 — 263. Wpływa na 
to również kryzys. 

Zwiększyła się ilość wypadków 
podpaleń przypadkowych — 909 w s. 
29 do:1012 w 1933: Faktem tym za- 
interesowały się oczywiście ochotni- 
cze straże pożarne i rozwijają odpo: 
wiednią propagandę w kierunku u- 
świadomienia ludności o niebezpie- 
czeństwach pożaru. 

Ustały zupełnie kradzieże kasowe. 
Kasiarze omijają Wilno. Boją się po- 
licji. 

Liczby powyższe nie zawsze wy- 
czerpują wszystkich wypadków. Du- 
że jest tych, o których władze bezpie- 
czeństwa nie wiedzą. (h) 

  

Nowy rekord wysokości lotu. 

T 

Pilot włoski Donati pobił w dniach ostat- 
nich rekord wysokości lotu, osiągając na swo 
jej maszynie marki Caproni wysokość 14.500 

Teatr „Lutnia”. 
„Manewry jesienne*, operetka 

E. Kalmana. 

Można nie być zgorzknialym 
wstecznikiem, ani zgryźliwym pesy- 
mistą, a mimo to uznawać, że war- 

tość operetek typu. wiedeńskiego 
przed lat dwudziestukilku  olbrzy- 
mio przerasta wszystko, co w tej dzie 
dzinie później stworzono. Wprawdzie 
fabuła tych operetek nie odznacza się 
niczem szczególnie oryginalnem, ale 
znajdzie się w niej raz poraz moment 
ładnie zarumienionego sentymentu, 
bądź zadzierzysty rozmach młodzien 
czej fantazji, bądź nawet przejściowy, 
ale mocno skondensowany nastrój na 
pięcia dramatycznego; zresztą zwyk- 
le toczy się ta fabuła gładko, okra- 
szona humorem pociesznych typów i 
sytuacji, zbudowana 'z uwzględnie- 
niem zręcznego przystosowania lib- 
retta do celów operetki, jako szkie- 
letu dla niej. 

A cóż dopiero muzyka! 
Weźmy, naprzykład, ostatnią 

„premjerę“ w „Lutni“. W. „Jesien- 
nych manewrach“ — szczególny urok 
muzyki Kalmana leży nietylko w 

„tem, że ma ona swobodnie płynącą 

` 

linję melodyjną, lub drga ognistym 
rytmem węgierskiego tańca: żywioł 
muzyki przenika tu do każdego mo- 
mentu akcji w sposób naturalny, nie- 
wymuszony, wypływa niejako, jak 
konieczne przedłużenie kwestji mówia 
nej, czy też wytworzonej sytuacji — 
jest zawsze niezbędny, nigdy nie pod' 
stawiony sztucznie. 

Motywy „Manewrów jesiennych* 
stały się oddawna popularne. Dość 
wymienić walca, czardasza, piosenkę 
„Pójdź kotku biały, kuplety o „ma- 
łym Konie* i t. p. Harmonizacja Kal- 
mana jest zwarta, soczysta; koloryt 
instrumentacji barwny i urozmaic>- 
ny — całość muzyczna, zarówno nu- 
merów solowych, jak fragmentów or- 
kiestrowych — dźwięczna, efektowna 
miejscami porywająca. 

Toteż publiczność stawiła się r:a 
to przedstawienie tłumnie, i reagowa 
ła na doskonałe wystawienie ulubio- 
nej operetki z ożywieniem. (Nieste- 
ty tylko — to ożywienie było zbyt 
głośne nawet w czasie występów or 
kiestrowych przed aktami). 

Kapelmistrz p. Kochanowski włał 
w wykonani muzyczne „Manewrów* 
całą swoją umiejętność i — widocz- 
nie — gorące upodobanie do tej muzy 
ki musującej werwą i rozmarzającej 
naprzemian. Bardzo dobrze — wyłącz 
nie pod względem wokalnym — odda 
na była przez p. Szumską rola baro- 
nowej Rizy; głos o rozległej skali, do- 
brze postawiony, pięknie brzmiący, 
z łatwością opanował całą partję mu- 
zyczną. Natomiast braki w grze sce- 
nicznej, swobodzie poruszania się, sło 
wem w interpretacji pod względem 
aktorskim, zdradzały niewszechstroń 
ne opanowanie całości roli, i ujemnie 
odbijały od rutyny reszty wykonaw- 
ców. (Nawiasowo radzilibyśmy auto 
rom komunikatów prasowych nie na 
dużywać hyperbolicznych określeń w   

metrów. 
Na zdjęciu Donati po wylądowaniu na lot- 

nisku w Montecelio po pobiciu rekordu. 

KURJER SPORTOWY. 

  

           

świeża i piękna. 
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Dobroć mydła Palmolive 
pochodzi ż czystych olejów roślinnych 

Niech Pani nie powierza swej urody mydłu niepewnego 
gatunku. Proszę być ostrożną i używać tylko mydła Pal- 
molive, polecanego przez przeszło 20,000 wytrawnych 
znawców kosmetyki i konserwowania urody. 

molive. wyrabiane z czystych olejów owoców oliwnych 
i palm, słunie ztego, że czyni cerę świeżą i piękną. Kolor 
mydła Palmolive, to nałuralna zieleń zawartych w nim 
czystych olejów roślinnych — i nic pozaiem 

By zachować świeżość cery, należy stosować 
następujący zabieg: zmywać codziennie rano 

i wieczorem twarz i szyję obfiłą pianą mydła 
Palmolive, wcierając ją dobrze w pory skóry, 
następnie dokładnie spłukać i wytrzeć łagodnie 
ręcznikiem. W ten sposób cera pozostanie 

Mydło Pal- 

WYRÓB POLSKI 
Colgate-Palmolive, Sp. z o. o. ® 

ЗАМОНЕ _ сикМРОО PIELĘGNUJE WŁOSY, jay МУРКО. Ра мОМЕ СЕВ 

Wyrok w sprawie Al. Zwierzynski 
contra St. Ochocki. 

Wczoraj punktualnie o godz. 14-ej Sąd 
Apelacyjny w Wilnie ogłosił wyrok i krót- 
kie motywy w sprawie Stanisława Ochoc- 
kiego, Witolda Górnisiewicza i Henryka Kas 
syanewicza, skazanych przez Sąd Okręgowy 
z artykułu 256 K. K.: za obrazę godności 
osobistej posła na sejm z ramienia stronnici 
wa narodowego Al. Zwierzyńskiego. 

Sąd apalecyjny uchylił wyrok sądu okrę 
gowego i uznał winę Witolda Górnisiewicza 
za udowodnioną w punktach 2, 3, 4 i 6-tym 
aktu oskarżenia; Hienryka Kassyanowicza — 
w punktach 3, 4 i 6-tym, a Stanisława Ocho 
ekiego — w punkcie 4 aktu oskarżenia Z 
zarzutów, zawartych 'w punktach 1 i 5-tym 
aktu oskarżenia sąd wszystkiech uniewinnił. 

STANISŁAW. OCHOCKI został skazany 
z artykułu 255 i 256 — t. į. za zniesławienie 
i obrazę godności osobistej Aleksandra 
Zwierzyńskiego — na 2 tygodnie aresztu i 
100 złotych grzywny; 

WITOLD GÓRNISIEWICZ został skazany 
również z artykułów 255 i 256 K. K. na łącz 
ną karę 6 miesięcy aresztu i 500 złotych 
grzywny; 

HENRYK KASSYANOWICZ został 'sku- 
zany również z artykułów 255 i 256 K.*K. 
ua łączną karę 1 miesiąca aresztu i 360 zło 
tych grzywny. 2 

Wymierzoną karę. darowano wszystkim 
w eałości na mocy amnestji. 

PUNKT PIERWSZY AKTU  OSKARŻE- 
NIA, zredagowanego przez mec. Kiersnow- 
skiego zarzucał przestępstwo z artykułów 

  

Majchrzycki i Antczak wicemistrzami 
Europy w boksie. 

Tegoroczne mistrzostwa  bokser- 
ske Europy, które zakończyły się u- 
biegłej niedzieli w Budapeszcie, były 
piękną rewją wszystkich najlepszych 
pięściarzy zainteresowanych państw, 
które licznie pozgłaszały swoich repre 
zentantów. 

Mistrzostwa stały na wysokim po 
ziomie technicznym, ale. odbiegają 
jeszcze bardzo od poziomu i sposobu 
prowadzenia wałk w Ameryce, w kra . 
ju pięści bokserskiej. 

Budapeszt odznaczył się tem, że 
wykazał wyraźnie, iż kwestja sędzio- 
wania pozostawia wiele. do życzenia, 
że powinny zajść w tej dziedzinie po 
ważne zmiany. į 

Szereg bokserów zostało pokrzyw 
dzonych. Wystarczy chociażby wymie 
nić głośną aferę z Seweryniakiem, któ 
ry moralnie powinien czuć się zwy- 
cięzcą. * 

Prócz asów pięści, którzy mieli v- 
czywiście najwięcej do powiedzenia 
zgromadziło się również na ringu bu- 
dapesztańskim sporo i słabych zawod 
ników, jak Estończycy, którzy prze- 
grali jaż na wstępie. 

Wielkiem powodzeniem cieszyli 
się pięściarze Polski, którzy odniešli 
szereg, nadspodziewanych sukcesów. 

Majchrzycki przeszedł przez wszy 
stkie walki eliminacyjne, by stanąć 
w finale do pojedynku ze znanym bok 
serem Węgier Szigeti. Majchrzycki 
walezył świetnie, ale niestety padł с- 
fiarą zielonego stolika. Sędziowie 
mieli swoje porachunki osobiste i Po- 
laka wyraźnie skrzywdzili. Majchrzy 

stosunku do zapowiadanych arty- 
stów: ma to posmak prowincjonalny, 
a celu nie osiąga). > 

P. Dembowski powinien dobrze się 
czuć w roli porucznika Lorenty. Grał 
też i śpiewał z przejęciem; miał spo- 
sobność do pokazania pięknego głosu, 
którego używał ze zbytnią rezerwą. 
Popularne piosenki jednoroczniaka i 
kadeta doskonale odśpiewane były 
przez p. Łasowską, przeistoczoną w 
bardzo zgrabnego wojaka, i p. Szcza 
wińskiego, który stworzył przepyszny 
typ kadeta Walerstejna: to była w 
swoim rodzaju kreacja znakomita. W 
innym rodzaju — ale równie dosad- 
nie charaktrystyczną kreację — dał 
p. Tatrzański, jako impetyczny geńe- 
rał. Drobna roła służącego w ujęcia 
p. Wyrwicza nabrała ciepła serdeczne 
go sentymentu. Kochliwą Treskę gra- 
ła p. Lubowska z przejęciem. Typo. 
wymi ordynansami C.—K. armji byli 
pp. Kubiūski i Brusikiewicz: 3 

Bardzo udatnie odśpiewał swoją 
piosenkę kaprala p. Łabuński. 

W ognistym czardaszu duży efekt 
wywołała p. Martówna z towarzysze 
niem pp. Szomańskiej, Dziurkiewi- 
czówny i Wenzke. A. W. 

cki okazał się świetnym technikiem. 
Ciesy jego były precyzyjne, wyprato 
wane, piękne. -: lasT 

Drugim naszym  reprežentantem 
był Antczak, któremu jednak powiod 
ło się nieco gorzej, bo trafił na silniej 
szego od siebie Zahetmayera (Austr- 
ja) który w drugiej rundzie pokonał 
Antczaka przez KO. Antczak na des- 
kach nie leżał, lecz po silnym ciosie 
„uperkucie* dał się stojąc wyliczyć. 

Bilansem mistrzostw Europy są 
więc dwa tytuły wicemistrzowskie i 
trzy trzecie miejsca. Do tego, jeszcze 
(rzeba dodać ogólne dobre wrażenie, 
jakie pozostawili w Budapeszcie nasi 
dzielni pięściarze. 

Nowymi mistrzami są: 

Waga musza: 1) Palmer (Anglja;, 
2) Kubiny (Węgry), 3) Rothole (Pol- 
ska), 4) Sandu (Rumunja). 

, Waga Kogucia: 1) Enekesz (Węg- 
ry), 2) Cedeberv (Szwajcarja, 3) Во- 
galski (Polska), 4) Sergo (Włochy). 

Waga piórkowa: 1) Kestner (Niem 
cy), 2) Frigyes (Węgry), 3) Forlański 
(Polska), 4) Ulrich (Czech). 

Waga lekka: 1) Bachini (Włochy), 
2) Harangi (Węgry), 2) Szmedts 
(Niemcy), 4) Dawid (Rumunja). 

Waga półśrednia: 1) Mc. Cleave 
(Anglja), 2) Varga (Węgry), 3) Rós. 
land (Norwegja), 4) Fióhlich (Austr 
ja). 

Waga średnia: 1) Szigeti (Węgry). 
2) Majchrzycki (Polska), 3) Neri (Wło 
chy), 4) Fiihrer (Austrja). 

Waga półciężka: 1) Zahetmayer 
Austrja, 2) Antczak (Polska), 3) Pirtch 
Niemcy), 4) Havelka (Czech). 

Waga ciężka: 1) Baerlund (Fin- 
landja), 2) Runge (Niemcy), 3) Floyd 
(Anglja), 4) Kopeczek (Czech). 

W punktacji ogólnej zwyciężyły 
Węgry 22 pk. Na drugiem miejscu 
znalazły się: Polska, Niemcy i Anglja 
mając po 12 pkt., a na 5) Włochy 8 
pkt., 6) Austrja 7 pkt., 7) Finlandja 
5 pkt., 8) Czechoslowacja i Szwecja 
po 3 pkt. a Norwegja i Rumunja po 2 
pkt. 

Polska w punktacji ogólnej zajęła 
zaszczytne drugie miejsce. 

ZAWODY HIPICZNE. 

NICEA. (Pat). W Nicei rozpoczęły się wieł 
kie międzynarodowe zawody hippiczne przy 
udziale najlepszych ekip. Francji, Hiszpanji, 
Niemiec, Włoch, Polski, Portugalji i Szwaj 
carji. Pierwszego dnia odbył: się konkurs o 
nagrodę komitetu organizacyjnego. Pierwsze 
miejsce zajął Włoch. Z Polaków.kpt. Ruciń- 
ski na koniu Roxana zdobył wstęgę honoro 
wą. W konkursie o nagrodę wielkich hoteli 
dla jeźdźców debiułantów zwyciężył Szwaj- 
car. Polak por. Pohorecki na koniu Orlica 
zdobył wstęgę. 

W środę rozegrany zostanie konkurs ar- 
mji polskiej, a 25 kwietnia konkurs o puhar 

narodów: i konkurs. pożegnania. 

255 1 256 K. K. i zawierał „soczyste wyjat 
ki z pierwszego artykułu, wydrukowanego 
w „Głosie Wilna p. t. „Co mówi Wilno”. 
Artykuł ten w sposób gwałtowny atakowai 
redakeję „Dziennika Wileńskiego i mówił 
© jakimś „tabetyku” i t. p. Akt oskarżenia 
przypisywał p. Ochockiemu autorstwo tego 
artykułu. Na rozprawie oskarżenie to popar! 
świadek oskarżenia M. Słundis. Sąd Apeła- 
cyjny w motywach wyroku podał, że zezna 
nia świadka Stundisa na wiarę nie zasługują 
1 dlatego z oskarżenia tego Stanisław Ochoe 
ki został uniewinniony. Natomiast W. Górni 
siewicz i H. Kassyanowicz — dlatego, że 
zarzuty zawarte w tym artykule nie dotyczy 
ły osoby p. Al. Zwierzyńskiego. 

W PUNKCIE DRUGIM zarzucono oskar 
żonym zniesławienie i obrazę osoby pos. 
Aleksandra Zwierzyńskiego. Przytoczono w 
uim wyjątki z ostrego artykułu p. t. „Pod 
sąd opinji. Plugastwa, zbeszczeszezające 
Święte hasło w którym pisano, że „pano- 
wie jesteście zgnilcami”,  „splugawilišeie 
ideę narodową, „sięgnęliście po kał rynszto 
ku“ it. p. dosadne określenia i charaktery 
styka obozu endecji, zwalczanej przez „Głos 
Wilna. Zarzutami temi poczuł się obrażony 
p. Al. Zwierzyński. 

Otóż sąd apalecyjny uznał za udowodni 
ną winę W. Górnisiewicza z artkuła 256 K. 
K. t. į. tylko winę obrazy godności osobistej 
p. A. Zwierzyńskiego i skazał go za to na” 
360 złotych grzywny. 

W: PUNKCIE TRZECIM zarzucono о5- 

27 maja wybory do Rad 
Miejskich w 14 miastach 

Wileńszczyżny. 
W najbliższych dniach ma uka- 

zać się zarządzenie wojewody..o, roz- 
pisaniu wyborów do 1% mniejszych 
miast na terenie województwa wileń 
skiego. Wybory. w tych miejscowoś- 
ciach odbędą się 27 maja. 

_ List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy '0 łaskawe umeiszcze- 
nie w poczytnem Pańskiem piśmie następują 
cego listu otwartego do p. p. Antoniego Łuc- 
kiewicza, inż. Antoniego Nekandy - Trepka, 
Włodzimierza Samojły i Wincentego Hry: 
szkiewicza. 

„List otwarty do Panów Antoniego Łuc- 
kiewicza, inż. Antoniego Nekady - Trepka, 
Włodzimierza Samojły i Wincentego Hrysz- 
kiewicža, 

Szanowni .Panowie. W. numerze 3 z mar 
ca b. r. czasopisma „„Novaja Varta** organu 
Białoruskiej Akademickiej Korporacji Sco 
rinia, umieszczona została wzmianka p. t. 

„Sprawa hr. Astrouskaha*, w której niepod 
pisany autor czyni członkowi Zarządu T-wa 
Oświaty Białoruskiej p. Radosławowi Ostrow 
skiemu zarzuty natury etycznej w związku 
ze sprawami finansowemi. 

Nie możemy przypuścić, by łego rodzaju 
zarzuty wysunięte zostały przez młodzież aka 
demicką przeciwko jednemu z czołowych 
działaczy starszego społeczeństwa, a jedno 
cześnię jej b. dyrektorowi i nauczycielowi, 
bez dyrektyw i aprobaty Panów, zwłaszcza 
zaś p. A. Nekandy - Trepki, który jest filist- 
rem h. c. Korporacji Scorinia. Przebieg wal- 
nego zebrania Białoruskiego T-wa Naukowego 
które się odbyło w godzinach rannych w dn. 
15 kwietnia b. r., oraz zachowanie Panów na 
niem potwierdziły nasze przypuszczenie, a jed 
nocześnie przekonały nas, że w całej tej akcji 
Panowie kierowali się nie chęcią objektyw 
nego wyświetlenia istoty sprawy, która zresz 
tą dobrze Panom jest znana z tytułu dotych- 
czasowej pracy w łonie T-wa Ośw. Biał, lecz 
przedewszystkiem chęcią dokonania porachun 
ków na tle pewnych różnic taktycznych, a 
nawet i osobistem. 

Uważając, iż w postępowaniu swojem wy 
kazali Panowie świadomie złą wolę, i że dzia 
łanie Ich jest wysoce szkodliwe dla całokształ 
tu sprawy białoruskiej a wszczególności dla 
rozwoju naszego T-wa, zmuszeni byliśmy na 
posiedzeniu Zarządu w godzinach wieczoro- 
wych dnia 15 bm. na podstawie par. 32 p. 
i Statutu T-wa Oświaty Białoruskiej zawiesić 
Panów w prawach i obowiązkach członków 
T-wa. 

Jednocześnie oświadczamy, iż wszystkie 
czynności p. Radosława Ostrowskiego, mające 
charakter finansowv, a dotyczący T-wa OŚ- 
wiaty Białoruskiej oraz K. Scorinia były przez 
nas w porozumieniu również z p. Konstantym 
Ghńskim, ówczesnym Prezesem K. Scorinia, 
aprobowane, jako podyktowane względami na 
dobro społeczne, z wyłączeniem jakichkol- 
wiek bądź motywów osobistych. 

Wobec tego, iż wysunięte przeciwko p. R 
Ostrowskiemu na łamach czasopisma „Nova- 
ja „Varta”, oraz na zebraniu Białoruskiego 
T-wa Naukowego oszczercze zarzuty miały 
charakter publiczny i mogą być szeroko ko- 
metnowane przez społeczeństwo ze szkodą 
zarówno dla sprawy białoruskiej, jak i dob- 
rego imienia p. R. Ostrowskiego, Zarząd T-wa 
zgodnie z jego prośba postanowił skierować 
tę sprawę na drogę sądu obywatelskiego. Dv 
ukonstytuowania tego sądu wzywamy Pa- 
nów, zaznaczając, iż oczekujemy Ich odpo- 
wiedzi w terminie do dnia 20 kwietnia 1934 
roku. 

Prezes (—) Szymon Karol 

Skarbnik c) Włodzimierz Mankiewicz 

Sekretarz (—) Albert Miller. 

Wilno, dnia 16 kwietnia 1934 r. 

karżonym winę z art. 256 £ 256 K. Kł Doty 
czył on artykułu p. t. „Co mówi Wilno? — 
Popłoch*.. W artykule tym pisano, że p. 
AL Zwierzyński po pierwszym ataku „Głosa 
Wilna” począł na gwałt zasłaniać wstydliwe 
negliżeć i t. p. Sąd uznał p. Górnisiewieza, 
jako wydaweę, a p. Kassyanowieza, jako re 
daktora odpowiedzialnego za winnyeh tylko 
z artykułu 256 K. K. i skazał Górnisiewicza 
na 300 złotych grzywny a Kassyanowicza na 
100 złotych grzywny. i 

W. PUNKCIE CZWARTYM przytoezono 
wyjątki z artykułu pisanego przez Stanisła 
wa Ochoekiego, do czego się przyztał na 
rozprawie. W artykule tym osoba pos. Alek 
sandra Zwierzyńskiego została porównana z 
bohaterem powieści „Karjera Nikodema 
Dyzmy Sąd uznał winę oskarżonyeh za udo 
wodnioną z artykułu 255 i 256 K. K. i ska 
zał każdego z nich na 2 tygodnie aresziu 
i 100 złotych grzywny. 

W PUNKCIE PIĄTYM przytaczano uryw 
ki z ostrego artykułu, w którym „Głos Wil 
ua m. innemi pisał: „zaatakowany przez 
nas p. Zwierzyński w sprawie bezinteresow 
nego utrzymywania w posesji „Dziennika Wi 
leńskiego domu sehadzek“... Z zarzutów ak- 
tu oskarżenia, zawartych w tym punkcie, 
oskarżeni zostali uniewinnieni. 

W PUNKCIE SZÓSTYM przytoczone m. 
in. następujące zdanie z artykułu „Głosu 
Wilna“ — „deprawator, hołubiący w do- 
mach, oddanych jego opiece, jaskinię rozpu 
sty*... P. Al. Zwierzyński poczuł się tem 
obrażony. Sąd apelacyjny skazał za ten 
punkt Górnisiewicza na 6 miesięcy aresztu 
1 300 złotych grzywny, a Kassyanowicza са 
1 m aresztu i 100 złotych grzywny. 

Sąd Apelacyjny podał m. in., że zachowa 
nie się p. Al. Zwierzyńskiego w stosunku 
do oskarżonych było niewłaściwe. 

(w). 
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WTOREK, dnia 17 kwietnia 1934 r. 

7.00: Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dzien. 
por.; Muzyka; Chwilka gosp. dom.; 11.40: 
Przegląd prasy; 11.50: Utworv Delibes'a (pły- 
ty); 11.57: Czas; 12.05: Muzyka popularna 
(płyty); 12.30: Kom. meteor.; 12.33: Muzyka 
popularna (płyty); 12.55: Dzien. poł.; 14.50: 
Progr. dzienny; 14.55: „Rola S. M. P. we wsi 
naszej* —- odezyt;. 15.05;. Wiad. eksport. i 
giełda rolnicza; 15.20: Koncert; 16.05: Skrzyn 
ka PKO.; 16.20: „Mała skrzyneczka* — Jisty 
dzieci; 16.35: Recital špiewaczy; 16.55: Reci- 
tal fortep.; 17.00: „Z tajemnic krwiobiegu“— 
odczyt; 17,05: „Wi. warsztatach mechanicz 
nych* — odczyt; 18.10: Skrzynka muzyczna; 
18.25: Utwory Ravela (płyty); 18.50; Progr. 
na środę i rozm.; 19.00: Odczyż litewski; 19.13: 
Codz. ode. pow.; 19.25: Feljeton aktualny; 
19.40: Sport. 19.43: Wił. kom. sport. 19,47: 
Dzien. wiecz.; 20.00: „Myśli wybrane”; 20.02: 
Operetka „Gri - Gri* — Linckego; Kwadr. 
liter.; D. c. operetki; 22.30: Muzyka taneczna. 

  

CERĘ. 
OCZYSZCZĄ 

I ODMLADZA       

  

       
  

  

ŠRODA, dnia 18 kwietnia 1934 r. 
7.00: Czas; Gimnastyka: Muzyka; Dzien. 

por.; Muzyka; Chwilka gosp. dom.; 11.40: 
Przegląd prasy; 11.50: Utwory Straussa (pły- 
ty); 11.57: Czas; 12.05: Koncert; 12.30: Kom. 
meteor.; 12.33: D. e. koncertu; 12.55: Dzien. 
poł; 14.50: Progr. dzienny; 14.55: „Zasady 
cięcia winorośli* — pogad.; 15.05: Wiad. ek- 
sportowe; 15.10: Giełda roln.: 15.20: Muzyka 
operetkowa (płyty). 15,50: Aud. dla dzieci; 
16.20: „W świetle rampy* — nowości teat- 
ralne; 16.35: Koncert; 17.30: „Gruczoły i hor 
mony** — odczyt; 17.50: „Jak przybywają 
zwierzęta do ogrodów zoologicznych* — od- 
czyt; 18.10: Program na czwartek i rozm.; 
czyt; 18.10: Muzyka lekka z Gastronomii; 
18.50: Program na czwartek i rozm.; 19.00: 
Przegląd litewski; 19.15: Codz. odc. pow.; 
19.25: „Niebezpieczne związki literatury i fil 
mu“ felj.; 119.40: Sport; 19.43: Wil. kom. 
sport.; 19.47: Dzien. wiecz.; 20.00: „Myśli wy 
brame; 20.02: Aud. poetycka: „15 lat poezji 
wileńskiej; 21,10 „Kosztowne dni Marglowej'* 
— felj.; 21.25: Koncert wirtuozowski; 20.30: 
Retransmisja stacyj zagranicznych; 22.25: 
Muzyka tan. 

NOWINKI RABIAWE. 
OCHRONA PRZYRODY. 

Zagadnienie ochrony przyrody nie jest za 
gadnieniem nowem. Istnieje tylko pewna róż 
nica pomiędzy ujęciem tego zagadnienia przed 
wojną, a współczesnem pojęciem ochrony 
przyrody. O akcji na tem połu prowadzonej 
dawniej a dzisiaj będzie mówił przed mikro 
fonem we wtorek o godzinie 16,20 p. Mieczy 
sław Mniszek Tchórznicki w odczycie transmi 
towanym z Warszawy. 

PIĘTNASTOLECE WYZWOLENIA WLNA. 

W związku ze zbliżającą się rocznicą wy- 
zwolenia Wilna rozgłośnia wileńska przygo- 
towała na najbliższe dni kilka audycyj ret- 
tospektywnych z dziedziny historji i litera- 
tury. A więc w środę o godz. 20,02 usłyszą 
radjosłuchacze feljeton literacki Jerzego Wy 
szomirskiego p. t. „15 lat poezji wileńskiej" . 
przeplatany recytacjami. W czwartek o godz. 
21.00 będzie mówił o piętnastoleciu ubieg | 
łem dr. W. Charkiewicz. 

„Również w czwartek o godz. 18,10 wykona 
ne będzie w związku z rocznicą wileńską słu 
chowisko. Zygmunta Falkowskiego p. t. „Po 
wrót”, transmitowane przez roz- 
głośnie polskie. 
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OSOBISTA 
— Pp. Wojewoda Wileński Wł. Jaszezołt 

powrócił w dniu 17 bm. rano z Warszawy, 
gdzie bawił w sprawach służbowych. 

WOJSKOWA. 
— Komeudant P. K. U. Wilno — Miasto 

podaje do wiadomości, że wszyscy mężczyź 
ni urodzani w r. 1913 i starsi, którzy stają 
w roku bieżącym przed komisją poborową, 
a posiadają warunki do skróconej służby 
wojskowej (do Szk. Podchorążych Rez), mu 
szą bezwzględnie przedłożyć Komisji Poboro 
wej swoje świadectwo dojrzałości lub dyp- 
lom, który będzie podstawą do przyznania 
prawa do skróconej służby wojsk. Świadect 
wa te (dyplomy) należy złożyć w odpisach 
wwierzytelnionych sądownie lub notarjalnie 
gdyż będą one zatrzymane w P. K. U. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— 0 Hitierze. W' czwartek t. j. dnia 19 

bm. w łokału Związku Prady Obywatelskiej 
Kobiet (Jagiellońska Nr. 3—5 m. 1) odbę- 
dzie się zebranie Kola Polityki Zagranicznej 
z referatem „O Hitlerze“. 

Obecność wszystkich członków Koła jest 
konieczna, 

iPoczątek zebrania o godz. 6 wiecz. 
— Wil. T-wo Ogrodnicze powiadamia i 

prosi swych: członków o przybycie na Wai 
ne Roczne Zebranie członków Wil. T-wa Og 
rodniczego które odbędzie się dnia 27 kwiet 
nia 1934 r. o godz. 19 w pierwszym a o godz 
19,30 w drugim terminie, w lokalu Wileń 
skiej Izby Rolniczej, ul. Jagiellońska Nr. 3 

— Walne Zebranie Zw. Zaw. Prace. Miej 
skich m. Wilna odbędzie się w dniu 18-go 

BRD! 

  

kwietnia rb. w Sali Sokoła przy ul. Wileń 
skiej 10 o godz. 18 w pierwszym terminie 
io godz. 18 m. 30 w drugim 

Drugie zebranie będzie prawomocne przy 
każdej ilości obecnych członków. 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa Lek. 
wspólne z Kołem Wil. T-wa Internistów Pol 
skich odbędzie się dnia 18 bm. o godz. $ 
w. w sali własnej przy ul. Zamkowej 24. 

— Dyskusja o „Rodzinie Słonimskiego 
ua „Środzie Literackiej. Komedja Antoniego 
Słonimskiego „Rodzina**, która wywołała tak 
niezwykłe poruszenie po  premjerach w 
Warszawie i w Wilnie, tyłe głosów gorącej 
aprobaty i ostrych sprzeciwów, będzie tema 
tem dłyskusji jutro na Środzie Literackiej. 
Dyskusję zagają red. Stanisław Mackiewicz 
i mec. Stanisław Węsławski. Początsk o g 

8,30 wiecz. 
— Walne zebranie członków Zw. Naucz. 

Polskiego w Wilnie. Dziś we wtorek dnia 
17 kwietnia br. o godz. 17 odbędzie się Wa! 
ne Zebranie Oddziału Grodzkiego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w lokalu publicz 
nej szkoły powszechnej Nr. 36, przy ul. Troc 
kiej 22. 

Na zebraniu poruszona będzie między in 
nemi sprawa wyborów do Rady Miejskiej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
—- Odwołanie. Zarząd Woj. Kom. Zbło 

kowanych Organizacyj Kobiecych odwołuje 
Konferencję, mającą się odbyć w dniu 18 i 
20 kwietnia r. b. O terminie Konferencji Za- 
rząd poda do wiadomości członkiń w odpo 
wiednim czasie. 

— Okr. Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjai 
nej w (Wilnie podaje do wiadomości człon 
ków, iż w dniu 22 bm. o godž. 12 w Sali 
Izby Rzemieślniczej przy ul. Mickiewicza 23 
odbędzie się zwyczajne doroczne walne zeb 
ranie członków Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
Oddziału Wileńskiego. 

Ze względu na ważność obrad zebrania 
pożądane jest przybycie wszystkich człon- 
ków. 

Wistęp na salę obrad -— za okazaniem 
legitymacji. 

RÓŻNE 
— Rozłam u narodowych socjalistów. — 

Dowiadujemy się, że w miejscowej narodo- 
wo-socjalistycznej partji robotniczej nastą- 
pił rozłam. Z partji wystąpił jeedn z jej 
czynnych działaczy Gliński, który zamierza 
podobno stworzyć osobny związek. 

— Obrazy z Zułowa. W związku z ob- 
chodem 15 rocznicy wyzwolenia Wilna -— 

  

Aresztowanie kieszonkowca 
w pociągu Wilno — Warszawa. 

Kilku kupcom wyciął ostrzem do golenia kieszenie 
i zrabował gotówkę. 

j w pociągu pośpiesznym Wilno: 
Warszawa ujęto niebezpiecznego kikszonkow 
ca, który ostrzem do golenia wycinał kiesze 
mie podróżującym. 

W dniu 14 bm. pociągiem pieśpiesznym 
Wilno — Warszawa zdążali w jednym z 
przedziałów dwaj kupey białostoecy. Zmę 
czeni korzystająe że w przedziale nikogo 
nie było, rozciągnęłi się na ławach i pogrą 
żyłi stę w głęboką drzemkę. 

Nagie jeden z kupców Abram Kapłan oba 
dził się, rozejrzał się i z przerażeniem stwier 
dził, iż obok drugiego kupca siedzi  jakić 
nieznany osobnik w mundurze żołnierza. — 
Widząe, że został zauważony szybko wyciąg 
nął rękę z pod tylnej kieszeni śpiącego kup 
€a i coś ukrył w rękawie, Nie uszło to jednak 
uwagi Kapłana, który krzyknął: 

— Co pan tu robi? 
— Usiłowałem obudzić pańskiego znajo 

mego, odrzekł spokojnie żołnierz i chciał 
spuścić przedział. 

Lecz Kapłan nie puścił go i zaczął wzy 

wać polieję. W wagonie zrobiło się zamie 
szanie. Obudzeni pasażerowie wbiegli do 

przedziału, nadbiegł również konduktor i żoł 

nierza zatrzymano. 
W tej samej ehwili wpadł z innego prze 

działu kupiec wilęński, który oświadczył, iż 

w ezasie drzemki nieznany osobnik wyciął 
mu tylną kieszeń i skradł stamtąd pugilares 

zawierający kilkaset zł. 
W przedziale prócz mnie i tego żołnie 

rza, oświądezył wskazując ręką na zatrzyma 
nego nikogo nie było. 

Żołnierza niezwłocznie zrewidowono. — 
Znałeziono -przy nim ostrze do golenia oraz 
skradzione pieniądze. — - 

Jak się okazało był to żołnierz 86 p. p. 
z Nowkj Wilejki Józef. Werner, który ko 
rzystająe z udzielonego mu w pułku urlopu 
w drodze do domu postanowił trochę „popra 
cować'' w swoim fachu, by zarobić na ha: 
lanki na czas urlopowy. 

Na najbliższej stacji aresztowanego żoł 
nierza przekazano: żandarmerji. (el. 

Dałsze dochodzenie w sprawie 
grodzieńskiej afery bankowej. 

Dalsze dochodzenie w sprawie ołbrzymiej 
afery bankowej w Grodnie, która znalazła 
tak głośne echo w Wilnie oraz innych mia- 
stach północnó-wschodnich ziem Polski -— 
trwa. 

Wedłag nadeszłych wczoraj do Wilna ir 
formacyj, władze sądowe w Grodnie celem 

łeczenia wiełotysięcznej rźeszy posz 
kodowanyeh nałożyły onegdaj sekwestr na 
kupiony ostatnio przez dyrektora S. Woł- 
berga kilkapiętrowy dom przy ulicy Listow 
skiego, oszacowany na sumę 40 tys. zł. 

Jak wiadomo dyrektor Wolberg zakapił 
wspomn. kamienicę nie na własne nazwisko, 
aczkołwiek koszta kupna i remontu pokryte 
zostały z funduszów towarzystwa banko 

wego. 
Jak się dowiadujemy dochodzenie Śled 

cze, ze względu na olbrzymi miaterjał fakty 
ezny, w którym władze prowadzące docho- 
dzenie mają się rozejrzeć, potrwa conajmniej 
jeszcze dwa miesiące. 

Likwidatorzy towarzystwa bankowego 

JÓZEF SCIPIN. 

podają do pubłieznej wiadomości że na mo 
cy decyzji sędziego rejestrowego sądu okrę 
gowego w Grodnie z dnia 6 kwietnia vh., 
spółdzielnia pód firmą „Towarzystwo Banko 
we w Grodnie została rozwiązana. Wobec 
powyższego likwidatorzy wzywają wszystkie 
osoby i instytueje do zgłaszania swych uza 
sadnionych pretensyj do rozwiązanej spół- 
dzielni w możliwie jak najkrótszym cząsie 
pod adresem towarzystwa bankowego — ko 
misja likwidacyjna. 

Pretensje te winny być zgłaszane na pi- 
śmie z załączeniem wszelkich dowodów i 
składane na ręee likwidatorów. Grodno ul. 
Hoowera 10. 

Jednocześnie likwidatorzy unieważniają 
dotychczasowe pełnomoenictwa i zaświad: 
czenia wszelkich agentów i zastępców tego 
oszukańczego towarzystwa. 

Jednocześnie w Wilnie trwa dalsza reje 
stracja poszkodowanych. Codziennie lista 0- 
szukanych zwiększa się o kiłkanaście no- 
wych nazwisk. (e). 
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NA GAPĘ. 
Podróż bez pieniędzy 

— A; więc będą węgiel ładować da 

lokomotywy, pomyślałem i jednym 

susem znalazłem się na ziemi. Z dru 

giej strony lokomotywy dochodziły od 

głosy rozmowy kilku kolejarzy. Ba- 

łem się z miejsca ruszyć, gdyż drobny 

węgiel pod stopami swym skorupem 

zdradziłby moją obecnošč. Nie zważa 

jąc ma to, ruszyłem jednak. Nagle usły 

sząłema groźny głos stróża węglowe- 

go. 
— Stój. Co pan tu robi? 
— Przepraszam, gdzie tu pracuje 

Michalski Kazimierz, bo jego żona za 

chorowała i trzeba pójść do lekarza. 

Skłamałem na poczekaniu. 
-— A kto pana tutaj wpuścił? 

ZESÓŁ | 
= Tak. Stróż: 
— Jak on mógł puścić, kiedy tutaj 

taki nie pracuje. Chyba że na drugim 
składzie, pan'musi iść do tego stróża 

który. pana wpuścił, on panu wska- 

że. Е 4 : 
— Bardzo dziękuję — i poszedłem 

Lk ių 
Mydawnistws „Kur; 

    SEM    

Wileński" S-ka z ogr. odp. 

i paszportu zagranicę. 
Szybko ruszyłem przed siebie. Zoba- 

czyłem zdala szary mur, ogrodzenie 

składu. Skierowałem się w tę stronę. 
Gdy już byłem od muru o jakieś kilka 
dziesiąt kroków, nagle jakiś cienie za 
częły przedemną umykać. Pobiegłem 
za niemi. Ledwo zbliżyłem się do mu 
ru, jeden z uciekających nie zdążył 
go przeleźć i zwrócił się do mnie z 
dziwną dla mnie prośbą. 

Przepraszam pana bardzo, 
niech pan mnie nie j zatrzymuje, ja 

więcej nie będę przytzekam to pani 

— Któż pana zatrzymuje, ja saa 

w strachu żeby mnie nie zatrzymano 

Wowiedz pan lepiej co to za stacja. 
— To pan nie stróż, a myśmy my- 

šleli... 
— Go to za stacja? 

mu. 
— Stryj stacja i miasta. ; 
Przelazłem przez mur i wedłuź 

wskazówek znalazłem stóg siana, w 
którym przespałem do następnego ra 

na. ) 22 

przerwalem 

    

КОВЕ 

Zarząd Podokregu Związku Strzeleckiego or 

ganizuje w ramach programu uroczystości 

w byłej kordegardzie pałacu Reprezentacyj 

nego wystawę około 100 obrazów z Zułowa 

artysty-malarza (Zenona iKononowicza 

Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 19 bni. 

Obrazy z Zułowa wystawione były pop 

rzednio w Instytucie Propagandy Sztuki w 

Warszawie i przyniosły twórcy bardzo życz 

liwą ocenę. 

NADESŁANE 

— DZIEJE NAJWIĘKSZEGO SZPIEGA 

XX WHJEKU. Nareszcie ukazał się film, w 

którym publiczność ma możność zobaczyć 

nietylko roman4yczną intrygę, ale najpraw 

dziwsze odzwierciadlenie działalności całej 

skomplikowanej machiny szpiegowskiej, ce 

lem której jech zdobycie największych ta 

jemnic. maż 

Dotychczas szeroka publiczność wiedzia 

ła bardzo mało o szpiegostwie. Wielkie ta 

kie procesy odbywały się zawsze przy 

drzwiach zamkniętych Dotychczasowe filmy 

szpiegowskie były raczej literackiemi fantaz 

jami. 
> Dopiero teraz zrealizowano obraz-z praw 

dziwego zdarzenia p t „Matricule“ 33 (As 

Trefl), jakže ciekawy dla wszystkich. Rolę 

główną kreuje największy aktor francuski 

Andre Luguet, który stworzył nadzwyczaj 

ną postać żywą, naturalną i jakże odmienną 

od wszystkich dotychczas widzianych. As 

Trefl to najciekawsza, a zarazem najbardziej 

tajemnicza postać ostatnich lat, o której w 

czasie wielkiej wojny mówił cały świat. 

W roli jego partnerki uwodzicielsko pięk 

nej konfidentki nowa czarująca gwiazda fil 

mowa Edwige Fenillere. Poraz pierwszy na 

ekranie prawdziwe kulisy „szpiegoskiej ro 

boty*. Miłość w życiu szpiega! Piękne kon 

fidentki! Labirynt tajemnic! Groza sytuacji! 

Intrygująca akcja filmu nie pozwala oderwać 

oczu od ekranu ani na chwilę. Wezoraj od 

była się premjera tego filmu w kinie „Ca: 

sino* z rekordowem powodzeniem. 

Wznowienie komunikacji 
lotniczej. 

Z dniem wczorajszym wznowiona 

została komunikacja lotnicza na szla 

ku Warszawa — Wilno — Ryga. 

Dur plamisty. 
Po kilku tygodniach zupełnego zacisza w 

ostatnim tygodniu znów zanotowano w Wi 

nie 7 wypadków zasłabnięć na dur plami- 

sty. Z tych 7 — pięć osób zachorowało w 

jednej żydowskiej rodzinie, trudniącej się 

żebraniną, zamieszkałej przy ul. Niemieckiej 

Nr. 9. B 

Inne wypadki miały miejsce: przy ul. Nie 
mieekiej i przy Małej Jerozolimskiej. 

Chorzy bezzwłocznie zostali umieszczeni 

w szpitalu dla zakaźnych, mieszkania pod 

dane zostały dyzynfekeji, a otoczenie chorych 

poddano dezynfekcji. (1). 

" Giełda zbożowa - towarowa 
I iniarska w Wilnie 

z dn. 16 bm. 1934 r. za 100 kg. parytet Wilno 
Ceny tranzakcyjne: Żyto II stł 14,05 — 

'14,36. Mąka pszenna 4—0000 A luks. 33,7:. 

Mąka żytnia 55 proc. — 24, żytnia 65 proc. 

19 — 20, żytnia razowa 17,50. 
Ceny orjentacyjne. Żyto I st. 14,75 — 15. 

Pszenica zbierana 19 — 21. Jęczmień na 

kaszę zbierany 14,85 — 16. Owies st. 14 — 

14,25. Owies zadeszczony 13 — 13,25. Mąka 

pszenna 4—0000 A luks. 33,76 — 35,50. Ma 

ka żytnia 556 proc. 24 —126, żytnia. sitkowa 

16 — 17,50. . 
Reszta cen — na otręby, kasze, grykę i 

t. d. jak również len —'bez zmiany: ' 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś wtorek 

o godz. 8 w. Teatr Pohulanka daje po cenach 

zmiżonych komedję  satyryczną Amtoniego 

Słonimskiego p. t. „RODZINA w wykonaniu 

świetnie zgranego zespołu, z A. Łodzińskim 

w roli Lekcickiego. Reżyserja — W. Czen 
gerego, dekoracje W. Makojnika. 

— Jutro, środa dnia 18 kwietnia o godz 
8 w. „RODZINA — ceny. zniżone. 

-— Teatr Objazdowy — gra dziś 17 kwiet 
mia w Nowogródku, jutro-18 kwietnia w Fo- 
rodzieju — świetną. komedję współczesną 
T. Lapolewskiego p. t. „Aurelciu nie rób 
tego. 

— Teatr Muzyczny „Lutniać. — „Ma- 
newry Jesienne”. — Występy Ołgi Szum- 
skiej. Dziś po raz trzeci ukaże się warto- 
ściowa operetka „Manewry Jesienne* z przė 
piękną muzyką Kalmana. W roli głównej 
wystąpi Olga Szumska, obdarzona nadwyraz 
pięknym głosem. W. wykonaniu operetki, 
która zyskała ogólne uznanie, bierze udział 
cały zespół artystyczny pod.reżyserją M. Tał 
rzańskiego. Balet w akcie II odtańczy efekla 
wnego czardasza. Zniżki ważne. 

— „Rajski Ogród'* po cenach propagan 
dowych. W czwartek najbliższy widowisko 
z dyklu propagandowych. Wystawioną 20: 
stanie oryginalna komedja. muzyczna „Raj 

ski Ogrėd“ wil. kompozytora J. Świętochow 
skiego. Wi roli głównej L. Romanowska w 
tym dniu kończy swoje występy w Wilnie. 
Ceny propagandowe od.25 gr. 

— Nowa siła reżyserska w „Lutnić. -— 
Znakomity reżyser i inscenizator „Marjan 
Domosławski, na zaproszenie kierownictwa 
Teatru „Lutnia* przybył do Wilna. celem 
wystawienia kilku nowych komedyj muzycz 
nych i operetek. 

2 września. 

Wstałem wcześnie, zwiedziłem mia 
sto a po południu zgłosiłem się do 
magistratu, gdzie otrzymałem kwitek 
na obiad z 2-ch dań. Po obiedzie ru- 
szyłem w dalszą drogę do Stanisła- 
wowa. Wieczorem w odległości okoła 
5 km. od Stanisławowa, przenocowa 
łem w chacie wiejskiej. 

ROZDZIAŁ XIV. 

Ekspresem do Rumunji. 

3 września. 

Rano dowiedziałem się od sołty- 
sa wsi, w której nocowałem, że nocy 

poprzedniej nocowali tutaj 3:ej chłop 
cy. Z opisu przekonałem się że to 
byli moi koledzy. Postanowiłem ch 
dogonić. Przed południem byłem w 
Stanisławowie. Nie marudząc poszed- 
łem do magistratu Wydz. Op. Społecz 
nej, stanąłem w kolejce, by otrzymać 
kwitek na obiad. Patrzę i oczom nie, 
wierzę, oto trzej moi koledzy również 
stoją w kolejce, oczekując zapomogi. 

Przywitaliśmy się uradowani i w cza 
sie obiadu dowiedziałem się, że jadą 
w poszukiwaniu chleba do Czchosło- 

wacji. Musiałem z nimi się rostač, bo-- 
wiem nie miałem zamiaru tam jechać 
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Szaleńczy czyn chorego, 
Tadeusz Mieiun 85-letni mieszkaniee wsi 

Łodzianki, gminy hruzdowskiej w przypły- 
wie ataku szału usiłował zabić swoją żonę 
Kazimierę a gdy ta eudem prawie uniknęła 

Ogień szybko objął budynek mieszkalny 
i zanim zdołano zorganizować akcję ratow 
niezą, strawił cały dom wraz z kilku zaba 
dowaniami gospodarskiemi. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Bertin 209,10—209.58 

Londyn 27,27 i pół — 27,28 — 27,41 — 27,16. 
Nowy York 5,29 — 5,32 — 5,26. Kabel 5.29 
ipół — 5.32 i pół., — 5,26 i pół. Paryż 34,04 
— 350,03 — 34,85. Szwajcarja 171.445 171,85 
— 171,02. 

     
ciosu furjata, Miciun siekierą zaczął rąbać 
sprzęty domowe, następnie je podpalił. 

Miciuna oddano pod opiekę lekarza. Dolar w obr. pryw. 5,27. 
Rubel: 4,65 — 4,69:     

     

      
      
     

    
    

      

   
   

     

        

      

      

Golosseum 
GSTROBRAMSKA 5 

Aa aa oi a Da PEC Mo sri zwa! wziac. SYMFONIA LVLS 
W rol. główni: John Boles i Glorja Stuart. Film, który robi głębokie wrażenie i który się nigdy nie zapomina 

Pomimo olbrzymich kosztów sprowadzenia tego wspaniałego arcydzieła ceny nie podwyższene. 
NAD PROGRAM: Najnowszy dodatek rysunkowy „Pietryk w radjestacįi“. 

DZIŚ NIEBYWAŁY SUKCES! Potężna epopea szpiegowska | Dzieje największego szpiega XX wieku, e którym w czasie 
wielkiej wojny mówił cały świat! Elektryzujący wielki film najnowszej produkcji 1934 r. p. t. „Byłem ezpiegiem” 

ATRICULE 33 
(As Trefi) Kto bjł agentem 06? 

Pan 
Helios! 
W najbližsz. dniach 
w kinie „HELIOS“ 

Reklamy nie potrzebuje! 
Wszyscy špieszcie na 

Film, który na wszystkich zostawi niezatarte wrażenie. Nie- 
zwykle wstrząsający dramat erotyczny,. przewyższający ..Zaledwie wczoraj* i „Zaułki życia” 

„Światowid | „Wielka Grzesznica” je: des i w Gie TRE 

Przetarg. 

Roy. oraz sen.film polski p.t. „Rycerze Mroku““ 

Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza prze- POLECA 
LODY H Kenigsberg 

targ na dostawę materjalow drzewnych ZNAKOMITE 
Choroby skórna, 

tartych dla konserwacji mostów. Pić „DORMANA“ 

weneryczne 
i moesoplolowe, 7 

Oferty zawierające cenę na poszczególne 

gatunki, podpisane przez oferenta warunki ul. Mickiewicza 9 

Codziennie świeże lody w różaych gatunkach 

ulica Mickiewicza 4, 

techniczne, oraz kwit Kasy Miejskiej na 

DZIAŁKI 

  

Najbardziej tajemnicza postać! Po raz p'erwszy na ekranie prawdziwe kulisy 
szpiegowskiej roboty. Seanse od godz. 4-ej, Bil kener.i bezpł. nieważne. 

DZIŚ 008 NOWEGO! 
PIERWSZY wielki reprezentscyjny FILM WĘGIERSKI NA SCENIE — ATRAKCJA 

Marsz Rakoczego Orkiestra JAZZ-BAND 
d ki ict Prof. Fi NADPROGRAM: Konkursowe dodatki kolorowe. | Р°4 "stwa Prof, Franciszka Tehorza 

= 
ca 

H 
«=С 
ъ 

  

Na żądanie publiczności jeszcze dziś! Nieodwołalnie ostatni dzień! Przewrót w dziejach kinem. 289 najpi o 
kobłet świata! Takiego przepychu i wystawy nie było w żadnym filmie — ani suiopcjakimi ni pełna e 
Ta ńcząca Wenus W rolach gł: Joan Grawford i Clark Gabel. Wszystkie arcydzieła 

BLEDNĄ wobec tego najwsponialszoge filmu n Ь ów. 
Królowa mody JOAN CRAWFORD zademonstruje najmodniejsz. strojów. Początek e g. ej oriai 05) 

ożyje w genjal. interpret. Charlesa Laugbtona 

am Henryk VIII Prywatne życie Henryka VIil 
NAD PROGRAM: Śpiewno-dźwiękowy dodatek rysunkowo-kolorowy oraz najnewszy „FOX“. 

  

  

cały świat mówi o tem arcy- 

dziele produkcji wiedeńskiej 

W roli tytułowej 

Franciszka Gaal. 
  

Imponujący program ! 

Najsłynniejszy kochanek 

  

Dziśl Największy triumf kinematografji światowejł 

  

JUŻ OD DZISIAJ 

  

      

tsiefon 10-90, 
ed godz. 9.--12 1 4—8 

wpłacone wadjum w wysokości 50/, od о- 
ferowanej sumy przyjmuje Kancelarja Wy- K. Blumowicz Do sprzedania 
działu Techniczno-Budowlanego pok. Nr. 52. Rz Choś A 

Termin składania ofert upływa: z dniem | pod budowę domów, sis D 0 M d Lana as 

1. V. 1934 r. godz. 12-ta pp. ziemia własna, za go- | drewniany dwumieszka- uł. Wielka Nr. 21, 
Warunku techniczne można otrzymać 

w Kancelarji Wydz. Techa. Bud. pok. Nr.52. 

› Zarząd Miejski w Wiinie. 

tówkę lub na raty, 
do sprzedania 

w zdrowej. i uroczej 
  

Przetarg. 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza prze- 

targ na malowanie mostu Raduńskiego nad 
torami kolejowemi. Oferty zawierające cenę, 
podpisane warunki techniczne, oraz Kwit 
Kasy Miejskiej na wpłacone wadjum w wy- 
sokości 59/9 od oferowanej sumy przyjmuje 
Kancelarja Wydziału Techniczno-Budowla- 
nego pokój Nr. 52, — Termin składania 
ofert upływa z dniem I.V. 1934r. o g. l2-ej. 

Warunki techniczne wydaje kancelarja 
Wydz. Techn.-Budowl. pokój Nr. 52: 

Zarząd Miejski w Wilnie. 

miejscowości na'An- 
tokolu przy ul, Sena- 
torskiej róg Tatrzań- 
skie. Informcji udzie- 
la Bank — ul. Zam: 

kowa 18. 

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam 

b. tanie. O warunkach do- 
wiedzieć się. w Admini- 

stracji „Kur. Wil" 

blisko Wilna, 
Letnisko las rzeka, ło- 

  

  

  

MODNE 4 

na. 1280 
OPANKI, PLECIONKI, SANDAŁKI 
OBUWIE DZIURKOWANE 

Wiino, W.Nowick 
WYGODNE 

  

Mojem marzeniem bylo dotrzeč do 
kraju o lagodnym klimacie. Wybra- 
łem więc drogę przez Rumunję, Bul- 
garję aż na dalekie południe. Pożeg- 
naliśmy się na zawsze. 

Wieczorem kupiłem. bilet perono 
wy; zaszedłem z drugiej strony pocią 
gu pośpiesznego, udającego się do Bu 
karesztu, i wlazłem do stojącego obok 
imnego pociągu, wypatrując przez 
okno, kiedy wreszcie przestanie krę- 
cić się koło lokomotywy maszynista i 
jego pomocnik. Nareszcie maszynista 
i pomocnik wieźli do wnętrza lokomo 

tywy. 

* Już chciałem wdrapać się na loko 
motywę pociągu bukaresztańskiego. 
Gdy. skrzypiący piasek ostrzegł 
mnie, że ktoś idzie. Za chwilę w świe 
tle lamp lokomotywy zauważyłem 
mundur kolejowy. Po chwili skrzyp 
piasku ucichł. Otworzyłem drzwi i 0- 
strożnie wyjrzałem. Lokomotywa sa- 
pała, gotowa do odjazdu. Wzdłuż wa- 
gonów żadnej ludzkiej istoty, dooko- 
ła niezmącona cisza. Wyskoczyłem / 
wagonu i jednym susem  znalazłesa 
się na węglach przy lokomotywie. 
Ledwo zdążyłem wygodnie usadowić 
się, gdy usłyszałem donośny głos kon 
duktora — odjazd. 

  

HIGJENICZNE 
dzie. ładna miejscowość, 
w maju i czerwcn duże 
zniżki. laformacje: Jagie- 

niowy; place 675 mtr.? 
przy uł. Finnej zaułek 
Lewy-Żołnierski 2-a. 

Pokój 
z wygodami do wy: 
najęcia. Z/k Dobro- 
czynny 2:a, m, 14. 

Mieszkania 
luksusowe, świeżo odrem. 
ze wszelkiemi wygodami 

dot. wsadjętie 
kiego Nr: 6 oraz 

ernardyński Nr. 10 

Buchalter- 
Bilansista 

wład. jęz. niem. i ang. 
poszuk. odpowiedn. pracy 
Administracja „Kurjera 

Wił. dla Daniela, 

  

  

      

„Wilenska 3 tel. 66! 

    
     

     

      
    

          

   
    

      

   
    

     

tel. 9-21, ed 9—1 i 5—& 

Dr. J. Bernsztein 
choreky skórne, wenerycz 

ne i meczopłciewe 
Młckiewicza 28, m. В 

przyjmuje od 9—] į ® 

Z: W. P 

br. GINSBERG 
shoroby skórne, wen?. 
ryomne ! moszopłołowe 

    

o módg > 1! 4—8 

RTN 
7» A 4 

DRUKARNIA 
* IFTKOLIGATORNIA 
„ZNICZ“ 

Wielka 

NIE PIEKĄCE NÓG 

Ilońska 9—13 

  

ZDOLNYCH zastępców 
losowych poszukuje po- 
ważna ipstytucja. Najwyże 
sza prowizja, ewent. stała 
płaca. Zgłosz. „Kredyt* 

Lwów. Kilińskiego 3 
   

      # 

. handlow ia epe ias i 30 PRZEDSTAWICIELA kuj M YJ 
poważnego z gwarancią a IO KOP y, PUNKTUALNIE i 
poszukoje renomowana DE być OOTANIO EM 
abryka wódek i win. na zastępstwo. _ į 
Oferty do „Par“, PoznaA | Easkawe zgłoszenia do t BN : 

pod 15,103 Red. „Kurj. Wil.* pod Z. S. ' : эн J 

Lokomotywa sapnęła jeszcze raz, 
jakby z zadowolenia, i zwolna ruszy 
ła ciągnąc ze sobą sznur wagonów. 
Jechałem na węglach nie wiem jak 
długo, pamiętam tylko że minąłem 

' dużą stację, „Kołomyja až wreszci> 
usnąłem. Po jakich 3 lub 4 godzinach 
obudziłem się. Pociąg stał. Podnoszę 
głowę, by przeczytać nazwę stacji i 5 
zgrozo... najwyraźniej przeczytałem 
„Stanisławów. Zauważyłem również 
iż wagonów przy lokomotywie nie by 
ło. W jaki sposób to się stało? Zagad 

„ke tę postanowiłem rozwiązać. 

3 września. 

Nazajutrz wieczorem znów ws'a 
dłem na węgle tak jak poprzedniego 
wieczoru, lecz już nie spałem. Czyta- 
łem każdą stację i każdy przystanek. 

Ostatnią polską stację mijam i czy 
tam: Śniatyń = Załucze, a następna 
stacja to już rumuńska, i nazwa dla 
mnie nie zrozumiała „Grigore chica 
Voda“. POSBC 18 

Teraz uwažam. Podniostem lekk 
głowę i patrzę, lokomotywę odczepio 
no, pojechała lecz krótko. Pomimo że 
była ciemna noc, zauważyłem że wje 
chała na' mechanizm. który obraca 

łokomotywy. 

  

Maszynistka 
znająca również 

buchalterję 
i korespondencję 

"go niepowodzenia. 

* te myśli jak mogłem aż wreszcie i1s- 

t 

Wilno, Biskupia 4. В 
Tełeton 3-40. 

Dzieła książkowe, i 
draki, koiążki dła | 
urzędów, bilety wi- 4 
zytewe, prespekty, | 
zaprosz nia, afisze | 

i wenolkiego rodza- 

    

  

Po chwili uczułem, że się obra- 
cam w kółko razem z lokomotywą. 
Korzystając z ciemności nocnych 7° 
skoczyłem i skryłem się w stojącym 
niedaleko towarowym. wagonie. Za 
chwilę zobaczyłem przez niedomknie 
te drzwi przyczynę mego wczorajsze 

Lokomotywa, LV 
której przed chwilą zeskoczyłem, sta 
ła frontem do Polski i szykowała się 
do odjazdu. Od strony Bukaresztu 
przybył pociag i w chwilę później od 
niego także odczepiono ' lokomotywę 
Po odwróceniu przyczepiono ją do po 
ciągu który przybył z Polski, a loko: 
motywę, na której przyjechałem przy 

- czepiono do pociągu przybyłego 7 Ва 

munji. 
eJdnem słowem, zamieniano loko. 

motywy. Pociągi za chwiłę pomknęły 
każdy w swoim kierunku. 

Po odejściu pociągów, zrobiło mó 
się strasznie smutne. Czarne myśli 0- 
siądły i wciąż mi w głowie szumiało: 
Co będzie ze mną jutro? Qdpychałem* 

nąłem w towarowym wagonie. 

   

     

     

     
    
   

   

   
    
   

    

      
   

      

    

    

    

    

     

  

   

  

       

    


