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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
G' RĄNUWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnią T-wa „Ruch“. 
KORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 

LIDA — ul Suwalska 13 — S. Mateski, 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 

, NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwiaskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgaruia T-wa „Ruch* 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

—- ui. Wiłeńska 15 Т. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska —. St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch' 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE 

WARSZAWA 

— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — biuro gazetowe uł 3 hajs % 

WOŁOŻYN — Łiberman, Kiosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

KOTA › 

LENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty — ©га 

  

Hitler wybory wygrał w 
LONDYN PAT. — jak donoszą z 

Jest to pierwsza, jest to najważniej- 
sza rzecz, jaką niedziela podwójnyca 
wyborów niemieckich (do parlamentu 
Rzeszy i pruskiego Sejmu) przynosi 

gdy ostatnie wybory z listopada 1932 
dały mu tylko 11, dały mu ubytek w po 
równaniu z głosowaniem na prezydenta. 
14 miljonów jest to apogeum jego liczb- 
nej potęgi, apogeum pogłębione rozmia- 
rem klęski jego wrogów. Komuniści sto- 
ją z 4 miljonami głosów. W porównaniu 
z wyborami listopadowemi stracili pra- 
wie dwa miljony. Dużo mniej stra- 
ciła idąca z nimi socjal - demokracja: z 
7.233 tysięcy zeszła na 5.917 tys. Stratę 
nieznaczną wobec . tamtych liczb, ale 
stratę, która może jeszcze i zaważy w 
polityce niemieckiej, ponieśli sprzymie- 
rzeńcy Hitlera czarno - biało - czerwoni, 
grupa Papen — Hugenberg. To co stra- 
cili, jest to jednak nie więcej, jak 400 

_ tysięcy głosów w całej Rzeszy. 
To wszystko są to te najważniejsze, 

najbardziej oczekiwane odpowiedzi, ja- 
kie przynosi surowy, nieskrzepły w u- 
stalone cyfry mandatów poselskich ma- 

niki wyglądają tak, jak w stosunkach go 
spodarczych wegetowanie paru „samo- 
dzielnych przedsiębiorstw _ przemysło- 
wych, miaždžonych i“ wchžanianych 
powoli ofenzywą dwóch ogromnych, 
skoncentrowanych karteli. Dwie z nich 
tylko posiadają ponad miljon głosów: 
Bawarska partja ludowa i. Centrum. 
Pierwsza z nich w porównaniu z listopa- 
dem 1932 wzrosła w siły. Reprezentuje 
ona decentralizm, monarchizm i zdecy- 
dowany katolicyzm: jest to też jedyna z 
partyj,- wienałeżących do żadnego z 
dwóch obozów wrogich, której stan po- 
iadania nie zmalał, ale wzrósł. O prawie 
miljon głosów spadły siły katolickiego 
Centrum. Poszfo, ono w ostatnich zwla- 
szcza czasach na politykę „trzeciej stro- 
ny barykady". Zemściła się też na niem 
prawda, że barykady trzeciej strony. nie 
mają, i że tej trzeciej strony nie wy- 
czaruje żaden dialektyzm. jak komuniz- 
mu nie skatolicyzuje żaden chrzest: W 
Niemczech dzisiejszych jest się albo z 
obozem Hitler — Papen, albo z obozem 

towarzysza Thaelmana. Inne. siły polity- 
czne nikną z horyzontów niemieckich, 
horyzontów, które są horyzontami pola 
bitwy. 

Wybory dają obęcnemu rządowi i 
Większość parlamentarną i sankcję kra 
lu. Wobec 16 miljonów grupy rządzącej 
staje 9 miljonów grupy opozycyjnej. 
Kraj usankcjonował w dniu 5 marca de- 
cyzję Prezydenta Hindenburga, oddającą 
rządy kraju obecnemu 'gabinetowi. Kraj 
usankcjonował, piszemy, bo nikt rozuim- 
ny nie uwierzy tłumaczenióm, że wsku- 
tek terroru wyborczego trzy miljony ko- 
munistów i  socjal-demokratów pogłoso 
wało po 10 latach walki i, 
ści na Hitlera. Wybory były tajne, listy 
komunistycznej nie unieważniono. Aresz-- 
towanie przywódców mogło tylko wzmóc 
nić aktywność komunistów. Głośne krzy 
ki, że spalenie Reichstagu było dziełem 

s także ją tylko 
mogło spotęgować. Stało się inaczej. 
Front komunistyczno - socjal - demokra- 
tyczny, front lewicy niemieckiej się cof- 
nął. Cofnął, ale nie załamał. 

Na to załamanie po czternastu latach 
marksizmu nie liczył nikt, nie liczył sam 
Hitler. że to załamanie nie nastąpiło to 
dła nas, Połski, jest takiem samem szczę 
ściem, jak szczęściem jest, że zwyciężył 
Hitler, a nie komuna. Mimo całej niena 

nienawi- ; 

Wyniki głosowania 
WEDLE PROWIZORYCZNYCH OBLICZEŃ HITLEROWCY OTRZYMALI 

światu: Hitler wybory wygrał. Wychodzi 288 MANDATÓW (DAWNIEJ 196), HUGENBERG - PAPEN 52 (51), KOMU- 

z nich, w Rzeszy z 14 miljonami głosów, NIŚCI 79 (100), SOCJALDEMOKRACI 120 (121). 

BERLIN. PAT. Godzina 0.15. 

Wedle ostatnich obliczeń wyniki wyborów do Reichstagu przedstawiają się 

następująco: 

NARODOWI SOCJALIŚCI 

SOCJAL - DEMOKRACI 

KOMUNIŚCI 

CENTRUM 

CZARNO - BIAŁO - CZERWONI 

BAWARSKA PARTJA LUDOWA* 

NIEMIECKA PARTJA LUDOWA* 

CHRZEŚCIJAŃSKO - SOCJALNI 

NIEMIECKA PARTJA PAŃSTW 

POZOSTAŁE I NIEWAŻNE 

14.127.500 (11,712,983) 
5,917,100  (7,233,534) 
4.063,100 (6,972,702) 
'3.343,200 (4,228,364) 
2,521,000  (2.951.839) 
1,206.300 (1,080,124) 

385.400 _ (695,931) 
324.600 _ (402,803) 
281,700 — (326,805) 
255,600 

Oddano głosów 32.456.300 (przed tem 35.408.718). 

SEJM PRUSKI 

2 a selski W nawiasie umieszczamy wyniki, ja kie dana lista osiągnęta w czasie ostai- 
terjał wyborczy. Kilka partyj i ich wy- nich wyborów z dn. 8 listopada 1932 roku. 

Odddano głosów 5.390,500. 
NARODOWI SOCJALIŚCI 
SOCJAL - DEMOKRACI 
KOMUNIŚCI 
CENTRUM 
CZARNO - BIAŁO - CZERWONI 
NIEMIECKA PARTJA LUDOWA* 
CHRZEŚCIJAŃSKO - SOCJAŁNI" 
PARTJĄ PAŃSTWOWA 
POZOSTAŁE 

W okręgu duesseldoriskim według 

ską 2,476 głosów. 

2,146,400 * 
792,000. 
735.500. 
727,500. 

493,700. 
52.900. 
42.000. 
36.000. 
67,600. -- 

zestawienia ogólnego 

Spokojny przebleg głosowania w Berlinie 

BERLIN PAT. — Do 
wybory, zarówno w stolicy, jak i na 
prowincji, weddług zapewnień ze źródei 
miarodajnych, miały przebieg normalny. 
W godzinach rannych i przed połud- 
niem w Berlinie frekwencja nie była 
zbyt wielka. Po południu ożywił się ruch: 
w biurach wyborczych. : 

Obraz ulicy jest tym razem odmien- 
ny, niż w poprzednich wyborach. Przed 
lokalami wyborczemi stoją z plakatami 
wysłannicy partji narodowo-socjalistycz- 
nej, najczęściej jedynie w otoczeniu wy- 
słanników czarno - biało - czerwonych, 
centrum, partji państwowej i zrzadka 
tylko socjal - demokracji. Komuniści 
tym razem zupełnie nie ujawniają się na 
zewnątrz. Przed lokalami patrolują poli- 
cjanci w towarzystwie. sił pomocniczych, 
rekrutujących się z oddziałów  szturma- 
wych i stahlhelmowskich. Z okien wie- 
lu domów powiewają flagi hitlerowskie 
i © barwach czarno - biało - czerwo- 

nych. W dzielnicach robotniczych flag 
tych jest bardzo niewiele. Widać rów- 

iež przez ulice transparen- 
ty, zalecające ie na listę hitle- 
rowską. Na transparentach tych często 
spotyka się napis: „Z Bogiem i Hitle- 
rem, 0 wolnošė nowych Niemiec!“. 

Przez miasto przeszedł dziś olbrzymi 
pochód Stahthelmu. | 

Na rowerach, motocyklach i pieszo 
uwijają się po ulicach członkowie orga- 

godziny 17-ej nizacji narodowo - socjalistycznej i 
Stahlhelmu. 

BERLIN PAT. — Według doniesień 
biura Wolifa ,od godziny 4-ej po połud- 
niu policja zatrzymała w Berlinie 31 o- 
sób, zamieszanych w drobne zajścia. — 
Wśród aresztowanych znajduje się 18 
komunistów, 8 bezpartyjnych i 3 80- 
cjal - demokratów. 

POCHÓD STAHLHELMU 

BERLIN PAT. — W urządzonym w 
Berlinie pochodzie formacyj stahihelmow 

skich wzięło udział około 25 tysięcy ti- 

czestników pod dowództwem Duesterber 

ga, drugiego przywódcy Stahihelmu. 
Oddziały, uformowane w 23 bataljo- 

nach, przedefilowały z alei Zwycięstwa 

'pod bramę Brandenburską na plac przed 
dawnym zamkiem cesarskim. 

Do zgromadzonych w  Lustgartenie 
stahihelmowców przemówił Duesterberg. 
Odczytano również powitanie prezyden- 
ta Rzeszy Hindenburga, który zapewnia 
o swem przywiązaniu i solidarności Z 
ideą Stahihelmu. W pochodzie wzięli u- 

dział 3 synowie byłego cesarza: Oskar, 
Eitel i były kronprinz. 

POWRÓT HITLERA 

BERLIN PAT. — Kanclerz Rzeszy 
Hitler przybył w niedzielę o godzinie 
13-ej samolotem z Królewca. Bezpośred 

nio z lotniska kanclerz udał się do kan- 
celarji Rzeszy. 

Krwawe starcia we Wrocławiu 
BERLIN PAT. — We Wrocławiu do Na dworcu kolejowym w Eppenbach 

wiści, jaką ma do nas nowy kanclerz Szło do strzelaniny, podczas której jeden wywiązała się strzelanina między reichs- 

Rzeszy, ostatnie tygodnie uświadomiły 
przecież coraz powszechniej, że w wy- 

borze: zwycięstwo Hitlera czy zwycię- 
stwo komunizmu, polska  niepodiegłość 
musi chcieć pierwszego. Musi chcieć zwy 
cięstwa Hitlera nad komunizmem, jak 
musi chcieć jednego: by wewnętrzna sy- 
tuacja niemiecka spętywała jak najdłuzej 
jego siły, odprowadzała przeciw innym 
jego energję. Tych 9 miljonów komury 
and Co, to jest jednak wielka jeszcze si- 
ła, wielka przeszkoda, Że zwyciężył Hit 
ler, ale że cofnął się, nie załamał do- 
szczętu, komunizinu, to jest wielkim na- 
szym sukcesem. Wybory niemieckie wy- 
padły dla nas szczęśliwie, bardzo szczę 
šliwie. Dzięki temu i tylko temu właś- 
nie. KP... 

ANNA KVC VA PROSTO DĘTE 

Represje prasowe 
BERLIN PAT. — Na podstawie dekretu pre 

zydenta Rzeszy minister spraw wewnętrznych 

Rzeszy odebrał debit dziennikowi katowickie- 
s. Zachodnia* do dnia 31 maja wią- 

z członków policji pomocniczej został 
ty, a szereg innych osób odniosio 

ężkie rany. Z okien domów ostrzeliwa 
no policję. 

W Wormacji miały miejsce krwawe 
starcia między hitlerowcami a komuni- 
stami, którzy zabarykadowali się w ba- 

bannerowcami a narodowymi socjalista- 
mi. Jeden reichsbannerowiec zabity, je- 
den ciężko ranny. | 

BERLIN PAT. — Według komunika- 
tu policji, strzelanina w robotniczej dziel 
nicy Wrocławia Brigittenthal trwała do 
późnego wieczora. Zabity został członek 

padło na listę pol- | 

Waszyngtonu, nowy sekretarz skarbu 
Woodin wraz z dotychczasowym sekre- 
tarzem skarbu Millsem  konierował dziś 
z kierującymi bankierami nowojorskimi i 
chicagoskimi co do środków zaradczych 
przeciwko kryzysowi bankowemu. —U- 
trzymuje się uporczywa wersja, że ban- 
kom zagrożonym wycofaniem wkładów 
sięgających 6 miljardów dołarów, zdecy- 
dowano pomóc przez ustanowienie bo- 
nów wymiennych, które będą wydawane 
jako certyfikaty clearing house'ów w no- 
minalnych wartościach 1, 5, 10 i 20 do 
larów. 

W kołach finansowych Londynu tego 
rodzaju zarządzenie oceniane jest jako 

łowana i kontrolowana inilacja. 
WASZYNGTON PAT. — Członko- 

wie nowego rządu zebrali się celem na- 
radzenia się nad sytuacją bankową. We 
wszystkich stanach obradują konferencje 
bankierów, aby znaleźć wyjście z nowo- 

wytworzonej sytuacji. Dotychczas juz w 

47 stanach na ogólną ilość 45 wprowa- 

dzono moratorja, ograniczenia wycofywa 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamow. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrt 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez 

ОКОМУ w St. Zjednoczonyi 
Uregulowana inflacja 

nia wkładów itd. jedynie stan Południo- 
wa Karolina nie wprowadził restrykcyj 

bankowych. 
NOWY YORK PAT. — Komitet izby 

Rozrachunkowej zawiadomił banki do 
niej należące, że począwszy od ponie- 

działku użyje certyfikatów clearingowych 

jako żródła bieżącej gotówki dła ułatwie 
nia przeprowadzania interesów w czasie 

trwania moratorjum. 

NARADA PRZYWÓDCÓW PARTJI 
DEMOKRATYCZNEJ 

NOWY YORK PAT. Prezydent 
Roosevelt zwołał na jutro naradę przy- 

wódców partji demokratycznej celem u- 

stalenia daty nadzwyczajnej sesji Kon- 

е 
Dolar 8,89 

W numerze wczorajszym w informa- 

cji o kursie dolara w Warszawie błędnie 

wydrukowano, że kurs dolara wynosił 

8.59, powinno być 8.89, co niniejszem 

prostujemy. 

Deficyt budżetowy Francji 
WYNIESIE OKOŁO 14 MILJONÓW 

PARYŻ PAT. — We wczorajszem swem 
przemówieniu minister finansów Bonnet stwier 
@#, że Francja uczyniła potężny wysiłek, re- 
dukując swój budżet od lipca r. ub. o sumę 
8.790 miljonów ir, Zz czego prawie 5 miljar- pow! 

dów przypada na oszczędności. i 

Delicyt na rok budžetowy 1933 wyniesie 

około 14 miljonów. Również wpływy podatko 

wę wzrosły znacznie. Proporcja niedoborów fi 

skalnych w stosunku do przewidywanych wpły 

es Mie e BIEŻ wydod dl? stopni 5 С, w w - 

łe 5 proc. Kurs franka jest mocny. Wreszcie 

odzenie ostatniej pożyczki długoterminowej 

i innych pożyczek wypuszczonych w ostąt- 

mim czasie, świadczy najlepiej o zaufania spo- 

łeczeństwa do państwa. 
  

Zwycięska ofenzywa wojsk japońskich 
"TOKJO PAT. — Wojska japońskie 

ścigają w dalszym ciągu oddziały chiń - 

skie, zmuszając je do przejścia przełęczy 
"górskich do północnych Chin. Oddziaiy 

japońskie znajdują się w chwili obecnej 
w odległości kilku mil angielskich od 
Ku-Pei-Kou. 

  

Polacy na narciarskich 
PRAGA. PAT. (W niedzielę w ramach 

międzynarodowych zawodów narciarskich 

o mistrzostwa Czechosłowacji w Harracho- 

wie odbyły się skoki do kombinacji, Polacy 

po OW A w biegu na 18 kim. A 

zrehabili: i się tym razem, zajmując 

pienwsze miejsca i mając majpiękniejsze i 

najlepsze stylowe skoki. 
Pierwsze miejsce zajął Stanisław Maru- 

sarz, z notą 221,5 i skokami 46 i 44 i pół 

m. Dzięki bardzo dalekiemu miejscu 
w biegach Marusarz znalazł się w kombina- 

cji dopiero na 23-m miejseu. Czołowe miej- 

sea w skokach zajęli również Andrzej Ma- 

rusarz i Bronisław Czech. Ten ostatni wy- 

mistrz. Czechosłowacji 
sunął się ma 5-te miejsce w kombinacji, 

Kolejność kombinacji po skokach i bie- 

gu ma 18 klm. jest następująca: pierwszy 

Barton 447 punktów, nota w skokach 207,3 
skoki 42 i 41 m. drugi Simonek (Czećlio-* 

słowacja) — 430,6 213,1, 44 1 44 i pół, trze- 

ci — Burhert — 426,2 217,7, 46 i pół i 45 

czwarty Feissstąuer (Czechosłowacja) — 

411,05, 194,4 40 i pół i 41 i pół, piąty Bro- 

nisław Czech (Połska) — 402,2, 213,2 43 

i 43i pół. Na 28-m miejscu z liczbą pumk- 

tów 326,7 uplasował się Amdrzej Marusarz 

z notą 214,2 i skokami 43 i 46 m. : 

Warunki bandzo kiepskie. Śnieg mokry 
Chwilami padał deszez. 

Nowy tryumf Kaibarczyka 
PRAGA. PIAT. W sobotę rozegrane zo- 

stały w Szczyrbskiem Jeziorze mistrzosbwa 

Tatr w jeździe szybkiej na lodzie. W zawo- 

dach startowali zawodnicy czescy, pol- 
scy. niemieccy, austrjaccy, rumuńscy i t. d. 
Zawody odbyły się w fatałnych warun- 
kach atmosferycznych i lodowych wobec 
odwilży, jaka niespodziewanie zapanowała, 
MW czasie zawodów padał lekki deszcz. 

Na zawodach wspaniały sukces odniósł 
Kalharczyk (AZS Warsz.) zdobywając ty- 

tuł mistrza. 

W ogólnej punktacji (Rozegrano trzy 

konkurencje: 500 metrów, 1500 m. i 3000 
m.) Kalbarczyk uzyskał 16,406 p. Dalsze 

miejsca zajęli Stieple (Wiedeń) 16,640 — 
Turnovsky (Czech) 17,059. Pomadto 0d-- 
były się dwie konkurencje dla junjorów. 
W biegu na 500 m. pierwsze miejsce zajął 

Wazulek (Wiedeń) 49,6, drugie 

ski (AZS Warsz.) 51,8. ! 
W biegu na 1500 m. zwyciężył również 

Wazulek w czasie 242,5 przed Strzyżewskim 

Tajemniczy wyjazd Brauna 
BERLIN PAT. — Krążą pogłoski, że 

premier pruski Braun wyjechał nagle z 
Niemiec. SARE 

Radjostacja berlińska utrzymuje, że 
Braun w swym prywatnym samochodzie 
przekroczył wczoraj o godzinie 12.30 
granicę niemiecko - szwajcarską. Wiado 

mościom tym zaprzeczają w kołach rel 
blikańskich, twierdząc, że Braun tylko 
przez kilka godzin bawił w Asconie i 
dziś powrócił na terytorjum Niemiec ce- 
lem oddania głosu w wyborach do obi 
parlamentów. 

Oczyszczanie gleby z chwastów komunistycznych 
BERLIN PAT. — O przebiegu wybo- karabinami maszynowemi 

i pancernemi. Zarządze- 
ły wojskowe z 

a milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z 
owe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje wastrzeżen ca 

Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 28 groszy 

” pisanych. 

szcie starego muru miejskiego. Doszło policji pomocniczej. Policja użyła broni 
do wymiany strzałów, w której wyniku pałnej. Z poszczególnych domów padają 

jeden hitlerowiec został ciężko ranny. — jeszcze strzały. Policjanci  przeszukują 

rów na prowincji donoszą: W Niem- i 
czech północnych i północno - zachod- nia te motywowane są obawą przed 
nich przebieg dnia i ubiegłej nocy był możliwością przekraczania granicy przez 

prowincji o 25 proc. drożej. 

TELEGRAMY 
POWRÓT PANA PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. W niedzielę rano 

powrócił do Warszawy z Zakopanego p. 

Prezydent Rzeczypospolitej. Na dworcu — 

Giównym witali p. Prezydenta członkowie 

rządu z premjerem Prystorem na czele. 

POŻEGNANIE WOJ. JASZCZOŁTA 
W ŁODZI 

ŁÓDŹ. PAT. W niedzielę wieczorem, w 

sali T_wa Kredytowego, odbyło się uroczy 

ste pożegnanie przez społeczeństwo łódz- 

kiego długoletniego wojewody łódzkiego, 

obecnego wojewody wileńskiego Władysła- 

Wa Jaszczolta. Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele władz z wicewojewodą łódz 

kim i dowódcą O. K. gen. Malachowskim 

ma czele, reprezentanci wszystkich warstw 

społeczeństwa łódzikiego, delegaci ongani- 

zacyj przemysłowych, kupieckich, zawodo- 
wych i społecznych. \ 

Wygioszono szereg przemówień, przy- . 
czem wiceprezydent miasta Ziemięcki wrę- 
czył wojewodzie artystycznie wykonany 
adres od społeczeństwa łódzkiego, a poseł 
Wolczyński — zebrane przez stowarzysze- 
nia i organizacje 5500 zł. które p. wożewo- 
da przeznaczył odrazu na pomoc majbied- 
miejszym i na akcję dożywiania dzieci. 

Wojewoda w dłuższem przemówieniu 
żegnał społeczeństwo łódzkie, podkreślając 
pomoc, jaką w pracy swej doznawał zaró- 
wno ze strony urzędników wojewódzkich 
jak i ze strony całego społeczeństwa łódz- 
kiego. 

AKADEMJA KU CZCI OJCA ŚW. 

WARSZAWA. PAT. W sali Rady Miej- 
sikej odbyła się w niedzielę uroczysta aka- 
demja celem uczczenia XI rocznicy koro- 
nacji i pontyfikatu J. S. Piusa XI. Akade- 
mję zaszczycił swą obecnością Prezydent 
Rzeczypospolitej, premjer Prystor, mar- 
szałek Raczkiewicz, kardynał  Kakowski. 
nuncjusz Marmaggi, ambasadorowie Fran- 
cji Laroche i Włoch Bastiamiini, ministro- 
wie Jędrzejewicz, Pieracki, Zarzycki, 

Obecni byli pozatem arcybiskup — 
Ropp, biskup Gall, biskup Przeździecki, bi- 
skup Szlągowski, liczni podsekretarze sta- 
mu oraz szereg osobistości z kół politycz 
nych i towarzyskich stolicy. 

Akademję zagaił gen. Komarzewski, 
odczytując depeszę hołdowniczą do Ojca 
Świętego i depeszę Ojca Świętego z po- 
dziękowaniem. 

Po przemówieniach nuncjusz Marmaggi 
podziękował najwyższym dostojnikom pań 
stwa za przybycie na akademję, podkreślił 
przywiązanie Polski do Ojea Świętego i 
mczucia Ojca Świętego dla Polski. 

WŁ. BANDURSKIEGO 
LWÓW CZCI PAMIĘĆ Ś. P. KS. BISK. 

LWÓW. PAT. W dniu 5 b. m. w: sali 
posiedzeń Rad yMiejskiej odbyła się uro- . 
czysta akademja ku czci Ś. p. biskupa dr. 
Władysława Bandurskiego, zorgamizowana . 
przez komitet obywatelski, 

PRACE SEJMOWYCH GRUP KOMi- 
SYJNYCH B.B.W.R. | 

W dniu 1 bm. obradowała sejmowa grupa | 
skarbowa BBWR pod przewodnictwem posła ' 
dra Czernichowskiego nad projektarni ustaw 
„rządowych o przejęciu przez skarb. od samo- 
rządów wymiaru i poboru podatku od nieru- 
chomości, od lokali i od placów niezabudówa 
nych oraz w Sprawie zdobycia i zmiany nie' 
których nieruchomości i gruntów. O 

nych, które postanowiono odrzucić, 
posiadające podstaw rzeczowych. 

ozpatrywano kilka wniosków  opozycyj- 
jako nie- 

Kontynuowano obrady nad projektem rzą- 
dowym o podatku majątkowym. Dia przedy- 
skutowania wszechstronnego spraw — związa- 
nych 2 likwidacją daniny majątkowej i wnie- 
sienia przez rząd projektu o podatku majątko 
wym, wybrano podgrupę, złożoną z 7 posłów. . 

W dniu 3 bm. odbyło się następne posie 
ćzerie grupy skarbowej, na ntórem dyskutowa 
ro nac tezami ustalonemi p.zez podgrupę, « 
dotyczącemi projektu podatkit majątk: wego. | 

Przyjęto zasadę czasowosci w o60wiązywa. 
niu ustawy o podatku majątkowym, przy rów 
neczesnej całkowitej likwidacji dotychczasowe © 
go podatku majątkowego. Ы 

W stosunku do obecnie obowiązującego po 
datku majątkowego grupa skarbowa stanę'a 
na stanowisku ściągnięcia już rozpisanych rat 
tego podatku, a umorzenia rat jeszcze nieroz - 

Opracowanie 
z powyżej przytoczonych zasad, 

podgrupie. (ISKRA). 

PROTESTY WYBORCZE W SĄDZIE . 
NAJWYŻSZYM 

W poniedziałek dnia 6-g0 bi m. o godz. 
j rano Sąd Najwyższy. rozpatrzy na. 

powierzone: 

10-te 
posiedzeniu jawnem dwa protesty przeciw- 

9 komunistów aresztowano. domy. Aresztowano dotychczas 70 osób. 

Program rządu Hitlera na najbliższą przyszłość 
BERLIN PAT. — W rozmowie z wysłansi- 

kiem stokholmskiej „Svenska Dagbladet* mi- 
nister Goering poczynił szereg interesujących 
wynurzeń ną temat najbliższych planów rzą- 
du Rzeszy. 

Goering oczekuje, że hitlerowcy i niemiec 
ko - narodowi otrzymają większość w nowym 
Reichstagu. Sesja parlamentarna będzie trwała 

krótko. Donioste reformy ustroju Rzeszy zosta 
ną niebawem przeprowadzone. 

W możliwość rozszerzenia obecnej koalicji 
rządowej na centrum Goering nie wierzy. W 

szczone, podlegać będą bardzo ścisłej kontroli. 
Nie będziemy tolerowali propagandy marksiz- 
mit. 

Wzorem przyszłej organizacji zawodowej 
robotników są dla ministra syndykaty faszy- 
stowskie, Zagadnienie monarchji w Niemczech 
jest — zdaniem Goeringa — obecnie nieaktu- 

Na zapytanie o stosunek rządu do ludności 
A > Pa a 4: jeżeli ży- 

zachowywać lą lojalnie i pozosta- 
ną przy swoich interesach, nie mają się 
obawiać. a Ag sprawie przeciw socjal - demokra- Nie chcemy ich jednak mieć 

tom oświadczył, że w przyszłości te organy rownictwie Rzeszy. Na tych stanowiskach nie 

socjal - czne, które dopu- będziemy ich tolerowali. 

m" spokojny. ; 

zagłębiu przemysłowem Nadreń- 
sko - Westialskiem dzisiejsze przedpo- 
łudnie upłynęło zupełnie spokojnie. 

W Duesseldoriie policja wykryła taj- 
ną drukarnię komunistyczną. 

Skonfiskowano wielką ilość literatur- 

ry nielegalnej oraz broń. 40 osób aresz- 

towano. Podobne rewizje odbyły się w 

Duisburgu i  Hamborn. 
W Essen grupa narodowych socjali- 

stów była ostrzeliwana. 
Wzdłuż całej granicy niemiecko - по 

lenderskiej zarządzono specjalnie wzmo- 
cnioną ochronę. W Eupen žandarmerja 

znajduje się w ostrem pogotowiu alar- 
mowem. Skonsygnowano również oddzia 

komunistów niemieckich. Ze strony nie- ko wyborom do sejmu w) okręgu Nr. 57 
— Łuck — Równe. mieckiej przeprowadzana jest Ścisła kon- 

trola paszportów. 

Na i donosi biuro 
Wolifa — wielki udział w wyborach za- 
znaczył się ze strony Niemców, zamiesz 
kałych przedewszystkiem w Czechosło- 

wacji. 20 proc. obywateli niemieckich, 
przebywających w Czechosłowacji, wzię 
ło udział w głosowaniu. Podobnie było 
na granicy awstrjacko - szwajcarskiej 
alzackiej, gdzie również głosowało wie- 
lu obywateli niemieckich z zagranicy. 

BERLIN PAT. — W niedzielę po po- w Katowicach międzypaństwowy 
łudniu aresztowany został w Berlinie po 
seł socjal - demokratyczny na Sejm pru- 
ski Kuttner. 

Komplet sądzący został wyznaczony na- 
stępująco: sędzia — K, Berezowski — prze- 
wodmiczący, sędzia J. Jurecki — referent, 
sędzia K. Syromiatnikow. 

Z okręgu łmekiego weszłi do sejmu 
posłowie: ks. Janusz Radziwiłł Nikita Bura 
Adam Stefaniak, Konstanty Reus į Stefan 
Skrzypnik — z BBWR oraz Zenobjusz Mi- 
chał Pełeński z Klubu Ukraińskiego. 

i : 
POLACY ZWYCIĘŻYLI AUSTRJAKÓW 

KATOWICE. PIAT. W sobotę odbył się 
я ;ПЭШ za- 

paśnieczy Połska — Austrja, zakończony 
mieznaczn = em zwycięstwem Polski w stosm - 
ku 14:13. 

szczegółów, wypływających:



= 

Czytanie gazet jest ze wszech miar 
pouczające, lecz nie zawsze przynosi czy 
telnikowi spokój i ulgę przez podawa- 
nie nowin w różnych zakresach Życia. 

Zmorą ogólną jest kryzys, którego 
głębokość i rozległość z dnia na dzień 
się powiększają, choć niektorzy wielcy 
optymiści twierdzą, że nie jest wcale tak 
žie, gdyž widzą sami jak ludzie jedzą, pi- 
ją i nawet tańczą. 

Stąd konkluzja, że niepłacenie w co- 
raz większym rozmiarze podatków jest 
wynikiem złej Woli jedynie, a jako kon- 
sekwencje takiego zapatrywania jest 
wzbierająca fala nowych obciążeń podat 
kowych w postaci projektów szczodrze 
z łona ministerstwa skarbu wyłanianych. 

Zupełnie słuszny jest pogląd, a ra- 
czej głęboka obserwacja, że ludzie jedzą, 
piją t- tańczą, gdyż przecie stosuje się 
ona do całej Warszawy za wyjątkiem 
Powązek i Brudna, lecz konkluzja ni. 
jest do realności życia odpowiednia. 

Mamy więc trzy nowe cegły podatko- 
we, które spadają. na głowę zrujnowa- 
nych niemal doszczętnie obywateli. 

Pierwsza cegła, to rozciągnięcie ubez 
pieczenia na starość i od inwalidztwa 
robotników rolnych. 

Cegłą drugą jest projekt ubezpiecze- 
nia służby domowej od nieszczęśliwych 
wypadków. 

Zaś cegła trzecia, to nowy podatek 
majątkowy, stały w rozmiarze 2 proc. 
pro mille. 

Że rolnictwo leży, tego i  minister- 
stwo skarbu nie neguje, a Rząd dał wy- 
raz temu zrozumieniu przez rzereg za- 
rządzeń i ustaw do Sejmu wniesionyci 
dla ulżenia obciążenia rolnictwa w dzie- 
dzinie kredytowej. 

Faktem ogólnie znanym jest, że rol- 
nictwo kurczy się t. j. zmniejsza intensy- 
fikację produkcji z jednoczesną redukcją 
sił pomocniczych i robotniczych. 

Widzimy tysiące ludzi chodzących de 
iołwarku w poszukiwaniu pracy, której 
niestety dać rolnicy nie mogą, zmuszeni 
do kurczenia produkcji stale i wysoko: 
deficytowej. 

Wszak sztywność narzucanych wa- 
runków umowy zbiorowej, tego socjali- 
stycznego wymysłu podrywającego zasa- 
dy wolności pracy, sprawia to, że roini- 
cy są zmuszeni do obchodzenia się bez 
rocznych fornali, co.powoduje wśród nich 
bezrobocie. 

W takim to kryzysowym momencie 
nie znałazło się nic piłniejszego, jak ob- 
ciążać rolników nową opłatą, która jest 
w rezultacie mocno problematyczną przy- 
sługą dla fornala. Obiecują mu emery- 
turę po 15 latach, a w danej chwili po- 
zbawiają go pracy i środków do życia. 

Dowcipnie powiedział jeden z wybit- 
nych lekarzy, że. dziś „ubezpieczeni sa 
wszyscy pracownicy i robotnicy od 
wszystkiego — tyłko nie od głodu. -—- 
Ten dowcip jest. szczerą prawdą. W dziel 
nicy, w której kultura rolna stała najwy- 
żej i świadczenia socjalne były  nie- 
zmierhie wysokie, a mianowicie w b. za- 
borze niemieckim, widzimy, że tam, gdzie 
pięć lat tómu była świetna produkcja i. 
znaczne dochody, dziś: są wszędzie nad- 
zory sądowe, a płace robotnicze zalegają 
w wielkiej mierze. Cóż mówić o naszych 
kresowych gospodarstwach, które pra- 
wie nigdy nie dawały dochodu, albo nie- 
zmiernie małe, przy wysokich cenach 
ziemiopłodów, a dziś są obrazem nędzy i 
rozpaczy. | 

Fornale znakomicie zdają sobie spra- 
wę z położenia rolników i b. chętnie idą 
na dużą redukcję płac, nie mówiąc o ja- 
kichś urlopach i t.p. wymysłach, z któ- 
rych kpią jako z głupich wymysłów, po- 
wiadając, że dziadowie i pradziadowie 
o tem nie słyszeli, a gdzie widziano żeby 
ludzie hulali — chyba już roboty w go- 
spodarstwie nie ma?“ . 

Wszak każdy chłop okrągły гоК pil- 
nuje gospodarstwa i na urlopy nie jeź- 
dzi, bo gospodarstwo codziennej obecne - 
ści gospodarza wymaga i fornal to do- 
skonałe rozumie. Ale właścicieł folwarku 
nie może ryzykować, gdyż ustawa anulu- 
je prawo swobodnej umowy (chyba 
wzwyż od zbiorowej) a Komisja Nadzwy 
czajna narzuca warunki, których rolnik 
spełnić nie może, a musi, więc nie pozo-.. 
staje mu nic innego jak fornala zwolnić. 

‚ Rezultatem więc zbytecznej troski mi-- 
nisterstwa pracy jest, pozbawienie pracy 
tornałi, dzięki. czemu zwiększy się bez- 

robocie i wydatek na pomoc tym iu- 
dziótń; którym t. zw. niedźwiedzią odda- 
je się. usługę. 

Nie'są to żarty, a nie zawsze 
pora i na żarty. Я 

„Dotąd nie było ingerencji w stosunki 
pracowników z pracodawcami w rolu'- 
ctwie, były obie strony zadowolone i nikt 
nie słyszał o bezrobotnych na wsi. Re- 
forma rolna a potem umowy zbiorowe i 
świadczenia socjalne, rujnując własność 
rolną rujnuje teraz i robotników, a wąt- 
pić należy, czy te nowe rzesze pozbawio 
nych pracy będą wdzięczne za opiekę, o 
którą nie zabiegali wcale na naszych zie- 
miačh. 141 . 

Drugą cegłą jest wiadomość onegdaj 
sza w L.K.C. o nowym obowiązku aseku- 
rowania służby domowej od nieszczęśli- 
wych wypadków i to w rozmiarze 7 zt. 
płaconych przez pracodawcę. Jeżeli te 7 

zł. nie jest omyłką drukarską, a rzeczy- 
wiście ozńacza składkę miesięczną na ten 
cel uchwaloną, to zachodzi poważne py- 
tanie, czy nie jest to objawem jakiejś gry 
py ubezpieczeniowej? 

Kogo i od czego dziś nie asekurują? 
Pomijając wzgląd, że służbie domo- 

wej nic nie grozi i że przez więcej, niż 

bywa 

półwieku o żadnym wypadku się nie sły-- 

"warstw ubezpieczeniowych, 

szało, sama składka 7 zł. stamowi nie 
mniej, jak 30 proc. od pensji za ubiegłe 
łata. 

Dziś już t. zw. służące „do wszystkie- 
go* pobierają 10 — 15 zł. miesięcznie 
(znamy wypadki, że zadawalniają się 
tylko utrzymaniem). Wówczas okaże się. 
że 7 zł. będzie stanowiło 50 proc. od pen 
sji, albo całych 70 proc. 

Zbiedniała ludność, w tych  warun- 
kach, będzie musiała wyrzec się jednej 
służącej, gdzie ich było dwie, a jedną ai- 
bo zwolnić zupełnie, albo brać na parę 
godzin. 

Czy dobrodziejstwo asekuracji od 
nieszczęśliwego wypadku, o którym chy- 
ba rzadko kto słyszał, wynagrodzi słu- 
żącej utratę zarobku i pozyska jej 
wdzięczność dla narzuconej opieki? 

Bywały rzadkie wypadki ze stangre- 
tami, gdy konie poniosły, lub gdy który 
spadł z konia. Ale obecnie, — przynaj- 
mniej w Wilnie jest prywatnych powa- 
zów zaledwie 5 czy 6 a więc i tyle stan- 
gretów, zaś liczne powozy kursujące pe 
mieście, należą bądź do administracji, 
bądź do wojska, wątpić tedy należy, by 
ci woźnicy, byli ubezpieczeni, szczegól- 
nie żołnierze, których wogóle się nie ase- 
kuruje, choć rzemiosło wojenne przedsta- 
wia największe chyba pole dła nieszczę- 
śliwych wypadków. Ściąganie pieniędzy 
asekuracyjnych z tej kancelarji pracują- 
cych można jedynie tłumaczyć jako zdo- 
bywanie brakujących sum w innych dzia- 
łach ubezpieczeń społecznych, albo jako 
zdobywanie rezerw, które zostaną ulo- 
kowane w papierach państwowych, za- 
silając płynnemi środkami Skarb Paiūst- 
wa. 

Inaczej trudno sobie wytłumaczyć 
asekurowanie od wypadków, których w 
tej kategorji pracy domowej nie ma. Czyż 
nie równowarte byłoby ubezpieczenie od 
ukąszenia grzechotnika, muchy  tze-tze, 
lub zdeptanie przez słonia w prezumcji, 
że może się to zdarzyć w menażerji? 

" Manja ubezpieczeniowa dosięga 
tych tylko ludzi, którzy mają posady, za- 
robkują, a żadnego, lub minimalne tylko 
ryzyko ponoszą. Ludzie, pozbawieni za- 
robków nie mają pomocy lekarskiej, po 
za pewien okres, jak również nie są już 
zabezpieczeni od wypadków, inwalidz- 
twa, oraz emerytury, gdyż składek nie 
opłacają, a te pieniądze, które przez ja- 
kiś czas wnosili, giną dla nich? 

Otóż na tych przepadłych sumach о- 
piera się w dużej mierze kalkulacja ubez- 
pieczeń, która ma dawać pewne benefi- 
cja dla szczęśliwców, kosztem nieszczę- 
śliwych. ч 

Tem się tłumaczy coraz znaczniejsze 
pociąganie wszelkich warstw do przymu- 
sowego, a tak wielostronnego ubezpie- 
czenia. 

W jednym z uprzednich artykułów 
szeroko omawialiśmy sprawę  ubezpie- 
czeń przymusowych, uznając za wskaza- 
ne ubezpieczenie w tych działach pracy, 
gdzie ryzyko jest znaczne jak np. w gór- 
nictwie, tabrykach materjałów wybucho- 
wych i t.p. 

Natomiast przymus ubezpieczenia w 
branżach pracy nie przedstawiających ża- 
dnego ryzyka jak np. w bankach, lub nie- 
zmiernie mała jak w rolnictwie, lub w 
służbie domowej jest 'tylko zbieraniem 
znacznych sum z kieszeni ubezpieczonych 
i pracodawców, zaś możność wykorzy- 
stania ma tyleż szans, co wygranie miljo- 
na zł. ną loterji klasowej. Czy ścisły ra- 
chunek wykaże możliwość wypłacania 
emerytur wszystkim ubezpieczonym? Czy 
można -sobie wyobrazić . kilka miljonów 
różnej kategorji emerytów robótników i 
pracowników pobierających setki miljo- 
nów z kas? : 

Nie ulega wątpliwości, že olbrzymia 
rzesza urzędników kierujących tym lavi- 
ryntem ubezpieczeniowym będzie konsu- 
mowała znaczny odsetek składek. : 

'Rozrost biurokracji przy należycie 
skomplikowanej procedurze skonsumtje 
część pieniędzy odjętych od  spóżycia 

a rezultat, 
czyłi efekt dla ubezpieczonych, jest ba:- 
dzo problematyczny bo... kto wie, co za 
górą? Przykład 1/6 części świata daje 
„dużo do myślenia. 

Trzecią cegłą, nawet głazem . spacia- 
jącym na nasze skołatane głowy, to pro- 
jekt stałego podatku majątkowego w wy- 
sokości 2 proc. pro mille od szacunku 
majątku. 

Pisaliśmy obszernie w noworocznym 
ńumerze „Słowa” analizując ów projekt 

jeszcze jako pogłoskę tylko. Dziś jest on 
złożony do laski marszałkowskiej Sejmu. 

"Pomijając - niezrozumiałe. założenie 
projektu, zamieniającego ' daninę mają!- 
Kową, tiznaną za nieściągalną w kwocie 
do trzech miljonów zł. rocznie, na stały 
jodatek majątkowy, mający łatwo z 
tychże płatników ściągnąć 25 — 27 mi- 
"jonów, razi wprowadzenie nowego obcią 
żenia przemysłu, nieruchomości miejskich 
a szczególnie rolnictwa w chwili gdy 

rząd pracuje nad stworzeniem wszelkich 
ulg dla płatników tych kategoryj i szereg 
wydanych zarządzeń ratowniczych już 
zostało w życie wprowadzonych. Czyta- 
liśmy, że ten nowy podatek pewne ugru- 
powania projektują znieść jako sięgaią- 
cy po substancję własności, projektując 
natomiast podniesienie skali podatku do- 
chodowego, co byłoby absurdem. Poda- 
tek' majątkowy w tej jego formie stałej, 
jest niczem innem, jak związkowym po- 
datkiem gruntowym i od nieruchomości, 
'bo się pobiera na tych samych zasadach. 
Pojąć tedy trudno, dlaczego ma się z iu- 
dności ściągać dodatkowo 20 miljonów, 
co trzy lata na przeszacowanie całej 
własności w Polsce — czyżby chodziło 

SŁ 6 w O 

Spokojny przebieg strajku górników 
W drugim dniu demonstracyjnego strajk: 

górników w trzech zagłębiach węglowych: 
Śląskiem, Dąbrowskiem i Chrzanowskiem -— 
strajkowało ogółem około 30.000 osób. Strajk 
ma przebieg spokojny, nigdzie nie zanotowa- 
no wypadków jakiegokolwiek usiłowania zakt6- 
cenia spokoju, lub podburzania rzesz robotni- 
czych do wystąpień ulicznych. 

Jak donoszą Ajencji „Iskra“ z Katowic, sy- 
tuacja strajkowa w dniu 4 bm. jest taka sama 
jak w pierwszym dniu strajku, — Na ogólną 
ilość 27.000 górników pierwszej zmiany straj- 
kowało około 24.000 osób. Normalnie pracują 
kopalnie: „Pokój: i „Polska*, zatrudniające 
razem 1100 górników, tj. około 4 proc. Przy 
robotach koniecznych pracuje 2.100 górników. 

Z Sosnowca telefonują nam, że w dniu dzi 
siejszym na ogólną liczbę 6833 górników pie'- 

Zredukowzny wnuk Kraszew- 
skiego 

7 idmiem 31 marca stracić ma pracę 
w wydziale technicznym magistratu za- 

trudniony z funduszu bezrobocia Emanu- 
el Kazimierz Kraszewski, rodzony wnuk 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

Wnuk wielkiego pisarza zwrócił się 
obecnie do prezydenta miasta z podaniem, 

mw którem zaznacza, że aczkolwiek rozumie, 
że samo to pokrewieństwo nie może być 
dostatecznym motywem uwzględnienia pro- 
śby © pozostawienie go przy pracy, sytua- 
«cja w której zmalazł się pozwala mu spo- 
dziewać się, że pamięć jego dziada „dopo- 
może mu do otrzymania kawałka chleba, 

Wnuk J. Kraszewskiego pobierający 
170 zł. pensji miesięcznie jest gluchonie- 
my, eo nie przeszkadzało mu jednak w 
ciągu 8 lat pełnić obowiązki. Kalectwo to 
byłoby jednak  nieprzezwyciężoną  prze- 
szkodą do znalezienia . innego sposobu za- 
robkowania. 
ciła majątek Pieńki ma Wołyniu, 
został poza granicami Polski. 

Rodzina Kraszewskich stra- 
który 
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wszej zmiany — strajkuje 4129 ,do pracy zaś 
zgłosiło się 2.704. 

, Stosunkowo mała ilość górników, którzy 
mieli być zatrudnieni w pierwszej zmianie tłu- 
maczy się znaczną ilością  Świętówek. które 
przypadają dziś na kopalniach „Renard, „Mo 
drzejow“, „Kazimierz“, „Juljusz“ i „Czeladź - 
Piaski“, „Jerzy“, na Niwce oraz w warsztatach 
maszyn kopalnianych na Niwce. 

W Zagłębiu Chrzanowskiem strajk górni- 
ków obejmuje przeszło 3000 osób. Wszędzie r: 
wnież i na tym terenie panuje spokój. 

(ISKRA). 

  

Polityczny pojedynek 
BUDAPESZT PAT — 

emboesz wyzwał na pojedynek wodza 

Premjer Go- 

opozycji Eckarda za jego obražliwy arty 

kuł, ogłoszony w „Magyar Sag". Eckard 

usprawiedliwił się, że nie miał zamiaru 

dotknąć honoru premjera.. 

  

  

  

Na zdjęciu naszem widzimy schronisko turystyczne wybudowane na szczycie Kebnekaise, naj 
wyższej góry Szwecji, na wysokości 6400 stój. Schronisko to zapewnia zmęczonym turystom 

wygodny odpoczynek po trudach uciążliwej wycieczki. 

  

orgonowej 
oskarżonej © zamordowanie Ś. p. Zarembianki rozpoczyna się dziś przed 

$ądem Przysięgłych w Krakowie 
„ Przed krakowskim sądem przysięgłych roz- 

poczyna się dziś sensacyjny proces Emilji Mał 
gorzaty Gorgonowej, skazanej we Lwowie na 

karę śmierci przez powieszenie, za zamordowa 
nie 15-letniej uczenicy, Elżbiety Zarembianki. 
Po uchyleniu wyroku Śmierci przez sąd najwyż 
szy w Warszawie, sprawa przekazana została 
do Krakowa, gdzie w spokojniejszej atmosie- 
rze sąd będzie mógł zawyrokować jeszcze raz, 
czy Gorgonowa jest winną, i jaką karę ma 
ponieść. 

„LUSIA ZAMORDOWANA* 

Dla przypomnienia parę słów o genezie pro 
cesu, o chwili wykrycia zbrodni. 

Gorgonowa weszia w dom inž, Henryka Za 
remby, który żonę swą umieścił w zakładzie 
dła umysłowo - chorych. Gorgonowa przyjęta 
została jako lyni, Zaremba był ojcem 
dwojga dzieci: 15-letniej Elżbiety i  14-letnie- 
go Stanisława. 

W nocy z 30 na 31 grudnia 1931 roku 0- 
budziło Stasia Zarembę, brata zamordowanej, 
szczekanie psa. Wstał z łóżka, podszedł do 

    

okna. Nic podejrzanego nie zauważył. Chcłał 
wrócić do łóżka. Na šcianie zauważył nagle 
cień jakiejś postaci. Myślał, że to siostra. 

— Lusiu, — zawołał, trochę zdziwiony tem 
że siostra o tej porze wstaia. 

Nie było odpowiedzi. Cień na ścianie znik- 
nąl. Chiopca ogarnęło złe przeczucie. Wbiegł 
do pokoju siostry. Nie było tam nikogo. Wy- 
biegł po chwili ze strasznym okrzykiem: 

— Lusia zamordowana! 

KTO ZABIŁ? 
Do pokoju dziewczynki zbiegli się wszy- 

scy domownicy. Wszelki ratunek był spóźnio- 
ny. Zaczęło się szukanie zabójcy. 

— Kto zabił? Dlaczego? Komu zależeć 
mogło na zamordowaniu Lusi? 

jeszcze wyraźnie mt nie wskazał na Gor- 
gonową, ale już padło podejrzenie, że właśnie 
ona jedna vyła na wojennej stopie z Lusią, że 
nie lubiały się nawzajem, że za namową Lisi, 
Zaremba postanowił zerwać z Gorgonową, któ 
ra od kilku lat była jego kochanką i matką. 
jego czteroletniej SA 

Gdynia w zimie 

3   

     

  

a 

Na zdjęciu naszem widzimy wybrzeże portu rybackiego w Gdyni z.kutrem rybackim, ot»- 
czonym gęstą krą, Na prawo widać pokryty lodem falochron. 

    

203 miljony gotówki. 
  

i 423 miljony lokat, 
któ:e posie da 

P. K. O. 
to najlepszy dowód. pewności, jaką daje ta Iastytucja, 

Roczny obrót wyniósł 23 miljardy złotych! 
P. K. O. jest osobą prawną i ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów 

  

o stworzenie wielkiego aparatu dla za- 
trudnienia stałego nowej rzeszy urzęd- 
ników? 

Wydaje się, że ze wszech stron spot- 
ka się ten projekt z protestem i chyba 
zdrowy instynkt Sejmu niedopuści do ie- 
go uchwalenia. 

Poruszaliśmy już raz myśl wprowa- 
dzenia podatku pogłównego, któryby 
wprowadził do kategorji płatników wiel- 
kie rzesze obywateli dotąd nie płacących 
do Skarbu. 

Służba domowa, robotnicy miejscy i 
rolni mogliby śmiało płacić po 1 zł. mie- 
sięcznie, jaki inne warstwy tych, co do- 
tąd cały ciężar podatkowy dźwigają. Z 
tego powstałyby duże sumy dla Skarbu 
nie obciążając właściwie nikogo zbytecz- 
nie. Nakładanie zaś nowych znacznych 
ciężarów na coraz szczuplejszą ilość pła- 

  

tników z t. zw. warstw posiadających, 
nietylko efektu dla Skarbu nie da, ale rui- 
nę płatników zapewni. 

Tyle razy zapowiadane skasowanie 
progresji i degresji podatku gruntowego 
nie dochodzi do skutku, choć ten dziwoląg 
podatkowy razi swą niesprawiedliwością. 

Niestety znacznie łatwiej i prędzej 
następuje coraz to nowe zwiększenie po- 
datków, niż kasowanie szkodliwych. 

Artykułowi niniejszemu daliśmy tytuł 
D. C. tj. ciąg dalszy w znaczeniu coraz 
to nowych obciążeń podatkowych ludna- 
ści, której wszelkie drogi do wzbogacenia 
się są zabarykadowane, Bylibyśmy szczę 
śliwi, gdyby można D. C. móc zastąpić 
przez N. K. co ma oznaczać: nareszcie 
koniec. 

St. Wańkowicz. 

DOWODY 

Podejrzenia trzeba było wzmocnić dowoda- 
mi. Dokoła domu widnieją w świeżym śniegu 
ślady stóp.To — twierdzi oskarżenie — Gor- 
gonowa po morderstwie wybiegła, żeby ukryć 
gdzieś narzędzie zbrodni, mały ogrodniczy to- 
porek. Wrzuciła go do basenu, potem weszia 
do piwnicy i ukryła tam wypraną w basenie 
chusteczkę, poplamioną oczywiście krwią Za- 
rembianki. kotem jeszcze, chcąc wejść do po- 
koju swego przez werandę, i zastawszy drzwi 
zamknięte, wybiła szybę raniąc się w rękę.— 
Wsunąwszy rękę w otwór,  przekręciła klucz 
w zamku. 

W tym łańcuchu dowodów jest jeszcze ;e- 
den: Staś Zaremba twierdzi, że w chwili gdy 
Gorgonowa na odgłos jego krzyku wpadła do 
pokoju Lusi, miała na sobie seledynową noc- 
ną koszulę. Rano nosiła już białą koszulę, — 
seledynową wyprała więc, aby zniszczyć na 
niej ślady krwi. + 

„RACZEJ MĘŻCZYZNA” — 

Te wszystkie poszlaki powzięto przy sa- 
mym początku śledztwa.  - 

Po szeregu rewizyj, wizyj, konirontacyj — 
5 akt oskarżenia, na mocy którego 
sąd lwowski skazał Gorgonową na śmierć. 

Obrona, która podczas całego przewodu 
punkt po punkcie zbijała akt oskarżenia, pod 
niosła jedną zasądniczą sprawę. Władze śled- 
cze nie przeprowadziły rewizji w domu ogrod 
nika, mieszczącym się w zamkniętym obrębie 
posesji Zaremby. Rewizja ta była tem bardziej 
wskazana, że biegli stwierdzili, że ze względu 
na rodzaj zadanych Lusi ran, morderstwa do- 
puścił się raczej mężczyzna. 

W sądzie krakowskim bronić będzie Gorgo 
nowej poprzedni jej obrońca, adw. twowski dr. 
Axer i adw. Mieczysław Ettinger z Warsza- 

wy. 

W WIRZE STOLICY 
JAK NALEŻY CZYTAĆ W KINIE? 

Jeden z mnichów opisuje w swym pamięt 

niku z VI wieku, jak to pewnego dnia poszedł 

w odwiedziny do swego sąsiada i zastał go 

milczącego, wpatrzonego w książkę. Co pe- 

wien czas sąsiad przewracał kartki. 

— Cóż to kolega robi 

Czytam. 

— Co za bujda, przecie widzę wyraźnie, 
że kolega nie porusza ustami i nic nie sły- 

Szę.... 

W Vl-ym wieku, nawet samotnie, nie czy- 

tano inaczej jak mycząc sobie pod nosem 

mmmm, uutuu, mmmmm; by przekonać gospe 

darz dał przybyszowi książkę, ten w sąsied- 

nim pokoju odczytał sobie głośno stroniczk?, a 

potem przyjrzawszy się jej dokładnie — opo- 

wiedział co tam napisane. Zdumienie gościa 

nie miało granic. 

Zadziwilaby ta sztuka i pana Moryca Fej 

genbluma o 16 wieków później, w kinie A!ba- 

tros, na ulicy Wolskiej. Delektując się upajaia- 

cym obrazem „Zemsta Krwawego Murzyna", 

pan Moryc głośno i dobitnie odczytywał każ- 

dy napis. Zirytowało to wkońcu sąsiada — po 

tężnego woźnicę Karafkę, który przemówił Ia- 

godnie, ale stanowczo: 

— Zamkniesz ty beduinie wreszcie swo;ą 
dziuplę, czy mam ci ją kołkiem zatkać! 

— Po której wszak racji nie mam  wie- 

dzieć co chodzi Na gapę tu nie wszedłem, po 

trzebuję co zobaczyć za swoje pieniądze. 

— To wytrzeszczaj  pało gały, ale nie 

skrzecz mi tu nad uchem. Pocichu sobie czy- 

tać możesz. . 

— Jakiego pocichu? Ja nigdy nic nie ro- 

bię pocichu, ja muszę czytać za swoje 50 gro 

szy, 00— 

I pan Boryc przeskandował na cały głos 

nowy napis: „John złamany niepowodzeniem, 

ciężko usiadł na ławie". . 

W tejże chwili pięść Karafki gruchła w nos 

Fejgenbluma. Drugi sięrpowy zwalił nieszczęs- 

nego amatora lektury pod krzesło, policja led- 

wo go stamtąd wyciągnęła. 

Sędzia okazał się bardzo wyrozumiały dla 

Karafki: — kto nie umie czytać pocichu —nie 
powinien chodzić do kina! — ostro przemowił 
do Fejgenbłuma, — za rękoczyn w silnem i 
słusznem podnieceniu skazuje  Karafkę па 15 

zł. grzywny. Karol. 

  

Walne zebranie 
CZŁONKÓW STOW. BRATNIA POMOC 

P.M.A. U.S.B, W DNIU 11 - MI, 1933 R, 

PORZĄDEK DZIENNY 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia Bratnia :Pomoe 
Polskiej Młodzieży Alkademickiej Uniwer- 

sytetu Stefana aBtorego w Wilnie zwoła- 
nego zgodnie z par. 17 i 18 statutu stowa- 
rzyszenia przez zarząd! Stowarzyszenia na 
dzień 11 marca 1933 r. do Sali Śniadeckich 
U. S. B. w pierwszym terminie o godz. 19: 
w drugim o godz. %-ej, 

1) Zagajenie, - 2) «Wybór Prezydjum, 
3) Sprawozdanie 4 działalmości mstępują- 
cego zarządu, 4) Sprawozdanie z qdziałal- 
ności Akadem. Kasy Chorych przy Br. 
Pom, P. M. A. 5) Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej, 6) Dyskusja nad sprawozda- 
niami, 7) Uchwalenie budżetu Stowarzy- 
szenia na rok 1933, 8) Wybór Władz Sto- 
warzyszenia :. prezesa, v-prezesa ogólnego, 
v-prezesa gospodarczego, d) członków Za- 
rządu, Komisji Rewizyjnej, ; 

9) Winioski  mstępującego Zarządu 
10) Wolme wnioski. 

Е — 

OPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁóÓKNIE. 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

Sonda w 
W tych dniach w: krakowskim „Prze- 

glądzie 'Współczesny' pismie, które nie od 
dziś zajmuje czołowe stanowisko w sinut- 
nej pozatem gołoledzi maszych perjodylków, 
ukaże się praca nietylko dla Wilna charak- 
terystyczna WI ciągu bilkumiesięcznej 

pracy jeden z czółowycdh dziś publi- 

cystów. «ralkowskich z „Czasu* dr. M. J. 
Ziomek opracował wyniki swych badań 
nad tem eo czyta (Wiilmo. (Pisaliśmy już 
o podobnej jego pracy. Jako statystyk — 
zwrócił on uwagę na kanty bibljoteczne, ja- 
kie wypełniają czytający. Na ich podsta- 
wiie, 'po szczegółowych porównywaniach — 
jacy autorzy i jakie książki cieszą się na- 
prawdę majwiększą poczytnością. 

Gdy dwa lata temu opublikował podob- 
ną pracę o czytelnictwie w: Krakowie było 
to wielkie rozjaśnienie tej plątaniny jaką 
uczyniło w maszych pojęciach o po- 
ezytności natręctwo reklamy księgarskiej. 
Liche książki, czwartorzędnych autorów za- 
chwalamo jako pierwsze miejsca. Z całym 
objektywizmem statystyki (i bez jej bala- 
stu, rzecz można) M. J. Ziomek zestawił 
po raz pierwszy prawdziwy stan czytelni- 
etwa. Zaimteresowamie z jakiem wówczas 
spotkała się jego praca sprawiła, że swe 
badania rozszerzył ma inne miasta. Jed- 
mem z pierwszych było Wilno, Obecnie 
wychodzi poświęcona wiileńskiemu czytel- 
nietwu (praca. 

Najciekawszem może dla nas jest tu to 
że jeszcze w toku pracy 'o czytelmietwie w 

Wiilnie rozpoczął dr. Ziomek inną pracę: o 

czytelmietwie na Kresach. .Co najchętniej, 

jakie dzieła, jakich autorów czyta się u 

mas? Co stanowi ulubioną lekturę „pro- 

mwimieji”, ludzi zachodzących do małej, cia- 
snej wypożyczalni po książkę, która obie- 
gła setki rąk? — Właśnie  czytelnietwo 
Kresów jest ciekawe, właśnie czytelnictwo 
Kresów może powiedzieć mam najwięcej — 
dowodzi Ziomek. Mami wrażenie, że nie- 
jest w błędzie. 

«| "o" 

Jeśli ta praca się powiedzie będziemy 
mieli naprawdę ciekawy obraz. Ani czy- 

telnictwo Krakowa, ani czytelnictwo Ło- 
dzi, Poznania, Lwowa, nie mogły przynieść 

mimo wszystko zbyt wielkich miespodzia- 

mek. Nasze ziemie stanowią jednak nie- 

bibijoteki 
wiiadomą. Zawahałbym. się przed rzuceniem 
jakiegoś nazwiska, (Pamiętam zresztą ile 
— choć zdawało się się inaczej — mieli 
wszyscy pod tym względem mylnych są- 
dów gdy chodziło OWarszawę. Wołkowysk, 
Zelwa, Oszmiana, Brasław — czytają jed 
mak może bardziej chciwie nawet niż 
wielkie miasta. Co czytają? Otóż to właś- 
nie, co i kogo? ' 

Podobno majmniej trudnści miał nasz 
statystyk nigdzie imdziej jak w Wilmie: 
inni właściciele bibljotek odnosili się do 
jego pracy dość nieufnie... (A' muż poda- 
tek od tego będzie?). į 

U mas pomoc biblijotekarzy, pomoe nie- 
wymagająca ani czasu ani pieniędzy, szła 
doskonale. Jak będzie ną prowimeji? — 
Oczywiście należy przypuścić, że większe, 
prowadzone racjonalnie wypożyczalnie, pój 
dą dr. M. J. Ziomkowi- jaknajbardziej na 

rękę. Należy sądzić, . że. uczynią to wszy- 
scy. „Kto ma jakiś kontrakt z wypożycza!- 
mią  (...prócz zaleganiie z wpłatami) poprze 
tę ciekawą pracę, której wyniki powiedzą 
mam więcej może niż to dziś przypuszezamy 
Sądzę mawet, że wiele więcej. 

ZANIEDBANE 
i ZNISZCZONE RĘ c E 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i .odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTION 
Do nabycia w pierwszorzędnych per= 

tumerjach składach aptecznych. 

  

NAJWIĘCEJ 

  

  

w. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tal. 1-46 

sprzedaż ; 

w Ę 6 L A GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. akc. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowznych. wozach.     
 



  

"Tydzień sportowy 
Program drugiego dnia zawodów 

konno - narciarskich organizowamych przez 

3 Sam. Bryg. Kawalerji odbył się w obe- 
ceności licznie przybyłej publiczności. 

Rozpoczęto go oficerskimh konkursem 
hippicznym  stamowiącym elou  miedziel- 

uych zawodów. Publiczność z żywem zain- 

teresowaniem obserwowała efektowne sko- 
ki i gorąco oklaskiwała następnie zwycięz- 

cę por. Bohdanowicza — 4 p. uł., który star 
tując ma koniu „Talar”*, po dogrywce z 
p. por. Starkiem — 23 p. uł. zdobył pierw 

szę miejsce. Trzecie mi jsce zajął por. Ry- 
dlewski 1 p. a. 1. ma „Towarzyszu“, czwarte 
ppor. Kozicki — 23 p. uł, na „Pik'u”. 

Konkurs był piękną konkurencją 
sportową jednak publiczność z większym 
zainteresowaniem się obserwowała biegi 
skjorimgowe. 

W pierwszym dla narciarzy — cywi- 
lów zwyciężył Witkowski (Pol. Kl. Sp.) 
grzed Wojcickim — (1 p. p. Leg.), w 

drugim Przemysław Nieciecki (Ognisko) 
W biegach dla oficerów Brygady Kaw. 

zwyciężyli por. Wiełłowicz — 3 d. a. k. — 
(ježdz. por. Machnikowski na „Wichrze“). 
ppor. Partun 3 d. a. k. (ježdz. por. Mału- 
ski), oraz por. Bohdanowiez 4 p. ul. (ježdz. 
por. Anton). 

Biegi te wypadły majciekawiej gdyż, 
w przeciwieństwie do biegów: z narciarza- 

Finał zawodów m 
Wezoraj przed połudmiem rozegrał się 

astatni akt spotkania Ryga — Wilno. Po 
biegu na 18 klm. publiczność doszła do 
wniosku, że Łotysze są groźnymi ry- 

wałami wileńskich asów. Walcząc na ob- 
<ym terenie potrafili zazmaczyć poziom 
it ikę kunsztu narciarskiego. 

Nie wiec dziwnego, że dalszych eta- 

pów wałki oczekiwano z ciekawością, 
Wbiegu pań wzięły udział dwie Ło- 

tyszki i trzy wilmiamki. Jedna z Łotyszek 
Kuus nie skończyła biegu z powodu nie- 
dyspozycji. Reszta pań podzeliła się miej- 
scami w sposób mastępujący: 1. Ławryno 
wiczówna (Ognisko) — 44 m. 6 s.; 2. Cie- 
kursz (Łotwa) — 46 m. 54 s.; 8. Roginie- 
wiczówna (Ognisko) 50 m. 43 s.; 4. Woj- 
eiechowiczówna (AZIS) — 51 m. 34 sek. 
(Praca zawodowa uniemożliwiła start Le- 
wowowej z Ogniska). Trasa wynosiła nie- 
pełne 8 klm. co było zrobione umyślmie na 
życzenie gości. 

Po biegu pań nozpoczęły się skoki. 

Kombinaeję pewnie wygrał Gruzitis — 
(Łotwa) osiągając 287.50 punktów -przed 
Zajewskim z Ogniska — 252.70 i [Wojcic- 
kim z 1 p. p. leg. 

Otwarty konkurs był wielkim trium= 

Zawody konno-narciarskie 
mi - eywilami, jeźdzcy wykazali maksimum 
ambicji! sportowej. 

Bieg dla marciarzy  miestowarzyszo- 
mych przyniósł triumf prokuratora Dow- 

bora (ježdz. por. Danielczyk 23 p. uł.). 
Bieg dla oficerów garnizonu wileń- 

skiego wygrał p. por. Wiścieki (85 p. p.), 
a następny — dla narciarzy - cywilów A. 
Bohdanowicz (AZS). 

W konkurencji podoficerskiej — kpr. 

Krecz — 83 p. uł. (jeźdz. kipr. Jaśkiewicz). 
Biegi włókiem za koniem (narciarz sam 

kieruje koniem) jako wymagające dluższe- 

go treningu dostępne były tylko dla ofi- 
cerów. ' 

Były dwa iakie biegi wygrane przez 
por. Bohdanowicza — 4 p. uł. i por. Ko- 

ziekiego 23 p. uł. 
Po zakończeniu 

się rozdanie nagród. 
Reasumując uwagi na temat zawodów 

podnieść należy sprawność organizacyjną 
inicjatorów: i twórców: pp. mjr. dypl. Mom- 

wid - Olechnowicza, kpt. dypl.. Młoszew- 
kiego, rtm. Twardowskiego i rotm. Cier- 

piekiego oraz podkreślić, że wielkiego — 
splenidoru itej sympatycznej imprezie nada- 

wała obecność dowódey Brygady p. gen. 
Przewłodkiego, który przez eały czas o0b- 
serwował zmagania się zawodników i wła- 

snoręcznie: rozdał nagrody zwycięzcom. 

iędzynarodowych 
fem. Zajewskiego, który w tym dniu skakał 
wyjątkowo odważnie i łądnie. To też sko- 
kami 22 m. 195 m. pewnie wygrał kon- 

kurs. Zawodnik ten zasługuje ma uwagę 
przy ustalaniu drużyny reprezentacyjnej, 

mającej startowiać ma Łotwie, gdyż za wy- 
jątkiem pechu, jaki go prześladował na 
mistrzostwach, zawsze wychodził w zawo- 
dach obronną ręką, zajmując, jeżeli nie 
pierwsze to jedno z pierwszych miejsc. 

Drugie miejsce przypadło w udziale Tora 
sonowi (Łotwa) — skoki 21,5 i 20 m. Ska- 
kał on, jak i inni Łotysze odważnie, szwan- 
kował jednak wyraźnie styl. Trzecim by! 
Kryński z A. 7, & — 18.5 m. i 205 m. 

Rozdawanie nagród odbyło się u „Zie- 
lonego“ Sztaralla. 

Około godziny 18-tej liczne towarzy- 
stwo narciarzy „obsadziło* stoliki w cukier 
ni. Do gości w imieniu onganizatorów — 

przemówi! prezes Puchalski, poczem wrę- 
czył wyjątkowo ładne i gustowne magrody, 
ufundowane przez Ognisko, zwycięzcom 
w poszczególnych konkurencjach. Osobną 
nagrodę pamiątkową otrzymała drużyna 

łotewska. Na zakończenie uroczystości, w 
imieniu gości zabrał głos kapitam: drużyny 

popularny zawodnik Bukas. 

konkurencyj odbyło 

    

Stałe turnieje korespondencyjne „Słowa” 
Niniejszem komunikujemy( iż postanowili- 

śmy zorganizować stałe turnieje koresponden- 
cyjne „Słowa”. Turnieje będą rozgrywane w 
grupach po 5-ciu uczestników. Chcący wziąć 
w mim udział powinni nadesłać 5 zł. tytułem 

‘ 

ZADANIE Nr. 15. 

E. Borkum — (Wilno) — Oryginalne. 

BIAŁE: K f2; G bl, £6; S а8, #7; 

piony c3, £3, g7 (8). 
CZARNE: K d5; S «6, e6; piony a7, c4, 

«5, d3, 67 (8). 

Mat w dwóch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 14. 

1. Scheel (Norwegja) — Otto Fuss 
Turnir 1918/19 | 

1. H f4—4d2 z groźbą mata 2. Hd2Xd3. 
Jeśli 1. .. . G b4XdR; 2. e2—e4 — mat. 

PARTJA Nr. 15 

(Szkocka) 

  

CZARNE 
4. Alechin 

BIAŁE 
Fleisig 

A. i G. Stechlin 

1. e2—4; e7—e5; 2. S gl—f3; S b8—c6; 
3. d2—d4; e5xd4; 4. K f3Xd4; G £8—05; 
5. 8 cl—e3; G c5—b6; 6. c2—3. 

*"Q wielelepiej było zagrać 6. 5 bl—c3. 
Posunięcie w pantji zamyłka pole ce3 

dla skoczka. : 
6... S g8—e7; T. G fl—e2; 0—0; 
8. 9—0; d7—d6; "9. S bl—d2; f7—45, 
19. e1X15; G c8Xf5; 11.-W fil—e1 S c6xd4 
12. G e3Xd4; G b6Xd4. 13, c3:d4. 

Białe mają w rezultacie wymiany sła- 
bego izolowanego piona @ 4. 
8.... K g8—h8; 14. S d2—4f3; c7—c6; 
15. W al=-cl; S a7—g6; 16, W cl—3; 
Н d8-—16; 17. G e2—d3; S g6—f4; 
18, G d3—c2; G f5—g4; 19. W c3—e3; 
S £4—h3+ 

Białe nie mogą bić skoczka h3, ponieważ 
tracą jakość i jednocześnie znacznie po- 
garszając pozycję swego króla. Nprz. 
19. g2Xh3; G g4Xf3; 00. W. e3X£3. 
Н £6X£3; 21, H d1X63; W £8X48 

i .czarme musz awygrać. 
20. K. gl—fl; H f6—h4! 21. H dl-—e2; 
H h4—hó; 22. H e2—d8; S h3—f4; 
23. H d3—e4; 8 f4Xg2! 

Białe poddały się ponieważ, na 
24. K £1 Xg2 nastąpi 24... H h5—h3+ 
35. К g2—gl; G g4X43; 26. W e3X13; 
W £8Xf3; 27. H e4—e8+; W f3—f8 

i eząrne muszą wygrać. 
cd 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WIL. T-WA 
SZACHOWEGO 

. Dnia 3 b. m, rozpoczął się turniej o 
mistrzostwo Wil. Twa Szachowego przy 
wspóludziale 14-11 uczestników. Tumniej 
pł olbrzymie zainteresowanie. Do- 
jehcząs_ rozegrano dwie rumdy. Rozgryw- 

ki odbywają się we wtorki i piątki. 

składki na fundusz nagrody na adres: inż. WŁ. 

Jacewicza: Wilno ul. Św. Jacka 9 m .1. 

W każdej grupie będą dwie nagrody: 15 i 
10 zł. Regulamin gry podamy w nast. nume- 

rze. 

NOMENKLATURA SZACHOWA 

Na liczne zapytania czytelników, skie- 
rowanych do Redakcji „Szachów”', 
jemy w skróceniu nomenklaturę szachową, 
obowiązującą w Polsce, zgodnie z uchwałą 
Pol. Zw. Szachowego. 

Nazwy figum: K — kiról; H — hetman; 
(dama); W — wieża; G — goniec (laiifer, 

oficer) ; S$ — skoczek (koń), 'W nawiasach 
są podane nazwy, które częstokroć używa- 
no dla oznaczenia tych samych figur. 

„Pion“ — mniema specjalnego skrótu i 
najczęściej nazywa się oznaczeniem pola, 
które zajmuje. Nprz. — „b4* — oznacza 
pion ma polu „Jb4*. 

Szachownica podzielona. jest na 8 rzę- 
dów: poziomowych — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
lieząc od dołu ku górze i na 8 rzędów pio- 
nowych — a, b, e, d, e, f, g, h, licząc od 
lewej strony szachownicy ku prawej. Na- 
zwę poszczególnego pola określa oznacznik, 
składający się z litery i liczby, mprz. „b4* 
— który w skróceniu oznacza pole, znaj- 
dujące się na przecięciu pionowego rzę- 
du „b* z poziomym — „4. 

Poniżej podajemy dwa najczęściej u- 
żywane oznaczniki posunięć. „W a5—a8". 
— oznacza, że wieża, która zajmowała 
pole „a5% przesuwa się ma pole „a8“. 
Nomenklatura. skrócona nie podaje pola, 
zajmowanego poprzednio przez bierkę. 
Te same posunięcie w nomenklaturze skró- 
comej byłoby oznaczone — ,JW a8“. 

„O ile dwie jedankowe figury mogłyby 
zająć jedne te same pole, podaje się wtedy 
charakterystykę poprzedniego polożenia. — 
Nprz., „S bd2“ oznacza, że na pole ,„d2“ 
posuwa się skoczek, który poprzednio stał 
na linji pionowej „b*, 
Posunięcie pinokami oznacza się według 

zasad powyższych. Niprz. ,„d2—d4* oznacza 
posunięcie piona „42“ na pole „d4“. 

Znaki umowne: „X“ — oznacza, že jed- 
ma bierka bije drug; „—“ oznaeza posu- 
nięcie żwyłkłe; „+* — szach; „* +" — 
szach podwójny; „,!* — dobre (posunięcie; 

,p74 — złe posunięcie; „0—0* — roszeda 
krótka; „„0—0—0* — roszada długa. 

Partje i zadania w „Szachach* są dru- 
kowane za pomocą oznaczników przytoczo- 
nej nomenklatury. Njprz. „S a5, f4*, ozna- 
cza, że jeden ze skoczków zajmuje pole 
„a 5'; drugi zaś — pole „£4*, > 

W zadaniach pierwsze posunięcie zaw- 

sze robią białe, o ile nie jest zastrzeżono 
że pierwsze posunięcie robią czamne. 

" __ Zadamie liczy, że jest rozwiązane prawi- 
dłowo, o ile ilość posunięć (białemi) w 
rozwiązamiu nie przekracza, podanej w za- 
daniu, przyczem winne być uwzględnione 
wszystkie możliwe odpowiedzi (czarnemi). 

„ wielkiem powodzeniem. 

SŁ © w G 

Na zakończenie podkreślić należy rzut- 
kość inicjatywy organizatorów, którzy, ko- 
rzystając z pobytu Łotyszów w Wilnie 
potrafili w tak krótkim czasie, własnemi 

siłami zorganizować dwudniową imprezę 
marciarską, wymagającą wielkiego nakła- 
du pracy. Kolejarze dzięki tradycyjnej so- 
ldarności wybrnęli z trudności bez zarzu- 
tu. Biegi zarówno, w sobotę jak i w mie- 
dzielę, odbywały się z punktualnością ma- 

tematyczną. Zmobilizowami kolejarze pil- 

nowali porządku ma boisku i na trasie, No- 
tujemy te szczegóły z tem większą przyjem 
nością z tego powodu, że dotychczas zna- 

liśmy Ognisko jako pierwszorzędny klub 
zawodniczy. 

* * * 

Przy tej okazji komunikujemy, że re- 

wanżowe spotkanie Ryga — Wilno, ma | 
zaproszenie Łotyszów odbędzie się w Rydze 

w najbliższą niedzielę. Reprezentacja Wil- 
na wyjedzie w najbliższych dniach bie- 
żącego tygodnia. 

Powoli zaczynamy nabierać popularno- 
ści. Pracy zarówno zawodniczej jak i orga- 
izacyjnej zawdzięczamy rozszerzenie za- 

sięgu naszych możliwości narciarskich, : 
Nav ujemy konitalt 7 zagranicą 

gandowem ukaże się melodyjna i ogólnie lu- ta Ъ В 
biana operetka Jarno „Krysia lešniczanka“ @ 
E. Gistedt w roli tytułowej. Ceny propagando- 
we. 

  

   

    

  

  

   

  

CO GRAJĄ W KINACH+ 

REWJA — Generał Czeng. 
PAN — Syn Indyj 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 

  

AKA TUB AE 

PONIEDZ, LUX — Melodja serc. 

Dzis 6 Wschód słońca g, 5,58 HELIOS — Co może Paryż. 
Wiktora HOLLYWOOD — Cudotwórca. 

jutro Zacbotubics p. 202 ADRIA — Król gór: Gaucho. 
Tomasza CASINO — Ingary 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
. — Okradzione mieszkanie. — W ciągu u- 

biegłej doby okradziono m. in. mieszkania A 
Hermanowiczówny (Tuskulańska 13) i J. Bor 
kaszewskiej (Wiłkomierska 1). Ogólne straty 
wynoszą 900 zł. j 

„ — Alarm požarowy — Z powodu nieosiruž 
nego obchodzenia się z ogniem zapaliła się 
podłoga w jednem z mieszkań przy ulicy Rud- 
nickiej 17. Pogotowie straży pożar ugasiło. 

— Uciekł z domu poprawczego. — Z domu 
wychowawczego dla zaniedbanych dzieci )ul. 
Trwała 3) uciekł 14-letni Edward Azarow. 

Poszukuje go policja. 
— Spadł z rusztowania. — Autynikow Je- 

rzy (Szkaplerna 5) zatrudniony przy budowie 
domu przy ul. Lipówka 31, spadł z rusztowania 

KOMUNIKAT STACJI. METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 5 MARCA 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: —4. 

Temperatura najwyższa: —2. 

Temperatura najniższa: —7. 

Opad: 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 
PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Chmurno z możliwością opadów. а 

lekki mróz. — Dniem temperatura w pobliżu 
zera. — Słabe wiatry wschodnie i południo - 
wo - wschodnie. 

  

  

go. Pogotowie odwiozło go do szpitala św. la 
kóba w stanie niezagrażającym życiu. 

ŚMIERTELNE ZACZADZENIE. 

— JE. ks. biskup Kazimierz Michat- 21) zmarł wskutek zaczadzenia podczas 
kiewicz. — Dowiadujemy się, że JE. bi- focnej pracy, robotnik Józef  Muraszko, 
skup Kazimierz Michalkiewicz od kilku lat 44, (śniegowa 13). Zwłoki zmarłego 
dni znajduje się w lecznicy św. Józefa Zabezpieczono do czasu zejścia władz 
na kuracji. sądowych. 

= ZEBRANI — ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Z powodu 
: A NO ciżkich warunków pars usiłowała ode- 

— „Rola i znaczenie poczty dla obrotu £0 brąć sobie życie 28-letnia M. Głowacka (Ste- 
spodarczego". Pod takim tytułem wygłoszony ańska 9). Zatrutą kwasem siarczanym despe- 

zostanie dnia 7 marca r.b. o godz. 20 w sali rątkę przewieziono w stanie groźnym do Szpi 
Śniadeckich USB odczyt przez p. mr. Andrze- talą Sa iwicz. 
ja Dmitrjewa, st. asystenta USB. „ — SYMULANT. — Do policji wpłynęło za 

RÓŻNE meldowanie Bol. Sarneckiego (Polowa 11) © 

— BMOHA WYPADKU Z INŻ. ZASZ. dokonanym na niego napadziė rabunkowym w 
TOWTEM. W dniu wczorajszym inż, Za- 

R: Tymczasem okazało się, = R 
е 4 naj utował, bowiem cznie zos| 

sztowit został poddany operacji trepanacji pac SYD ał, fakty! 

czaszki . Inż. Zasztowt _ miedawno 
okradziony przez nieznaną prostytutkę, pod- 

bę- czas gdy przebywał z nią razem w Cielętniku. 
dąc na wycieczcze narciarskiej uległ cięż- р 

"kiemu wypadkowi uszkadzając ; MICHALISZKI 
i s: 2 cja okazała si 
aa AU ° — — ЕСНА NAPADU NA PRZOD. 

SPRAWA B. KOMENDANTA WALI- BIAŁOŻYTA. — Przed kilku tygodniatni 
GÓRY. Wczoraj, mimo miedzieli miała być pisaliśmy 0 aresztowaniu 5 mieszkań- 

zakończona rozprawa dyscyplinarna b. ko- ców Michaliszek, którzy dokonali napa- 
mendanta straży ogniowej w Wilnie Wa- @ na tamt. komendanta policji przod. 
ligóry, oskarżonego o nieodwpowiednie pro Bjąłożyta mszcząc się w ten sposób za 
wadzenie gospodarki straży. ||| usilne tępienie przemytnictwa, rozpow- 

Z powodu nieobecności ławników - le- szęchnionego szeroko wśród miejsco- 
karzy zajętych wi tym czasie operacją ma wych handlarzy żydowskich. 

Re A AC A Sprawcy cały czas byli uwięzieni i 
T dopiero onegdaj na skutek usilnych sta- — NOWI OBYWATELE. W m. lutym d е л 

na terenie województwa wydano 100 rań ich obrońcy, zostali zwolnieni du 
czasu rozprawy sądowej. poświadczeń obywatelstwa. polskiego. | 

— WYSIEDLEŃCY. (W! ubiegłym mie- JODY. (pow. Brasławiski). 

— ŻYCIE SPOŁECZNE W JODACH. 
siącu wysiedlono z Litwy: zaledwie 4 080- 
by. Poezynając od Nowego Roku fala wy- 
siedleń z Litwy jakby osłabła i mie wyraża Życie społeczne w, Jodach zaczyma się bu- 
się cyfrowo tak zastraszająco jak np. w dzić, dużą zasługę w tem mależy przypi- 
raka ubiegłym, sać pracy p. Wiiśniiewskiego obecnego 

— PODMIEJSKIE TERENY SPORTO- kienownika szkoły powszechinej. Stnzelec 
WE .Przed kilku dniami Komisja magi- zaczął się wykazywać pracą, pojawiła się 
strącka prowadził a lustrację terenów gó-. onganizacja Związek Pracy Obywatelskiej 
rzystych na przedmieściach Wilna w: oko- Kobiet, 
licach: [Pośpieszki, góry Trzykrzyskiej i Szkoła również zmieniła swój wygląd 
Zakretu. Komisja ustaliła, że nieuważni jpad względem hygjenicznym i estetycz- 
sportowcy zjeżdżając z gór miszczą drzew- nym, a także i poziom nauki podnosi się 
ka przydrożne. W związku z tem wyzna- z dnia na dzień. 

  

czono specjalne tereny dozwolone do u- Szczególnie ludność pmawiosławna z 
prawiania sportów zimowych. Policja -.. uiadowoleniem przyjęła zmianę gdyż z 
trzymała w związku z tem - nakaz prze- chwilą przybycia nowego” kierownika 20- 
strzegania aby nie przekraczali narciarze staładefiniitjywnie unegulowana sprawa— 
wyznaczonych miejsc. wyzmań religijnych w szkiolle. 

— BADANIE ŻYWNOŚCI.. Stacja ba- RATS 
dań artykułów żywnościowych dokonała 
w ciągu ubiegłego miesiąca 468  amaliz wielka impreza wy- 
artykułów żywnościowych. W iku prze ' 

cieczkowa 
11-g0 marca wyruszy z Wilna do 

prowadzonych badań stwierdzono, w kilku- 
e wypadkach fałszowania: mabia- 

» wędilini i innych art: 6 ierwszej $ * 
potrze! by : 2 ы i Roma Biatowieży pociąg wycieczkowy turysty- 

TEATR I MUZYKA сгпо - marciarski. (W pociągu radjo kon- 

— Dziesiejszy „Tani poniedziałek" w tea- cert, wagon! - bar, bridge. W Białowieży u- 
trze na Pohulance. będzie nieodwołalnie ostat: zestni ried: zenwatty. i 
niem przedstawieniem sensacyjnej sztuki „Po- > > RE ч ż sty, Pałań 140 
całunek przed lustrem”. Ceny propagandowe Zeum. Przejazd w III-ej kl. w obie strony 
a = gr.). PG dh łącznie z opłatą wpisową kosztuje tylko 

utro we wtore! . 0 godz. 8 млест. -— oi : В im- 
„Dziewczęta w mundurkach”. 14 złotych, w kl. II-ej — 21 zł. Ceny HE 

— Teatr muzyczny Lutnia. —Wysiępy Elny prez i posiłków najniższe. Zapisy Przyj- 
ir — Dziś w oz: wspaniała mują Biura (Podróży „/Orbis*  Jagielloń- 
omedja muzyczna Stolza „Peppina”, która ze AA Mickiewi 

względu na swą oryginalną treść i miłą mu- Ska Nr. 1 tel, 8-83, Cook, SL, 
zykę — zyskała ogólne uznanie i cieszy się tel. 10-42 i Kasa Główna Dyrekcji. 

W roli głównej Elna Czar Puszczy Białowieskiej i wspania- 
Gistedt jest przedmiotem codziennej owacji. ы z ; - czas6' 
Pierwszorzędną obsadę tworzą: Halmirska, ła jej historja, sięgająca m y Dembowski, Hajdamowicz, Szczawiński i K. sława Jagiełły, winny pobudzić nasze spo- yrwicz 5 s Zniżki aa a jeczeństwo do udziału w tej miezwykłej 

We Środę najbliższą na przedstawieniu propa- wycieczce. 

— Nocą doznając zwichnięcia prawego stawu skokowe KA 

KSIĄDZ JAN SADOWSKI 
Prałut-Dziekan Kapituły Arch djecezjalnej Wileńskiej, 

Magister Św. Teologli 
Opatrzony Św. Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach, zasnął w Panu dn. I Marca 

1933 roku w weku lat 73, 

We wtorek dn. 7 b. m. o godz. 930 w Kośćiele Św. Jana odprawione zostanie za spokój 

Duszy Zmarłego Nabożeństwo Żałobne, poczem nastąpi prgrzeb na Cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pozostali w głębokim żalu 

Siostra, bratanice i bratankowie 

KSIĄDZ JAN SAD 
i S. T. M. ` 

Pratat -Dziekan Kapituty Metropolitaineį \/иеб5кте] 
po długich i ciężkich cierpieniach, 

w Pann o godz, 5 wiecz. 

a kapłaństwa 49. 

dnia 1 marca 1933 r. 

   
      

          
         

  
  

  

opstrzony Św. Sskramentsmi. zasnął 
w wieku lat 73. 

Nabożeństwo żałobne odorawione zostanie w kościele Św. Jana dnia 7 
marca o godz 9.30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarza Ross2. 

Powiadamisjąc © powyższem, 
i Wiernych duszę zmarłego Kapłana 

   

    
     

W wótwórni śledzi Trockiego (Zawalna $%88 

poleca pobożnym modłom Kapłanów 

KAPITUŁA METROPOLITALNA WILEŃSKA 

Eugenjusz Pruszanowski 
8 obywatel ziemi mińskiej 

Opatrzony Świętemi Sakramentami po dłogich i ciężkich cierpieniach zmarł 
dnia 5 marca w wieku lat 37. 

Essportacja z kościoła wojskowego kliniki U. S. B. na Antokolu cd- 
będzie się we wtorek 7 b. m. o godzinie 10 rano na cmentarz wojskowy.— 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Matka, Żona, Córki I Rodzeństwo    

Akademja ku czci Ś. p. biskupa Bandurskiego 
WILNO. Wezoraj, o godz. 1-ej popoł. 

jalko w mocznicę zgonu, w sali teatru nu 

Pohulance odbyła się uroczysta akade- 
mja żałobna ku czei Ś, p. biskupa Włady- 
sława Bandurskiego z powodu pierwszej 
bolesnej rocznicy Jego zgonu. 

Salę wypełnili przedstawiciele władz 
państwowych 2 p. o. wojewody Jankow-. 
skim na czele, generalicją, prezydjum mia- 
sta, nauki, onganizacyj społecznych i woj- 
skowych oraz liczne nzesze społeczeństwa. 
„Na estradzie upiększonej zielenią i kwia- 
tami ustawiły się poczty sztandarowe, OT- 

ganizacji ideowych przysposobienia woj- 

skowego, harcerzy, i t. p. IPo odegraniu 
marsza. żałobnego Chopina wykonanego — 
przez orkiestrę 1 p. p. Leg. zagaił akademję 
Prezydent miasta dr. Wiktor  Male- 
szewski wspomimając, z jakiem to uczu- 
ciem trwogi i niepokoju podawano z ust do 
mst bolesną wiadomość o śmierci biskupa 
Bandurskiego. Nie mogliśmy się pogodzić 
z tą myślą. Chwilami się zdaje, że słyszy- 
my jego piękne kazania, porywające prze- 
mówienia, nawołujące rodaków a zwłaszcza 
młodzież do czynu, do ofiarnej wiernej słu- 
żby dla Ojczyzny. Pamięć o bohaterskich 
czynach Biskupa Bandurskiego w walce o 
niepodległość Polski, o Jego pełnej pošwie- 
cenia służbie dla dobra Rzeczypospolitej 
o jego nakazach utrwalenia z takim tru- 
dem zdobytej niepodległości — pozostanie 
na zawsze. Przyszłe pokolenia ocenią w 
pełni niepospolite zasługi buskupa jako 
kapłana, jako człowieka, jako pracownika 
ma miwie państwowej, społecznej, i wycho- 
mwawezej. W dniu dzisiejszym złóżmy hołd 
pamięci biskupa Bandurskiego, uczcijmy 
pamięć Jego przez powstanie. 

Publiczność powstaje z miejsc, nastę- 
puje dłuższa chwila ciszy i skupienia, 

Następnie mówił pplk. dr. Eugenjusz 
Dobaczewski o płomiennem sercu biskupa 
Bandurskiego, które ciskało żar w: szeregi 
bojowników. o miepodległość, mówił o dzia- 
dalności zmarłego jako biskupa polowego, 

który był częstym gościem w okopach le- 
gjonowych, niosąc wiiarę w zwycięstwa— 
Wilmo znało Go najpierw jako kapelana 
wojsk Litwy Środkowej, następnie przez 
długie lata jako niestrudzonego kapłana, 
który do ostatniej chwili życia błogosła- 
wił każdej twórczej pracy, od Bydgoszczy 
po Głębokie, mie szczędząc sił i zdrowia. 
To też całe społeczeństwo wileńskie otacza 
ło Go miłością i czcią, a wśród ludności 
tutejszej uchodził za świętego. — „My żol- 
nierze polscy eześć ii wdzięczność miewy- 
gasłą zachowamy dlań, jak długo Polska 
trwać będzie, to znaczy na zawsze. 

(Po recytacji wierszy autorem których 
był ks. Biskup, chór pocztowców odśpiewał 

„Skąd pienwsze gwiazdy i „Dzwonów 
džwiek“. 

Na zakończenie orkiestra wojskowa 1 
p. p. Leg. odegrała szereg 1 ów, 

* * * 

Dzisiaj w poniedziałek o godz. 10-tej w 
kościele św. Jana metropolita wileński ks. 
arcybiskup Romuald Jałbrzykowski odpra- 
wi nabożeństwo żałobne za duszę Ś. p. 
ks. Biskupa D-ra Władysław a Bandur- 
skiego. Po nabożeństwie złożenie wieńców 
na trumnie ks. Bandumskiego w krypcie 
Bazyliki, 

Imprezy sportowe 
Wyznaczone początkowo na 5-b. m mi- 

strzosi twa polskie w narciarskim biegu 
zjazdowym przełożone na 11 b. m, w. Zako- 
panem. Zawody organizuje specjalna ko- 
misja P. Z. N. Dnia 11 b. m. odbędzie się 
bieg zjazdowy, nazajutrz slalom. Obie kon 
*kurencje dostępne dla narciarzy zrzeszo- 
nych zarówno pa ńjak panów. 

* * + 

„ W dniach od 11 do 12 marca odbędą 
się w Miirren (Czwajcarja) biegi zjazdowe 
a zwiaszcza słynny bieg zjazdowy Kandhir 
Na ten najbardziej emoc: jonujący bieg zjaz 
dowy sezonu obok Prasenn-Derby w Davos 
mysyła PZN dwóch czołowych zjazdow- 
ców. t. j. Bronisława Czecha i Stanisława Maruszarza. Zawodnicy ci poćwiczą przed 
kilkadni i zapoznają się z terenem przed 
wielką próbą „Kandharu*, 

* * 

: Z zagranicy wciąż napływają. zaprosze- 
nia do startów dla Kusocińskiego. 
Obecny kalendarzyk zawodów międzynaro- 
dowych w których . Kusociński będzie 
brać udział, przedstawia się następująco: 
marzec — bieg na przełaj w Budapeszcie, 
7 maja — zawody w Medjolanie. 18 czerw- 
mW Berlinie, 21 czerwca — Diisseldor- 
fie, 25 czerwca — w Antwerpji, 2 lipca — 

wi mistrzostwach Anglji, 16 lipca — w Am 
sterdamie, 21 — 23 lipca — w Stokholmie. 

* * 

* 

„Skoeznia narciarska w 'Wilars. na któ- 
rej Świetny narciarz norweski Sigmund 

Rumd uzyskał ostatnio dwa skoki rekor 
dowej długości, a mianowicie na 84 ; 86 
metrów. może szczycić się mowym rekor- 
dem. т 

Oto znany skoczek szwajcarski Ru- 
chet zaatakował rekord Sai 05 4 
Eilę osiągnąć skok ma 87 metrów bez upad- 

ku i wynik ten jest dziś mieoficj - Aa aks mieoficjalnym re 

Brednie 
WILNO. — Agitatorzy z pod znaku stron- 

nictwa o objeżdżają wsie i straszą 
chłopów wojną, która ma wkrótce wybuchnąć. 
Skutek tego jest ten, że co ciemniejsi kmiotko- 
wie czynią zapasy zbóż, licząc na nieuniknioną 

o wojnie 
zwyżkę cen. Zadaniem prz obi ej Sianio 
iepokojow i zamętu, by tem PZ 

Eras uno e owa tą tree po 
wiatu wiL-trochiego. i



  

grodźięhzka 
— WYJAZD ARCYBISKUPA GROD- 

DZIEŃSKIEGO DO WARSZAWY. W dniu 
dzisiejszym wyjechał do Warszawy arcy- 
biskup prawosławny Grodzieński Aleksy 
który zastępować będzie wyjeżdżającego 
ma 3 miesięczny urlop metropolitę Kościoła 
Prawosławnego w Polsce Dyonizego. 

— BUDŻETOWE POSIEDZENIE RA- 
DY MIEJSKIEJ. We środę 8 marca b. r. 
'© godz. 20-ej odbędzie się posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej m. Grodna. iPorządek dzienny 
obejmuje: 1) Przyjęcie protokułu. 2) Op- 
łaty kancelaryjne, administracyjne i inne, 
3) Uchwalenie preliminarza budżetowego 
ma rok 1933-34 (II i III czytanie). 4) Wy- 
bór członka i jego zastępcy do Rady Zw. 
Międzykomumalnego dla założenia i utrzy- 
mamia zakładu dla psychjatrycznych cho- 
rych w Choroszczy. 5) Projekt urządzenia 
ikolonji dla bezdomnych. 6) Interpretacje, 
W razie niewyczerpania porządku dzien- 
nego w dniu 8 b. m. dalszy ciąg  posie- 
dzenia odbędzie się w dniu 9 b. m. o godz. 
20-tej . 

— CZY BĘDĄ ZMIANY NA STANO- 
IWISKU |PREZYDENTIA. MIASTA? Od 
dłuższego czasu krążą [po mieście pogłoski, 
że dotychczasowy prezydent miasta p. Ma- 
urycy O'Brien de Lacy zrzeka się swego 
stamowiska prezydenta miasta. 

Jak się dowiadujemy pogłoski te są 
przedwczesne, gdyż p. prezydent narazie 
nie powziął żadnej decyzji w tej sprawie. 

, Dowiadujemy się, że pam prezydent 
miasta wyjechał do Warszawy, gdzie — 
T ta będzie definitywnie rozstrzyg- 

ni 
— ŚMIERĆ |POSTERUNKOWEGO — 

RZODKIEWICZA. W sobotę 0 godm 20 
zmarł w Szpitalu sejmikowy m ranny «w. 
dniu 3 b. m. w pościgu za poszukiwanym 
przestępcą Rogaczewskim, posterunkowy 

AEA AAA 
Dźwiękowe Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

DRAMAT ZLAMANEGO SERCA 

NIEPOTRZEBNA (iru) 
gigantyczny film reżyserji HENRI KINGA Z 
MAC MORSH, LANY EILERS I JAMES DUN. 

Nadprogram: — DAR MORZA 
obrazujący pracę naszych młodych marynarzy 

Wstęp od 49 groszy. 

  

    
„APOLLO* 

Dominikańska 26. 

t LOMA 

Dźwiękowe Kino 

  

Początek seansów 6, 8 i 10. Urocza para kochan- 
ków: howoodkryta gwiazda filmowa, sobowtór 
Marleny Dietrich —  Tallułah Oraz 

Gary Cooper w filmie pt.: 

Szatan Zazdrošcį 
film, który osiągnął największy sukces na ekra- 

nach kin amerykańskich. 

wstęp 49 groszy. ' 

Kino „PALACE“ 
Orzeszkowej 14. 

Henny Porten, Elżbieta Pinareff i Gustaw Diessi 
w wielkim dramacie życia kobiety, która nie mo- 

gła mięć własnych dzieci. 

  

Boziot- Boz) 
Wstęp 40       

  

r 

A. ŚWIDOWA. | 

Rzodkiewicz. Komendant posterunku — 
Bronieki po dokonaniu operacji czuje się 
lepiej Jak twierdzą lekarze, w krótkim 
czasie przyjdzie do zdrowia. Poszukiwa- 
nie za zbiegłym Rogaczewskim traw nadal. 

— ZAKOŃCZENIE KURSÓW METO- 

DYKI NAUCZANIA HISTORJI. Jak już w 

swoim cząsie podawaliśmy w dniu 21 lute- 

go b. r. staraniem Kuratorjum Okręgu 

Szkolnego Wileńskiego przy poparciu Mi- 

misterstwa W. R. i O. P. uruchomione 20- 

stały w Grodnie dla nauczycieli — szkół 

Średnich Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 

|kursy metodyki nauczania historji, Ww 

pracach na kursach przyjmowało udział 

dkoło 50 nauczycieli historji Kuratorjum 

Okręgu Szkolnego Wileńskiego i 3 nau- 

czycieli z okręgu szkolnego lubelskiego. 

Ogólne kierowmietwo kursami spo- 

czywało w rękach instruktorki historji — 

Ministerstwa W. R. i O. P. p. Mrozowskiej 

Która też |lwią część wykładów na kur- 

seach prowadziła sama. Jaką gorlowością i 

intensywnością wykładowcy i uczestnicy 

pracowali w przeciągu tych T-miu dmi 

tnwamia tych kursów, świadczy ilość wy- 

głoszonych w tym czasie wykładów i lekcji 

pokazowych, a mianowicie: 

Pani instruktorka Mrozowska: wygłosi- 

ła następujące wykłady: 1) Ocena lekcji 
historji, 2) Metodyka nauczania historji w 
klasach niższych, 3) Program historji, 4) 

Zasady i formy nowoczesnej metodyki, 
5) Wrażenia z egzaminów maturalnych i 
6) Pozalekcyjna praca młodzieży. 

Profesor Uniwersytetu Lwowskiego — 

Tyszkowski miał wykład na temat „Wybra- 

ne zagadnienią z historjografji*. Dyrektor 

Departamentu M. W. i O. P. p. Mendys — 
miał dwa wyklady ma temat 1) „O wycho- 
wamiu państwowo - obywatelskiem .przez 
namczanie historji" i 2) „O ustawie ustroju 
szkolnictwa”. Wizytator p. Brycki wygło- 
sił odczyt na temat. „Wybrane zagadnienia 
z psychologji/. 

Wizytator Okręgu Szkolnego Рожай- 
skiego p. Ferenc wygłosił odczyt n. t. 
„Pomoce naukowe przy mauczaniu historji“ 
i wreszcie p. Lorenc z Łodzi wygłosił od- 

czyt: „O regjonalizmie". 

Oprócz tych wykładów, czyli zajęć te- 
oretycznych, kierownictwo tych kursów, — 
chcąc dać uczęstnikom kursów możność 
poznać się praktycznie m najnowszymi 
sposobami nauczania historji,  urządziło 
lekcje pokazowe z kursu nauczania historji 
we wszystkich klasach szkoły średniej. 
Lekcje pokazowe odbyły się dla; II kl. — 
gimnazjum w Państwowem Gimnazjum 
Meskiem i prowadzone były przez dyr. S€ 
Adlera, kl. IV w Państw. gimn, Żeńskiem 
prow. przez p. prof. Krywionowską, kl. V 
(równorzędne II kursów Seminarjum) w 
Państw. Sem. Nauczycielskiem Ż. prow. 
przez, p. dyr. Czapowównę, kl. VI Państw. 
Gimn. Męskie, prow. przez prof, p. Engel- 
mana i kl. VIII w I Społecznem Gimnazjum 
Koeduk. prow. przez p. "prof. D-ra Wie- 
ficzkiera. 

Po lekojech wzorowych które trwały 
dwie godziny odbywały się zazwyczaj dy- 
skusje. 

Uroczyste zamknięcie kursów  odbylo 
się w dniu 28 lutego b. r. przez wizytatora 
p. Szymanowskiego, który w pożegnalnem 
słowie swojem życzył wszystkim uczest- 
nilkom kursu pomyślnej i owocnej pracy. 

Wszyscy zebrani owacyjnie żegnali p. 
imstruktorkę Mrozowską i dziękowali Jej 
za położone przez nią trudy i na pamiątkę 
wręczyli pani Mrozowskiej ładny album z 
zdjęciami Grodma. 
"W uroczystym nastroju uczestnicy 

kursu rozjechali się na swoje placówki pra 
cy, aby ze wzmocnioną wiedzą i siłą od- 
dać się wychowamiu naszej młodzieży. 

— ODZNAKA IP. Z. N. ODZNIAKĄ 
TĘŻYZNY FIZYCZNEJ. Rok bieżący — 
przynosi duże zainteresowanie się odzna- 

į ką Polskiego Związku Narciarskiego, — 

FIRMA RADJOWA „„KABEMENĘC* 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
8-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem skumulatorem, baterją anodową 

: i sprzętem antenowym 

zamawiania usiaty. wpłacić P.K.O. N. 
""SŁAST A 28. Powowdaiość za zaliczaciem. 

która stała się dziś powszedhną  odzantu- 

®а sprawności i tężyzny fizycznej. W 
pienwszych zawodach zorganizowanych — 

przez VH Okręgowy Związek Narciarski w 
Grodnie zostało zdobyte 53 odznaki P. 
2. N. co świadczy o wielkiej popularności 
jaką cieszy się odznaka wśród najszer- 
szych warstw! społecznych. 

  

— UTWORZENIE REJESTRU HAN- 
DLOWeGO. Podczas ostatniej bytności w 
Lidzie p. p. prezesów Wileńskiego Sądu 

Apelacyjnego i Wileńskiego Okręgowego 
Wyszyńskiego i Kadusakiewicza delegacja 
tutejszego społeczeństwa w: osobach pp. 
burmistrza Zadurskiego, prezesa S-twa 
Kupców Chrześcijan. Borkowskiego i pre- 
zesa Związku Kupców Żydów Czertoka — 
awróciła się do pp. prezesów 0 utworze- 
mie w Lidzie przy Sądzie Okręgowym — 

Rejestru Handlowego. Postulat ten zo0- 
stał przychylnie potraktowany. W naj- 
bliższych miesiącach Rejestr handlowy — 

przy Lidzkim Sądzie Okręgowym zostanie 
otwarty. Wobec tego Lida mieć będzie — 
wszystkie miemal wydziały Sądu  Okrę- 
gowego. 

  

BARANOwicze żskg.ofjDlkigą 7 
— Ostatnia zabawa kamiawałowa w Horo- 

dyszczu, — Zgodnie z zapowiedzią na dzień 
25 ub. mies. odbyła się zabawa taneczna w 
sali gminy horodyskiej (koło Baranowicz) u- 
rządzona przez organizacje Federacji i Strze:- 
ca. 

O godz. 8 wiecz. poczęli się zgłaszać goś- 
cie, na sali grała orkiestra 78 p .p. porywając 
i zachwycając obecnych. 

Podczas przerwy przemawiali w gronie ko- 
mitetu wójt p. Z. Spicera, prezes Federacji p. 
M. Gryciuk, oraz organizatorowie ze Strzelca 
p. T. Łazarewicz, prezes p. Szepecki i p. Wło 
darczyk, Tematem przemówień było zjednocze- 
nie się dwu organizacyj: Federacji i Strzelca 
oraz doniosłość tego faktu. 

Dobra orkiestra rozwiała wszelką sztyw- 
ność, tworząc harmonję wśród całego zespołu 
uczestników. 

Obfitość bufetu i dekoracje dawały odczuć 
gust i oryginalność, zawdzięczając staraniom 
pań wchodzących w skład komitetu. 

Godła organizacyj umieszczone na pierw- 
szem miejscu nadawały właściwy ton i powa 

Zabawa zgromadziła przeszło 200 osėb — 
wśród niebywale miłego nastroju i zakończy- 
ła się o godz. 9 m. 30 rano. i 4 

W dniu 28 bm. zebranie komitetu tejże za 

bawy, pod odczytaniu sprawozdania stwierdzi 

ło dochód netto z wymienionej zabawy 157 zł 

95 gr. Eug. Iwanowski. 

ст ка 
—- DLACZEGO? Tradycją Zw. Strze- 

leckiego w Słonimie, wzgl. innych pokrew- 

nych organizacyj było urządzenie obok 

alkademji, przedstawienia w dniu imienin 

Marszałka Piłsudskiego. W roku  bieżą- 
cym, mimo pewnych przygotowań ze siro- 

ny Teatru Strzeleckiego, Komitet Obcho- 

du nie uznał za stosowne dopuścić do Wy- 

stawienia przygotowywanej sztuki, , nota 

bene okolicznościowej i przewidywanej.wła 

śnie na obchód. Opinja dopytuje się , czy 

to był cel, czy też zwykłe przeoczenie. 

— NASZ ANONS O URUCHOMIENIU 

POCIĄGU - EXPRESSU NARTY - BRID- 

GE — ZNALAZŁ EBOHO W SŁONIMIE. 
Ze Słonima donosi nasz korespondent, 

że w związku z ukazaniem się wiadomości 
o zamierzonem uruchomieniu przez władze 

kolejowe pociągu Narty - Bridgeu w dniu 

12 b. m. ma trasie Wilmo — Białowieża — 

w Słonimie dało się zauważyć żywe zainte- 

resowanie się społeczeństwa tą sprawą. 

Miejscowy Oddział Polskiego T-wa Kra- 

jozmawcezego przesłał pismo w tej sprawie . 

do Dyrekcji Okręgowej P. K. P. w Wilnie 

wnosząc o skierowanie pociągu przez Lidę 

— Baranowicze — Słonim — (Wołkowysk 

do Białowieży. : 
Stanomisko swoje Zarząd P. T. K. mo- 

tywuje tem, że w tem sposób umożliwi się 

skorzystanie z tej wygodnej i tamiej im- 

prezy mieszkańcom nietylko Wiłna.i Lidy 
lecz wszystkich niemal powiatów wojewó- 
dztwa nowogródzkiego. 

Ze swej strony uważamy za wskazane 
dodać, że aczkolwiek trasa przez Barano- 

wicze do Białowieży jest znacznie dłuższa 

23) 

W mroku zamkniętych okiennic 
Tylko jak jego głowa o podłogę trza 

snęła i lichtarz po podlodze  potoczył 

się, siekiera z rąk moich wypadła — w 

ręce paliła... PR 

Teraz już drogę do pokoju znałem.. 

Przeszedłem po ciemku. Zapałką zaświe 

ciłem. Świeczka przy lustrze stała — za- 

paliłem. Już nie bałem się: czego teraz 

bać się? : 

„A pani z panienką?“ až mnie zatknę 

ło. Pamiętam, że siekiera jest, ale stra- 

szno iść. A tu patrzę: na stole, przed lu- 
strem brzytwa leży, wziąłem i poszedłem. 

Na korytarzu z pod jednych drzwi 

światełko widać. 
„Nie śpi, — myślę któraś". 
Dam rady i z dwiema odrazu, tyl- 

koby krzyku nie narobiły. Annę obudzą, 
na świadka, przeciw rodzonemu bratu 
pójdzie, albo i samą do więzienia wp2- 
kują — szkoda jej... 
. Ataki pójść trzeba. Przeżegnałem się 
i drzwi z rozmachem otwarłem . 

„W pokoju łampadka przed obrazami 
świętemi pali się. Dziewczynka śpi słod- 
ko, uśmiecha się. Włoski w loczkach ca- 
łe, po poduszce rozsypane, twarzyczka, 
jak ta makówka, uśmiecha się... 

Machnąłem raz tylko po garełku, a 
główka tak i oddzieliła się... 

— Ona nie jęknęła, nawet ustami 

nie poruszyła.. Tak, z uśmiechem, przed 
Bogiem stanęła... 

  

Си З) 

Nie patrzałem na nią długo. 
do pani były otwarte, wszedłem. 

' Śpi, nic nie przeczuwa. Tylko, jak 
stanąłem nad nią, oczy otworzyła i ta- 
kich strasznych óczu, póki żyć będę, nie 
zapomnę. Aż za siebie straszno . zrobiło 
się. 

Tak ja ją za włosy chwyciłem i cią- 
łem, jak trzeba. Aż tu.. czy łampadka za- 
migotała, czy naprawdę... patrzę, a Olia 
o mnie okiem mruga... Uch, strach! 

Ledwie oprzytomniałem. Chwiejąc się 
wyszedłem, za krzesła trzymałem się, że- 
by nie upaść. Ale na stoliku brylantowe 
kolczyki pod ręce wpadły — zabrałern. 

Przerwał opowiadanie i zamyślił 
się. Słuchającym dreszcze. przebiegły po 
plecach. Nikt nie zadawał pytań i nie 
przerywał,. 

— Potem. na korytarzu, słuchałem je- 

Drzwi 

„szcze, czy: Siostra nie obudziła się. Cią- 
gnął dalej. swe opowiadanie monoton- 
nym głosem: morderca. — Ale nie — spa- 

ła mocno. 
Wróciłem do pokoju pana. Świeczka 

paliła się jeszcze. Na, stoliku nocnym ie- 
żały klucze. Cichutko szafę otworzyłem, 
pieniędzy tam wszystkiego siedem setek 
leżało na górze, trochę srebra i złotych 
rzeczy. Chustka jedwabna obok złożona 
leżała, zawinąłem wszystko w nią. AŻ 
tu czuję, że jest ktoś w domu, prócz mnie. 
Jest, napewno jest! 

    

Anna obudziła się, czy co? Pójdę, za- 
wołam... Przestraszy się — krzyku naro- 
bi... 
-  Zgasiłem światło, żeby pułkownika 
nie zobaczyła. Idę cichutko, drogę znam 
dobrze... Nagle... słyszę: w pokoju pa- 
nienki ktoś cmoka, chrząka.. Matko Prze- 
najświętsza! Tylko w lesie opamiętałem 
się 

Cisza zapadła w pokoju. 
Nagle rozległ się łoskot, padającego 

krzesła: Zenin zerwał się gwałtownie i 
wyskoczył na środek pokoju. 

— Gdzie ręce myłeś? Mów! 
— Ja ich nie mył — o włosy pani 

wytarł. 
— Czy Anna ciebie przestraszyła się? 

— Nie, nie, Anna mnie nie widziała. 
Jeszcze z pana pokoju nie wyszedłem, 
kiedy posłyszałem krzyki i tupot '/ nóg. 
O śmierci siostry posłyszałem po miesią 
cu w „traktirze”. ы 

Znów nastało milczenie. Gdzieś pod 
sufitem zabrzęczała złapana w sieć paję - 
czą mucha. Jakby jej rozpaczliwy głos 
uderzył w jakąś strunę w sercu zbrodnia- 
rza, bo padł nagle na kolana, aż zabrzę- 
czały kajdany: 

— Zbijcie mnie, ale grzech z duszy 
zdejmijcie! 

Sędzia śledczy otrząsnął się z wraże- 

nia. Zadzwonił. 
Wyprowadzić oskarżonego! —- 

wydał krótki rozkaz. 
ROZDZIAŁ XXVIII 
ZAKOŃCZENIE 

— No, to się nazywa skończyć spra- 
wę! — spotkał uradowany Knoppe Zeni- 

EEE NWN "i 

  

vžwięgsOWE aino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobremsna 5. 

„GENERAL CZENG“ 
Począrek seansó' o godz 5, 7, 9 w sobotę i 

zśl M jaktuai .ej><y film $ ata. Poemat B haterst<a ; wiełs.ej Miłości p. t 
w rol. gł. niezapomniani bohaterzy „Ł dz: P. d»: dneį“ i „Ste- 

roma“ Jack Holt I Ralph Graves. 
ntedztelą o godz 3-ciej 

  

Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ Každy powinien 

Dziš premjerai Triumfainy przebėj Europyl rim, ktory rozmachem i przepychem porwał publiczność całego Świata? 

Co może Paryż... DZIEWCZYNA — MIŁOŚĆ — ŚPIEW —TAŃCE! 

Reżyserja genjalnego FEODORA OZEPA. W rol. gł. nowoodkryta gwiazda JACQUELINE FRANCELL — 
ten superprzebój. INa wszystkie seanse: Balkon 49 gr., parter na 1 5. — 8 Ogr. 

  

PAN 
Z powodu ogromnego powodzenia JESZCZE 

" na pozostałe seanse od 90 groszy., 

  

' TYLKO DZIŚ! 

SYN INDYJ z RAMONEM NOVARRO 
Nad program: między innemi wyjątkowy dodatek MÓWIĄCE PSY (Psła wojna). 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! Ostatni dzień! BOHATER ZACHODU! 
JUTRO NAJWESELSZA PREMJERA! 2 godz. śmiechu do łez!. Po. raz pierwszy w Wilnie wspaniały dźwię<owiec 

„. Pośrednik Miłości ........ ss suso 
  

  

Dźwiękowe kino   
  

Dziś! Najnowszy przebój produkcji Paramountu? 

(Wiara czyni cuda, a miłość jest podstawą 
życia. 

bohater filmu „Szary Dom* CHESTER 

  

H LLYWOOD CUDOTWORCA 
pra 22 w: kreacja najmodniejszej gwiazdy ekranu SILVIA SIDNEY i 

‹ MORRIS. Nadzwyczaj _ciekawa i iascynująca treść!. Olśniewająco | piękne widoki 0 i. Nad_ program: Atrakcje dźwiękowe. 

aa) Dziś! Największa atrakcja Sezonu! Wspaniałe arcydzielo dźwiękowe reżyserji one = 

a „ULICE WIELKOMIEJSKIE 
„ŚWIATOWID” 

Mickiewiczs Q, 

Potężny dramat dla ludzi o silnych nerwach: Rewelacyjne dzieje iniłości i występków! W roł. gł. niezrównana 
para kochanków ekranu: SILVIA SIDNEY I GARY COOPER. 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

  

(o 123 klm.) od najkrótszej (Lida — Woł- - 
kowysk), jednak pogląd słomimskiego od- 
działu P. T. K. jest słuszny i zasługuje na 
poważne potraktowanie, 

— PRZYGOTOWANIA DO ORGA- 
NIZACJI WYCIECZKI SĄ JUŹ W PEŁ- 
NYM TOKU. Słonimski Oddział Polsk. 
T-wa Krajoznawczęgo komunikuje, że 
w związku z zamierzonem uruchomieniem 
pociągu Bridge - Narty do Białowieży Za- 
rząd podjął się organizacji wycieczki z 
terenu Słonima. 

Osoby pragnące wziąć udział w wy- 
cieczce winny nadesłać zgłoszenia do Za- 
rządu (Słonim, Starostwo, pok. nr. 6) i 
wpłacić na poczet naelżności za udział w 
wycieczce kwotę zł. 9, która obejmie ko- 
szty przejazdu ze Słonima do Białowieży i 
z powrotem. z 

Wszelkich bardziej szczegółowych wy- 
jaśnień w sprawie wycieczki udzielać bę- 
dzie (dopiero od poniedziałku 6 b. m.) se- 
kretarz oddziału P. T. K. w Słonimie. 
p. Wiktor Klimkiewicz codziennie w sta- 
rostwie od godz. 17-tej do 18-tej. 

Jako ostatni dzień zgłoszenia 
czomo 9 marca. 

Radlo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK 6 MARCA 

12.10 Muzyka z płyt. 
13.20 Komunikat meteorologiczny. 
14.40 Program dzienny. 
14.45 Muzyka popularna (płyty) . 
15.15. Giełda rolnicza. 
15.25 Audycja dla dzieci: 1) „Wiatrak* --- 

opowiadanie Tadeusza Łopalewskiego; 2) — 
„Świecący zegarek* — pogadankę wygłosi jó- 
zef Gliksman. 

15.55 Muzyka (płyty). 
16.10 Pogadanka muzyczna — prof. Micha- 

ła Józefowicza. 
16.25 Lekcja francuskiego. 
16.30 „żywiołowy proces wzrostu małej 

własności rolnej* -— odczyt wygłosi J. Krzycz 
kowski. $ 

17.10 Koncert, komunikaty, koncert. 
17,55- Program na. wtorek. 
18.00 „Aleksander Fredro'* 

maturzystów wygłosi prof. K. Górski. 
18.20 Komunikaty (wiadomości bieżące). 
18.25 Koncert życzeń (płyty). 
18.40 „Litwa pruska“ — odczyt litewski. 
18.55 Rozmaitošci. 
19.00 Codzienny. odcinek powieściowy. 
19.10 Rozmaitości. 
19.15 Wileński komunikat. sportowy. 
19..30 Na widnokręgu. 
19.45 Prasowy dziennik radjowy. 
20.00 Skrzynka techniczna. 
20.15 „Aida“ — opera Verdiego w 4 ak- 

tach (płyty), „Celumbia*. Objaśnienia pióra 
prof. M. Józefowicza, wiadomości sportowe i 
dodatek do prasowego dziennika radjowego 0- 

raz dalszy ciąg opery. 
22.55 Komunikat meteorologiczny. 

23.00 Muzyka taneczna. 

wyzma- 

na i Orłowskiego na drugi dzięń po pro- 

cesie w sprawie zabójstwa rodziny puł- 
kownika Romowa. ; 

Szczęśliwy koniec poszukiwań podzia 

łał zbawiennie na humor naczelnika poli- 
cji. Nie pozostało w nim śladu złego hu- 
moru i rozdrażnienia. Gazety zasypywa 
ły go pochwałami i komplementami, га- 
pominając zupełnie o niedawnych napa- 
ściach. Knoppe więc powrócił do swego 
zwykłego nastroju: wesołości i zadowo- 
lenia. 
— Dożywotnią katorga, -—— mówił, -— 

ho, ho, wyrok nie był łagodny! 
— Na łagodniejszy nie mógł liczyć 

morderca tak wpływowej osobistości, 
jaką był pułkownik Romow, a szczegó!- 
nie przy tym składzie przysięgłych! 

Knoppe pokiwał. głową ze współczu- 
ciem: : 

— No, a... jakže tam ten Trofim... nie 
Jakow? : 

W głosie jego brzmiała litość, świad- 
cząca, że jednak istnieje jakaś nić pomię- 
dzy policją a zbrodniarzem. 

— Biedak cieszy się z wyroku, 
zapewniał Zenin. — Widziałem go wczo- 
raj, po sądzie. Upadł mi do nógi ze łza- 
mi dziękował. Kara zdejmuje mu ciężar 
z serca, uwalnia go od dławiącej zmory, 
która go doprowadzała do szaleństwa. 

+ — Chwała Bogu! Dożywotnia kator- 

са — to straszne słowa, ale może być 

amnestja, ulgi, zmniejszenie kary, zą wza 

rowe zachowanie. Niema nic wiecznego 

pod słońcem, więc i katorga też ma 

swój kres... Bo, widzi pan, mimo wszyst 
ko, ten człowiek nie jest taki zły, jakby 

   
Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA? 

0 

— odczyt dla | 

MELODJA 

OBWIESZCZENIE 

Zakład Wychowawczo - Poprawczy w 
Wielucianach poczta Nowo - Wilejka potrzebu 
je zakupić najpóźniej do dnia 24 marca rb.:— 
1031 mtr. surówki podwójnej I gat. „BIDEP- 
MANA“, 190 mtr. drelichu zielonego I gat. i 
75 mtr. drelichu granatowego I gat. (na ubra 
nia letnie). 

Oferty w zamkniętych i 
lakiem kopertach z nadpisem: 
DOSTAWĘ MAT-RIMÓW" "ależy nadsyłać 
pod adresem: Zakład Wychowawczo - Popia- 
wczy w Wielucianaci poczta Nowo - Wilejka 
w nieprzekraczalav n termimie do inia 11 mar- 
ca rb. do godz. 15, «o <torvm termunie of.rty 
przyjmowane nie Veni 

Należność płatna w 141 7 dm od dnia do 
starczenia materiałow. 

Bliższych informacyj udzieli zakład na miej 
scu, gdzie również można obejrzeć próbki ma 
terjałów (telefon Nowo - Wilejka nr. 6) co- 
dziennie od godziny 8 do 15. 

DYREKTOR ZAKŁADU 
z 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

_Prow. A. PAKA. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 1e- 
wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Połoc 
kiej nr. 4 m. 12, zgodnie z art. 1030 Ust. Po- 
stęp. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 10 marca 1933 roku, o godzinie 
10-tej rano,w majątku Pawłowie, gminy Tur- 
gielskiej, pow. Wil. - Trockiego odbędzie sr? 
sprzedaż z powtórnej licytacji należącego do 
Witolda Wagnera majątku, ruchomego, składa- 
jącego się z czterech koni wyjazdowych, bry 
czki, dwóch fortepianów, dywanu, dwóch lu- 
ster - tremo, biurka mahoniowego, obrazu 
„Dyana“, oszacowanego na sumę zł. 5200 — 
gr. — Komornik 

A. RUBOM. 

cpieczętowai:/ A 
„OFERTA NA 

   

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki letzntcuej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, % 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyr: 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy 
szczuplający (panie). Natryski „Hormone 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów 
lupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej ctry. Ostatnie zdobycze kosmE- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
  

się zdawało! 
Knoppe spojrzał na zegarek i wstał 
— А teraz, — rzekł podając ręce obu 

swym pomocnikom, — muszę panom go 
rąco podziękować, wyszliśmy z tego Z 
honorem, dzięki panom. ! 

Wskazał ręką papiery, leżące na bius- 
ku. : 

— Przedstawiam obu panów do awan 
su i nagrody. 

Obaj przyjaciele podziękowali ser- 

decznie szefowi. Ale Knoppe zauważył 

w Zeninie jakieś wahanie. Znów usiadł 
i spojrzał na niego badawczo. 

— O co chodzi, Zenin? — zapytał. 

— Pan jest z czegoś niezadowolony... Co 
pan ma na sercu?.. Prajsa?.. 

— Pan naczelnik odgadł, — odpowie 
dział Zenin, marszcząc brwi. — Sprawa 

ta została zakończona dobrze ku zado- 

wolenie szerokiej publiczności, ale my 

sami nie mamy się czego cieszyć. Nie 

wyjaśniliśmy przyczyny nocnych odwie- 

dzin Prajsa u Romowych, nie wiemy, co 

znaczy dziwna mała ranka na szyi dziew- 

czynki, nie znamy tajemnicy „czarnego 

pana”, którego boją się psy i który zlek- 

ka pociąga prawą nogą. 
—- Więc pan ma zamiar prowadzić 

nadal poszukiwania, — zdziwił się Knop- 
pe. & 

Dowiadywałem się już o niego. Mó- 
wiłem już panu, że podejrzewam, iż Prajs 
był cudzoziemcem... Zacząłem szukać % 
konsulatach. I okazało się, że Prajs jest 
zapisany w Austro-Węgierskim konsula- 

cie, jest poddanym węgierskim, urodzo- 

nym w Presburgu. Przyjechał do Rosji 

  

  

| Oferty pod 

Dziśl Najwspanialsze arcydzieło twórców „RAPSOD JI WĘGIERSKIEJ”, ERICA POMMERA I H. SZWARCA "7 

SERC 
W rolach gł. najmilsza para kochanków DITA PARLO I WILLI FRITZ. Ofiara mętów wielko miejskich. 

EM Malownicze tło puszczy węgierskiej i piękne go Budapesztu. _Nad_ program: Atrakcje dźwiękowe. 

ŁUGI, BROWY 
oraz wszelkie inne maszyny i n'rzędzia rol- 

nicze sezonu wiosennego ‚ 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wiino, Zewaira 11-a 

  

    
   

  

leuarze 
ROZCMREZNEKAGEŻI WORA 

Kasyno Urzędników 
Dr Ginsberg Państwowych 1 Komu- 
choroby skórne WEN€- pajnych w Głębokiem 
ryczne i moczopłciowe. z,trudni  inteligeainą 
Wileńska 3, od 8 — I j fachową gospodynię 

i 4 — 8. Tel. 567. oraz wykwalifikowawą 
kucharkę. Zgłoszenia 

Kupuo należy szierowy wać pod 
wskazanym wyżej adre 

i SPRZEDAŻ 
FPPFYTYTWSYWYYYCTYYYE 

  

sem. Wymagene poważ- 
ne referencje 
  

Lekcje 
Do sprzedania 

tortepjau Ollenbacha w 
dobrym stanie Dowie- 
dzieć się nl, Beliny 9 

  

  

ж 8 ki RODOWITA 
Fe. CZ TFRANCUZKA 

ndziela lekcyj trance 
Podhalańską skiego — Zgłoszenia 

(Małopolską) kiełbasę Mickiewicza 22 m. 15 
cz; sto wiepizową, p:lę od godz 11-ej do 2eį. 

  

  

dwicową i kabanosy, — 
polecają i. 

B-tla_Grłębowiy | Poszukują 
ul. Trotka 

& ы sa PRACY 

Żórawiny „PS, 
800 klg. do sprzedania cznie wykształcony, zu- 
UL Wodociągowa 10 tynowany we wszyste 
m. 3. kich gałęziach gospo-* 

— darstwa rolnego. poszu 

„maaakańkaAAAŁAk AGA KUie posady na skrom- 
nych warunkach. Zgło- 

Lokale szenia pod Adamiczka 
TYTWEYTYVYYYTYPYWYYY" Wiwulskiego 6 — 13. 

cie = 

A. 

— 

    

Р оК Ор 
DO WYNAJĘCIA 

dla kulturalnej osoby 
Dąbrowskiego 12 m. 3 

PRZYBŁĄKAŁ: 
| Pokójułubdwóch się pies, rasy  półwił- 
przy iateligentnej ro czej, w razie niezgłosze 
dzinie poszukuje beze nia się w ciągu 3-0 
dzietne małżeństwo. — dni uważam „za włas- 

J. K. do ność. Adres: uł. Letma 
Administracji „Słowa*. Nr. 20 m. 4-a. 

  

  

w sprawach handlowych. To wszystko.. 
W Rosji nie jest nigdzie meldowany. Żył 
tajemniczo i tak samo tajemniczo znik- 
nął. 

— Cóż pan o tem myśli? — zapytał 
Knoppe. Chociaż dziwnym wydaje się 
fakt, że zwierzęta się go boją, ale prze- 
cież nie przypuszcza pan, by on był du- 
chem? 

— No naturalnie! — odrzekł Zenin 
i dodał: — Prajs mojem zdaniem nale- 
ży do kategorji zbrodniarzy, którzy w 
swych zbrodniczych celach umieją wy- 
korzystać wiedzę okułtystyczną. Być mo- 
że, że za jego plecami ukrywa się cała 
organizacja. Proszę zwrócić uwagę na to, 
że Prajs zajmował się wyłącznie mediur- 
mizmem, seansami, wróżeniem z kart i 
t.p. A przytem nie brał od nikogo. pienię- 
dzy za swe usługi. 

— On nie brał pieniędzy? ! 
— Nigdy. Bywal tež w domu pulkow 

nika Romowa. W jakim celu odwiedził 
ten dom w nocy, kiedy popełniono tam 
zbrodnię? Nie jest wcale wykluczone, ze 
gdyby nie brat Anny, rodzina pułkowni- 
ka padłaby tym razem ofiarą tego tajem- 
niczego spirytysty. Czy pan naczelnik 
nie podejrzewa go o popełnienie zbrodni? 
Czy Prajs nie był tym, który przestraszył 
mordercę rodziny Romowych? Musimy 
go odnaleźć, musimy odnaleźć nić do ;e- 
go upiornej działalności! 

— A jednak zginął bez wieści, - - 
rzekł naczelnik, — cieszmy się,że zakoń - 
Czyliśmy tę sprawę i nie szukajmy tego 
człowieka —. upiora. | 

KONIEC 
      
    

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński. 

  
 


