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KURJER WILE 
NIE ZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

Już i marca r. b. angielski „Ti- 

mes“ pisal, že pod pewnym względem 

kampanję wyborczą w Niemczech na 

leży uważać za skończoną. Od samego 

początku była ona'jednostronna. Atu- 

ty znalazły się niepodzielnie w rękach 

hitlerowców i „ezarno-biało-czerwo- 

nych. Zagrano dosyć 

Wykorzystano mónopol władzy: w stu 

procentach. Przetrzebiono lewicę. Za 

straszono centrum. A na ulicach miast 

i wsi ponalepiano rogate krzyże, lub 

portrety Hindenbuwga, Hitlera, Hu- 

genberga i Papena. --Ciężkie Kroki de- 

filujących nazabój krewikich hitlero- 

wców przełamywały skrupuły opor- 

tunistów politycznych. Pod hasłem: 

„Z Bogiem i Hitlerem o wolność no- 

wych Niemiec* — zdeptano wolność 

dotychczasową. Nic więc dziwnego, 

ryzykownie. 

że większość sejmowa była zgóry już 

zapewniona. Zresztą minister spraw 

wewnętrznych, 'bitlerowiec Frick, о- 

świadczył, że gdyby nawet rząd nie 

zdobył większości, to w każdym razie 

będzie robił swoje. „Nie opuścimy do- 

browołnie słanowiska* — wołał p. 

Frick. Inny znowu, wysoce miarodaj- 

ny przedstawicid rządu, Hugenberg, 

ogłosił wręcz, że „nie wierzy w parla- 

ment“. Jeszcze wyraźniej wypowie- 

dział swoje zdanie p. Seldte, kapital- 

ny filar obecnego rządu: „Jeżeli nie 

zdobędziemy. w. parlamencie 51 proc., 

to pariamentaryzm wejmarski musi 

pójść do djabła. Jeżeli zdobędziemy. 

będzie można zachować fermę parla- 

mentaryzmuć. i 

A więc: cokolwiek 

wszystko jedno! Nic się nie zmieni. 

* Wobec iego — poco byly wybory? 

Łatwo na to pytanie odpowiemy, je- 

żeli zważymy, że jednak .t. zw. mark- 

siści, których chee zdeptać spółka Hi- 

ter — Hugerberg, nie stanowią w 

Niemczech siły bagatelnej. W listopa- 

dzie r. zeszłego głosowało przecież na 

stronnictwa marksistowskie 13 prze- 

szło miljonów wyborców. A centrow- 

cy, a Bawarczycy? Te więc dalsze re- 

presje bez płaszcza parlamentarnego 

mogłyby wywołać poważniejsze zabu- 

rzenia wewnętrzne. A czyż to jest po- 

trzebne? Wygodniej i praktyczniej 

rządzić po swojemu z Reichstagiem i 

nie gwałcić konstytucji. Stempel pra- 

worządności ma w' Niemczech spec- 

jalne znaczenić psychologiczne. Zre- 

sztą znamy charakterystyczne oświa- 

dczenie Hitlera, który zapytywany w 

sprawie pogłosek o zamierzonej jako- 

by „Nocy św. Bartłomieja" — odpo- 

wiedział: „nie potrzeba mi „nocy św. 

Bartłomieja”. na podstawie dekretów 

ogłoszonych legalnie zamianowaliśmy 

trybunały, które będą legalnie sądzi- 

ły wrogów państwa i załatwiały się z 

nimi legalnie*. : 

Cóż więc teraz będzie? Jaki prog- 

ram będzie realizowała spółka Hugen 

Hitler? Czy będzie restaura- 

cja monarchji? Czy będzie wojna z 

Polską? 

То są pytania, które bezpośrednio 

nasuwają się na wieść o zwycięstwie 

Hitlera. 

Otóż, pomijając narazie spoistość 

rządzącej w Niemczech spółki, trzeba 

zawsze pamiętać, że Hitler — to utrzy 

manek wielkiego przemysłu. Że ten 
przemysł oddawna już modli się nie- 

mal na klęczkach o zagładę marksiz- 

mu i o rynki zbytu. Z drugiej strony 

— Hugenberg 

własność ziemską. Obaj w stu procen 

tach doskonałe godzą się na punkcie 

bezwzględnćj walki z komunizmem. 

Komuniści wiedzą o tem dobrze. Nie- 

dwuznacznie dźwięczą im w uszach 

słowa Hitlera: „Dopóki Bog Wiszech- 

mogący utrzyma mnie przy życiu, mo 

jem dążeniem i moją wolą, której nie 

nie powstrzyma, będzie zniszczenie 

uczynicie, 

berg — 

reprezentuje wiełką 
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0 WYBORACH W NIEMCZECH. 
Hitler u Hindenburga. > marksizmu... Nigdy nie cofnę się z 

drogi, by wyplenić w Niemczech mar 

ksizm i pokrewne mu zjawiska..." 

Dalsza więc walka z komunizmem 

będzie pierwszym zasadniczym rysem 

polityki wewnętrznej Niemiec. Drugą 

ciężką kwestją, którą trzeba będzie Hi 

t:erowi załatwić, to zwalczenie sepa- 

ratyzmów dzielnicowych. Zwłaszcza 

centrowa Bawarja może być źródłem 

wielu niespodzianek. Pod względem 

  

gospodarczym sytuacja Niemiec się 

poprawiła. Jednakże odłogiem leży 

sprawa agrarna (moratorjum — to 

mucha) i kwestja zatrudnienia*6 mil- 

jonów bezrobotnych. Zdaje mi się, że 

walka z bezrobociem sprowadzi się w: 

Niemczech do walki o nowe rynki zby 

tu dla produktów przemysłowych. I 

właśnie około. zdobycia tych rynków 

pędzie oscylowała polityka zagramicz- 

ва Niemiec. Z jednej strony będą dą- 

żenia do rozszerzenia rynku wewnętrz 

r.ego przez, zawarcie „Anschlussu” z 

Austrją. Z drugiej strony — ekspans- 

ja gospodarcza na państwa bałtyckie 

1 inne wschodnie. Zapowiedziana wi- 

zyta Hitlera w Rzymie odegrać może 

bardzo doniosłą rolę. Może tam nastą 

pić pomiędzy Włochami, a Niemcami 

podział wpływów na państwa bałkań- 

skie wzamian za wolną rękę w spra- 

wie „Anschlussu i ewentualnej eks- 

pańsji na wschód od granicy niemiec- 

"kiej. 

Naiwnie wyglądają pogłoski o ry- 

chłej restauracji monarchji w Niem- 

‚ czech. Przecież restauracja Hohenzol- 

lernów pociągnęłaby 'za sobą natych- 

miastową odbudowę kilku tronów: 

bawarskiego, badeńskiego, saskiego, 

wirtemberskiego. To byłby cios dla 

naczelnego hasła obecnego rządu: od- 

budowy jedności «całych Niemiec. 

„Zresztą kandydaci na tron kłócą się 

pomiędzy sobą. Wilhelm mówi, że 

syn jego nie nadaje się na 

zbyt głośno szumiał w czasach swej 

młodości i skutkiem tego nie będzie 

posiadał należytej powagi. Kronprinz 

zaś stanowczo twierdzi, że ojciec jest 

ZA stary i nie rozumie zmienionych 

warunków. Według oświadczenia au 

torytatywnej osoby: 

głaby powstać w Niemczech dopiero 

po jakimś gardzo efektownym czynie 

(np. wojna), oczywiście obliczonym na 

powodzenie i na tak olbrzymi wzrost 

»sarza, bo» 

  

  monarchja mo- 

wewnętrznej siły Niemiec, że można- 

by bylo nie oglądać się na zagranicę. 

A tymc 

ni wielka własność ziemska nie chcą 

wojny. Przemysł chce znaleźć kupca. 

Własność ziemska chce się odbudo- 

wać. I dlatego narazie bardziej praw- 

dopodobne jest porozumienie się Hi- 

tlera z państwami bałtyckiemi, Rosją, 

em ani wiełki przemysł, a- 

  

« może i Polską, aniżeli jakaś nowa 

awantura wojenna. 

Różne efekciarskie wystąpienia ko 

rytarzowo-śląskie nie mogą nas zbyt- 

1io wprowadzać w błąd. Są one raczej 

obliczone na wyboreów niemieckich. 

Zresztą sprawdziliśmy już kilkakrof- 

nie, że Hitler przy władzy jest inny, 

niż Hitler — 

Szara rzeczywistość nie zadowala się 

teoretyzujący mówca. 

efektem. Żąda zdecydowanej odpowie 

Gzi na pytanie: kiedy 

praca, kiedy 6 miljonów bezrobotnych 

zacznie jeść dosyta? > 

Trudności Niemiec, 

odwieczna walka między przemysło- 

wcami i agrarjuszami, komuniści i 

zmajdzie się 

wewnętrzne 

socjaliści, bezrobotni i Anschluss — 

wreszcie zbrojenia się, czy rozbroje- 

nia -- całkowicie pochłoną najbliż- 

szy okres rządów kanclerza Hitlera. 

GA W. Rudziński. - 
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Wyniki głobalne wyborów 
_ do Reichstagu. 

BERLIN, (Pat). O godzinie 3-ej w 
nocy komisarz wyborczy ogłosił tym- 
czasowe wyniki globalne wyborów to 

Reichstagu. 
Oddano głosów 39.316.873. 

Narodowi socjaliści 17.265.825 
socjal-demokraci 7.176.505 
komuniści 4.345.378 
centrum 4.423.161 
iront wałki (niem..-nar. i 

Siahlhelm) 
bawarska partja ludowa 
niemiecka partja hidówa 
chrzešcijaūsko-socjalni 
partja państwowa 
partja chłopska 114.251 
winiarze (Wirtemberczycy 83.823 
lfanowerczycy 47.723 

  

3.909 

1.118 

Ogłoszony przez komisarza wy- 

borczego podział mandatów jest na- 

stępujący: 

wspólnota walki społecznej 
zszesz. robotników i chiopów 

narodewi socjaliści 288 
partja socjal-dem. i partja pstw. 125 
komuniści 81 
centrum 75 
front walki 52 
bawarska partja ludowa 49 
związckh ehłopów i winiarzy i 
niemiecka partia ludowa, chrze- 

Śeljańsko-secjalni. partja chio- 
pska i Hanewerczycy 6 

Razem 647 

  

Układ sił w Sejmie pruskim. 
BERLIN, (Pat). Według obliczeń 

biura Wołfia nowy Śejm pruski li- 
czyć będzie 465—470 pósłów. Z tego 
na Blok partyj rządowych przypad- 
nie.250. Z poszczególnych stronnictw 
otrzymają mandatów: 
narodowi socjaliści 207 
socjal-dėmokraci 79 
komuniści . 63 
centrum 6% . 
iront walki  czarno-biały-czer- 

wony - . : 3 45 
partja państwowa : ` 5 

Wohce tego, że narodowi socjalis- 
ci miełi w poprzednim Łandtagu 152 
mandaty, uzyskali oni 45; socjal-de- 
mokraci mieli 93, stracili więe 14, ko- 
muniści 57, zyskali 6, centrum hez 
zmiany, front walki 31, zyskał it. 
partja państwowa 2, zyskała 1. 

BERLIN „(Pat). O godzinie 3 w no- 

cy ogłoszono tymczasowe wyniki u- 
rzędowe wyborów do Sejmu pruskie- 
go. 

Narodowi socjaliści 10.309.485 
ista „Z Hindenburgiem za 

Prusy Wseh.* 206.999 
ista „Rolnicy właściciele 

Gdontów i nieruchom. 10.957 
partja soejal-demokratycz. 3.961.264 
partja państwowa 164.772 
komuniści 38.135.936 . 
centrum 3.368.020 
partja stanu Średniego 14.363 
tront wałki ezarno-biało- 

czerwony, 2.109.546 

radykalny stan Średni . 21.889 
listy polskie 34,554 
partja ludowa 242.610 
chrześcijańska socjalni 215.293 
hanowerczycy 51.072 
partja radykalno-społecz. 161 
ista sziezwicka 3.006 
partja jedności narodow. 571 
wspólnota waiki robotni- 
„ków ł chłopów 630 

soc jalist. wspólnota wałki 367 

Przygotowania do posiedzenia Reichstagu. 
BERLIN. (Pat). W Poczdamie czy 

nione są gorączkowe przygotowania 
techniczne do odbycia posiedzenia 
Reichstagu. Obecny gmach sejmu pru 
skiego okazał się za mały do pomie- 
szczenia nowoobranych posłów. Zi- 
rządzońo uzitpełnienie liczby foteli po 
„sełskich w sali ogólnej. Zarówno no- 
woobrany Reichstag jak i sejm prus- 
ki otworzy i przewodniczyć będzie na 
pierwszem posiedzeniu jako najsta: - 
szy wiekiem poseł narodowo-soc jali- 
styczny gen. Litzmann. В 

Jak donosi „Deutsche Tagesztg.“, 
pierwsze posiedzenie Reichstagu zg0- 
dnie z poprzednim projektem, odbę- 

  

  

dzie się w poczdamskim kościele gar 
  nizonowym. Następne posiedzenia od ' 

byw. ię będą w t. zw. „Długiej Staj- 
ni“, odpowiednio przerobionej. Zda- 
niem pism Reichstag obradować Бе- 
dzie bez. przerw przez kilka posiedzeń 
poczem odroczy się po uchwaleniu peł 
nomocnictw dla rządu, aby ponownie 
na krótki czas zebrać się w listopadzie 

Dziennik donosi dalej, że jednym 
z pierwszych wniosków nowego Reich 
stagu będzie przywrócenie dawnych 
barw, czarno-biało-czerwonych, jako 
barw flagi narodowej. Niezbędną do u 
chwalenia wniosku większość dwóch 
trzecich głosów jest zapewniona. 

  

BALEZNOSĆ PUCZYOWA UPŁACUNA KYCZAŁIEM. 

  

warmia druku ozłoczeń. 

  

BERLIN (Pat). Kanclerz Hitler 
przyjęty został przez tindenburga, 
któremu złożył szezegółowe sprawoz- 
danie o wyniku wczor ych wybo- 
rów. Gabinet Rzeszy zbierze się we 
wtorek po południu na narady. 

" Rząd Rzeszy zwrócił się do narodu 
ż orędziem, w którem zdeklarowuje 
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swe stanowisko wobec wyniku wa 
rów. Reichstag i Sejm pruski zwoła > 
zostaną najpóźniej w przeciągu 2-M 
tygodni. W! Reichstagu rząd zgłosi p 
jekt ustawy o nadzwyczajnych połn? 
inocnie h. Projekt ten ma pos?    
dać charakter usławy, zmieniając” 

kcenstytucję. A 
a 

Zaniepokojenie w Moskwie. — ‹ 
MOSKWA, (Pat). Wypadki w Niemczech 

zdeeydowanie wysunęły się na czoło zainie- 
resowań prasy sowieckiej, odsuwając na dal- 
szy plan nawet zagadnienia wewnętrzne. Ca- 
ła prasa z ożywieniem omawia wybory nie- 
mieckie w doniesieniach korespondentów 
własnych utrzymanych w wybitnie ostrym to 
nie, © czem Świadezą już tytuły: „Wybory 
pod luiami faszystowskieh rewolwerów*, 
„Wybory niemieckie w atmosferze tetrori*, 
„Wybory pod faszysłowskiemi pałkami w 
atmcsferze terroru prowekacyj i pegromów*: 
Wszystkie pisma publikują odezwę centralne 
go komitefu Kominternu, wzywającą masy 
przeownicze, bez względu na przekonania 

    

    

  

® 
polityczne i przynależność partyjną do wa 
4% reakeją w Niemezech i z grožba wojeni 
interweneji antysowieckiej. + Ё 

W, obszernych depeszach prasx sowiee 
doncsi © przelocie Hitlera nad poiskiem ) 
miorzem, « odezwie 46 ludności Prus Wkch 
nich i 6 „iłuminacji* granie niemieeki)“ 
„Prawda* łączy powyższe wydarzenia z al. 

jem nacjonalistycznej „Berliner Boersen Zty, 
aby Niemcy stali się barjerą przeciw 
wschedniemu belszewizmowi. Dziennik u: 
ża, że żaden rząd niemiecki nie miał LIE 
dałece złych perspektyw w. dziedzinie pa 
tyki zagranieznej. 

PIERWSZE KROKI PO WYBORACH 

BERLIN, (Pat). Minister spraw 
wewnętrznych Rzeszy -zarządził. prze- 
kazanie dowództwa nad polieją w 
Hamburgu  narodowo-soejalistyczne- 
mau posłowi Richterowi. Senat miasta 
Hamburga podporządkował się tenui 
zarządzeniu, występując równocześ- 
nie przeciwko nierńu na drogę praw- 
ną. Burmistrz miasta zgłosił swć ustę- 

pienie. 
Wkrótce po godzinie 22-ej grupa 

6koło 600 szturmowców  hitlerows- 
kich obsadziia gmach ratusza. 

  

BERLIN, (Pat). Wkrótee po pół 
nocy 6bsadzony został przez oddziały 
szturmowe Oprócz ratusza w Ham- 
burgu również ratusz w Alionie, w 
którym znajdowała się tyiko warta 
nócna. 

BERLIN, (Pat). W Altonie oddzia- 
ły szturmowe wywiesiły fiagi hitle- 
rowskie na ratuszu. Przed gmachem 
zaprowadzono służbę patrolową. Ró- 
wnież w Essen sziurmówki obsadziły 
ratusz, zawieszając na gmach fiagi ze 
swastyką. 

BERLIN, (Pat). Rząd tyryngijski 
zarządzi łodebranie władzy policyjnej 
burmistrzom, należącym do  partji 
socjal-demokratycznej. Odtąd na czes 
nieograniezoeny władzę policyjną spra 
wowač mają jedynie godni zaufania 
urzędnicy. 

BERLIN, (Patj. Z całych Niemiee 
nudehodzą wiadomości o obsadzeniu 
rałuszów w miastach prowinejonal- 
nych -krajów związkowych przez 
szturmówki hitlerowskie oraz Stahl- 
telm. Wszędzie wywieszono ilagi ze 

Zakaz wywozu złota ze St. Zjednoczonych. 
` 

LONDYN, (Pat). Z Waszyngtonu 
donoszą: prezydent Rooscvelt ogłosił 
nestępującą decyzję rządu amerykań 

skiego, która wehodzi w życie w dn. 
dzisiejszym © zodz. 1-ej nad ranem, 
czyli © 7-ei według czasu Środkowo- 
europejskiego. 

1) Wszelki wywóz 
wzbroniony. 

2) Rząd ohejmuje całkowicie kon- 
trolę nad wszystkiemi operacjami w 
złocie wewnątrz kraju. 

3) Dokonywanie wypłat lub rezer 
wowanie złota dla obcych krajów nie 
jest dopuszezalne. 

4) Przechowywanie złota przez lu- 

dność zostaje zakazane. 

5) Certyfikaty  elaring - house*ćów 
otrzymują moe prawną waluty obie- 

gowej. 
6) Maratorjum bankowe zostaje 
wszystkieh krajach przedłażone do 

czwartku. 

złota zostaje 

  

NOWY YORK, (Pat). Zarządzenie, 
wprowadzające zakaz wywozu złota 
i srebra daje rządowi federalnemu 

olutną kontrolę nad rezerwami 

złoia 'w kraju i ogłasza narodowe me- 
ratorjum bankowe aż do czwartku 
włącznie. Zarządzenie to upoważnia 
„Establishement of National Regula- 
tons* do emisji certyfikatów izb roz 
rachunkowych, opartych na zasada h 
h=nkowych. Certyfikaty te zastępują 

  

  

czasowo wałutę obiegową. Tezaury- 
zowanie waluty wszelkiego rodzaju 
jest zakazane. Fmbargo, o którym 
mowa, obowiązywać będzie jedynie 
do czwartku, który to dzień zwoła- 
na została specjalna sesja Kongresu. 

Jak słychać, prezydent Rooseveit 
zamierza domagać się w czwartek od 
Kongresu udzielenia mu pełnomoc- 

nictw w ramach konstytucji. 
Sekretarz skarbu oświadczył d»- 

bitnie, że Stany Zjednoczone nie od- 
stąpiły od parytetu złota i że tego re- 
dsaju interpretacja ostatnich zarza- 
dzeń byłaby poważnym błędem. Mi- 

  

  

Rozporządzenie rządu amerykańskiego. 
nister dodał, że istnieje obecnie stan 
waluty kontrolowanej i uczynił alu- 
zję do Szwajcanji, która posiada pa- 
rytet złota, lecz wprowadziła zakaz 
wywozu złota. Głównym celem usta- 
wy jest ochrona depozytów banko- 
wych i ujawnienie olbrzymich sum w 
złocie, które to sumy —— jak przypu- 

"s;czają — są przez ludność tezaury- 
zowane. Zakaz wywozu kruszców do 
tyczy zarówno złota jak srebra. Za- 
bronione jest także rezerwowanie zło 
ta przez obce kraje, czyli — używając 
terminu angielskiego — t. zw. „„еаг- 
marking“. 

  

WRAŻENIE NA GIEŁDACH. 

WARSZAWA, (Pat). — Na przedgijełdzie 

w ebrotach prywatnych dolar papierowy 

idzie nadóŁ Noiowano go 8,76 (kurs orjen 

tacyjny bez cbrotów, gdyž niema nabywców). 

Natomiast dolar złoty dochodzi do 9.25 (rów 

niež kurs tylko orjentaeyjny, gdyż nikt nie 

chee się pozbywać złotego dolara). Ruhle 

złote notowane po 4.93. 

TOKIO, (Pat). — Wkzystkie giełdy pie- 

niężne są w dniu dzisiejszym zamknięte. Od 

sytuaeji w Stanaeh Zjednoczonych zależeć 

hędzie, ezy zamknięcie giełd obowiązywać 

będzie w dniu jutrzejszym. 

RYGA, (Pat). Giełda ryska i kowieńska 
zaprzestały notowań kursów dolarowych. 

LONDYN, (Pat). Komitet bankierów w 
Leudynie zebrał się w poniedziałek na krót' 
ką naradę przed otwareiem giełdy i postano 
wił przywrócić wszystkie tranzakeje w ob 

cyeh walutach z wyjątkiem dolarowych. Tran 
zakeje w dolarach pozostają zawieszone na 
giełdzie londyńskiej aż do odwołania. 

4.300 mil]. złota. 

NOWY YORK, (Pat), Wedłag miarodaj- 
nych źródeł, Stany Zjednoczene posiadnją 
„jeszeze 4,300 miljonów doł. złota, czyli zgó- 
rą 1/3 ezęść całego Światowego zapasu zło- 
ta. W! konsekweneji bankierzy zauważają, że 
kiedy zaufanie będzie przywrócone, Słany 
Zjednoczone dysponować będą więeej, niż 
wystarezającą ilością złota, aby móc je po- 
newnie przyjąć za podstawę. 

— 0()о— 

Czermak zmart. 

NOWY YORK, (Pat). Burmistrz miasła 
Chieago Czermak, ranny podezas zamachu 
Zamgary na Roosevelta, zmarł skutkiem od 
niesionych. ran. 

  

swastyką eraz sztandar Pama 
Czerwony. anos 

BERLIN, (Pat). W Turyngii w - 
dany: zostuł zakaz organizacji repuł- 
kańskiej Reiehbannert. Na @та 
sejmu krajowego w Weimarze w- 
wieszona tlagę bitlerowską. r 
    

  , , OŚWIADCZENIE GOERINUA. 

BERLIN, (Pat). — Niezwioezaie pa ogł” 
szeniu wyniku wyborów minister Goering. +' 
żył następujące oświadczenie: 1 

„Największa i decydująca wałka zosta. 
rozegrana. Front odniósł zwycię: 
we na eałej linji. Czuję się szezęśliwy, 
naród niemiceki tak elbrzymią' większość 
<powiedział się za gabinetem" Hitlera, pow. 
łanym przez prezydenta: Hindenburga. Pori. 
piorwszy ed czasów Bismarcka udało się z 
mać stanowisko centrum jako stronnietw 
«icgrywającego rolę języczka 'uwagi. Wob | 
cibrzymiej przewagi, jaką front narodón 
zdobył w Niemczech południowych, -rząc 
tyeh krajów utraciły prawo pozostawania i 
dal na swych stanowiskach, powołując 5 
na wolę ludu t w tych krajach bowiem r 

REPRESJE i 

WOBEC LUDNOŚCI ŻYDOWSKIE. 
BERLIN, (Pat). — Centarlny związek ob 

wateli nieracckch wyznana mojżeszowego | 
Turyngji został rozwiązany i zakazany. - 
Whzystkie druki i czasopisma jodyczn 
tego zwiąku uległy konfiskacie, anų ki 
munikatu rządu turyngijskiego, zakaz i ko | 
fiskata motywewane są ochroną niemiecki | 
go naredu i jego honcrn oraz konieczności 
utrzymania spokoju i bezpieczeństwa. 

NA LISTY POLSKIE. 
BERLIN į (Pat). — W całym okręgu opr 

skim na sty polskie padło 12,678 głosów 
Wi okręgu Hanower — miasto na Hstę pe 

ską padło 149 głosów, w ckręgu Szezecin — 
miaste — 36, w Westtalji Południowej - 
4,599, w okręgu I Prus Wisehodnich 2978. 

PIŁA, (Pat). — W. wyniku wyborów d 
Sejmu pruskiego na listę polską na pogran 
czu padło 4,066 głosów, z czego przypada w 
ziemię Złotowską 2,759, na Balt Most — 
386, na Międzyrzecz — 579, reszta na inn 
powiaty. W| porównaniu z wyborami do Re 
chstagu w dniu 1 lipca stanowi to wzros 
głosów połskiech o 159. 

Papen premierem Prus? 
BERLIN (Pat). W kołach polity 

eznych przewidują, że stanowisko pri 
mjera nowego gabinetu pruskiego a 
bejmie wicekanclerz Papen. 

Ożywienie na giełdzie. 
BERLIN, (Pat). Giełda berlińska zarea: 

gowała na wynik wyhorów silną 2wyžka, 
Przez cały ezas posiedzenia giełdy njawniły 
się ożywione obroty, przy bardzo moenej ten 
dencji. Szczególnie zwyżkowały akcje. 

KAS IRO KISS SK IL TT BIOBIS 

Wybory do rady miejskiej 
w Gdyni. 

Zwycięstwo listy prorządowej. 

GDYNIA, (Pat) Dokonano wybo- 
rów do nowej Rady Miejskiej. Upra- 
wnionych do głosowania było 15.515 
'os6b, głosowało 8.911. Listy zbloko- 
wane prorządowe zdobyły 5 manda- 
tów, zbłoakowane Narod. Dem. -- 3 
mandaty, PPS CKW; — 2 mandaty. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA (Pat). DEWAZY: Londya 

3K02 — 30,72. Nowy York 4 Nowy York ka- 

bel-— nienctowaue. Paryż 35,21 — 35,03. 
Szwajcarja 173,73 — 173,07. Berlin w obro 

а nieuf. 210,50 — 210,25 w żądaniu Tea- 
ncja niejednofita. 

AKCJE: Bank Palski 7750 — 278. Teu- 
dhncja moena. 

Pożyczki polskie w Xowym Yorku — nie-| 
notowane. i 

„Dolar w obr. prywatnych: 876 (kurs or- 
jentacyjny. bez obrotów]. Rubed złoty: 4,93 

   



  

  

Przeprowadzka 
Białym Domu. 

Biały Dom w Waszyngtonie zmienia swych 
Cztery, najwyżej osiem lai 

pierwszy obywatel Stanów w hi- 
znym Białym Domu. Dnia 4 marca 

ła data „eksmisyjna* — ustępuje miejsca 

jwemu elektowi. 

Pierwsza przeprowadzka — a w przecią- 

lat naliczyć już ich można 31 — mia- 

jisce w 1800 roku. Wówczas nowy pre 

John Adams, z żoną Śpieszył z Fila 
do nowopow- 

          

  

    

Jent. 
fji do Waszyngtonu. Dro; 

       

  

  

  

   

  

łej stolicy szła gęstym. lasem; w wielu 

pjscach zwę ała się do rozmiarów wąskiej 

binistej ścieżki. W było ciemno; brax 

pgowskazów. Pierw: obywatel Stanów 

  

ądził. Kilka godzin krążył z żoną w gest 

je dzikich zarośli, aż wreszcie natrafił na 

janina, który go wyprowadził we właśc: 

m kierunku. 
Łatwiej jest wprowadzić 
mu, niźli go opuścić. Niektór 

„ybywali z kilkoma kuframi z 

koma wagonami rze Jest to już bawić iera 

jczajem Amerykan, że zasypują każdo 
so swego prezydenta podarkami. Św 
czni obywatele Stanów 
wiązek przesłać dó Białego Domu kot. 

k wyprodukują lub zdobędą. To też pre- 

hity nadchodzą do Waszyngtonu codziennie: 
tam i papierowe serwetki i mydła toaleto 

| gold-kremy, ciasta, miękkie materace, la- 

ki elekiryczne. zabawki i wieczne piór 
czynając od kurcząt i indyków, a kończ 

białym słoniu, nwenta agz Białego Do 
z prezentów. Zdarzył 

rezydentowi Jacksonowi wypa- 
ymał w dowód hołdu krąg sera. 

-.. 1400 funtów! Wystareżv. by w gaz 

ih pojawiła się wiadomo e.pan prez 

tma katar, a poczta waszyngłońska z 

lona jest pr kami Poromentoni, ch'- 

y, Bóg wie j 

      

   
      

    

   
   

  

    

          

       
               

  

      
     

   

  

   stanów. Niektó 
ydentowi laski spacerowe, i: 

uki płótna, inni znów — cygara. To 

F najskrommiejszy nawet prezedent w cia 

4-ch łat urzędowania zdąży uciułać kilka 

igonów wszelkich rupieci. 

Rekord w tej mierze pobił Wilson, któ 

ko popułarność w okresie wojny i zawiera- 

traktatu wersalskiego była tak wielka, że 

prost zasypywano go upominkami. Prze- 

z tych podarków z Białego Domu koszto- 

go przeszło 1000 dolarów, przyczem pra- 

icze dzieła księgozbioru Wilnsona do- 

| jeszcze zajmują dwa obszerne lokale na 

ychu pałacu prezydentów. 

Urzędową porą przeprowadzki jest dzień 

narca o godz. 12 w południe. Właściwie 

nak rozpoczyna się o godzinę. wcześniej. 
ż o godzinie jedenastej ładuje się na cię- 

owe auta skrzynie i kufry prezydenta Ho- 
sra. O godzinie 12-ej służba zawiesza 

lury prezydenta Roosevelta w opróżnior 
derobach. Po dwóch godzinach ustępujący 

'zydent zaprasza prezydeńta — elekia na 

bch: następuje przyjacielska pogawędka. 

eszcie ustępujący prezydent z żoną uda- 

się na dworzec kołejowy. Przeprowadzka 
ńczona. 
Niezawsze przejęcie Białego Domu odby- 
się bez incydentów. John Adams był tak 

Lžalony na swego przyjaciela Tomasza Je 

krsona za zdobycie fotelu prezydenta, że w 

in opuszczenia Waszyngtonu, nie bacząc 
ceremonjał, mawet na formy towarzyske, 
myślał swego: następcę, wołając neustar- 

Tyś.mnie stąd wysiudał, tyś mnie wy- 

Adams nigdy nie mógł darować Je- 

rsonowi krzywdy, którą mu ten wyrządził. 

pierając w r. 1826, wyrzekł: „A. Jefferson 
jzcze žyjel“ Dziwnem zrządzeniem łosu Je- 
|rson zmarł w dwie godziny wcześniej. 
Bzisiaj formy są delikatniejsze. Dzisiaj 

ake-hands obydwu prezydentów odbywa 
w obecności armji dziennikarzy, pod czuj- 
m okiem objektywów, przy czujnem uchu 
dja i dźwiękowców. Cokołwiekby odczuwał 
detronizowany* prezydent, opuszcza Biąty 
jm z „urzędowym* uśmiechem. . 
JA za cztery lata inny elekt wprowadzać 
_ będzie do Białego Domu... —. Xi: 

        

  

  

  

      

   

  

lin. Baczkowicz w Dyneburgu. 
"RYGA (Pat). Pan minister Beczko- 

z w dniu wczorajszym udał się do 
neburga. W, Dyneburgu p. minister 

becny był na herbatce, wydanej 

ez konsula Babińskiego, gdzie za- 
bznał się z przedstawiciełami mniej 

ości polskiej oraz przedstawicielamii 
adz miejscowych. Poza tem p. mi- 

ister odbył dłuższą konferencję z ba 
iącym w przejeździe w Dyneburg 

psłem Rzeczypospolitej w Moskwie 

  

  

Łuykasiewiczem. у 

` __иаперзп uczczenie. 
SOSNOWIEC, (Pat). Młodzież 

/kół średnich Sosnowca z okazji i- 
меп Marszałka Pilsudskiėgo posta - 
Jowiła w dniu 19 marca przyjąć u sie“ 
c w każdej ze szkół po 100 biednych 

  

zieci szkół powszechnych. Dla dzieci - 

'ch urządzony. będzie obiad, 

[ępnie zabawa. 

a na- 

К ОВ ЛЕН W 1 L E NS K 1 

Rita Gorgonowa przed sądem przysięgłych w Krakowie. 
KRAKÓW, (Pat). W. dniu 6 marca rano 

rozpoczął się przed Sądem Przysięgłych w 
Krakowie ponownie rozpisany proces przeciw 
ko Ricie Gorgonowej skazanej wyrokiem Sa- 
du we Lwowie na karę Śmierci za zamordo- 
wanie 16-letniej Lusi Zarembianki. Proces 
dzisiejszy odbywa się na podstawie uwzględ- 
nienia kasacji obrony. Proces wbrew ocze- 
kiwaniom odbywa się w atmosferze zupełnie 

  

"spokojnej. Ławy przeznaczone dla publiez- 
ności obsadzone są bardzo słabo. 

Q godzinie 9,20 wehodzi na salę trybunał 
sądzący w składzie: przewodniczący dr. Jen 
deł, wotanci Krupiński i Ostręga oraz jako 
sędzia zapasowy Solecki. 

AKT OSKARŻENIA. NIEDYSPOZYCJA 
SĘDZIEGO. 

Po wyłosowaniu 12 sędziów przysięgłych 
Graz w przewidywaniu, że sprawa potrwa 
czas dłuższy — 2 zapasowych, przewodniezi- 
cy oznajmił, że «dbędzie się rozprawa prze- 
ciwko Małgorzacie Gorgonowej oskarżonej a 
zbrodnię z $$ 134 i 135 austrjackiego kodek- 
su karnego. 

Następuje cdezytanie aktu oskarżenia. 
Podczas odczytywania jeden z sędziów 

przysięgłych prosi przewodniczącego © przer 
wanie rozprawy i zwolnienie go z ebowiąz- 
ków sędziego przysięgłego z powodu nagłego 
zasłabnięcia. Przewodniczący postanawia 

sprawę tę załatwić po odczytaniu aktu os 
żenia. Jednak na ponowną prośbę niedyspo- 
nowanego sędziego przysięgłego, przewodni 
ezący przerywa rozprawę na 10 minut i ро- 
leca lekarzowi sądowemu zkadanie chorego 

sędziego. W wynika orzeczenia lekarza sę- 

dzia przysięgły p. Maj zostaje zwolniony i 

zastąpiony przez jednego z zapasowych. 

OSKARŻONA OPOWIADA. 

Po przerwie następuje odczytanie motywów. 

wyroku Sądu Najwyższego w sprawie kasa- 

ей. W tem miejscu zabrał głos prokurator 

Sztypuła, wyjaśniając, że ponieważ przepisy 

dawnej ustawy karnej, dotyczące zbrodni 

morderstwa, są surowsze, rozprawa obecna 

toczyć się hędzie na podstawie nowego, obo- 

wiązującego cbeenie kodeksu karnegó, 0d- 
nośne bowiem artykuły tego kodeksu, mia 

nowicie art. 220 i 225, przewidują za zbrod- 

nię morderstwa karę więzienia nie niżej lat 

15, ałbo więzienie bezterminowe, lub wresz 

eie karę śmierci. Wyjaśnienie to, skierowane 

również do oskarżcnej, Gorgonowa przyjmu 

je spokojnie. Przewodniczący wzywa ja de 

awienia historji swego życia, od dzie- 

ciństwa aż do krytycznego dnia w Brzuehe- 

wicaeh. Gorgonowa oświadcza jednak, że 

wolałaby odpowiadać na poszezególne ру- 

tania. Następuje wobec tego. pierwiastkowe 

przesłuchanie oskarżonej przez przewodniczą 

eego dr. Jendla, 

Cichym głosem oskarżona wyczerpująca 

przedstawia swe dzieciństwo, lata wojny 

pierwsze zamążpójście, przyjazd do Po! 

pobyt we Lwowie, swoje stosunki z mężczyz 

nami, rozejście się z Gorgonem, poznanie się 

+ Zaremba, pożycie z nim i jego dziećmi. 

Oskarżona, pomimo kilkakrotnego wezwa 

nia przewodniczącego i próśb obrońców, nie 
chce usiąść i odpowiada stojące. 

30 GRUDNIA 1931 R. W BRZUCHOWICACH 

Ożywia się znacznie, kiedy zaczyna opo- 

wiadać przebieg krytycznego dnia 30 grud- 
nia 1931 roku. й 

Zanim oskarżona przystępuje do tych ze 
znań przewodniczący zapoznaje Sąd z roz 
kładem willi w Bruchowicach przy pomocy 
zawieszonege na ścianie planu willi, © 
skarżona stwierdza, zgodnie ztem, ca mówi- 
ła przed sądem lwowskim, że krytycznego 
dnia Lusia o godzinie 7 rano wyjechała do 
Lwowa, ona zaś cały dzień przebywała w do 
mu, zajmując się gospodarstwem. Po połud- 
niu Lusia wróciła w usposobienia stosunko- 
wo dobrem. Do kolacji cała rodzina zasia- 
dła około godziny 7 wieczorem w pokoju 
stołowym. Oskarżona pamięta, co Lusia ja- 

        

    

dła na kolację, sama natomiast — stwierdzo 
to z naciskiem — kolacji nie jadła gdyż ja- 
da wieczorem bardzo rzadko. Siedząc „przy 
stele, czytała książkę, nie wtrącając się do 
rczmówy „Zaremby z córką i synem, Około 
pół do 9-ej Zaremba zwrócił uwagę, ze trze- 

iść ć. Oskarżona, upewniwszy się, 
ć będzie z ojeem, bo przeciw 

była propozycji Lusi, żeby Romusia z nia 
spała, udała się do swego pokoju sypialnego 
i położyła się do łóżka. Usnęła przed godzina 
10-tą twardo. Co potem się działo w will:, 
nie wie. 

ZAREMBIANKA NIE ŻYJE. 

Zbudzona została dopiero obłąkańczym 
krzykiem Stasia Zaremby, że Lusia została 
zamordowana, Qskarżona szeroke opowiada, 
jak się od tego momentu zachowywała. 

     

  

- Stwierdza więc, podobnie jak na pierwszej 
rezprawie, że chudzona krzykiem Stasia zer 
wała się z łóżka i boso, w koszuli, przeszła 
przez pokój stołowy, cheąc dostać się do po-' 
koju Lusi. Z powodu jednak zimna wróciła 
do swego pokcju, wkładając futro. Tak ubra 

    

na, razem z Zarembą i Stasiem udała się do 
pokoju denatki. Słysząc krzyk Zaremby „Po 
lekarza*!, oskarżona wróciła znów do swe- 
go pckeju, włożyła pantofle i przez mala 
weramię wyszła do ogrodu, cheąc udać się 
do lekarza. Brama od uliey była jednak zam 
knięta, wobec czego, udała się de tylnej 
furtki, gdzie zwykle klucz był od wewnątrz 
zawieszony. Tymczasem i tu klucza nie zna- 
szła, przypomniała sobie jednak, że klucz 
znajduje się w knchni. Wi chwili gdy wycho- 
dziła z kłuczem, drzwi, prowadzące z jej po 
koju na werandę, zacięły się i nie zdająe so- 
bie sprawy, w jaki sposób, stłukła szybę, ra 
niąe sebie przytem rękę. Oskarżena nie mo- 

że jednak stanowczo powiedzieć, ezy rana 
na ręce powstała wtedy, czy też wówczas. 
kiedy, szukająe pociemku pantofli, mogła re 
kę zadrasnąć © szkło z rozbitego kieliszka. 
Przedstawione przez świadków szeegóły jej 
achowania się po morderstwie oskarżona sta 

nowczo odpiera. 

  

  

  

     

  

Na tem przewodniczący zarządza przer- 

wę do jutra. 

Planowanie zamachu 
na polskie składy broni i 

WARSZAWA, (Pat). Rząd polski 
otrzymał w ostatnich czasach informa 
cje, że elementy wywrotowe gdańskie 
zamitrzają zorganizować zamach na 
półwyspie W rplatte, gdzie znaj- 

dują się polskie składy amunicji i ma- 
terjału wojennego pod ochroną nieli- 
cznego oddziału wojska polskiego. 

    

 zarządzone 

amunicji w Gdańsku. 
W związku z tem dnia 6 marca rh 

zostało ezasowe wznzoc- 

nienie tego oddziału. 
Komisarz generalny Rzeczypospo 

liiei w Gdańsku zawiadomił o tem za- 
rządzeniu wysokiego komisarza Ligi 

Narodów. 

   

Strajk w Zagłebiach węglowych zakończył się. 
SOSNOWIEC, (Pat). — Strajk demonstra 

cyjny w górnietwie zagłębia Dąbrowskiego 
zakończył się. Załogi górnicze powróciły dziś 
o godzinie 6 rane do pracy, w 100 proc. z wy 
jątkiem kopalni Grodziec, gdzie na dzień dzi 

siejszy zarządzono świętówkę. 

KATOWICE, (Pat). — Stosownie do za. 
pewiedzi, strajk protestacyjny górników ra 
kończył się w sobotę wieczerem i w dniu 

dzisiejszym na całym Śląsku wszyscy górri 
ey przystąpili normalnie do praey. Wszędzi” 
panuje zupełny spokój. 

  

Strajk włókniczy w Łodzi. 
ŁÓDŹ, (Patj. W, poniedziałek w pierw- 

szym duiu strajku włókniarzy, co do które- 
go zapadła decyzja wczoraj w nocy, na ze- 
braniu delegatów fabryk, na terenie Łodzi. 

strajkowało do godz. 14, 17,270 robotników 
na ogólną liczbę zatrudnionych w chwili obe 

enej w fabrykach łódzkich 49,972. W okręgu 
łódzkim pracują normalnie wszystkie inne 
ośrodki przemysłu włókienniczego. Jedynie 
w Pabjanieach, gdzie pracuje normalnie (oko 
łe 7 tysięcy robotników, obecnie strajkuje 4 
tysiące. 

    

W I rocznicę zgonu Ś. p. ks. bisk. Bandurskiego. 
W dniu pierwszej rocznicy nagłe- 

go zgonu wielkiego kapłana patrjoty 
Ś.p. ks. biskupa dr. Władysława Ban 

durskiego, który zakończył życie da. 

6 marca 1932 r. i spoczął w Bazylice 

archikatedralnej wileńskiej, odbyła 

się masowa manifestacja żałobna Wił 

nian. Na nabożeństwie żałobnem, cele 

browanem w kościele św. Jana prze 
JE. ks. arcybiskupa Romualda Jałbrzy 

kowskiego, metropolitę. wileńskiego. 
świątynia wypełniona była po brzegi. 
Sztandary w liczbie blisko setki usta- 
wiły się w nawie głównej, Katafąłk 
był rzęsiście oświetlony i pięknie ude 
korowany. Mszy św. słuchali wszyścy 
najwyżsi reprezentanci społeczeństwa 
wileńskiego z wicewojewodą M. Jan 
kowskim na czele, oraz, wojskowość. 

  

   

Nowy poseł R. P. w Rydze. 

  

  

Przed kiłku dniami nowomianowany po- 

seł R. P. w Rydze p. Beczkowicz wręczył swe 

hsty uwierzytelniające prezydentowi republi 

ki Łotewskiej. Ė 

bledź, Śledziennicy i zdrowy sens. 
| Któż go nie zna? „Wyszy w salo- 
ie, na żółto pomalowany i gwyždže“ 

- mówi stary kawał, „żydowska za- 

ladka*. , Pomalowany, powieszony 

k zakonspirowany że gwiżdże dla 

iepóznaki. Aktualnie — „symbol po- 

mty”. Paskudztwo, którego tak nie 

noszę, że przechodzę na drugą stro- 

ę ulicy, omijając śledziowy sklepik. 

pie manie nie skłoni do spożywania 

go „specjału”, ale karnawał żeg 

łam nie bez ulgi... 
Osiem tygodni. Osieni sobót ucz- 

wie, sprawiedliwie, coś jeszcze po- 

hadto, plus „Sylwester“, plus „šledž“. 
Na spanie nie było zbyt dużo czasu, 

jęc uczucie pewnego sfatyg owania, 

praz trochę zaległości... 
Ale to nic. Wszystko można z pro- 

entem odrobić. Niech sobie co chcą 
wygadują wątrobiarze i zrzędy. Tyl- 

ko głupiec bawi się... w umartwienie 
kwasi, czy wędzi w atmosferze naj- 

pospolitszych, . banalnych kłopotów. 
Vabawa jest takim samym zabiegiem 
kigjenicznym, psychicznym, jak ką- 
pieł — fizycznym. Rozbraja. w nas za- 

ówno wrodzoną, jak i nabytą zgry- 
kliwość. Wytwarza optymizin, jedną 

ieodzownych, | zupełnie realnych 
cech zdrowia i powodzenia. Przytę- 

piając ostrza wszelkich zmartwień i 

   

   

  

   

  

  

  

dolegliwości ( ileż wśród nich urojo- 
nych!), czyni z nas znów pełnowartc - 
ściowych pracowników. Jest jedną z 
przyrodzonych potrzeb człowieka i 
na to żaden šledziennik nic nie po- 

radzi. 
Słyszałem takiego niedawno. Sym- 

patyczny skądinąd, pan z ładnie zak- 
wilającą, księžycową fizjonomją, ©- 
raz. takimże brzuszkiem. Doskonały 
kompan, świetny kawalarz, nigdy za 
kołnierz nie wyleje, „dusza czeła- 
wiek* — aż tu naraz grzmi i szaty ro- 
zdziera. ponuro, sentencjonąlizując z 

daszyńska po rosyjsku. „Zabawa — 
a tu nędza, bezrobocie. 
bezrobocie! Ha — czysta jeronja! Kto 
myśli o bezrobotnych? Każdy idzie 
tylko aby się bawić!* 

Ależ tak, kochany panie, oczywi- 
ście. Któżby się mógł bawić myśląc 
wyłącznie o bezrobociu. Pomimo to 
bezrobotnym jednak z tego dużo przyj 
dzie. Deficyty? Kilkuset złotowe? 
Przesada, Obydwie Czarne Kawy Wo- 
jewódzkiego Kom. dla walki z bezro- 
bociem dały doskonały dochód. Ba- 
wiono się na nich przytem równie do 
skonale. Nie są to jednak jedyne kn 
rzyści z tej, czy wielu innych zabaw 
karnawału. Czy Pan i podobni Mu, 
pomyśleli o całej armji szewców, kra 

3 rich ze skrzypcami ma mrozie? 

Zabawa na 

Na zdjęciu naszem widzimy p. ministra 

Beczkowicza, przechodzącego przed frontem 

kompanji honorowej, na dziedzińcu zamku 

ryskiego. 

wców, fryzjerów, fryzjerek, manikiu- 
rzystek, kelnerów, froterów, praczek, 

, dorożkarzy, najprzeróżniejszych kup- 
ców i przedsiębiorców, aż do sprze- 
dawców baloników, włącznie. A mu- 
zykanci? Widzał Pan niejednego r 

Było- 

by ich znacznie, znacznie więcej, gdy- 
by nie błogosławiony dła nich karna- 
wał. Iuż z nich żyje w nędzy po udź 
więkowieniu filmów i likwidacji ©r- 
kiestr w kinach. Czy wolałby Pan, że- 
by dzieci ich i wielu poprzednich „bi- 
ły się o kawałek chleba*? Bezrobot: 
nych w Wilnie jest według rej ji 
ok. 5 tys. z niezarejestrowanymi e 
no, trochę więcej. .. Ręczę Panu, że ат- 
mja o której piszę tu, osiąga według 
skromnych obliczeń -20 tys. 'i. więcej 
Bezpośrednio zarabiają tu mopa 
wie i bezrobotni. . 

Podatki ściągane przez władze pań 
stwowe i magistrackie (m. in: spzcjal- 
nie na Fundusz Bezrobocia!), dopet- 
niają reszty zysków społecznych z rze 
czy tak godziwej i niezbędnej dla czło 
wieka, jak wogóle i w danym wypad- 
ku — zabawa. OE 

"Wśród łudów Europy, jeśli chodzi 
o ich stosunek do zabaw i radości w 
życiu można bardzo łatwo wyodręb- 
mić kilka grup. Są narody zdecydo- 
wanie ponure i niezamiącenie pogod- 
ne. Do pierwszych należy świat rosyj- 
ski i znakomita większość narodów 

  

    

Z kościoła ruszył pochód do grobu 
ks. bisk. Bandurskiego. Za orkiestrą 
niesiono na czele pochodu trzy wień 
ce: od p. wicewojewody, od społeczeń 
stwa i trzeci od lwowskiego komitetu 
obywatelskiego i kwowskiego korpusu 

kadetów. W pochodzie szli wszyscy 
przybyli dostojnicy oraz poczty 1 
darowe Federacji, przysposobienia 
wojskowego, stowarzyszeń, akademi 
RÓW; SZKÓŁ 60 p 

*"Sztandary rozciągnęły się długim 
szpregiem obok: Bazyliki. > Pierwsze 
wieńce na trumnie bisk. Bandurskie- 
go. złożyli wicewojewoda Jankowski 
i prezydeni miasta -Maleszewski. 

A Podczas ceremonji składania wień 
ców orkiestra wojskowa grała chopi- 
nowskiego marsza żałobnego. Przez 
cały czas pochodu padał gęsty śnieg. 

—0()0— 

Na drogach walki 
z kryzysem. 

Nie ulega wątpliwości, że jedńym z aaj- 
skuteczniejszych środków pomocniczych w 
walce ze skutkami kryzysu jest dla handlu 
i przemysłu nsklama wogóle, a prasówa w 
szczególności. Tym zaś właśnie zagadnienioni 
poświęcony jest wydany ostatnio zeszyt za 
luty. ezasopisma ',„,Prasa*, organu AE 
Związku Wiydawców Dzienników Czas5- 

  

      

   

pism, redagowanego: przez Stanisława Kau- 
zika. 

Żeszty tem administracja „Prasy“ (War- 
szawa, Krakowskie Przedmieście 40 m. 11. 
przesyła na, żądanie; bezpłatnie firmom prze 
mysłowym i handlowym. 

Treść zeszytu jest następująca. Artykuły: 
Franciszka Głowińskiego — „Ogłoszenie pra 
sowe majważniejszy środek reklamowy““, 
Olgierda Langera „O dobre ogłoszenie pea 
sowe*, Stanisława -Zenona Zakrzewskizgo -— 
„Reklama prasowa w chwili obecnej*, Jarze- 
go Szapiro. — „Ogłoszenie w czasopiśmie”; 
Jana Marga — „Ogłoszeni: w świetle prakty 
ki“; oraz następujące działy: — Z działalno 
ści Polskiego Związku Wydawców Dzienn;- 
ków i Czasopism, Z działalności stowarzv: 
szeń dziennikarskich, kronika krajowa; prze 
gląd ustaw i rozporządzeń, kronika zagrani 
czna; przegląd: piśmiennictwa. 

    

    
     

  

  

germańskich, zwłaszcza  prolestn= 
kich. Niemcy są osobliwie sentencjo - 
nalni, sentymeńtalni i dramatyczni. 
Znana | sztywność angielska, kwa- 
kierska, czy purytańska żałobna mo- 
ralność. Jakże różni się od nich cala 
grupa łacińska! Francuzi weseli, śpie- 

wający, skaczący jak wróble i szezy- 
gły! Włosi a- nawet mimo swej inkwi- 
zycji — Hiszpanie, narody wiecznie 
tańczące. 

  

  

    

My jesteśmy iczemś  pośrednienu. 
Lubiliśmy zawsze bawić się dobrze i 
nigdy nie było w Polsce mowy o ta- 
kich dzikich i głupich tępieniach taii- 
ca i wesołości, jak za Iwana Groźne: 

go i imnych, aż do dzisiejszych < 
sów w Rosji, albo sekciarskiej ponu- 
rości w Niemczech, Anglji, czy. Skan- 
Gynawji, ale daleko nam jeszcze do 
tej twórczej i zdrowej pogody ducha 
i powszedniości zabawy, którą wi- 
dzimy nawet u najbiedniejszych bez- 
roboinych np. we Francji. Zawsze 
jest pełno śledzieników, którzy wie- 
cznie te same komunały, czy demago- 
giczne androny, będą pletli. Nie chcę 
być złośliwy (i tak już mnie obmawia- 
ją), ale mógłbym liczne, bardzo indy- 
widualne przyczyny tych żołądko- 
wań, przytoczyć... Są to sprawy prze- 
ważnie beznadziejne, jak beznadziej- 
ne są owych panów zrzędzenia, dziw - 
nie „russkim duchom* (nietylko z po 
wodu cytat) zatrącające. . 

    

Nr. 60 (2601) 

Przygotowanie do obchodu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 

Zebranie organizacyjne Komitetu. 

W sali BBWR odbyło się w ponie 
działek wieczorem b. liczne zebra 
organizacyjne komitetu obchodu imie 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

      

Zagaił posiedzenie senator W. Abra- 
mowicz, a wspomniawszy o zmagu- 

niach się całego Świata z trudnościa- 
mu gospodarczemi, które nie wiadomo 

czy uda się rozstrzygnąć drogą poro- 
zumienia międzynarodowego, czy też 
chwyceniem za oręż zauważył. — 
że właśnie w dobie d »jszej, tak po 
pażnej, cała Po a winna zespolić 

swe umysły i uczucia skoncentrować 
około twórcy niepodległego państwa 

   

    
       

  

  

polskiego, który stoi na straży jego 
bezpieczeństwa. Tem bardziej my, tu 
w Wilnie rzekł pan senator — któ 
rzy doznaliśmy niejednokrotnie bez- 
pośredniej opieki Marszałka nad losa 
mi ludmości i miasta, nie możemy po 
zestać w tyle i przyłączyć się winniš- 
my do wylewu uczuć, który ogarn:* 
cały naród polski w dniu imienin Ma 

Szałka. 
Do stołu prezydjalnego zaprosił 

qrzewodniczący p. Senator Abramo- 
wicz p. wicewojewodę, p. prezesa 
du apelacyjnego, M. rektora USB 
Opoczyńskiego i p. prezydenta miasia 

Poseł Dobosz zreferował w zary- 
sie program obchodu. Podzielono 30 
na dwa dni. W sobotę 18. marca a 

demja w auli kolumnowej uniwer 
tetu. Potem capstrzyk wojskowy i PW 
W niedzielę 19-go o godzinie 10 na- 
bożeństwo, o godzinie 11,30 defiladz. 
O godzinie 13-ej wielka popularna а- 
kadenfja w sali miejskiej. Po połud- 
niu, staraniem rady grodzkiej BBWR 

akademje w dzielnieach przedmiej 

skich. Ewentualnie przedstawienie w 
teatrze i przedstawienia z odczytami 

    

  

  

  

  

'Izydorczykowa, . 

w kinematografach. Poza tem odbędą 
się uroczystości wewiątrz organizacyj 
jak u kolejarzy, pocztow РЕ @ 
Związek POW. urządza w niedzielę 

   

1% o godzinie 21-ej raut, prawdopodo 
bnie w sali Izby Przemysłowo-Hanldo 
wej. Urządzeniem popularnej akadt : 
mi niedzielnej zajmą się Związek Le- 
gjonistów i Strzelec. Związek Inwali- 
dów R. P. urządzi swą akademję w 
ramach organizacji już 15 marca 

  

  

Program ogólny zaaprobowano i 

wykonanie jego poruczono komiteto- 
wi. 

Na czoło komitetu powołano pre- 
zydenta miasta dr. Maleszewskiego, 
a jako zastępcę, prorektora Janusz- 
kiewicza, na sekretarza — p. Wizyta 
tera Matuszkiewicza. 

W skład komitetu weszli: W. A- 
bramowicz, dr. S. Brokowski, plk. Bio 

cki, T. Bruniewski, K. Bieliński. T. 

Bunimowicz, W. Charkiewiez St. Do 
bosz, pik. E. Dobaezewski, Drozdo 

wicz, Dziekowioz, K. Falkowski, E. 
Góra, W. Hulew A. Hirszberg, S. 

wicewojewoda M. 
prof. Januszkiewicz, woj. 
Jensz, W. Komorowski, 

L. Koztow W. Kowalski, T. Lopa- 
lewski, W. Maleszewski, K. Młynar- 
czyk, M. Matuszkiewicz, H. Romer-()- 

  

   

  

Jankowski, 

Joszczołt H. 

      

chenkowska, rektor Opoczyński. W. 
Piłsudska, kpt. W. Ptaszyński, M. 
Puchalski, J. Rostkowska, R. Ruvińs- 
ki. W. Staniewicz, K. Szelągowski, M. 
Szpakietvicz, M. Szydłowski, A. Sztral 
lowa, W. Szumański, W. W; ński, 
B. Wędziagolski. 

Następnie komiteł wykonawczy 0 

bradował mad szczegółami obchodu i 
podziałem pracy. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ST. KAIRYS O NIEBEZPIECZEŃ- 

STWIE NIEMIECKIEM. 

St. Kairys, wybitny polityk litewski za- 
mieszeza na łamach  „Socjaldemokratasa“ 
wstępny artykuł w sprawie niebezpieczeństwa 
niemieckiego, którego streszezenie poniżej 
podajemy. : 

      

Wybory do Reichstagu niemiec 

gc mają decydujące znaczenie nietyl- 

ko dla Niemiec. Hitler zapowiedział 
że obali traktat wersalski. Przed Hit- 
lerem piętrzą się poza tem trudności 
natury wewnętrznej. Możliwą jest 
rzeczą, iż akcja Hitlera zakończy się 

skandalem i że. Hitler nic istotnego 
przynieść nie zdoła. Co wtedy nastą 
pi? Życie masunąć może wiele możli- 
weści. Jedną z tych możliwości prze- 

  

widział sam Hitler, a mianowicie spca 
wę zwrotu Niemcom Korytarza Po- 
inorskiego, Gdańska i Kłajpedy. Mo- 
żna różnie o tem myśleć, jednak nie 

hależy zapominać, iż w wypadkach. 
gdy się kończą czyjeś dyktatorskie 
rządy, dyktatorzy częstokroć stosuj: 
sposoby, które odwracają uwagę spo- 
łeczeństwa w inną stronę. Łatwo w 
takich wypadkach wywołać awanturę 
“7 trzech wymienionych możliwości 
najłatwiejszą bowiem wydaje się dla 
Fiitlera sprawa odebrania Kłajpedy. 
Dotychczas hitlerowcom udawało się 
z powodzeniem rozbijać szyby konsu 
latu. litewskiego w Tylży. Wiele rze- 
czy wskazuje na to, że problem kłaj- 
pedzki może zwrócić na siebie uwa- 
gę Hitlera, który w tym kierunku za- 
cznie działać. Litwie o tem nie wolno 
zapominać. Litwa, która już przeżyła 
raz okupację junkrów niemieckich i 
poznała ich apetyty powinna wiedzie” 
iż faszyzm niemiecki przewyższa swą 
drapieżnością nawet junkrów. Wi- 
dząc na wschodzie jedyne, niemal nie 
uodpornione, zdaniem niemieckiem, 

na ekspansję terytorjum kłajpedzkie, 
hitlerowcy i hurapatrjoci niemieccy 
oddawna już propagują hasło Drang 

    

Tak. Ludzie zawsze się będą ba- 
wili, zwłaszcza w tańcu. Taniec, to coś 
wrodzonego ludzkości, coś głęboko 
tkwiącego w jej naturze od samych 
narodzin człowieka. Dzisiaj część wy: 
chowania kulturalnego obywatela, a 
brak jej, to przykra ułomność. Już to, 
że taniec jest tak nieśmiertelny i'pow - 
szechny, niezmiernie dużo mówi. Nie 

bez przyczyny, panowie zrzędy. 

    

  

Nie też sobie nie róbmy. z tych wy- 
nurzeń, ani przedtem, ani potem. 
Przedtem — tembardziej. Bawiliśmy 
się doskonale na Sylwestrze Akademi- 
ckiego Aeroklubu (który dobrze sobie 
ua tem, na swoje wyszkolenie zaro- 
bił), na balu Br. Pomocy Szkoły Nauk 
Politycznych (1. В. W.), Czarnej Ka- 
wie Legjonu Młodych, balu Koła Pra 
wników, Zw. Oficerów Rezerwy, wt- 
twornym Balu Morskim, Czarnej 
Kawie Strzeleckiej, Dancingach Z. P. 
O. K. „Vilnensii“, (szezegėlnie mi- 
łym), artystów „Lutni* ete. etc. 

A na balu słuchaczów Wydz. Szt. 

Pięknych i członków „Klubu Włóczę 
gów”. Prawie sama młodzież! Wesoło, 
kolorowo, choć iłok, jak niewiem 
gdzie, ale tyle werwy i fantazji, chy- 
ba na żadnym balu nie było. Sala 
„żorżowa* zmieniona do niepoznani'a 
przez sympatyczne bractwo ze „Sztu- 
ki“ wedt. projektu, słuchaczki p. inž. 
Hanny Milewskiej a wszystko tak roz 
bawione, że nawet ściany tańczą. 

nach Osten, a więc parcie na Litwę, 
Łotwę, Estonję, a mawet Rosję. 

Litwa winna się przygotować do 
ewentualnego ataku hitlerowskiego. 

(Wilbi). 

VOLDEMARAS O ROLI LITWY W ZWIĄŻŹ- 

KU Z OGÓLNĄ SYTUACJĄ MIĘDZYNARY- 

  

na ia- 

* (NrĘ: 
B. prem jer Wioldemaras zamieszcze 

mach swego organu „Tautos Balsa 
następujący artykuł (Grreszczenie): 

  

Na całym świecie pamije óbecnie chans 
polityczny. Z tego chaosu może się wyłonić 
jeżeli nie nowa wojna Światowa, to w kaž 

dym razie zawierucha, która zmieść może 
wiele krajów. Litwa należy właśnie do '- 
kich krajów i w pierwszym: rzędzie wysta- 
wiona jest na nmiebezpieczeństwa. Obowiąz- 
kiem Litwy jest interesować się, co się dzia 
je wokoło, by można było przewidzieć, to 
będzie. Litwa obecnia pod względem pol. 
tycznym jest bardzo zacofana. Świadczy © 
tem chociażby falkt, że w chwili, gdy nawet 
Francja zaczyna rozumićć potrzebę zmiany 
postanowień traktatu wersalskiego, „Liet. 

Aidas“ stanął w roku ubiegłym w obronie 
tych postanowień. Artykuł „Liet. Aidas" tea 

fit do prasy francuskiej, wywołując uśmiech. 

  

      

Nie byłoby powodu ido troski, gdyby za 
cofanie Litwy ograniczało się jedynie do 
spraw tego rodzaju. Niestety zacofanie doty- 
czy również najistotniejszych spraw naroda 
i Państwa Litewskiego. O emigrantach fraa 
cuskich w czasach wielkiej rewolucji mówio- 
no, że spóźniają się omi z ideami. Zarzut 
ten dotyczy Litwinów w stopniu "niemniej - 

szym, jeżeli nie większym. 

Jakie jest zachowanie się. Litwy w ob!:- 
czu wzrastającego znaczenia Niemiec? Nie- 
bezpieczeństwo obecnie jest dła Litwy bez 
porów: ania większe i bliższe, niż w swoim 
czasie niebezpieczeństwo dla Polski:i Litwy. 
Litwa w obecnym odinęcie palitycznym pły- 
wa, jak łupina. Nałeży, by wszyscy pomy 
ślek o ratunku, zanim mie jest jeszcze za- 
późno. (Wiilbi). 

  

()o— 

Sprostowanie. 
We wczorajszym artykule p. t. „Głos pra 

wosławnych Ukraińców o książe? „Droga na 

Wschód Rzymiu** wydrukowano: „A przecież 

były to cżasy gdy całą kultura narodowa 

ogniskowała się. przeważnie w narodowych 

fermach* — winno być religijnych formach, 

Oraz ...„walka religijna kopała organizm Pań: 

stwowy — winno być podkopała. 

Szkoda że Pana tam nie było, Panie.. 
już dla tego, że Koleżanki. ze Sztuk 

„,ęknych *4 «> rujące i - ! »konale 

łanczą... 

Wsz 

we, np. 
rym wy: 

stko było żywe i pomiysło- 

konkurs kostjumów, w xtó- 

okie jury w osobach bp prof 

    

Wróblew skiej, próf. Morelowskiego (L 

raz przedstawiciela słuchaczów wydz, 
Janickiego, przyznano takie wysokie 
nagrody jak paczkę chałwy (l. pod- 
ręcznik listów miłosnych (11: albo 
broszura: „Jak znaleźć męża”. Otrzy- 
mali je: p. Święcicka i p. Czuryło (ju: 

  

ka para), p. Dremo i p: Siedlecki. Po- 
zatem — liczne wyróżnienia. 

o, powiedział p. prof. B. — ой 

dziś bale naszego Wydziału muszą 
przejść w „tradycję*. Słusznie. Vi- 

vant sequentes, i w większej sali, niż 
ta u „Żorża”. Niech zyskają sobie ta- 
'ką sławę jak... paryskie np. Nie brak 

i nam inwencji. 

Niedziela, poniedziałek i „Śledź 

we wtorek w wesołym i przyjemnym 

klubie Sportowo-Towarzyskim, Pra' 

wników. Ach — i wreszcie do inten- 

sywnej roboty. Na przyszły rok znów 
da capo al fine... Na złość uroczys- 

tym i — brzmi to jak paradoks — ро-. 

zbawionym zdrowego 
wątrobiarzom. у 

‹ a: 
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Nr. 60 (2601) 

W jadtodajni p. R. w Nowo — Święcia- 
mach chlstugiwala gości przystojna kelnerka 

''Hełena X. Zawsze uprzejma, znała gust sta 
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„ (obrona 
> ka), p. 

łych bywałeów, to też chętnie odwiedzano 

e jadłodajnie. 
Przychodziłi tam też między innymi nie 

„jaki Józef Trybocki i Aleksande zfezynko. 

I jeden i drugi zdzadzali zainteresowanie 
osoba p. Heleny. 

Trybecki i Szefezynko starali się przy- 
*€uodzić nie w jednakowej porze. 

Traf eheiał, iż ub. niedzieli obaj jakoś 

'się razem spotkali. Trybecki zachowywał się 

    

więeej wyzywająco i pozwolił sobie kilkakrote 

nie zaczepić słowem Szetczenkę. Ten narazie 
nie cfpowiadał, konsumując wódkę. W mało 
już odpowiedziałnym za swoje nerwy stanie, 
ponownie został  Szetczenko zaczepiony 

przez Trybcekiego.. Nie meogąe pohamować 
Się podniósł krzesło i cisnął w Tryboekie- 
go Powstała bójka. 

Trybocki, bojąc się ulee wobee sile pod- 
nieccnego alkcholem Szefczyka sięgnał po 
nóż i uderzył Szerezenkę w lewy bok, kła- 
dąc go na miejscu trupem. Trybeekiego 7A- 
trzymano. Policja prowadzi dochodzenie. 

      

Zuchwały napad wilków. 
W ub. sobotę na drodze Mołodeczno—We 

łożyn, na przejeżdżającego handlarza koni 
Chaima Klinkiera napadło stado zgłodnia- 
łych wilków, i w oczach przerażonego kupca 

udusiło 2 koni. Klinkier ratując się od 

  

zgłodniałych bestyj, zdołał dostać na drze 
we i przeczekał zanim nie nadeszła pomoe 

przejeżdżających sań wejskowych. Jeden z 
wojskowych zdołał, wilka zastrzelić. 

   

Podbrodzie. 
"WŁADZE BEZPIECZEŃSTWA OPIEKUJ 4 

SIĘ BIEDNYMI I BEZROBOTNYMI. 

Kryzys daje się odczuwać wszystkim, a 
szczególnie ludziom żyjącym z pracy TAk į 
ło też i w miasteczku Podbrod Św.ę 
ciańskiego znalazło się kilkanaści rodz n 
bez kawałku chleba (skraju RU 

tych, rodzin n 

       

       
    

  

dni Ч 
Nie mogła pogodzić się z tem policja po 

brodzka i już w dniu 3 lutego 1933' r. pol? 
janci posterunku P. P. w Podbrodziu sołidar 

nie, nieszczędząc trudów i datków, zorgani- 
u siebie przy posterunku punkt do: 

wiania biednych dzieci, przeważnie w 
sykclnym. Złożyli na tn cel dobrowolne 

składki pieniężne a niezależnie od tego ofi a 
ry w'produktach, Gpodatkowując się na 
cel aż do czasu istnienia ROA p 
«u dożywiania. Porozumie 

te ostatnie wyznaczyły kolejne d 
zniosły naczynia kuchenne i makrycia 

stołowe. 
Od tego czasu 11 biednej dziatwy codziea 

mie o. gdzinie 12 przychodzi do Pósterun 

Policji, zasiada przy stole, na którym. dym; 

obfite porcje obiadu z dwóch dań smacznie 

przyrządzone przez X. X. pan“ *e policjantow: 

tw tek mleczne, pozatem kz 
miesem|. Dzieciak je dosyta., a je 

że skonsumować to zabiera do kiosz 

kolacje lub dla braciszka. Podkreślić nale 

że policja, w Podbrodziu nie ogranicza 

tylko do ciężkiej i sumiennie pelnionoj 

by bezpieczeństwa publicznego, ale przy k 

dej sposobności idzi* na spotkani e ludności. 

pomagając jej w potrzebie, nie licząc się 

     

  

   

  

   

    

  

  

    

   

      

   

     

   

  

    
ani 70 swemi skramnemi poborami, ani z 

pracą, tem bardziej ż» prawie wszyscy police 

jancis Podbrodzia należą do innych qozwn 

lonych dla nich Związków w Podrodziu 4 

mawet są tam w Zarządzie i biorą czynny " 

dział w pracy społecznej za wyjątki»m kėlku 

jednostek odsepurowujących się "od tego žy. 

cia z niezrozumiałych powodów. 

Pomimo tego, jeżeli chodzi o policję w;- 

góle to ta zawsze spotyka się z wdzięca- 

nością ludności. Miejscowy. 

Nowo-Święciany. 
CZYŻ KOMITET... 

Komitet Budowy Kościoła, który z ©u 
Tuz jazmem został zorganizowany i powołany 

«lo życia i który w pierwszym swoim okresie 
tyle wykazał energji i dobrej woli — dziś 

<spoc zął n aurach, dziś, kiedy społ, aczeńst- 
wo N. Święciańskie już włożyło swoją pracę 
grosz i najmniejszej nie okazało niechęci w 
stosunku do poczynań komitetu. 

Czyżby ten fundament postawiony naszą 

pracą i naszym uciułanym groszem miał pc 

zostać symbol*m nieudolności? Czyżby nap 
sawdę Komitet wyczerpał wsżystkie źródła 

i możliwaśc:? GW. 

^ — Rudziszki. 
KOBIETY W SZEREGACH. 

W] dniu 19 lutego 1933 roku zorganizowa 
mo w Rudziszkach Żeński Oddział Zw, Strze 
lsckiego. Zapisało się narazie 14 członkiń 

Po przemówieniu p. por. Łuczaja, p. L'p 
ki. p. Mojeemicza : szerszej dyskusji na: te- 
«mat cełów i zadań żeńskiego p. w. — wybra 
mo 'komendantkę w osobie p. Redzemiczów 

nej W. 
Wszelkie zbiórki i zajęcia będą. się odby 

w świetlicy Strzelca. męskiego. War: 

   

                

wać 
podkreślić zainteresowani» się Strzelcem star M 
szego społeczeństwa, które wzięło udział w 

- zebroniu organizacyjnem. 
Pomoce w formie ćwicz?ń.i wykładów 

<przyjęli na siebie p. por. Łuczaj (ratownic! 
woj. p. Lipko (wych. cbyw.), p. Mojcemi: 

rzeciwgazowa, musztra, gimnasty- 
sierż. Dobrzyński (łączność), p. kpr. 

a" (opatrumki), p. Naumomiczowa 

naj. — Dział przedstawień powierzono 
cowemu asowi: amatorów p. Naumom* 

A. Ob. 

N.-Troki. 
DWA ODCZYTY. 

W dniu 5 marca rb. p. Witold Zahorsxi, 
«czeń piątego kursu Seminarjum Nauczy- 
-cielskiego "m. T. Zana w Wiłnie wygłosił w 
świetlicy „Strzelca” w N. Trokach odczyty 
na tematy. „Morza i Pomorza”, „Ustwa © 

Funduszu Pracy” oraz „Żywą gazetkę* — da 
jac w niej przegląd najważniejszych i naj- 

zych wydarzeń zagranicą * w kraja 
ch czasów, o zaintaresów. aniu się od 

ytami słuchaczy świadczyły liczne pyłan'a 
sk'”rowane do prelegemta.na jakie otrzymy 
wali treściwe, wyczerpujące, a przystosowa 
ne do poziomu int slektualnego obecnych — 
"wyjaśnienia. 

Należy z uznaniem podkreślić fakt, że 
przyszli nauczyciele już na ławie szkolnej 
zaprawiają się do swzj żmudnej, a odpowie 
dzialnej pracy, szerząc jednocześnie kulturę 
ma naszej prowincji. 

Mołodeczno. 
AKADEMJA KU CZCI BISKUPA 

KI WŁ. BANDURSKIEGO. 

Staraniem Kolejowego . Przysposobienia 
i BBWIR. w Załesiu 5 bm. odbyło się 

a żałobna akademja ku czci Ś, p. 
skupa Wił., Bandurskiego. Akademja odby- 

ła cię w poczekalni st. Zalesie, na którą przy 
mieszkańcy ze kol., maj. Zalesie, 

      

  

              

   
   

7 Anulana, Olenek, Wiotchowa, Zaruchicz, Mi 
  

   

   

<hn'ewicz i innych miejscowoś 
Po otwarciu akademji dłuższe przemó- 

wienie wygłosił p. Kaczmarski Michał, 
prezes Kol. Przysp. Wojsk. 

. Dukszty. 
MIŁA IMPREZA RODZINY POLICYJNEJ. 

Dnia 25 lutego rb. staraniem Rodziny P>- 
licyjnej odbyło się tu w Ognisku Kolejowem 

„ostatnie karnawałow= przedstawienie i zaba 
wa taneczna. Odegrano sztukę p. t. „O, S. 

i wyprawa ślubna*. — Najlepiej wyko 
swe role p p. Szmidt & Ejsmont. Inri 

  

   wynokanwcy (p. p. Orkiszowa, Stankiewicz: 
wna, Szukiel i Mordas) starali się godnie im 

sekundowač.: 
Zabawa taneczna odbyła się przy dźwię- 

kach orkiestry s j i i 
wiem p. Czerwi 
wspomóc Rodzinę Policy jn. 
bezpłatnie. Czysty dochód 
ponad 100 zł. 

Ż pogranicza. 
ZASTRZELILI TRZECH. 

W nocy z soboty na niedzielę na odeinku 
granicznym Radoszkowicze patrole sowiee- 

granieznej zastezelity trzech ucie 
isiłujących zbiec na teren polski 

Jeden ze zbiegów jak opowiadają okoliczni 
mieszkańcy, którzy byli świadkami potwor- 
nej tragedji kilkakrotnie ranny resztkami si? 
czełguł się ku polskim słupom granicznym. 
lecz dobity został przez żołdaków sowiec- 
kich bagnetami. 

   

    

   

    

  stra, chcąc 
zupełn'> 

śmprezy wy! 
bow. 

  

   

LINJA KOLEJOWA NIEGOREŁOJE— 

MOSKWA ZAWAŁONA ŚNIEGIEM. 

Wobec ostatnich znacznych opadów at- 
mcsferycznych główna linja kolejowa Nie- 
gorełoje— Moskwa jest kompletnie zawałone 
zwałami śniegu. Pociągi kursują ze znaczne- 
mi trudnościami. Pociąg międzynarodowy 
Moskws— Warszawa stanął w drodze na 50 

kim. od Niegorełoje. 
Na linję wysłano brygady robotnicze i 

wojskowe. 

KRWAWA WALKA Z PRZEMYTNIKAMI. 

Wiezoraj koło Oran usiłowała na tertn 

polski dostać się banda przemytników z sa- 
niami uaładowaneni towarami. Przemytai- 

ków degenił patrol litewskiej straży graniez 

nej i stoczył z nimi zaeiętą walkę, podezas 

której dwaj przemytniey zostali ciężko ran: 

ni. Jeden ze strażników odniósł postrzał w 

głowę. Dwóch przemytników zdołało zbiec 

na teren Polski. 

Odnalezienie zwłok na drodze 
N. Wilelka — Bezdanv.. 

Na szlaku N. Wilejka—Bezdany. odnalezio 
no zwłcki kobiety w. wieku koło 30 lat. 
Pierwiastkewe dochodzenie ustaliło, że žad- 
nych śladów gwałtu nie zauważono. Zwłoki 
zostały zabezpieczone. Policja prowadzi do- 
chodzenie celem ustalenia narazie tožsamos- 
ei zmarłej. 

Istnieje przypuszczenie, że śmierć nasta- 
piła z wycięczenia. Są poszlaki które pozwo- 
lają również przypuszczać, że wspomniana 
wraeała pieso do domu po poddaniu się za- 
biegowi ginekologicznemu. (2). 

Pierwszy polski transport 
nierogacizny do Sowietów. 
Ze Stołpców donoszą, iż na skutek zawar- 

tej konweneji między Polską a Sowietami w 
sprawie zamiennego handlu towarowego 
wczoraj przeszedł pierwszy transport niero- 
gaeizny przeznaczony do okręgu moskiew- 
skiego. ‚ 

Wywrotowa działalność 
hezbożników. 

Na terenie powłatu dziśnieńskiego i bra- 
sławskiego ostatnio zatrzymano kilku agita- 
torów-bezbożników, którzy rozwijali anty- 
rėligijną agitację wśród włościan. Wywro- 
towców osadzono w areszcie. 

S$pbaliła sama siebie. 
We wsi Zygmuntowicze koło Farani 

45-lelmia Wiładysława Kowalewska rozpa 
jac piżc, polała benzyną drzewo, lecz uczy- 
niła to tak niezręcznie, iż oblała sobie suk- 

nię. Wipewnej chwili kobieta stanęła w pło- 
inieniach. Zanim przybyła pomoc Kowalew- 
ska zmarła w ciężkich męczarniach. 

Zwyżka cen mięsa. 
Ostatnio na terenie pow. stołpec- 

kiego (woj. nowogródzkie) chłopi 
wstnzymali prawie całkowicie dowóz 
mięsa na rynek w Stołpcach. W kilku 
innych powiatach zauważono analo- 
giczną sytuację. Fakt ten ż 
wołany toczącemi się obecnie w Mos- 
kwie pertrakcjami, które doprowadzi- 
ły już, jak wiadomo, do częściowego 
porozumienia. 

Eksport z Polski opierać się be- 
dzie na trzodzie bitej. Przypuszczano 
więc, że udział w ch wezmą Stołpee, 

gdzie wybudowano nową rzeźnię. 
Tymczasem nadzieje chłopów stół 

peckich zostały zawiedzione. Ubój ad 
bywać się będzie w Wołkowysku, któ 
rv poza rzeźnią eksportową posiada 
również i niezbędną chłodnię. 

Nadzieje jednak na podniesieni»: 
cen w związku z eksportem dotarły 
również i do Wilna. Ostatnio gwałto- 

wnie podskoczyły ceny mięsa, które 
zwyżkują prawie o 30 proc. į 

Zaznaczyć należy, że nie jest to 
zwyżka uzasadniona i w związku z 
tem oczekiwać należy «powrotu cen 
do norm poprzednich. 

Nawrót do zimy. 
Wiciągu kilku godzin dnia 6 bm. padał 

nieustańny śnieg. Zwałami pozasypywane z0- 
stały ulice miasta, drogi publiczne, szosy, 

drogi kolejowe, £60w znacznym stopniu utru 
dniało komunikację. Kilka autobusów kur- 

sujących między Wilnem a miastami powia 
towemi w drodz* ugrzęzło w śniegu. Na lin- 
jach kolejowych kursowały wprawdzie pacia 
gi normalnie, lecz z utrudnieniem. Zwały 
śniegu z torów kolejowych wczoraj uwprząt- 
nęło z górą 200 robotników przy pomocy 
trzech pługów odśnieżnych. 

   

  

  

  

  

  

KU R J E R Ww. LS ESNTS RI 

cha napaści na wiceprezydenta Czyża. ! 
WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU EO znac a 
Najpierw wódeczka, a potem trup. 

konanej w piątek wieczorem na wiceprezy- 
denta miasta p. W. Czyża, skierowana zosta- 

Maister pobił 
Wezoraj rano przy zbiegu ulic Jakóba 

Jasińskiego i Podgórnej do idącego współ 
właściciela garbarni białoskórniczej Mordu- 
cha Kantora zam. przy uliey Sofjanej 15 pod 
biegł nagle jakiś csobnik i po krótkiej wy- 
mianie 24 uderzył go z całej siły kaste- 
tem w głowę przecinając K. brew nad pra- 
wem okiem, 

Ksntor padł na chodnik. W cka mgnieniu 
na ulicy wytworzyło się zbiegowisko. Nad- 
biegł również policjant, który napastnika za 
trzymał. Kantora przewieziono do ambula- 

  

ła do sądu grodzkiego. 
Zatrzymanych w tej sprawie szoferów 

zwolniono do czasu rozprawy. (e). 

właściciela. 
torjum pogotowia ratunkowego, gdzie udzie 
lono mu pierwszej pomocy. Zatrzymanym о- 
kazał się majster garharni Kantora, któremu 
ostatnio nie uregułował rachunków Majster 
kilka razy przychodził do Kantora po pie- 
tądze, lecz stale bez skutku. Wreszcie weo- 

raj spotkał na uliey, a nie otrymawszy na 
miejscu pieniędzy dokonał napaści na dłuż- 
nika. 

O zajściu spisano protokół, Sprawa skie- 
rowano do sądu grodzkiego. (e) 

  

Odgryzł kawałek nosa. 
   Wiezoruj do wydziału 

niejaki Stanisław Maciulew 
(Koszykowa 50) z obandażowaną twarzą i 

zamekdował.: 
Przediweze 

mieszkania s 

  

ieniężnej, W 
ej jakiego Micha 

ła Bumażnikowa, х К 1 miał osobiste po 
rachunki. Zaczęła się: Bumażnikow rzucił 
się na Maciulewicza i odgryzł mu kawalek 

Kula zapłatą za 
Stali bywalcy piwiarni pani Anny Łoku 

ciejewskiej, przy ulicy Końskiej 5, dbają o 
io, by każdy z gości nawet zupełnie zalany 
przypominał sw:»m zachowaniem i maniera 
mi wytwornego arystokratę. Gościa zaś, stó 
ry odważy się nie uszanować tego zwyczaju, 
może spotkać przykrość. 

Zapewne nie wiedział o tem szkwestrator 
magistratu, pan Aleksander Martynelis, bo 
kiedy zajechał dorożką w towarzystwie damy 

arnię był pijany, a po wejścia 
szczął sprzeczkę z panią Łokucie 

jewską o resztę. W. obronie tradycji wystą 
pił wtedy pan Jan Włsilzxwski i grzecznie 

poprosił by M. stulił buzię. 
— Panie, — odparł z godnością M. 

nie wiesz z kim mówisz. Jestem sekwestra 
torem. 

Ffzkt jednak spalił się na panewce. Wasi 
lewski, z zawodu robotnik, nie miał nigdy 
do czynienia z sekwestratorami, więc nie 

uległ panicznej trwodze, alż odparł również 

z powogą. 
—Dla mnie tó, co nic. Choćbyś był nawet 

komornikiem, to i wtedy kobietę musiałbyś 
uszanowač. 

Przypadkowo w piwiarni znalazł się zna 
jomy Martynelisa, który poradził mu, by dla 

złagodzenia naprężonej sytuacji postawił Wa 

        

   

  

   

   
    

   
   

nosa, poczem porwał siekierę i usiłował roz 
płałać czaszkę. W! ostatniej jednak ehwili. 
udało się Maciulewiczowi odskoczył w stro 
nę. Wybiegł on z mieszkania i pierwszą na 

ną dorożką pojechał da. ambulatorjum 

pczewwia ratunkowego gdzie został opat 
rzeny. ^ : 

Nałeży dodać, że ofgryziony Maciułewi- 
czewi kawałek nosa zaginął bez śladu tak, że 
zachodzi przypuszczenie, iż napastnik w sta 
nie walki połknął go. (e). 

lekcię bon tonu. 
silewskiemu i jego przyjaciołom 'dwie buto! 

wa. Burza została zażegnana. M. poszedł 

    

Po kilkunastu minutach na ulicy Koń- 
skiej rozległ się strzał rewolwerowy. Marty- 
nelis strzelił do Wasilewskiego. Kula przebiła 
podstawę nosa i ugrzęzła: w kręgosłupie, -— 
gdzie siedzi dotychczas. 

Wezo: na rozprawiz „ sądowej Marty- 
nelis do winy godzenia na ie W. nie przy 
zmał sę. Po wyjściu z piwiarni w ów fatalny 
wieczór, udał się do domu, gdzie stwierdzi; 

że zginęło mu z kieszzmi 150 : złotych. Podnie 
eony i zrozpaczony wrócił do piwiarni, lecz 
nie zastał tam W. W'ybiegł na ulicę. Spot- 
kał przypadkowo Wasilewskiego i jego przy 

jaciół. Otoczyli go, a Wasilewski uniósł na- 
wat laskę, jakby gotując się do uderzenia. 

Witedy wyjął rewolwer i strzelił na oślep. 
Wasilewski twierdzi, że M. strzelił do ni 

go z rozmysłem, z chęcią zemsty za lekcię 
bontonu, której udzielił mu w piwiarni. 

Sąd, po przesłuchaniu świadków, uznał 
M. za winnego i skazał go za usiłowanie ża 
bójstwa na 2 lita więzienia, zawieszając mu 
tę karę na przeciąg lat 5. 

Stosunkówo łagodną karę sąd wymierzył 
dlatego, że M. cienpi na chorobę Bazedowa 

która wzmaga pobudliwość. Włod. 

  

     

     
    

  

  

   

AURUM MMOTRNORCJANCHW PR ATARI 

Otwarcie linji koiejewej Herby—Gdynia. 

     

  

Na małej stacyjce kolejowej Karsznice na 
linji kolejowej Nowe Herby — Gdynia, nd- 
było się dn. 1 b. m. otwarcie i poświęcenie 
doniosłej dla rozwoju życia gospodarczego 
Polski nowowybudówanej finji kolejowej, łą-- 
czącej Śląsk z portem Polski — Gdynią. W 

otwarciu nowej linji kolejowej wzięło: udział 

przeszło 100 zaproszonych gości polskich i 

AD: 

francuskich, którzy przybyli z Warszawy spe 
cjalnym pociągiem. 

Otwarcia nowej lajh dokonał - p. minister 
komumikacji Butkiewicz,: S symbo- 

liczną wstęgę. 
© Na naszżm zdjęciu Rze pociąg spe- 
cjalny: którego lokomotywa udekorowana 29 
stała godłem narodowem. ̀ 

3 

-SZY Organizacyjny Zjazd Sekcji Szkolnictwa 
Średniego Związku Pi Polskiego 

w nie. 
W drugim dniu zjazdu 

szkolnictwa średniego. 4 marca r. 
o godzinie 11 rano dr. Kapp z Wi 
wygłosił referat pod tyt.: „Szkoła śre 
dnia, a Uniwersytet i nauczycielstwo 
obu .stopni*, poświęcony. analizie 
przyczyn braku ścisłego kontaktu mię 
dzy natczycielami szkół średnich a 
profesorami szkół wy ch. Referat 
wywołał ożywioną dyskusję. 

Po' reefracie: wybrano: Zarząd O- 
kręgowy Sekcji, który ukonstytuował 
się jak następuje: pp Antoszczuk Sta 
nisław — przewodniczący, Kappowa 
Halina — zastępca, Czesław Wierus:- 
Kowalski — zastępca, Smoterowa Sta 
nisława — sekretarz, Krawiec. Juljan 

zastępca, Budzanowski (Grodn 

sekcji 
b. 

  

  

  

  

      
   

  

Brzeski Henryk (Baranowicze) Siki 
ski Aleksander (Oszmiana) Oberleit- 
nerowa (Święciany) — członkowie za 
rządu. 

REZOLUCJE. 

Zjazd uchwalił następujące rezo 
lucje: 

1) Pierwszy organizacyjny zjazd 
sekcji okręgowej szkół średnich Zw. 
Naucz. Polsk. wyraża uznanie mini- 
sterstwu W. R. i O. P. z powodu wpro 
wadzenia ustawy o reformie szkolniet 
wa. 

2) W: związku z likwidacją dru- 
gich klas w szkołach średnich ogólno- 
kształeących i seminarjach nauczy- 
cielskich Zjazd zwraca się do minister 
stwa WIR i OP. z prośbą, aby nauezy- 
cielom, którym braknie odpowiedniej 
ilości godzin do przepisanego etatu, 
przydzielić tę ilość w najwyższych 
kiasach 7-kl. szkoły powszechnej, za 
miast stanąć wobec ewentualnej ko- 

nieczności redukcji etatu nauczyciels- 
kiego. Takie załatwienie sprawy przy 
czyni się do podniesienia poziomu 
szkolnictwa i ułatwi wogóle unifika- 
cję szkolnictwa. 

3) a) Analogicznie z powyższą spra 
wą Zjazd zwraca się do ministerstwa 
WR i OP. z prośbą o ostateczne ure- 
gulowanie stosunków służbowych na 
uczycieli szkół prywatnych, którzy, 
wobec ciągłej reorganizacji szkolnict- 
wa są w stanie niepewności przy cał- 
kowicie nieuregulowanych poborach 
i z roku na rok otrzymują wymówie- 
nie pracy i muszą godzić się często 
na proponowane upokarzające wyna- 
grodzenie; 

b) o przyjmowanie do szkół pow- 
szechnych, wyżej zorganizowanych, 
tych nauczycieli prywatnych szkół 
średnich, którzy wskutek likwidacji 
najniższych klas utracili pracę; 

'e) © zezwolenie tworzenia ośrod- 
ków pracy i ułatwienie ich tworzenia 
przez udzielanie materjalnej i praw- 
nej pomocy tam, gdzie wskutek likwi 
decji niższych klas gimnazjów prywa 
tnych i seminarjów nauczycielskich, 
znajdują ' się nauczyciele pozbawieni 
pracy (kursy dokształcające, szkoły 
powszechne, gimnazja dla dorosłych); 

d) przy zachodzącej konieczności 
redukcji etatów nie usuwać tych na- 
uczycieli, którym niewiele brak do u- 
zyskania praw do zaopatrzenia eme- 
rytalnego. ‚ 

4) Zjazd zwraca się do p. ministra 
o spowodowanie nowelizacji pragma 

    

  

SPORT 
Zawody konno-narciarskie na Pośpieszce. 
Dwudniowe zawody skjóringowe « 

zorganizowane przez 3-cią Samodz. 

Brygadę Kaw. należy uznać za całko- 
wicie udane. Podniesienie klasy spor 
towców było wyraźne, z czego należy 
wnioskować, że sport skjóringowy 

ma licznych zwolenników w Wilnie. 
Skjóring, polegający na biegu nar 

ciarskim za koniem. jest wysoce wi- 

dowiskowym rodzajem sportu. Wy- 
maga oń zgodnej współpracy jeźdźca 

i narciarza oraz szybkiej orjentacji i 
skupionej uwagi przez cały czas bie- 
gu. 

Wczorajsze zawody posiadały tv- 
le ciekawych biegów. iż doprawdv 

trudno jest którąkolwiek konkuren- 

cję uznać za najlepszą. I jeźdźcy i 
narciarze spisali się dobrze łak. że 
zebrana publiczność odniosła całko- 

wite zadowolenie. 

W drugim dniu zawodów wyniki 

były następujące: 

I bieg zwycięzca Witkowski 
(PAK): 

II bieg — wygral P. Nieciecki 7 
Ogniska. 

TI bieg—pierwszym był por. Wie- 

łowicz (3 DAK). 
IV bieg — wygrywa por. Partun 

(3 DAK). 
V bieg — zwycięża 

Rohdanowicz (4 p. uł.). 
VI bieg dla niestowarzyszonych. 

Pierwszym był Dowbor. 
VII bieg — zwyciężył ppor. Wiś. 

cicki (85 p. p.). 
VI bieg — wygrał Bohdanowicz 

(AZS). 
IX hieg zodoficeini — zwycięża 

Krecz (23 p. uł.). 
W As hippicznym dla ofi- 

cerów zwyciężył por. Bohdanowicz z 
4 p. uł. Drugim był ppor. Sztark z 
23 p. uł, 

I bieg bez jeźdźca. Zwycięża por. 
Bohdanowicz. 

II bieg bez jeźdźca. Wygrywa por. 
Kozieki 28 p. uł. 

Wiręczenie przez p. generała Prze- 
włockiego nagród zwycięzcom zawo- 
dów. Bakończyło tę ciekawą imprezę. 
która u obecnych pozostawiła najbar- 
dziej dodatnie wrażenie. w. p. j. 

ładnie por. 

    

NOWY MIEJSKI KOMITET 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Ostatnio p. wojewoda zatwierdził 
skład nowego Miejskiego Komitetu 
W. F.. do którego weszli: prezydent 
Maleszewski, płk. Wenda, starosta 
Kowalski, mir. Kurcz, mir. Lankau. 
kpt. Ostrowski, kpt. Ptaszyński, kpt. 
Kėnig, kpt. Piątkowski, insp. Czyżew 
ski, dr. Gołyński oraz pp. Sikorski. 
Szumański. Nieciecki, Grygiel, Abra: 

. Tarasiewicz i Kudutis. 
MiG komitet WF. jest insty- 

tucją, mogącą. wywierać znaczny 
wpływ na usportownienie Wilna. Po- 
winni więc w nim zasiadać ludzie mo 
cno związani ze sportem. Obecni człon 
kowie Komitetu są znanymi u nas 
działaczami sportowymi względnie lu - 
dźmi, którym idea wychowania fizy- .. 

  

  

  

cznego jest drogą. Oczekujemy więc. 
iż Miejski Komitet WF. zdoła w bie- 
żecym roku zrealizować nadzieje wi. 

leńskich sportowców i stosunki spor- 
towe naszego miasta ulegną prawdzi- 
„wemu uzdrowieniu. 

Nowy Komitet oczekuje czężka 
praca. lecz nie wątpimy, iż ci którzy 
dotychczas chlubnie się zasłużyli 
sportowi wileńskiemu i nadal. z nie- 
mniejszą energją, będą pracowali, a 
snorłowe Wilno nie zapomni ich wy- 

siłków. w. p. i 

Z RAIDU WILNO—GRODNO. | 
Z Wilna do Grodna wyruszyli 68 narc'» 

rzy (o godz. 12,15 dnia 5 marca 1933 r.), któ 
rzy dolarli w tymże dniu o godz. 18-ej du 
Trok, o godz. 12,30 do Rudziszok (t. j. zro- 
bili 41 klm). 

Warunki narciarskie na trasie są dobre 
— narciarze czują się wspaniale i chętnie ja- 

  

   

Panuje wśród nich humiór i wesołość, 
gdyż są wypadki kiedy całe wioski wyloga- 
ją na ich spotkanie nie skąpiąc pos'łku- na 
każde życzenie. 

Ponadto trzeba podkreślić wielką pomoc 
i „gościnne przyjęcie, jakich doznal: nasi nar 
ciarz od KOP-u w Trokach, Rudziszkach i 
Olkienikach. 

Obecnie raid w dniu 7 marca 1933 r. od 
godz. 8—13 znajduje się w marszu Olkieni- 
ki—Orany. gdzie spotyka miłe przyjęcie ze 

strony KOP-u, Wiładz Powiatowych Wil. 
Trock. i Gminnych Urzędów. 

URUCHOMIENIE KURSU DLA 30 PAŃ. 

Okr. Ośrodek W. F. w Wilnie podaje do 
wiadomości że uruchom*ł z dniem 7 marca 
1933 r. 7-dniowy kurs narciarski dla pań 
stowarzyszonych : niestowarzyszonych. Kurs 
będzie skoszarowany w Schronisku Narciar- 
skiem przy ulicy Niecałej Nr. 8. 

PORAŻKA WILNIAN. 

Wiynik meczu bokserskiego Wilno—Biały 
stek przyniósł niespodziewaną porażkę Wil- 
nianom, którzy przegrali dla biatostoszan 
w stosunku 5:7, 

Z MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW 

NARCIARSKICH DALSZE SUKCESY 

POLAKÓW. 

PRAGA, (Pat). — W| dalszym ciągu między- 
narodowych zawodów narciarskich o mi 
strzostwo Czechosłowacji rozegrano w Harra 
ehowie konkurs skoków otwartych, Warun 
ki były bardzo ciężkie. Polacy ponownie wy 
kazali swą wysoką klasę, Sole Szere;ż 
czołowych miiejse. 

Pierwsze miejsce zajął ai (Czechosto 
wacja) nota 220,9, skoki 56,5 i 61,5 m., drugi 
Bronisław Czech, 218.9, 58,5 i 56 m. trzeci 
Kclesar (Polska) 215,5, 56 i 61, siódme Łu- 
szezek (Polska — 204, 51 i 50 m. 

W całym konkursie skoków, otwartym i 
do kombinacji, najdłuższy skok bez upadku 
mis! Stanisław Marusarz (Polska) 62 metry. 
Andrzej Marusarz osiągnął 65 metrów, ale z 

| upadkiem. 

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE 

PRAGA, (Pat). — W Pradze odbyły się 
międzynarodowe zawody łyżwiarskie w jeś- 
dzie figurowej, z udziałem łyżwiarzy czes- 
kich, polskieh, niemieckich, zustrjackich i 
belgijskich. — Wi jeździe panów zwyciężył 
inż. Praznewsky (Czechosłowacja) 242, przed 
Bernhauserem (Austrja) 240 i Hertlem 233. 
W jeździe parami triumtowała para polska 
Bilorówna — Kowalski 11,24, przed parą 
austrjacką Kaiser. — Kast 10,74 i małżeńst 
wem Veseły (Czechosłowacja) 9,14. W jeź 
dzie pań pierwsza była Landbeck Austrja) 
40,18 przed de Ligni (Belgja) 37,88' i Her“ 
bert (Niemcy) — 36,84. 

   

  

tyki w myśl postulałów ZNP. oraz o 
sprecyzowanie pojęcia „dla dobra słu- 
žby“ jako ewentualnej przyczyny 
zwolnienia nauczyciela. 

5) Zjazd wzywa Koleżanki i Kole- 
gów do czynnego udziału w pracy spo 
łcczno-oświatowej członków sekcji 
szkolnictwa šredniego. 

6) Zjazd wzywa Koleżanki i Kole- 
gów do pogłębienia i rozszerzenia Ży- 
cia organizacyjnego. 

7) Zjazd projektuje dla zrealizowa 
nia prawdziwej jednolitości szkolmici 
wą i unifikacji nauczycielstwa utwo- 
rzenia przy Związku Nauczyciekstwa 
Polskiego sekcji szkół wyższych. 

  

   

  

  
  

Pomoc dla bezrobotnych. 
nie jest filantropją 

„lecz samoobroną! 
BERSEDLOROOECZ RWE EZ ORO WWEB TT RZŻERER. 

Ziazd mtynarzy w Wilnie. 
Na dzień 5 b. m. został zwołany przez 

specjalnie utworzony Komit:t zjazd młyna- 
rzy powiatów: wilejskiego, mołodeczańskieg » 
oszmiańskiego i części pow. postawskiego 
Celem zjazdu było omówienie' gospodarcz :j 
sytuacji młynów tych powiatów, przeżywają 

h obecnie cię kryzys. Położenie gospo- 
e tych młymów staje się z roku na rok 

+ względu przedewszystkiem 
i zbiorów, które wpłynęły na 

zmniejszenie ilości zboża dostarczanego а5 
przemiału. 

iągłe zmniejszanie się i tak szczupłych 
dochodów tych młynów, spowodowane n:- 
skizmi cenami zboża, — wpłynęło na rozwi- 
nięcie się niezdrowej konkurencji, polegajy- 
cej ma licytowaniu do minimum cen pobiess- 
nych za przemiał zboża. : 

Taki stan przyczyniający się do coraż « 
większego pogarszania się i bez tago cięż- 

i młynarstwa, wywołał potrzebę 
w kierunku wzajemnego poro- 

  

    

      

  

  

J 
konsolidac, 
zumienia się i obrony wspólnych interesów. 

Zjazd, repnzzentowany przez zgórą 68 

  

przedsta ieli w zrozumieniu ciężkiej sytu: 

acji materjalnej, grożącej calkowitem znisz- 
czenism warsztatów młynarskich, wypow'e 
dział się za koniecznością stworzenia powi:a- 
towych związków młymów gospodarczych, 
które będą posiadały wspólną reprezentację 
w Związku Miedzypowiatowym. Zadaniem 
tych organizacyj ma być wspólna akcja 
zwróconą w kierunku zwalczania powstałej 
nieuczciwej konkurencji. Praca zaś pozytyw 
na ma polegać na ustaleniu dotychczas do- 
wolnie pobieranych opłat za przemiał. . 

Celem zrealizowania zapadłych na zjeź: 
dzie uchwał zostały powołane powiatowe Ko 
mitety organizacyjne, które niezwłocznie 
przystąpiły do stworzenia odnośnych Zwiąż- 

ków młynów gospodarczych. 

W, powyższym zj:ździe brał udział sA 
stawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie. к 

Gdzie się kryją w zimie 
dozorcy ogrodów miejskich. 

Zamiłowanie do sportów zimowych: nart, 
łyżwiarstwa i saneczkowania, panuje. obecnie 
nagminnie  nistylko wśród ludzi dojrzałych 
i młodzieży, ale szał sportowy ogarnął rów 

nież najmłodsze pokolenie naszych miłusiń- 
skich. W. każdym niemal podwórku dziatwa 
urządza sobie ślizgawkę i tor seneczkowy, 
na ulicy Jezuickiej i placu tejże nazwy w pe 
wnych godzinach aż sie roi od dzieci ślizga 
jących się na łyżwach lub bóz i zjeżdżają- 
cych sankami. 

Ale na ulicach, podwórkach i placach 
sportu saneczkowego używają przeważnie 
dzieci pozostawione biz opieki, gdyż nianie, 
bony i mamy prowadzą swe pociechy do Cie 
lętnika, gdzie mała górka stanowi doskonały 
dzienny tor. Miło tam popatrzeć na roześ. 
miane zarumienion: buzie przyszłych, spor-. 
towców. Dzieci mające większe . saneczki, 
przyjmują na nie chętnie takie, które sanek, 
nie mają i hyłoby wszystko cudownie w tyni 
zimowym raju dziecięcym, gdyby choć jeden 
dozorcą ogrodów trzymał straż „przy torze 
śaneczkowym w godzinach. południowych, w 

których jest największa frekwencja. Nieste 
ty nie ma nigdy wpobliżu żadnego dozo cy, a. 
posterunek policji jest zbyt daleko z czego 
korzystają spore wyrostki (zwane žulikami), 
odbierają od dzieci saneczki, b>z względu na 

płacz i protesty małych właścicieli. Interwea 
cja mam i opiekunek nie skutkuje, rozwyd 
żon* chłopczyska zamiast zwrócić sanki, ob- 
rzucają opiekunki potokiem majordynarniej 
szych połajanek i wyzwisk a nawst pokazują 
noże jako najbardziej przekonywujący argu 
ment do zaniechania rewidykacji* zagrabio 
n2j własności 

Coprawda żyjemy w okresie, w którym 
kij i pięść są najpopultrniejszym argumea- 
tem przy likwidowania wszelkich sporów, 
ale czy nie byłoby wskazanem „żeby miarodaj 
ne czynniki zaopiekowały się  troskliwiej 
dziecinnym !orem saneczkowym w Cielętm 
ku, i wyznaczyły tam dyżury dozorców ogro 
dów miejskich. Taki dozorca przez swój auto 
rytet zapobiegłby wyrywaniu dzieciom przez 
žulikėw sanek, ukrócił gorsząc: połajanki i 
zapewnił grzecznym dzieciom możność spo 
kojonego saneczkowania. Zet. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT POPULARNY. 

Dzisiaj o godz. 17 rozgłośnia warszawska 
transmituje do Wilna swój zwykły popułar 
nv koneert symfoniczny w wykonaniu órkie 
stry Filharmonji Warszawskiej. Koncert bro 
wadzić będzie występujący stale zagranicą 
dyryg:nt polski p. Ignacy Neumerk. Urozmai 
cony program zawiera, m. in. muzykę baleto 
wą z opery „Ali Baba* Cherubiniego i pięk 
ny poemat symfoniczny Fr. Smetony ; „Weł- 
tawa“. 5 

   

    

  

   

    

KWADRANS POWIEŚCIOWY. | 

O godz. 22,15 w dziale radjowym kwad 
ransów lilerackich odczytany zostanie frag. 
ment z powieści jednego z najwybitniejszyca 
współczesnych pisarzy francuskich Fr. Mau 
riaca. Będzie to „Kłębowisko žmij“ rzecz 
rozpatrującą głęboko i wnikliwie przeżyc.a 
religijne człowieka. - 

al) 

WŚRÓD PISM. 
8 stronicowy Nr. 11 „Wiadomości Lite- 

raekich* zawiera 15 iłustracyj i przynosi 
nieznane oświadczenie Sienkiewicza. przed 
wiedeńskim sądem przysięgłych w związku 
z wytoczoną mu przez studentów ukrańskich 
sprawą, wiersz i kronikę tygodniową Słonim 
skiego, wspomnienia prof. Siemieūskiego a 
Balzerze, artykuł znakomitego chirurga Szbe - 
ra o „Zazdrości w medycynie" Choromań: 
skiego, arykuł Breitera o tomie prozy Wi 
rzyńskiego, recenzje Hulki — Laskowskie- 
go i Piwińskiego, korespondencje, kronikę 

żagramiczną, filmową, przegląd prasy i t: ps 
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Wiatr: południowy. 

zje: Des zmian. 
с rano Śnieg, wiecz. myła. 

    

—Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 7 marea. Pochmurno i mgliste. 
Miejscami drobny opad. Nocą lekki mróz, 
zwłaszcza w Wileńszczyźnie i na Polesiu. 
Dnism odwik. Słabe wiatry południowo. 
chodnie, przechodzące w miejsowe lub cisz 

LITERACKA 
— 183 Środa Literacka. Zapowiedziany 

ma najbliższą „Środę Litera “ referat D. 
Wandy Melcer Sztekkerowej z powodu odło- 
żenia daty przyjazdu prelegentki. został prze 
sunięty na « późniejs Natomiast Żw'ą 

na tym wiec 

   

   

  

   
      

      
    

  

będzie na temat „Kryzy: 1 alizmu 
raz Al. Janta Połczyńskiego z Poznani 
młodego poetę, który ostatnio spędził sz*re4 
miesięcy na terenie Rosji Sowieckiej. 

Z UNIWERSYTETU 
Mcnorewa promocja prof. Fontesa. — 

Przypominamy, że uroczysta promocja prof. 
Antonio Cardoso Fontes'a na doktora m*dy 

cyny honoris causa, odbędzie się z łaska- 
wym udziałem p. posła brazylijskiego we śro 
dę dnia.8 bm. o godz. 18 w Auli Kolumno- 

wej. 
Zaproszenia pierwotne na dzień 8 Int:go 

br. są ważne. 

      

   

SPRAWY SZKOLNE 
--.Na kursie pedagogiezno — metodycz- 

nym w. bież: tygodniu zostaną wygłoszone na 
stępujące wykłady: х 

1 marca — 1) Sztuka uczenia (przed 

mioty fachowe i ogólnokształcące) — p. W. 
Mieszkowski i p. Jacyna. й 

1.marca — 2) Perspektywa psychologji 
nowożytnej — p. J. Adolphówma. 

Początek o godz. 5 min. 5 wiecz. 
9 marca — 1) Wybrane zagadnienia z lo 

giki — 2 godz. p. W. Borowski. — Początek 
o godz. 5 m. 15 wiecz. 

Wykłady. odbywają się w lokali Państw. 
Szkoły. Przem.-Handl. im. E. Dmochowskiej 

ul. Wiłeńska.10 (IIF piętro). 

  

    

HARCERSKA 

+, = Parę:eyfr z Wil. Chorągwi Harcerzy. 
  

       
Wileńska Chorąg Harcerzy obejmuj? 

działalnoś tereny « województw 
Wileńskiego i Nowogródzkiego. Według 

  

ostatnich obliczeń . Chorągiew liczy 60 dru- 
żyn harcerskich. w środowiskach, w któ- 

rych pracuje 2.152 harcerzy. 
Charcerze Chorągwi posiada ją 373 odznak 

P.O. S$. z których 327 zdobyli w ub. 
Bardzo ciekawe są i 7 y 

   

  

liczi 

prac drużyn i zastępów z kti 
zbió 

958, zbiórek druż. na boisku — 527, w 
czek drużyn — 301, razem 1.786. 

Zbiórek zastępów w izbie — 3.813, na bo- 
isku 1.100, wycieczek — 616, razem 5.529. 

A więc ogółem 7,306 zbiór:k i wycieczek 
w-częm samych wycięczek około aca (917) 
Widać, że harcerze naprawdę miłują przyro 
dę i starają się ją poznać. 

W” ubiegłym roku przybyło w Wi! Chc- 

rągli 14 drużyn i 626 harcerzy. ' 

  

      

  

     

  

   

  

Ч Z KOLEI 

--K.P. W. uezci pamięć kś. bisk. Ban 

durskiego. W) pierwszą bolesną rocznie: 

śmierci ks. biskupa Wł. Bandurski:go stara 

niem Zarząd Okr. K. P. W. w Wilnie be- 

dzie odprawione w dniu7 marca rb. o godz. 
10 rano żałobne nabożeństwo za spokój du- 
szy w kościele O. O. Misjonarzy. 

W? tym dniu o godz. 1 Zarząd Okr. urza- 
dza Akademję. żałobną ku czci Ś. p. ks. b 
kupa WiłŁ Bandurskiego w Sali Ogniska K. P 
W. Wilno ulica Kolėjowa 19, у 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

—- Ze Związku Pań Domu. Dnia 9 bm. 

we czwartek odbędzie się wycieczka do. War- 

sztatów. koszykarskich dla ociemniałych. — 

Na-miejscu można nabywać wyroby koszy 

karskie po b. niskich „cenach. Zachęcamy d“ 

zwiódzania wszystkich interesujących się wy 

robami koszykarskiemi. — Zbiórka na ulicy 

Antokolskiej 18, o godź. 17. 

ST. A. WOTOWSKI. 

    

  

  

  

  

   

  

wicz, Bronokowski, 
Korecki, Tomaszew: 
Komis 

      
uczestnicy walk o niepodległość niektó 
rokrotnie odznaczeni orderami woj'nnemi. 

Stary zarząd przez 32 miesiące nawykł 
tak do swoich funkcyj, że dotychczas nie 

      

   

      

  

przekazał s ch agend nowzmu zarządów . 
Elementy endeckie inspirują į protešcik 

i zebraiy s podpisów, któr: wręczo   

   

   no Zarządowi Okręgow*"nu do decyzji. 

— 8 Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego 
wspólmie z Kołem Towarzystwa Internistów 
Polskich odbędzie się dnia 8 bm. o godz. 
20 w sali przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z na- 
stępujacym porządkiem dziennym: 

1) Dr. A. Kapłan — Przypadek włośniev 
z pokazem chorego. ю 

2) Dr. W. Lobza — Pokaz chorego 7 Н 
Kliniki Chorób Wewnętrznych USB. 

3) Dr. E. Salitówna — Azorica ostra. 

  

   

4) Dr. St. Januszkiewicz — Radiokyma 
grafia serca. 

4) Prof. dr. med. A. Januszkiewicz -- 

Elyektrodiografja kliniczna. — A] 
Kliniki Chorób  _Wewnętrznyci 
malna krzywa elektrograficzna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

-- Higiena w warsztatach  rzemiesini- 

h. Rosursa Rzemieślnicza w Wilnie zap 

emieślników i sympatyków rzemiosła 
yt p. t „Higjena w warsztatach rze 

mieślniczych', który w dniu 8 marca rb. 5 

dz. 20 w Sali Resursy przy ulicy Bakszta 
2 wygłosi dr. Antoni Żochowski. 

   

     

  

— wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Wi środę dnia 8 marca br. odbęd i 

8 wiecz. w lokalu Seminarjum Е 

go Uniwersytetu posizdzenie Sekcji dy: 

tycznej. Wstęp dla członków i wprowadzo- 

nych gości. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Psych6techniczny Instytut dla rzemieśl 

ników uruchomiony zostanie jeszcze w ciagu 

bieżącego miesiąca, Prace nad organiz 

instytutu psychotechnicznego są obecnie w 

pełnym toki. Dziś w sprawie lej odbędzie 
się posiedze Izby Rzemieślniczej. . 

Instytut zostanie uruchomiony j 

przed dniem 1 kwietnia. ZAznac 
że potrzeba tego rodzaju pla: 

szczególnie w Wiilnie, gdzie rzesza rzemieśl- 

ników są tak liczne, paląca. Dzięki-instytu- 

towi można będzie przeprowadzać ścisłą Se- 

lekcję wśród kandydatów do poszczególnego 

rodzaju zawodów rzemieślniczych, wskazując 

im drogę ich uzdolnień. Oszczędzi to wielu 

kandydatom do rzęmiosła: przyszłych rozcza 

rowań z powodu. niewłaśc: wybranego 7a 

wodu. | 

  

   

     

        

   

    

   

RÓŻN 
—— Obchód ku ezci królowej Jadwigi. 

W: drugi:j połowie. przyszłego miesiąca ma 

być zorganizowany na terenie Wilna uroczy 

sty obchód ku czci Królowej Jadwigi. 

Przygotowania do obchodu są już w оо 

nym toku. 

—- Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Wo 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej 

Kobiet w Wilnie, najserd:czniej dziękuje 

Szanownej Dyrekcji Polskiego Radja w W i 

nie za beżinteresowne wypożyczenie i: zain- 
stalowanie aparatu.w jadłodajni dla. bezro- 

bolnej inteligencji, prowadzonej przez ZPOK 
* Wilnie, ulica Wielka Nr. 51, ułatwianie ku 

pna głośnika i skrzyni, a także za ofiacę 

pieniężną w sumiż 1 Qzł. miesięcznie na ko 

rzyść wspomnanej placówki, 

-—— Wzrast kosztów utrzymania. Podług 

i „cznie dokonanych obliczeń, koszty 

a w ciągu ub. miesiąca wzrosły w 

0-0,2 proc. 

wzrost kosztów utrzymania wpłynęła 

a. cen chleba, kaszy, grochu, mąki, mas 

ła, kiełbasy, wołowiny słoniny kawy i t. d 

Szkoły w dniu imienin 
Marszałka Piłsudskiego. 

Wobec tego, ż> dżień 19 marca przypada 
w miedzielę, również dzień 18 marca ma być 
wolny od nauki, by młodzież szkolna mogfa 
wziąść udział w obchodach z okazji imie- 
nin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

    

   

  

     

  

   

  

  

27 

ZŁOTOWŁOSY SFINKS. 
Powieść współczesna. 

— Oskar von Traub? -- powtó- 

rzył głośne zdziwiony Turski, odty- 

w: jąć wzrok od kajetu —- Przecież... 

Nazywał się Oskar von Traub --- 

czytał podwójnie zaintrygowany -- 

i pochodził z bardzo dobrej, ale zu- 

beżałej rodziny. Krewnych nie miał 

i przyjechał szukać fortuny do Alas- 

ki. Gdy złapał te kilkadziesiąt tysię- 

cy, miał zupełnie dość i uważał, że 

„zamieniwszy to na marki, posiądzie 

s Niemczech wcale niezły mająte 

czek. To też marzeniem jego był po- 

wrót do kraju. Ale zima panowała w 
pełni, a żaden większy transport nie 
"zamierzał wyruszyć z kopalń w więcej 

-cywilizowane strony. 

— (Chłopcy! — rzekł pewnego razu 

"do nas — tak przypatruję się waszym 

tu daremnym wysiłkom i myślę, że 

mie z nich nie wyjdzie. Tu zmarnuje- 
cie. A szkoda Bo na ludziach się 
znam i mam wrażenie żeście porządni 

i pracowici! Jabym wam coś харгоро - 

nował. 
Milczeliśmy zaciekawieni. 
— Jak wiecie — ciągnął dalej, — 

ja.tu trochę zarobiłem i tego. piekła 
main dość! Chcę wracać! Ale przez te 
pustkowia samemu wędrować nie spo- 
sób! Rożedrą wiki, lub ludzie. gdy 

          

     

poczują, że trochę złota trzęsie: się w 
pasie, bandyci, postokroć gorsi od 
wilków. Otóż, jak myślicie?.. Gdyby: 
my tak razem wyruszyli do najbliż- 
szego portowego miasta? Za tę eskor- 
tę dobrze wam zapłacę, albo jeśli woli- 
cie na mój koszt odwiozę dokraju! 

Spójrzeliśmy po sobie tu, na 
prawdę nie mieliśmy nie do roboty— 
i zgodziliśmy się chętnie. 

Do najbliższego miasta Amae- 

ryka nie była wtedy tak rozbudowa - 
na, jak obecnie, było najmniej ty- 
dzień drogi. To też załadowawszy nasz 
bagaż na sanki ciągnione przez psy i 
zaopatrzeni w dobre karabiny, rych- 

ło' ruszyliśmy naprzód. 
Nigdy nie zapomnę tych olbrzy 

mich, równych, śniegiem zasypanych 
przestrzeni, przez które przychodziła 
nam brnąć. Wydawało się, że jeste- 
śmy całkowicie zagubieni na Świecie 
i nie docierał tam żadny odgłos, prócz 
złowróżebnego wycia wilków. Parę 
razy musieliśmy nawet z niemi sta- 
cząć całe bitwy. A jeszcze gorzej by- 
lo wśród lasów. Bo wciąż wydawało 
nam. się, że śród gęstych drzew kry 
j: się jakaś zasadzka i zbóje, polują- 

„ex ma podróżnych, powracających ze 

złotem, stamtąd wyskoczą. 

   

  

  

        

    

     

    

     

istedt. Dziś grana będzie po ra 
zyczna komedja Stolza „ 

się nie; politą treścią 

anie tej komed 
j” muzycznej stoi 1 y ly 
stycznym. W! roli głównej znakomita artyst 

stedt, w otoczeniu pierwszorzęd 
Hajdamowi.z. 

ego i Wyyrwicz — 
lzenie wnet 

i waż 

  

   

  

   
     

    

   

  

   rza projektu J. Hawrylkiewi 

ne. 
— Prepagandowe przedstawienie „Krysi 

Iešniezanki“. Jutro we środę odbędzie się 
przedstawienie propagandowe. Wystawiona 
zostanie melodyjna operetka Jarno „Krysia 

  

      
Ceny probaga we. 

— Najbliższa premjera. Rozpoczęte zo- 
stały przygotowania do wystawienia ogó 
lubianej operetki Lehara „Wesoła wdówka”. 

— Recital Ady Sari w Konserwatorjum 
znemi. Światowej sławy śpiewaczka 

  

       

    

Mu 
Ada 
rą, nasza rodaczka, V 

talem we czwartek 
w Sali Konserwatorjum (M 

mie pieśni i arje oporowe. Bi 
ie“, Jagiellońska 1. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRUP DZIECKA W, WALIZCE 

Przed kilku dniami donesiliśmy po4- 
i w mieszkaniu niejakiej Heleny 

ówny Tyzenhauzowska 10) w skó 
pod łóżkiem znałeziono zwło- 

ki dziecka w wieku od trzech da czterech dni 
ze znakami uduszenia. 

Powstało przypuszezenie, 17 Naruszewi- 
czówna, cheąe pozbawić się dziecka udusiła 
je zaś do czasu gdy kędzie w stanie ©puś- 

    

  

  

ona fonomenalną kolorati- 
stąpi raz j :    

  

   

    

   

    

   

    

cić lėžko, zwloki zamordowanego  dziecka 
schowała w walizce. 

Zwłoki d: ka przesłano do kostnicy 

  

przy szpitalu Św. Jakóka, gdzie dckonana 
stała sekcja, w wyniku której ustałono, ż 

dziecko zostało przez zakrycie twarzy podu- 

szką uduszene. Wszystko świadczyło raczej 

zatem, że dziecko zostało uduszene przypad 

kcwc. Jedyną obeiążającą Naruszewiczównę 

ckolieznością byłe niezrozumiałe schowanie 

zwłok dziecka do walizki i przechowywanie 

takowej w niewiadomym celu pod łóżkieh 

Dalsze dochodzenie wyświetliło jednak ten 

fakt. : 
Okszało się, iż Naruszewiczówna ma 74 

meżnegc kochanka, który był ejcem jej 
dziceka. W dwa dni po urcdzeniu dziecka 

zdzrzyło się nieszczęście przypadkowego 7a- 
duszenia peduszką. Obawiając się, że %0- 
cehanek wyrzeknie się jej i rozumiejąc, że z 
powodu śmierci dziecka, traci prawo do ali 
mentów, postanowiła anx zwłoki dziecka u- 

kryć w walizce pod łóżkiem, zaś kochanko- 
wi swemn powiedzieć, iż dziecko zabrała 
jej matka. w 

Plan nicudał Się, nicszezęśliwa matka zna 
Jazła się pod zarzutem zamordowania swego. 
dziecka, 

Pe wyjaśnieniu tych rkoliezności docho 
dzenie © dziecicbójstwo wszczęte przeciwko 
Naruszewiczównie zostało umorzene. Pociag 

nięts zostanie ona jedynie de cdpowiedzial- 
ności sądowej za przechowywanie zwłek w 

pokoju i ukrywanie faktu śmierci. 

KRWAWE ZAJŚCIE W; DOMU NOCŁEGO: 
WYM. 

Wezoraj w nocy w domu noclegowyni 
(Potocka 4) w t. zw. „Cyrku“ wynikła krwa 
wa bójka pomiędzy stałymi klijentami: tego 
zakładu: Aleksandrem Borysem oraz Justy- 
nem Jarmużko. Podczas bójki Jarmużko zbił 
swego przeciwnika jakiemś  tępem niarzę- 
dziem, powodując bardzo ciężkie uszkodze: 
nie ciała. С J 

Pegotowie przewiozžo Borysa do szpitala 
Św. Jakóba. 

Jarmużkę aresztowane. Powodem bójki 
były porachunki osobiste. (e). 

W| WADZACH GO NIEWIDZIANO. 
W jednym z poprzednich Nr. donosiliśmy 

© zaginięciu handlarza z Widz Mejera Dejcza 
Przed kilku dniami Dejcz zjawił się w Wi- 
nie, poczynił zakupy towarów na sumę około 

  

  

      

  

   

   

  

230 zł. 1 wyjechał (podobno do Widz). Do - 
Widz jednak Mejer Dejez nie przybył i % 
tego ezasu zaginął bez wieści. : 

Wszezęte poszukiwania nie dały narazie 
pozytywnych wyników, } 

  

To też, przewažnie nocowališiny 
w otwartem polu, a nocleg odbywał 
się w następujący sposób: przy og- 
nisku rozbijaliśmy dwa namioty. W 
jednym z nich spał Traub wraz ze swo 
jemi bagażami, w drugim my kolejno, 
gdyż stale jeden z nas pełnił wartę, 
na zmianę. 

    

Niby, to wszystko. jaknajlepiej. 
Tymczasem pewne rzeczy poczęły 
manie zastanawiać. Zarówno Antek 
Góral, jak i Józef Karolak, jakby od- 
suwali się odemnie. Spoglądali nieuf- 
nie, gdym niespodziewanie wchodził 
do namiotu, często przerywali pro- 
wadzoną rozmowę, zamieniając ja- 
kieś porozumiewawcze spojrzenie. 

I często rozmawiali szeptem. jak- 
by mając przedemną tajemnice. Nie 
pojmowałem skąd nastąpiła ta zmia- 
na postępowania. Starałem się wypy- 
tsć ich parokrotnie, zbywali mnie, jak 
się zbywa niepotrzebnego i natrętne- 
go intruza. O, czemużem wcześniej 
nie pojął co się. święci i. nie przeszko- 
dził temu! : 

   

  

Wtem bomba pękła! Stało się naj- 
straszniejsze. Działo się to akurat w 
nocy piątego dnia podróży. Ja pierw- 
szy pełniłem warię, po mnie miał «- 
bjąć Antek, a później Józek. Przyż- 
naję się, że byłem tego dnia dziwnie 
znużony, a gdy skończyłem swój 
dwugodzinny obchód dokoła namio- 
tu, runąłem na skórę niedźwiedzia, 
jak długi, zakrywszy głowę kożu- 
chem, spokojny. że straż nad wszyst- 

  

  

  

    

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tei. 15-41 

sce wspania- 
ły dźwięko- 
wiec p. t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

porwał 
całego świata! 

pychem 

*riumfalny przebój Europy! 
Film, którv rozmachem i prze- 

publiczność Co 

W roli głównej 

Buster Keaton 

Dziś najweselsza premjera! Dwie godziny śmiechu do łezl Po rzz pierwszy w Pol- Nad program: Atrakcje 

Pośrednik miłości 
MOŽE 
PARYŽ... 

dźwiękowe Początek: 
o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
w dnie świąt. o g. 2-ej 

Dziewczyna—Miłość— Śpiew— Teńce. 
Reżyseria genialnego Feodora Ozepa. 
W rol. gł. nowodkryta gwiazda Jacque- 

e line Francell. Każdy powinien widzieć! 
Na wszystkie seanse balkon 49 gł. Parter na |-szy seans 80 gr., na pozost. od 90 gr. Początek o 4,6,8i10 15 
  

DZIŚ! Najnowszy 
przebój produkcji 
Paramountu p. t, 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew. '22, tel. 15-28 

Cudotwórca 
s 

(Wiara. czyni cuda, a miłość jest podstawą życia). 
Wspaniała kreacja najmodniejszej gwiazdy ekranu Silvia 

u P ! Sidney i bohater filmu „Szary dom Chester Morris. 
Nadzwyczaj ciekawa fascynująca treść. Olėniewająco piękne widoki. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
  

„Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
"Mickiewicza 9 

Wspaniałe   Dziś! Największa atrakcja sezonul 
arcydzieło dźwiękowe 

rezyserji Mamouliana p. t. 
łości i występków. W rol. głów. niezrównana para kochanków ekranu: 

„ULICE WIELIOMIEJSKIE 
SILVIA SIDNEY i GARY COOPER. 

tt Potężny dramat dla lu- 
dzi o silnych nerwach» 
Rewelacvjne dzieje mi- 

  

[ICE CET CET) 
Ё SKŁAD SUKNA, WĘŁNY 

! JEDWABIU 

Ž. KAZASKI 
WIELKA 36. 

NADESZŁY į 

OSTATNIE NOWOŚCI | 
sezonu wiosennego 

materjały damskie i męskie na ubranie, 

suknieipalta. CENY WYJĄTKOWO NISKIE! |m 
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PROSZEK: 

  

  

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

do, naszego opakowaniu. 

ALTO SAK AI SDA COCA 

POSZUKUJĘ 
przedstawicieli na wagi' „Presto“ do 
ważenia monet wszystkich, starych i no- 
wych. Waga „Presto* jest precyzyjnie - 

  

wykonana i po bardzo przystępnej cenie 
Zgłoszenia F ry d e r Piotr, Śrem, Wlkp. . 

++.   

Każdą chorobę wyleczysz 
jeżeli regularnie używać będziesz 

ZIOŁA D-ra BREYERA. 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

  

PRASA” 
Qrgan Polskiego Związku Wydawców 

Dzienników i Czasopism 
Czasopismo poświęcone sprawom 

WYDAWNICZO-PRASOWYM. 

Wyszedł z druku Nr. 12-1-2. 
Zawiera artykuły; Franciszka Głowińskiego — 

„Ogłoszenie prasowe — najważniejszy środek rekla- 
mowy”, Olgierda Langera — .O dobre ogłoszenie 
prasowe”; Stanisława Zenona Zakrzewskiego — „Re- 
klama prasowa w chwili obecnej”; Jerzego Szapire- 
„Ogłoszenie w czasopiśmie”: Jana Marga — „Ogło- 
szenie w świetle praktyki; Echa pobytu w Polsce wy- 
dawcy „De Maasbode". Ponadto Nr. ]2-|-2 zawiera 
następujące działy: z działalności Polskiego Związku 
Wydawcówg:Dzienników i Czasopiemiz dziażalności 
stowarzyszeń dziennikarskich ; kronika krajowa; prze- 
gląd ustaw i rozporządzeń; kronika zagraniczna; prze- 

gląd piśmiennictwa, 
Prenumerata roczna „Prasy* wynosi 12 zł. 

Cena Nr. 12.1-2 — zł. 2.50. 
Do nabycia we wszystkich większych księgarniach 
i u sprzedawców Tow. „Ruch* na większych dwor- 
cach kolejowych oraz w administracji „Prasy*, War- 
szawa, Krakowskie-Przedmieście Nr. 40, m. [1. tel. 

& 540 00. Konto P. K. O. 18606 

DOKTÓR 
Janina 

PIOTROWI - JURCZENKOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby akórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, Il piętro 
Przyjmuje od 5-7 wiecz. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 95—1 i 3—8, 

Wa Vado 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skėrne, wenerycz+ 

ne i moczoplciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 

  

      

Dr. Wolfso 

  

Nr. 1 — kaszlu, astmie, rozedmie płuc cena zł. 3.50 
Nr. 2 — reumatyzmu, artretyzmu (złej Choroby skórne, 

przemianie materji) . . . . Bak 3,20 wenćryczne, 

Nr. 3 — żołądkowo-kiszkcwych, wątro- „i. moczoplciowe 
bowych, żółtaczce. . . . . 2073900 Wileńska 7, tel. 10.67 

Nr. 4 — nerwowych, bólu głowy, bez- od. cad 2 | 4 8 
senności, apatii do życia . . «w 400 TA HET 

Nr. 6 — blednicy, długotrwałej niedo- > Bp Т ___—. 
krwistości.-.5. « .. wk 

Nr. 7 — nerkowych i pęcherzowych . 74 400 H Kenigsberg 
Nr. 9 — ogólnego zatrucia — przeczy- 

: 150 | . Choroby skórne, azcCzające . . «r 6-5 e: + + 
Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w apte- 

kach, składach aptecznych i drogeriach, lub w wy- 
twórni — POLHERBA, Kraków-Podgórze. skrytka 48. 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 
z wytwórni broszurkę „Jak odzyskać zdrowie”. 

  

  

  venvryCZne 
| moezopłet we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 48. 

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Potrzebna 
młoda inteligentna 

panna do dwojga 

dzieci 
od 16-11 y. b. w Wilnie. 
Warunki: Całkowite 
utrzymenie z mieszkaniem 
1 30 zł. pensji miesięcznie 
Reflektantki zechcą zło- 
żyć własnoręcznie napisa- 
my życiorys z powołaniem 
się na osoby, które mogę 
udzielić informacyj — do 
Administracji „KurjeraWi- 
leūskiego“ pod. „intelie 
gentna panienka do dzie” 

ci 

Poszuku ję. 
, posady gońca 
ferty do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego" 
pod Goniec. 

  

  

д 

Zgubion 
3 weksle na zł. 150, płat- 

nych dn. I.l, 1iV. i L.V. 

33r. na imię Fajia Michała 
gunieważnia się. 

  

Do wynaj. mieszkanie” 
5-pokoj i 
malarska z przyległ. 2-ma 
pokoj. przy ul Jasiūskie- 
go 6, oraz mieszk. 4-pok. 
przy zauł. Bernardyńskim 
10. Inform. u admia. domu 

  

  

"ul. Jasińskiego 6—4, od 
&. 9— 11 rano i 4—5 w 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przaprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan: 
na lewo Gedeminowski 

ul. Grodzka 27. 
№. 7. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69 

MIESZKANIE 
4, 5 i 6 pokojowe z wszel 
kiemi wygodam' dogodne 
na biura i instytucje, --- 
oraz 1 pokój duży, & 
ły, umeblowany z wszi 
kiemi wygodami u inte- 
ligentnej polskiej rodzi- 
mie do wynajęcia. — Ul. 

Stefańska Nr. 32—1. 

  

  

     
ег Laknerova   

Poszukuję pracy 
maszynistki 

względnie kasjerki, 
kaucję mogę złożyć 

Oferty proszę kierować 
do Adm. „Kurjera Wil." 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed-»- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 
kach w roku szkol- 
nym, Zza minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K. Wil.* 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Kurjera Wileńsk.* # 

у 

4 

prac. artyst.- || 

| 
| 

| 
4 

kiem oddałem pieczy towarzyszów. 
Jak długo spałem, nie wiem. Za- 

pewne 2—3 godziny, gdy w tem obu- 
dził mnie jakiś krzyk i potrząsanie za 
ramię. Stali nademną pochyleni An- 

tek i Józek. : 
— Co sie stalo? — zapytalem, 

zdziwiony. 
Byli jacyś zmieszani i nie 

mi prosto w oczy. 

— Niemiec nagle umarł! — wy- 

mówił. Józek zduszonym głosem. — 
Chodź, pomożesz nam pochować go! 

— Umarł? zawołałem zdumio: 
ny. — Przecież przed kilku godzina 
mi czuł się jaknajzdrowszy! 

Pobiegłem do sąsiedniego namio- 
lu. W rzeczy samej na posłaniu skór 
nieruchomo leżał Traub, z zastygłym 
wyrazem przerażenia w oczach. W 
kącie namiotu psy wyły cicho. 

Pochyliłem się nad nim i dotkną 
łem jego rękę. Była zimna i sztywna. 
Ale, uderzyła mnie dziwna, sina prę- 
ga, otaczająca szyję. 

- Udusiliście go! — wykrzykną- 
łem, tknięty potwornem przeczucieru 

Udusiliście, aby zawładnąć prze- 
klętem złotem! 

atrzyli 

  

Traub nie miał już na sobie drogo 
cennego pasa. Spostrzegłem. iż pas 
ten otacza biodra Józka. 

- Cóż — odparł ochrypłym glo 
sem. — Niema potrzeby się zapierać: 
Dopomogliśmy mu nieco do przedo: 
stania się na tamten Świat. Po raz 

  

drugi dziesiątki tysięcy dolarów. nie 
tak łatwo wpadną nam w ręce! 

— Zbrodniarze! — wyrwał się z 
mej piersi okrzyk oburzenia. 

Tymczasem Antek powoli prze- 

mawiał: 

  

(ie bądź głupi i nie ohrzucaj 
wymysłami! Co się stało, nie odstanie 

się! Wiedzieliśmy, żeś stara baba i 
dlatego nie wtajemniczyliśmy w nasz 
plan! Dość mamy tej biedy i głodu... 
Znów pracować, jak niewolnicy, by 
ledwie starczyło na obiad? Dzięku- 
ję... Zresztą i ty nie masz teraz wybo- 
M 

— Jakto! - 
Ja mam być 
derstwa? 

Albo będziesz milczał, albo kula 
w łeb — zabrzmiała twarda odpo- 

wiedź. 
W ich wzroku przeczytałem, ze 

nie była to czcza pogróżka. I ku hań* 
bie mojej stchórzyłem. Stchórzyłem 
przed lufą karabinu... " ciężko mi 

było rozstać się z życiem... 

I odtąd rozpoczęła się moja ka- 
torga. Musiałem im dopomóc w po- 
chowaniu ofiary —— sądzili, że w ten 
sposób mnie do siebie przywiążą. A 
później pójść wwaz z nimi. O, bo jeśli 
mniemałem, że pozwolą mnie odejść 
nawet bez*grosza -—— części łupu nie 
przyjąłbym w żadnym wypadku - 
zawiodłem się srodze. 

>— Będziesz z' nami póły, póki znaj 
dujemy się w Ameryce! — oświad- 

    

żaprotestowałem. - 
spólnikiem tego moc- 

  

  

   

  

  

Redaktor оё) 

czył Józek. A'sam wiesz, najlepiej | 
jaki los oczekuje zdrajców! 

Pilnowali mnie poprostu, a ja zna 
jąc Józka i Antka od dzieci, choć czu- 
łem do nich wstręt najgłębszy, wprost 
nie miałem siły; aby łotrów oskarżyć 
na pierwszym napotkanym posterun 
ku policyjnym. 

Liczyli na to, pewni bezkarnośc.. 

Bo, żeby ktoś zechciał dopytywać się 
lub badać, co się stało z zamordowa- 
nym Traubem, było wykluczone. W 
śniegach Alaski ginie tyłe ludzi i nie 
zapyta o nich nikt, jeśli nie mają kre. 
wnych, łub znajomych. A Traub był z 
samotny niczem palec. : 4 

— Wiemy, co robimy! — zdawały i 
się mówić ich twarze. —- Jeśli prze- 
będziesz z mami pewien czas, żaden 
sędzia nie uwierzy, żeś nie był ucze- 
stnikiem zbrodni! 

  
Za zrabowane pieniądze wydzier- 

żuwili fermę, daleko od Alaski, na po- 
łudniu, na drugim końcu Ameryki i 
rozpoczęli handel bydłem. Szło im. 
świetnie, a pieniądze zdawały się sa- 

me płynęły do kieszeni. Ja, nie wtrą- 
całem się do ich interesów. Zapowie- 

działem odrazu, że nie przyjmę ani 
grosza z łupu splamionego życiea ^ › 
ludzkiem i że choć siły nie mam ich 
zdradzić, raz na zawsze zerwane po- 
między nami zostały  jakiekolwiex 
serdeczniejsze stosunki. 
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