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Pyrezter wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — Z ppeł. Ogłoszenia są pes 

SEGA PRENUMERATY: miesięcznie s nónoczeniem do demu lab przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 sł. CENA 

miastkawiewa — BO gr. zs wyraz. De tych ce dolicza sią: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 25%, w namerach niedzielnych i świątecznych 25%, 

KURJER WI NIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

a 1 A 

Wilno, Środa 30 Marca 1832 r. . 

GstainoSt pocztowa OpPłACO 1a ryczastem 

Cena 20 aroszy. 

    

Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cielamewy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń 

    

meezelsy przyjsmaje od gedz, 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 —3 ppoł. Administracja czynna ed godz. $— 3 ppoł. Rękopisów Redskcja nie żwraca 

yjsnowane: od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 3 

OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekšcie 60 gr, za tekstem—30 gr., krenika redskc., komunikaty—7© gr. za mm. jednoszp, ogłoszenie 

zagraniczne 100%, zamiejscowe 26%. Pla poszukujących pracy 50% zmiżki, Za numer dowodowy 20 gr 

  

REWANŻ HITLERA? 
Berlin, w marcu. 

Przegrawszy kampanję przy wybo- 

rach prezydenta republiki, wódz na- 

cjonalistów, Hugenberg, ogłosił nowy 

manifest do swych wyborców, wzywa 

jąc ich do walki o Prusy. Organ „Sta- 

lowego Hełmu*', sekundujący nacjona 

lstom podaje: „„Prowadziliśmy walkę 

nie przeciw marszałkowi, lecz przeciw 

systemowi, ukrywającemu się za jego 

plecami. Gdy zaś wyjaśniło się, 

szącamek dla marszałka, który podzie 

łamy, wykorzystany został przez sy- 

stem dla utwierdzania siebie, nie wi- 

dzimy konieczności kontynuować na- 

paści na tym froncie. Następny atak 

  

że 

został skierowany na Prusy". 

Jeżeli demagogiczny i nieokreślony 

co do treści termin „system“, które” 

go nadużywa prawica niemiecka, za- 

stąpić słowami „„republikańsko-demo- 

kratyczny ustrój", stanie się jasnem, 

co właściwie miał na względzie ,„Sta- 

lowy Hełm": uważa on —- nie bez 

podstawnie — że zwycięstwo Hinden- 

burga 13 marca było jego osobistem 

zwycięstwem, nie zaś zwycięstwem 

zwartych dokoła niego republikań- 
sko-demokratycznych ugrupowań. 

lstotnie, na Hindenburga głosowa- 

Hi nietylko republikanie, lecz i takie 

polityczne ugrupowania, które, jak 

partja narodowa p. Dingeldey'a pra- 

gną koalicji z hitlerowcami. W wal- 

ce o. Prusy, symbol, jednoczący róż- 

norodną koalicję wyborców Hinden- 

burga odpadnie i partje, które głoso- 

wały na niego, pójdą swoją drogą. 

Walka o Prusy, przy ich dominującej 

roli w składzie Niemiec, ma wielkie 

znaczenie. Bowiem, jeśli w Prusach 

dojdzie 

harcburgskich sojuszników, to wątpli- 

wem jest, czy w ogólno-niemieckim 

rządzie będzie mogła utrzymać się 

centrołewicowa koalicja. Wówczas 

może się zrealizować przepowiednia 

komunistów: Hitler będzie kancle- 

rzem Hindenburga, nie będąc w sta- 

nie zająć samemu jego miejsca... 

do władzy prawicowy blok 

Jakież są, więc, szanse w walce o 

władzę w Prusach? 

Wybory 13-go marca dają pewien 

materjał dła analizy sytuacji. Wybory 

13-go marca wykazały, że polityczne 

oblicze Niemiec istotnie się nie zmie- 

niło: podawnemu przykładnie 40 pro- 

cent wyborców idzie za prawicą, 40 

proc. za lewicą i 20 proc. za partjami 

centrum. Lecz w samych odłamach 

odbywa się radykalizacja, 

radykalizacja prawego odłamu jest 

znaćznie silniejsza, niź lewego. Sądząc 

według wyborów 13-во marca 5/6 pra* 

wego odłamu idzie za Hitlerem a tyl- 

go 1/6 za bardziej umiarkówanym 50- 

jusznikiem jego, Hugenbergiem. Na le 

wym odłamie zaś socjal-demokracja, 

widocznie, skuteczniej sprzeciwia się 

przyczem 

pochłonięciu przez komunistów, niż 

partja Hugenberga pochłonięciu 

przez partję Hitlera. Sądząc wedle wy 

borów z 13-go marca, socjal-demokra 

cja jest jeszcze dwakroć silniejsza od 

komunistów. Lecz równocześnie z ra- 

dykałizacją prawego i lewego odłamu 

również i w centrum ujawniły się is- 

totne przesunięcia; wprawdzie nie 

zachwiane jest centrum ze swemi 10 

procentami wyborców, lecz czynnik 

nie mogący być w zupełności zdys- 

kontowany tworzy pozostałe 10—14 

proc, obejmujące partję narodową 

gospodarczą, narodowców - konserwa 

tystów, partję wiejską, 

sko - socjałną partję i inne umiarko- 

wanie - końserwatywne ugrupowania. 

Z tych partyj jedna, jak naprz. naro- 

dowa partja dąży gorliwie do koalicji 

z hitlerowcami, dla partji gospodar- 

czej orjentacja w prawo czy też w le- 

*wo jest kwestją nie zasady, lecz tak- 

tyki: wreszcie narodowcy - konserwa- 

  

chrzešcijan- 

tyšci są nawet w nader napręžonych 

stosunkach z Hitlerem. 

Jak będą się orjentowały te ugru- 

powania po wyborach? Jak będą po- 

dzielone między niemi mandaty. 

przypadające na ich część w ilości 10 

—14 proc.? 

Trudno udzielić odpowiedzi na to 

pytanie, Niewiadomo nawet, ćo się wa 

gółe da u nich ocalić, czy pójdą od- 

dzielnie do wyborów, czy też stworzą 

blok między sobą lub z innemi ugrupo 

waniami. Trzeba poprzestać tylko na 

przypuszezeniach: ' prawdopodobnie 

na dolę partji narodowej przypadnie 

5 proc., na dolę partji gospodarczej 

7 i pół proc. głosów, na pozostałe ugru 

powania — 1 i pół proc. Jeśli tak bę- 

dzie (a jest to tylko przypuszczenie!, 

więc jakie są możliwe kombinacje w 

przyszłym parlamencie pruskim? Na 

dolę prawego bloku (Hugenberga, Hi!- 

Jera i skłaniającej się do nich partji na 

rodowej) przypadnie przykładnie 41.5 

proc. mandatow (30,1 proc.-;-6,8 proc. 

+- 5 proc.), na dolę centro - lewicowe- 

go bloku (centrum ji socjal - demokra- 

cja bez partji gospodarczej i innych 

ugrupowań) -— 36,8 proc., centro - 

lewicowego błoku z partją gospodar- 

czą i innemi ugrupowaniami — 45,8 

proc. 

Jak widzimy, ani prawicowy, ani 

centro - lewicowy błok nie mogą H- 

czyć na absolutną większość w parla- 

mencie pruskim. Jeżeli atoki partja na 

rodowa, lgnąca do Hugenberga i Hit- 

lera, przyłączy się do centro - lewico- 

wego bloku (a jest to zresztą rzecz 

niemożliwa), to może wówczas liczyć 

na nieznaczną większość — 50,8 proc. 

mandatów. Z drugiej strony i blok pra 

wicowy przy połączeniu się z nim par 

tji gospodarczej i pozostałych umiar” 

kowanych - konserwatywnych ugru- 

powań, może liczyć na nieznaczną wię 

kszość —- 50,9 proc. Jak w jednym, 

tak i w drugim wypadku byłaby to 

większość kilku głosów. Natomiast 

przy połączeniu się centrum z prawi- 

cą, mogłaby powstać silna centro - 

prawicowa większość, Centrum nara- 

  

zie nie wyraziło chęci wstąpienia do 

koalicji z hitlerowcami. Lecz oblicze 

centrum. jest zmienne: od Wirtha, ra- 

dykalnego zwolennika lewej orjenta- 

cji, do Briininga, bardzo umiarkowa- 

nego zwolennika lewicowej orjentacji 

i, wreszcie, do von Pakena, przeciwni- 

ka lewicowej orjentacji, jest dystans 

bardzo wielki. To też dlatego nie jest 

wykłuczona możliwość, że w partji 

centrum weźmie górę prawicowe 

skrzydło i urzeczywistni się centro - 

prawicowy blok. 

Dopuszczalne są więc trzy możli- 

wości: 1) rząd prawego bloku (Hitler 

-Hugenberg). 2) rząd prawego bloku 

przy poparciu umiarkowanych ugru- 

powań i3) rząd umiarkowanych u- 

grupowań przy poparciu socjal - de- 

mokratów. 

Tak wyglądają cyfry. Lecz przede- 

wszystkiem emulacje polityczne nie 

są zadaniem arytmetycznem. Następ- 

nie same cyfry nasze mają charakter 

przypuszczeń. W szczególności cyfry 

ogólno - niemieckich wyborów muszą 

być bardzo ostrożnie stosowane do 

Prus, bowiem wpływ Hitlera w pół- 

nocnych i wschodnich Niemczech jest 

znacznie większy, niż w zachodnich i 

Pozatem i komuniści 
w Prusach są znacznie silniejsi, niż w 
południowych. 

ogólno - niemieckiej skali. Przy ta- 

kich okolicznościach, oczywista, szan- 

se błoku prawicowego są znacznie le- 

psze narazie od szans centro - lewico- 

wej koalicji. Szanse utrzymania się w 

Prusach rządu socjalisty Brauna są 

niewielkie, 

W. nocy z- 13-go na 14-ty.marca 

bronzowa“armja Hitlera, zmobilizowa - 

na w drodze tajnych rozkazów wodza, 

koncentrowała się, wedle starannie 

opracowanego planu na uprzednio już 

wyznaczonych punktach, szykując się 

do decydującej walki. Jak wyjaśniło 

później śledztwo policyjne, bojówki 

hitlerowskie były uzbrojone w kara- 

biny i znaleziono u nich płany taj 

nych składów broni policji. 

Bojówki te miały do swej dyspozy 

cji zapasy żywności na kiika dni, szy- 

kowały się widocznie do dłuższego 

marszu. Armja Hitlera czekała na sy- 

gnał. Widocznie partja hitlerewska za 

mierzała w razie zwycięstwa Hitlera 

przy wyborach, pedać sygnał do na- 

tychmiastowego zbrojnego zagarnię- 

cia władzy. Lecz zamiast zwycięstwa 

przy wyborach, noc z £3-go na 14-ty 

marca przyniesła klęskę. 70 proc. he- 

dności wypowiedziało się przeciw Hi- 

tlerowi. Gdy się sztab hitlerowskiej 

armji dowiedział o klęsce, nie zdecy- 

dował się ać sygnału i bojówki Hit- 

lera napróżno czekając, spokojnie się 

rozeszły. „Rewolucja narodowa“ 20- 

stała odroczona. Następnego dnia po 
owej'nocy oczekiwania sygnału zwy- 

cięskiego wodza, 30-letni dr. tiłozof ji, 

nauczyciel gimmazjum prywatnego w 

Halle, Wilken, dowiedziawszy się o 

klęsce Hitlera, dostał histerji i rzucił 

się z okna trzeciego piętra. Ciężko po- 

kaleczonego dostarczono do szpitala 

Rodzice jege ze zmartwienia zapadłi 

w stan melancholji, tak, że otwiezio- 

no ich do tegoż szpitala na wydział 
psychjatryczny. 

Czy niezbyt wcześnie wyskoczył z 

okna dr. Wiłken? Czy niezbyt wcze- 

śnie zapadH jego rodzice w stan me- 

lancholji? 24-go kwietnia może Hitler 

uzyskać rewanż za klęskę 13-go mar- 

ca, 

Dr. G. W. 

E 
Konferencja P. Prezydenta 
z premjerami rządów po- 

majowych. 

Podług informacyj nieoficjalnych. 

otrzymanych z Warszawy, wczoraj 

odbyła się u Pana Prezydenta w Spa- 

le konferencja premjerów rządów po- 

majowych. W konferencji wzięli n- 

dział premjer A. Prystor, oraz b. pre- 

mjerowie: prof. K. Bartel, płk. W. Sła 

wek i dr. K. Świtalski. 

Powrót min. Zaleskiego. 

WARSZAWA. 29.111. (Pat) — Po 
powrocie z Genewy p. minister Augitsż 

Zaleski objął urzędowanie. 

Powrót vice-min. Becka. 

WARSZAWA. 29.IIf. (Pat) — Pan 
wice-minister Józef Beck powrócił do 
Warszawy i objął urzędowanie. 

Deficyt budżetowy państwa. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 
Deficyt budżetowy za miesiąc lu- 

ty wynosi 29.392.000 zł. Za pierw- 
szych jedenaście miesięcy bieżącego 
roku budżetowego wyniósł ogółem 
159.214.000 zł. 

Zjazd harcerski. 

Teł. ad wł. kor. z Warszawy. 

Pierwszego j drugiego kwietnia od- 
będzie się w Warszawie walny zjazd 

Związku Harcerstwa Polskiego. 
  

Ważny dzień. 
WIEDEŃ. 29.111. (Pat) — Dziet- 

niki donoszą, że pierwszy kwiecień 

będzie dla Austrji dniem ważnym za- 
równo pod względem handlowym, jak 
i politycznym. W dniu tym upływa 
termin wypowiedzenia najważniej- 
szych traktatów handlowych, t. j. £ 
Czechosłowacją, Węgrami. Jugosław- 

ją i prowizorycznego traktątu handlo- 
wego z Polską. Prasa podkreśla, że tra 
ktat handlowy z Węgrami jest nieko- 
rzystny dla Austrji, wobec czego ko- 
nieczne jest nowe uregulowanie. . 72 
wzór służyć ma Austrji nowozawarta 
umowa handlowa z Włochami. 

  

Niniejszem powiadamiamy, iż przedstawicielstwo i skład konsygnacyjny 

BLACHY OCYNKOWANEJ 
marki „FENIKS“ 

powierzyliśmy firmie 

I. Chelem- Spadkobiercy 
WiLNO, Końska 16. 

Sprzedaż wagonowa i detaliczna po cenach ściśle fabrycznych, 

ŚLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY 
4 : . SPÓŁKA AKCYJNA, — KOSTUCHNA. 

Wycieczka Marszałka Piłsudskiego. 
KAIR. 29.III. (Pat.) — Marszałek 

Piłsudski odbył wycieczkę do 0a 
Faium w pustyni Libijskiej, przeby- 
wając 400 km. santochodem. Marsza- 

  

  

łek zwiedził wybrzeże jeziora Karun 
i piramidę Amenemnesa. Marszałek 
czuje się doskonałe. 

  

Polsko-niemieckie porozumienie 
gospodarcze. 

WARSZAWA. 29.II1. (Pat.) — Pro - 
wadzone w ostatnich tygodniach w 
Warszawie rozmowy między rządem 
polskim a niemieckim w sprawie sto- 
sunków gospodarczych polsko - nie- 
mieckich, zestały 'ukończone. 

W rezultacie tych rezmów osiag- 
nięto porozumienie eo do uniknięcia 
dalszego zaestrzenia wojny celnej i co 
do uniknięcna w miarę możności no- 
wych ograniczeń w wymianie tewaro 
wej, prowadzenej w osłatnich czasach 
Naogół przywrócene zostały przez 0- 
bie strony możliwości przywezu w ra- 
mach roku 4831. 

Ze strony Polski udzielone zostają 
kontyngenty przywozowe na te towa: 
ry, które objęte zostały nowemi zaka- 
zami przywozowemi, wprowadzone- 
mi w życie 30 grudnia 1931 roku, pod 

* ezas, gdy ze strony niemieckiej odpo- 
wiednio ograniczone zostaje zastoso- 
wanie maksymalnej taryfy wobec Poł 
ski. 

Rząd połski ze swej strony ograni- 
czy zastosowanie polskiej taryfy ma- 
ksymalnej w stosunku do Niemiec na 
te towary, które były objęte bojowemi 
zakazami przywozowemi. 

Niemcy uchylają maksymalne stawki celne. 
BERLIN, 29.11, (Pat) — Dziennik 

Ustaw Rzeszy, z-dnia 29 marca 'ogła- 
sza rozporządzenie rządu, uchylające 

stawki maksymalne niemieckiej itary- 
fy celnej de importu masła i jaj z Pol- 

Ski. Począwszy od 1 kwietnia r.b. obo- 
wiązywać będą przy imporcie masła , 
i jaj z Polski nanewo stawki autonu- 
miezne, : 

  

Gospodarcza unja naddunajska. 
Konferencja czterech. 
   RZYM. 29.11. (Pat) Włwchv 

przyjęty propozycję angielską zwoła- 
nia konferencji czterech wielkich po- 
tęg w Londyztie, celem aznówienia za- 
gadnienia Europy naddueajskiej. 

BERLIN. 29JII. (Pat) — W ciągu 
dnia dzisiejszego kanekcz Briiróng 

  

ma zadecydować e przyjęciu zaprosze 
nia rządu angielskiego. Według infos- 
macyj prasy, kanclerz przerwie swój 
urlop wypoczynkowy i wyjedzie do 
Londynu w piątek, celem wzięcia u- 
działu w konferencji czterech mo 
carstw. 

Rumunja waha się. 
PARYŻ. 29.I0Ł. (Pat) — Poseł frau 

cuski w Bukareszcie odbył po powre- 
cie z Paryża diuższą konferencję z 
ministrem spraw zagranicznych księ- 
ciem Ghiką. Przedmiotem rozmowy 
była kwestja współpracy krajów. nad- 
dunajskich. Według niektórych dzien- 
ników tutejszych, w gabinecie buka- 
reszteńskim zaznaczyła się pewna ró- 
žnica pogłądów w kwestji odpowiedzi 
rumuńskiej na propozycje niemieckie. 
dotyczące natychmiastowego wprewa 

dzenia w życie niemieeke-rumuńskiej 
konwencji handlowej. Rząd rumuńska 

  

waha się z udzieleniem odpowiedzi 
Niemcom, uznając z jednej strony ko- 
rzyści, wypływające z konwencji han- 
dlowej z Niemeami, z drugiej zaś stro 
ny nie chciałby przeszkodzić zrealiza- 
waniu prejektu federacji nadduna j- 
skiej, która dła Rumunji może mieć 
pomyśłne widoki. Koła polityczne za- 
pewniają, że gabinet rumuński skłon- 
sy byłby wprowadzić prowizorycznie 
«» życie układ handlowy niemiecko-ru 
mauński, o ile rząd Rzeszy zgodzi się na 
twmieszczenie klauzuli o jednomiesię- 
ezsem wypowiedzeniu układu. 

Bułgaria powinna wejść do bloku państw naddunajskich. 
WIEDEŃ 2951. (Pat) — „Neue Wiener 

Tageblatt" donosi z Budapesztu: Były sekre- 
tarz stanu Elemer Hantos wygłosił wczoraj 
wyktad o planie Tardieu. Prelegent zaznac 
że biok państw naddunajskich powinien 
uzupełniony udziałem Bułgarji, tem bardziej, 
że inte się tą sprawą koła angielskie, 
Węgry pawiłałyby z sympatją przystąpienie 

  

   
   

  

    
   

Bulgargi do planowanego bloku, tem bardziej 
że prodskcja rolnicza Bułgarji nie konkuru- 
je z pradukcją węgierską. Ważnem zadaniem 
mającego się utworzyć błoku, oświadczył p. 

Hantos, bęńzie uregulowanie sosunków z wiel 
kiemi państwami, jak Włochy, Niemcy i Pol- 
ska. Zdaniem prełegenta, państwa te powin- 
nyby otrzymać również cła preferencyjne. 

   

Niemcy przylęły zaproszenie. 
BERLIN, 29.111. (Pat) — Biuro Woł 

ffa komunikuje: Rząd Rzeszy przvial 
zaproszenie rządu brytyjskiego do 

  

wzięcia udziału w konferencji naddu- 
najskiej. 

Ciężka choroba Stalina? 
BERLIN, 29. 3. (Pat). — W: prasie nie- 

mieckiej pojawiły się dziś pogłoski o cięż- 

kiej chorobie Stalina. Do łoża chorego wez- 

wary został znany internista niemiecki prof. 

Sondek, który przed kilku dniami miał wy- 
jechać w tajemniey do Moskwy. Wiado- 
mości te dementują koła sowieckie. 

„Deutsche Allgemeine Ztę.* tłumaczy, że 

prof. Sondek wyjechał do Moskwy celem de- | 

konania corocznej konsultacji lekarskiej 

wyższych urzędników sowieckich. Konsal- 

tacje takie odbywają się co roku na zlece- 

nie rządu sowieckiego. W tym celu rząd 

ZSRR. wzywa w pewnych odstępach czasu 

kilku znanych lekarzy zagranicznych do Mo- 

skwy. 

Echa olbrzymiej defraudacji. 
(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy). 

W. uzupełnieniu naszej wiadomości 0 nad 
użyciach bankiera Kwinto, dowiadujemy. się, 
że suma zdeiraudowanych pieniędzy wynosi 
10.000.000 zł..— Okazuje się dalej, że książ. 

NOWY YORK, 29. 3. (Pat). — Jeden z 
dwóch oficerów japońskich, którzy zamie- 
rzali odbyć lot Stany Zjednoczone—-Tokjo, 

  

ki prowadzone w banku były fałszywe. W 
najbliższych - dniach ma być aresztowany 
„ktoś z rodziny. bankiera. 

„ Nieszczęśliwy lot. 
zabił się podczas próbnego lotu, spadłszy 
wraz z aparatem. 

Zgon ks. bp Łozińskiego. 
W Wielką Sobotę, dnia 26 b. m. 

zmarł w Pińsku, po ciężkiej chorobie 
i dwukrotnej operacji, biskup djecezji 
pińskiej Ś. p. ks. Zygmunt Łoziński. 

* * * 

Zmarły biskup piński urodził się w roku 
1870 w Borocinie (wojew. nowogródzkie!. 
Ukończył gimnazjum, następnie Seminarjum 
Duchowne i Akademję Duchowną w Peters- 
burgu, gdzie też uzyskał Święcenia kapłań- 
skie w 1895 r. Tamże pełnił przez szereg. kat 
obowiązki profesora seminarjum duchownego 
i Akademji duchownej. W czasie wojny świa- 
towej rozwinął bardzo szeroką działalność w 
żakresie opieki duchowej i materjalnej nad 
emigracją polską w Rosji, Po przywróceniu 

. do życia djecezji mińskiej, ś. p. ks. bp. Łoziń 
ski objął w r. 1917 nad nią rządy. Nie.opuś- 
cił też swej djecezji'w czasie najazdu bołsze- 
wickiego, miino, że musiał: się ukrywać i do- 

znawać ciężkich prywacyj. 

Po powrocie do kraju udekorowany został 
przez rząd połski wielką wstęgą orderu „Po- 
lonia Restituta" i objął stanowisko biskupa 
djecezji pińskiej. 

Kapłan bardzo gorliwy i wykształcony, od 
znączał się ascetyzmem, fanatyzmem i žy- 
wym temperamentem, który go prowadził cz% 

„sami do jaskrawych wystąpień publicznych, 
dyskontowanych skwapliwie przez sfery poli- 
tyczne endeckie, z któremi skądinąd ś. p. k: 
bp. Łoziński mało miał współnego. Podczas 
swego pobytu w Pińsku zajmował się gorli- 
wie akcją neo-unijną. W gronie bisk. pol- 
skich wyróżniał się jako indywidualność wy- 
bitna i niezależna, lecz ulegająca dość sprze- 
cznym nastrojom w. dziedzinie spraw państwa 
wych. 2 : 

    

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Święta Wielkanoene po tamtej stronie 

kordonu. 

Mimo zakazu świętowania, święta Wielka 
noene na terenie Białorusi Sowieckiej przez: 
ładność katolicką były ebchodzene tradycyj- 
nym zwyczajem nader uroczyście. Mnóstwe 
warsztatów i fabryk byłe nieczynnych, gdyž 
robotnicy w święta nie stawili się do pracy. 
Związki bezbożników przez całe święta pro- 
wadziły intensywną agitację przeciwreligijna,. 
która jednak nie miała dużego powodzenia 
W Mińsku na Placu Wolności spalono szo- 
pę, w wtórej wyświetlano antyreligijny fiim.. 
W Borysowie zniszczone auto ciężarowe z 
przyrządami filmowemi. W Ziembinie miesz 
kańcy pobił hezbożników, którzy przed kap- 
leą katołieką prowadzili antyreligijną agita- 
cję. W Pleszezenieach i Łohejsku rozpędzo- 
no pochód bezbożników, który parodjował 
procesję katolicką. Podaczas rozpędzania po- 
chodu przez mieszkańców doszła do star- 
eia. Kilka osób dotkliwie peraniono, Rów- 
nież milicja sowiecka poturbowała kilkuna- 
ście osób z tłumu. 

W miasteczku granicznem Zasławiu mie- 
szkańcy usilowaH zlinezowač  bezbożnika, 
kaóry rozrzueał uloiki antyreligijne przed 
kaplicą katolicką. Bezbożnika uratował z rak 
tłumu patroł milieji. 

W: Wielki Piątek w miasteczku Chorx- 
žyce oddalenem 0 15 klm. od granicy pol- 
skiej zdarzył się nienotowany wypadek pro- 
fanacji grohu Chrystusa. Mianewicie do 
miejscowego keściełka katoliekiego późnym 
wieczorem zakradłe się kilku bezbożników, 
którzy sprofanowali grób Chrystusa, 6raż- 
zniszczyłi wszystkie kwiaty i krzewy 

Wobec profanacji świątyni kościołek był 
strzeżony przez grupę wiernych w ciągu 
wielkiej Soboty i dni następnych. 

Na terenie gm. rubieżewiekiej włościanie 
pobili dotkliwie dwóch agitatorów akeji an- 
tyreligijnej. Wpobliżu wsi Rozalinee, gminy 
kraśnieńskiej kobiety kijami pobiły bezboż- 
nika Czarniszewa Bazylego, który rozdawał 
książeczki | ulotki e treści wybitnie antyre- 

ligijnej. - 
Mimo, iż w ciągu świąt granica sowiecka 

była strzeżona przez wzmocnione posterunki 
sowieckiej straży granicznej zanotowano kil 
ka wypadków przekroczenia granicy, 1 tak: 
W rejonieDołhinowa na teren polski przeda- 
stało się 4 włościan i dwie kobiety, w rejo- 
nie Radoszkowicz na teren polski pod gra- 
dem kul sowieckiej straży przedostało się 
12 włościan i 4 kobiety, 2 kobiety w czasie 
przekraczania granicy odniosły rany postrza 
łowe. W rejonie Iwieńca na t. połski przedo- 
stało się 7 włościan, zaś k. Rakowa przez straż 
sowiecką została otoczona grupa włościan, 
która się ukryła we wsi granieznej Zarzecza- 
ny. Strażniey sowieecy urządzili istną rzeź 
uciekinierów strzelając do nich z kułomio- 
tów i zarzucająe granatami. 
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- Swoje sprawy ujmijmy 
w swoje dłonie! 

Kryzys ekonomiczny, jaki łącznie 
z całą Europą przeżywamy, poruszył 
umysły najwybitniejszych ekonomis- 
tów, publicystów i działaczy społecz- 
nych. Sądzę więc, że dobrze będzie, je 
żeli w tej sprawie zabiorą głos i sami 
zainteresowani przedewszystkiem rol- 
nicy. 

W Polsce, jako w kraju wybitnie 
rolniczym, a w dodatku powstałym na 
gruzach i zgliszczach wielkiej wojny 
światowej, kryzys gospodarczy odczu- 
wa rolnictwo dotkliwiej, niż inne kra 
je europejskie, ale jeżeli weźmiemy 
pod uwagę nasze zasoby materjalne, 
z któremi  przystępowaliśmy do 
wskrzeszenia niepodłegłego państwa, 
to w porównaniu z innemi krajami, 
nie dotkniętemi klęską wojny, stosun- 
kowo kryzys ten przeżywamy odpor- 
niej i wytrwalej. 

Wierzymy, że kryzys jest zjawis- 
kiem przejściowem, że prędzej, czy 
później sytuacja się poprawi, ale nad: 
poprawieniem sytuacji w rolnictwie, 

pracują już obecnie we wszystkich 
krajach europejskich, dlatego też trze 
ba abyśmy też nie oglądając się na czy 
jaś pomoc, na jakieś cudowne zarzą- 
dzenia państwowe, czy wyjątkowe ul 

gi podatkowe sami wzięli swoje spra- 

wy w swoje ręce! 

Jeżeli doczekamy się błogosławio- 
nej chwili, że ogólna sytuacja gospo- 

darcza w Polsce się poprawi, to czy 

my rolnicy, a w szczególności drob- 

ni rolnicy kresowi, przy dotychcza- 
sowych formach: prowadzenia na- 

szych gospodarstw skorzystamy co 

na tem? Śmiem twierdzić, że nie, albo 
bardzo mało! Bo jeżeli na naszych gle 

bach będziemy w dalszym ciągu upra 

wiać tylko owies, żyto, jęczmień i 

tróchę okopowych i strączkowych, a 

z łąk naszych zbierać rocznie jeden 

pokos i to lichego gatunku siana, to 
nawet najkorzystniejsze dla rolnictwa 
konjunktury gospodarcze, z biedy nas 

uie wyciągną! 
Rolnik obecnie nie może być bez- 

myślnym automatem, wypełniającym 
tylko to, co jego dziad i ojciec robił. 

Rolnik dziś musi być dobrym majst- 

rem na swym rolnym warsztacie pra- 

cy! Musi być wszechstronnie uświado 

mionym gospodarzem. Żyjemy w epe- 

ce ujarzmiania wszelkich sił przyrody, 

zdobywania głębin morskich i przest- 

worzy powietrznych, trzeba więc i 

nam rolnikom z żywymi naprzód iść 

i bezradnie nie pozostawać w tyle! Po- 

trzebna jest wiedza, a wiedzę tę łat- 

wo zdobyć możemy przez należenie 
do organizacyj rolniczych, spółdziel- 
czych'i lokalnych kółek rolniczych. 

Obecne warunki zmuszają rolni- 
ków do uprzemysławiania swych war- 
sztatów rolnych, bo sama produkcja 

zboża, czy hodowla inwentarza, nie 

opłaca się, trzeba poszukiwać i innych 

źródeł pomocniczych, —dochodowych. 

Paruszyłem już częściowo tę spra-- 

wę w Nr. 292 „Kurjera Wileńskiego" 

z dnia 18 grudnia 1931 r. w artykule 

„Stan pszczelnictwa na terenach zie- 

mi Noworodzkiej“, dziś chcę zwrócić 

uwagę na rzecz mogącą stać Się b. 

rentowną — pomocniczą częścią na- 

szych małych gospodarstw rolnych, 

mianowicie sadownictwo! Owoce 

wszyscy lubimy, drzewa . owocowe, 

choć nie wszyscy, ale przeważnie też 

sadzimy, chodzi tylko o to, czy te sa- 

dzone przez nas drzewka, będą się 

nam opłacały i czy zamiast zysków. 

nie dadzą tylko strat? Pytanie to jest 

b. ważne, i nad niem trzeba poważnie 

się zastanowić. 

Na zjeździe Związku Posiadaczy 

Sadów i Pasiek ziemi Nowogródzkiej, 

naczelny dyrektor Związku Polskich 

zrzeszeń Ogrodniczych w Warszawie 

p. A. Girdwojn, zreferował stan sado- 

wnietwa w Stan. Zjednoczonych A. 

P., ponieważ polskie sadownictwo ba- 

cznie studjuje rozwój sadownictwa w 

Ameryce. Z zakomunikowanych cyfr 

dowiedziano się, że: a) przetwórnie 
owoców i warzyw w Ameryce w roku 
1919-tym dokonały obrotu za 402 mi- 

ljony dolarów, b) że-55.403 osoby za: 
jęte są przy fabrykacji przetworów o- 
wocowych, c) że 38.998 osób zatrud- 
nionych jest tylko przy pracy w szkół 
kach owocowych, d) że za 431 miljo- 
nów dolarów sprzedano tam w ciągu 
jednego roku owoców pestkowych, a 
za 61 miljon dolarów — jagodowych 
i e) że Ameryka rocznie eksportuje 
do Europy różnych owoców za 154 
miljony dolarów. A co najważniejsze, 
że Ameryka, jako kraj o charakterze 
wybitnie kapitalistycznym, rozwój sa- 
downictwa zawdzięcza organizacji 
spółdzielczej, gdzie w spółdzielniach 
owocowo - warzywniczych,  skupio- 
nych jest 215.000 członków. 

A przyjrzyjmy się teraz, co się 
dzieje u nas — już nie na całym tere- 
nie Polski, ale choćby tylko w naszych 
wojew. _ wileńskiem, nowogródz- 
kiem i białostockiem. Na tymże zjeź: 
dzie w Nowogródku, prof, p. Celichow 
ski, który z ramienia Ministerstwa Rol 
nictwa przeprowadził badania pomo- 
logiczne naszych sadów na kresach, 
stwierdził, że na terenie samego tylko 
województwa nowogródzkiego znaj- 
dowało się drzew owocowych 488.820 
(przypuszczam, że na terenie Wiłeń- 
szczyzny jest jeszcze więcej), ale, nie- 
stety, drzewa te są w 50 proc. znisz- 
czone i zaniedbane, sadzone bezplano 
wo i upstrzone najrozmaitszemi odmia 
nami, nie nadającemi się do naszej 

gleby i naszego kłimatu oraz spotkał 

cały szereg odmian, nie mających żad 

nej wartości handlowej, ani gospodar 
czej. Czy przy tego rodzaju sadach 

można myśleć o dochodzie? 
A jednak i dla naszego klimatu są 

odmiany, szczególnie jabłoni, które 
doskonale wytrzymują ostre warunki 

klimatyczne i posiadają wysoką war- 
tość handlową. Do tych odmian w 

pierwszej grupie zaliczono: 

1) Antonówkę, 2) Titówkę, 3) Pa- 
pierówkę, 4) Babusskino (owoc trwa- 

ły do wiosny), 5) Kronzelskie i 6) 
Boikeny. Jeżeli chcemy mieć sady do 

chodowe, sadźmy tylko te odmiany i 
sadźmy je gromadnie, tak, żeby w jed 
nej wiosce, czy okolicy można było 
większą ilość zebrać jednej odmiany, 
to również i kupcy się znajdą, zbyt 
będzie łatwy i ceny odpowiednie. 

W pracy tej wdzięczne mają pole 
organizacje zawodowe i rolnicze, a*w. 
szczególności instruktorzy rolni, 
którzy winni uświadamiać włościan, 
jakie odmiany dobierać i w jaki spo- 
sób sady dochodowe zakładać. 7 

Stwierdzono, że nasze krajowe sa- 
downictwo pozostało o 40 łat w tyle 
w stosunku do Ameryki Północnej, 
więc miast narzekać na ciężkie czasy, 
wyczekiwać jakiejś cudownej pomo 
cy, trzeba się skupiać w organizacjach 
zawodowych, kształcić się, pracow 
i wierzyć w zwycięstwo! : 

Mieczysław Pietrzak. 

L i CAO 

0 polskim projekcie 
rozbrojenia moralnego 
(Referat wygłoszony przez p. redakto. 
ra Kazamierza Okulicza na Czwartku 
Dyskusyjnym Związku. Pracy Obyw. 

k obtet), 
Mówić o rozbrojeniu moralnem w obecnej 

chwili jest zadaniem ogromnie niewdzięcznem, 
gdyż nastawienie psychologiczne mas ludz- 
kich i ich przywódców nie nadaje się zupeł- 
nie do realizacji tej idei. 

Genezą Konferencji Rozbrojeniowej, obra- 
dującej w Genewie, jest formalne zobowiąza- 
nie wszystkich sygnatarjuszy Traktatu Wer- 
salskiego, że dążyć oni będą do zapewnienia 
trwałego pokoju. Na podstawie tego zobowią 
zania, członkowie Ligi Narodów przystąpi: 
musieli do realizacji. Najdalej posuniętym 
projektem utrwalenia pokoju, jest t. zw. pro- 
tokół genewski z r. 1924, niestety Anglja z 
niego się wycofała po zmianie rządu i pro- 
jekt upadł. 

Z całego szeregu traktatów opracowanych 
przez Ligę Narodów, a mających zapewnić 
pokój, większość nie weszła w życie, a i te, 
które formalnie obowiązują, nie dają gwaran 
cji. Niezmiernie trudne jest przełamanie za 
sady absolutnej suwerenności państw i pod- 
porządkowania tejże pewnym ogólnym zasa 
dom. Komisja Rozbrojeniowa Ligi Narodów 
pracowała przez lat 5 nad ułożeniem konwen- 

instytut Propagandy Sztuki. 
(Wystawa tow. Artystów Polskich „Sztuka*). 

>-——W skromnie udekorowanych sza- 
ro-błękitnych salach Instytutu, kędy 
płótno i gaza zastępuje sukno na ław- 
kach i szkło na plafonach, zebrały się 
w tym sezonie niezwykle dobrane 
twórczości naszych malarzy. Nadew- 
szystkiem panuje krajobraz górski. 
€udowne barwy Tatr i Karpat, dają 

takie skarby kołorytu, takie niespo- 
dziane, a zawsze nowe, olśniewające 
efekty, że nie dziw, iż tylu malarzy o- 
brało sobie te śniegi i skały, te wody 
i lody, te percie i żleby, łąki i lasy, za 
temat. 

Barwność przytem ludowych stro- 
jów na Podkarpaciu, to także niewy- 
czerpany, wabiący oczy artystów wi- 
dok; zestawienie kraśnych, hucul- 
skich wełniaków i kożuchów z pod 
Nadworny, z niebieskim śniegiem, szy 
kowne wesołe narciarki, to obrazy, 
które pozostają długo w pamięci wi- 
dza. 

Najciekawszym z tych pejzażystów 
jest Filipkiewicz, którego „Sad wio- 
senny'* dostał nagrodę Akademji Kra- 
kowskiej im. Barszczewskiego; jego 

drzewa są owiane jakąś swoistą poe- 
zją, mniej materjalne, niż w naturze, 

ale ożywione indywidualnem życiem, 
każde po swojemu, koloryt tych pej- 
zaży jest bajecznie uduchowiony. 
Czajkowski, Borysowski (ciekawe 
kompozycje pejzažowe, „Most“, pier- 
wszy raz wystawia w Warszawie!, 
Trojanowski (daje małe, pod wpłv- 
wem Stanisławskiego malowane kra- 
jobrazy), Jarocki (szerokie, pełne po- 
wietrza zakopiańsźczyzny i wyborny 
portret pana B. przy warsztatach 
tkackich, z motywem kolorowych 
pasm wełny, ożywiających zwykłą ba- 
nalność portretową). Wszyscy oni da- 
ją naturę bezpośrednio widzianą, bez 
pryzmatu jakiejść maniery. 

Dziwne i niezwykłe są tematy kolo- 
rystyczne A. Kędzierskiego. Jego: „Ob- 
łoki”, są jakby żywe, płynące, obrazy 
jego są pełne ruchu, zdawałoby się od- 
cieni, mieniących się i nasuwających 
kolejno. P. Dadler dał obrazy zabar- 
wione humorem, o formie zwartej, 
mięsistej, np. „Praczki*, Świetnie u- 
chwycone typy. Widzimy na wysta- 

K UR JE R 

cji. Do współpracy na Konferencji Rozbroje- 
„niowej zaproszono i państwa nie należące do 
Lai Narodów: Amerykę, Turcję i Rosję Sowie 
cką. 

Do zwołania Konferencji Rozbrojeniowej 
przyczynił się faktycznie nadmierny rozw. 
techniki wojennej, która wywołuje obawę, że 
na wypadek wojny, nowe wynalazki wojenne 
zniszczą cały dorobek kultury i cywilizacji 
Powtóre rozwój techniki wojennej i wyścig 
w zbrojeniach, stał się bardzo kosztownym 
i nadwyrężył budżety wielu państw, to też z 
chwilą wzmagania się. kryzysu ekonomiczne. 
go, sprawa międzynarodowego ograniczenia 
zbrojeń stała się niezmiernie palącą. Te wzglę 
dy natury materjalnej zdecydowały o przyś- 
pieszeniu Konferencji Rozbrojeniowej, która 
być może da pewne konkretne wyniki w tym 
zakresie. 

Projekt Komisji ogranieza ilość ludzi pod 
bronią, ogranicza produkowanie materjału wo 
jennego, zarówno jak ilość statków wojen- 
nych i sił zbrojnych powietrznych oraz prze- 
widuje pewne maksimum w budżetach wojen 
nych. Organem nadzorującym dotrzymanie 
Konwencji, ma być Stała Komisja rezydująca 
w Genewie, która ma za zadanie kontrołować 
stan zbrojeń. Projekt ten zawiera jednak za- 
strzeżenie, że państwo, które się poczuje za- 
grożone przez sąsiada, może zawiadomić Ko- 
misję o zawieszeniu Konwencji i działać tak, 
jak nakazuje interes państwowy. Wobec tego 
zastrzeże: rozbrojenie materjalne może tyl- 
ko uczynić wojnę mniej niebezpieczną dla 
ludności i cywilizacji, ale nie daje gwarancji 
pokoju. 

Zagadnienie pokoju jest przedewszystkiem 
zagadnieniem moralnem, psychologiczńem. Za 
pewnienie pokoju przez rozbrojenie materjal- 
ne (czyli ograniczenie zbrojeń) pozostanie tak 
długo fikcją, jak długo nie będzie ono poprze 
dzone przez rozbrojenie moralne. Lecz dla 
rozbrojenia moralnego trzeba przekształcić 
gruntownie psychikę ludzką we wszystkich 
państwach, a do tego jeszcze nie przystąpiono. 

wi tym cełu należałoby drogą wzajemnych 
zobowiązań wprowadzić zmianę w wychowa- 
niu młodzieży, nałeżałoby przez szkołę, prasę, 
literaturę, filmy i radjo oddziaływać w duchu 
pokojowym, a nie podburzać do walki, jak 

się to obecnie w wielu państwach dzieje, np. 
w Niemczech i Rosji Sowieckiej, gdzie się wy- 
chowuje młodzież w nienawiści do innych na- 
rodów i zachęca do walki odwetowej, lub re- 
wolucyjnej. 

Polski projekt o rozbrojeniu moralnem, 
wniesiony do Ligi Narodów. wysuwa te wszy- 
stkie czynniki wychowania pokojowego, prócz 
tego proponuje wprowadzenie do Kodeksów 
Karnych wszystkich państw, paragrafu o san- 
kcjach karnych za podburzanie do wojny. 
Projekt o rozbrojeniu moralnem będzie pod- 
legał dyskusji, można jednak przypuszczać, 
że pomimo całej szczerości intencyj pokojo- 
wych, spotka się z ukrytym sprzeciwem tych, 

którzy dążą do zmiany obecnego status quo 
na świecie. W niechęci państw do tego ro- 
dzaju zobowiązań leżą przyczyny natury irra- 

cjonalnej, związane z psychiką mas ludzkich. 
Np. Niemcy nie zgodzą się na rozbrojenie mo 
ralne, gdyż podpisanie paktu rozbrojenia mo- 
ralnego byłoby równoznaczne z pogodze- 
niem się ze status quo, na który zgodzić się 
nie chcą, twierdząc, że traktat wersalski ich 
„Skrzywdził*. я 

Dopóki stosunki ludzkie są w stanie płyn 
nym, dopóty rozbrojenie moralne jest trudne 
do osiągnięcia. Nawet pewne współczesne prą 
dy umysłowe i fiłozoficzne nie „przewidują 

    

  

  

  

   

możliwości osiągnięcia takiego szczytu dosko -, 
nałości, aby ludzkość mogła żapanować nad 
swemi namietnošciami, 

Na tem tle sytuacja Polski jest bardzo 
skomplikowana. Polska. zdaje sobie sprawę z 
trudności zrealizowania w obecnych warun- 
kach swego projektu w najbliższej sobie czę- | 
ści Europy, ze względu na swoich sąsiadó 
Niemcy i Sowiety, których wielomiljonowa 
ludność jest utrzymywana w stanie gorączko- 
wego wrzenia nienawiści do Polski lub dążeń 
rewolucyjnych. 

3 Polska jednak wysuwa ten projekt jako 
jedynie prowadzący do cełu, oraz aby udo- 
wodnić jak stan umysłów nie odpowiada, gło 
szonym przez pacyfistów pięknym hasłom. 
Polska dąży do postawienia rozbrojenia mo- 
ralnego w płaszczyźnie międzynarodowej, aby 
wszystkie państwa przystąpiły do przekształ- 
cenia człowieka, jeżeli szczerze chcą uniknąć . 
wojny. Delegacja połska osiągnęła ten suk- 
ces, że polski projekt rozbrojenia moralnego 
został przekazany do Komisji, gdzie będzie 
poddany publicznej dyskusji. Przedstawiciel 
Polski w tej Komisji, min. Szumlakowski, na 
jednem z pierwszych posiedzeń Komisji, zło- 
żył projekt konwencji międzynarodowej © 
rozbrojeniu moralnem i w doskonałem prze- 
mówieniu, obszefnie go uzasadniał, Szereg 
państw bardzo gorąco przyłączyło się do ini. 
cjatywy polskiej. Milczą jednak dotąd ci, któ 
rym ta idea w smak nie idzie... 

   

Zofja Kalicińska. 

Angija spłaca długi. 
NOWY Jork. 29.III.. (Pat) — Skarb 

angielski wpłaci jutro 30 mil. dolarów 
jako należną ratę kredytów morga- 
nowskich, udzielonych w sierpniu ub. 
roku. - 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. 29.H1. (Pat.) W 14-m 

dniu ciągnienia 5-ej klasy 24 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej, główniejsze wygra- 
ne padły na Nr.Nr.: 

10 tysięcy złotych — 133.949, po 5 tysię- 
cy złotych — 33.011, 62. 

    

   

WET BEN SSR 

Przed wizytą premjera Tardieu w Londynie. 
PARYŻ. 29.11. (Pat) — W ciągu 

dnia wczorajszego żaden nowy szcze- 
gół nie wyświetlił ostatecznie sytuacji 
w sprawie spotkania premjerów Fran 
cji i Wiełkiej Brytanji. Mimo to w tu 
tejszych kołach utrzymują uporczy- 
wie, że Tardieu nie zmienił swego pier 
wotnego zamiaru udania się w przys2 
łą sobotę do Londynu, celem rozpat- 
rzenia z Mac Donadledm głównych 
spraw, jakie interesuią w obecnej 
chwili oba rządy. W/g ostatniej wia* 
domości z Rzymu, minister Grandi, 
przebywający obecnie ńa wyspie Ro- 
dos ,będzie mógł przybyć do Londynu 
każdej chwili. 

Pomimo życzenia Mac Donalda, a- 

żeby konferencja czterech odbyła się 
w Londynie i to w najbliższym czasie, 
jest możliwe, iż będzie ona odroczona 
na później i odbędzie się prawdopodo- 
bnie w Genewie, kiedy przedstawicie- 
le mocarstw zbiorą się tam w związku 
ze wznowieniem  obrad konferen:ji 

rozbrojeniowej, 
PARYZ. 29.II1. (Pat) — Premjer 

Tardieu przyjął w dn. 29 b. m. amba- 
sadora Wielkiej Brytanji lorda Ty- 
rella. Tematem rozmów była bliska 
podróż premjera Francji do Londynu. 
Po konferencji oficjalnie potwierdza- 
no, że-w końcu tygodnia Tardieu uda 
się do stolicy Anglji, dokąd wyjedzie 
w towarzystwie ministra Flandin. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Zawarcie układu chińsko-japońskiego 

SZANGHAJ. 29.111. (Pat) — Wed- 
ług urzędowego komunikatu  japoń- 
skiego, dziś rano zawarty został układ 
w sprawie całkowitego zaniechania 
działań wojennych chińsko - japoń- 
skich. 

TOKIO. 29.III. (Pat) — W chińsko 
japońskich rokowaniach pokojowych 
nie są jeszcze ustalone najważniejsze 
punkty, dotyczące wycofania wojsk ja 
pońskich. Konferencja w tej sprawie 
zbierze się ponownie w.dn. 31 b. m. 

Bandy grasują 
CZANG-CZUN. 29.III. (Pat) — Wo- 

bec groźby zaatakowania miasta przez 
wielkie bandy, władze poczyniły od- 
powiednie zarządzenia w celu uforty- 
fikowania stolicy nowego państwa 

mandżurskiego. Otrzymano wiado- 
mość, że banda, składająca się z 
trzech tysięcy ludzi, zbliża się do mia- 
sta Nang-Gan. W cełu obrony miasta 
wysłano silne oddziały policji. 

Japonja grozi wystąpieniem z Ligi 
  ZUŃ-kaszazi ŻA AGO <aBIf=" R, 

TOKIO: 29.III. (Pat) — - Według 
dzienników tutejszych, rząd japoński 
ma zamiar formalnie zakomunikować 
lidze Narodów 0 zamiarze Japonji 
wycofania się z Ligi Narodów, gdyby 
Liga nalegała na zastosowanie art. 15 
do konfliktu mandżurskiego. 

Jakkolwiek powyższa wiadomość 
nie została dotychczas oficjalnie pot- 
wierdzona, jest jednak uzasadnione 

Narodów. © 
przypuszczenie, że jąst,oną prawdzi 
wa, albowiem według informacji z 
wiarogodnych źródeł sekretarz gene- 
ralny Ligi Narodów, Sir Erick Drum- 
mond zawiadomił kilka dni temu dele 
gata Japonji, ambasadora Sato, że Li- 
ga Narodów pomimo kilkakrotnego 
sprzeciwu Japonji, zamierza jednak i- 
stotnie zastosować artykuł 15-ty da 
konfliktu mandżurskiego. 

  

Pośpieszna produkcja gazów i ciężkich dział. 
FRANKFURT n/Menem, 29. 3, (Pat), — 

Tutejsza prasa komunistyczna informuję, 
że komisja japońska zwiedziła najważniej- 
sze działy zakładów I. G. Farben Industrie 
w Lenua. W działe chemicznym produkcja 
trwa obecnie eałą dobę bez przerwy. Codzien 
nie odchodzą stamtąd olbrzymie transporty 

== 

amoniaku na Daleki Wschód. 
W Duisburgu okręt Floryda zabiera ma- 

terjały wybuchowe. Pracownicy kolejowi 

dworca Osnabruek donoszą, że zakłady Kru- 
ppa wysyłają koleją ciężkie działa na lae 
ćwiezebny w Leunigen, gdzie mają być pod- 
dane ostrzelaniu 

  

Projekt zmiany konstytucji estońskiej. 
TALLIN. 29.111. (Pat) — W parla- 

mencie estońskim przystąpiono do dv 
skusji nad projektem zmiany konsty- 
tucji. Z obszernem przemówieniem 
wystąpił przedstawiciel socjalistów, 
który poddał krytyce projekt stworze- 
nia instytucji prezydenta republiki, u- 
ważając, że podział funkcyj między 
prezydenta a premjera jest przyczyną 
częstych i długotrwałych przesileń ga 
binetowych oraz dania powodu do nie 
porozumień pomiędzy parlamentem a 
władzą zwierzchnią państwa. Uważa 
on, że obecny moment nie nadaje się 

do czynienia zmian w konstytucji. Mó 
wca wystąpił też przeciwko projekfo- 
wj zmniejszenia liczby członków ga- 
binetu. 

Strandman wypowiedział się za 
zmniejszeniem liczby deputowanych 
nawet do 50, wystąpił jednak przeciw- 
ko dualizmowi władzy, uważając, że 
nie należy tworzyć władzy, która nie 
będzie ponosiła żadnej odpowiedzial- 
ności za swoją działalność. Strandman 
jest za stworzeniem instytucji prezy- 
denta, lecz według wzoru amerykań- 

skiego. 

Zuchwały napad rabunkowy. 
ŁÓDŹ, 29, 3. (Pat). — W dniu 29 b. m. 

o godzinie 3 po południu przybył do kance- 
larji notarjusza Kuleszy w Zgierzu mieszka- 
niee wsi Sokolniki, pew. łęczycki, niejaki 
Mackiewicz celem sperządzenia aktu notar- 
jalnego kupna domu w Zgierzu. Mackiewi- 
cza widocznie śledzili nieznani bandyci, któ- 
rzy wiedzieli, iż posiada przy sobie większą 
sumę pieniędzy. Gdy Mackiewicz znalazł się 
w klatee schodowej domu, w którym mieści 

się kaneelarja notarjusza podbiegło do niego 
kilku osobników, dając szereg strzałów re- 
wołwerowych. Mackiewicz padł trupem na 
miejscu. Z zeznań notarjusza Kuleszy wy- 
nika, że Mackiewiez powinien był mieć przy 
sobie 75 tysięcy złotych. Maekiewicz podo- 
bno w ubicłym roku wygrał dolarówkę, na 
którą padło 40 tysięcy dolarów. Dochodzenie 
polieyjne w toku. 

  

OD REDAKCJI. 
Od jutra rozpoczynamy drukować sensacyjną powieść 

Sydney'a Horleva p. t. „KRÓLOWA NOCY". 

  

Groźba strajku generalnego. 
PRAGA, 29, 3. (Pat). — W zagłębiu węg- 

lewem Most wybuchł z powodu zwołnienia 
części górników z pracy dziki strajk, który 
objął kilkanaście kopalń. Liczba strajkują- 
cych dochodzi de 10 tysięcy osób. W związ- 
ku z tem oraz istniejącemi zatargami mię- 

dzy związkami zawodowemi a właścieielami 
kopalń w zagłębiu Ostrawsko-Karwińskiem 
sytuacja w przemyśle węglowym staje się 
bardzo poważną, Mówi się nawet o możli- 

wości strajku generalnego w kopalniach wę- 
glowych, 

"słerattycznych:: « tąsakrach, 

м 72 314) 

Straszne noce 
naddniestrzańskie. 

Tragedja uciekinierów z ZS.R.R 
PARYŻ. (Pat.) Noe z 23 na 24 marca, 

donosi Geo London w „Le Journal“ z mieį- 

seowošei Thigina w Besarabji, stanowi jedna 

z najbardziej tragicznych w halueynacyjnym 

«szeregu nocy naddniestrzańskich. Znowu 16 

trupów spowitych w całuny, owe sławne 

prześcieradła, w jakie owijają się zbiegowie, 

ażeby trudniej było dostrzee ieh Bytwetki 

wśród mas Śniegu, pokrywających zamarz- 

niętą rzekę 10 trupów — pisze Geo Lon- 

don — a biłans ten daleki jest rekordu. 

W rozmowie z dziennikarzem dowódca 

6 pułku straży granicznej płk. Popesen Can- 

temir zaznaczył, że najbardziej katastrofal- 

ną w tym miesiąca była noe z 8 marca. 

Owej nocy 26 mieszkańców jednej z sowiec- 

kieh gmin pogranicznych chelało przepra- 

wić się na drugi brzeg Dniestru. Zmiółł ich 

ogień sowieckich karabinów maszynowych. 

Zabito 22 osoby, w tej liczbie kobiety i 

dzieci. 

Pułkownik Cantemir wręczył Geo Londo- 

nowi kartkę cełem sprawdzenia Mezby. Dał 

mu również inne dokumenty. Ręce moje 

drżą — pisze Geo London — przy odczy- 

tywaniu tych ofiar. Owe kartki, sporządza- 

ne eodziennie przez daktyłograrów słażby 

pomocniczej 6 pułku straży pogranicznej, 

ilustrują martyrologję nieszczęsnych zbie- 

gów ukraińskich, którzy znajdują Śmierć, 

pragnąc uciee przed nią. 

Niech cały świat kulturalny 
zaprotestuje. 

BUKARESZT. (Pat.) Agencja Rador. po- 
daje: Pojlczas posiedzenia sejmu Georges 
Bratianu zapytał, jakie środki ma przed- 
sięwziąć rząd rumuński, aby zakomuniko- 
wać całemu eywilizowanemu światu o sy- 

pz . uprawianych 
przez władze: sowi je. „grani ń- 
skiej. Ofiarą tych poda Jęz 
przeważnie chłopi mołdawsey, starający się 
zbiec do Rumunji. Premjer Jorga oświadczył 
w odpowiedzi, że jedyne eo można zrobić 
w tym wypadku jest przedstawić Lidze Na- 
rodów memorandum w tej sprawie. Możliwe, 
że Sowiety uprzytomnią sobie, że załeżnie 
do państw europejskich nie oznacza jedynie 
posiadania terytorjum w Europie, łeez rów- 
nież poszanowanie pewnych praw, które 
od czasów inwazyj mongołskich były sza- 
nowane. Soejalista Miresco oświadczył, Że 
partja soejalistyezna będzie interwenjowała 
u partyj socjalistycznych całego świata, aby 
zaprotestować pirzeciw padobnemu harba- 
rzyństwu. 

Elementarz antyreligijny 
w Rosji sowieckiej. 

MOSKWA. (Centropressj. W Moskwie 
przystąpiono do wydania nowego elementa- 
rza antyreligijnego dla użytku w szkołach 
początkowych. Nauka elementarna połączo- 
na będzie z propagandą bezbożnietwa. Każda 
litera alfabetu objaśniona będzie stosownym 
obrazkiem antyreligijnym. Elementarz za 
twierdzony został przez centralną radę bez- 
bożników. 

Trudności finansowe 
przywódcy Heimwehry. 

„WIEDEŃ, 29. 3, (Pat). — Dzienniki wie- 
deńskie donoszą o trudnościach  finanso- 
wych, w jakie popadł przywódca Heimweh- 
ry książe Starhemberg. Długi jego wynoszą. 
ce około 3 miljonów szylingów. Czynione są 
starania, aby zaspokoić wierzycieli w dro- 
dze ugodowej. W* tym celu ma być sprze- 
dana część posiadłości księcia Starhember- 
ga. Jako przyczynę zachwiania się finan- 
sowego księcia Stahremberga podają wielkie 
wydatki na utrzymanie Haimwehry i cięż 
kie przesilenie na austrjackim rynku drzew- 
nym . 

BUENOS — AYRES, 29, 3. (Pat). — Mi- 
mo jak najdalej: idących środków ostrożności 
zastosowanych przez władze sanitarne, wy- 
darzyło się w ostatnich czasach w prowineji 
Kordoba kilka wypadków dżumy gruezoło- 
wej, które zaaałarmowały ludność. Szpitale 
i domy prywatne, w których piełęgnowano 
choryeh na dżumę, zostały z _ polecenia 
władz zamknięte. 

Tragiczny wypadek lotniczy. 
PARYŻ, 29. 3. (Pat). — Niedaleko Paryża 

w miejscowości Borug-la-Reine wydarzył się 
wczoraj tragiczny wypódek lotniczy. — Sa- 
mołot, na którym odbywał lot podoficer re- 
zerwy, stracił nagle szybkość, zachwiał się 
i spadł, rozstrzaskując się o mur. Z pod 
szczątków aparatu. wydobyło  nieszczęsnego 
pilota ze zdruzgotaną lewą negą i odeiętą 
do połowy prawą. ы 

Lotnika przewiziono do szpitala i podda- 
no niezwłocznie amputacji obu nóg. 

Powrót „Zeppelina“, 
BERLIN, 29, 3, (Pat). W: dniu 29 b. m. 

o godz. 16 min. 37 sterowiec „Graf Zeppelin” 
po powrocie z Ameryki Południowej, wyłą- 
dował w Friedrichshafen. 

  

wie Olgę Boznańską, reprezentującą 

dawną sztukę, jej obrazy, kwiaty i łu- 

dzie powtarzają znany, jej właściwy 

stył: niematerjalnej lekkości, mglistej 

duszy przedmiotów i portretowanych 

osób. Siehułski stylizuje swe posta- 

cie; w dużym obrazie bitwy, ustawia 

górali i rycerzy jak we fresku, płasko. 

dekoracyjnie. Wyróżnia się W. Bo- 

rowski, nowoczesnem ujęciem swych 

tematów, np. „Narkotyk*, trzy kobie- 

ty, nie tyle wyrazem twarzy, co linją, 

wypowiadające swe wrażenia, barwy 

subtelne, mówiące same za siebie. 
Całość wystawy Sztuki, założonej 

w 1897 r. przez Wyspiańskiego, Stani- 

sławskiego, Chełmońskiego i naszego 

Ruszczyca, przypomina patrzącym, że 

tak wtedy malowali, i że owa barw- 
ność realistyczna, owa dokładność ry- 
sunku, harmonja kompozycji, była 
wtedy nowością, plein-air zuchwałoś- 
cią niemal. Dzisiaj malują inaczej, to 
„inaczej“ jednym się podoba, inni u- 
ważają, że to dziwactwo. Czas pokaże 
co przetrwa. W Krakowie Wystawę 
zwiedziło 11 tys. osób, w Warszawie 
dużo publiczności, a nauczyciele opro- 
wadzają po salonach Sztuki i szkoły, 
pokazując im wczorajszych mistrzów, 
zawsze czynnych w swych pracow- 
niach. 

Szłuka wystawia też wielki pokaz 
dzieł Dunikowskiego. Są to rzeczy 
wspaniałe. Wśród tych 85 rzeźb znaj: 
duje się tak wielka rozpiętość nat- 
chnienia. tyle potęgi, tak niezwykłe 
połączenie wysokich wymagań sztu- 
ki, z franciszkańską litością nad ma- 
terjałem ludzkim, takie uspołecznie: 
nie, odczucie ludzkiej niedoli, cierpie 
nia, wzlotów duszy i męki ciała, a o 
bok tego ta pogodna harmonja port- 
retów, rozmaitość charakterystycz- 
nych głów „wawelskich*, że śmiało 
rzec można, iż Dunikowski, przedsta- 

wił tu cały Świat swych przeżyć i że 
są one niepospolicie bogate i głęboko 
sięgające w jestestwo człowieka. 

Zacznijmy od najdawniejszych. 
chronologicznie: (1902) są to wielkie 
kompozycje, mające za temat tragedję 
człowieka, kobiety, mężczyzny, rodzi 
ny, dziecka. Rodzi się człowiek-ży- 
cie i niszczy inne życie, Ewa patrzy z 
rezygnacją i bezmiernym żalem na 
nikłą istotę, którą porodziła na trud 
życia, Ewa wydziera się z żebra Ada- 
mowego, niosąc cały ciężar nieskoń- 
czonych istot w swem łonie. Potwor* 
ne i męczące, wstrząsające, jak chyba 
nigdy nie uczyniła tego rzeźba, takie 
są utwory Dunikowskiego, rzezane w 
drzewie, robione z blachy, z każdego 

  

  

  

  

materjału, który artyście odda częś. 

ciowo jego myśl niedościgłą. Pogod- 
niejsze są późniejsze potężne, poważ- 
ne, harmonijne i nasycone myśłą rze- 
źby w rodzaju Czterech Ewangeli- 
stów do Domu Śląskiego w Krakowie, 

Chrystus (portal kościoła О.О. Jezu- 
itów tamże), Św. Franciszek bieda- 
czyna z Asyżu i prześlicznie skompo- 
nowana Rodzina, której cały tragizm 
wypowiada się w ruchu, ze skupio- 
nem uczuciem, w postawie i twarzach 

Ojca, Matki, Dziecka. 
Inną dziedziną są portrety; jest ich 

wiele: Solski i Kamiński, Szczygliń- 

ski, Mączyński. Jakież życie, jaki 

ruch mózgu jest w tych twarzach! Jak 

ujęte szkicowo, ale dosadnie korpusy 
portretowanych. Postacie kobiece o 
prostych, fałdzistych sukniach, o twa- 

rzach wymodelowanych drobiazgowo, 
jasno, subtelnie, o wyrazie twarzy wy 
dobytym z głębin duszy, pociągają za- 
dumą sfinksów i powagą zapatrzenia 
się w wieczność. Dunikowski jest re- 
alistą, w prostej linji pochodzącym 
od gotyckich mistrzów średniowiecza. 

To połączenie daje mu siłę w trakto- 

waniu hieratycznie swych słynnych 
„Głów Wawelskich“, które twardemi 
płaszczyznami, rzezane w drzewie, po” 
fichromowane, wyciągają szyje z wy- 

soka, i patrzą oczami tak wymowne- 
mi, mają swoje własne uśmiechy, te 
swoje dusze odrębne, wydobyte przez 
artystą nazewnątrz, te zawsze zacie- 

kawiające, pociągające, tajemnicze ja 
kieś zamyślenia, pół-uśmiechnięte, pół 
żałośne. 

Tak, te głowy to może najpiękniej 
sze ze wszystkiego; jakieś w nich jest 
cudowne wżycie się w cudzą duszę, 
transpozycja artysty w czyjąś in- 
dywidualność, są tam twarze, od któ- 
rych się trudno oderwać, tak pociąga- 
ją zagadkowym wyrazem (np. maska, 
pół oddarta), św. Franciszek, różne 
chimery polskie, i Mickiewicz, jedna 
z najpiękniejszych głów Wieszcza ja- 
kie były kiedy wyczarowane z kultu 
dla Niego. Czy należy przy tem powie- 
dzieć sobie „szkoda, że nie Dunikow- 
ski rozwiązał zadanie pomnika Mickie 
wicza w Wilnie“? Ale jak się patrzy 
na wspaniale, wprost wybuchające po 
tężnem życiem i natchnieniem dzieła 
Dunikowskiego, to i tego żal, że 
mistrz nie zadał sobie więcej trudu z 
kompozycją. 

Hel. Rom. 

SRR U gra  
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- WIEŚCI I OBRAZKIZ KRAJU. 
ECA toi Ge ponejeu 

Ww. Wielki Piątek zmarł nagle w swoim 

majątku Teresdwór w powiecie postawskim 
znamy: w kołach towarzyskich i kupieckich 
naszego miasta ziemianin Stanisław Oskier- 
Ra 

Ekspertyza tekarska stwierdziła, że śmierć 

nastąpiła naskutek zatrucia orgamizmu zna- 
ezną dawką stryehniny. 

"Władze śledeze przypuszczają, że Stani- 
sław Oskierko popełnił samobójstwo prawdo 
podobnie na tle ciężkiej sytuacji materjał- 
nej oraz znaczego zadłużenia majątku. 

Dalsze dochodzenie trwa. (e). 

Troki. . 
Garść wiadomości. 

(Dożywianie dzieci. Kursy handlowe. Sirze- 
lec. Nareiarstwo. Przeniesienia. Spis 

ludności). 

Ca może człowiek zrzeszony, choćby był 
w najcięższych warunkach, świadczy Komi- 
tet, powołany u nas dla 'dożywiania dzieci. 
Ludzie dobrej woli stworzyń Komitet, Nie 
było żadnego nakazu znikąd. Dobre serca 
zrozumiały, że trzeba dzieci ratować. Wy- 
siłki swe złączyły i robota idzie. Dożywia 
obecnie Komitet ponad 170 dzieci przed- 
szkoła, szkoły powszechnej i szkoły  ćwi- 
«zeń. Skąd się:biorą na to fundusze? Zaraz 
<lam wyjaśnienine. „Podoficerowie 22 baonu 
śto początek akcji), oficerowie tegoż baonu, 
nauczyciełstwo państw. semin. naucz, nau- 
rzycielstwo szkoły powszechnej i posterunek 
P. P. Coś niecoś ludzie dobrej woli z okolicy 
podsyłają artykułów żywność: i 
gminy, bardzo życzliwie w 
nie. Nie można tegó powiedzieć o magi 
<ie naszym. - Robota idzie. * Dzieci mają ra 
na dzień dużo i dobrego jedzenia. Rados 
jest wielka. Dziatwa się poprawiła, lepiej wy- 
głąda, jest wesełsza. Niebywale ofiarnym, 
obywatelskim okazuje się Korpus Oficerski 
i Podoficerski 22 baonit i nauczycielstwo. 
im to głównie zawdzięczać trzeba, że sprawa 
dożywiania dzieci jest zabezpieczona na 

zas zimy do 1. V. b. r. 

Zorganizowane kursy naukowe bardzo 
rozwinęły. Zakończony został jeden 

«ykl. Liczba uczęszczających na tych kur- 
u BĘ na nasze. Stosunki, duża, bardzo 
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Zorganizowano też robotę  kulturalno- 

oświatową w Strzełcu. W trzech sekcja 
teatralnej, Śpiewaczej i odczytowej uj. 
<ałokształt tej pracy. Zawd jąc gminie 
wiejskiej, ma Strzełec swą świe! Strzel- 

cy wystąpili publicznie w dniu Imienin P, 
Marszałka. Widać było, że pracy dużo wło- 
žono.. Chęci dóbrych nie zbrakło. Nie moż- 
na tem poprzestać. Trzeba robotę dalej 

prowadzić: wytrwałe. - Nacisk trzeba położyć 
na obywatelskie wyrobienie Strzelców. I w 
tym kierunku musi iść praca. 

Sporty zimowe u nas kwitną 
narciarstwo wspaniale się rozw. 
marca -b. r. edbyły się zawody o zdobycie 
odznaki narciarskiej. Młodzież Seminarjum 
wykazała duże wyrobienie. Widać było du- 

pracę i znajomość techniki narciarskiej. 
a p. Aldony Jackiewiczówny, nauczy- 

cielki Państw. Sem: Naucz. przyniosła 
<iużą korzyść. Zainteresowanie narciarstwem 
młodzieży. bardzo żywe. 

Opuszczają Troki dwaj majorowie 22 
baonu: p. Otton Urban i p. Władysław Kieł- 
basa, Szłachetni to łudzie, społecznie nie- 
zwykłe wyrobieni, uczlnni, życzliwie od- 
<diani każdej dobrej sprawie. Ze smutkiem 
"Troki żegnają tych dwóch szczerych żoł- 
nierzy-obywateli. * Nie było takiej okazji, 
którejby nie umieli wyzyskać, aby Ojczy- 
zna wzrastała, aby budzić wszędzie przy- 
wiązanie do Państwa i ludziom serdecznie 
pomagać. Pozostawińją po sobie ci dwaj 
szlachetni żołnierze-obywatele jak najlepsze 
wspomnienie łudzi uczynnych, pracowitych, 

-a szczegółnie czułych na nędzę i niedolę 
biedaków, Towarzyszy im serdeczne życze- 
nie, aby im było wszędzie dobrze i aby 
wszędzie zdobywali sobie miłość taką, jak 
w Trokach. 

Dziwne są te nasze Troki. Czy starość 
je przygniata, czy się jeszcze nie wyspały 
przez długie wieki swego istnienia?! Gdy 
jezioro huczy i fałanii bije o brzegi, to się 
zdaje, że Troki żyją, ale gdy wodę skują 
w kajdany lody, to taka jakaś panuje cisz. 
w Trokach i taka senność, że zaraźliwą s'ę 
ona staje. Śnieg przysypał: Troki, mróz skre- 
spował i tak z dnia na dzień płynie, nie 
płynie, lecz ciecze (jak to jest w pewnej 
piosence) życie, Troki coraz bardziej chylą 

ku upadkowi. Jak te trockie domki 
niższe, coraz mniejsze i coraz smut- 
, tak też dzieje się z Trokami. Ano, 

pewnie tak być musi. I cudne jeziora Trok 
nie uratują. Gdy jeszcze i Seminarjum Na- 

Uczyciełskie powoli zostanie zwinięte, to 
Już będzie koniec życia kulturalnego. 

Wynik w Trokach spisu ludności z 8.XII 
_1881 r.: Połaków 1932, Żydów 417, Karaimów 
215 i trochę innych. Nił. 
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Brasław. 
Oświata pozaszkolna. 

Zdawałoby się, że powiat braslawski, 
który jest najdalej wysunięty na północ 
Rzeczypospolitej. mając najgorsze warunki 
komunikacyjne (na 4158 km”. jest zaledwie 
90 km. wąskotorowej drogi kolejowej), nie 
przejawia żywszej działalności  społeczno- 
oświatowej. 

  

Z takiem przekonaniem przyjechał na tu- 
tejszy teren ministerjalny wizytator p. A. 
Konewka, na trzydniową wizytację w dniach 
od 9 do 11 b. m, włącznie. Po złożonem 
sprawozdaniu przez Inspektora Oświały Po- 
zaszkolnej p. Stopę Michała, okazało się, 
że Brasławszczyzna w dorobku społecznym 
nie pozostała w tyle z innymi powiatami, 
ale przeciwnie, z każdym rokiem dopomina 
się o pierwsze miejsce w województwie wi- 
leńskiem. 

Dła przykładu trzeba podać parę cyfr 
z pracy oświatowej w roku  szkołnym 
1931/32: Trzystopniowych kursów dla do- 
rosłych jest 60 o 974 słuchaczach. Szkół dla 
dorosłych 4 o 57 słuch. 3 kursy specjalne 
spółdzielczo-oświatowe o 75 słuch., 28 Od- 
działów Z. S. o 800 członkach, 27 Kół Mło- 
dzieży Wiejskiej o 752 członkach, dobrze 
prosperujących świetlic 72, chórów 3 i 4-ro- 
głosowych 23, publicznych bibljotek 16 o 

ogólnym księgozbiorze do 9000 tomów. Jest 
zorganizowana powiatowa Centrala Bibljotek 

Ruchomych o 8 kompletach, Orkiestr na 

terenie powiatu jest 4, w starjum organi- 

zacji 2. 

Wfizytacja przeprowadzona w terenie wy- 

kazała, że praca społeczno-oświatowa jest 

prowadzona intensywnie przez nauczyciel- 
stwo, należące- do Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, które każdą wolną chwiłę poświę 
ca nauczaniu i wychowaniu młodzieży, któ- 
ra mimo całodziennej pracy zarobkowej 
w lasach lub na jeziorach nie zapomina o 
szkole, gdzie uczą się pisać, czytać i ra- 
chować, a przedews kiem wychowują się 

oni tam na dobrych synów tej ziemi, Przez 

zdobycie najkonieczniejszych umiejętności 

będzie mogła młodzież spakajać budzące 

się w nich zainteresowania. Praca oświato- 

wa wśród dorosłych rozwija się coraz bar- 

dziej dzięki harmonijnej współpracy władz 

powiatowym z nauczycielstwem, którego po- 

stulaty w sprawach oświatowych są zawsze 

życzliwie uwzględniane. Jak widać z tej 

krótkiej notatki to życie społeczno-oświato- 

we w powiecie brasławskim jest rozbudo- 

wane planowo i żadna miejscowość nie po- 

zostawiona jest bez wpływu nauczyciela 
i szkoły: S-a. 

  

  

    

  

  

         

        

Święciany. 
Czyżby zemsta wydałonego 

wspólnika? 

Ze Święcian donoszą, iż onegdaj w nocy 
we wsi Kukiszki gm. świąciańskiej spaliła 
się stodoła Konstantego Garły wraz ze znaj- 
dującem się tam autem ciężarowem stano- 
wiącem własność Spółki R. Naroeki i N. Mar 

musza. Zachodzi podejrzenie iż pożar w sto- 
dole powstał wskutek podpalenia przez nie- 
jakiego Wulfa Gorolona, który został usu- 
nięty ze spółki. Policja prowadzi dochodze- 

nie. (ej. 

Nowa Wilejka. 
Kradzież w gimnazjum. 

W. Wiełki Piątek wieczorem do lokalu 
gimnazjum św. Kazimierza włamali się nię- 
ujawnieni sprawcy, którzy zrabowali maszy- 
nę do pisania oraz niektóre rzeczy. (e). 

Aresztowanie pod zarzutem 
dzieciobójstwa. 

W. stodole Eleonory Bohdanowiczówny 
mieszkanki wsi Paciuny pow. wileńsko-troc- 
kiego ujawniono na pułapie sufitu wiszące 
zwłoki noworodka. Niemowię było zawieszo- 
ne za szyję. Plicja zatrzymała Bohdanowi- 
czównę, która jest podejrzana o udaszenie 

i powieszenie swego dziecka. (e). 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 

  

® a Od dnia 

у Miejski 18 marca 

Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
KRÓL ŻEBRAKÓW 

W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN   
  

  

Nowootwarta 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI 

Grodno. 
Q cenę za prąd elektryczny, 

Wi związku z akcją Związków Zawodo- 

wych, Właścicieli nieruchomości i Stowarzy- 
Szeń Rupców Połski i Żydowskich magist- 
Tat grodzieński zdecydował na jednem z 
ostatnich swych posiedzeń rozpatrzyć tę 
Sprawę i w miarę możności zadość uczynić 
Drośbom obywateli. Postanowiono powołać 
Specjalną Komisję z udziałem radnych, któ- 
Ta ustali wysokość ewentualnej zniżki cea 
*а prąd elektryczny oświetleniowy i prze. 
mysłowy. J 

Nowy most na Niemnie 
i W wielkim tygodniu odbylo se w Rum- 
Owce, kolo Poniemunia poświęcenie nowego 
Mostu kołowego na Niemni.e Wpjskowość 
Własnemi siłami zbudowała ten most drew- 
any i z dnjem wyświęcenia oddała do 

użytku pubłicznego. W poświęceniu wzięli 
Ndziął przedštawiciele wojska, władz cy- 
M i społeczeństwa. Zawdzięczając temu 
tm i wsie Soły, Koszarniki i inne są- 

ną Sie otrzymały bardzo dogod- 
ih komunikację z miastem Grodnem, tereny 

u znacznie podniosły się w cenie. 
Rządowi należy się wiełka wdzięczność za 

į66 Lida, ul. Suwalska 12 
firma „B. Kowieński TsiA vis UF3-40 Maja) 

w BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

i poleca: masunki kolorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 
męską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. 

TOWARÓW 
BIELIŹNIANYCH 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! 

ufundowanie w tak krótkim stosunkowo cza- 
sie już drugiego na Niemnie mostu w Grod- 
nie. 

Zebranie b. maturzystów. 

31 marca b. r, o godz. 16.30 w gmochu 
gimnazjum im. E. Plater odbędzie się zebra- 
nie b. maturzystek tegoż gimnazjum. Upra- 
Sza się wszystkie b. maturzystki o jak naj- 
liczniejsze przybycie. 

Los b. naczelnika i buchaltera U 

du Skarbowego w Grodnie. 

Przed samemi świętami rozniosła się po 
Grodnie sensacyjna wiadomość o zwolnieniu 
z miejscowego więziemia dwóch b. urzęd- 
ników tutejszego urzędu skarbowego pp. 
Łuby i Molendo. 

Łuba, b. naczelnik urzędu, po przenie- 
sieniu go na Pomorze, został w zeszłym 
roku, w tym samym czasie niespodzianine 
aresztowany na dworcu w chwili przybycia 
na Święta do Grodna i osadzony w więzie- 
niu pod zarzutem, jakoby miał się dopuścić 
grubych nadużyć na niekorzyść skarbu pań- 
stwa. Potem, w trakcie śledztwa aresztowa- 
no także głównego jego pomocnika — bu- 
chaltera Molendo. ledztwo w całej tej 

skomplikowanej sprawie trwało przez cały 

  

rok, miano wykryć podobno b. obciążające 
materjały i wkońcu... zwolniono p. Łubę, 
za kaucją 10.000 zł. i p. Molendo za 5.000 zł. 
Sensacją byłoby to, że zwolnienie nastąpiło 
jakoby przed zakończeniem Śledztwa. a w 
grę mieliby tu wchodzić więksi kupcy gro- 
dzieńscy. $ 

Zmiany w Okr. Urzędzie W. F. i P. W. 

Na miejsce ppłk. Kotowicza stanowisko 
Okr. Urzędu W. F. i P. W. w Grodnie 
objął ppłk. Marjan Frydrych; odchodzą tak. 
że z urzędu do pułków kpt. Łucki — do 
36 p. p. i kpt. Skwarnicki — do 81 p. p. 

   

Wielka rewja narciarek i narciarzy. 

Niepopularny u nas dotychczas sport 
narciarski przebojem zdobył sobie sympatje 
grodzian, czego dowodem była ostatnia 
wspaniała rewja narciarska. 

Na starcie stanęło przeszło 120 zawodni- 
ków, z -których prawie wszyscy przebyli 
wyznaczoną trasę, a większość osiągnęła 

przepisowy czas kwalifikujący do odznaki 
narciarskiej. 

W! konkurencji mężczyzn ponad 18 lat, 
12 klm. najlepszy czas osągnął Łabuć Cze- 
sław — 1 g. 16 m. 27 sek., 2) Gawroński 
Józef — 1 g. 20 m. 21 sek, 3) Gryniuk 
Jerzy — 1 g.'22 m. 20 sek. 

W. konkurencji pań, 3 kłm. najlepszy 
czas osiągnęła znana grodzieńska wioślarka 
p. J. Kuśkiewiczówna — 55 m. 15 sek., 
2) Bielajewówna Iruś — 1 g. 9 m. 31 sek, 
3) Okuliczówna Fel. — 1 g. 10, m. 04 sek., 
4) Bajdzińska L., 5) Bałaszówna i 6) Char- 
lewska. 

W konkurencji junjorów, 9 klm., Za- 
mirowski A. — 59 m. 56 sek., 2) Antonc- 
wiez Mik. — 1 g. 03 m. 45 sek., 3) Możalis 

1 g. 05 m. 20, sek. 
I bieg propagandowy 4 klm. dla dzieci, 

z których czworo pierwszych otrzymało w 

nagrodę po parze nart. 

    

Wielka kradzież. 

Wi wielkim tygodniu dokonano niezwy- 
kle, jak na stosunki grodzieńskie, śmiałej 
kradzieży w sklepie manufaktury Gajzlera, 
przy ul. Domnikańskiej. W tak ruchliwym 
punkcie przemyślni złodzieje wybili otwór 
w murze i wynieśli ze sklepu na przeszła 
6000 zł. towaru manufakturowego przeważnie 
droższe jedwabie sezonowe. Zagadką jest to, 
że nikt z sąsiednich mieszkańców tego nie 
zauważył i nikt nie słyszał wybijania muru, 
pomimo, że działo się to pod oknem naj- 

bliższego sąsiada. Jest nadzieja, że policja 
wkrótce trafi na trop jakiejś przyjezdnej 
szajki. 

Zgon zasłużonego obywatela. 

Na pierwszy dzień świąt pochowany Z0- 
stał Samuel Choze, jeden z, najwybitniej- 
szych obywateli Grdona, znany działacz i 
filantrop. Zmarły przeżył 67 lat i zmarł 
25 b. m. od raka w żołądku; odznaczał sę 
on prawością i szlachetnością charakt ru, 

cieszył się sympatją wszystkich Ol eli 
miasta, to też pogrzeb jego stał się elką 
demonstracją i wyrazem niejako zbiorowej 

wdzięczności za jego dobre czyny i serce. 

Lida. 
„POCHÓD DUCHÓW* 

czyli noeny obrazek z uliey Komereyjnej 

w Lidzie. 

Wieczór, godzina 8-ma. Na rogu ulicy Su- 

walskiej i Komercyjnej zbiorowisko ludzi. 

   
     

  

Tak coś około pół tysiąca Podchodzę, pa- 

trzę, słucham — nie. Żadnego krzyku, więc 

nie awantura — myślę. Cóż więc u licha?... 

-— Proszę pana! Co się tutaj stalo? -— 

zapytuję pierwszego z brzegu. 

— (Ciiiicho! bo się przestraszą... 

— 222... warjat czy co? 

am się przez tłum w kierunku 

zna- 

  

  Przecis 

gdzie zwrócone są wszystkich oczy i... 

wu nic nie rozumiem 

— Kobiecino, powiedzcie 

Boską co się tu stało? 

— A toć nie widzi pan — jakieści duchy 

tu idą, bo ino światła migocą... Patrzę. Rze- 

czywiście — jakiś rząd świateł posuwa się w 

kierunku do nas. Ciemna czeluść ulicy nie 

pozwala rozróżnić czy to ludzke sylwetki, 

czy też jakieś inne ciała astralne — więc 

postanowiłem zaczekać aż się zbliżą do śŚ 

tła, Przyznam się, że mnie ciarki po skórze 

zaczęły oblatać, tem bardziej, że wokoło ro- 

Widocznie ludziska 

i wolą się z niemi 

mi na litość 

    

biło się coraz puściej. 

niezbyt ufają duchom 

nie spotykać. 

Po pewnym czasie rząd świateł zbliżył 

się znacznie, tak że do uszu moich doleciała 

jakby rozmowa. To ludzie widocznie, a nie 

duchy — pomyślałem. 

Wreszcie doszli. 

Oczom własnym nie chcę wierzyć — loż 

to urzędnicy z Sądu Okręgowego. 

— Cóż wy u licha, pochód duchów urzą- 

dzacie? — zapytuję. — Co znaczą te la- 

tarnie w waszych rękach? Przecież to mia- 

sto a nie kopalnia węgła... 

— Człowieku. Nie widzisz jakie tam ciem- 

ności? Sprobój iść bez światła to sobie nogi 

połamiesz i zęby powybijasz. 

— No dobrze, ale przecież zamiast tych 

latarni, można użyć elektrycznych lampek 

kieszonkowych — wygodniej przecież. 

— Naturalnie że wygodnie. Ale niech pan 

pomyśli tak codzień wędrować po późnej 

pracy, ileby to kosztowało. A nafta dużo 

taniej kosztuje. 

— To czemuż u licha Magistrat latarni 

tu nie postawi. Przecież tu jest gmach Sądu 

Okręgowego i nieraz rozprawy kończą się 

późno — jakże ten naród stamtąd wraca? 

— Właśnie, — „Przemówił chłop do ob- 

razu..." Już od roku mierzą, badają i radzą 

gdzieby słup postawić i jeszcze nie moga 

się zdecydować. Zupełnie po magistracku, 

Chwała Bogu, że wiosna się zbliża, to dzień 

dłuższy nastanie i z latarniami chodzić prze. 

staniemy... 

— 1.. i ludzi nie będziecie straszyć. 

Nie nasza wina. Magistratowi zwróć- 
cie uwagę, bo oprócz tego. że niema na 
ulicy latarni, to te ogromne zwały lodu i 

Śniegu, iż takie porządki dzieją się w śrńd- 

Skandal, iż takie porządki dzieją ię w śród- 

mieściu. 

— Rzeczywiście... 

— A nie zapomnijcie wspomnieć także a 

tem, że nam codziennie przez okna do biura 

zaglądają... krowy i świnie i mówią dzień- 

dobry. M-ur. 

ROTTTATZENYZOZYDZRPEOSE 

Popierajele Przemysł Krajowy 

    

  

    

Zamiast życzeń ofiary na Schroniska 
dła dzieci Tow. „Caritas*. 

Społeczeństwo lidzkie idąc za zwyczajera 
przyjętym już podczas Świąt Bożego Naro- 
dze postanowiło i tym razem nie roz- 
syłać życzeń świątecznych a składać datki na 

Schronisko dla dzieci ' prowadzone przez 
"Towarzystwo ,Canitas*. Dotąd na ten ceł 
wpłynęło już kilkaset złoych. Oto nazwiska 
osób, które miast rozsyłania życzeń złożyły 
następujące kwoty: 

P. starosta H. Pogatkows| ks. dziekan 
Bojaruniec, p. Butkiewiczowa Barja, mec 
nas. -Fr. -Wfismont, sędzia K. Kontowtt 
śdowództwo 77 p. p. — po 10 złoty 
dr-stwo Kozubowscy 6 zł., nsp. Dobek M 
chał, dr. Mejer Marja, Bojarczyk Bolesław. 
zast. burmistrza Karczmar Marel inż. Le- 
wieki Aleksander, Taniukiewiczówna Jadwi- 
ga, inż. Mierzwiński Gwidon, Rodziewicz 
Andrzej, dr. Sopoćko Romuald, Wersocki 
Aleksander, Gróźd Wincenty, С ewski Bo- 
lesław, Jamontt Władysław, Siełużycki, pre- 
zes S$. O. Jan Jerzy Bukowski, adwokat 
Skinder, Gromaniowa welina, dyr. Biało- 

koz, dr. Buczyński, insp. Rogowski Stani- 
sław, Bożek Jan — po 5 zł.; zast. starosty 
p. Dziadowicz Witołd, Wachowski W., Ryn- 
kiewicz Kanut, Missan Bronisław, Mickie- 
wicz Ludwik, Kuczyński Michał, Korwin- 
Kijuć Antonni, Lichwirowicz Piotr, Dziada- 
wiczowa Marja, Lubkiewicz Kazimierz, dyr. 
Piekarski Henryk, dr. Wizgird Stanisław. 
inż. Świerczyński Mieczysław, Puczkow 
Jan, Bienkowski Wawrzyniec, Borkowski 
Michał, notarjusz Piekarski Henryk, nacz 
Jakutis Antoni ni S-ka Akc, „Ardal* po 3 zł.; 
Kłyszejko Stanisław 4 zł, Płaszczyński Jan, 
dr. Trębowicz, Otowczyc Jan, Sidorski Ser- 
gjusz, Żeligowski Aleksander, Drozdowski 
Ferdynand, Breziński Władysław, Czerniak 
М., Żyliński W., Wiróbłewski E., Pasek Kazi 
mierz, Górski Mieczysław, Szymiłewicz M:- 

chał, Mic Kazimierz, Wojewódzki Jan, Wit- 
kowski Marjan i Rewieński Tadeusz po 2 
złote; Rudziecki Anastazy, Drozdowski Cze- 
sław, Wilczyński W., Wójtowicz Jan, Brze- 
ziński Marjan, Zabłocki Stefan, Sokołowski 
Leon, Rouba Jan i Ryžewski Hilary po 1 
złotym. : M-ur. 

    

   

      

   
   

  

   
   

      

   

  

    

   

      

Zakończenie turnieju szachowego. 
Zakończył się ostatnio w Łidzie towarzy- 

ski turniej miejscowych szachistów, w którym 

wzięło udział 6 najlepszych graczy m. Lidy. 
Ma on być wstępem do turnieju o mistrzostwo 
Lidy na rok 1932, który odbędzie się w naj. 
bliższych miesiącach. Na rozgrywki o mistrzo 
stwo przybyć mają również szachiści wileń- 
scy. @ 

Turniej zakończył się zwycięstwem pp. Ma 
karewicza i Jabłońskiego, którzy uzyskali po 
3 i pół p. na 5 możliwych. Trzecie miejsce 
zdobył dotychczasowy mistrz Lidy J. Lidzki, 
uzyskując 3 punkty, czwarte i piąte R. Zja- 
czyk i J. Dzierkacz (po 2 punkty). Ostatni był 
p. Gronowski, który uzyskał punkt honorowy 
w grze z p. Dzierkaczem. (Pat.). 

  

  

  

Balon. 

, Na polach koło wsi Osowo, gminy bis- 
lickiej, znaleziono balon kulisty z papieru per 
gaminowego, czerwonego kołoru, bez żadnych 
znaków i napisów, Długość balonu wynosi o- 
koło 2 metrów. Ё 

Slonim. 
Brak „poszoru*. 

Brak siana i słomy zmusza rolników 
do szukania karmu dla bydła w dałekich 
okolicach. Za 100 kilometrów i dalej jadą 
rolnicy na Polesie szukać „poszoru*. Nie- 
którym udaje się tam kupi ćsiana po 1 zł. 
pud i drożej, do półtora złotego za pud; 
niektórym brak powodzenia, najczęściej 
brak środków, „kupidła*: Na tle obecnego 
kryzysu powstają anegdoty, może i praw- 
dziwe, jak nastepująca: W pewnej wis i pew- 
nej nocy u jednego z gospodarzy w gumnie 
jacyś przyjezdni spryciarze zabrałi słomę 
z nowego dachu stodoły. Dnia następnego 
znalazł gospodarz stodoły w pozostawionym 
snopie wystającą chusteczkę, a w niej 20 zł. 
i list, w którym winowajcy  przepraszaki 
właściciela za swój czyn, motywując, że ich 
wynędzniałe a niezbędne resztki bydła, po- 
trzebują wyżywienia „pakul śnieh zhonić 
z bałota*; ponieważ nie „napytali* w oko- 
licach sprzedawcy i nie mieli nadziei na 
zgodę poszkodowanego ustąpienia nowego 
dachu słomianego na stodole — zabrali 
wiec słomę z dachu nie pytając zgody wła- 
ściciela; narazie poszkodowanemu pozosta- 
wiają w chusteczce 20 zł., resztę zaplacą—- 
jak zdobędą się na gotówkę... 

Trwające nadal mrozy i przeciągła zima 
wprawiają rolników w rozpacz ć zakłopo- 
tanie: „hdzie dastać pószoru i za szto?* 

E. B. 

Wicekonsulat hiszpański 
w Wilnie. 

Jak donosi „Monitor Polski* Nr. 
68 z dnia 23 marca 1931 roku, p. mi- 
nihter spraw zagranicznych udzielił 
exquatur p. Tobiaszowi Bunimowi- 
czowi, bankierowi i radcy Izby Prz *- 
mysłowo  Handłowei. jako wice-kon- 
sulowi honorowemu Hiszpanji na 
miasto Wilno i województwa: wileń- 
skie 1 nowogródzkie z siedzibą w Wil- 
nie. 

    

Sprawa dalszego istnienia 
Komitetu do Spraw Bezro- 

bocia. 
Jak. się dowiadujemy, sprawa dalszego u- 

trzymania Naczelnego Komitetu do Spraw Bez 
robocia, „który utworzony został na czas do 

1 kwietnia b. r. nie została jeszcze ostatecznie 
zdecydowana. 

Naczelny Komitet wystąpił do rządu z 
wnioskiem częściowej likwidacji, a mianowi- 
cie z projektem dalszego utrzymania sekcji 
pracy, przy jednoczesnem zlikwidowaniu sek- 
cji pomocy bezrobotnym. Jak słychać jednak, 
w łonie rządu przeważa tendencja dalszego 
utrzymania całkowitej działalności Komitetu. 

Jednocześnie roztrząsana jest sprawa dal- 
szego stosowania dopłat na rzecz bezrobot- 
nych do opłat telefonicznych, telegraficznych 
i pocztowych. Opłaty te prawdopodobnie zo- 
staną zniesione. Ostateczne decyzje w sprawie 
istnienia Naczelnego Komitetu, oraz utrzyma- 
nia dopłat zapadną przed końcem miesiąca. 

J M M ii НН ННННЫИНЫНОННИ 

ć Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa Е 

Swol Ludzie. Nowele „wyd, L. Cho- Š 
miński. Wilno. Е 

    

Н 

         
   

  

Ё Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chominski. Wilno. 

EWlija u Państwa Micklewiczów. 
(Teatr dła Młodzieży). Scena Wi 

E leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńsk: 

3 

Pokłosie świątecznych awantur 
i bójek. | 

Minione święta wielkanocne przeszły sto- 
sunkowo spokojnie aczkolwiek bez bójek 
i awantur oczywiście nie oheszło się. 

Strzały podczas uczty 
wielkanocnej. 

W, pierwszym dniu świąt doszło do wiel- 
kiej awantury na ułicy Bocznej Nr. 5. 
U niejakiej Petronełi Myszkowskiej, zajmu- 
jacej we wspomninanym domu' mieszkanie 
odbywała się z okazji świąt huezna zabawa. 
W trakcie zabawy, kiedy gościom w czu- 
bach dobrze zaszumiało, wynikła nagle ost- 
ra kłótnia, a za nią bójka, w trakcie której 
mieszkanie zostało częściowo zdemolowane. 
Jeden z uezestników bójki, mianowicie nie- 
jaki Jan Araszkiewicz (Klonowa 21) wydobył 
z kieszeni rewolwer i zaezął strzelać do su- 
fitu. Kiedy szwagierka jega Petronela Mysz- 
kowska usiłowała rozbroić go, Araszkiewiez 
strzelił do niej raniące ją w nogę. Przerażeni 
strzałami sąsiedzi zaalarmowali policję, 
która położyła kres awanturze. Poszkodowa- 
nej udzieliło pierwszej pomomy zawezwane 
na miejsee wypadku pogotowie ratunkowe. 
Araszkiewicz został zatrzymany. Stwierdzo- 
no, że nie posiadał on pozwolenia na broń, 

Człowiek z psem.. 
W' tymże dniu przechodnie uliey Kalwa- 

ryjskiej byli świadkami następującego wy- 
padku. Wspomnianą ulicą przechadzał się 
jakiś podhumorzony osobnik z dużym psem- 
wiłkiem, którego zaczął szezuć na przechod- 
niów. Ofiarą tej „zabawy* padł przecho- 
dzący ulicą Władysław Karmazow zamiesz- 
kały przy ul, Kalwaryjskiej 11. Pies z nie- 
zwyłą furją rzucił się na. nieoezeękującego 
podobnej napaści przechodnia, obalił go na 
ziemię i pogryzł niemiłosiernie zadając 
przytem pięć ciężkich ran Przeziewione go 
do ambułatorjum pogotowia ratunkowego, 
skąd po udzieleniu pierwszej pomocy prze- 
wieziono do szpitala. Przeciwko właścicie- 
łowi psa spisano protokół. 

Awantury I opór policji 
na ul. Mickiewicza. 

Nieeo później posterunkowy policji mun- 
durowej stojący na warcie wpobližu gma- 
chu Sądów zaalarmowany został wiadomo- 
Ścią © awanturze na ul. Sierakowskiego róg 
Mickiewicza, gdzie kilku podhumorzonych 
osobników zaczepiało przechodniów, napa- 
stowało przechodzące dziewezyny i kohiety 

i t. d. Między innemi awanturniey napadli 
przechodzącego wpobliżu adwokata Kreściń- 
skiego. Nadbiegły posterunkowy, dwóch 
awanturników zatrzymał i zaczął prowadzić 
do komisarjatu. Zatrzymani stawili jednak 
opór, a jeden z nich, jak się później wy- 
jaśniło, niejaki Michał Drozdowski bez sła- 
łego miejsca zamieszkania usiłował obezwia- 
dnić posterunkowego. Poliejant w obronie 
własnej zmuszony był użyć bagnetu, raniąe 
nim lekko. Drozdowskiego w twarz, W mię- 
dzyezasie posterunkowemu pośpieszył z po- 
moeą przechodzący inny poliejant, przy po- 
mocy którego obu awanturników doprowc- 
dzono do komisarjatu. 

Zdemolowanie mieszkania 
przy ul. Legjonowej. 

W) drugim dniu świąt doszło do wielkiej 
awantury na ulicy Legjonowej Nr. 154. 
W mieszkaniu Adama Ciesiuna odbywała się 
„przy tej okazji* huczna zabawa. Podha- 
morzeni goście raczyli się wódką i zakąska- 
mł tak długo, aż pod wpływem wypitego 
alkohodu powstała kłównia która szybko 
zamieniła się w bójkę: poszły w ruch ta- 
lerze, krzesła, noże i inne „narzędzia* zdat- 
ne do zadania uszkodzenia ciała. Podczas 
bójki mieszkanie zostało prawie ealkowicie 
zdemolowane. Okna wraz z ramami powy- 
bijane. Na środku pokoju leżał wywrócony 
stół i resztki rozbitych naczyń i butełek. 
W: trakcie bójki właścicieł mieszkania Ciesiun 
porwał z kuchni siekierę i rozpłatał nią cza- 
szkę obecnej na „przyjęciu* Anastazji Ła- 
tuszyńskiej zamieszkałej na Dołnej. Zawez- 
wane pogotowie ratunkowe przewiozło ją w 
stanie greźnym do szpitala żydowskiego. Cie 
siuna zatrzymała przybyła na miejsce wy- 
padku polieja. 

Wi tymże dniu świąt z nieustalonych 
narazie powodów grupa awanturników wy- 
biła wszystkie szyby wraz z ramami w wy- 
budowanej w ubiegłym roku staraniem zwią 
zku zawodowego muzyków w parku Želi- 
gowskiego, muszli koncertowej. Straty spo- 
wodowane przez awanturników wynoszą bli- 

sko 200 zł. 
Awanturników zatrzymała policja. 

Pozatem zanotowano jeszcze kilka drob- 
niejszych zajść i bójek. Ogólnie w porówna- 
niu z latami poprzedniemi ilość „Świąteez- 
nych* awantur zmniejszyła się o jakieś 60 
proeent, 

Jest to chyba jedynym „dodatnim* obja- 
wem obeenego kryzysu kospodarezego. (e). 

„Zaginiecie“ 500 klg. skonflskowaneį 
sacharyny. 

Wiełkie poruszenie wśród władz skarbo- 
wyeh wywołał raport magazynierów, iż zde- 
ponowane transporty sacharyny znajdujące 
się w magazynach przy Izbie Skarowej są 
nie w porządku. Brakuje bowiem około 
500 klg. najprzedniejszego gatunku sachary- 
ny, której wartość wynosi kilkadziesiąt ty- 

sięcy złotych, Na wieść o tem wydelegowano 
natychmiast .. komisję _ łustraeyjno-śledezą, 
która ma _ zająć się zbadaniem tej sprawy. 
Równocześnie powiadomione o tem władze 
Śledcze, które ze swej strony również za- 

rządziły dochodzenie. 

Konfiskata 1040 litrów samogonki. 
14 potajemnych gorzelni i 17 konkurentów monopolu. 
Wiładze skarbowe przy pomoey władz ad- 

ministracyjnych w ciągu tygodnia przedświą- 
tecznego ujawniły na terenie miasta Wilna 
oraz powiatu wileńsko-trockiego 14 tajnych 
gorzelni samogonki, Podczas rewizji znale- 
ziono 1040 litrów gotowej samogonki przez- 

naczonej na sprzedaż. 17 konkurentów Pań- 
stwowego Monopolu Spirytusowego poeiąg- 
nięto do surowej odpowiedzialności karno- 
sądowej. Preparaty i urządzenia gorzełni Z0- 
stały skonfiskowane. (e). 

  

KRONIKA 
Kraj Dziś: Anieli. 

Środa ži Jutro: Balbiny. 

  

Wschód słońca — g. 5 m. 00 

Zachód » — sg. '7 m.48 

Szestrzeżenia Zakładu Wetoeraiegj! U. $, R. 
w Wilmie z dnia 29 II — 1832 raku 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

  

Temperatura średnia 0 

2 asjwyfszs: -- 39 C. 
ы majaišezai — 8° С. 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: spadek. 

Uw»gi: pogodnie. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Konferencja w Starostwie Grodzkiem 

w sprawie unormowania ruchu kołowego. 

W lokalu Starostwa Grodzkiego odbyła się 

konferencja w sprawie unormowania ciężaro 

wego ruchu kołowego w śródmieściu W|! kon 

ferencji prócz władz administracy jnych, bra- 

li udział przedstawiciele miasta na czele z wi- 

ce-prezydentem W. Czyżem. 

Jako pierwszy punkt porządku dziennego 

rozpatrywana była sprawa ruchu kołowego 

przez Ostrą Bramę. Mimo sprzeciwu przedsta- 

wicieli kupiectwa żydowskiego i przekonywa 

nia ławnika Kruka, który w imię interesów 

kupiectwa żądał przepuszczania do godz. 10 

rano furmanek włościańskich przez Ostrę Bra 

mę, władze administracyjne stanowczo sprze- 

ciwiły się temu i wniosek ten odrzuciły. Rów 

nocześnie z polecenia władz administracyj- 

nych zamknięto ruch ciężarowy na ul. Ostro 

bramskiej i Bazyljaūskiej. Ruch kolowo-cic- 

żarowy oraz dla furmanek wiejskich będzie 

odbywał się przez ui. Targową i Most Żelaz- 

ny. Kupcy żydowscy z decyzji tej nie są za- 

dowoleni. 

Zkolei omawiano sprawę ograniczenia ru- 

chu kołowo-ciężarowego przez centralne uli- 

ce miasta. Ruch na głównych ulicach miasta 

będzie z dniem 1 kwietnia wzbroniony Wilno 

w nadzwyczajnych wypadkach władze będą 

udzielały zezwoleń na przewożenie towarów 

przez pryncyjape ułise miasta. 

MIEJSKA. 

— łatwiej eheieć niż wykonać. Magistrat 

m. Wilna przed kilku dniami przesłał do 

Dyrekcji Dróg Wodnych opracowany w naj- 

drobniejszych szczegółach projekt regulacji 

brzegów Wiilji. W! myśl projektu roboty re- 

gulacyjne przewidziane są na przestrzeni 

od mostu Żwierzynieckiego do więzienia na 

Antokolu, przyczem po obu stronach rzeki 

nad brzegami Wilji mają być urządzone bul- 

wary do użytku publicznego, 

Kosztorys projektu regulacyjnego obliczo 

ny jest na zgórą miljon złotych. Natych- 

miast po zatwierdzeniu projektu przez Dy- 

rekcję Dróg Wiodnych, Magistrat rozpocznie 

słarania o pożyczkę inwestycyjną, która po- 

zwoliłaby zrealizować ten plan. Ałe w ko- 

łach samorządowych zdają sobie w zupełno- 

ści sprawę z trudności, z jakiemi związane 

jest uzyskanie obecnie pożyczki tembardziej 

w tak znacznych rozmiarach, 

— Rejestracja dorożek samochodowych. 
Wydział komunikacyjny Magistratu zacmie- 
rza w maju r. b. przeprowadzić rejestrację do 
rożek samochodowych. Rejestracja odbędzie 
się na pacu Łukiskim. 

— Przygotowania do regulacji ul, Szep- 
tyckiego. Przed kilku dniami Magistrat roz- 
począł roboty ziemne na ul. Szeptyckiego. za 
trudniając 30 bezrobotnych. Roboty te noszą 
charakter przygotowawczy do regulacji uli 
cy która ma otrzymać nową jeźdnię i chod- 
niki. 

— Podatek od psów. Właściciele psów 
otrzymali względnie w najbliższych dniach 
otrzymają nakazy płatnicze podatku od psów 
za rok 1932. Wymieniona w nakazie suma win 
na być wpłacona w ciągu 14 dni od daty wy- 
słaniać nakazu. W tymże okresie mogą być 
wnoszone reklamacje. W' stosunku do roku 
ubiegłego ilość psów na terenie uległa 
zmniejszeniu. 

  

SANITARNA. 

— Lustracja sanitarna. Komisja Sanitar- 
no - Porządkowa Starostwa Grodzkiego Wi- 
leńskiego dokonała w dniach 24 i 25 marca * 
b. lustracji szeregu zakładów użyteczności 
publicznej, przyczem właściciele 1) fryzjerni. 
Wielka 16, właściciel Dunowski, 2) piekarn:. 
Wielka 18, właściciel Wołożyński, 3) masarni, 
Wileńska 20, właściciel Žylkiewicz, 4) piekar- 
ni, Jagiellońska 5, właściciel Szew ie- 
przestrzeganie przepisów 
pociągnięci do odpowie     

Z POCZTY. 
— Dyrekcja P.i T. w Wilnie zawiadamia, 

że Ministerstwo Poczt i Telegrafów zmieniło 
   nazwę agencji poczt.-tel. „Małachowa” na 

„Małachowce* pow. Baranowicze, я 
Nowoustalona nazwa obowiązuje od dnia 

1 kwietnia r. b. 

WOJSKOWA. 
— Powołanie do szeregów poborowych 

rocznika 1910-go. W! dniach 4, 5 i 6 kwiel- 
nia nastąpi wcielenie do szeregów poboro 
wych rocznika 1910-go, zakwalifikowanych do 

piechoty. W związku z tem referat wojskowy 
Magistratu zakończył już rozsyłanie kart po 
wołania. Wszyscy poborowi wzmiankowanej 
kategorji, którzy kart powołania z jakichkol- 
wiek przyczyn nie otrzymali, winni niezwłocz- 
nie zgłosić się do referatu wojskowego, celem 
wyjaśnienia, gdyż ewentualne niestawienie 
się w pułku w terminie przepisanym pociąg- 
nie dla powołanego skutki przewidziane ry- 
gorem prawnym. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Zjazd sjonistyczny w Wilnie. W ciągu 
niedzieli i poniedziałku 27 i 28 b. m. odbywał 

się w Wilnie rejonowy zjazd sjonistyczny. 
Na zjeździe omówiono RSE a” 
cyjnych, gospodarczych i t. d. Na zjazd przy. 

byli do Wflna znani przywódcy sjonistyczni, 
poseł na sejm p. Griinbaum oraz dr. Klumek 
z Warszawy.
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— XIV Zjazd Gazownikėw i Wodoci4- 

goweów Polskich połączony z Walnemi Ze- 
braniami Zrzeszenia Gazowników i Wodocią 
gowców Polskich oraz Związku Cospodarcze- 
go t Zakładów Wodociągowych w Państwie 
Polskiem odbędzie się w dniach 2, 3, 4 i 5 czer 

wca 1932 r. w Wilnie. 
Obrady Zjazdu będą prowadzone pod na-. 

stępującemi hasłami: 
aj Dla referatów treści ogólnej: 
1) Gospodarka zakładów gazowych, wodo- 

ciągowych i kanalizacyjnych. 
2) Ochrona sieci gazowej i wodociagowe! 

przed niszczącemi ją czynnikami. 
* 8) Wyniki doświadczeń i badań z ostatnich 
dat w zakresie gazownictwa, wodociągów i ka- 
nalizacji. 

b) Dla referatów treści gazowniczej: 
t) Oświetanie ulic gazem. 
2) Wtórna legalizacja gazomierzy. 
e) Dła referatów treści wodociągowo ,- ka- 

nalizacy jnej: 
1) Zaopatrywanie w wodę i usuwanie nie- 

czystości w małych osiedlach. 
2) Uzdatnianie wody do picia i do celów 

„gospodarczych. 
3) Zastosowanie wodociągów zbiorowych 

(grupowych) w Polsce. 
Posiedzenie Miejseowego Organizacyjnego 

Komitetu XIV Zjazdu Gazowników i Wodo- 
ciągowców Polskich w Wilnie odbędzie się w 

sali Rady Miejskiej (Dominikańska 2) w dniu 
30. III. 1932 r. o godz. 18 z udziałem dyrek. 
L. Piekarskiego i dyrekt. J Konopki, wydele- 
gowanych do Wilna przez Prezydjum Stałego 
Komitetu Łącznikowego w Warszawie. 

RÓŻNE. 
— Losowanie kiążeczek eszezędnošcio- 

wych K. K. O. Komunalnu Kasa Osze: 
šci m Wilna podaje do wiadomošei 
1-go kwietnia b. r. o godzinie 14-64 w lokalu 
Kasy przy ul. Mickiewicza 11 odbędzie się 
pubłiczne losowanie książeczek ©eszczędno- 
ściowych Kasy, przyczem 10 wyłosowanych 
książeczek będą wynagrodzone premją po 

zł. 500— każda. 
Pragnący brać udział w następnem -loso- 

waniu dnia i-go października 1932 roku 
i nie posiadający książeczek oszczędnościo- 
wy: Komunalnej Kasy Oszczędności m. 
Wilna — powinni zaopatrzyć się w takowe 
najpóźniej do dnia 1 kwietnia b. r. 

— Sprawa uzyskiwania należności za to- 
wary cksportewane na Łotwę. Izba Przemy- 
słowo-Handłowa komunikuje, że jest w po- 
siadaniu informacyj w przedmiocie trybu 
postępowanina przy uzyskiwaniu należności 
za towary eksportowane na Łotwę. 

7 — Uwadze udających się na Targi Pa- 
lestyńskie. Połsko-Palestyńska Izba Handlo- 
wa udzieliła Izbie P.-H. w Wiinie następuja- - 
cej informacji w sprawie zniżek cen biletów 
kolejowych i okrętowych dła udających się 
na Targi Lewautyńskie w Palestynie. Zniżki 
będą udzielane za okazaniem stałej karty wstę 
pu i wynoszą do 46 proc. w drodze powrotnej 
na kolejach. Z linij okrętow. jedynie przed- 
siębiorstwo państwowe Żeglugi Rumuńskiej 
1Serficiuł Maritim Roman) przyznało ulgę w 
wysokości 40 proc. 
Termin ważności ulg rozpoczyna się w dwa 

tygodnie od chwili otwarcia Targów (7 kwie+ 
cień), a kończy się w dwa tygodnie po zam- 
knieciu (30 kwiecień). 

Zniżki powyższe można uzyskać indywidu 
alnie, bądź polecić biuru podróży załatwienie 
wszelkich formalności z tem zwfązanych. 

42ba Polsko - Palestyńska (Warszawa, ul. 
Krółewska 43), otrzymała od Zarządu Tar- 
gów ograniczoną ilość wzmiankowanych kart 
wstępu i stawia je do dyspozycji osób zain- 
teresowanych po cenie nominalnej 2 i pół 
dolarów za kartę. 

— Choroby zakaźne. Ubiegły tydzień 
przyniósł następujące wypadki zasłabnięć nu 
choroby zakaźne: ospa wietrzna 6, płonica8. 
błonica 3, ksztusiec 1, odra 30 (w tem 3 zgo- 

ny), róża 3, grypa 2, gruźlica 17 (w tej licz- 
bie 8 zgonów), jaglica 1, świnka 2, drętwica 
karku 1. 

Ogółem chorowały 73 osoby. przyczem 11 
zmarło. 

TEATR | MUZYKA 
— „Stomkowy kapelusz“ — na Pohu- 

Занее. Dziś, w Środę, dnia 30 marca b. r. 
o godz. 8-ej wiecz. arcywesoła farsa-wodewil 
E. Labich'a p. t. „Słomkowy kapełusz*, bu- 
dząca na widowni huragany serdecznego 
śmiechu, „Słomkowy kapelusz* — to bez- 

  

     

  

   

    

troska zabawa, to jakby rozśpiewany i roz- 
tańczony pochód masek kanrawałowych po- 
przez słoneczne ulice Nicei. Szereg šwiet- 
nych powikłań z kapełuszem i humorystycz- 
nych przygód czynią wieczór spędzony na 
Pohulance nadwyraz wesołym i pogednym. 
Ceny mimo dużych kosztów zwyczajne, 
(miesiąc: propagandy). 

— Rewja warszawska — w Lutni. Dziś, 
we środę, dnia 30 marca o godz. 8.30 wiecz. 
«drugi gościnny występ świetnej rewji war- 

iej p. t „Tęcza nad Wilnem”, skła- 
ej się z 18-tu pełnych humoru nume- 

rów. Udział biorą: niezrównany - tancerz. 
eksceumiryk Leo ruks, doskonała pieśniarka 
H. Runowiecka, Włodzimierz Boruński — 
piosenkarz-humorysta, świetny w swoim re- 
pertuarsze Sielański, Opolski, Duranowska, 
Patkowscy — balet oraz wiełu in. Ceny 
specjałne. Zniżki nieważne. 

— Gościnne występy „Zespołu Reduty*, 
W nadchodzącą sobotę, dnia 2.1V b. r. za- 
wita do Wiilna Zespół Reduty, który odegra 
w Teatrze na Pohulance sztukę Szczepkow- 

skiej p. t. „Sprawa Moniki*, która wzbu- 
dziła niez le żywe zainteresowanie arty- 
stycznych sfer Wa y. Na warszawskiej 
premjerze w Instytucie Reduty — był obec- 
ny Pan Prezydent Rzeczypospolitej, w oto- 
czeniu członków Rządu. Prasa warszawska 
przyjęła sztukę Szczepkowskiej entuzjastycz 
nie, określając ją, jako próbę wałki o nowy 

typ kobiety. 
— „Nasze dziady* na rzecz bezrobotnych 

w Teatrze Lutnia. W niedziełę, dnia 3-go 
kwietnina b, r. o godz. 9-ej wiecz. w związ- 
ku z dniem dla bezrobotnych — odbędzie 
się w teatrze Lutnia wielki wieczór humoru 
i satyry regjonalnej p. t. „Nasze dziady”. 
Wiileńskie bolączki i śpiączki, wileńskie per- 
sony, co znamienitsze — ujrzą siebie na 
scenie w doborowem towarzystwie. Ceny 
miejsc zwyczajne. Bilety już są do nabycia 
w kasie teatru Lutnia. Cały dochód z przed- 
stawienia przeznaczony został na pomoc 
bezrobotnym. 

— Koneert Sergjusza Benoni. Po powro- 
cie z Ameryki wystąpi w sobotę 2 kwielnia 
w sali Konserwatorjum raz jeden tylko zna- 
komity artysta opery Medjolańskiej, obecnie 
zaś Chicago Civic Opera, — Sergjusz Be- 
noni, 

W| wykonaniu tego Świetnego artytsty, 
obdarzonego nadwyraz pięknym głosem 
(basso-contakte), usłyszymy szereg aryj ope- 
rowych i pieśni. 

Ś. Benoni dobrze znany Wilnu, od lat 
czterech nie produkował się w naszem mie- 
ście, będąc zajęty studjami i występami za- 

granicą. й 
Bilety już nabywać można w biurze po- 

drėžy „Orbis“. 

Laureaci konkursu chopinow- 
skiego w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy, dyr. Zbigniew Śmia 
łowski, który w tygodniu świątecznym ucze- 
stniczył w obradach walnego zjazdu ZASP. 
w Warszawie, nawiązał podczas pobytu w sto 
Неу kontakt z pianistami którzy na konkur- 
sie chopinowskim otrzymali pierwsze nagro- 
dy, w sprawie przyjazdu ich do Wilna. Pan 
Śmiałowski w Wiłnie da pięć koncentów, 
które odbędą się w połowie kwietnia, Wystą- 
pią na tych koncertach A. Uniński, odznaczo 
ny pierwszą nagrądo, dalej niewidomy pia- 
nista węgierski Imre Ungar oraz inni łaurea- 
ei konkursu chopinowskiego. 

„RADJO 
ŚRODA, dnia 30 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10; Program dzien- 
ny. 14.15: Sławni soliści (płyty). 15.15: Komu- 
nikaty.15.25: Odczyt dla maturzystów 1610: 
Muzyka z płyt. 16.15: Komunikat sportowy. 
16.20: Mikrofon w zakładzie fryzjerskim. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: 
Lekcja angielskiego, 17.10: „Goethe a przyro- 
da” — odczyt.17.35: Koncert. 18.50: Kom. Zw. 
Młodz. Polsk. 19.00: Przegląd litewski. 19.15: 
Muzyka (płyty). 1920: Przechadzki po mieś- 
cie. 19.30: Wiadomości sportowe. 19.35: Pro: 
gram na czwartek i rozmaitości 19,45: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20.00: „Wrażenia z 2 
Międzynarodowego Konkursu im. Chopina. 
20.15: Muzyka lekka. 21.46: Kwadrans literac- 
ki 22.00: Koncert kameralny. 22.30: Komun'- 
katy. 22.45: Odczyt esperancki. 20.00: Muzy 
ka taneczna. 2330: Spacer detektorowy po Eu- 
ropie. 

CZWARTEK, dnia 31 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Komunikat me- 
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teorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy. 12.35: 
Poranek szkołny 15.00: Program dzienny. 
15.05: Komunikaty. 15.35; Odczyt dla matu- 
rzystów. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Le- 
kc ncuskiego. 16.40: Codzienny odcinek 

rieściowy. 16.50: Koncert dla młodzieży. 
17.10: „Przepowiednie Mickiewicza —- od- 
czyt. 17.35: Koncert solistów. 18.50: Rezerwa. 
19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 195. 19.20: No- 
wości teatralne 19.35: Program na piątek i ro- 
zmaitości. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „O Haydnie* — feljeton. 

a. 21.20: Słuchowisko .. G 
Komunikaty. 22.10: Rewj: 

      

  

     

   

ы SEPSĘ". 

(cz. I) z te. 
orskie Oko* w Warszawie. 23.13: Ko- 

    

taty. 23:30: Improwizacja na tematy za 
dane telefoniczne przez radjosłuchaczów. 

SPORT 
ZAWODY NARCIARSKIE DLA 

NAJMŁODSZYCH. 

Dzięki inicjatywie nare 
ka“, — propagandy spor! 
wśród najmiodszych naszych na 
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wiających dopiero pierwsze kroki na Śniegu, 
mieliśmy ubiegłej niedzieli imprezę, która 
zewszechmiar zasługuje na uznanie, Jeżeli 

  

   
    

dodamy do tego sprawną organi 
ny udział młodocianych zawodni 
wnież wspaniałą pogodę i malowni 
sy barwnie wyznaczonej chorągie 
dolinie Belmonckiej. — będziemy mieli pię- 
kny obraz całości tej wspaniałej rewji naj- 
młodszych naszych narciarzy na barki któ- 
rych w niedalekiej już może przyszłości spa- 
dnie ciężar i z /t reprezentowania barw 
wileńskich, na szerszej arenie sportowej. 

Dziś zawody miały jedynie charakter pro 
pagandowy, a jednocześnie były przeglądem 

sił. 3 
Zawodnicy oczekiwań organizatorów nie 

zawiedli. Na starcie stanęło aż 83 narcia- 
rzy. Nie można tu pominąć m eniem nie- 
mniej pocieszającego faktu zb Па się do 
sportu starszego społeczeństwa przez udział 
rodziców i krewnych, którzy licznie przybyli 
na zawody. 

Pierwszą konkurencję rozpoczęto biegiem 
na trasie 1 klm. dla zawodników do łat 10. 
Zwyciężył Przemysław Siwkowski, zdobyw. 
nagrodę .Lignopołu", narty i dyplom hono- 
rowy. Drugie miejsce zajął Leon Rancer, trze 

cie — Jan Hattowski. 
W biegu na 2 klm. zatriumfował Hansen 

Arwidt, któremu w nagrodę przypadły narty 
ofiarowane przez dom sportowy Dincesa i dy- 
plom honorowy, 2) Tadeusz Zieliński, 3) Mi- 
kołaj Drozdowski. 

Ostatnią konkurencję @па — bieg na 3 
klm. rozstrzygnął na swoją korzyść Arkadjusz 
Bychowiec, zdobywając dyplom honorowy i 
bnty narciarskie, ofiarowane przez „Chrześci- 
-jańską wytwórnię butów narciarskich — Ju- 
szko”. 2) Władysław Suchocki, 3) Leon Ra- 
kowski. й 

Po skończonych zawodach p. Jarosław Nie 
ciecki wygłosił przemówienie i wręczył za- 
wodnikom liczne i cenne nagrody. 

Obecny na zawodach prezes Wil. Okr. Zw. 
Narc. p. dyr. Szweykowski, gorąco podzięko- 
wał organizatorom za ich inicjatywę i spraw- 
ne przeprowadzenie imprezy, która, jako ca- 
łość wypadła bez zarzutu (ES.). 

ŻAKS. zwycięża ŻKS. (Białystok) 10:4 

Ruchliwa sekcja bokserska ŻAKS-u zorga- 
nizowała ubiegłej niedzieli spotkanie pięściar 
skie z pionierami boksu na terenie Białegosto 
ku, klubem ŻKS. Zawody te nie stały na wy- 
sokim poziomie, zwłaszcza ze strony gości, 
którzy zarówno pod wzgłędem technicznym, 
jak i fizycznym ustępowali naogół zawodni- 
kom wileńskim. Zaprezentowali się oni jedy- 
nie, jako materjał na przyszłość, czasami 
dość obiecujący. W ŻAKS-ie, poza Pilnikiem, 

który z powodu choroby udziału w zawodaca 
nie brał, wyróżnili się Cwejg i Nadel. 

Poszczególne spotkania dały następujące 
wyniki: 

W wadze koguciej dobrze zapowiadający 
sęi Cwejg wygrywa wysoko na punkty z Wir- 
cem (Białystok). 

W wadze piórkowej Szaszkin (B.) po nie- 
ciekawej walce wygrywa z Gordonem, który 
jedynie w pierwszej rundzie zdobył się na 
utrzymanie otwartej wałki, słabnąc stopnio- 
wo, by w trzeciej doczekać się upragnionego 
gongu, który uratował go od niechybnego no- 
kautu. 

Przedstawiciele wagi lekkiej: _ Jungier 
(ŻAKS.) i Kuźnier (B.) po bladem spotkaniu 
wałki nie rozstrzygniętej. 

    

   
   

  

    

  

   

  

    

   

    

  

  

  

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5. 

Od niedzieli 27 b. m. 

Świąteczny program 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

Petrowicz. — Airaun 
W rolach głównych: Brygida Helm, Paweł Wegner i iwan 

Nad program: Tygodnik flimowy. 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. $Salnickiego. 

Ceny miejsc: balken 30 g:., parter 60 gr. Kasa czymna od 3.50 do 10 wiecz. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

w potężnym dram. 
zżycia rosyjskiego 

Ostatni dzieńl Król barytonów, największy śpiew. Ameryki, bohater filmu „Pieśniarz Gór" Lawrence Tibbett, 

gwiazda „Metropoliten-Opera“ w New-Yorku Grace Moore i najwytworniejszy mężczyzna Adolf Menjou 

Romans z porucznikiem 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15. 

Dodatki dźwiękowe. 
Na |-szy seans ceny zniżone 

Następny program: Super-atrakcja sezonu Wolne dusze z Normą Shearer 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22. tel. 15-28 

Dziśl 

Dźwiękowe Kino DA 

CASINO 
laika 47, tei. 15-41. 

lenie obrazu, ruchu i 

Dźwięk. teatr świetlny | Ostatnie 2 dnil 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 | WKRÓTCE: 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
febok dworca kolejow.) 

Najnowsze arcydzieło króla reż. Wan 
Dyke twórcy „Poganina" i „Trader Horna" 
niowych wyspach. W roli gł. śliczna Meksyk, £anchita Montenergo. — Nad program: Dodatek rysunkowy 

i najnowszy tygodnik Paramountu. 

nej technice! Cudowne zespo- 

KOCHANKA z TAHITI 
Na i-szy seans ceny zniżone. 

Film ten ilustruje urok 
życia na dalekich połud- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedoścignio- 
Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja toczy 

ИНЕ Kongres Tańczy ME rasle Kosten: Wiedeńikioda oki l 8:20 

Najnowszy dźwiękowrec niezapomnianego „Króla bul- 
warów paryskich” popularnego piosenkarza Georgesa Miltona p. t. 

Najwspanialsza operetka komiczna, która wywołała entuzjazm całego świata! 

Najpiękniejsze dźwięk. atcydzieło kinematogr. polskiej DZIKIE POLE. 

Od dnia 27.1I1. wielki świąteczny program p. t. U PAD ŁY AN I 6 

W rolach gł: Nancy Carrol, Gary Cooper i Paul Lukas. 
Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej. 

Udział biorą: urocza Liljan Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco piąkna LH Dagover i najlepszy komik 
Armand Bernard. Nad program: DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. o g. 4-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

Książe Bouboule 
Reżys. Józefa Lejtesa. 

Wspaniały dramat erotycz- 
no-miłosny w 10.u aktach. 

Świetna gra artystówi Baieczna wystawal 
Następny program: Indyjski grobowiec. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

najlepszym 
arcydziele p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

nieśmiertelnego 

Dzieli 
sukces 

i Poła iliery. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61   

Dz:1š! Wielki šwiąteczny podwojny program! 

arcyzabawna komedja-farsa w 15 aktach. 

Dziś tylko w kinie „Šwiatowid“ wyšwietla 
się zupełnie nowe 100% dźwięk. wydania 

arcydzieła Freda Nibio 

ekranów paryskich i berlińskich 
Film, który zachwyca i wzrusza. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. 

Największy 

Królowie śmiechu: Buster Keaton, Cohn i Kelly bawią w swem 

Rozkosze gościnności i Mama nie pozwala 
W rołach gł: Buster Keaton, Cohn i Kaily i N. Talmadge. 

UWAGA! Ze względu na wielką wartość artystyczną dla uczącej się młodzieży dozwolone. 

Pod dachami Paryża 
Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża* śpiwa cały świat. 

W roli tytułuwej 

Ramon Novarro 

(Sous ies toits de Paris) 
W rol. gł. Albert Prejean 

Ceny od 40 gr. 
  

KOMITET 

się odbyć dnia 30 kwietnia 1932 roku o godz. 
w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej 14, z następującym porządkiem dziennym: |) Za- 
gajenie i wybór przewodniczącego, 2) Bilans oraz sprawozdanie Zarządu, Komi- 
tetu Nadzorczego i Komisji Rewizyjnej, 3) Sprawa użycia nadwyżki bilansowej, 
4) Sprawozdanie-z budowy domu, 5) Preliminarz wpływów i wydatków na rok 
1932,. 6) Wybór na miejsce ustępującego członka Zarżądu i zastępcy, 7) Wybór 
ma miejsce ustępujących dwóch członków Komitetu Nadzorczego i trzech za- 
stępców. .-8) Wybór, 
10). Wolne wnioski. 

„UWAGA. 
nych na niem Pełnomocników. 

Komisji Szacunkowej. 

NATO ISA 

%  Mydawnietwa „Kuria: Wileński” 

NADZORCZY 
Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna 

zaprasza pp. Pełnomocników Towarzystwa na doroczne Zgromadzenie, które ma 

Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obec- 

  

6-ej po poł. w lokalu Towarzystwa 

  PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców.     

9) Wybór Komisji Rewizyjnej, 

  

S-ka a ogr. Kdp, 

BRETT ZYKA COOK CAO CREPREE TA 
| Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

  

  

L LE NSE 

Druga para przedstawicieli tej samej wagi: 
Tłoces (ŻAKS.) i Giezec (B.) zaprezentowaii 
dużo wysiłku fizycznego, niestety, mniej tech- 
niki. Wynik nierozstrzygnięty widownia przy- 
jęła gwizdem: W istocie Tłoces naogół wyku- 
zał więcej iniejatywy i zdobył nieznaczną 
przewagę punktową. 

Waga półśrednia. Nadeł (ŻAKS.) — Ep- 
sztejn (B.). Wilnianin doskonale zbudowany 
zapowiada się bardzo dobrze i mając zdecydo 
waną przewagę wygrywa wysoko na punkty. 
Przeciwnik jego w trzeciej rundzie by? blisni 
nokautu i jedynie z powodu braku rutyny Na- 
dla, nie przegrał przez k. o. 

W wadze średniej zamiast chorego Pilnika 
wystąpił mistrz pierwszego kroku bokserskie- 
go, Dziurkowski, wałcząc z Dzieżyńskim (B.). 
Obaj zawodnicy wykazują mało opanowania 
technicznego i brak rutyny. Dziurkowski, dzię 
ki siłniejszemu ciosowi zw na punkty. 

W ostatniej wałce zm i się Zaciew- 
ski, dokoaptowany przez ŻAKS. z Postrzyga- 
czem (B.). Zaciewski mimo gorszych. warun- 
ków fizycznych wałczył wyjątkowo ładnie i 
przez cały czas w ofenzywie i wygrał wysoko 

    
  

  

  

    

  

   

  

  

   

    

   

na punkty, ustałając wynik meczu '10:4 dla 
ŻAKSU. 

Orgar a zawodów dobra. Publiczność 
stawiła się licznie i brała gorący udział w 

walkach. (ES). 

KONKCRS SKOKÓW W ZAKOPANEM. 

ZAKOPANE. (Pat) — W dniu 28 b, m. ro- 
zegrany został w Zakopanem na Krokwi kon- 
kurs skoków narciarskich w konkurencji naj. 
lepszych skoczków krajowych. 

Na starcie nęło 30 rodników. Warun 
ki terenowe i atmosferyczne — bardzo dobre. 
Publiczności dużo. Konkurs organizowany był 
przez SNPTT t sekcję narciarską Wisły. | 

7 skok poza konkursem v 
cinkowski — 

  

    

  

    

   

ykonał 
77,5 mtr. z upad- 

W konkursie najdłuższy skok miał Kole- 
sar Piotr, 59 mtr. 

Wyniki ogólne: 

1) Łuszczek Izydor (Wisła) skoki 40,5 — 
59 — 52,5, nota 207, 4 p. 

Kolesar Piotr (Wisła) skoki 40,5 — 5Э 
5 mtr., nota 206, 8 p. 

Gąsienica-Marcinkowski (SNPTT) 41 — 
58 -— 58.5 mtr., nota 203, 3 p. 

4) Szesnastoletni Gut-Szczerba (Wisła) 37 
— 56,5 — 49,5 mtr., nota 195, 4 p. 

ŚMIERĆ NA RINGU BOKSERSKIEGO 
MISTRZA FINLANDJI. 

BERLIN, 29, 3. (Pat). — Wi duńskiem 
mieście Azalsborg odbył się w niedzielę mię 
dzynarodewy meez bokserski, w czasie któ- 
rego mistrz Finladnji wagi lekkiej Wakewa 
został zabity na ringu w czasie walki przez 
boksera duńskiego Rye Hougarda. 

Śmierć nastąpiła wskutek uderzenia w 
szczękę dolną, które spodowowało pęknięcie 
naczyń krwionośnych w mózgu. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Rektorze 

Uprzejmie proszę o umieszczenie niniej- 
szego mojego oświadczenia: 

W Nr. 86 czasopisma „Ostatnie Wiado- 
mości* z dnia 27 marca r. b. w liczbie 12 
pań, stających do konkursu na „Miss Pra- 
cującą Wilna“ — została zamieszczona moja 
podobizna. 

Wóbec powyższego  niniejszem oświad- 
czam, iż nie miałam i nie mam zamiaru 
stawania do konkursu, a fotografja moja 
została umieszczona bez mojej wiedzy i zgo- 
dy, dzięki samowoli i bezceremonjalności 
zarówno odnośnego fotografa jak i wymie- 
nionego dziennika. Stwierdzam, że od foto- 
grafa i od redakcji „Ostatnich Wiadomości' 
będę poszukiwała należnej mi satysfakcji 
na drodze sądowej. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania, 
Marja Nienitrówna. 

Wilno, 29.III. 1932 r. 

Bilans nieszczęśliwych 
wypadków w czesie świąt 

w Paryżu. 
PARYŻ, 29. 3, (Pat), — Dzień wczoraj- 

Szy był dia automobilistów bardziej niepo- 
myślny, niż dwa poprzednie. Wczoraj zare- 
jestrowano wiele katastrof, w których wyni- 
ku jest 15 zabitych i 560 rannych. Ogólna H- 
czba otiar w ciągu dni świątecznych wynosi 
34 oscby zablte 1 120 rannych. 

  

    

  

Ogłoszenie. 
Zarząd więzienia na „Łukiszkech” w Wilnie ogła- 

sza przetarg ofertowy na dzień 5-go kwietnia 1932 r. 
na dostawę wyżej wyszczególnionych artykułów żyw- 
nościowych, około: 1200 kg. żyta, 2.5000 kg. mąki 

10 kg. pieprzu. 
100 kg. kawy, 1.500 kg. słoniny, 1.800 kg. mięsa wo- 

150.000 kg ziemniaków, 
500 kg. z 

1000 kg. kaszy €ry- 
10.000 kg. 

żytniej pytlowanej, 350 kg. cebuli, 

łowego lub wieprzowego, 
7 beczek śledzi, 2.500 kg. mąki pszennej. 
szmalcu wieprzowego białego, 
czanej. 1000 kg. kaszy jaglanej, 
mienia, 25 kg. octu, 20 kg. oliwy jadalnej. 

Artykuły żywnościowe winny być nsjlepszej j 
Oferty należy skła: 

dać najpóźniej do dnia 5-go kwietnia 1932 roku do 

godz. 12-ej w południe, na imię Zarządu. więzienia 
w Wilnie na „Łukiszkach* w zapieczętowanej lakiem 
kopercie z napisem „Oferta na dostawę produktów 
żywnościowych”. w którym to dniu i godzinie nastąpi 

nadesłanych ofert w obecności oferentów. 

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Skar- 
bowzj w Wilnie o wpłaceniu na rachunek bieżący 

Nr. 15B więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie wadjum 
w wysokości 10% wartości oferowanych produktów 
żywnościowych. Oferty bez złożenia wadjum nie bę- 

Zarząd więzienia zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta i podziału dostawy, oraz pra- 

  koś: z dostawą loco więzienie. 

otwarcie 

dą rozpatrywane. 

wo unieważnienia przetargu. 

Zarząd więzienia w Wiinie 

2198/V1 
na „Łukiszkach”. 

Wilno, dnia 25 marca 1932 r. 

NASIONA 

  

warzywne, kwiatowe i gospodarskie 
krajowych 

i zagraniczn., o najwyższej sile kiełkowania 
z pierwszorzędnych plantacyj 

poleca 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 
LWÓW, RUTOWSKIEGO 3 

Cenniki szczegółowe wysyłam na żądanie 

| BAB GG EB GPL 

MMO 

KONCRSJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 

  

   
    

UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

dzwonki sygnalizacyjne. 
USTAWIA: aparaty radjowe I telefony. 

ii ii 

: : ! 
tų Jašskk I, telefon 8-40 

  

WYKONYWA: instalacje elektryczne 
według wymageń technicznych, oraz 

OFIARY. 
Zamiast wysyłania życzeń świątecznych 

złożyłi na dożywianie niczamożnej młodzeży 
Szkoły Handlowej w Smorgoniach w dal- 
szym ciągu: pp. Krasowski 2 zł., Sitarz 2 zł., 

Witold 3 zł., Pasternak 1 zł, Ko- 
ski 1 zł., Przelaskowski i zł 

ski I zł, Putyrski Michał 1 zł., Wiliński Ka- 
zimierz 2 zł, Turłaj 1 zł, Kapuściński 3 zł. 
Wysocki Władysław 5 zł, Razem: zł 26. 

Na najbiedniejszych m. Smorgoń pp. dr. 
Raube 5 zł., Porkowski Kazimierz kier. 2 zł., 
Gutowski Witold sędzia 3 zł. „Razem 10 zł. 

     

  

Urzędnicy Okręgowego i Miejscowego 
Urzędów Miar w Wilnie, zamiast ń 
świątecznych złożyli w naszej redak 
rę na Dom Sierot im, Marszałka J. Piłsud 

skiego w sumie zł. 14 (złotych czternaście), 
a mianowicie: pp. J. Sasi Žas sis 
Wyzgo 2 21, J. Rodziewicz 2 21, < 
ciecki 1 zł., J. Buczyński 1 zi, F yń- 
ski 50 gr... H. Sokołowski 50 gr., W. Jodko 
50 gr. Żakiewiczówna 50 gr., Szymański 
50 gr., J. Zawadzki 50 gr. Razem zł. 14. 

  

   
     

  

       

    

Niżej wyszczególnieni urzędnicy Starost- 
wa, Wydziału Powiatowego i Komunalnej 
Kasy Oszczędności w  Mołodecznie, pomi- 
mo ciężkich swych warunków materjalnych, 
jednak w zrozumieniu potrzeby  przyjści 
z pomocą bezrobotnym, złożyli do Powiato- 
wego Komitetu sumę zł, 31,50, zamiast skła- 
dania życzeń i wizyt z okazji świąt: 

. Niedziałkowski Jerzy 4 zł, Wojtkie- 
wicz Józef 3 zł. Szymankiewicz Marceli 2 zł., 
Pietraszko Adam 2 zł, Pawłowski Antoni 
2 zł, Rylski Tadeusz 2 zł, Skory Władysław 
2 zł, Sanok Marjan 2 zł. Kalisiewiczówna 
Jadwiga 2 zł, Gołost Aleksander 2 zł, Ku- 
likowski Mieczysł: 
Aleksandra 1 

   

   

  

    

   

        zł, Łysak Marjan 1 zł., Drut- 
kowski 1 zł, Basłyk Antoni t zł, Bender 
Jerzy 1 zł., Kaszkiewiczówna Anna t zł, 
Przeždziecki Michał 1 zł. Michał ' Lucjan 
1 zł. Razem 31 zł. 50 gr. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Mieczysław Szerer. Skok w eiemnię. 

Rzecz o projekcie konstytucji B. B. W. R. 
Warszawa. Ostra i ujemna krytyka projek- 
tów konstytucyjnych, zawiera rozdziały o 
wyborze prezydeńta, o jego władzy, o odpo- 
wiedzialności i kompetencji ministrów, o 
sejmie i t. p. 

  

   

— Helena Boguszewska. Świat po nie- 
widomemu. Warszawa. 1932. Nakł. Tyg. Ko- 
bieta Współczesna. Czy jest coś tragiczniej- 
szego jak niewidomy? A cóż dopiero niewi- 
dome dziecko? Trzeba wielkiej czułości i de- 
likatności, trzeba współczucia matczynego, by 

opisać te sprawy wiecznej ciemni, tak, by 
się nich zbierało uśmiechy przez łzy Т: 
właśnie jest książka p. Baguszewskiej. Jest 
w niej jakiś maeterlinkowski smętek i fata- 
lizm, a zarazem franciszkańska pogoda. Je- 
dyna w swoim rodzaju książka, Opowiada o 
życiu ociemniałych w zakładzie Laski pod 
Warszawą, gdzie dobre siostry z dobrymi ludź 
mi, starają się pocieszyć i nauczyć czegoś te 
biedne kaleki. Ich smutki i wesołości, ich 1- 
podobania, ich wrażenia, reakcje na świat 
zewnętrzny i cichutkie dramaty wiecznej 

nocy, odkrywa nam autorka, wzruszona sama 
tak bardzo, że się całych sił powstrzymuje 
na każdej stronicy żeby nie zapłakać. Po- 
wściągłiwość w uczuciwości a zarazem deli- 
katność w obchodzeniu się z tym tragizmem, 
który w Laskach jest codziennością, stano- 
wi wielki urok tej niezwykłej książki. Po- 
winna ją czytać przedew. tkiem młodzież 
by wzbudzić w sobie współczucie i zainte- 
resowanie do tej wielkiej niedoli, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WISZĄCE ZWŁOKI NA STRYCHU. 

W. poniedziałek o godzinie 6 wieczorem 
jeden z lokatorów domu Nr. 6 przy ulicy 
Binifraterskiej natknął się na strychu tegoż 
domu na wiszące na sznurze przymocowa- 
nym do belki zwłoki młodej dziewczyny. 

Okazało się, że była to lokatorka tegoż 
domu 20-letnia Sara Tatelisówna z zawodu 
nuezycielką muzyki. 

Z rana tegoż dnia samohbójezyni przed 
wyjściem do miasta oświadczyła domowni- 
kom, iż zamierzała odebrać sobie życie. Nikt 
jednak nie traktował tego poważnie. Dopiero 

         

  

Ławiń- - 

  

Nr 72 (2314) 

wieczorem dowiedziano się że słowa wów- 
czas były wypowiedziane poważnie. 

Powody samobójstwa nie są błiżej znane, 
nadmienić tylko należy, że Tatelisówna mia- 
ła zamożnego narzetzonege, który ją kochał 
i w najbliższym czasie miał się odbyć ich 
Śluh. (e). 

„NABRALI“ „EUROPĘ“ NA 2748 ZŁ. 

Zarządzający kotelera „Eurepa* p. Wen 
dort wniósi skargę de policji przeciwko 4- 
kupcom zamiejscowym którzy zamieszkiwali 
w hotełu od kiłku miesięcy, zaś przedwczoraj 
nie uregulowawszy nałeżności, wynoszącej 
2740 24. pokryjomu opuścili hotęi. Policja 
wdrożyła dcehadzenie. ej. 

„ZŁOTY SENŃN* OPŁACONY ZŁOTYM 
ZEGARKIEM. 

P. G. człowiek nie pierwszej już młodości 
zamieszkały przy ulicy Połockiej stęskniony 
za towarzyszką życia, a nie chąc być w cza- 
sie świąt samotnym, poznał na ulicy ja- 
kąś niewiastę, która zgodziła się spędzić 
święto w jego kawałerskiem mieszkaniu Pef 
ny wrażeń i zadowołemia usnał tej nocy G.- 
a nad ranem gdy -się obudził zauważył, iż 
przygodna towarzyszka ułotniła się, a wraz 
z nią zegarek i inne rzeczy ogólnej wurtości 
paruset zł. 

O kradzieży G. zamaełdował policji, która 
wkrótee ujęła  „pocieszyciełkę* samotnego” 
p. G. Jest nią niejaka S. Kondzior — reje- 

        

  

      

strowana w роНей obyczajowej. Osadzono” 
ją w areszcie. e 

Skradziony zegarek podczas rewizji od- 
naleziono. (6. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu wczorajszym  otruła Się esen: 
0-kilkuletnią Marja Kara 4 

a przy ul. Stefańskiej Nr. 25. Za- 
ane pogotowie ratunkowe przewiozło 

mobójczynię do szpiłała św. Jakóba. Przye 
na zamachu samobójczego — nieustalona. (c; 

ZŁODZIEJE NA* WOLNOŚCI. 

Aresztowani podczas przedźwiątecznej ob- 
ławy złodzieje, po 48-godzinnym pobycie w 
areszcie centralnym, odzyskali wolność. Za- 
stosowany przez policję na czas Świąt areszt 
prewencyjny przyniósł dodatnie rezultaty, bo 
wiem w czasie świąt wiełkanocnych nie zano- 
towano żadnej znaczniejszej kradzieży lui 
włamania. ч (ej. 

NAGLY ZGON. 

W dniu 27 bm. w klatce schodoweį domus 
Nr. 7 przy ul. Kasztanowej, zasłabła nagle 
Sienkiewiczowa Marja, lat 46 (Zawalna 30). 
odwieziona do szpitala św. Jakóba, Sienkiewz 
czowa nie odzyskując przytomności, zmarł». 
Przyczyna śmierci nie ustałonana. Zwłoki za- 
bezpieczono do decyzji władz prokuratorskich» 

NIESZCZĘŚLIWY UPADEK. 

— Jackiewiczówna Aleksandra . (Równe= 
Polej w dniu 28 b..m. na ul. Filareckiej, po- 
ślizgnęła się i padając złamała prawą noge 
powyżej kolana. Pogotowie odwiozło Jackiewmn 
czównę do domu. 

POD KOŁAMI TAKSÓWKI. 
— W dniu 28 b. m. szofer taksówki Nr. 

14018 Olszewski Ignacy (Zawalna 35) na uł. 
Wielkiej najechał na przechodząca przez jez- 
dnię Cichobrazową Annę, łat 26 (Bakszła 2). 
Cichobrazowa daznała ogólnego potłuczenia 
ciała. Lekarz pogotowia ratunkowego odwiózł 
ją do mieszkania w stanie nie zagrażającyam 
jej życiu. 

   

   

  

   

    

   

  

KRADZIEŻE, 

—- Z kuźni Weksirera Berela (zaułek Ka- 
zimierzowski 5) w raiędzyczasie od 23 do 2% 
b. m., nieznani sprawey skradli różne narzę- 
dzia kowalskie wartości 260 zł.. 

— W ciągu 27 b. m. z niezamkniętego mie- 
szkania domu Nr 24, przy ul. Połockiej, na 
szkodę Gregorowicza Adolfa, skradziono zła- 
ty zegarek oraz drobną garderobę, łącznej war” 
tości 135 zł. Sprawczymię kradzieży, Kundziełć 
Antoninę, bez stałego miejsca zaunieszkania 

ze skradzionemi rzeczami zatrzymano. 

— Wileckiej Marji (Szklana 8; z niczam- 
kniętego mieszkania skradziono garderobę" 
męską i damską wartości 50 zł. Ustalono, że 
kradzieży dokonała Supowa Helena bez sta- 
łega miejsca zamieszkania, za którą wszczęto» 
poszukiwania. 

— W dniu 26.b. m. Wodzińskiemu Fełik- 
sowi (Legjonowa 2) w piwiarni przy wl. Ko+ 
narskiego 3 skradziano z kieszeni marynarki 
30 zł. Sprawcy kradzieży Błaszczyka Kazimie- 
rza (Konarskiego 3) narazie nie zatrzymano © 
skradzionych pieniędzy nie odnałeziono. 

  

Od roku 18:3 istnieja 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sy pialus i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szały, łóżka it.d. 
EJ Wykwintne, Mocne, 

: NIEDROGO, 

na dogodnych Warankach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

RARE 
UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej i 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

   

  

i į repervię Pianina sę; 
wynajmuję — Mickiewicza 
37-—32, Wiejście z ulicy 

|| | Ciasnej, p. Estko. + 7702 LO
     

+-PROSZEK 

| 244 DOROSŁYCH | DOROSŁYCH я 

A я ы 
USUWA NAJUPORC 

  

BÓL GŁOWY: 
OSTRZEŻENIE./ezy kuowe ži 

jęcz- ORYGINALNYCH WYRAŹNIE ZĄDAĆ TYLKO 
JRYGINALKYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
4 58CIP60. ZNANYCH QD LAT TRZYDZIESTU 

1 WYSTBZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR: 
ciywił POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

RASZEGO ODAKOWAŃNU. 

  

Udzielam 

korepetycyi 
szykuję do matury. 

Spec.: Matematyka, Fizy- 
ka, Chemja, Polski. 
Mickiewicza 19—3] 

  

Do wynajęcia 

lokal 
nadający się pod biuro, 

klub lub ognisko 
przy uł. Wileńskiej 20 

POKÓ 
duży z oświetl. elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. | 

Spólnik 
do jadłodajni potrzebny 
na dogodnych warunkach 

w. Jańska 11. m. I 

    

  

gub. index za Nr, 986 
świadectwo absolu- 

toryjne Wydziału Huma- 
nistycznego U. 5. B., wy- 
dane na imię Luby Mine- 
równy, unieważnia się. 
  

gub. index za Nr. 1035 
i świadectwo absolu- 

toryjne Wydziału Huma- 
nistycznego U. S. B., wy- 
dane na imię Anny Berza- 

kówny, unieważnia się.. 

Pianino s<za- 
okazyjnie do 

Niemiecka 4, m. 13. 

  

M Kenigsterg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczopłeiowa, 

ulica Mickiewicza 4; 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycz 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—6 
Zz. W. 84085 

    

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8- 

2-2     

Akuszerka 

Maria Laktetoė 
przyjmuje od 9 do 7 wiecze 
ulica Kasztanowa 7, m, © 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

umeblo- 
wany 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m i% 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz” 
my, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry> 
W. Z.P. 48. 8323   

  

Akuszerka 

Ida Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do Y w: 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. 

w. Z. Nr. 3093 

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX” 

Kalwaryjska Il. 
poleca pietwszorzędną 107 
betę pe cenach zniżonych 

Proszę się przekonać- 

  

sprzedania   
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

  

 


