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Generalna ofenzywa Hitlera przeciwko marksistom. 
HASŁEM—POŻAR REICHSTAGU. 

Dekret Hindenburga o „obronie 
narodu niemieckiego". 
Zawleszenie swobód konstytucyjnych. 

W dotychczas znanych okoliczno- 

ściach pożaru gmachu Reichstagu 

jest coś nie dającego się rozwikłać na 

poczekaniu. Jednoczesne podpalenie 

z wewnątrz ogromnego budynku ka- 

miennego w 20 czy nawet 30-tu miej- 

scach przez jednego człowieka nie jest 

do pomyślenia. Musiała tam więc 

grasować cała banda — i to w godzi- 

nach 9—10 wieczorem, kiedy służba 

gmachu nie spała. Parlament berliń- 

ski jest przytem miejscem, gdzie od- 

bywają swe posiedzenia i narady oraz 

załatwiają bieżące czynności zarządy 

partyjne. Ale nawet jeżeli przypuścić 

że nikogo już tam nie było, plan i wy- 

konanie imprszy trzeba zaliczyć do 

niezwykle śmiałych. Zabawnem by- 

łoby sądzić, że wszystko 'to było dzie- 

łem owego schwyianego wewnątrz 

gmachu holenderskiego komunisty, 

który wygląda raczej na czyjegoś ko- 

zła ofiarnego. 

Oficjalny komunikat rządowy 

przedstawia podpalenie jako hasło do 

przewrotu komunistycznego, mające- 

go się zacząć od zamachów na gma- 

chy i ośrodki władzy państwowej. 

Należy zaznaczyć, że w ostatnich ty- 

godniach cały personel wyższej admi 

nistracji i policji został gruntownie o- 

czyszczony z ełementów republikań- 

skich, co daje możność rządowi pro- 

wadzenia energicznej i jednolitej ak- 

cji represyjnej w -zgóry określonym 

kierunku. Opanowanie dyrekcji rad- 

ja niemieckiego i zawieszenie wszyst- 

kich pism komunistycznych i socjali- 

stycznych monopolizuje w rękach 

partyj rządowych oddziaływanie na 

opinję publiczną, głęboko wstrząśnię- 

tą krwawą walką wyborczą od kilku 

tygodni. Rozgrywa się w Niemczech 

jakaś zdaleka trudna do oceny wiel- 

ka akcja napoły rewolucyjna, która 

już przed dniem wyborów zadecydu- 

je o ich wyniku. Na rozmachu i ory- 

ginalności kierownikom tej akcji nie 

zbywa. ; 

Niedowierzanie zagranicy w sto- 

suniku do oficjalnej wensji o przyczy- 

nach pożaru jest uzasadnione. Do je- 

dnolitego frontu marksistów niemiec- 

kich w wyborach nie doszło. Tem 

mniej możliwem jest współdziałanie 

komunistów z socjalistami w jakiejś 

akcji rewolucyjnej. Socjal-demokrac- 

ja niemiecka znajduje się oddawna 
w defenzywie, a komuniści, mimo 

ciągłych bójek staczanych z hitlerow- 

ceami, cierpią stale na brak wybitniej- 

szych przywódców i sztabowców. - O 

komunistach w Rzeszy mówi się i pi- 

sze bardzo dużo. Ale nikt nie zna choć 

by trzech nazwisk ich przywódców. 

Szara masa rewolucji nie zrobi bez 

wodza, nie zastąpią go też emisarju- 

sze Kominternu. Jeden z głównych 

przywódców komunistycznych, Tor- 

gler, sam oddał się w ręce policji. Nie 

dowodzi to wielkiego napięcia rewo- 

lucyjnego w sztabie komunistycznym. 

Mimo to rząd bezapelacyjnie 0s- 

karża marksistów i wszczyna przeci- 

wko nim niezwykle szeroką i ostrą a- 

kcję represyjną. Jest to bezspornie 

nie obrona, lecz atak. Zaaresztowan 

mnóstwo ludzi organizacyjnie obcych 

marksizmowi, lecz znanych ze swojej 

opozycyjnej działalności w słowie i 

piśmie. Chodzi widocznie o to, aby 

wobec „narodowej opinji powrzucać 

do jednego kosza z komunistami opo- 

zycjonistów wszelkiego, choćby wca- 

le nie rewolucyjnego autoramentu i 

skutecznie ich przecietnemu Miche- 

lowi obrzydzić. Pomyślane to wszyst- 

ko jest wcale sprytnie. Dynamika ru- 
chu hitlerowskiego, po dorwaniu ' się 

do władzy, znalazła dla siebie odpo- 

wiednie ujście. 

Zniszczenie gmachu. 
Szczegóły ujęcia sprawcy. 

BERLIN. (Pat.) Gmach Reichstagu 
w większej swej części przedstawia 
obraz zgliszez. Rusztowanie Środko - 
wej wielkiej kopuły pod wpływem og- 
nia uległo zniszczeniu i częściowo już 
zaczęło się walić. Groźba zawalenia 
się trybun, otaczających wielką salę 
posiedzeń, ogromnie utrudniała akcję 
ratunkową. Czego nie strawił ogień to 
uległo zniszezeniu przez masy wody, 
użyte w czasie akcji ratunkowej. Po 
zewnętrznej stronie gmachu strumie - 
nie wody marzły z powodu zimna, 
tworząc zwieszające się seple lodu. 

Znaleziony przy aresztowanym 
sprawcy podpalenia paszport stwier- 

dza, że jest to Holender van der Lueb 
be i liczy łat 24. Aresztowanie go we- 
wnątrz budynku Reichstagu nastąpiło 
w dość niezwykłych warunkach. W 
czasie przeszukiwania korytarzy spo- 
strzeżono uciekającego mężczyznę, u- 
branego tylko w spodnie. Po areszto- 
waniu przyznał się on natychmiast do 
pedpalenia, twierdząc, że działał wy- 
łącznie z własnych pobudck. Przy jed 
nem z miejse podpalenia, gdzie znaj- 
dowała się butelka z benzyną, znale- 
ziono szmaty płócienne i czapkę aresz 
towanego. Utrzymuje on, że koszuię 
użył również na szmaty de podkłada- 
nia ognia. 

Kancierz i ministrowie na miejscu pożaru. 
Represje przeciwko socjalistom I komunistom. 

BERLIN. (Pat.) Wiadomość o wy- 
buchu pożaru w Reichstagu zaalarmo 
wała najwyższe czynniki urzędowe. 
Na miejsce wypadku zjawili się nie- 
zwłocznie kanclerz Hitler, wicekane- 
lerz Papen. minister Goering, który 
jest jednocześnie przewodniczącym 
Reichstagu, prezydent policji berlin- 
skiej, syn byłego cesarza August Wil- 
helm i inni. 

Licząc się z dałszemi aktami terro- 
ru ze strony komunistów zarządzono 
natychmiast najostrzejsze pogotowie. 
alarmowe policji oraz zmobilizowano 
pomocnieze oddziały ochronne i roz- 
poezęto szeroko zakrojoną akcję prze- 
ciwko komunistom i socjal-demokra- 
tom. Bezwlocznie cbstawiono policią 
wszystkie gmachy państwowe. 2 człon 
ków zarządu komunistycznej frakcji 
Kcichstagu aresztawano z powodu ist 
nienia poszlak ich udziału w podpa- 

KOMUNIKAT 
Podpalenie — zwiastunem 

BERLIN, (Pat). — O godzinie 4 rano 
urzędowa pruska agćncja prasowa wydała 
komunikat, stwierdzający między innemi, 
że pożar gmachu Reichstagu stanowi niewąt 
pliwie najcięższy wypadek podpalenia, jaki 
miał miejsce w Niemczech. Oprócz znanych 
już szczegółów komunikat wspomina, że je 
den z policjantów wkrótce po wybuchu po- 
żaru zauważył w mrocznych wnętrzach bu- 
dynku ludzi z pochodniami, do których na- 
tychmiast dał kiika strzałów. Podpalenie Rei 
ehstagu stanowi — jak zaznacza dalej komu 
nikat — najokropniejszy akt terroru poli- 
tycznego w Niemezech. — W ten sposób mia 
ły być podpalone budynki rządowe, miasta, 
zamki, przedsiębiorstwa użyteczności publi- 
eznej. Przez wykrycie materjałów w domu 
Liebknechta zapobieżono planowanemu prze 
prowadzoniu rewolucji bolszewiekiej. Pożar 
Reichstagu miał być hasłem do krwawego 
powstania i wojny domowej. Pewnem jest, 
że począwszy od dnia 4 marea rano rozpo- 
eząć się miały w całych Niemczech akty 

  

leniu. Reszta posłów i przywódey par- 
tji komunistycznej zostali poddani na- 

dzorowi policy jnemu, względnie inter- 
nowani. 

Cała prasa komunistyczna i socja- 
listyczna została zawieszona na 4 ty- 

godnie. Skonfiskowano przytem cały 
materjał agitacyjny, przygotowany 

przez te stronnictwa deo wyborów. 

Uięty sprawta podpalenia, holen- 
derski przywódca komunistyczny van 
der Luebhe, z zawodu murarz, miał 
zeznać, że pozostawał w kontakcie z 
partją socjal-demokratyczną,z Czego 
wnioskuje się, że wspólny front po- 
między komunistami a soejalistami 
był w Niemczech faktem dokonanym. 

W nocy policja otoczyła dom „Vor 
waerts'u*, w którm mieszczą się loka- 
le władz partyjnych socjal-demokra- 
tów, przeprowadzając ścisłą rewizj.. 

URZĘDOWY. 
rewolucji komunistycznej. 
terreru przeciwko poszczególnym osobisto- 
ściom, własności prywatnej, instytucjom pub 
licznym i rozpętana miała być powszechna 
wojna domowa. 

Komisarz Rzeszy w pruskiem ministerst- 
wie spraw wewn. Goering wystąpił przeciw 
ko olbrzymiemu niebezpieczeństwu przy pe 
mocy najostrzejszych zarządzeń. — Można 
stwierdzić, że atak zbrodniczych sił — zazna 
cza dalej komunikat — został odparty. Ostat 
nio wydane zarządzenie nadzwyczajne w 
sprawie użycia broni palnej, policji pomoe- 
niezej i t. d. stanowią ostateczne zabezpiecze 
nie władzy państwowej. Jest ona wystarcza 
jąco uzbrojona do tego, aby przeszkodzić 
dalszym atakom na spokój w Niemczech, a 
tem samem w Europie i aby zdławić w zaro 
dku zarzewie niepokoju. Minister Goering do 

-maga się wreszcie w tej poważnej godzinie 
od całego narodu niemieckiego zupełnej dy 
seypliny I oczekuje bezwzględnej pomocy zc 
strony ludności. 

Zapowiedź Hitlera. 
BERLIN (Pat). „Voelkischer Be- 

obachter'* donosi, że kanclerz Hitler, 
podczas pobytu na miejscu ikatastro- 
fy w Reichstagu, oświadczył jednemu 
z dziennikarzy zagranicznych: „Cz-- 
go Niemcy i Europa mogą oczekiwać 

od komunizmu — widzi pan tutaj. 
Ten czyn został jednak pódyktowany 
komunistom przez złego ducha: Pię- 
ści nasze spadną na ich głowy ciężko 
i twardo“. ‚ 

Obsadzenie gmachów publicznych. 
Represje przeciwko komunistom. 

BERLIN (Pat). W dniu dzisiej- 
szym policja obsadziła wszystkie 
gmachy rządowe oraz zakłady uży- 
teczności publicznej m. i. gazownię, 

eiektrownię, wodociągi miejskie. W 
celu ochrony torów, mostów i innych 
objektów kolejowych zmobilizowano 
również straż kolejową. 

Za przykładem rządu pruskiego 
poszczególne kraje związkowe Rze zy 
podjęły akcję energiczną przeciw ko- 

munistom. W Meklemburg-Schweri- 
nie powołano do pomocy szturmówki 
narodowo-socjalistyczne oraz forma- 
cje Stahlhelmu. Rząd Brunszwiku za- 
rządził obsadzenie gmachów publicz 
nych przez policję. W Saksonji ogł>- 
szono pogotowie alarmowe. W Oldea 
burgu wydano szereg zarządzeń repre 
syjnych przeciw komunistom i soc- 
Jalnym-demokratom. 

Świadomie, czy przypadkowo pod 

palenie Reichstagu dało asumpt rzą- 

dowi Hitlera do rozgrywki ze zniena- 

widzonym marksizmem. Było do prze 

widzenia, że Hitler nie dopuści, aby 

ta rozgrywka odbywała się dopiero za 

pomocą kartki wyborczej. Wydawało 

się dziwnem, że w ciągu 4-ch tygodni 

po objęciu władzy przez nowy rząd 

bardzo delikatnie sobie on poczynał 

z komunistami i nie realizował swo- 

„ich zapowiedzi z poprzedniego okre- 

su. Dopiero dzień 27 lutego będzie po- 

czątkiem nowej ery w życiu Niemiec. 

Gzy atak Hitlera przeciwko komu 

nizmowi wywoła silny opór — trud- 

no przesądzać, W tej chwili szanse są 

nierówne. Instynkt wałki po stronie 

obozu nacjonalistycznego jest niewąt- 

pliwie więksży i siła jest za nim. A- 

le ażeby się utwierdzić przy władzy 

trzeba ponadto umieć rozstrzygnąć 

najważniejsze zagadnienia Rzeszy. 

Ten trudny egzamin oczekuje obóz 

nacjonalistyczny w dalszej przyszło- 

ści. Od niego będzie zależało jutro 

Niemiec. 

Testis. 

BERLIN (Pat). We wtorek wieczo 
rem opublikowany został dekret pre 
zydenta Rzeszy o obronie narodu nie- 
mieekiego przed terorera komunis- 
tów. Dekret uchyla postanowienia 
konstytucji w sprawie zagwarantowa- 
nia wolności osobistej, swobody sło- 
wa i prasy, koalicji i zgromadzeń, ta 
jemnicy listów oraz rozmów telefoni- 
cznych, nietykalności mieszkań: 
własności prywatnej. 

Surowe kary ciężkiego więzienia 
przewidziane są za epór wobec zarzą 
dzeń władz centralnych i krajowych. 
Już to Śmiercią, już te dożywetniem 
ciężkiem więzieniem karane będą 
zbrodnie zdrady stanu, podpalenia, 
zamachy z użyciem materjałów wy- 

  

buchowych oraz akty terroru. Kara 
śmierci, już to dożywotniego ciężkie- 
go więzienia przewidziana jest: 1) za 
zamachy na życie prezydenta Rzeszy, 
członków i komisarzy rządu Rzeszy 
eraz rządów krajów związkowych, 
2) za nakłanianie do rozruchów i do 
naruszania spokoju publicznego, 3) 
za uwięzienie osób z zamiarem uży- 
cia ich jako zakładników w walce po 
litycznej. 

Władze krajowe i komunalne obo 
wiązane są dostosować się de posta- 
nowień dekretu. W krajuch, gdzie to 
nie będzie uczynione, rząd Rzeszy bę 
dzie mógł we własnym zakresie prze - 
prowadzać powyższe zarządzenia de- 

kretowe. 

Masowe areszty wśród komunistów. 
BERLIN, (Pat). — Trwająca przez całą 

nec akcja policyjna przeciw komunistom: za 
Łończyła się aresztowaniem 100 osób. M. in. 
aresztowani zostali: znany pacyfista niemie 
eki Lehmann — Russbueldt, adwokaci Bar 
bach, Apfel i Litten, prof, Feliks Halle, zna 
ny komunistyczny poeia Ludwik Renn, poseł 
frakcji komunistycznej Remele. Pogłoski o 
aresztowaniu przywódcy frakcji komunistycz 
nej Reiehstagu, Torglera, dotychczas nie 10 
stały potwierdzone. 

Sledztwo prowadzone jest w gmachu pre 
zydjum policji, dekąd sprowdazono wszyst 
kich areszłowan, ych "Pow EG 

Gmach Reichstagu i plac Republiki oto- 
ezcne są nadal kordonami policji. 

Wiedług danych policyjnych, aresztowany 
podpalaez van der Luebke należy. do holer 
derskiej partji komunistycznej do t. zw. Zw. 
Spartakusa, Luebbie oświadczył w prezyd- 
jum policji, że czynu swego dokonał z chęci 
zemsty wGbec międzynarodowego kapitaliz 
mu, Przed dwoma laty zażądał on od władz 
paszportu zagranicznego na wyjazd do Rosji 
i od tej chwili ślad o nim w Holandji zagi- 
nął. Luebbe zaprzeczył, jokoby miał współ 
ników. Posęł holenderski w Berlinie odbył 

dziś dłuższą rozmowę telefoniczną ze swym 
rządem. 

BERLIN, (Pat). — Akcja policji zatacza 
eoraz szersze kręgi. Zmobilizowano oddziały 

policji kryminalnej oraz politycznej i for- 
macje pomocnicze szturmówek hitlerowskieh 
Władze wydały nakaz aresztowania ezłon- 
ków kcemitetu centralnego partji komunisty- 
cznej. Za ukrywającymi się posłami i działa 
ćzanii kcmunistycznemi zarządzono pościg. 
Wszystkie posterunki policyjne otrzymały na 
kaz aresztowania i ścigania usiłujących uciee 
zagranieę. Do południa dnia dzisiejszego are 
sztowano 130 ©sób. podejrzanych 07 udział 
w spisku. 

Wśród aresztowanych znajdują się dwaj 
przywódcy frakcji komunistycznej  Torgler 
i Kaspar, dalej redaktor „Weltbiińne* Karol 
Ossietzky, publicyści Kisoh i Muehsam oraz 
wielu przywódców komunistycznych orga- 
nizacyj zawodowych. Torgler dobrowolnie 
stawił się do dyspozycji władz policyjnych. 
Webece niebezpieczeństwa dalszych zama- 
chów został chsadzony przez policję gmach 
Sejmu pruskiego, przyczem dokonano na 
miejscu dokładnych oględzin całego budyn 
ku od piwnie aż do strychu. 

„Czasy parlamentarnej demokracji minęły © 
'.._ bezpowrotnie" 

— oświadcza szef biura rządu Rzeszy. 
BERLIN, (Pat). — Wie wtorek wieczorera 

w urzędzie spraw zagranicznych odbyła się 
konferencja, па której szef biura rządu Rze- 
szy dyr. Funk przedstawił zebranym dzienn: 
karzom zagranicznym przebieg ostatnich wy 
padków. Streściwszy postanowienia dekretu 
prezydenta Rzeszy, dr. Fumk zwrócił się z 
apelem do prasy zagranicznej aby w informa 
cjach swych unikała źródeł niepewnych. - 

Rząd obecny — oświadczył Funk — nie 
jest gabinetem przejściowym. Trzeba się po 
godzić z myślą, że potrwa om długo. W 
Niemczech rozpoczęła się mowa era. Czasy 
parlamentarnej demokracji minęły bezpowro 
tnie. Nie można lekceważyć niebezpieczeń- 

stwa komunistycznego. Dlatego rząd obecny 
zdecydowany jest walkę z komunizmem pro 
wadzić talk długo, dopóki nie będzie usunię- 

te miebezpieczeństwo bolszewickie. Za. poł 
roku cały świat zobaczy, czego Adolf Hitler 
dokonał w tym wzgłędzie w interesie Nie- 
miec i świata. 

Na zapytanie jednego z dziennikarzy, czy 
aresztowania pacyf'stów niemieckich pozosta 
ją w związku z zamachem na gmach Reich 
stagu, dr. Funk odpowiedział, że chodzi tu 
głównie o fakt popierania przez nich ruchu 
komunistycznego. Tego rodzaju robota bę 
dzie z całą bezwzględnością i brutalnie przez 
obecny rząd zwalczana. 

  

Projekty finansowe rządu francusk. przyjęte 
PARYŻ. (Pat.) Izba Deputowanych 

przyjęła wczoraj w 3 czytaniu 348 
głosami przeciwko 222 eałokształt pro | 
jcktów finansowych rządu. 

Rada Ligi wzywa do zakazu wywozu broni. 
Nowa platoniczna deklaracja w sprawie użycia siły. 

GENEWA (Pat). Rada Ligi Naro- 
dów na tajnem posiedzeniu postanowi 
ła zwrócić sie do wszystkich państw 
z zapytaniem, czy są gotowe uczestni 
czyć w zakazie wywozu broni i mater 
jału wojennego do Boliwji i Parag-- 
waju. 

Komitet redakcyjnv komisji polity 
cznej ustalił dziś tekst deklaracji 
państw europejskich w sprawie wy- 
rzeczenia się użycia siły. Tekst opie- 
wa: 

„Podpisane rządy ożywione pra- 
gnieniem przyczynienia się do postę- 
pu rozbrojenia przez wzmożenie wza 

jemnego zaufania między narodami 
w Europie zapomocą deklaracji, za- 
braniającej wyraźnie odwoływania 
się do siły w warunkach, w których 
pakt paryski zakazuje odwołania się 
do wojny — ponownie uroczyście o- 
świadczają, że w żadnym wypadku nie 
odwołają się między sobą do użycia 
siły jako instrumentu polityki naro- 
dowej“. 

W dyskusji delegat sowiecki Do- 
wgalewskij, noparty przez delegację 
turecką wznowił zastrzeżenie prze- 
ciwko ograniczaniu tej deklaracji dla 
Europy. 

Zmiany w rządzie Ukrainy Sow. 
MOSKWA (Pat). W rządzie Ukra- 

iny sowieckiej nastąpiły wielkie zmia 
ny. Pierwszym zastępcą prezesa Ra- 
dy Komisarzy Ludowych został były 
radca poselstwa sowieckiego w Wasc- 
sząwie prof. Ejubczenko, drugim za- 
siępcą oraz prezesem  Gosplanu U- 
krainy — dołychczasowy komisarz 
ludowy oświaty: i były konsul sowie- 
cki we. Lwowie Skryppik, komisa- 
rzem ludowym oświaty — dotychcza 
sowy komisarzyludowy inspekcji ro- 
botniczo-włościańskiej i zastępca pre 

zesa rady komisarzy ludowych Za- 
tomskij, trzecim zastępcą prezesa ra- 
dy komisarzy ludowych oraz komisa- 
rzem ludowym inspekcji robotniczo- 
włościańskiej Suehomlin. Natomiast 
były prezes Gosplanu Ukrainy i zastę 
pea prezesa rady komisarzy ludowych 
Dudnik został zastępcą prezesa Gos- 
planu. Moskiewskie koła zagraniczne 
przypisują powyższym zmianom per- 
sonalnym doniosłe znaczenie polity- 
czne. 

—--000-— 

Goering objął kierownictwo 
śledztwa 

BERLIN. (Pat.) W nocy odbyła 
się konferencja w pruskiem minister- 
stwie spraw wewnętrznych w sprawie 
dalszej akcji przeciwko sprawcom po- 
żaru. Kierownictwo ujął w swe ręce 
minister Goering. W prezydjum poli- 
cji wyłoniono specjalną komi:ię dla 

przeprowadzenia śledztwa. ! 

Kto jest sprawcą? — pyta 
„Vorwarts“. 

BERLIN. (Pat.) Poranny „Vorwa- 
erts“, pisząc 0 požarze Reicstagu, za- 
uwaža: 

Jeżeli prawdziwe są pogłoski, że 
zaszedł fakt podpalenia, to sprawców 
szukać należy wśród tych kół, które 
przez swój czyn chcą dać wyraz nie- 
nawiści wobec systemu parlamentary- 
zmu. Czyż miał to być sygnał? — za- 
pytuje dziennik. Zap.awdę życzyćby 
scbie należało, aby ten pożar oświecił 
cały naród niemiecki. 

Protest socjalistów. 
BERLIN, (Pat). — Zarząd frakcji soejał. 

demckratycznej Niemiee ogłosił komunikat; 
w którym kategorycznie protestuje przeciw 
ko wszelkiego rodzaju próbom przypisywa- 
nia partji socjal — demokratycznej jakiej- 
kciwiek łączności z zamachem na Reieh- 

stag. : 

W Londynie nie wierzą 
oficjalnym wersiem. 

LONDYN, (Pat). — Pożar gmacha Reich 
stagu wywołał w Londynie olbrzymie wraże 
sie. Nikt nie daje wiary wersji ofiejalnef 
hitlerowców, że Reiehstag podpalili komu- 
miśei. Wszyscy zogodnie stwierdzają, że Ko- 
munišci są najmniej zainteresowani w sa: 
botowaniu prace parlamentu, albowiem Reich 
stag pozostawał jedyną wolną trybuną, z któ. 
rej komuniści mogliby swobodnie przema- 
wiać i jedyną polityczną instytucją, w której 
dzięki swej liczebności mogli Gdgrywać pew- 
ną rolę. : + 
Wszystko wskazuje na partję hitlerowską 

jako jedyną, która z podpalenia Reichstagu 
ciągnąć będzie korzyści politycżne. Daje to 
hiterowcom zdaniem - wpływowych  polity- 
ków angielskich możność zastosowania ska- 
tecznych represyj przeciwko komunistom i 
socjalistom i wpłynie na wynik niedzielnych 
wyborów, ponadto umożliwi to przeniesiente 
obrad Reichstagu z Berlina do innego mie- 
sta, będącego pod regimem hitlerowskim. 

Popołudniowy „START* wprost oskarża 
organizację hitlerowską o podpalenie Reich 
stagu, zaopatrując wiadomości z Berlina w 
olbrzymi nagłówek: „Pożar Reichstagu -- 
propagandą wyborczą*. Dziennikowi angieł- 
skiemu wydaje się podejrzaną okoliczność. 
że aresztowany rzekomy holenderski komu- 
nista miał przy sobie zarówne paszport zag- 
raniezny jak 1 wiele innych dokumentów. 
ułatwiających policji stwierdzenie jege toż- 
samości. 

„Evening Standart* pisze: „Bylibyśmy zdzi 
wieni gdyby świat uwierzył  hitlerowcom, 
że podpalenie Reiehstagu było dziełem komu 
nistów*. Niemiceka partja komunistyczna nie 

' jest tak dalece pozbawiona zdrowego rozsąd 
ku. Pcźar parlamentu jest bardzo szczęśli- 
wym wypadkiem dia hitleroweów. 

Zniszczony gmach Reichstagu 
BERLIN, (Pat). — Spalony gmach 

Relenstagu zbudowany został przez archi- 
tekta Wallota. — Całość budowy utrzyma- 
na była w stylu późnego renesansu włoe- 
kiego. Fasada budowy wychodziła na plae 
republiki, na którym wznosi się znana ko- 
lumna zwycięstwa (Sieges — Siiule). Ozdo- 
bą gmachu była bogato złocona kepuła, wspa 
rta na 4 filarach. Keszt budowy gmachu 
wynosił 23 miljony marek, в czego na samą 
kopułę wypadło około 3 mijonów. 

Wezerajszy pożar wyrządził olbrzymie 
szkody. Zupełnemu zniszczeniu uległa głów 
na sala posiedzeń parłamentu, w której pe- 
zostały jedynie poezerniale ściany. Doszczęt 
nie spłonęły meble, trybuny, boazerje. — 
Zarysowane filary z trudem utrzymują cięż 
kie bałkony, które każdej chwili grożą rawa 
leniem. Czego nie strawił ogleń, to zniszeza 
ne zastał przez wodę, której obficie musia 
ła używać straż ogniowa, de gaszenia poża 
ru. Poza salą posiedzeń zupełnemu zniszeze 
niu uległy mniejsze sałe posiedzeń, przyłe- 
gające do kuluarów, oraz restauracje Reich- 
stagu. Trybuny dla prasy i publiczności ru- 

nęły. : 
Z wielkim trudem powiodło się uratować 

bibijotekę parlamentu, zawierającą wiele 
cennych rękopisów i dokumentów historycz 
nych. Uszkodzone lub zniszezone są mar- 
mury, lustra, dywany, oraz dzieła sztuki zdob 
niezej, w które wnętrze gmachu było boga- 
to wypasażone, Reichstag, podobnie jak wszy 
stkie budynki rządowe, nie był ubezpicezo- 
ny. Odbudowa gmachu potrwa co najmniej. 
rok. De tego czasu nowy parlament obrade- 
wać będzie w gmachu Sejmu praskiego. 

Zamknięcie lokali 
komunistycznych. 

BERLIN, (Pat). — W. ciągu dnia dzisiej 
szego policja zamknęła wszystkie kokale bę- 
dąte zbornemi punkiami członków. partji ke 
mumistyeznej. a
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Komitet Ekonom. Ministrów 
przedłuża ochronę bezrobotn. 

przed eksmisją. 

WARSZAWA. (Pat.) Dzisiaj o go- 
dzinie 10.30 odbyło się pod przewod- 
nictwem p. premjera Prystora posie- 
dzenie Komitetu Ekonomicznego Mi- 
nistrów, na którem rozpatrywano w 
dalszym ciągu sprawy, związane z za- 
trudnieniem bezrobotnych i z urucho- 
mieniem z wiosną robót publicznych. 
Niezależnie od powyższego, biorąc pod 
uwacę ciężką sytuację bezrobotnych, 
Komitet Ekonomiczny postanowił 
przedłużyć na okres letni t. zw. mora- 
torjum mieszkaniowe dla bezrobot- 
nych, polegające na ochronie przed 
eksmisją bezrobotnych, zamieszuk ją- 
cych jeduo i dwuizbowe mieszkania. 
Moratorjum to, obowiązujące w okre- 
sach zimowych, rozszerzone zostanie 
na czas od 1 kwietnia do 31 paździer- 
nika r. b. podobnie jak to miało miej- 
sce w lecie roku ubiegłego. 

W związku z jutrzejszem uroczy- 
s em otwarciem linji kolejowej Herby 
Nowe—Gdynia Komitet Ekonomiezny 
przedyskutował sprawę tymczasowej 
ekspłoatacji tej linji oraz zagadnienie 
stosunku PKP do Francusko-Polskie- 
go T-wa Kolejowego w tym okresie. 
Ponadto Komitet Ekonomiczny pov - 
ziął uchwałę w sprawie opracowania 
ustawy, regulującej wywóz produktów 
rolniczych. : NSW: 

Posiedzenie Rady Naczelnej 
Związku Strzelerkiego. 

W niedziełę, dnia 26 b. m., w saii 
konferęncyjnej Państwowego Urzędu 
W.F.iP. W. w Warszawie odbyło się 
pod przewodnictwem prezesa Zarzą- 
du głównego mec. Paschalskiego dru- 
gie posiedzenie rady naczelnej Związ 
ku Strzeleckiego. W obradach wziął 

m in. udział komendant głwny Związ 
ku Strzeleckiego, ppłk. dypl. Rusin. 

Na zebraniu omówiono szereg bie 
żących spraw administracyjnych. W 
przerwie południowej członkowie ra- 
dy naczelnej wzięli udział w akad-- 
mji urządzonej z okazji święta nar>- 
dowego Estonji. (Iskra). 

Ustawa akademicka w Komisji 
Senatu. 

Poprawki do art. 3 i 11. 

WIARSZAWIA, (Pat). — Senacka komisja 
oświaty i kultury pod przewodnictwem Sen. 
Zakrzewskiego przystąpiła dzić do. debat nad 
rządowym projektem ustawy o szkołach aka 
demickich. Na posiedzeniu obecny był min. 
Jędrzejewicz i wicemin. ks. Żongołłowicz. 

Sprawozdawca projektu sen. Rostworow- 
ski zgłosił między innemi poprawkę do art. 
3 w tym kierunku, ażeby prawo tworzen'a : 
zwijania wydziałów, oddziałów, studjów, zak 
ładów i katedr nadać Radzie Ministrów. -- 
Sen. Thullie wniósł, ażeby to prawo powie- 
rzyć ciałom ustawodawczym. Sen. Głąbiński 
4 Wasiutyński z Klubu Nar. wnieśli o pozo- 
stawienie tego prawa, jak i przewiduje pro- 
jekt ustawy, ministrowi oświaty ztą zmianą, 
że prawo to może być wykonane przez mi- 
mistra jedynie na wniosek Rady Wydziału, 
względnie Senatu. 

Następnie sen. Rostworowski zgłosił pop 
zawkę do art. 11 projektu, stanowiącego, że 
rektor czuwa mad jporządkiem na terenie 

szkoły i jest włdany wezwać pomocy orga- 
mów bezpieczeństwa, gdy uzna to za koniecz 
ne. Do punktu 2 tegoż artykułu referent pro 
ponuje dodač poprawkę: „w wypadkach na 
głego niebezpieczeństwa” oraz że o wkrocze 
miu władz bezpieczeństwa natychmiast za- 
wiadamia się rektora. Min. Jędrzejewiez wy 
jaśnia, że art. 11 wywołał dużo nieporozu 
mień. Następnie podkreśla, że myślą prze- 
wodnią tego artykułu było utrudnienie: dostę 
pu policji na teren uniwresytetu, że art. 27 
ustawy z roku 1920 zbyt szeroko traktował 
te rzeczy, a więc Min. chodziło o zwężenie 

interpretacji art. 27 dotychczas obowiązują- 

ćej ustawy i z zupełnie niezrozumiałych p>- 
wodów intencje najlepsze Ministerstwa były 

błędne interpretowane przez opinję publicz- 

ną. 
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Pan Prezydent Rzeczypospolitej miano 
wał dotychczasoawego podsekretarza stanu 
'w Ministerstwie Opieki Społecznej p. Kazi- 
mmierza Rożnowskiego podsekretarzem stą- 
mu w Ministerstwie Skarbu. 

Zdjęcie nasze przedstawia nowego pod- 
sekretarza stanu w Min. Skarbu. 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej miano- 

wał posła na Sejm dr. Kazimierza Ducha. 

podsekretarzem stanu w Ministerstwie Op:e- 

ki Społecznej. 

Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę p. 
wiceministra dr. Ducha. 

Krach bankowy w St. Zjedn. rozszerza się, 
NOWY JORK. (Pat.) Kryzys ban- 

kowy w Stanach Zjednoczonych zwię- 
ksza się z każdym dniem. Nadzwyczaj 
ne zarządzenia zostały wydane rów- 
nież w Columbus (stan Ohio), w Har- 
risburgu (stan Pensylwanja), w Do- 

ver (stan Delebara). Liczba banków 
zagrożonych w stanie Ohio wynosi 
obecnie około 100. Kryzys osiągnął 
obecnie również stany Arkansas i Ken- 
tucky. 

Eksplozja skroplonego tlenu. 
3 osoby poniosły Śmierć. 

BERLIN, (Pat). W jednej z fabryk w No 
rymberdze nastąpiła w poniedziałek po po- 
łudniu eksplozja butli skroplonego tlenu, któ 
ra pociągnęła za sobą 3 ofiary Śmiertelue. 
Przyczyna wybuchu dotychczas niewyjaśnio 
na. Kierownik zakładów fabrycznych i me- 
chanik ponieśli Śmierć na miejscu. Drugi 
mechanik zmarł w drodze do szpitała. Bu- 
dynki fabyczne noszą liczne ślady eksplozji, 
Ramy okienne, a częściowo i ściany zostały 

wyrwane. W) całej okolicy powyłatywały 
wszystkie szyby. Oddział maszyn, w którym 
nastąpił wybuch, przedstawia obraz zupeł- 
nego zniszczenia. Głuchy huk wybuehu za- 
alarmował całą ludność okoliczną, która, 
przerażona, zaczęła się gromadzić dokoła 
rozległych terenów fabrycznych, W; mieście 
ta nowa katastrofa wywołała wielkie przy 
gnębienie. Zakłady fabryczne natychmiast 
przerwały pracę. 

  

Seńat uchwalił budżet i ustawę skarbową. 
WiARSZAWIA, (Pat). — Na wtorkowem 

plenarnem posiedzeniu Senatu przystąpiono 
do rozprawy nad budżetem monopoli, po- 
czem sen. Szarski (BB.) zreferował budżet 
emerytur, zaopatrzeń, rent imwalidzkich 
pensyj, następnie zaś budżet długów państ 
wowych. Wkońcu referent sen. Szarski prze 
szedł do budżetu Min. Skarbu. Jako najważ 
niejszy wypadek w dzidzimie walutowej mów 
ca podkreśla przejście Polski do czystej wa- 
luty złotej. 

  

  

  

LODZIE - SZAKALE W GŁĘBI AFRYKI. 
TEROR, SZANTAŻ i ZBRODNIA NA USŁU- 
GACH CZARNEJ MAGJI U MURZYNÓW 

AFRYKAŃSKICH. 

Olbrzymi „Czarny Ląd kryje w sobie nie 
jedną jeszcze, niedoeieczoną tajemnieę. Jak 
w każdem środowisku ludzi, tak i pomiędzy 
murzynami afrykańskimi działają zbrodni- 
eze bandy, szajki szantażystów i terorystów. 
popełniających mordy, sicjących postrach i 
żerujących na tubylcach. Sposoby ich walki 
są najbardziej barbjarzyńskie, jakie sobie 
można wyGbrazić, a jednocześnie djahelsko 
wyrafinowane, Czarna magja, którą się po- 
sługują, dodaje jeszeze ich zbrodniom ponu- 
rej i potwornej grozy. 

KLAN „LUDZI — LAMPARTÓW*. | 

W. głębi Afryki, na północ od Bomeli, is- 
tnieje plemię Bastuasiac, wśród którego wyt 
worzył się groźny klan „łudzi — lampartów* 
Niegdyś plemię to zajmowało się fabrykacją 
broni. Znając tajemnieę przetapiania metali, 
zaopatrywali oni okolicznych tubylców w lan 
ce i miecze. Później przyszły inwazje Ara- 
bów, a wreszcie zjawił się biały człowiek, 
Czarownicy tego plemienia nie dali jednak 
za wygraną. Założyli tajny związek, który 
terorem rządził na ołbrzymiem terytorjum. 
ściągając bezlitośnie ogromne podatki. 

(W. chwili obecnej terenem ich zbrodni- 
czej działalności jest Kongo. Klan „ludzi — 
lampartów* ma swoją siedzibę w lasach Па 
ri i Nepoko, Obliczają, że w ciągu dragicj 
połowy 1931 roku popełnili oni 23 mordy. — 
Nikt jednak nie byłby w stanie podać dok- 
ładnej eyfry ani dowodów ich zhordni. Z 
piekielnem wyrafinewaniem umieją zatrzeć 
za sobą wszelkie ślady. Zabijają swoje otia- 
ry w okolicach nawiedzanych prezz lamparty 
i do; tego bronią, która opózostawia takie 
same ślady, jak zęby drapieżey. Dlatego przył 
gnęła do nich nazwa ludzi — lampartów. Ni 
gdy swej ofiary nie pozostawiają na mi:j- 
scu zbrodni .Są tak silnie zorganizowani, 
budzą taki postrach, że nawet gdy się wyk- 
ryje świadka ich morderstwa, niepodobień- 
stwem jest cokolwiek od niego wydobyć. 

Przed rokiem aresztowano w Kongo jede 
nastu pigmejów, którzy byli w stosunkach 
z klanem „ludzi — sząkali*. Przesłuchiwa- 

no ich calėmi tygodniami, nie żałuiąe batów, 
wkońcu skazano na Śmierć wszystkich jede- 
nastu Mimo to nie powiedzieli nie. 

SEKTA TRUCICIELI I MORDERCÓW 
BAZWEZI. 

Jeszcze groźniejsza od „ludzi — lampar- 
tów* szajka morderców grasuje w lasach. 
Tanganika. Nalęży ona do plemienia „Baz- 
wezi*, O ile tamci nie mają naogół odwagi 
atakować ludzi białych, to Bazwczi w ciągu 
zeszłego roku sprzątnęli conajmniej  czte- 
rech. Im mianowicie przypisują tajemnicze 
zniknięcie pewnego. misjonarza, który za- 
mieszikwał w wiosee rybackiej nad jezio- 
rem Tanganika. Misjonarz był chory, mógł 

  

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

podaje do wiadomości, że z dniem 1-g0 marca r. b. występować będzie 

komiczno-=taneczny duet CUTTY 
oraz tancerka HENIA HENRY. Restauracja czynna do godz. 3-ej w nocy. 

TECHNOKRACJA. 
Najnowsza teorja ustroju gospodarczego Świata. 

W dzisiejszej dobie spiętrzonych i 
piętrzących się coraz bardziej trud- 
ności gospodarczych, politycznych, 
społecznych i moralnych, objętych 
wspólną nazwą kryzysu, szuka się, 
rzecz prosta środków, któreby wska- 
zały znękanej ludzkości nową, właści- 
wą drogę. Zagadnienie środków ratua 
ku gospodarczego jest szczególnie ak- 
tualne w krajach, o wysoko rozwinię- 
tym przemyśle, gdzie sprawa nadpro 
dukcji i bezrobocia wysunęła się na 
pian pierwszy. Nietrudno się domyś- 
leć, że krajem takim są przedewszyst- 
kiem Stany Zjedn. Am. Półn. Tam też 
rodzą się i upadają mniej lub więcej 
fantastyczne projekty zwalczania kry- 
zysu. Z projektów takich, zrodzonych 
na gruncie amerykańskim zwrócił na 
siebie powszechną uwagę projekt, a 
właściwie teorja niejakiego Hovarda 
Scotta. Wybitny ten ekonomista ame 
rykański wystąpił mianowicie z teorją 
t. zw. technokracji. Wywody Howarda 
(poparte cyframi) ujawniły dużą siłę 
sugestywną zdobywając szybko rvz- 
głos i szerokie rzesze zwolenników. 

Pozwólmy jednak mówić samemu 
Howardowi Scott'owi. Na łamach no 
wojorskiego „Harper's Magazine* wy 
powiada on zasadnicze tezy swej inte- 
resującej teorji. 

„Ameryka znajduje się dziś w ago- 
nji, gdyż w ciągu lat całych zamiast 

mierzyć pracę w jednostkach energji, 
mierzono ją w dolarach. Wszystko za- 
leży zaś od energji. Eenrgja — to zdol 
ność pracy. Praca stanowi przeinianę 
energji. Wyładowując energję prze- 
kształcamy surowce ma produkty 
fabryczne, nadające się do konsumc;1. 
Dzieje rodzaju ludzkiego są walką o 
energię. Człowiek odkrywał kolejno 
energję zawartą w węglu kamiennym, 
w nafcie, w elektryczności. Dziś czło- 
wiek usiłuje wydobyć energją drogą 
rozkładu atomów. Niezależnie od for- 
my w jakiej energja się przejawia, 
zawsze można mierzyć energję w jed- 
mostkach pracy (erg joule) lub ciepła 
(katorja). Fakt ten ma znaczenie pier- 
wszorzędne. Dopiero przez uznanie te- 
go faktu zdoła się rozstrzygnąć prob- 
lemy społeczne. Siła nabywcza dolara 
może się zmieniać z dnia na dzień, 
podczas gdy jednostka ciepła przy pra- 
cy jest tła sama w roku 1900, 1929, 
1933 czy 2000. 

Rozporządzając energją możemy 
żyć i produkować to co nam jest po- 
trzebne. Bez energji zginęlibyśmy. 
Nie innego tylko energja przyczynia 
się najwięcej do tworzenia bogactw 
materjalnych. Dzisiaj kryzys gospodar 
czy nie polega na trudnościach, dozna- 
wanych przy produkowaniu bogactw 
materjalnych. Zdolność produkcyjna 
Ameryki jest tak wielka, że Ameryka- 

być również porwany przez hijeny, ale jed 
noczesne zniknięcie jego boya wzmacnia pa 
dejrzenie przeciwko Bazwezi. Oni także za- 
mordowali pewnego kolonistę holenderskie 
go, który przepadł jak kamień w wodę. 

Mord u Bazwezi podniesiony został do 
godności - religijnego rytuału. Ktokolwiek 
chce należeć do sekty Bazwezi, musi wpierw 
zabić najbliższego krewnego, aby dać dowód, 
że jest nieezuły na żadne względy i | moż- 
na mieć do niego bezwzględne zaufanie, 

Strasziiwa ta banda morderców uprawia 
również na wielką skalę trucicielstwo. Uży- 
wają eni jakiegoś płynu, który po wypiciu 
powoduje obłąkanie. Jednego razu traper an 
gielski Patterson natknął się w głębi dżun- 
gli Mtana na młedą dziewczynę murzynkę, 
która zdradzała objawy pomieszania zutys- 
łów. Odprowadził ją do najbliższej osady i 
oddał pod opiekę lekarzy. Ten stwierdził, że 
dziewczyna jest „wazimu sumu“, to znaczy, 
że jakaś nieznana trucizna przeprawiła ja 
© szaleństwo. Dopiero po czterech tygodniach 
leczenia nieszczęsna murzynka edzyskała ro- 
zam. 

SŽATANSKO WYRAFINOWANE KATUSTE. 

Barwesi oddają się najdzikszym prakty- 
kom z czarnej magji. Cechą ich jest przera- 
żające wprost okrucieństwo. W, najbardziej 
ehorobliwej * zboczonej wyobraźni zbrodnia 
rza białej rasy nie mogłoby się wyjąc ceś 
podobnego. 

Do tego rodzaju okrutnych obrzędów na- 
leży „taniee umarłych* Bazwesi. Ekspedycja 
karna, wysłana przeciw Bazwesi naskutek po 
pełnionych przez nich mordów, odkryła gro- 

zą przejmujące rzeczy. 

  

Stulecie teatru Wielkiego. 
Czasy Królestwa Kongresowego by 

ły tym — krótkim — okresem, gdy 
naprawdę dbano o upiększenie i arty 
styczną rozbudowę naszej stolicy. Gdy 
muieszczący się w za ciasnym pałacu 
Krasińskich teatr potrzebował nowego 
lokalu, powstał komitet z gen. Zającz 
kiem na czele, który powierzył budowę 
znakomitości włoskiej, architektowi 
Antoniemu Corazziemu. Siedem. lat 
trwała budowa pod kierownictwem Ko 
zubowskiego, który zmienił nieco plan 
Włocha. 3 : 

Na pierwszy ogień w nowym gma- 
chu poszedł Rossiniego „Cyrulik Se- 
wilski* (24. lutego 1833 r.) z wielką 
galą wystawiony w obecności Namie 
stnika Królewskiego i innych znako- 

mitości. : 
Kilkakrotne przeróbki, to zbrzydza 

jące to znów przywracające Teatrowi 
jego piękny klasyczny charakter, brzy 
dkie zabudowania placu wreszcie, nie 
potrafiły zniweczyć piękna tej jednej 
z najwspanialszych pereł architektury 

stolicy. będ 
Historja teatru, to nietylko rewja 

nie mogliby żyć w ciągu 1000 lat ze 
swemi obecnemi zasadami, pod warun 
kiem jednak, że wyrzekną się systemu 
cen. 

W czasach, gdy nie było jeszcze 
maszyn, całą pracę wykonywał czło- 
wiek. Wkspółczesna maszyna, która 
pracuje całą dobę bez przerwy (a nie 
jak człowiek tylko w ciągu 8 godzin) 
rozwinąć może energję 9 miljonów 
razy większą niż energja pojedyńcz=- 
ge człowieka. Cztery potężne turbiny 
rozwijają energję odpowiadającą pra- 
cy 120 miljonów Amerykanów. Ener- 
в)а rozwijana przez wszystkie znajdu- 
jace się dziś w St. Zjedn. maszyny 
przeważa 50 krotnie energję, na jaką 
może się zdobyć cała dorosła ludzkość 
kuli ziemskiej. Fakt ten świadczy, że 
znaczenie człowieka jako robotnika 
zmniejsza się coraz więcej i że znacze- 
nie energji, rozwijanej przez maszy- 
nę jest pierwszorzędne. Niepodobna 
też byłoby wyrzec się maszyn drogą 
powrotu do pracy ręcznej. Rolnictwo, 
o którem się powiada, że jest podsta- 
wą narodowej gospodarki amerykań- 
skiej absorbuje zaledwie 7 proc. całej 
energji w kraju. 

Liczba zatrudnionych w przemy- 
śle robotników osiągnęła w Stanach 
Zjedn. Ameryki Półn. swe maximum 
w 1912 r. poczem zaczęła spadać. Na- 
tomiast produkcja osiągnęła swój 
szczyt w 1929 r. Tłumaczy się to wtaš- 
nie udoskonaleniami technicznemi, 
które pozwoliły zastąpić ludzi przez 
maszynę. Jeżeli chodzi o przemysł sta 
lowy, w 1900 r. dał on 11 milj. tonn 

W jednej z chat murzyńskich znalezione 
ezarownika — starca siedzącego przy egni- 
sku. Obok niego, na skórze cieęcej, leżały 
dwa ciała, razem związane, młodego murzy- 
na i młodej murzynki, Ta ostatnia była nie 
żywa. 

Czarownik, mający na głowie eoś w ro- 
dzaju hełmu z drzewa z dwoma rogami, go 
tował przy ogniu jedzenie. Co pewien czas 
kościaną łyżką wybierał z garnka kawałki 
mięsa i kładł je do skostniałej ręki nieżywej 
murzynki, Wymawiał kilka magicznych zak- 
lęć, peczem przywiązany do trupa mężczyz- 
ma zjadał mięsc, wyiberając je zębami z peś 
ród złodowaciałych palców murzynki. Reękę 
jej miał przywiązaną do swojej własnej i za 
każdym razem, chcąc jeść, musiał ją podno- 

sić do ust. 
Okpropna ta scena wyjaśniła się później. 

Przywiązany do trupa murzyn był kandyda- 
tem do sekty Bazwesi. Jako taki musiał speł 
mić kilka warunków, poczynając od morder 
stwa. Zabił więe najpierw swojego brata, a 
następnie siostrę. Przywiązano go do trupa 
siostry i razem z nią wrzueono do dołu, wy 
kopanego na połanie leśnej. Nad grobem tym 
eo wieczór «Hbywła się potworna stypa, 
połączona z piciem krwi i tańczeniem maka 
bryeznego „tańca umarłych, Po kilku 
dniach nowego członka sekty, ciągle przy- 
wiązanego do własnej siostry, którą zamoór- 
dewał, przeniesiono do chaty czarownika, 
gdzie poddano go estatniej próbie: przez trzy 
dni z rzędu miał jeść z ręki umarłej. 

Z trudem przychodzi nam pojąć, że w 
prymitywnych umysłach czarnych rodzą się 
pomysły tak szatańsko wyrafinowanych ter 

tur i katuszy. G. n.). 

TRRDGSSEWNCH 

Kronika  telegraficzna. 
— Strajk kolejarzy w Austrji wybucnł 

1 marca i będzie trwał od godz. 9 do 11 
przed południem. Międzynarodowe pociągi 
doznają opóźnienia. Pociąg warszawski. któ 
który odchodzi do Wiednia o godz. 11, przy- 
pędzie do Wiednia dopiero o godz. 13. 
PAEIRTTSASTAKIITINAT IKOS ROAD TNT 

АРВЮ у ERA 
OTRABKI 

do mycia twarzy zamiast 
mydła. Idealnie oczysz- 
czają pory skóry, pobu- 
dzają transpirację i utrzy- 

mują gładką czystą cerę 

  

największych talentów twórczych i ak 
torskich, które się zapisały na zawsze 
w historji sceny polskiej, ale i historja 
pracy nad zachowaniem odrębności i 
rozwojem kultury artystycznej pol- 
skiej. 

"Na jubiłeusz stulecia — wystawia 
Teatr Wielki „Cyrulika Sewilskiego', 
operę, którą rozpoczął swą bogatą, hi 
storyczną działalność przed stu laty. 

stali, pochłaniając 600 miljonów go- 
dzin pracy ludzkiej. W 1929 r. pro- 
dukcja stali wyniosła 58 milj. tona 
pochłaniając 770 milj. godzin pracy. 
Tak więc wyprodukowanie jednej ton- 
ny stali w 1900 r. wymagało 70 go- 
dzin pracy, „aś w 1929 r. tylko 13 
godzin. Cyfry te wymownie świadczą 
do jakiego stopnia dało się dzięki udo- 
skonalonym maszynom zaoszczędzić 
energję. 

Mechanizacja postępuje coraz bar- 
dziej. Kryzys wcale mie powstrzyma 
tego procesu. Postęp techniczny kro- 
czy naprzód tak szybko, że przemysło- 
wiec, który mabył nowoczesną maszy- 
nę, zwykle nie zdąży jej wyzyskać do 
tego stopnia, by pokryła swe koszty, 
pojawia sie bowiem maszyna już udo- 
skonalona. Tak np. pierwsza turbina 
Qurtis'a zbudowana dla elektrowni In- 
sulla w Chicago w 1923 r. po 6 latach 
musiała być usunięta, mimo iż do- 
skonale jeszcze funkcjonowała. W mię 
dzyczasie wynaleziono bowiem turbi- 
ny ulepszone. Po dziś dzień natomiast 
grupa Insulla płacić musi raty za ową 
pierwszą turbinę. Podobne fakty s4 
zjawiskiem  powszedniem w każdej 
dziedzinie przemysłu amerykańskie- 
go. Maszyna nie zdąży opłacić samej 
siebie, gdyż wypiera ją nowa, ulepszo- 
na. Przemysłowcy zaciągają pożyczki 
by opłacić zarówno koszta dawnych 
jak i nowych maszyn. Proces ten nie 
ustaje. Wystarczy powiedzieć, że tego 
rodzaju zadłużenie przemysłowe Ame- 
ryki, wyraża się obecnie astronomicz- 
ną cyfrą 280 miljardów dolarów. 

Przystąpiono do debaty nad ustawą skar 
bową. Sprawozdawca sen. Szarski oświadcza, 
że ma pełną nadzieję, iż budżet będzie przez 

rząd wykonany w sposób racjonalny. 
Przystąpiono do głosowania. 
Wi ustawie skarbowej zmniejsza się ogól- 

ną sumę wydatków na dwa miljardy 557 mil 
jonów 980 tysięcy 694 złotych. Wi artykule 
III ustawy skarbowej ogólna suma docho- 
dów wynosi 2 miljardy 58 miłjonów 931 ty 
sięcy 881 złotych. Deficyt budżetowy po pon 
rawkach Senatu wynosi 399 miljonów 48 
tysięcy 813 zł. 

Następnie Senat uchwalił całą ustawę skar 
bową wraz z preliminarzem budżetowym 
Ponadto przyjęto szereg rezolucyj komisji 
budżetowej m. in. Senat wezwał rząd, aby 
w stosownej chwili na forum międzynarodo 
wem wysunął żądanie Polski o przyznanie 
jej kolenij zamorskich. 

Następne posiedzenie Senatu odbędzie się 
4 marca o 1 Orano. Za budżetem i ustawą 
skarbową głosowaili senatorowie BBWR, oraz 
senatorowie Makarewicz i Thullie ze stron- 
nictwa Chrześ ńskiej Demokracji. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NIESŁABNĄCY SZOWINIZM. 

Niedawno na łamach radykalnego „Taau- 
tos Balsas“ ukazał się bojowy artykuł pióra 

Głladis'a zatytułowany „Fala polonizacji w 
Litwie*. 

Przytoczymy tu niektóre ustępy tego arty 
kułu charakteryzujące tendencje lit. sfer na- 

cjonalistycznych. — „Należy poważnie zająć 
się opracowniem planu, któryby. położył 
kres apetytom polskim i powstrzymał falę 
wzmagającej się polonizacji w Litwie Wiago 
mem jest, że akcja polonizacyjna, prowadzo 
na jest obecnie w Litwie bardziej intensyw- 
mie niż w pierwszych latach miepodległości 

Po nieudanej próbie rozszarpania młode- 
go Państwa Litewskiego. Orzeł Biały posta 
nowił dopiąć swego celu przy pomocy wal- 
ki kulturalnej. 

Polonizacja odbywa się obecnie w Lit- 
wie na czterech frontach: 

1) przy pomocy spolonizowanego ziemiań 
stwa; 

2) pdłonizujących unzędników: pracują- 
cych w lit. instytucjach państwowych; 

3) przez kościół i 4) przez szkoły po! 
skie. ^ 

Ziemianie litewscy. do dziś dnia ani. odra 
binę się nie zlitewszczyli i jak powiada 
Maizonis „Ojczyzna im pachnie a nie nasza 
„tevyne“. 

IDo dziś dnia w domach ich rozbrzmie- 
wają pieśni polskie, panują połskie tradycje 
i czczone są zaśniedziałe herby pańskie! 

Dotąd tańczą oni ulubionego mazura : 
inne przestarzałe tańce polskie. 

Największem jednak ich marzeniem jest 
odzyskanie utraconych majątków i stworze 
mie większych gniazd polskich w Litwie, by 
móc czemprędzej zaprosić legiony polskie i 
oświecić kraj litewski łuną pożarów płoną- 
cych chat ochotników. 

To też popierają oni wszelkiemi siłanu 
szkoły, księgarnie i inne kulturalne instytucje 
polskie by w ten sposób wzmocnić ducha 
polskiego. Ziemianie kształcą swe dzieci w 
szkołach polskich i wychowują je w duchu 
polskim. 

Cel ich jest wyraźny: rozszerzenie ruchu 
polonizacyjnego, wzniecenie ruchu polskie- 
go ma terenie całej Litwy i położenie kresu 
egzystencji „Państwa chlopow“ 

— Rozprawiwszy się w tak nieskompl:- 
kowany sposób z ziemiaństwem polskiem w 
Litwie, „Tautos Balsas“ zabiera się do resz- 
ty społeczeństwa polskiego'w Litwie i pisze: 
„Polonizujący urzędnicy lit. instytucyj pań- 
stwowych część swych poborów przeznacza- 
ja na utrzymanie szkół polskich i opracowu 
ją plany zburzenia Litwy na wypadek pow 
stania polskiego. 

IW! wielu kościołach Litwy księża sa apo- 
stołami pracującymi na korzyść Polski. Od- 
prawiają oni nabożeństwa w języku polskim 

      

Wszystkie te bołączki zawdzięcza 
Ameryka systemowi cen, datujących 
się z czasów, gdy pracę wykonywał 
jedynie człowiek. Do wspomnianych 
bolączek dochodzi jeszcze jedno zło, 
a miamowicie reinwestowanie docho: 
dów, jakie przynosi przemysł. Tak np. 
dochód Forda wyrażający się w wy- 
sokości 44 miljonów dolarów rocznie, 
jest z roku na rok reinwestowany w 
tymże przemyśle samochodowym. Siłą 
rzeczy, reinwestycje takie wymagały- 
by coraz większych dywidend. Prze- 
mysłowcy wysilają się, by wydobyć 

z danej gałęzi przemysłu jak majwięk- 
sze zyski i w ten sposób zmusić do 
procentowania reinwestowany kapi- 
tał, Tymczasem możliwości konsumcji 
są ograniczone. Stąd nadprodukcj , 

wzrastające zadłużenie i bezrobocie. 
Aby zaradzić temu wszystkiemu. 

trzeba zrzec się systemu cen, a przziść 
do systemu energetycznego, czyli sy- 
stemu technokracji. Należy oprzeć 
eksploatację dóbr maturalnych, na za- 
sadach energji. Ameryka nie potrze- 
buje pomocy ze strony republikanów, 
demokratów czy socjalistów, faszy- 
stów czy komunistów. Każda z tych 
partyj bowiem jest na swój sposób 
ezcicielką systemu. cen. Ameryce po. 
trzeba systemu, opartego na zrozu- 

mieniu i należytem opanowaniu ener- 
£ji jaką rozporządza.“ 

Tyle Howard Scott, Mimo całego 
swego niepozbawiomego cech oryginal 

ności podejścia do zagadnienia, mimo 
całej sugestywności, Scott ujmuje spra * 
wę dosyć mglisto. Sugestywność, na- 

KAR - NAWAŁ. 
Nawalił kar rozmaitego rodzaju, tradycyj- 

nie: trochę nóż, trochę „polano*, w innej 

rodzinie butelką, rusztem i co pod ręka — 

szło w taniec familijny. Rzecz ciekawa: w 

mieście kończyło się omdleniem, spazmami, 

lekkim krwi wantkiej upustem a na wsi, ce 

zakarnawałowali, to karawan trzeba było za- 

mawiać, bo trupek jeden, drugi gotowy leżał. 

Goście weselni, albo wieczorynkowi z kurzą- 

cemi się głowami, szli do protokółu świadczyć, 

że „nie widzieli, nie słyszeli* kto, czem, kiedy 

i jak? 
A z tego kar nawał spadł na głowy młode, 

siły w pełni rozwoju zamykał w 4-ch ścianach 

więzienia, a tam już echa Karnawału docho- 

dziły słabo. 

Może dlatego że zapusty, były zbyt puste, 

nie wskutek przyrodzonej pustoty, ale raczej 

z chronicznej pustki kieszeniowej, pugilare- 

sowej, kryzysowej i za pustej kasy. 

Ale że przystosowanie się jest jednem z 

nzjsilniejszych atutów człowieka w grze ży- 

ciowej, a z drugiej strony potrzeba wykony- 

wania rytmicznych ruchów, w takt dźwięków 

muzycznych, w objęciach osoby płci odmien- 

nej, jest jakąś koniecznością dla istot ezłeko- 

kształtnych od bieguna do bieguna „więc kar- 

nawałowano i w ubogiem Wilnie. Po wileńsku 

rczsądnie, ucząc bardziej pochopnych do ha- 

  

zardu przybyszów oszczędności w strojach, 

jadle i napoju. 

Tym co prawda najmniej gardzono, jake 

że Ojczyźnie miłej choć w taki sposób podatki 

spłacać należy — zato Panie poprzestały «a 

skromnych sukienkach zużywając jak naj- 

   

mniej materjału na staniki bo suknie dłuższe 

i powłóczyste, więc co się wydało na dół, to 

się oszczędza od góry. 

Przyjął się praktyczny zwyczaj tańczenia 

w soboty i bywało 35 — a ostatniej soboty 

72 bale w Wilnie, trochę to. psuło interesv 

tej i owej organizacji bo wszak w Wilnie 

wszyscy się znają i jak jakaś grupa osób 

gdzieś idzie to gdzieindziej może być pusło. 

Teatr zwykle obejmujący wesołą redutą 

całe towarzystwo wileńskie, tego roku rozbił 

się na dwa obozy i to Operetka w dzień bału 

Wydz. Sztuki. Więc się rozproszyły kostjumy, 

ale i tak nie zanotowano nic bardzo pomysło- 

wego, ani sensacyjnego. 

We wtorek tradycyjny śledź św. Antoniego 

pożegnał wszystkich u Žorža о 12 

dżając z galerji na liczne grono tańczących, 

które zwykle idzie jeszcze dokończyć zapust 

na dole. Nb. w Wiłnie się tak śledz ze Św. 

Antonim zespolił że nikt mie wie, że według 

legendy francuskiej świneczka była jego ulu- 

bionem zwierzęciem. Knox. 

Premjer Prystor wrócił. 

WARSZAWA. (Pat.) W dniu dzi- 
siejszym p. prezes Rady Ministrów 
Prystor objął urzędowanie. 

AO 

Aresztowanie wybitnego . 
: finansisty. * 
LONDYN, (Pat). — Wielkie wrażenie wy 

wełało w City aresztowanie wybitnego finan 
sisty Macharmana, który edegrywał kierowni - 
czą rolę w przeszło 20 towarzystwach prze- 
mysłowych © kapitale 14 miljonów funtów 
szterlingów. Do towarzystw tych należały fa 
bryki sztucznego jedwabiu, przedsiębiorstwa 
tkackie, kopalnie złota, fabryki przetworów 
gumowych, kopalnie nafty i t. d. Macharman 
o. się pod zarzutem oszukańczych ope- 
racyj. 

mówią w plebanjach po polsku i nie czują 
obowiązku stać się nareszcie Litwinami! 

Musi jednak, woła groźnie autor artyku- 
łu, przyjść temu wszystkiemu kiedyś kres! 

By koniec ten przyszedł jaknajrychlei, 
„Tautos Balsas" proponuje następujący plan 
walk) z polskością w Litwie: „Przedewszyst 

kiem należy usunąć wszystie żywioły polskie 
2 urzędów państwowych, a miejsca ich ob- 
sadzić przez Litwinów; bojkotować ducho- 
wieństwo mówiące w kościołach i w domu 
po polsku, oraz postawić im stanowcze wa- 
rumki. 2 

„Pozatem należy dbać by język litewski 
był szanowany i stawiany ma należytem po- 
ziomie, a. zwłaszcza by przestrzegano tego 
w polskich gimnazjach. Nie zwlekajmy ani 
chwili, kończy autor artykułu. 

*- Wypowiedzmy stanowczą walkę wszyst- 
kim 'tym, którzy jawnie czy też skrycie nie 
szanują niepodległości litewskiej i pragną „ą 
zniszczyć '| 

Komentarze zbyteczne. M. 8. 
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dająca wywodom Scotta zabarwienie 
prawdziwości wystarczy niechybnie 
by przekonać laika i uczynić zeń gor- 
liwego wyznawcę systemu technokra- 
cji. Fachowcom jednak tego nie wy- 
starczy. Fachowiec musiałby wpierw 
wyłuskać z ponętmej, lecz mglistej te- 
orji Scotta ziarna konkretne i dopiero 
wtedy zająć się zbadaniem ich przy- 
stosowalmości do warunków realnych. 
Žadanie to wytknęła sobie właśnie spe 
cjalna komisja pod przewodnictwem 
i z inicjatywy d-ra Murray Butlera. 
Komisja składa się z bankierów, tech - 
ników i ekonomistów co pozwala przy 
puszczać, iż zbada sprawę praktyczne- 
go zastosowania systemu technokracji 
—tej nowej ewangelji Amerkanów — 
możliwie wszechstronnie i wyczerpu- 
3ąco. 

Wlg ostatnich wiadomości, Howard 
Skott został usunięty z uniwersytetu 
Columbia zaś cała jego nowa „religja'* 
doznała kompletnego fiaska. Prof ita- 
utenstrauch, jeden z pierwszych №у- 
znawców technokracji miał s'ę wyra- 
zić, że mistrz Scott już się „skonczyt“, 
a jego teorja — to zlepek tez, znanych 
już dawniej. 

Trudno marazie stwierdzić, czy, i w 
jakim stopniu wiadomości te odpowia 
dają rzeczywistości i czy How. Scott 
jęst nowym mesjaszem, zwiastującym 
błogosławioną dla ludzkości epskę czy 
też sprytnym blagierem 4 la Kvebe- 
nick lub Barnum. Spectans 
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Tajemnicze zabójstwo 
Wizoraj wieczorem we wsi Pomarzańce, 

gminy orańskiej, dokonano tajemniczego za 
bójstwa. ' 

Na Posterunek Polieji w Oranach zgtosit 
się mieszkaniec wspomnianej wsi i złożył za 
melkdowanie, iź na drodze w odległości kilku 
zaledwie kroków od zabudowań wiejskich 
amaleziona leżącego w kałuży krwi człowieka. 

  

Onegdaj do wsi Duża Jelonka, gm. rakow 
skiej przybyła na wesele młodzież ze wsi 
Tatarskie gm. rakowskiej. Między uezesini- 
kami wynikła bójka, w czasie której dotkii 
wie został pobity Michał Mielguj, który wczo 

Zniechęcenie do Życia 
a. rewol 
| Józef Perinigis lat 26, mieszkaniee kol. 

iDoiniszki pow. święciańskiego postrzelił się 
w lewą pierś, Dostarezony do szpitała w 
Święcianach po kilku godzinach zmarł. W 
liście wysłanym do krewnym, który nadszedł 

| Zapalnik od granatu 
В Jan Kapowiez m-c wsi Krzyżówka pow. 

<więciańskiego, przechodząc drogą znalazł 
wmarżnięty w lód stary zapalnik od grana- 

Г Drzewo go 
Olimpij Szpakow ze wsi Jastrzembówka 

pow. święciańskiego, wiózł drzewo. W pew- 
3 mym miejscu, gdzie drega była spadzista, koń 

przewrócił się, wywracając jednocześnie 
<krzewo, które przygnioiło Szpakowa. 

Znalezienie cenn 
archeolo 

Na terenie powiatu wołkowyskiego, su- 
walskiego i białostockiego znalaziono szereg 
cennych wykopalisk w postaci toporków, 
mieczy, garnków, estróg, monet i t. p. ро- 
ehodzących z wieków starożytnych. 

    

przygniotło. 

Rannego przeniesiono do jednej n chat. 
gdzie wkrótce zmarł nie odzyskując przytora 
ności. 

Po otrzymaniu tej wiadomości przez po 
wiatową komendę policji, na miejsce wypad 
ku niezwłocznie wyjechali przedstawiciele 
władz śledezych na czele z kierownikiem U- 
rzędu Śledczego p. komisarem Wasilewskim. 

Śmiertelna awantura na weselu. 
raj zmarł. 

Zatrzymani zostali mieszkańcy wi Tza- 
tarskie, trzej bracia Małusze, którzy brali 
udział w tej bójce. Zwłoki zabezpietzono. 
Dochodzenie trwa. (e) 

włożyło mu w rękę 
wer. 
następnego dnia po śmierei denata znalzie 
no krótkie oświadczenie: 

„Przyczyna samobójstwa 

mie do życia. 

nie jest do zabawy. 
tu. Kontynuując drogę K. zaczął gwoździa 
Gbłupywać lód. Zapalnik eksplodował i zr 
mił ręce i twarz Kapowiczowi. 

—  zuiecher- 
e). 

Wpbee braku pomocy Szpakow pozosta: 
wał pod ciężarem drzewa dłuższy czas. Po 
kiłku godzinach, przejeżdżająca furmanka 
znalazła zwłoki Szpakowa, przygniecione de 

skami. (e) 

ych wykopalisk 
gicznych. 

Wykopaliskami zajęła się speejałna komi- 
sji archeclogiczna, która w kwietniu r. b. 
rozpocznie specjalne badania naukowe na 
terenie tych powiatów. 

Napad wilków na handłarza koni. 
Wiezoraj do raścianka Harniewo, (między 

"Tomaszewiczami a Kozłowszczyzną) wpadł 
zadyszany mieszkaniec m. Iwieńca Wład. 
„Jutkow, handlarz końmi i powiadomił во!- 
tysa zašcianka, tż gdy przejeżdżał przez las 
m dwoma kupionemi końmi z gąszezy leś- 
mej wypadło stado wiłków, które rzueiły się 
błyskawicznie na konie i poczęły je dusić. 
Jutkow z przerażeniem rzucił się do uciecz- 
ki. Na szcezeęście żadna z bestyj nie goniia 
mapół przytomnego handiarza. 

7-letni syn narzędziem 
27-letnia Michalina Takaszewa, mieszkan- 

ka wsi Uzdowo gm. michałowskiej od 4 lat 
była obiożnie chora. Peprawy żadnej lekarze 
mie rokowali, wobec czego Takaszewa po- 
stanowiła odebrać sobie życie. 

Ponieważ jednak chora nie mogła wstać 
a łóżka uprosiła swego 7-łetniego syna Kazi- 
mierza by przywiązał u jej szył Sznur i ucze- 
pił za drzwi, tlumacząc chiopcu, iż w ten 
«posób szybko wyzdrowieje. Chłopiec niczego 
mie podejrzewając uwiązał matce sznur tak 
jak chciała. W! pewnej chwili do domu 

Na alarm Jutkowa z zaścianka pośpieszy- 
ło kilkunastu chłopów uzbrojonych w cepy, 
kłomice, siekiery i kosy eelem odbicia od 
wilków koni. Zanim włościanie nadbiegli na 
drodze leżały porozrzucane tylko skrwawio 
ne kości zwierząt. Zgłodniałe wiłki rozszar- 
pały i pożarły swoje ofiary w niespełna pół 
godziny. 

Jutkow oblicza straty trzech koni na 380 
złotych. 

dla samobójstwa matki. 
wszedł Tomasz Takaszew, który silnie po- 
ciągnąwszy klamkę od drzwi ściągnął z łóż 
ka uwiązaną za szyję chorą. Gdy przerażony 

Takaszew rzucił się w kierunku chorej usi- 
łując jej zdjąć sznur z szyi, zdołał już tylka 
stwierdzić, iż żóna jego nie żyje. 

Powiademione wiadze śledcze przybyły na 
miejsce wypadku ustaliły, iż M. Takaszewa 
zmarła skutkiem uduszenia. Badany 7-letni 
Kazimierz Takaszew w czasie badania zeznał 
iż spełnił prośbę mamusi, gdyż zapewniała 
go, iż w ten sposób szybko wyzdrowieje. 

  

W Mińsku ma być urucho- 
| miona akadem]ja nauk po- 
į litycznych. 

We wrześniu r. b. w Mińsku zo- 
stanie uruchomiona akademja nauk 
politycznych ze specjalnem uwzględ- 

i nieniem zagadnień politycznych Pol- 
Ę ski i Łotwy. 

Przy akademji również zostanie ot- 
warty specjalny kurs dla wojskowych 
i członków G. P. U., pracujących na 
pograniczu polskiem. 

Walka z zakazanym 
handlem. 

,. Organa skarbowe Wileńskiej Izby 
Skarbowej w ciągu lutego r. b. na te- 
renie poszczególnych powiatów woje- 
wództwa wileńskiego ujawniły 17 za- 
konspirowanych gorzełni samogonki 
oraz 3 fabryczki nielegalnego wyrobu 
papierosów z tytoniu przemycanego z 
Łotwy i Litwy. 

19 osób 'trudniących się „niedo- 
zwlonym handlem*  pociągnięto do 
odpowiedzialnošci karno-sądowej. 

Oszmiana. 
PROTESTACYJNY WIEC W| DZIEWIENISZ- 

* KACH. 

W: dniu 23 bm. w m. Dziewieniszkach, n. 
oszmiańskiego, wojew. wileńskiego odbył się 
wiec (na który przybyło 5000 osób) w spra- 
wie napaści Hitlera na zachodnie połacie Pań 
stwa Polskiego. | 

‘ № wyniku obrad uchwalono następującą 
rezolucję: 

„Obywatele miasteczka i gminy dziewie- 
miskiej, wspólnie z organizacjami Stow. Re- 
zerwistów i b. Włojskowych, Zw. Strzeleckie 
go, Ochot. Straży Pożarnej, Koła Młodzieży 
Wiiejskiej i innych, w dniu 23 lutego 1933 
roku, będąc zgromadzeni na publicznym wie 
cu, zgłaszają swój kategoryczny protest prze 
<iwko bezczelnej napaści kanclerza Rzeszy 
Niemieckiej Hitlera na całość granic Rzeczy 
pospolitej Polskiej i ślubują w poczuciu słu 
sznošci i sily państwowej, że gdy przyjdzie 

į potrzeba swemi piersiami zasłonić każdą 
: piędź ziemi Państwa Polsk. i wszelką próbę 

gwałtu odeprzeć bagnetem — Tak nam dopo- 
+ móż Bóg! 

Niech żyje Rzeczpospolita Polska i Jej 
Prezydent Ignacy Mościcki! Niech żyje Arm- 
ja Polska i Jej Wódz Marszałek Józef Pil- 
sudski! Niech żyje Armja Rezerwowa! Niech 
żyją Pomorzanie pod skrzydłami Białego Or- 

X k PREZYDJUM: — (—) H. Wołodkowicz 
* Prezes Związku Rezerwistów i b. Wojsko- 

wych i Prezes Zw. Strzeleckiego w Dziewie- 
niszkach, (—) Władysław Subocz, (—) Suss 

Władysław, (—) Wojtas Paweł, (—) Szkopek 
Antoni, (—) St. Goslinowski, (—) J. Zubkow, 
(7) K. Majewski, (-—) J. Boelski, (—) St. Kar 
powicz, (—) Michal Kudzin, (—) K. Sulžycki, 

' (—) St. Moroz, (—) Jan Suboez, (—) Dzwi- 
nel, (—) J. Radziun, (—) A. Bartanowiez, —) 

Fr. Dowal, (—) St. Mironowiez, (—) Wi. Alek 
sandrowiez, (—) St. Barsul i inni. 

Smorgonie. 
* POSIEDZENIE KOMITETU OBCHODU IM. 

MARSZ. PIŁSUDSKIEGO. 

Dnia 23 lutego br. odbyło się w Zalesiu 
koto Smorgoń (pow mołodeczański) w łokatu 

                        

Szkoły Powszechnej organiz. posiedzenie Ko 
mitetu obchodu imienin Pierwszego Marszał- 
ka Polski Józefa Piłsudskiego na które przy- 
byli delegaci mast. organizacyj: Kol. Przy- 
sposobienia Włiojsk. Kolejarzy Koła BBWR, 
Związku Osadników Kółka Rolniczego, Szkn 
ły, Harcerstwa i miejscowego społeczeństwa. 
Na zebraniu opracowano szczegółowy pro- 
gram uroczystości ma dzień 19 marca be. 
Skład Komitetu wykonawczego przedstawia 
się następująco: p. Kaczmarski, Lewandow- 
ski, Rybak, Kopczyński, Siukowski, Moszkow 
ski, p. Stuzelewiczówna, Ksiądz Proboszcz 
Kostieńczyk, p. Osipowicz i Bykowski, 

Z pogranicza, 
NIEUDANA UCIECZKA BANDYTÓW 

DO Z. S. R. R. 

W. areszcie gminnym w Siemiatyczach ub. 
Derewniszki w rejonie odcinka granicznego 
Uzdowicze patrol K. O. P. spotkał się z dwo 
mą osobnikami, którzy mielegalnie usiłowali 
dłostać się na teren sowiecki. Oscbnicy na we 
zwanie patrolu rzucili się do ueieczki, ostrze 
liwując się gęsto w rewolwerów. 'W. pości- 
gu żołnierze K. O. P. cddali do uciekających 
kilka strzałów karabinowych, raniąc ciężko 
jednogo ze zbiegów, co widząc drugi, padł 
na ziemię i poddał się. 

Rannym okazał się znany i poszukiwany 
bandyta Stanisław Mirocionek, drugim jest 
b. dywersant i bandyta, poszlakowany o kil 
ka napadów rabunkowych i morderstw na 
Połesiu i Wołyniu — Borys Maruszyn. 

POWIESIŁ SIĘ W WIĘZIENIU. 

W. areszcie gminnym w Siemiatynach ub. 
mocy odebrał sobie życie zatrzymany pod- 
czas cbławy polieyjnej członek związku bez 
hożników znany komunista Jankiel Frej- 
tag. Frejtag powiesił się na nogawiey od ka- 
lesonów na kracie więziennej. 

BILANS WALKI Z PRZEMYTNICTWEM. 

W ub. miesiącu na pograniczu polsko — 
litewskiem i polsko — łotewskiem zlikwido- 
wano 9 band przemyłniczych liezących 38 
csób, którym odebrano różnego przemytu 
wartości przeszło 25 tys. złotych. Ponadto 
zatrzymano indywidualnie około 30 prze- 
mytników i przemytniezek, którym skonfisko 
wano przemytu na sumę 8750 złotych. 

Najwięcej sgkonfiskowanego jest tytonin. 
sacharyny, jedwabiu, rodzynek, bakalji, euk 
ru, przyrządów lekarskich i t. p. 

DZIAŁALNOŚĆ K. O. P-u W! CYFRACH. 

Ze sporządzonej statystyki miesięcznej 
dowiadujemy się, iż na pograniczu polsko- 
sowieckiem w m. styczniu rb. zatrzymano 
96 uciekinierów zbiegów z terenu Białorusi 
Sowieckiej, 43 osoby pochodzące z Połski, 
a zamierzające zbiec na teren Rosji Sowiec 
kiej. Ponadto zatrzymano kiłku wywro 
towców, bandytów, okeło 20 oszustów, prze 
szło 50 włóczęgów — żebraków, kilku konio 
kradów, oraz około 30 esób wałęsających 
się w pasie pogranicznym bez określonego za 
jęcia. 

WOJSKOWI NA BIAŁORUSI SOWIECKIEJ 
UCZĄ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO. 

Ukazało się rozporządzenie C. K. W. Z. 
S. R. R. w sprawie przymusowego nauczania 
w oddziałach wojskowych, staejonowanych 
na pograniczu polsko — sowieckiem języka 

skiego. 
POW szkolach garnizonowych, pułkowych, 
kompanijnych już z dniem 1 marca rb. woj 
skowi będą studjowali język polski. 

Również zostanie z dniem 1 marca do 
szkół „czerwonych komandirów* na terenie 
Białorusi Sowieckiej wprowadzony język pol 
ski, jako przedmiot obowiązkowego naucza 
nia. 

  

skonstruował pomysłowy rower na nartach, 
na którym jeździ z dość znaczną szybkością, 
wzbudzając wśród mieszkańców Iwja nieby- 
lejaką sensację. Rower zbudowany jest w ten 
sposób, że zamiast przedniego koła do wide- 
łek przymocowama została szeroka marta ru 
choma, zwracająca się przy pomocy kierowni- 
cy w różnych kierunkach. Pod kołem tylnem 
znajduje się druga narta z wyżłobieniem w 
środku, w które wchodzi koło, dotykając przez 
to» wyżłobienie ziemi. 

werze-nartach. 
EA RZE ZYCZE ORK ERROR CAO 

cy jnego odkrycia. Stwierdzono miano. 
wicie, że glina w okolicach Wilna za- 
wera duży odsetek żelaza, nadając się 
idealnie do produkowania klinkieru. 
W ten sposób koszt jezdni klinkiero- 
wej podług kalkulacyj przeprowadzo 
nych pobieżnie przez magistrat obej- 
dzie się miastu taniej o blisko 70 proc., 
niżby to miało miejsce przy zakupy- 
waniu gotowego klinkieru. 

Jakie narzędzia pracy są wy- 
łączone z pod egzekucji. 
Wiobec częstego uskarżania się rzemieślni 

ków na to, że organy egzekucyjne zabierają 
przedmioty miezbędne do wykonywania 
zawodu, stanowiace w większości wypadków 
jedyne mienie bardzo wielu rzemieślników 
— Izba Rzemieślniiza w Wolnie podaje za- 
interesowanym do wiadomości poniższą in- 
terpretację odnośnych artykułów 

Art. 42 pkt c ) Rozporządzenie .Rady Mi- 
nistrów z dnia 23 czerwca 1932 r. o przeję- 
ciu egzekucji administracyjnej przez Władze 
Skarbowe oraz o postępowaniu egzekucyj- 
mem władz skarbowych precyzuje, że przed- 
mioty i surowce osób pracujących ręcznie na 
własny rąchumek lub niesamodzielnie, które 
to: przedmioty i surowce ва niezbędne do oso 
bistego zarobkowania zobowiązanego — są 
zwolnione od egzekucji. 

Punkt e art, 42 jest interpretowany w 
książce pt. Pnstępowanie egzekucyjne władz 
skarbowych, opracowanej przez  urzędni 
ków ministerstwa skarbu i poprzedzonej 
przedmową ministra Zawadzkiego w sposób 

następujący: т 

„Pod osobą zobowiązanego, pracującego 
ręcznie należy rozumieć w przypadku li- 
tery ej nietylko osobę pracujacą na włas- 
ny rachunek ale także osobę wykonywujątą 
pracę niesamodzielnie (robotnika). 

Rodzaj pracy ręcznej nie jest w punkcie 
e) określony. Należeć tu będzie więc nietyi- 
ko przemysł uznany przez Prawo Przemy- 
słowe za rzemigsło, ale również każde inne 
zatrudnienie, byleby było wykonywane rę- 
cznie. Używanych nrzez rzemieślników ma- 
szyn z napędem ręcznym lub nożnym ( np. 
maszyny do szycia) mie pozbawia ich cechy 
pracujących ręcznie. 

Przedmioty i surowce są zwolnione od 
egzekuiji tyłko o tyle, o ile są niezbędne 
dg osobistego zarobkowania zobowiązanego 
Nie są zatem wyjęte z pod egzekucji przed- 
mioty potrzebne do wykonywania przemys- 
łu przez pomocników (pracowników) Z0- 
bowiązanego, chyba że właściwość danego 
rodzaju przemysłu czyni utrzymanie obcych 
sił koniecznem (np. narzędzia używane 
przez pomocników mularskich,  zatrudnio- 
nych u majstra mularskiego, wykonywujące 
go swój zawód osobiście). 

Nie są wyłączone z pod egzekucji przed- 
gnioty, których brak wprawdzie utrudnia pre 
Pó okiosta "lub ogranicza je do 
mniejszych rozmiarów, lecz nie przeszkadza 
osobistemu zarobkowaniu*. 

Przygotowania do „Kaziuka''. 
W! związku ze zbliżającym się tradycyj- 

hym kiermaszem na „Kaziuka* (4 marca; 
onegdaj specjalna komisja z ramienia magi 
stratu i starostwa grodzkiego dokonała oglę- 
dzin placu Łukiskiego, dzieląc na miejscu 
teren dla poszczególnych branż. W roku b.e 
żącym, magistrat będzie pobierał opłatę ха 
dzierżawę miejsca w wysokości 1 złotego za 
metr”. 

  

Dozorca drogowy w Iwju p. Gnatowski 

   

Na zdjęciu widzimy wynalazcę na jego ro- 

Teatr dla dzieci. 
\ szponach czarownicy. Baśń. 
Gracowała Wanda Stanisławska. 
Mamy stanowczo za mało odps- 

winich sztuk dla najmłodszej, a tak 
Wdęcznej publiczności, a te czaro- 
dziskie przedstawienia nie za- 
wSzbywają dobrze opracowane. Au- 
torzpowinni pamiętać, że wszystkie 
MoTy, sens djalogu czy monologu 
giniee sceny dla dziecka prawie zu- 
pełni przedewszystkiem zwraca >ne 
uwagna ruch, barwy, żywość akcji 
i jeżeswyciąga jakieś wnioski, to z 
sytuac. nie ze słów. 

Krówicz Rak p. Stanisławskiej o 
party mnazowieckiej baśni, był bar- 
dzo ład. i miał duże powodzenie. 
W szporh czarownic jest przetłu- 
aj że bez warjantów nie- 
mieckiej bki o Jasiu i Małgosi, zna- 
nej z 0pe? Humperdinga a rozpow- 
szechnioncy wielu odmianach po ca 
łym. świeci: 

Młodzi wonawcy spełnili swe 73- 
danie bez zajtu, zwłaszcza Jaś i Mał 
gosia, a balk p, Sawinej-Dolskiej, 
zasługuje nachwały, odznaczał.się 
sprężystością chów i wybitnemi zdol 
nościami „Póqek*, fruwający tro- 
chę jeszcze ciup, ale zapowiadający 
duże możliwo:sy klasycznym bals- 
cie. 

Dekoracje b. śliczne, czarownice 
malownicze; czjje zbyt długo opo- 
wiadały jaką powę zrobią z każdej 
części ciała dzieGjersiczki pójdą na 
bifsztyczki, tyłęj ną szyneczki i 
t. p.?) To jakieśst , niesmaczne. 
Dzieci, które widry Rąka mówiły, 
że tamta baśń ładrgzą, Hro. 

wyjazd wileń:ch kupców 
żydowskich; Litwy. 

‚ W dniu 'wczo: na mocy 
zezwolenia władz polsh ; litewskich 
wyjechała z Wilna dowyną wyciecz- 
ka kupców i przemySców żydow- 
skich. Wycieczka udaję qo Litwy 
przez t. zw. granicę zisą, W' skład 

  

  

Stały mieszkaniec Wilna, Jan Marcewicz, 

kawaler w sile wieku, ma usposobienie ro- 
mantyczne, które przejawia się w pełni „wobec 
płci pięknej. Marcewicz nie lubi miejskich po 
dkasanych i fryzowanych dam. Tęskmi za sze 
roką przestrzenią zielonych łąk, porykiem by 
dła i dójkami, pachniącemi RE KBE 

i - Każdy wie jak trudno jest trafić ma swój 
wycieczki wchodzą +3 Oy. Wyciecz- ideał... Zdarza Ža to raz archi albo + wca- ka nie nosi charakteru Galnego. te : 

Sensacyjna kradźż spadku w szpitalu żydowskim. 
W” uzupełnieniu wezorajszejnianki 4 ka krewna zmarłej Aniela Bogucka. 

zatrzymaniu właścicielki domu (09 prry Za Bogucką wszczęto obserwację. Ustatone 
ulicy Nowcgródzkiej Anieli Boze; pod iż więcej od wszystkich zajmuje się sprawa- 
zarzutem skradzenia 1500 zł, Śnpyj w mi związanemi z pogrzebem zmarłej i nawet 
złocie oraz biżuterji zmarłej 3046 pi. na własny koszt kupiła dla niej wyprawę 
kuniewskiej — Kliezewskiej dowlūmy się śmiertelną ©raz wydatkowała się na po- 
następujących sensacyjnych szeze,,. grzeb. 

CZUŁA KREWINA. W. dniu 27 bm. odbył się pogrzeb zmar- 
Przed kilku dniami dostarczono zj. łej. Tuż za trumną na czele całego orszaku 

tala żydowskiego starszą kobietę nacz,  żałobnego kroczyła, lejąc gorzkie łzy Aniela 
Johanna Pikuniewska Kliczewska, ‹ Bogucka. Nie przeczuwała ona jednak, że 
przewlekłe niedomaganie sercowe. w Ślad za nią na cmentarz kroczy dwóch wy 

Chcra zabrała ze sobą do szpitay,  wiadowców z nakazem aresztowania jej, 
kuferek oraz poduszkę, które strzegą eo też i uskutecznił. 0 
žrenicę oka, gdyż jak się później Gy, 159 RUBLI W ZEOCIE NA POGRZEB... uszka i kuferek zawieraly dorobel, 

=. pracowitego życia Kliezewskiej. r Bogucka uporczywie nie przyznawała się 
Narówni z innymi choremi kobietar do aż O. że pigdy nie widziała 

kumiewską odwiedzały krewne, lecz naje przy staruszee ego złota. 
ciej z nich, bo prawie że códziennie, i W tym samym czasie kiedy Bogucka zak 
chodziła do szpitala jej daleka krewna . linała się, iż żadnych pieniędzy staruszce 
le Bogucka, która wykazywała względem nie skradła, w mieszkaniu jej dokonywano 
rej wiele serdeczności i przywiąznia. rewizji. Mimo skrzętnych poszukiwań polie 

PUSTY KUFEREK I ROZPRUTA _ je narazie nie znalazła nie. Dopiero podczas 

PODUSZKA. osobistego rewidowania kieszeni męża zatrzy 
г manej Boguekiej, znałeziono u niego 139 Q ukrytym spadku chorej Pono MOW bl DAC > 

ni byli wszysey krewni, którzy wiedząe 
słów lekarza, że stan chorej jest beznadziej, GdY Bogucka dowiedziała się o tem zmie 

miała nagle taktykę i zaznała, iż przed śmier 

a psk niw koja Piknsfewska: dala Jej 148 rail w eo 
Pikuniewska zmarła. Spadkobiercy niezwłocz” ng by egusi jej Dinas 
nie zgłosili się do szpitala po jej rzeczy. b 9raz częste modły za spokój jej 
Oczekiwał ich jednak zawód: kuferek nie **° 
zawierał nie cennego, zaś poduszka była roz- 
pruta i cenna jej zawartość zginęła bez śla- 
du. 

Nie ulegało wątpliwości, iż spadek został 

skradziony umierającej staruszce. Lecz kto 
dokonał tej kradzieży? Na to pytanie miała 
dać odpowiedź policja śledcza, do której 
zwrócili się poszkodowani spadkobiercy na 
czele z siostrzenicą zmarłej p. Benedyktą 
Mierzaniec (Biskupia 12). 

WIŚŚLAD ZA NIĄ WYWIADOWCY. 
Wszezęte dochodzenie doprowadziło do 

wykrycia sprawcy kradzieży. Policja przy po 
mocy przeprowadzonych wywiadów Oraz 
podsumowania całego szeregu okoliczności 
przyszła do przekonania, iż kradzieży spad- 
ku mogła dokonać i dokonała jedynie dale- 

SKRYTKA W RIURKU. 
ielem uśpienia czujności Boguekej, po 
zwolniła ją, udając, że wierzy jej zez 

"m. Tegoż jednak wieczoru do miesz- 
B. znowu zawitało dwóch agentów 

alu Śledczego, którzy przeprowadzili 
„14 rewizję. Dała ona wynik pozytyw 

wyniku trzechgodzinnego szperania 
KLO W biurku potajemną skrytkę, w 
ztępajdowały się pozostałe pieniądze, 
zolj Tek oraz wartościowa złota bran- 

wko Boguekiej, którą ze względn 
pa re 4 dzieci pozostawiono na wolna 
kraqzorem polieji, wszezęto sprawę © 
kobi pełnioną przy łóżku umierającej 

(e). 

siedzenie 'to, jak się dowiadujemy, na- 
czelnik wydziału drogowego inż. Wą- 
torski przygotowuje obszerny i wy- 
czerpujący referat. 

Nie trzeba chyba dodawać, że od 
krycie magistratu, o ile nie okaże się 
przesadzonem, pchnie sprawę budowy 
nowoczesnych jezdni o wielki krok 
naprzód. 

BTC I SARAS 

=--> 

WIELKA PRZYJEMNOŚĆ 
nas ominie, gdy bez radja dzień spędzimy. 

  

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 1 marca 1933 r. 
11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 1320: Kom. meteor 
14.40. Program dzienny. 14.45: Muzyka ora- 
toryjna (płyty). 15.15: Giełda roln. 15.25: 
Chwiika strzelecka. 15.35: Audycja dla dzie- 
ci. 16.00: Recital, Klaudjusza Arrau (płytvi. 
16.20: „Mahomet i Arabowie” odczyt. 
16.40: „Tajne organizacje i ich rola w Chi. 
nach* — odczyt. 17.00: Audycja dla nauczy- 
cieli muzyki. 17.30: Komunikaty, 17.40: „Go 
mas boli?“ — przechadzki Mika po mieści». 
17.55: Program na czwartek, 18.00: Miek'e: 
wicz* — odczyt dla maturz. 18.20: Wiad. 
bieżące. 18.25: Koncert życzeń (płyty). 18.40: 
Przegląd litewski. 18.55: Rozmaitości. 19.09: 
Codz. odcinek powie: ciowy. 19.10. Rozmaitoś 
<i. 19.15: „Polskim yachtem do Norwegji“ — 
feljeton. 19.30: „Filozofja dla wszystkich* -— 
feljeton. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: „W) muzeum narodowem* — pogadan 
ka. 20.15: Koncert. Wiadomości bieżące. Dod. 
do prasowego dziennika radjowego. 22.00: 
„Na widnokręgu". * 22,15: Muzyka z płyt. 
22.55: Kom. meteor. ' 

WARSZAWA 
ŚRODA, dnia 1 marca 1933 r. 

17.40: Odezyt. 18.25: Muzyka lekka z „Ga- 
stronomji*. 19.20: „Skrzynka Pocztowa Rol- 
nicza* — inż. W. Tarkowski. 20.00: Odczyt. 
22.40: Odczyt w języku angielskim p. t. „Kra 
jobraz polski w zimie“ — p. A. Ailleen. 

Delegacja Centralnej Spół- 
dzielni Szkolnej w Wilnie 

u Kuratora Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego. 

Pan Kurator Szelągowski przyjął na au 
djencji Prezydjum Centralnej Spółdzieln' 
Szkolnej w Wilnie w osobach: p. p. Dyrmy 
Jana, Kordowicza Wiiktora, Namiecińskiego 
Antoniego, Paździora Józefa i Włoszczaka Jó 
zefa, którzy przedslawil: p. Kuratorowi do- 
tychczasowy dorobek C. S. S. oraz jej dalsze 
zamierzenia i cele. 

P. Kurator odniósł się z ca.ą życzliwością 
do poczynań С ,S. S. i przyrzekł jej, jako 
pracy obejmującej swym zakresem młodzież 
szkolmą, daleko idące poparcie. 

- Pielgrzymki do Rzymu. 
i Ziemi Świętej. 

Z racji Roku Jubileuszowego archidjecez 
jalnego instytutu akcji katolickiej w Wal- 
mie w miesiącach kwietniu, maju i czerwcu 
mają być zorganizowane powszechne piel- 
grzymki do Rzymu i Ziemi Świętej. 

OFIARY. 
Wbbec nieprzyjęcia honorarjum przez p. 

   

  

prof. Stanisława Władyczkę, 25 złotych na › 
Koło Medyków Studentów USB. — składa 
A. Z. 

LOZEREARE ELL YTKZONOCZENOA WED 

Romantyczny zalotnik. 
Marcewicz jednak miał tę szczęśliwą go- 

dzinę, w której na placu Katedralnym, w 
dzień Św. Piotra i Pawła ujrzał ją. Była ta 
21-letnia Aleksandra Jamowiczówna. Rumiane, 
hoże i nierozfarnięte dziecko wsi, słynące w 
okolicy Małosińców, pow. wileńsko-trockiego, 
z umiejętności dojenia krów. 

Marcewicz nie wiedział o tem, jednak gdy 
podeszła do niego i poprosiła nieśmiało, by 
wskazał jej drogę do ulicy Zawalnej, gdzie ma 
znajomych, z nadskakującą grzecznością, drżą 
cy ofiarował się jej cały — oświadczył z da- 
leko idącą gotowością, że do tej ulicy dopro- 
wadzi ją sam osobiście. Dziewczę, nie znają 
ce miasta i niebezpieczeństw wielkomiejskich 
ulic, olśnione zostało galanterją eleganckiego 
pana i dało się potulnie prowadzić. 

Przeszli ulicą Mickiewicza do Sądów, we 
Szli na 3-go Maja i Jakóba Jasińskiego. Za- 
trzymali się na górze Boufałłowej. 

— Jeszcze z trzy wiorsty będzie — oświad- 
czył Marcewicz — odpocznijmy sobie. 

— Cholera, jakie miasto wiełkie — zdzi- 
wiła się J. 

Marcewicz skrzywił się z niesmakiem. 
Dziewczę było trochę trywjalne. 

Usiedli na zielonej trawce. Cudny wieczór, 
šwierkanie ptasząt i niepokojący blask ke.ę 
życa rozmarzyły M: Zaczął zdumionemu dziec 
cku wsi snuć romantyczne wynurzenia 8er- 
ca przepełnionego pragnieniem szczęścia. 

— Tylko nic nie mów, nie nie mów, a wy- 
słuchaj mnie — łkał błagalnie. — Za chwilę 
milczenia dam ci 10 złotych. Nie psuj nastroju, 
nie mów nic. 

— A idź do cholery — przerwała zagnie- 
wana dziewoja i odtrąciła zalotnika. 

Marcewicz wtedy nie wytrzymał, pochwy- 
cił kamień i uderzył nim po głowie J. Zadał 
jej ciężką ranę. Dziewczę odwieziono do Szpi- 
tala, gdzie stwierdzono, że dostała oma roz- 
stroju nerwowego. 

Marcewicz zasiadł wczoraj na ławie oskar- 
żonych w Sądzie Okręgowym. W charakterze 
świadka oskarżenia zeznawała J., przykryta 
zalotnym różowym szalem i jaśniejąca czer- 
wonym noskiem. Zeznawała z oburzeniem, 
charakterystyczną gwarą mejszagolską. 

Sąd skazał Marcewicza na 1 rok więzienia, 
a po zastosowaniu amnestji na 6 miesięcy. 

Włod. 

  

KU RJ ER _W I LE RSKI 8 
Rower-narty. : i i 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU " Rewelacyjne odkrycie magistratu. Śtenarjisze Sądowe 
„Projekt założenia fabryki klinkieru w Wilnie. m 
Prowad ASG e . $ RZE Era święca je- Obeiga. we wsi Pomarzańce. sirał bedania doprowacaiły da ema: dno I ARKA A Kokia i es, A 

byłą? 
— O rozsiewanie fałszywej ż kłamliwej 

obelgi. 
— Czemże wam ubliżyła waszą dawna mał- 

żonka? 
— Powiedziała straszną rzecz. Powiadziała, 

że jestem katolik... 
— I tak was to bardzo dotknęło? 
— Żeby powiedziała tylko, że jestem kato 

lik. Ona powiedziała jeszcze, że jestem misjo 
narz. 

— Rozumiem wasz ból. Takiemu człowie- 
kowi jak wy powiedzieć że jest katolik i mi- 
sjonarz to naprawdę rzecz straszna. Może wy- 
jaśnicie bliżej okoliczności... 

— Natychmiast Wysokiego Sądu! 
Jej ojczulek przy pomocy córeczki oszukał 

mniejako kaawlera. Z tysiąca dolarów po- 
sagu przed ślubem zrobił 200 dolarów po 
ślubie, a z 22 lat przed ślubem już ona sama 
zrobiła 38 lat po ślubie. 

Byc tak: 
Lidzianki są sławne z urody i zamożności. 

Są romansowe i marzycielskie. W Lidzie mie- 
szkała Roja P., która „mimo zbyt wielkiego 
cielska była bardzo marzycieiska“.  Wyma 
rzyla sobie mężczyznę. Mężczyznę na męża. 

Mąż nie powinien niczem się wybijać 
wśród otoczenia. Powinien być człowiekiem 
możliwie tępym i ograniczonym. Powinien jed 
nak mieć jakieś uczciwe stanowisko społeczne. 

To też, kiedy na horyzoncie Lidy pojawił 
się przybyły tam świeżo z Grudziądza młody 
kawaler z zawodu drukarz Roja P. zrozumia- 
ła; że to coś dla niej. 

O swatow nie było trudno. „Młodzi* 
li się z sobą i doszli do wniosku, że 
żyć zbyt marnie warto im uruchomić 
nię 

Po bliższem poznaniu oświadczono kawa- 
lerowi że panna ma 22 lata oraz posag, który 
wynosi 1000 dolarów i pierwszorzędną wy- 
prawę. A kiedy ojciec panny młodej położył 
na stół gotówką 200 dolarów i 800 wekslaiai — ślub odbył się natychaniast. 

Młoda para udała się w podróż poślubną 
d: Warszawy 

W Warszawie w hotelu przypadkowo 
wpadł w ręce młodemu małżonkowi d>wód osobiśty swej kochanej żoneczki i z przera- 
żeniem stwierdził, że jego materjalnie nie- zależna i posażna panna ma lat 38, a nie jak przed ślubem twierdziła 22, 
Być „nabitym w butelkę* o całe 15 

to nie drobiazg. Nerwy 
doznały 1-0 ataku. 
„Po uspokojeniu nerwów nastąpił nowy 

cios. Otóż stało się, że weksli «tóre dostał w posagu nie można nigdzie zdyskonłować, 
że nie posiadają żadnej wartości Nerwy mło- 
dego małżonka doznały drugiego ataku. 

Natychmiast opuścił żonę i pajechał do Grudiządza. Po. powtėrnem uspokojeniu ner wow przyjechala do niego żona z ojszulkiem 
i po długich pertraktacjach młod«* maiżonek 
zgodził się przyjechać do Wilna i czekać na EE ARE się, że bez gotówki naj- wyżej yg. będzie ciągnął ciężar życ:a małżeńskiego. Malonios majai pij 
umeblowany i czekali na tydzień. Minął ty- dzień, Przyszedł ojciec. Nie przyszedł, wpadł. 

iegł, wtargnął z wielkim krzykiem, że nie- ma pieniędzy dla swej córki, że jeżeli ta chce pieniędzy to niech zarobi; niech idzie do służ- by jako służąca i niech zarobi te 800 dolarów! 
Po wyjściu ojca małżonek dostał trzecie- 

go ataku. 
A kiedy i ten atak się uspokoił, znajrzał 

do kosza gdzie mialą się znajdować rzekoma 
pierwszorzędna wyprawa żoneczki ś z przyk- rością. stwierdził, że Roja P. posiada kilka starych sukien i trochę szmat, skrzynkę pud ru, pomadkę do ust i nic więcejł 

„>, Zrozumiał wtedy że padł ofiarą oszustwa 
i kłamstwa. Dostał czwartego: ataku. Rzucił w twarz żonie resztę dolarów, zapakował wa- Iizki, opuścił żonę i przeprowadził rozwód. 

Skończyła się fatalna historja, a kiedy mi- nął 3 ten czwarty atak, na' zimno z wyracho 
waniem i złośliwie oskarżył żonę za kłam- 
liwe i. fałszywe obelgi, że nazwała go kato- 
likiem i misjonarzem, 

Sprawę przekazał do prokuratora: - 

—oljo— 
Skocznia, krystjanjai Wiktorja 

Skocznia — to na Antokolu, o którą nar- 
cierze walczyli z Magistratem, Wiktorja zaś bywa w „Lutni" i ma swego Dembowskiego, 
kióry nazywa się wtedy „jej huzar*, Dla tych 
dwóch („jeden szuka drugiego"), którzy do 
tąd nie wiedzą, co to jest krystjanja, informa- 
cja: krystjanja to taka sztuka na nartach, żeby 
lecąc z góry, tak sobie podskoczyć i przytup- 
nąć, by już dalej nie jechać. — Zrozumiane, 

nieprawdaż?... т Wiktorją skoczni było, że na zawodach 
z „zakopiańcami"* nie zawiodła publiczność. 
Zimno, śnieg sypał, Marusarza mie było, zato Niecieckich aż dwóch, a publika waliła, żeby 
kcniecznie zobaczyć jak Dawidek z Lorkiem 
niczem Dawid z Goljatem wojuje. I tu było 
trochę zawodu na tych zawodach: co który 
skoczy, to mniej... Jeden nartę złamał, drugi 
wzueciał na dwóch a wylądował na jednej... 
ot i cała emocja. Go pewien czas bilo brawa 
wiadomo, ręce marzną, rozgrzać trzeba... 

Sprytniejsi przyjechali na nartach. Gdy 
zmarzli, popisywali się swą sztuką: najechać 
na spieszonego i  speszonego, podskoczyć, 
przytupnąć i dalej nie jechać. Punkt honoru 
leży w tem żeby przytupnąć speszonemu tuż 
przed nosem, a ściślej na nosku butą — roz 
powszechnione i ulubione miejsce pobytu t. 
zw. „faworytnych* odcisków. Wiele radości 
było z tego powodu. Wiadomo — humor 

krzepi, kryst jan ja-lepiej! 
Niewiadomo, czy dla pokrzepienia, czy dla 

wiktorji wśród: serc narciarskich przybyły 
panie. Postrojone w pomarańczowe, czerwo- 
me „zielone, cytrynowe wiatrówki. Ten strój 
przyjęły kobiety, by nie mówiono już, że są 
wiatrem podszyte, Zresztą dobrze z tem i do 
twarzy i do narciarzy. Krążyły więc tłumnie 
strojne i piękne, zbierając triumfy nie mniej- 
sze niż ma sali balowej. 

— Wiiesz, Kulczycka tu jest, widziałem 
prze chwilą — mówi mi kolega. 

— Nie może być! Przecie chora. 
— No, chora! Właśnie dlatego. Krystjanja 

krzepi! 
— Aha! ° 
Wieczorem siedząc u Rudnickiego przeczy- 

tałem raz jeszcze w gazecie: — „Wobec nagłej 
choroby Janiny Kulczyckiej w operetce „„Wik- 
torja i jej huzar** wystąpi Elna Gistedt...* 

Ach, więc Gistedt przyjechała na „Wikto- 
xję'! A to świetnie. A co z Kulczycką? — 
Krystjanja?... No doskonale! 

I ja też kończę ten anemiczny feljeton 
krystjanją i dalej nie jadę. Anemon. 

zetknę 
aby nie 
drukar- 

lat, 
młodeg > małżonka 

Ost. 

SOAROBAOREATNZTWO NEC ISEROTCC AT OE AOWORT OR OZI 

VIii marsz Sulejówek — Belweder. 
Organizowany jak corocznie w dn. 

19 marca b. r. VIII Marsz Sulejówek— 
Belweder dostępny jest dla wojska 
KOP-u, Policji, Straży Granicznej, Zw. 
Strzeleckiego, Organizacyj P. W. i Sto 
warzyszeń W. F. 

Kierownictwo marszu przydzieli 

kwatery tylko w dniu 18 na 19 marca 
i wyżywienie w postaci kolacji w da. 
18 marca oraz Śniadania i obiadu w 
dniu 19 marca dla drużyn Zw .Strze- 
leckiego i Organizacyj P. W. i W. F. 
za wyjątkiem m. st. Warszawy.



||] Dziš: Popielec, Albina 

  
Średa | Jutro: Heleny 

1 Wschód słońca — £.6 m. 23 
Marzec | Zachód .  —/g.5m.13 
  

Spostrzeżenia Zakładu Moeteorolegį! U.5.B. 
w Wiinie z dnia 281 — 1933 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetr»ch: 774 
Temperatura średn'a — BC 

в najwyższa — 3° С. 
naintzsze — 157 C 

Opad 
Wiatr południowo-wschodni. 
Tendencja: bez zmian. 
Uwsgi: dość pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 1 marca w/g P. I. M-a. Po ran- 
nych mgłach i chmurnym stanie nieba, miej 
scami z przelotnemi opadami śnieżnemi, w 
ciągu dnia dość pogodnie. Nocą silny, w 
dzień umiarkowany mróz. Słabe wiatry 
wschodnie. 

OSOBISTA 
— Wyjazd J. E. Biskupa Michalkiewicza. 

J. E. Biskup Michalkiewicz z powodu niez- 
drowia wyjechał na wypoczynek. 

— Urlop dyr. Lasów Państwowych. Dv- 
rektor Lasów Państwowych p. Edward Sze 
mioth w dniu 27 lutego r. b. udał się na pa- 
rutygodniowy urlop wypoczynkowy. 

MIEJSKA. 

— Regulacja Wiilji. Dowiadujemy się, iż 
z wiosną r. b. na terenie rzeki Wilji przep 
rowadzona zostanie gruntowna regulacja ko 
ryta rzeki. 

Regulacja zostanie przeprowadzona 
przestrzeni 55 klm. 

— Wpływ podatków miejskich wciąż nie 
dopisuje. Podług prowizorycznie dokonanych 
obliczeń w ciągu lutego do kas miejskich 
wpłynęło około 50 proc. podatków komunal 
nych preliminowanych w tym miesiącu do 
płacenia. 

Jak widzimy więc, słabe wpływy podatko 
we są nadal największą bolączką naszego 
magistratu. 

na 

SPRAWY PRASOWE 
— Konfiskata „Dziennika Wiileńskiego*. 

Zarządzeniem władz administracyjnych skoa 
fiskowany został wczorajszy nakład „Dzien 
mika Wileńskiego". Konfiskata nastąpiła na 
skutek umieszczenia niezgodnej z prawdą 
wiadomości, 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dziś szkoły nieczynne. W związku z 

przypadającym na dzień dizsiejszy „Popie!- 
cem'' zajęcia w szkołach średnich i powsze:h 
nych nie odbędą się. Młodzież szkolna nato- 
miast wezmie udział w nabożeństwach koś- 
cielnych. 

Ё GOSPODARCZA 
— Słaby eksport grzybow. W związku 

z nieurodzajem grzybów w ub. roku — na 
grzyby wileńskie otrzymano z zagranicy mnó 
stwo zapotrzebowań. Firmy wileńskie atrzy 
mały zapotrzebowania ma grzyby z f:rm 
amerykańskich. Mimo tygą znacznych zapo- 
trzebować oraz wysokich ©en, z Wileńs. 
ny wysłano o 35 proc. grzybów mniej niż w 
roku 1931, 

Ogółem z Witeńszczyzny wyeksportowano 
około 3 tonn grzybów suszonych. 

— Podpisanie umowy zbiorówej w piekar 
nietwie, Dziś w dniu 1 marca w lokalu In- 
pektoratu Pracy ma się odbyć wspólna kon- 
ferencja przedstawicieli pracodawców i robot 
ników piekarskich Żydów. Na konferencji tej 
ma być podpisana umowa zbiorowa regulują 
ca warunki pracy i płacy na wzór już podp: 
sanej umowy w tym zawodzie przez praco- 
dawców i robotników chrześcijan. 

Г WOJSKOWA 

— Kto jest zwolniony od stawiennictwa 

przed Komisją Poborową. Władze wojskowe 
wraz z administracyjnemi rozciągnęły waż 
ność zarządzenia 'dotyczącego zwolnienia od 
stawiennictwa przed komisją poborową ocnot 
ników-inwalidów wojennych również na sze- 
regowych i podoficerów roczników starszych, 
którzy wstąpili do wojska polskiego w latach 
1919-20 bez uprzedniego przeglądu przed ko- 
mosją poborową. Dotyczy to szeregowych ` 
podoficerėw, ktėrzy następnie zostali zw0l- 
nieni z szeregów 7 kat. C I, C 2, D (abecnie 

C, D, E) nie z przyczyn inwalidztwa wojen- 

nego. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Z Klubu Sportowego „Rodziny Woj- 

skowej“ Staraniem K. S. R. W. w Wiilnie zo- 

stały zorganizowane następujące sekcje: || 
1) Sekcja konmej jazdy. 2) Gimnastyki 

BOSE 

ST. A. WOTOWSKI. 

  

  

Szwedzkiej. 3) Gimnastyki plastycznej. 4) Nar 
ciarska dla pań i dziec. 5) Strzelecka. 6) 
Łyżwiarska. 

Zapisy do sekcyj powyższych przyjmuje 
Sekretarjat K. S. R. W. (Mickiewicza 13) we 
środy od godz. 5—7 p. p. 

— Akademja z okazji 125-lecia urodzin 
Symona Konarskiego. Zarząd Oddziału Zrze 
szenia Młodzieży Rzemieślniczej i Przemye- 
łowej im. Szymona Konarskiego, niniejszem 
podaje do wiadomości członków i sympaty 
ków, iż z okazji 125-lecia urodzin Szymona 
Konarskiego — organizuje uroczystą akadem 
ją o urozmaiconym programie. 

Akademja odbędzie się w dniu. 1 marca 
br. o godz. 19 w lokalu świetlicy (ulica Ja- 
giellońska 8—23). Wstęp wolny. 

— Zarząd Centralny Zrzeszenia Młodzie 
ży Rezmieślniczej i Przemysłowej woj. wi 
leńskiego, niniejszem podaje do wiadomości 
członków, iż w dniu 3 marca br. o godz. A 

m. 30 ramo na dziedzińcu Pałacu Reprezenta 
cyjnego (ulica Uniwersytecka) odbędzie się 
raport i odprawa Ddrużyny P. W. Z. М. В. : 
Р., która wyrusza do Belwederu, celem zło 
żenia hołdu od rzemiosła i młodzieży rze 
mieślniczej i przemysłowej Budowniczemu 
Państwa Polskiego Największemu Wispółczes 
nemu Synowi Ziemi Wileńskiej Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Profi. Dr. Wincenty Lutosławski przy 

bywa znów do Wiilna i w mieidzielę dnia 5 
marca br. o godz. 10 rano w sali wykłado- 
wej 5 Uniwersytetu (wejście tak, jak do auli 
kolumnowej) mówić będzie o poglądach na 
świat uzupełniając kurs, odbyty w dniach 
6—8 stycznia br. i odpowiadając na pyta- 
nia słuchaczy, a o godz. 18 tegoż dnia w Sali 
Śniadeckich wygłosi. odczyt p. t. „Tajemniea 
powszechnego dobrobytu. 

Wistęp do sali 5 na poranne uzupełnien'e 
kursu styczniowego bezpłatny. 

Wstęp na popołudniowy odczyt w sal: 
Śmiadeckich 80 gr., akademicki 40 gr. 

— KEMBS — największa elektrownia we 
dna w Europie. Odczyt pod powyższym tyta 
łem wygłosi inż. Wł. Jacewicz we czwartek 
dnia 2 marca br. o godz. 20 w Stow. Techn. 
Pal. w Wiilnie Wileńska 33. 

Hydroelektrownia Kembs (Francja), któ 
ra została wybudowana w 1930—32 r. jest je 
dną z największych budowli świata. Roz- 
mach budowy i jej piękno zwróciły na sie 
bie uwagę prasy wszystkich krajów. 

Wstęp wolny, 

— Odczyt w Ognisku Kolejowem. Stara- 
niem Zarządu Ogniska K. P. W. Wilno w 
dniu 1 marca rb. w sali Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Wilnie przy 
ulicy Kolejowej Nr. 19 zostanie wygłoszony 

  

„odczyt przez p. d-ra Wł. Oszywę na temat' 
„Krasiński*. Kapewiacy wraz ze znajomym: 
i rodzinami, młodzież szkolna stawcie się jak 
najliczniej. 

Wistep bezpłatny dla wszystkich. Począt:k 
punktualnie o godzinie 19. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie niniej 
szem zawiadamia, iż odczyt p. t. „Prasa, a 
rzemiosło, który miał być wygłoszony w 
dmiu 1 marca br., z powodu święta kościeł 
nego przypadającego w tym dniu (środa po- 
pielcowa) przesunięty został na dzień 3 mar 
ca br. . 

  

ŻYCIE LITEWSKIE 
— Ukazanie się pisma pieczkajtisoweów. 

25 lutego ukazał się w Wiilnie I numer, wy- 
dawanego przez Pleczkajtisa i jego stronn: 
ków pisma „Musu Balsas“. Pismo jest sza- 
pirografowame, podpisuje je emigrant Albin 
Žemaitis. (Wilbi). i 

WYSTAWY. 
— Wystawa Malarzy Samouków. — -— 

Zapowiedziana ciekawa wystawa obrazów * 
rzeźb Samouków z Wiilna i Wileńszczyzny 
(Wielka 24) wywołała ogromne zainteresowa 
mie wśród wielbiciel* sztuki. у 

Odpowiedni poziom artystyczny i r6žno- 
rodność dotychczas nadesłanych prac zupeł- 

nie jeszcze nieznanych Wilnu Mal. Samou- 
ków, daje gwarancję iż wystawa ta os'ągnie 
swój cel. 

Wi czasie trwania wystawy przewiduje się: 
1) Udzielanie nagród najzdolniejszym Sa 

moukom według oceny specjałnej komisji Ar- 
tystycznej, składającej się z art. mal. wilen 
skich. 

'2) Referat art. mal. o wystawionych pra- 
cach. 

3) Głosowanie zwiedzających według isn 
zdamia o wartości obrazów. 

4) Bezpłatna łoterja z 5 wyróżnionych 
prac dla zwiedzających według Nr.Nr. bile- 
tów wejściowych. 

Ostatni termin przyjęcia prac dnia 2-go 
marca r. b. 

Dyrekcja wystawy czynna od 5 do 8 w. 

RÓŻNE. ь 
— Eksport rękawiezek wileūskich zagra- 

micę. Eksport rąkawiczek wileńskich do 

  

20 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

Szedł tak Turski, kędy oczy po- 

niosą, nie kierując się w stronę domu. 

Czuł, że w domu nie zaśnie, a męczyć 

się będzie gorzej w czterech ścianach, 

gdzie każdy drobiazg przypominał 

mu Kirę. Szedł — nie zważając na sic- 

kący deszcz i na chłodny wiatr, przej-. 

mujący prawie do kości. Mijał nie- 

licznych przechodniów i nie zwracał 

uwagi na zaczepki umalowanych ko- 

biet, tu i ówdzie wystawających w bra 

mach. 
Dopiero, gdy po długiej wędróyce, 

przystanął zmęczony, obejrzał się 

dokoła. Sam nie wiedząc jak, zabrnął 

na Nowe Miasto. 
Ponuro wychyłały się w mroku 

małe, wąskie kamieniczki, w mdłem 

świetle łatarni. Bez końca biegły, 
rzekłbyś, kręte ulice, tonące prawie 

całkowicie w ciemnościach. W za: 

marłych oknach nie blyskalo šwia- 
tełko i wydawało się o tej porze, 
to jakaś upiorna niesamowita dzici- 

nica, w której nie znajdziesz żywego 

ducha. A 
Turski przystanął i spojrzał na 

zegarek. Było po drugiej. Gdzie iść? 
Czy zawrócić, czy dałej brnąć przed 
siebie, bez celu. 

Nie wiadomo na 'có zdecydowałby 

  

   "ERZE ARERE 
4 Wydawnictw. 
  

SEA 

„Kurjer Wileński* S-ka z 

się, bynajmniej nie uspokojony do- 
tychczasową wędrówką, gdyby wtem 
dziwny jakiś odgłos nie zwrócił jego 
uwagi. 

Wydało mu się, że zdala ktoś ję- 

czy. 
— Кю tu? — zapytał głośno. 
Nie otrzymał odpowiedzi. Ale z 

wnęki jednej z bram — tonących w 
ciemnościach znów dobiegł go ten 
sam, dziwny głos. 

— Klto tu? — powtórzył, zbliżając 

„się w tym kierunku. 

W pierwszej chwili nie nie dojrzał. 
Ale, gdy się zbliżył, zobaczył na ziemi 
jakąś nieruchomą postać. 

— (o się panu stało? — zapytał, 
pochylając się nad leżącym. 

Z ust tamtego wydobył się nie- 
zrozumiały początkowo bełkot. Był 
to mały, chudy staruszek, ubrany do- 
statnio, o wygolonej twarzy i siwycn 
włosach, z których spadł miękki, czar- 
ny kapelusz, spoczywający teraz o 

kilka kroków opodal. 

— (o się panu stało? — powtó- 
rzył, dotykając jego ramienia, — Na- 
padnięto pana? 

Nieznajomy, niby odzyskując siły, 

podniósł się nieco do góry. 

ogr. odp. 

KU RJ E R 

państw bałtyckich i Rumumji w ostatnim 
Kkwartale 1932 r. znacznie się ożywił. Wy- 
wieziono do tych państw większą partję rę- 
ikawiczek wileńskich. 

Prowadzone pertraktacje z innemi pań- 
stwami w sprawie zawarcia umów na ręka- 
wiczki nie doprowadziły do konkretnych wy- 
ników z powodu wysokich ceł. 

Petraktącje wznowione zostaną w okre- 
sie wiosennym. 

— Urzędowanie w dniu Popielea. Z racji 
Popielca urzędowamie dziś odbywać się bę 
dzie na dwie zmiany. Okienka jednak i ka- 
sy mające styczność z publicznością będa 
czynne normalnie bez żadnych zmian. 

— Kolizje z przepisami administracyjne- 
mi. Poszczególne komisarjaty P. P. w ciągu 
miesiąca ubiegłego sporządziły ogółem 2065 
protokółów karnych za rozmaitego rodzaju 
kolizje z przepisami administracyjnemi. Naj 
więcej wykroczeń zanotowano za opistwo i 
zakłócenie porządku publicznego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr na Pohulance. Publiczność do- 

maga się „Pocałunku przed lustrem. Wbobcc 
licznych życzeń publiczności, aby jeszcze raz 
Teatr ma Pohulance dał świetną sztukę „Po- 
całunek przed lustrem* — Dyrekcja Teatru 
Wielkiego przychytila się do prośby publicz 
ności i dziś środa 1 marca o godz. S-ej w. 
w. Teatrze na Pohulance zostanie odegrana 
mieodwiołalnie po raz ostatni pełna napięcia 
sztuka „Pocałunek przed lustrem" po cenach 
propagandowych. 

2 marca przepiękny poemat Schillera 
„Don Carlos* który na premjerze spotkał sie 
z entuzjastycznem przyjęciem tłumnie ze- 
branej publiczności. 

W] piątek 3 marca z powodu generalnej 
próby „Dziewcząt w mundurkach* — teatr 
nieczynny. 

— W) sobotę „Dziewczęta w mundurkach* 
Sobota 4 marca o godz. 8-ej w. premjera re- 
welacyjnej sztuki „Dziewczęta w mumdur- 
kach* w świetnej reżyserji D-ra Ronard-B1 
jańskiego ; niezwykle pomysłowej oprawie 
sceniczej Makojnika. 

— „Kuzynka z Moskwy* odegrana zosta- 
nie dziś 1 marca przez Stały Teatr Objazdo- 
wy Teatrów Miejskich ZASP. w Wilnie w 
Bielsku Podlaskim. 

— Dzieci — pamiętajcie: — w sobotę 
4 marca o godz. 4-ej pp. w Teatrze na Pa- 
hulance prześliczna bajka „W. szponach cza- 
rownicy', 

— Uroczysta akademja ku czci 6. p. Ks. 
Biskupa Bandurskiego. W' niedzielę 5 marca 
o godz. l-ej w poł. w Teatrze na Pohulan:e 
odbędzie się uroczysta akademja ku czsi 

świetlanej postaci $. p. ks. Biskupa Bandur- 
skiego. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy 
Elny Gistedt. „Wiktorja* na przedstawienin 
propagandowem. Dziś ukaże się na przed- 
stawieniu propagandowem świetna operetka 
Abrahama „Wiiktorja i jej huzar* z E. Gi- 
stedt niezrównaną odtwróczynią roli głównej 
Ceny propagandowe. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro wchodzi na 
repertuar ostatnia nowość, wyborna komedja 
muzyczna Sloltza „Peppina*, która odnio- 
sła wielki sukces artystyczny na scenach za- 
granicznych i w Warszawie. Wi roli głównej 
wystąpi znakomita artystka Elma Gistedt. Po 
zatem udział biorą: Halmirska, Hajdamo- 
wicz, Dembowski, Szczawiński, Wyrwicz- 

Wiichrowski : inni. W: akcie 2-gim rewja fa 
ter. Nowe efektowne dekoracje według pro- 
jektów J. Hawryłkiewicza. Opracowanie ze- 
žyserskie K. Wyrwicz-Wichrowskiego: 

— „Krysia lešniczanka“ na przedstawie- 
nia popołudniowem w _ „Lutni*, W! najbl:ż- 
szą niedzielę ukaże się ma przedstawien'u 

popołudniowem melodyjna opertka Jarno 
„Krysia leśniczanika* z E. Gistedt w roli ty 
tułowej. Ceny miejsc zniżone, Widowisko to 
poleca się wielce młodzieży szkolnej. 

(SANNET MES EBIT 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
DEWIZY: Londyn 30,56 — 30,58 — 30,72 

— 30,42. Nowy York kabel 8,90 — 892 — 
8,88. Paryż 35,12 — 35,21, 35,03. Szwajcarja 

173,80 — 174,23 — 173,37. Berlin w obrotach 
prywatnych 212,95. 

AKCJE: Bank Polski 76,00 — 76,25. Sta- 
rachowice 9,60. Tendencja niejednolita. 

Dolar w obrotach prywatnych 8,9175. Ru- 
bel złoty 4,775. 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO — TOWAROWA 
I LNIARSKA Wi WILNIE. 

Notowania z dnia 27 lutego r. b. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 
rytet Wilno w złotych za 1 q. (100 kg.j. 

Żyto zbierane 657—669 g.l., 22,00 — 22,35, 
Pszenica zbierana 688 g.l., 33,50 — 34,00. O- 
wies zbierany 15.00. Mąka pszenna 0000 A. luk- 
susowa 58,00 — 59,00. Mąka żytnia do 55 
proc. 35,00, do 65 proc. 30,00, razowa 25,00. 
Kasza gryczana 1/1 biała 44,00. Kasza perło- 
wa pencak nr. 2, 27,10. Kasza perłowa nr. 3, 

35,00. 
Len trzepany, bazis I skala 216,5 za 1.000 

kg. Wołożyński — 1.212,40, Druja 1,039,20. 
franco stacja załadowania. 

  

— Nie! Nie napad! — zaprzeczał. 
— Pomóż mi wstać! 

Turski dźwignął staruszka do gó- 
ry, niby piórko. Następnie ujął go 
silnie wpół, obawiając się, aby nie o- 
sunął się na chodnik, bo wyczuł, że 

słania się na nogach. 
— Serce... serce... nie w porząd- 

ku... — mamrotał tymczasem stary. 
Atak... Oj, dziś skończę... Jeśli Bo- 
ga masz 'w duszy, odprowadź mnie do 
domu... 

— Jak najchętniej! — odparł Tur- 
ski, przejęty przygodą i chcąc dopo- 
móc choremu. 

— Gdzie mam odprowadzić Pana? 
Może zawołam taksówkę? 

-—- Nie potrzeba! — tamten wy- 
szeptał, — Mieszkam stąd o kilka 
kroków... Tylko sił zabrakło, by się 
tam dowlec... 

Wskazywał ręką w stronę jednej 
z kamienic znajdujących się na 
wprost Fary. Jął go tam wieść Turski 
a raczej niósł i zadzwonił, znalazłszy 
się przed bramą. 

— Teraz opuszczę pana — rzek 
gdy zabrzmiały kroki dozorcy. Mo 
pomoc już staje się zbyteczną! 

— Nie, nie... zawołał stary, wic 
cznie powracając do sił i ściska 
jego rękę. — Musisz mi oddać usł 
Pójść ze mną... Mieszkam sam... 
zniosę samotności... Jestem Lip 

Zegarmistrz Lipko. Ot — wskaz 
na szyld —— sklepik mam na 
a mieszkam na górze... Nie odn* 

      

    
      

    

TR 
  

  

WI LE SK I 

Dziš premjerai! 

Najaktualniejszy film światal 
Dźwięk. Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

terzy 

Dziś uroczysta premijerał 
Niezwykłe przygody w dżung- 
lach afrykańskich, 
z drapieżnemi zwierzętami 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

Peemat bohaterstwa i wiel- 

kiej miłości m Ji 
W rolach głównych niezapomniani boha- 

„Łodzi podwodnej" 
Początek seansów o godz. 5—7—9, w sobotę i niedzielę o godz. 3.ej 

  

Nr. 54 (2595) 

cenerał Czeng 
YNGAGI 

i „Sterowca“ 

walka ludzi 

  

Wielka 47, tel. 1541 | NAD PROGRAM: Urozmałcone dodatki dźwiękowe. — Seanse o godz 4, 6, 8 i 10.15 
Na pierwszy seans ceny zniżone. Następny program: Eskadra straceńców 

Dziś! 3 
Chluba kinematogr., božyszcre kę A M O N 
kobiet, niezapomn. „Poganh“ » 

w najnowszym mo- Wielka epopea miłosna, przewyższająca „Pogani- numentalnym filmie J na” oszałamiającym przepychem wschodu, nad wy” 
Tel. 5-28 egzotycznym p. t raz poryw. gra i orjentalnemi tęsknemi pieśniami. 

DZIŚ. Film, który Sława 

PoSki 

PIEŚŃ NOCY 
Na wszystkie seanse balen 49 gr. Parter na |-szy seans 80 gr., na 

zachwycił i ecznro- 

wał cały ówiati 
Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! Największy 

Światowid przebój świata p.t. 

Mickiewicza 9 

NAD PROGRAM: Uromalcone dodatki dźwiękowe. 
Z powodu wysokiej wartoci artyst. uprasza się o przybycie na początek seansu. 

Sewilla, miasto miłości 
podziw i zachwyt, w rolach głównych: 

niezrównany ubieniec publiczności 

Seanse o godz. 4, 6, Bi 10.15, w święta od 2-ei 
Bilety hon. i bezpł nieważne 

JAN KIEPURA 
Wielbiciele pięknej muzyki, wielbiciele dobre dając fenomenalnego polskiego Caruso. — 

w  najgłoś- 
niejszej 

awej kisaeji 
go filmu znajdą prłne zadowolenie, oglą- 

NAD PROGRAM: Aktua!ja dźwiękowe 
pozost. od 36 gr. Początek o 4,6,8 i 10.15 

w-g gł' pow. Zew ciała 
Przecudne arcydzieło 

dźwiękowe, wywołujące 
urocza Dorothy Jordan 
i Renee Adoree. 

Dr. Wolfson 

RAMON NOVARRO, 

  

przy ul. WIELKIF Nr. 47 

  

CENY NISKIE L
L
 

  

  

  

A i L ks 

2-goMARCA 1933 ROKU 

NASTĄPI OTWARCIE SKLEPU 
SUKIEINO-BŁAWATNEGO 

FIRMY 

„V. ACO i T. НОМАНСЛИ" 
SKLEP-B/GATO ZAOPATRZ/ONY 
WE WSZYSTIE NOWOŚCI SEZONU WIOSENNEGO 

    

Choroby skórne, 
weneryczne, 

„, | moczopłciowe 

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

Akuszerka 

Marja Laknoroga 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m 5 

W. Z. P. Nr. 69 

Mieszkanie 
z 4 pokoi z wygod. 
odremontowane, 
wejście frontowe, 

od zaraz do wynaję” 
cia przy ulicy Tatar- 
skiej 20. Dowiedzieė: 
się tamże u właście. 

Poszukuję pracy 

    

(vis-a-vis kośc. Św. Kazimierza) 

WYBÓR DUŻY 

  

    

  

M. GORDON 
TANIA SPRZEDAŻ RESZTEK 

jedwabii wełny, materjały damskie i męskie 
na ubrania i palta. 

Takich tanich c Jeszcze nie byłol 

EITI EITI 

Obwiszczenie. 
Na podstawie PARE CNIA RM, z dnia 

„V132. + u egzekucyjnem Wladz Skar- 
DVI apr Se Bak ИП З NE 62, pas 580, 

ad Skarbowy w Wilmie zawia- 
2'ca 1933 r. o godz, 10-ej rano 

Nr Żiej wali licytacji: przy ul. Niemieckiej 22, BR 
/ ie się licytaczchomości, zajętych na zaspoko- 

Bedzie are ies "ou Państwa i Mągistratu m. Wil- 

bowych, (Dz. Ы. В. ! 
kazda пЕ › 
damia, iž w dn. 

jenie naležnošci 
na, a mianowicie . 

a) w l-ym t 
ka, kanapy, fotęfotel 
lustra, trema, z 

  

żepian=na OzGsE DR zł. 1.928. 

b) w 2-gir 

poder wwa czochy, skarpetki i t. p. 

204/V1 wacław Rytel 

mi chyb drobnej przysługi, bo ze nych staroświeckich drobiazgów Nie 
zdziwiło go to bynajmniej. wszystki widać, żeś dobry i zacny 

człowie! 

"J e 

  

mie—od ceny szacunkowej: biur- 
fryzjerski, krzesła, kredense, 

y ścienne, szafkowe i kieszonke- 
žy do up bieližniarki, semowary oraz for- 

rminie — od ceny zaefiarowanej: 
p ubrań, lustra, stoły, stoliki, skóra 

Kierownik 2 Urzędu Skarb. 

  

maszynistki 
względnie kasjerki, 

  

ERA | Ops Dos is 
° x da Adm „Kale“ 

akc. Niemiecka 26. | LEKCJE 
i korepetycje zo wszyst” 
kich przedmiotów w za 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Wymaga- 
nia skromne. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminietr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „b. naucz. gimnaz.* 

Tow. Eksploat. Browaru 
Sp. & 65 
Akc. „E. Lipski 

tel. 16-19 poeca piwa 
pilzneńskie I marcowe. 
Obciąg browaru. Własne 
automaty Wielka 38 

i Mickiewicza 9. 

Pogotowie 
pończosznicze 

sprzedaż i reperacja 
pończoch i trykotaży 

ul. Wileńska 30 

losialatię eiektryczae 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparatów 
radjowych I telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

> ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
v.. Ofiarna Nr. 9 m. ai. 

Takich tanich cen jeszcze nie było! 

  

  

sk Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

  

  

WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK 

- „BIBEJOTEKA NOWOŚCI” 
wł. 6. Lewin, Święciany Wileńskie 

Nowości powieśc. i naukowe. Abonoment | zł. 
Zamiejscow. daje się za tę samą opłatę 2-3 ks. 
Urzędnicy państwowi i prywatni bez kaucji.         

tór! — pokręcił głową stary, uśmie- 
chając się z goryczą! Dawno mach- 

—- Antykwarjusz! — pomyšlai nęli na mnie ręką i dziwią się nawet, 

Drukarn NICZ*, Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 

w 2 chwili rozwarla się bra- 
ma, a (TCA nieco zdziwionym wzro 
kiem Jrzał na miezwykłą parę. 
Tursk pierwszej chwili zamierzał 
pod mkolwiek pozorem uchylić 

się .ieoczekiwanego zaproszenia, 
lecz J Patrzył nań z taką niemą 

proś” oczach, że żal mu się zrobi. 
ło ego. Zresztą, czyż nie lepiej 
pyqtwet wdać się w tę przygodę, 
md rozproszyć przykre myśli, ni- 
żj”racać do smutnego i opuszczo- 
n.przez Kirę domu? 

- Chętnie udam się z | зпет! — 
Ził się, a dozorcy w formie wy- 
ienia dodał: — Panu Tibko zro- 
się niedobrze! — zaparajetab wy- 

mione nazwisko. —— Musze go za- 
iwadzić na górę! 
Dozorea mruknął coś riezrozu- 

iale, zatrzaskając bramę. l ymcz.- 
m stary wskazywał drogę. 
— O... temi schodami... Mieszkam 

a pierwszem piętrzel... 
Rychło tam dotarli. Turski otwo- 

rzył drzwi kluczem doręczonym mu 
przez Lipkę i namacał elektryczny 
kontakt. Zabłysło światło, a w jego 
potokach ujrzał 
przedpokoikiem, 
jaki bywa w dawnych domach, urzą - 
dzony prawie z przepychem, bogato 
Pełno tam było kosztownych mebli, 
cennych obrazów, dywanów i róż- 

wšlad za malym 
duży niski pokój, 

SH 

Stary tymczasem, wciąż przy po. 
mocy Turskiego zrzucił ze siebie pal- 
to, dowlókł się do łóżka i sunął aa nie, 
jak długi. ? 

— Pomóż mi się rozebrać! — jęk- 
° 241 niby znał swego opiekuna «d lat 
wielu 

Turski, zabawiony sytuacją, za- 
stosował się do jego życzenia. Posiu- 
sznie ściągał z niego ubranie i kładł 
je obok na krzesełku, gdy nagle z ka- 
mizelki wypadł jakiś przedmiot. Stary 
emaljowany, złoty zegarek. Spojrzał 
nań machinalnie i przeczytał « vrvty 
tam napis: 
W samo południe i o każdej porze 
Ręka braterska stale dopomoże. 

— Jakaś koleżeńska pamiątka —— 
pomyślał i położył zegarek na noc- 
nym stoliku. Chory tymczasem, ro- 
zebrany naciągnąwszy prawie pod 
brodę kołdrę, zdawało się odzyski- 
wał siły. Blada twarz nabierała kolo- 
rów, a oczy poczynały świecić ży- 

wiej. ; 

— Widzisz, przechodzi... szepnął 
do Turskiego. — Lżej mi oddychać... 
Trochę lepiej. 

Jeśliś taki łaskaw, podaj mi ze 
stołu lekarstwo. 

Turski sięgnął po flaszeczkę. 
— Może zawezwać doktora? — za 

pytał: 
—= Nie pomoże mi tu żaden dok-    

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

żez wadą serca tak długo żyję! Śmierć 
krąży nademną... Teraz lepiej — wy- 
pił łyżkę lekarstwa — lecz jeśli ono 
nie pomoże, będzie koniec... Czuję, 
że nie przetrzymam dzisiejszej nocy... 

Turski pojął i nie uśmiechała mu 
się wcale myśl pozostania przyc cho- 
rym. A muż naprawdę umrze? Choć 
obcy to był zupełnie człowiek, podo- 
bny widok nie należał do przyjem- 
nych: 

— Pójdę już, panie Lipko! — 
rzekł, czyniąc ruch, jakby zamierzał 
się oddalić. — Jestem panu niepo- 
trzebny, a lepiej się stanie, gdy pan 
zaśnie! 

— Nie!... nie — stary umiósł się 
na t6žku. — Miusisz pozostač! Dziwne 
przeczucie mi mówi, że nie przeżyję 
tej nocy i dziwnie się boję! Jeśli masz 
choć odrobinę serca, pozostań... Prze- 
praszam —- dodał nagle, jakby spo- 
strzegłszy się teraz dopiero, iż zwra- 
с® się do nieznajomego człowieka w 
równie poufałej formie — przepra- 
szam, że ci mėwię „ty“. Ale zachodzi 
pomiędzy nami taka różnica wieku, 
że mógłbyś być moim synem... I przez 
dzisiejszą móc, za to coś dla mmie 
uczynił, niechaj za syna cię uważam! 
O potrafi ci się odwdzięczyć stary 
Lipko, jeśli tylko dzisiejszą noc prze- 
trzyma... / 

(D. e. n.) 
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