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Walka z bezbożnictwem  ©zmocnienie polskiego oddziału na Westerplatte 
Do ostatniego numeru „Przeglądu Po 

wszechnego' został dołączony czek na 

P.K.O., oraz-krėtka odezwa. Z czeku do- 

wiadujemy się, iż właścicielem konta jest 
ks. jan Rostworowski T. J. w Krakowie. 

Odezwawzywa katolików do składaisia 

chociażby. najmniejszych ofiar na cel bu- 

dowy radjostacji, której zadaniem bę- 

dzie walka 2 bolszewickiem bezbožni- 

ctwem. 
Odezwa tak uzasadnia potrzebę akcji: 
Bezbożnicza akcja rosyjska przybiera ogro 

mne rozmiary i zaćzyna już wyrządzać dot- 
kliwe szkody religii i na Zachodzie i u nas. 
Koniecznie trzeba wszelkiemi siłami przeciw- 
działać tej bezbożnej robocie, noszącej iście 
szatańskie piętno. Otóż za wiedzą i zachętą 
najwyższych Władz kościelnych chcemy przez 
wspomnianą stację z jednej strony wykrywać 

bolszewickie sposoby działania i przez komuni- 
katy prasowe ostrzegać przed niemi i nasze i 
zagraniczne społeczeństwo katolickie, z drugiej 

strony zwałczać wprost radjowemi wykładami 

bolszewickie -bluźnierstwa i fałsze, 
Do takiej pracy przedewszystkiem  powo- 

łana jest sąsiadująca z Sowietami Polska. 

Prosimy więc wszystkich, by zechcieli dła 

miłości znieważanego bolszewickiem  bezboż- 
nictwem Boga, jakąkotwiek oiiarą do tej rze- 
czy rękę przyłożyć. 

Nie znajdzie się w Polsce ani jedne- 

go uczciwego człowieka jakiegokolwiek 

bądź wyznania — chrześcijańskiego, czy 

nie chrześcijańskiego, — któryby nie 

przywitał ze szczerą radością akcji prze- 

ciwbezbožniczej. Na łamach naszego 

pisma pewien muzułmanin, wskazując na 

niebezpieczeństwo bolszewickie, nawoty- 

wał do tworzenia wspólnego frontu wszy 

stkich czcicieli Boga. O potrzebie ścisłe- 

go współdziałania Kościołów zachodnie 

go i wschodniego, — o palącej koniecz- 

ności walki z szerzącym się ateizmem w 

specjalnej edycji bolszewickiej mówilis- 

my wielokrotnie. 

To są rzeczy tak jasne, tak oczywi- 

ste, szczególnie dla nas, mieszkańców 

ziem wschodnich Rzeczypospolitej, — że 

wszelkie uzasadnianie jest tylko ' marno- 

waniem czasu. : 

Inicjatywa Ojców Jezuitow zastuguje 

na jak*największe poparcie i uznanie, 

ale jednocześnie, ponieważ, jak słusznie 

zaznacza odezwa, do walki z bezbożni- 
ctwem jest przedewszystkiem powołana 

Polska i sprawa tej walki jest sprawą 

całego narodu, — nalęży wyjaśnić pew- 

ne wątpliwości i zastanowić się nad 

sposobem skuteczniejszego przyciągnię- 

cia szerszych mas, oraz zapewnienia wię- 

kszego powodzenia. 

Zbyt ogólnikowe ujęcie sprawy w о- 
dezwie nasuwa szereg pytań, na które 

narazie niema odpowiedzi. 

Zastanawia przedewszystkiem, dlacze 

go właśnie akcja radjowa jest uważana 

za najskuteczniejszą, oraz dlaczego i 

gdzie ma się budować radjostacja. 

Koszty radjostacji są olbrzymie, bo 

sięgają dziesiątków miljonów, — czy na- 

prawdzę istnieje konieczność budowy 

nowej radjostacji, co byłoby stanowczem 

stwierdzeniem, iż Polskie Radjo nie chce 
wziąć udziału w akcji zwalczania bezbo- 

żnictwa. Niejednokrotnie wytykano .na- 

szym radjostacjom te lub inne uchybie- 

nia, lecz zasadnicza postawa dyrekcji 

chyba nie daje powodu do przypuszcze- 

nia, iż Polskie Radjo nie dopuści do gło- 

su przeciwników bezbożnictwa. 

To jest sprawa niezmiernej wagi. Je- 
żeli Polskie Radjo chociażby tylko po- 
średnio stanie po stronie bezbożników. 

szerszy ogół radjosłuchaczy wyciągnie 
z tego odpowiednie wnioski, — jeżeli 

zaś, w co nie wątpimy, jest całkiem ina- 

czej, — budowa specjalnej radjostacji 

staje się zbytkiem. 

To jedno. Drugie pytanie dotyczy 

będzie koniecznością. Ponieważ inicjato- 

rzy są krakowscy Ojcowie Jezuici, któ- 

rych pogląd na kulturę polską został tak 

jaskrawo zaznaczony w artykule progra- 

mowym „Oriens'u%, i ponieważ w ode- 

zwie mówi się o „szkodach religii i na 

Zachodzie i u nas*, przypuścić możua, 

iż nowa radjostacja ma być zbudowana 

gdzieś w okolicach Krakowa, a w każ- 

dym bądź razie w zachodniej części Pol- 

ski. Czy wówczas ta radjostacja mogła- 

by odegrać większą rolę? Bezwątpienia 

— nie! 

Zachód nie jest tak zagrożony, jak 

nasze tereny. Ateizm zachodni, nawskroś 

intelektualistyczny, ma o wiele mniejszą 

siłę atrakcyjną, niż rozpasane, chamskie 

bezbożnictwo bolszewickie. Ze wschodu 

płynie rozkładowa, niszcząca fala bez- 

božnictwa, — na wschodnich więc tere- 

nach Rzeczypospolitej trzeba formować 

szyki bojowników. 

A jeżeli tak (czy można rozumować 

inaczej-), — wówczas uwaga  inicjato-- 

"rów powinna się skupić na dwóch mia- 

stach polskich: na Wilnie i Lwowie!.. 

Raczej jednak na Wilnie. 

Słowem, w świetle odezwy akcja ra- 

djowa przeciwbezbožnicza jest pomysta- 

na pod pewnym względem zbyt szeroko 

(własna radjostacja), pod innym zaś za 

wąsko (uwzględnienie tylko katolickiego 

Zachodu). 

Najważniejsza atoli uwaga dotyczy- 

łaby metod zwalczania bezbożnictwa i 

paraliżowania działalności bolszewickiej. 

„Komunikaty prasowe', „wykłady radjo- 

we“... Czy naprawdę słowo ludzkie po- 

siada taką potęgę, iż rzucone na fale ete- 

ru, zlikwiduje zło, któremu bolszewicy 

nadają kształty całkiem materjalne?. 

Bolszewicy zwalczają religję nietylko 

i nietyle zapomocą teroru, lub pseudo- 

naukowych rozpraw, — bronią najsku- 

teczniejszą, trucizną największą, jest ©- 

śmieszanie religji zapomocą barwnych 

widowisk, oraz ilustrowanych pism sa:y- 

rycznych, 

To oddziaływa na tłumy, to zawsze 

pozostawia po sobie jakiś ślad, to szcze 

gólnie zmniejsza odporność duszy. 

Jeżeli więc chodzi o akcję radjową, 

potrzebne byłyby nietylko komunikaty i 
wykłady, ale w stopniu jeszcze więk- 

szym, barwne słuchowiska, koncerty 1 

«p 

To samo dotyczy akcji na szerszym 

terenie. Tłum trzeba porywać, — trzeba 

oddziaływać na jego wyobraźnię!... 

Dobre kino, dobry teatr, artystyczne, 

mocne w wyrazie plakaty, a przedewszy 

stkiem widowiska pod gołem niebem: 

wspaniałe, pomysłowe pochody, — barw 

ne misterja, — oto, czego lekceważyć 

nie można! 

Cieszymy się, że myśl zorganizowa- 

nia akcji przeciwbezbożniczej zaczyna 

przybierać kształty realne. Uważamy jed 

nak, że do tej akcji trzeba przyciągnąć 

wszystkich ludzi dobrej woli. Kapłani 

muszą objąć stanowiska kierownicze, aie 

już w sztabie generalnym nowej armii 

powinni się znaleźć artyści dramatyczni, 

plastycy, muzycy, poeci, literaci i inne 

jednostki, obdarzone twórczą inwencją. 

W celu zmiażdżenia religji bolszewi- 
cy zmobilizowali wszystkie siły, — w ce- 

lu obrony religji należy również ogłosić 

powszechną mobilizację, bo tylko akcja, 
ogarniająca jak najszersze masy, może 

dać dobry wynik. 

W.  Charkiewicz. 

  

Decyzją z dnia 14 marca 1924 roku 

Rada Ligi oddała do wyłącznego użytku 

polskiego półwysep i basen morski We 

sterplatte, które miały służyć do wyła- 

dowywania i składania amunicji oraz 

sprzętu wojennego polskiego. | 
Dla zabezpieczenia tych składów i 

ochrony materjałów wybuchowych, Któ- 

re w składach mogą znajdować się, Ra- 

da Ligi na prośbę rządu polskiego zde- 

cydowała, że na Westerplatte może prze 

bywać oddział wartowniczy wojska pol- 

skiego.. Skarga senatu wolnego miasta 

Gdańska z tego tytułu została decyzją 

Rady Ligi Narodów z dnia 9 grudnia 

1925 r. oddalona. 

Rząd polski ustalił, że siła tego 0d- 

działu będzie wynosić 88 ludzi. ]ейпо- 

cześnie rząd polski złożył zastrzeżenie, 

że w razie potrzeby Polska rezerwuje so 

» uległo pogorszeniu. 

bie prawo zwiększenia oddziału wartow 

niczego, : 

Oddział wartowniczy przebywa na 

odrutowanej i odgrodzonej przestrzeii, 

zdala od miasta Gdańska. Wojskowi pol 
scy w mundurach nie wychodzą poza ob 
ręb terenu, oddanego do dyspozycji pol- 

skich władz. 
W ostatnich czasach rząd polski 0- 

trzymał alarmujące informacje o zainie- 

rzonym zamachu na Westerplatte ze stro 

ny elementów antykonstytucyjnych i wy 

wrotowych gdańskich. Należy przytein 

podkreślić, że w ostatnich czasach bez- 

pieczeństwo w porcie - Wolnego Miasia 

Przyczyną tego jest 

niewątpliwie podniecenie umysłów w 

związku z krwawemi wypadkami w Niem 

czech. Socjalistyczny dziennik gdański 

„Volkstimme* zwraca uwagę na napiyw 

  

Walka o władzę w Grecji 
GEN. PLASTIRAS I P.A.T, 

Wczoraj otrzymaliśmy pepeszę PAT-a na- 
stępującej treści: — Ateny, PAT. — Został tu 
utworzony - gabinet wojskowy pod przewodnic« 
twem gen. Plastirasa. 

Z depeszy możnaby przypuszczać, że gab:- 
net powstał zupełnie normalną drogą i nie 
jest przeto zapowiedzią większych zmian w 
życiu politycznem danego kraju. Okazuje się 
jednak, że informacje naszej agencji telegrafi- 
cznej są dalekie od ścisłości, gen. Plastiras bo 
wiem ogłosił dyktaturę. Doszło do tego, w re 
zuitacie wyborów do parlamentu „które wypa- 
dły niepomyślnie dla dotychczasowej koalicji 
rządzącej. Otrzymała ona tylko 115 mandatów 
na ogólną ilość 248. 

Gen. Plastiras jest przywódcą rewolucjoni- 
stów z r. 1922. jak wynika z depesz, które 
„poniżej zamieszczamy, Grecja znajduje się w 
przededniu. wałk wewnętrznych. 

STAN WOJENNY W ATENACH 
WIEDEŃ PAT. — Dzienniki donoszą z A- 

ten, że wczoraj został proklamowany stan wo- 
jenny. Venizelos i jego ministrowie pozostali 
w Atenach. Sytuacja jest niepewna. Obawiają 
się ponownych zajść. Plastiras i jego zwolen- 
nicy oświadczają, że zdecydowani są przez 
czas dłuższy stać u steru rządu. 

Www 

ORĘDZIE PLASTIRASA 
ATENY PAT. — Gen. Plastiras wydał orę 

dzie do narodu, w którem stwierdza, że dwu- 
krotne wybory uwydatniły głębokie wady а- 
stroju parlamentarnego, powodujące  nierioż- 
ność stworzenia zdolnego do życia rządu. U- 
strój parlamentarny, oparty na demagogii, spo- 
wodował nietylko bezwład rządu, ałe i wzrost 
komunizmu, tem  niebezpieczniejszy, że zbiegł 
się z niemożnością stworzenia silnej wiadzy. 

Powyższe względy —— oświadcza Piastiras 
— skłoniły go do interwencji. W pełnem poro- 
zumieniu ze swymi współpracownikami Plasti- 
ras zdecydował się objąć władzę. Rząd dążyć 
będzie do odbudowy ekonomicznej i konsoiida- 
cjispołecznej. Konstytucja zostaje zawieszona. 

Odezwa Plastirasa, oznajmiająca ogłoszenie 
dyktatury, zabrania wszełkiego rodzaju zebrań 
i zapowiada ogłoszenie stanu wojennego. 

RZĄD GEN. OTHONEOSA 
ATENY PAT. — Prezydent Zaimis po nara 

dzie z. Venizelosem i Tsaldarisem postanowił 
mianować gabinet, który byłby powołany do 
załatwiania spraw bieżących. 

W skład gabinetu, któremu przewodniczył- 
by gen. Othoeneos wejść Таа fachowcy i 
członkowie najwyższego sądu wojskowego. — 
Gabinet ten ma pełnić władzę do chwili zwola 
nia pariamentu. 

Diwarcie Reichstagu 3-go kwitni 
Hitler zapowiada budzenie mas z „letargu 

politycznego” 
UCHWAŁA GABINETU RZESZY 
BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy u- 

chwalił zwołać nowowybrany  Reichs- 
tag na dzień 3 kwietnia rb. Sesja potrwa 
do 8 kwietnia. Uroczyste otwarcie Reichs 
tagu odbędzie się w kościele garnizono- 
wym w Poczdamie. Miejsce dałszych. ob 
rad dotychczas nie zostało obrane. —W 
dniu otwarcia prezydent Hindenburg zło 
ży wieniec na grobie Fryderyka Wielkie-. 
go. > 

Według komunikatu  urzędowego,, 
kanclerz Hitler na posiedzeniu gabinetu 
Rzeszy zapowiedział podjęcie szeroko 
zakrojonej akcji propagandowej wśród 
mas, która ma nie dopuścić do powrotu 
„letargu politycznego” w społeczeństwie. 
Funkcje te mają być powierzone nowo- 
utworzonemu urzędowi centralnemu. Po 
zatem kanclerz podkreślił konieczność u- 
jednostajnienia polityki w Rzeszy i w 
krajach związkowych, — Reichstagowi 
przedłożony będzie projekt ustawy o pet 
nomocnictwach dla rządu. Ustawa ta 
będzie miała charakter zmiany konstytu- 

cji. ; 

  

Sytuacja Einansooa © Ameryce 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

BANKÓW 
WASZYNGTON PAT. — Sekretarz dla 

spraw skarbu Woodin upoważnił banki do 

1) przyjmowania zobowiązań, dotyczących 
wysyłek produktów żywnościowych, 2) doko- 
nywania operacyj w związku z przyjmowaniem 
depozytów do kas ogniotrwałych, 3) wypiaty 
czeków, wystawionych na władze skarbowe 
Stanów Zjednoczonych, 4) wypłaty wkładów, 
otrzymanych do incasa, kiedy wstrzymano о- 
peracje bankowe i wreszcie 5) do przyjmowa 
nia opłat, dotyczących zobowiązań, których 
termin upływa. 

Woodin oświadczył, że nie przypuszcza, by 
koniecznem było przedłużenie moratorjum han 
kowego, naturalnie, jeśli nie zajdą nieprzewi- 
dziane nadzwyczajne okoliczności. 

DOLAR W WARSZAWIE 8.75 

WARSZAWA PAT. — Przedgieida, Dola- 
ry papierowe w obrotach prywatnych 8.75. — 
Doiary złote b. mocne — 9.75. Ruble złote — 
5.05. 

ZAPASY ZŁOTA 
NOWY YORK PAT. — Według półoficjat- 

nych danych zapasy złota w dniu 4 marca wy 
nosiły w przybliżeniu 4.240 miłjonów dolarów. 

Wolne złoto w posiadaniu Federal Reserve 
Banku powyżej legalnego minimalnego pokry- 
cia banknotów sięgało pół miljona dolarów. — 
Salda wierzycieli zagranicznych wynosiły vd- 
400 do 500 miljonów dolarów. Banknoty w о- 
biegu sięgały sumy 7.250 miljonów dolarów. 

ILE WYCOFANO WKŁADÓW 

WASZYNGTON PAT. — W krytycznym 
tygodniu przed 1 marca wycofano z banków 
962 miljony dolarów wkładów. Z tej sumy na 
Nowy York przypada 444 miljony, a na Chica 
go 123 miljony. 

SPOKÓJ NA RYNKACH FRANCUSKICH 
PARYŻ PAT. — W związku z wydarzenia 

mi w Stanach Zjednoczonych — „Excelsior* 
stwierdza, że rynek francuski zachowuje abso- 
lutny spokój i zimną krew. Nie należy oba- 
wiać się paniki. Frank francuski jest zabezpie- 
czony prawie w 100 proc. złotem. Banki iran: 
cuskie dysponują pieniędzmi, przekraczającemi 
w dużej mierze zapotrzebowanie. 

ZAKAZ WYWOZU ZŁOTA 
Z SAN SALVADORU 

SAN SALVADOR PAT. — Rząd republiki 
San Salvador ogłosił zakaz wywozu złota. 

RESTAURACJA BARW CESARSKICH 

BERLIN PAT. — W całej Rzeszy za 
znaczył się silmy ruch celem restaurowa- 
nia dawnych barw czarno - biało - czer- 
wonych jako nietylko pruskich, ale ogól 
no - państwowych. 

Związek kombatantów  Kieffhiuser- 
bund, składający się z 3 miljonów by- 
łych żołnierzy, ogłosił oświadczenie, w 
którem wyraża zadowolenie z powodu 
planowanego przez rząd Rzeszy przywró 
cenia dawnych barw państwowych. — 
Równocześnie grupa członków  stahihel- 
mowskich organizacyj młodzieży zawiesi 
ła na wieży głównej ratusza berlińskie- 
go wielką flagę narodową 0 dawnych 
barwach cesarskich. 

Podobne flagi pojawiły się potem na 
innych ratuszach dzielnicowych. Rów- 
nież z całych Niemiec donoszą o usuwa- 
niu flag republikańskich i zastępowaniu 
ich flagami hitlerowskiemi i czarnc - 
biało - czerwonemi. Między innemi mia 
ło to miejsce w Kilonji, gdzie przed ra- 
tuszem szturmowcy spalili czarno - czer 
wono - złotą flagę republikańską, usuwa 
jac jednocześnie tablicę z nazwą „plac 
Republiki", na miejscu której, jak poda- 

je „Deutsche Allgemeine Ztg.* — umie- 

szczono prowizoryczny napis: „plac Hit- 
lera". Jak wiadomo, w Kilonji w roku 
1918 ze strony marynarzy floty ćesar- 
skiej padło pierwsze hasło do rewolucji. 

ANTYSEMICKIE DEMONSTRACJE 
W SAKSONII 

LIPSK PAT. — Wedle doniesień z 
kół polsko - żydowskich,dzielnica żydow 
ska w Lipsku była wczoraj widownią bu 
rzliwych antysemickich demonstracyj. —— 
Wśród ogrornnej wrzawy i okrzyków: -- 
„Precz z żydami!* „Żydzi polscy, musi- 
cie -wszyscy wynosić się z Niemiec!" — 
demonstranci wybili kilkadziesiąt szyb i 

dwa okna wystawowe, Poszkodowanych 
jest wielu obywateli polskich. 

U jednego z nich zdemolowano całe 

urządzenie sklepowe i zniszczono za- 

wartość okienewystawowych. Zajścia po 

wtórzyły się jeszcze w godzinach wie- 
czornych. Policja spisała protokuł. Wiele 
sklepów żydowskich w obawie przed gro 
żącem niebezpieczeństwem przez całe po 
południe było zamkniętych. Wśród ży- 
dów polskich panuje duże zaniepokoje- 
nie. 

nie rozumieją, że rząd i 

do Gdańska elementów podejrzanych z 

poza obrębu Wolnego Miasta. Nieznani 

osobnicy w godzinach nocnych urządzają 

napady na przechodniów; ostatnio taki 

jypadek miał miejsce w stosunku do 

funkcjonarjusza Komisarjatu Generalne- 

go Rzeczypospolitej. Zmiany personalne 

w policji, o których donosiła prasa gdań 

ska, oraz samowolne oddalenie przez se 

nat w. m. oddziału policji portowej z 

pod kompetencji Rady Portu — wszyst- 

kie te momenty nie zwiększają zauiania 

do stanu bezpieczeństwa w Wolnem 

Mieście i porcie gdańskim. , 

NIEMCY POPIERAJĄ STANOWISKO * 
« GDAŃSKA 

BERLIN PAT. — W godzinach po- 
południowych biuro Conti wydało komu 
nikat w sprawie wzmocnienia załogi pol 
skiej na Westerplatte. Zdaniem agencji, 
będzie rzeczą wysokiego komisarza Ligi 
Narodów oraz senatu gdańskiego nadać 
sprawie dalszy bieg. Chodzi nietylko o 
to, czy załoga polska na Westerplatte 
została w większym czy mniejszym stop 
niu liczebnie wzmocniona. Polska powin 
na zupełnie usunąć z Westerplatte skład 
amunicji, który jest tam całkiem zbytecz 
ny. 

Biuro Conti zapowiada, że Niemcy 
popra jak najenergiczniej stanowisko 
Gdańska na terenie genewskim. 

PRASA NIEMIECKA ATAKUJE STANO- 

WISKO POLSKI 

BERLIN PAT. — Prasa nacjonalistyczna а- 
takuje Polskę, ignorując zupełnie przyczyny, 
jakie ją zmusiły do wzmocnienia ochrony po- 
licyjnej na Westerplatte w Gdańsku. 

Wszechniemiecka „Deutsche Zeitung“ prze- 
widuje zaostrzenie napięcia. Polska musi pa - 
miętać — pisze dziennik — że niema obecnie 
do czynienia z Niemcami w okresie polistopa- 
dowym., а 

Organ niemieckiego przemysłu zbrojnego 
„Boersen Zeitung” twierdzi, że motywy, poda- 
ne przez Polskę są tylko pretekstem @@а posu- 
nięć, zmierzających do aneksji wolnego mia- 
sta. Dziennik domaga się interwencji Genewy 
oraz pomocy ze strony Rzeszy. 

Hugenbergowski „Tag“ mówi o action di- 
rect Polski, pozostającej. w związku z wyni- 
kiem wyborów w Rzeszy..Nie jest wykluczo- 
ne, oświadcza pismo —- że jeżeli komisarzowi 
Ligi Narodów nie uda się skłonić Polski do 
wycofania oddziałów wojskowych, to „prowo- 
kacja* polska doprowadzi do jak najpoważniej 
szych komplikacyj. Rząd Rzeszy musi się zain 
teresować tym incydentem. 

Również prasa demokratyczna , od której 
spodziewačby się należało pewnego objektywiz 
mu, chociaż jest w tonie spokojniejsza, to je- 
dnak posuwa się, jak np. „Vossische Zeitung" 
do twierdzenia, że w interesie . pokoju we 
wschodniej Europie Polska nie powinna utrzy 
mywać w neutralnym Gdańsku własnego tabo- 
ru wojennego. + 

Według „Berliner Tageblatt'u“, krok Polski 
nie może przyczynić się do złagodzenia istnie- 
jącego naprężenia. 

Na wyższych uczelniach 
w Polsce 

Na wyższych uczelniach w Polsce 

mamy swego rodzaju Hiszpanję. Nie wia 

domo, kto w nich rządzi i kto kogo da 

strajku zachęca. 

Znamy tylko pogłoski. 

Według tych pogłosek 11 rektoraw 

zdecydowało w sobotę 4 marca na 

wspólnej konierencji złożyć p. Ministro- 

wi zbiorową rezygnację. 

Wiadome jest natomiast tylko, że 
w poniedziałek 6 marca zrezygnował na 

posiedzeniu Senatu akademickiego rek- 

tor Uniwersytetu Warszawskiego prof. 

Ujejski. 

Młodzież dopuszcza się nadal eksce- 
sów, czasami zakłada nawet petardy pod 

tramwaje, wynosi kukły i transparenty. 

Wznowienia wykładów domagają się 

t. zw. prorządowe organizacje młodzieży, 

ale to trzeba przyznać, że wpływy tej 

młodzieży okazały się niewielkie, a zej 
sprawność organizacyjna niewiele warta. 

„Gazeta Warszawska* napada na 

prof, Kumanieckiego, b. ministra oświaty 
w gabinecie p. Nowaka, który miał sie 
wyłamać z jednolitej postawy  profeso- 

rów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Należy się dziwić, że profesorowie 

parlament nie 

mogą ustąpić przed presją pewnego gro- 
na własnych urzędników i ekscesami 

młodzieży akademickiej, bo byłoby to 

zdarzeniem o charakterze anarchicznyn. 

Obecne zajścia na wyższych uczel- 

niach są gorszące i smutne, a jeśli ko- 
mu dają pożądany materjał, to tylko 

skrajnym przeciwnikom samorządu axa- 

demickiego. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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TELEGRAMY 
AUDJENCJE NA ZAMKU 

WARSZAWA. PAT. — Pam Prezydent 
Rzeczypospoiltej przyjął wczoraj delegację 
Ligi Morskiej i Kolonjalnej w osobach pre 
zesa zarządu głównego gen. Orlicz-Dresze- 
ma, prezesa rady Kożuchowskiego oraz wi- 

eeprezesa zarządu Jana Dębskiego. Dele- 
gacja przybyła prosić p. Prezydenta o przy 
jęcie protektoratu nad tegorocznem świę- 
tem morza. 

STRAJK PRACOWNIKÓW MAGISTRA-* 

TU W WARSZAWIE 

WARSZAWA, PAT. — W dniu 7 bm. 
pracownicy wydziałów administracyjnych 
magistratu po przybyciu do biura mie pod- 

jęli pracy, stosując tzw. włoski strajk na 
zmak protestu przeciwiko ostatecznej decy- 
zji magistratu o skasowaniu dodatku sto- 
łecznego, w zamian którego magistrat, pra 
gnąc okazać pracownikom doraźną pomoc, 
w miarę możliwości finansowej miasta, 
przyznał niższym kategorjom urzędników 
oraz oficjalistom miejskim zasiłek nad- 
zwyczajny w granicach od 3—14 procent 
uposażenia. 

W strajku nie biorą udziału pracownicy 
tych agemd magistratu, od których zależy 
bądź zdrowie, bądź bezpieczeństwo ludino- 
ści stolieyi 

KOSZTA UTRZYMANIA W LUTYM 

WARSZAWA. PAT. — Główny Urząd 
Statystyczny donosi, że Komisja Badania. 
Zmian Kosztów Utrzymania w Warszawie 
na posiedzemiu w dniu 6 marca ustaliła, że 
w lutym moku bież. w porównaniu ze stycz- 
miem, koszty: utrzymania rodziny pracow- 
niezej zmniejszyły się o 0,6 procent. 

ARESZT ZA UDZIAŁ W DEMONSTRA- 
C]JACH STUDENCKICH 

WARSZAWA. (PAT. — (W dmiu 7 bm. 
w Sądzie starościńskim przy Starostwie 
Grodzkiem Warszawa - Śródmieście odby- 
ła się rozprawa przeciwko 27 akademikom, 
zatrzymanym w: związku z zajściami, jakie 
miały miejsce ubiegłej niedzieli przed koś- 
ciołem"śwt Krzyża w Warszawie. 19 aka- 
demików skazano na kary od 3—30 dni a- 
resztu z zamianą na grzywnę, 2 — ma 30 
dni bezwzględnego aresztu, przeciwko zaś 
6 akademikom rozprawę odroczono. 

STRAJK WŁÓKIENNICZY 

ŁÓDŹ. PIAT. — W dniu wczorajszym 
przystąpiło do strajku 19.650 robotników 
włókienniczych, na ogólmą liczbę zatrud- 
mionych w Łodzi 50 tysięcy. Pozatem w 
Pabjanieach ma ogólną liczbę 7 tysięcy, 
strajkuje 56%, w Zduńskiej Woli na 3000 
2460 robotników. 

W pozostałych miejscowościach okręgu 
włókienniczego włókniarze do strajku nie 
przystąpili. Przebieg strajku jest wszędzie 
spokojny, — Żadnych wypadków okupo- 
wania fabryk, wbrew informacjom niektó- 
rych organów! prasy, mie było. 

ŻYWA POCHODNIA 

LWÓW. PAT. — We wtorek po połud- 
niu w mieszkaniu Czerniakowskiego, por- 
tjera rafinerji nafty firmy „Gazy Ziemne”, 
mskkutek krótkiego spięcia wybuchł pożar. 
Żona portjera prała w tym czasie suknię 
benzyną. Wiskutek zapalenia się benzyny 
kobieta stamęła w płomieniach i uległa sil- 
memu poparzeniu. Troje jej dzieci — stu- 
denci wyjszych szkół — rzucili się na ratu- 
nek matce, przyczem odnieśli pcparzenia 
drugiego stopnia. Równiej poparzony 70- 
stał student medycyny, sublokator Czer- 
niakowskich. Stam Czerniakowskiej jest 
bardzo groźny i nema nadziej utrzymania 
jej przy jyciu. 

PIELGRZYMKA POLSKA 
W JEROZOLIMIE 

JEROZOLIMA. (PAT. — Przybyla tu 
pietgrzymka z biskupem Kubiną ma czele, 
witana na dworcu przez konsula general- 
mego. Po południu odbył się uroczysty in- 

es pielgrzymki do Grobu Świętego, z u- 
Aa konsula generalnego i członków ko 
lomji polskiej. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA. PAT. — Giełda. DEWI- 

ZY:  Belgja 124,65 — 124,96 124,34. 

Gdańsk 174,50 — 17498 — 174,07. Holan- 
dja 358,75 — 359,65 — 357,85. Londym 
30,92 — 30,95 — 31,08 — 30,78, Paryż 
35,12 — 35,21 — 35,03. Praga 26,45 —26,51 
—26,39. Szwajcarja 172,80 — 173,23 — 
172,37. [Włochy 45,35 — 4557 — 45,18. 
Berlin w obr. nieof, 210. — Tendencja nie- 
jedmolita. 

PAPIERY PROC.: Pożyczka budowla- 
na 44. Inwestycyjna 105. 5 proc. konwer- 
syjna 44 — 43,78. 5 proe. konwersyjna 39. 
6 proc. dolarowa 57. 4 proc. dolarowa 55— 
55,25. 7 proc. stabilizacyjna 56,63—57,13— 
56,50. 8 proe, obl. kom. BGK. 93. 7 proc. 

ziemskie dolarowe 37,25 — 37,75. 4,5 proc. 
ziemskie 38 — 38,25. 4,5 proc. warszawskie 
45,25. 5 proa. warsz. 42,50 — 42,75. Tend. 
dla pożyczek niejednolita, dla listów przez 
ważnie utrzymana. ` 

AKCJE: Bank Polski 78,50 — 78. Mo: 
drzejów 3,76. Starachowice 9,75. Tenden- 
cja niejednolita. s 

DOLAR w obrotach pryw. 8,75. 2 
RUBEL ZŁOTY 5,05. : 
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SILVA RERUM Z (KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ 
Projekt Polski — Niemcy, Włochy i Węgry przeciwko gwarancjom 

„Miasto dzwonów, kościołów i wspo 
mnien“... Jest to Wilno... Nie można bez 
uczucia pewnego lęku czytać wrażeń z 
pobytu w Wilnie przygodnych podróżni- 
ków. Tak jakoś się dzieje, że zwykle wra 
żenia te są płytkie i banalne, ujęcie zaś 
ich literackie odznacza się przykrą non- 
szałancją. Ach, tyłeśmy mieli przykrych 
doświadczeń !.. z 

To też z przyjemnością trzeba stwier 
dzić, że to, co w Polsce Zbrojnej (65) 
napisał oWilnie J. E. Skiwski stanowi 
szczęśliwy wyjątek. 

Wilno należy do miast z „haczykiem, ta- 
kich, jak Paryż, Wenecja. Zabytki, historycz- 
ność, nie wyczerpują jego uroku. jest coś w 
murach, w powietrzu, w: układzie rzeczy, bat- 
dziej, niż w rzeczach samych, co wtajemnicza 
nas w zasadę życiową tej wielkiej barokowej 
Wsi. 

Pierwsze wrażenie, które imi się narzuciło, 
to, że się znałaziem w przestronnej cichej iz- 
bie, pod niskim pułapem. Wilno nie wystrzeia 
w górę, jest przeciwieństwem monumentaino- 
ści. Ściele się, rozwija wygodnie wężami krę- 
tych ulic, spokojnie uśmiecha swemi kościoła- 
mi, dworami, Które nadają pejzażowi tespo 
łagodne, radosne. Te domy, te kościoły, to jak- 
by stacje jakiejś staroświeckiej, spokojnej, za- 
sobnej podróży; stacje, na których zatrzymii- 
jemy się z radością i które z uśmiechem opu- 
szczamy. Mełancholja, tragizm rozstania — Dy- 
łyby nie na miejscu. Wilno jest miastem zrów- 
noważonej radości, zna sekret pogodnego roz- 
stania, tma wiełkopańską dyskrecję w okazy- 
waniu swego wdzięku, który nie pali, a jed- 
nak wraża się w pamięć. 

Takie jest miasto. Ale jak wyglądają 
jego mieszkańcy? 

Te domy wileńskie! Nie, właściwie niema 
„domów* wileńskich. Poczet zasiedziałych 10- 
dzin mieszka tu u siebie, z tem poczuciem 
własności i przynależności do miejsca, ktore 
daje długa tradycja posiadania. To też wnę- 
trza domów z obszernemi przedsionkami (kio- 
by tu użył wyrazu „hall*, dopuściłby się świę 
tokradztwa), z szafami, pełnemi szpargalow, 
przesiąkniętemi kurzem i tradycją, z rozłoży- 
stemi fotelami, z antykami, które na oczy tie 
widziały antykiera, z tem znamieniem powoł- 
mego narastania historji jakże mało są miej- 
skie! Do stylu gościnności należy oczywiście 
i „skromny obiadek", któregoby starczyło na 
wykarmienie zgłodniałej rzeszy (a i wtedy zo- 
stałoby się pięć koszy ułomków).. Tak to 
wszystko sobie żyło — i dożyło.. I nie odno- 
si się wrażenia, żeby to byli jacyś ostatni mo- 
hikanie, jakieś okazy „ginącej rasy", jak to 
chętnie stylizuje szabłon. Proste spojrzenie 
tych ludzi, ich rozsądny, a żywy stosunek do 
współczesności wpajają przekonanie, że jednak 
między zasiedziałością wileńskiego „żubra* a 
rytmem dnia dzisiejszego jest jakieś porozi:- 
mienie, że ci ludzie przekażą dalszym pokole- 
niom swój duchowy dobytek z tą prostotą i 
zmysłem praktycznym, które charakteryzują mo 
cne, dawne rasy. 

Rzecz naturalna, iż gość, który za- 
mieszkał w lokalu Zw. Literatów, w mu- 
rach pobazyljańskich, często odwiedzał 
Ostrą Bramę... Wrażenia jednak, jakie 
odniósł, na szczęście były nie podobne 
do tych, jakich doznała Magdalena Sa- 
mozwaniec, widząca w Madonnie Ostro- 
bramskiej — wschodnią piękność!.. 

znam się, że nie lubię miejsc „swię- 
tych”. Pobożność, której są ośrodkami jest na- 
trętna, interesowna, niespokojna. Zjeżdżają ku 
nim nieszczęścia ludzkie z całego Świata, aby 
uroczyście rozłożyć tu łachmany swej nędzy. 
Rozbijają tu swe kramy pobożni handlowcy 
(wiem co to za rasa). — ni śladu tego nie zna- 
lazłem w Ostrej Bramie. 

Nic z bełkotu rozpasanej dewocji, nic z 
„Ccudożerstwa”. Miejsce święte i spokojne. W 
uliczce, przez którą nikt nigdy nie przechodził 
z nakrytą głową (żołnierze niemieccy za oku- 
pacji zdejmowali stałowe hełmy!), widzę sto- 
jacych za filarami modlących się ludzi. Dzień 
jest mroźny, ale co to obchodzi człowieka, któ- 
ry w najgłębszem swem przekonaniu rozma- 
wia z Bogiem? Widzę siwego pana z jakąś 
papienką, grupę kobiet „chusteczkowych*, pa- 
ru studentów. Przyszli ci ludzie, jak do studni 
po ożywczą wodę świętości. Nabierają zapas 
na cały dzień — a komu daleko, na rok i na 
"więcej — i odchodzą do domu. Tyle jej na- 
bierają, ile uniesie życie, ani mniej, ani więcej. 
= w tej pobożności jakiś rozsądny umiar. 

ychodzi mi na myśl, że obraz jej zbudo- 
wać może nawet sceptyka i ateusza, o ile nie 
zatracił wyczucia rzeczy żywych. 

Dalej opisuje p. Skiwski ghetto ży- 
dowskie, które wiele nasuwa uwag, -—— 
kończy zaś artykuł wzmianką о.. kołdu- 
nach!... Tadeusz Łopalewski zaprowadził 
gości do restauracji... jakiej? — wilnia-- 
nie odrazu poznają: 

Restauracja mieści się w małym drewnia- 
nym domku, jakby zwianym na bok. Niskie, 
małe prywatne pokoje, podłogi po domowe 
świecące, buiet zupełnie nie uroczysty, jak na. 
stacjach dawnych kolei rosyjskich. Cicho. Krę- 
ci się stary kełner, jeden z ostatnich ludzi z ba- 
kobrodami a la Aleksander II. Roją sięę wspom 
mienia ilustracyj do szkołnych wydań Gogola. 
Cziczikow mógłby tu przy prosiaku,z chrza- 
nem indagować spotkanego znajomka o zamo- 
żność okolicznych obywateli... Zabłąkały się te 

mnienia z nieistniejącego świata, wirują 
sennie, jak muchy, zbudzone zimą: przez dy- 
miący samowar... - 

Gogol... samowar... Czyżby Wilno 
zalatywało „ruskim duchem''? 

Wilno wiejskie, rozległe zasiedziałe w 
swych pałacach i dworach, ma w sobie jed- 
nak coś z minjatury. Ani śladu rosyjskiego 
moństrualizmu kształtów, żadnej „rozlewności* 
architektonicznej, żadnego „naraspaszku*. Kio 
kiedykolwiek był w Petersburgu, tub Moskwie, 
odczuje ten kontrast z całą siłą. Tamte miasta 
brzuchatych kopuł, potężnych iglic, nieobję- 
= groźnych murów i kilomietrowych  szyl- 
ów, nie dostrzegają człowieka, ledwie raczą 

go odpychać. W Wilnie, człowiek jest gościem: 
próg niski, gościnny, choć dom szlachetny. 

A-ha!.. Wszystko jest w porządku!.. 
Lector. 
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— ŚWIATOWID — Nr. 10. Czy ktokoł- 
wiek z wilnian wie o tem, że w „celi Konra- * 
4а“ w dawnym kłasztorze Bazyljanów w Wil- 
nie, została otwarta wystawa... prac prof. Ma- 
rjana Zdziechowskiego .. O tem informuje ca- 
łą Polskę inteligentny korespondent wileński, 
załączając jednocześnie fotografję, na której 
prawie nikogo poznać nie można: — grupa о- 
sób w celi Konrada. 3 

Prof. M. Zdziechowskiego należy pozna- 
wać ze względu na frak, — tak nam każe ko- 
mentarz do fotografji, — ale ponieważ i inni 
panowie posiadają fraki, nie odrazu można 

szczęście, że p. Helenę Romer-Ochenkow- 
ską odrazu poznać można!... 

GENEWA PAT. —W związku z ma- 

jacą się rozpocząć w komisji głównej 
konferencji rozbrojeniowej debatą nad 

kwestją materjału wojennego delegacja 

polska złożyła. propozycję, zmierzającą 

do uzupełnienia dawniejszej propozycji 

jakościowego rozbrojenia. 

Projekt polski przewiduje, że opraco 

wana będzie lista różnej broni, przez po 

szczególne armje używanej, a okrešiają- 

ca cechy charakterystyczne każdej z nich 

Po zatwierdzeniu tej listy przez konie- 

rencję, sygnatarjusze konwencji rozbro- 

jeniowej zobowiązali się nie posiadać i 

nie fabrykować broni, któraby przekra- 

czała ustalone typy. Pozatem państwa 

mają się zobowiązać nie wydawać paten- 

tów na nowe wynalazki o charakterze 

wojennym. 

Komisja połityczna , konierencji roz- 

brojeniowej po dłuższej dyskusji nad 

irancuskim projektem paktu wzajemnej 

pomocy przystąpiła do głosowania nad 

samą zasadą ewentualnego paktu wzaje- 

ETO IRT WAAKOROCANE AARD ЫЕ 

Z.S.$.R. — Liga Narodów 
— Japonia 

MOSKWA. PAT. — Komisarjat ludo- 
wy spraw zagranicznych komunikuje od- 
mowną odpowiedź sowiecką, sformułowaną 
na pismo sekretarza gen. Ligi Narodów, 
proszące o wypowiedzenie »opinji w spra- 
wie zaleceń komitetu 19-tu oraz o wydele- 
gowanie swego przedstawiciela do komite- 
tu, powołanego w związku z konfliktem na 
Dalekim Wschodzie. 

, Komisarz Litwinow odpowiada, że „ab- 
solutne poszanowanie integralności tery- 

torjalinej, politycznej, gospodarczej, społe- 
cznej i administracyjnej oraz miepodległo- 
ści wszystkich państw. wypływa z zasad po 
lityki sowieckiej, podobnie jak niedojpusz- 
czalność rozstrzygamia konfliktów narodo- 
wych inmemi środkami oprócz środków po- 
kojowych, przy zobowiązaniu się do ści- 
słego przestrzegania układów międzynaro- 
dowych”. Niektóre z przesłanek zawartych 
w zaleceniach Ligi w sprawie konfliktu na 
Dalekim Wschodzie pokrywają się z po- 
glądami rządu sowieckiego. Natomiast. 
wmioski zaleceń nie zgadzają się z prze- 
słankami w wielu bardzo paważnych kwes- 
tjach. Zwołany przez zgromadzenie Ligi 

komitet jest organem Ligi Narodów, na 
którego postanowienia ZSRR żadnego wipły 
wu okazać nie może — nie będąc jej 

członkiem. : 
W skład komitetu wchodzi 13 7 22 re- 

prezentowanych państw, które nie utrzy- 
mują stosunków: ze Związkiem Sowieckim, 

a atem są doń wrogo usposobione. To też 
Związek Sowiecki z większością państw, 
reprezentowanych w” komitecie, nie może 
pertraktować. Litwinow: kończy oświadcze- 
niem, że rząd sowiecki, chcąc wedle moż- 

mości zapobiec rozszerzeniu się konfliktu 
japońsko - chińskiego do rozmiarów poża- 
ru światowego. przestrzega ścisłej neutral- 
ności, solidaryzując się z wszelkiemi wy- 

siłkami organizacji międzynarodowej i po- 

szczególnych państw, mającemi na celu ry 

chłe i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktu 
oraz zabezpieczenie pokoju na Dalekim 
Wschodzie. 

  

bezpieczeństwa 
mnej pomocy. Wyniki głosowaniaŁ by- 

ły następujące: za zasadą oświadczyło 

się 14 delegacyj, w tem Francja, Polska, 

Mała Ententa i Hiszpanja, jak również 
i Wielka Brytanja, mimo, że sama nie 

zamierza brać udziału w tym pakcie. — 

Przeciwko głosowało 5 państw: miano- 

wicie: Niemcy, Włochy, Austrja, Węgry 

i Holandja. jednocześnie komisja usta- 

nowiła komitet dla zredagowania tekstu 

takiego paktu. Dełegaci Niemiec, Włoch, 
ZSRR i inne zażądali kolejno skreślenia 

z listy tego komitetu, przyczem delegaci 

Niemiec, Węgier, i Włoch oświadczyli, 

  

że czynią to ze względów zasadniczych, 

a delegat ZSRR — ze względu na te, 

że Rosja nie jest państwem wyłącznie 

europejskiem. W ten sposób definitywnie 

można było stwierdzić, że te państwa nie 

chcą nawet słyszeć o pakcie wzajemnej 

pomocy i tem samem losy tego paktu 

są całkowicie przesądzone. 

Niemniej delegacja francuska uważa- 

ła, że nie należy jeszcze wyciągać wszy 

stkich konsekwencyj z faktu zdecydowa 

nego sprzeciwu niemiecko - włosko — 

węgierskiego przeciw nowym  gwaran- 

cjom bezpieczeństwa. 

  

     

     

Już jutro 
rozpoczyna się ciągnienie 

Wielkiej 5 KLASY 
i trwać będzie do 11-g0 

kwietnia wł. 

a. 1.000.000 Vic: wygrana ® оп) 
wygrsnych na 

45.166 sumę około 17.000 000 zł. 
Szczęście stale sprzyja naszym P.T. 

Graczom! 
Kolektura Loterji Państwowej 

„„LICHITLO$* 
L] 

Wiel <a 44 — Wiino — Mickie »icza 10. 
Tel 425 — P.K O 81.051 — Tel 1358 

REWA 

główna 

PROCES ZANGARY 

MIAMI. PAT. — Wobee śmierci Ozer- 
maką Zangiwa będzie odpowiadał jeszcze 

raz przed sądeln za zabójstwo z premedyta 

.żą eo mu grozi kara Smierci. 

    

Proces Rity Gorgonowej 
przed Sądem Przysięgłych 

KRAKÓW. PAT. — Drug dzień proce- 
su przeciw Gongonowej wypełniły całko- 

wiecie dnobiazgowe przepytywamia. Przewo 
dniczący Trybunału przystępuje do dalsze-. 
go przepytywania oskarżonej. Przed ławą 
przysięgłych ustawiono dwa stoły, zapeł- 

mióne większemi i mniejszemi paczkami, 
zawierającemi dowody rzeczowe. 

DALSZE ZEZNANIA OSKARŻONEJ 

Na zadawane pytania Gorgonowa cd 
samego początku odpowiada w tonie bar- 
dzo podenerwowanym, szczególnie w tych 
puniktach, które zdają się ją obciążać. Zmu 
sza to przewodeiczącego do surowego u- 
pomnienia oskarżonej. 

Przewodniczący: w: szeregu -pytań stara 
się wyjaśnić, dlaczego oskarżona w mo- 
mencie odkrycia zbrodni i potem zachowy- 
wała się tak spokojnie, dlaczego nie przed- 

sięwzięła jakichś środków ratunkowych. 
Gorgonowa obszernie wyjaśnia przyczyny 
tego zachowania się, twierdząc, że nietylko 
ona, ale wszyscy domownicy potraciji glo- 
wy. Wbrew. temu twierdzeniu prokurator 
stwierdza, że wj aktach jest Ikilkaikrotna 
wzmianka, że domownicy, a zwłaszcza. Staś 
Zareraba. stosowali sztuczne oddychanie, 
kompresy itd. Punkt ten wywołuje pierw- 

szy incydent między obroną a oskarżycie- 

lem. Obrońca dr. Woźniakowski twiendzi, 
że w aktach niema nigdzie wzmianki, aże- 
by Staś poza zawołaniem ojca i podaniem 
mokrego ręczniika, przedsięwziął jakąkol- 
wiek akcję ratunkową. 

Po wysłuchaniu odpowiedzi oskarżonej 
na pozostałe jeszeze okoliezmości, zawarte 
w akcie oskarżenia i w aktach śledztwa, 
przewodniczący oświadcza, że zakończy! 
przestuchiwanie Gongonowej. 

Sędzia przysięgły Krowicki zapytuje za 
pośrednictwem przewodniczącego, kto kry- 
tycznej mocy podał iniejatywę sprowadze- 
mia policji. 'Oskarżoma stwierdza katego- 
rycznie, że ona. 

PROKURATOR INDAGUJE 

Następnie przesłuchuje oskarżoną pro- 
kurator. Pytania prokuratora powodują u 
oskarżonej tak silne zdenerwowanie, że nu 
prośbę obrońcy przewodniczący zarządza 
5-mimutówą przerwę. Po przerwie proku- 
rator kontynuuje przesłuchiwanie, zmie- 
rzające do scharakteryzowania stosunków, 
jakie pamowały w domu Zaremby. 

...JESTEM NIE PRZYGOTOWANA 

Oskaržona wilkła się iw odpowiedziach, 
wmeszcie stwierdza, że na tego rodzaju py- 

NATO SN INTO ERNIO TOKIO III NENSIRS SS TISERIS 

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych 

  

Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę nowegc'prezydenta Stanów Zjednoczonych  Roosevel- 
ta, oddającego się ulubionej rozrywce: kładzeniu pasjansa. Roosevelt objął urzędowanie 4 bn. 

  

Katastrofa samolotowa na Porubanku 

! WILNO. — Wczoraj rano miasto o- 
biegła smutna wieść o ciężkiej katastro- 
tie samołotowej, jaka wydarzyła się na 
lotnisku w Porubanku. 

Wersje te okazały się, niestety, pra- 
wdziwe. 

Š. p. porucznik Szczyglewski praco- 
wał w wileńskim Aeroklubie, prowadząc 
dział techniczny, a jednocześnie funkcje 
członka zarządu Klubu. 

odniósł ciężkie rany. 
Drugą ofiarą tragicznej katastroty 

jest porucznik Malinowski, oficer pułku 
lotniczego w Lidzie, doskonały pilot. 

Por. Malinowski odniósł wprawdzie 
ciężkie obrażenia całego ciała, lecz jest 
nadzieja utrzymania go przy życiu. M. 
in. doznał on zmiażdżenia nogi. 

Przebieg katastrofy jest następujący: 
około godziny 10 rano z lotniska na Po- 
rubanku wystartował do lotów ćwiczeb- 
nych samolot wojskowy. 

AA OSI RSA TRIP TI TASTE 

Otwarcie linji kolejowe] Nowe Herby—Gdynia 
„ „Na malej stacyjce kolejowej Karsznice 

się dnia: 1 bm. otwarcie i poświęcenie  doni 
nowowybudowanej linj i kolejowej, 

Otwarcia nowej linji: dokonał 
ną wstęgę. 

  

žalinji kolejowej Nowe Herby — Gdynia odbyia 
słej dla rozwoju życia gospodarczego 

wowy ^ į 1 i łączące;Śląsk z portem Polski Gdynia. W otwarciu ne 
wej linji kolejowej wzięło udział przeszło 16uUzaproszonych 
którzy przybyli z Warszawy specjalnym pociągiem. 

p. ministerkomunikacji Butkiewicz, przecinając symbolicz 

Polski 

gości polskich i  irancuskick. 

  
Na pierwszem naszem zdjęciu widzimy pociąg specjalny, którego lokomotywa udekoro- 

wana została godłem narodowem. 

я е dają 1 ie O i t Na drugiem zdjęciu widzimy grono uczest-ników uroczystości. Stoją od strony lewej: — 
się zorjentować, który z nich jest jubilatem. dyrektor Koehl, naczelny dyrektor Banque desPays du Nord, hr. Cosse de Brissa 5 ATR 

zes koncernu Schneider 
komunikacji inż. Gallot. 

et Co, p. ministerkomunikacji inż. Butkiewicz, oraz wiceminister 

* szpitalu wojskowym na Ant 

Por. Szczyglewski zginął w płonącym aeroplanie. — Por. Malinowski: 

Prowadził maszynę por. Malinowski, ita 
jąc jako obserwatora por. Szczyglewskie 
go. 

Po kilku okrążeniach lotniska, w mo 
mencie, gdy samolot znajdował się za- 
iedwie na wysokości 130 — 150 mir. 
ponad ziemią obecni na lotnisku zauwa- 
żyli wyraźne składanie się aeroplanu na 
skrzydło. Nim zdołano zorjentowač się, 
czeńiu to przypisać, samolot nagle rungi 
w dół i zarył się w śniegu w odległości 
300 mtr. od lotniska. 

Należy przypuszczać, że przyczyną 
katastrofy był niespodziewany defekt mo 
toru, co natychmiast unieruchomiło apa- 
rat. 

W czasie opadania samolotu poruc- 
nik Malinowski zdołał wyskoczyć, czy 
też został wyrzucony z aparatu i dzię- 
ki temu ocalał, odnosząc ciężkie obraże- 
nia. 

Por. Szczyglewski nie zdołał — jak 
widać — wydostać się. Spadł więc ra- 
zem z aparatem i 
go szczątkami. 

Przy zderzeniu się z ziemią w sa%) 
locie nastąpił wybuch motoru į ye 
Pilot zginął w płomieniach. |“ 

Z lotniska do miejsca wyp 
kilkaset metrów i nim Oti 
przez głęboki śnieg dotarli do 
ten już się tylko dopalał. i 

W odlegtošci kilkunastu RY 1 
mieįsca katastrofy, znaleziono por. . 
linowskiego, którego  przewie2 
tychmiast do Wilna i ulokowar 

  

      

        

        

Zwłoki tragicznie zmarłeg 
oraz spalony aparat zabe: 
miejscu do czasu zejścia ki 
wo - śledczej. j 

W parę godzin potem 
przybyła na Porubanek i 
do ustałania szczegółów i 
katastrofy. ! 

  

przywalony został je- i 

  

   
    
   

tania nie jest przygotowana. Pirzewodni- 
azący oświadcza: „O to właśnie chodzi. 
Na wiele pytań mie powinna pani być 
przygotowama'. W dalszym ciągu swych 

odpowiedzi na pytania, dotyczące jej sto- 
sumku do Lusi i Stasia, zamierzonego ro- 
zejścia się z Zarembą, sumy 10 tysięcy do- 
larów, jako odszkodowania. oskarżona 
stwiendza, że zeznania świadków w tych 
sprawach mie odpowiadają prawdzie. U- 
waża je za złośliwość wymierzoną przeciw- 
ko niej za to, że pozostawała z Zarembą 
w nielegalnym stosunku. * 

SPRZECZNOŚĆ W ZEZNANIACH 

Wyjaśnienia oskarżonej, odnoszące się 
do krytycznej mocy, są w wielu punktach 
Sprzeczne z zeznaniami, złożonemi bezpo- 

średniio [po zbrodni i śledztwie. Na prośbę 
prokuratora przewolniczący odczytuje 0d- 
powiednie ustępy z aktów sprawy z zez- 
mań oskarżonej, dotyczących zranienia rę- 
ki, latarki elektrycznej, którą miała się 
posługiwać itd. Wyjaśnienia oskarżonej 
pozostające ww sprzeczności z poprzedniiemi 
zeznaniami, zostały zaprotokółowane, 

Na pytanie prokuratora, jak oskarżona 
może wyjaśnić tę sprzeczność, oskarżona 
Gorgonowa znowu w  miajwyzszem pode- 

nerwiowaniu oświadcza, że widocznie pro- 
wadzący 'w Brzuchowicach śledztwo komi- 
sarz Frankowski. „tak skombinował śledz- 
two, aby dostać erder". Za to odezwanie 
się oskarżona zostaje przez przewodniczą- 
cego surowo upomniana. Dalsze pytanie 
prokuratora dotyczące znalezienia w piw- 
micy mokrej chusteczki ze śladami krwi, 
dżagana, i koszuli seledynowej, w związku 

z ostatnim punktem oskarżona kwestjonuje 
prawdziwość zeznań obu służących, posąa- 
dzając je o zmowę z doktorem. Na tem 
prokurator kończy przesłuchiwamia 

PRZEMÓWIENIE OBROŃCY 

Po półgodzinnej przerwie zabrał głos 
obrońca Woźniakowski, który w szeregu 
pytań dąży do dokładnego wyjaśnienia po- 

życia oskarżonej z mężem, choroby jego, 
sytuacji Gorgonowej po wyjeździe pierw- 
szego męża do Ameryki. powodów opusz- 
czenia domu teściów i zerwania z mężem. 
Dalsze pytania obromy dotyczą posady 0- 

skarżonej w cukierni, zaznajomienia się z 
Zarembą, wejścia do jego domu. Oskarżona 
iw swych odpowiedziach okazuje wielką 
powściągliwość. Między oskarżoną a Za- 
rembą stosunki układały się zupełnie zgod- 
mie aż do ostatnich lat, kiedy zawiązał om 
romans z inną. Witedy: dochodziło do spo- 
rów i kłótni, do których dołączyły się kło- 
poty finansowe. Wynajęcie mieszkania we 

Lwowie na imię śp. Lusi określa oskarżo- 
ma jako chęć uniknięcia ewentualnego za- 
jęcia przechowywamiych tam obrazów i me- 
bli zą zaległe podatki. 

Na samym końcu rozprawy obrońca za- 
daje bardzo ważne pytanie. tyczące się fak 
tów, jalkie zaszły po dlujszym okresie na- 
prężonych stosunków między nimi, oskarżo 
na odpowiada, że nastąpiło między nimi 
pogodzenie się. Zaremba miał wyjechać za 
interesami do Warszawy, śp Lusin ze Sta- 
siem mieli zostać we Lwowie, a ona z có- 

"W WIRZE STOLICY 
POCIĄGIEM — NARTĄ Z BRIDŻEM DG 

ZWARDONIA. 

Już to prawda, że gdyby ludzie miekć pie- 
niądze, nie byłoby ludności w Warszawie — 

wszyscy puściliby się w podróż. 

Pociąg Orbisu miał szalone powodzenie. 

400 osób wepchało się doń, droga tam i z po- 

wrotem — 15 zł. pośpiesznym. Osobowym nos- 

malny bilet w jedną stronę kosztuje 26 zł., zniż 

ka zatem rzeczywiście olbrzymia. 

Śniegu ani krzty, w piątek było go jeszcze 

po szyję, błyskawiczna odwilż spowodowała 

potop, nie na nartach, ale na szczudłach naie- 

żało przebywać te bagna. 

Głupia manja Zakopanego mści się na 

narciarzach, tereny w Zwardoniu są bez pe- 

równania lepsze — zjazdy po 5 kim. prawdz:- 

we przestrzenie, nie te wieczne -Regie, Koście- 

liskie, Kuźnice wydeptane przez całe Nalewki. 

W Zwardoniu jeszcze tkwią tradycje przy 

    

  

zwoitości góralskiej. Opowiada gospodyni 

strażnicy celnej jak wczoraj przyjęła jedną pa- 

nią na nocleg, lecz po bliższych oględzinach 

stwierdziła, że to Arabka. Momentalnie wypru- 

siła ją na dwór. Za parę lat, jeśli Zwardoń sta 

nie się modny — zachałaci si k Szczawnica, 

czy Rabka. Tylko w ogrod Zoołogicznym 

jeszcze większość mieszkańców to nie Żydzi. 

Granica o dwa kroki. Czesi” wybudowali 

duże kasyno, pomarańcze po 1 zł. 60 gr. kiio, 

czekolada również: o połowę tańsza niż po na- 

szej stronie słupa. objadają się, chcieliby szwar 

cować tutaj. Gdy wracają Polacy obladowani 

pomarańczami i czekoladą, straż czeska gdzieś 

niknie — zato nasza sterczy i rewiduje suro- 

wo. и 

U nas mieko, masło, jaja, ser, dużo tańsze 

niż w. Czechach; Czesi wciąż przechodzą, ku- 

pują i taszczą do siebie — wtedy nasi straż- 

nicy nagle zapadają się Šbod ziemię, a czescy 

wyrastają i konfiskują co złąpią. Górałe cze- 

scy ciągle kupują krowy u naszych i nocami 

szwarcują na obczyznę. Przemycić krowę, to 

          

największy sukces. 

Q nartach nie było nawet co marzyć, bło- 

to i woda niczem w Lubartowie, ostatecznie 

przesiedziano całą niedzielę w wagonach rżnąc 

dalej w bridża. Komu karta szła, to'wrócił za- 

dowolony ze Zwardonia. „Byczo było" — mó- 

wi. Karol. 
—-=000=—— 

Miljoner 
W Ameryce — naturalnie przed kry- 

zysem — nazywano człowieka miłjone- 
rem dopiero wtedy, gdy miał miljon rocz- 
nego dochodu. My jesteśmy skromniejsi, 
no.... i biedniejsi — i dla nas miljoner 
jest każdy, kto ma miljon w majątku. Mi- 
ljon złotych w majątku, to wcale ładna 
suma, co tam szukać kogoś, który ma aż 
miljon rocznego dochodu, <hoč i tacy są. 

Nie mamy w Połsce statystyki miljo- 
nerów, ale jedna rzecz jest pewna. Za 
kilka tygodni ilość miljonerów w Połsce 
powiększy się o — jednego. 

Jak to się stanie? W bardzo prosty 
sposób. W ostatnim dniu ciągnienia V 
klasy, 26 Loterji Państwowej wyjdzie z 
koła głównego wygrana 1.000.000 zł. 
Ktoś ten miljon wygrać musi. 

Każdy grający na Loterji, który ma 
cały los, jest kandydatem na miljonera. 
Ale są tacy, co mają ćwiartki i połówki 
losów, ci więc są kandydatami na pół i 
ćwierć miljonerów. 

Spotykasz się ze znajomym i nawet 
nie wiesz, że rozmawiasz z kimś, który 
za КИКа tygodni może będzie miljonerent, 
czy półmiljonerem. Zresztą o jego możli- 
wościach w tym kierunku łatwo się prze- 
konać. Ma, albo niema odpowiedniej le- 
gitymacji. Legitymacją tą jest los Lote- 
rji Państwowej. 

Ciągnienie V-tej klasy, która stworzy 
nowego miljonera, czy pół — albo i 
ćwierć miljonera w Polsce, rozpoczyna 
się 9 marca. Zresztą w V klasie, oprócz 
miljona, jest bardzo wiele innych wygra- 
nych dużych i małych. Ogółem w tej kla 
sie wyjdzie z koła losów, które wygrają, 
ogromna suma 45.166 sztuk. 

WODZEKZIEYCTKC" IAE WRA REG AFTI FORSROZC AOERTEADOAOTOZOA 

reczką Romą w willi w Brzuchowicach. 
Na tem wczorajszą rozprawę zamknię- 

to. Jutro nastąpi dalszy ciąg pytań obrony 
oraz zeznania Zaremby i Stasia. 

I J i g i 
Zaufaj naszemu doświadczeniu: 

Używaj pasty do zę ów PU 
(CO A A KIE 

SA 
    

Otwarcie wystawy sztuki sowieckiej w 1. P. S” 

  
Dziś w południe odbyło się w InstytuciePropagandy Sztuki otwarcie wystawy sztuki 

sowieckiej ZSRR. Otwarcia wystawy dokonałposeł ZSRR w Warszawie p. Antonow - Ow- 
siejenko. Na otwarcie wystawy przybyli czionkowie korpusu dyplomatycznego z ambasado- 

rem Laroche na czele, przedstawiciele minister- znycł 
'samorządowych oraz liczni Szembekiem, reprezentanci władz rządowych 

z pośród elity artystycznej stolicy. 
Na zdjęciu naszem widzimy 

stwa spraw zagranicznych iz wiceministrem 
zaproszeni goście 

uczestników otwarcia wystawy. Stoją od strony lewej: pre 

zes Rady IPS p. Skoczylas, pos. ZSRR p. An-tonow - Owsiejenko, p. Antonow - Owsiejen- 

kowa i ambasador 'R. P. w WaszyngtoniePatek. 

1 $ 
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“га na U.S. B. 
WiLNO. — Sytuacja na terenie Uni- 

wersytetu pozostaje bez zmian. 

Wykłady, wobec zarządzenia rektora, 
są nadal w zawieszeniu. O dalszem sta- 
nowisku władz uniwersyteckich zadecydu 
je posiedzenie Senatu, które zbierze się 
we czwartek, 

Anonimowy komitet strajkowy wydał 
uiatkę w sprawie sytuacji na USB oraz 
ostatnich wypadków ulicznych. Ulłotka 
ia jako nielegalna, została przez władze 
administracyjne skonfiskowana. 

W godzinach wieczornych w różnyci 
punktach śródmieścia ukazały się grupki 
młodzieży wszechpolskiej, które ugiłowa 
ły zakłócić spokój publiczny, wznosząc 
różne okrzyki. Na widok krążących w po 
bliżu policjantów demonstranci monąental 
nie rozbiegali się. M. in. tego rodzaju jn- 
cydenty miały miejsce na Placu Kaiedrai 
nym i na ul. Ludwisarskiej. 

Karykaturę kartonową, usuniętą One- 
gdaj z godła państwowego, inicjatorzy 
pomysłu umieścili na środku sali Mensy 
pomiędzy lampami. 

   

' Przeciw strajkowi 
Otrzymujemy następujące pismo: 
We .wtorek dnia 7 bm. Rektor USB przy- 

al delegację części młodzieży akademickiej, 
zgrupowanej w organizacjach: Myśl Mocarstwo 
wa, Akademicka Młodzież Państwowa, Zwią- 
zek Pracy dla Państwa,; oraz korporacjach:-— 
Vilnensia, Cresovia i  Piłsudja. Delegacja w 
związku z wypadkami, jakie miały miejsce w 
dniach. ostatnich na terenie USB złożyła Jego 
Magnificencjj memorjał treści następującej: 

Do Jego Magnilicencji Pana Rektora Uni- 
tu Stefana Batorego w Wilnie. W d 

2 marca rb. na podwórzu USB im. Piotra 5 
gi odbył się wiec zwołany przez część młodzie- 
ży, na którym proklamowano powszechny 
strajk akademicki, jako protest przeciwko wpro 
wadzeniu nowej ustawy 0 uczelniach wyż- 
szych. W wyniku przyjętej na wiecu uchwały 
w ciągu ostatnich dni przed zawieszeniem w_- 
ki: 

kladowych bojowki straįkujących, pod grožbą 
pobicia zmuszały uczęszczających na wykłady 

żanki i kolegów do opuszczania wykia- 
dów, ćwiczeń i seminarjów*. 

„lego rodzaju postępowanie uniemożliwiic 
i e nauki na Uniwersytecie przewažają- 

cej części młodzieży szczerze pragnącej się u- 
czyć, a wobec zbliżającego się terminu egza- 
atinów grozi niejednemu utrata całego roku stu 
djów. Tem samem strajk uchwalony na nieie- 
galnym wiecu przez zaledwie część młodzieży 
r przeprowadzany przy pomocy siły tizycznej 
jest bezwzględnem zaprzeczeniem prawa wolric 
ści nauki i nauczania. Pozatem strajk nie jest 
godną akademika — obywatela — Polaka for 
mą protestu przeciwko nowej ustawie, gdyż 
proklamowany za wzorem  organizacyj socj 
stycznych i wywrotowych komunistycznych i 
przez nie poparty, jest działalnością destrukcyj 
ną, szkodliwą dla dobra państwa i  przysziej 
inteligencji polskiej, a jako taki nie może byś 
poparty przez ogół polskiej młodzieży akaderni 
ckiej.". 

„Z powyższych względów młodzież zgrupo 
wana w podpisanych organizacjach zwraca się 
do Jego Magnificencji z prośbą o rozpoczęcie 
wykładów w jak najkrótszym czasie i zabez- 
pieczenie sal wykładowych przed awanturujące 
mi się grupami młodzieży”. Następuja podpisy. 

W odpowiedzi na prośbę delegacji o wzno- 
wienie wykładów p. Rektor oświadczył, że 
chwilowo jest to niemożliwe, gdyż uspokojenie 
umysłów jeszcze nie nastąpiło. W razie wzno- 
wienia wykładów jest zupełnie pewnem, że 11 
część młodzieży, która strajk proklamowała, o: 
dzie nadal urządzała awantury i bójki. Jego 
Magnificencja tak długo nie wznowi normalne- 
go biegu życia na Uniwersytecie, aż będzie 

   

  

  

   

   

   

ów, ustawione przy wejściach do sal wy- | 

  

mógł zapewnić zupełne bezpieczeństwo ргог?- 
sorom i słuchaczom oraz zabezpieczyć przej 
zniszczeniem inwentarz uniwersytecki. Spókgi 
na Uniwersytecie jest warunkiem rozpoczęcie 
wykładów. ł 

Wobec takiego stanowiska władz USB jest 
zupełnie możliwe, że wykłady nie zost 
wznowione przed ferjami wielkanocnemi, gdyż 
awanturnicy z OÓWP wciąż jeszcze nawołują 
do strajku i awantur. Tylko poważną i zdę 
cydowaną postawa ogółu młodzieży akadenjic- 
kiej może doprowadzić do zupełnego uspokO,e- 

   

( nia. Zrozumienie tego, że strajk nie jest ani od 
powiednia, ani skuteczną metodą walki jest ju? 
niemal powszechne. W dniach najbliższych 
spodziewane jest poparcie postulatów wyżej 
wymienionej delegacji przez szereg innyci 
ganizacyj i Kół Naukowych. Spodziewać 
należy, że akcja ta odniesie dodatnie rezdjtaty 

mimo wszystko wykłady przed Świętaini rgz 
poczną się. 

  

   

МЕР 

Z KOŁA PRAWNIKÓW U. S, B. 
Wczoraj wieczorem w Kole Prawników qi- 

były się wybory nowego zarządu tej organiz: 
cji, stanowiącej, jak wiadomo, jedną z najpo- 

  

ważniejszych instytucyj w społeczeństwie Aka- 
demickiem. * 

Mimo taktyki obstrukcyjnej, stosowanej 
przez endecję, przegrała ona wybory na „całej 
linji Stało się to głównie dzięki okoliczności 
że szła ona w atakach nieuzasadnionych 
obecny zarząd ręka w rękę z komunizijącei 
grupami skrajnej lewicy. Po długich deqatach 

   

  

; wybrany też został zarząd z dotychczasowym, 
apolitycznym prezesem p. Wolskim na” cżęłe. 
P. Wolski urzędował juž od roku, a jego Zasiu 
gi na polu pracy w Kole, tak wažneį dla;sti- 
djów prawników, zyskała mu powszechne p 
znanie. 

Pierwszym wiceprezesem wybrano p. Ost- 
rowską, („Odrodzenie“), drugim, mimo gWa!- 
townych protestów komunistów, p. Mazowiec- 
kiego („Myśl Mocarstwowa''). 

Wszyscy wybrani zostali przeważającą więk 
szością, przy bardzo licznej frekwencji. 

W czasie zebrania zaszedł, jak się dowiądu- 
jemy z Koła Prawników, charakterystyczny, in- 
cydent: oto przyłapanie na zebraniu mój 

Oi 

  

młodego człowieka, głosującego z endek 
który, jak się okazało, wcale członkiem Kg 
nie jest i w sposób nielegalny tylko mógł go- 
stać się na salę. Zarząd Koła skierował sprawę 
do korporacji, której ów pan jest członkiem ^ ® 
która zapewne wejrzy w nią należycie. 

(a, 

Wybory do Bratniej Pomocy P. M. A. w U.S.B. 
WILNO. Zwyczajne walne zgromadze- 

zie ezłonków Br. Pomocy USB wyznaczo- 
ne zostało ma dzień 11 marca br. do Sali 
Śniadeckich USB., w. pierwszym terminie 
e godz. 19-tej, w dnugim o godz, 20-tej z 
następującym porządkiem dziennym: 1) 
zagajenie; 2) wybór prezydjum; 3) spra- 
wozdanie z działalności ustępującego zarzą 
du; 4) sprawozdanie z działalności Akad. 
Kasy Chorych przy Bratniej Pomocy (Pol. 
Młodz. Akad.; 5) sprawozdanie komisji re- 
wizyjnej; 6) dyskusja nad sprawozdania- 

mi; 7) uchwalenie budżetu stowarzyszenia 
na rok 1933; 8) wybór władz stowarzysze- 
mia: a) prezesa, b) v.-prezesa ogólnego, c) 
v.-prezesa gospodarczego, d) członków za- 
rządu, e) komisji rewizyjnej; 9) wnioski 
ustępującego zarządu; 10) wolne winioski. 

Prawo wstępu na walne zgromadzenie 
przysługuje tylko członkom stowarzysze- HH 
mia za okazaniem legitymacji z pieczątką 
Kwestury USB stwiendzającej, że składka 
członkowska jest uregulowaną. 

SWE = 

List do J. M. Rektora Uniwersytet 
W dniu wczorajszym wystosowany został 

do JM. Rektora Uniwersytetu S. B. list nasię- 

pujący: 
Magniiicencjo! 

W dniu 6 marca r. b. współpracownik na- 

szej redakcji p. Xawery Pruszyński obecny na 

wiecu akademickim z tytułu zawodowych obo- 

wiązków został przez uczestników tego wiecu 

napadnięty z tyłu i obalony na ziemię. 

  

Z SĄDÓW 
DWIE WROGIE SODOWIARNIE 

Mojżesz Zameczek od 12 już iat; jest 
właścicielem sodowiarni przy ul. Mickie- 
wieza, opłaca punktualnie patenty i wśród 
-asiadów wyrobił sobie opinję solidnego 
kupca. Dotychczas nigdy nie narzekał ma 
zły interes, gdyż interes jego prosperował 
wyśmienicie, a szczególnie latem, gdy zzia- 
jani przechodnie śpieszyli do sklepiku 'pa- 
na Zameczka jak podróżni Sahary do życio 
dajnej oazy. Ubiegłego atoli lata w intere- 
sie coś się zaczęło nagle psuć. Oto klijenci 
powoli lecz systematycznie poczęli przeno- 
sić się do sodowiarni otwartej vis-a-vis, 
przez niejakiego Joela Kaca. Odtąd pan 
Mojżesz nie mógł spać spokojnie, a w bez- 
senne moce przemyśliwał, jakby też unie- 

szkodliwić groźnego konkurenta. Wymy- 
Ślił. 

Kac miał pozwolenie na trzymanie o- 
twartego . sklepu tylko:'do godziny 7-mej 
wieczorem. Natomiast sodowiarnia Za- 
maczka tieszyła się przywilejem do godz. 
11-tej. у ! 

Ilekroć więc Kac zapomni zamknąć swój 
sklep punktualnie o godz, 7-mej, Zameczek 

ormuje niezwłocznie © tem stojącego w 
pobliżu policjanta, a ten spisuje odpowie- 

dui protokół. Sposób okazał się skuteczny. 
a Kaca spadało brzemię coraz częstszych 

kar pieniężnych, a jego spragmiona klijen- 
tela odehodziłą z przed zamkniętych drzwi 
i wedrowala do Zameczka. 

_ Atoli zrozpaczony kupiec dowiedział 
się o konsząchtach, prowadzonych ma jego 
niekorzyść przez Zameczka z posterunko- 

*"Zapalal $eem al przeto gniewem & арг 
zemsty. Gdy któregoś wieczoru spalis A 
meczka ma ulicy, nawiązał z nim taką mniej 
więcej. rozmowę: : 

— Panie Zameczek, pan jest donosz- 
czyk i fałszywomonetczyk, pan nie jest 
kupcem, lecz dużą Świnią. 

— Panie Kac, dlaczego świnia, dlacze- 
go donosczyk i dlaczego fałszywomonet- 

czyłk? . za 

Sądzę, że postępuję w myśl tak drogiego 

ciału profesorskiemu i studentom samorządu 

akademickiego, zwracając się do Pana„Rskto- 

ra z zawiadomieniem o fakcie powyższym о- 

raz z prośbą o ukaranie winnych i 0 zawia 

domienie o tem poszkodowanego. е 

Redaktor naczelny „Słowa 

Stanisław Mackiewicz. 

  

— Jalkto? Widziałem przecież jak,pan 
chodził do policjanta, 

— To cóż — czy to prządny czigyjek 
nie może podejść do porządnego człowieka, 
nip. wówczas, gdy się chce dowiedzieć, 
ra jest godzina? Zresztą, eo to pana może 
obchodzić ? 

— To nie mnie, lecz moją kieszeń :ob- 
chodzi. Pan rozumie?! 

— Mógłbym zrozumieć, lecz nie rozu- 
miem. 

W tem miejscu nerwy Kaca odmówiły 

  

już posłuszeństwa. Wyprężył się jak lew i 
skoczył z pięściami ma przeciwnika. Krzyk, 
tumult, zbiegowisko. W rezultacie nadbiseł 
posterunkowy i walczących kupców zapro- 
wadził do komisarjatu, gdzie przeciyko 

Kacowi spisano protokół o zakłócenie gpo 
koju na ulicy. 

Niezależnie od tego, Zameczek zaskas- 

żył go za obraźliwe słowa i pobicie do, sz- 
du, wobec czego cała sprawa stąła się w 
«dniu wczorajszym przedmiotem rozważań 
w Sądzie Grodzkim. W wyniku zapoznania 

  

się ze wszystkiemi szczegółami zajścia, sę+ % 
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Wschód słońce g. 5,53 ля 8 

Wincentego 
utro 

Franciszki 
URI KE TSC 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GIĆŻNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 7 MARCA 

Gisnigpię średnie: 768. 
Temperatura średnia: —5. 

Tempskątyra najwyższa: —2. 

Temperatura najniższa: —7. 

Zachód słońca g. 5,07 

2 : 
Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 
Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Rano pochmurno, potem rozpogodzenie. — 

'Nocą umiarkowany, w dzień lekki mróz. — 

Umiarkowane wiatry północno - wschodnie. 

ŻAŁGBNA 
ierwszą rocznicę Śmierci Świetianej 

iego przyjaciela inwalidów, księ- 
3 Władysława Bandurskiego stara- 
niem „Oddziału Kulturalno - Oświatowego w 

„lokalu Zyiążku Inwalidów Wojennych K. P.-— 
PY „l. Strobramskiej nr 27 dnia 8 marca r. 
D. > s Ż.'I8' odbędzie się uroczysta akade- 

    

  

      

р mja ałóbna,*”na ktorą złożą się: przemówienie 
„kSięgdąa „карейапа E. Nowaka oraz deklamacje 

i "recytacje. Obecność wszystkich członków 
Związku jest konieczna. Wstęp dla członków 
organizacji, ich rodzin i gośći — bezpłatny. 

MIEJSKA 
— Opłaty od kwitów  korjornianych. 

„Aga grupuje obecnie dane, dotyczące po 
ŠV       
    

> legających w opłacie należności od 
Kyčito ‚ роЫегапусй’па тгеса 
„bežtobalijych. Protokuly będą kierowane do 

salpa „Grodzkichi. 
— ŻZabćzpieczanie brzegów Wilj. — Ww 

szczenia do dalszego obsuwania 

  

lu „piedąpu 
SE A de „ha ul. Pierwszej  Baterji, magi- 
strat prowadzi obecnie roboty zabezpieczające 
brzeg- Wilji na! tym odcinku. Wyrwy w nasy- 
pie powstają w chwili ruszania lodów, więc z 
KME, a. ližający się okres wiosenny wsponi 
JARE SRBOY" prowadzone są w szybkiem tein- 

taż ю + 
— ,B. kom. Waligóra usunięty ze stanowi- 

zę. = zonai o godzinie'2 w nočy, po kilku 
„driiowej ro Prawie dyscyplinarnej zapadł wy- 
TÓkiW spriWie b. komendanta straży ogniowej 
Waligóry, oskarżonego 0. prowadzenie szkodli- 
wej gospodątki w powierzonym mu resorcie. 

„Waligóra został usunięty ze stanowiska z 
jegn, żeznem przyznaniem mu prawa do jed- 
nej,.iiżedifj. zaopatrzenia emerytalnego. Wyrok 
skierpyĄgo „do prezydenta miasta do zatwier- 
dzenia. 

WOJSKOWA 
—.Poborowi rocznika 1911. — Miejski 1e- 

З! kowy, rozsyła już wezwania do sta- 
ж „w oddziałach poborowych roczni- 
ka akwalifikowanych. do piechoty... 

. ie nastąpi w połowie kwietnia. 

UNIWERSYTECKA 
—.Ęręmocja w Uniwersytecie, — Dziś dn. 

anie 13 odbędzie się w Auli Ko- 
lurznowyej „Ufiwersytetu Stefana Batorego pro 
mocja „na . doktora astronomji p. Wilhełminy 
„bygnowskiej. 

a HARCERSKA 
— Parę cyfr o WiL Chorągwi Harcerzy. — 

Milsiska, CHoragiew Harcerzy obejmuje swoją 
ziałalnośćią tereny województw Wileńskiego i 

Neuogrėdzkiego. Według ostatnich obliczeń 

  

  

  

  

    

    

  

zp 

„hopógiew.liczy 60 drużyn harcerskich w 32 
„BIO! Owiskach; w których pracuje 2.152 harce- 
Azy. 

dłercorze chorągwi posiadają 373 odznak 
ROS: których 324 zdobyli w ub. roku. 

3 'О ciekawe są liczby dotyczące prac 
d i Zastępów, z których wynika, że w 

u, Odbyło się: zbiórek drużyn —- 953, 

  

      

    „401, razem 1.786. 
GERT M izbie było, 3.813, na boi 

„zku — Ai , wycieczek — 616, razem — 5529. 
A więt ogółem 7305 zbiórek i wycieczek 

— w czem samych wycieczek około tysiąca 
148917). „Mfidać, że harcerze naprawdę miłują 
BOA i: starają się ją poznać. 

Ы ‚`Ёіешут roku przybyto w Wil. Chorag- 
Вуп 1 626 harcerzy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dzisiejsza Środa Literacka w pierwszej 
części wypełniona będzie referatem Jana Nepo 
fucena "Millera p.t. „Kryzys indywidualizmu”. s 13 „e, р в 
vWy,srygiej „części zabierze głos p. Aleksander 

: yński, młody poeta poznański, au 
acych reportaży z Rosji sowiec- 

  

      „Mia 

   ssp 2 

Początek o godz. 20.30. Wstęp dla czlon: 
ków Jzeczywistych i członków sympatyków 
Bezabta) „MW orūwadženi goście płacą 1 zł. 

— Komunikat związku Pań Domu. Dnia 9 
,b,m. we czwartek odbędzie się wycieczka do 
Warsztatów koszykarskich dla ociemniałych. Na 
nūsj5Cų„gRpžna nabywać wyroby koszykarskie 

„pa, B„„qiskich cenach. Zachęcamy do zwiedza- 
„pią, wszystkich interesujących się wyrobami ko- 

ykowęmi. Zbiórka na ul. Antokolskiej 18, o 
“1 7-ej. 

Ъ 

   

   

—[MIENINY MARSZAUKA PILSUD 
SKIEGO. — D mia 6 bm. odbyło się posie- 
dzenie prezydjaum Rady Grodzkiej BBWR 
-przedstawicielami kół dzielnicowych, po- 

  

driżyn na boisku, — 527, wycieczek 

NIKA 
doraźnych wpływów, wzamian stałego po- 

‚ datku majątkowego, przy uchyleniu dotych 

czasowego podatku majątkowego, nowe do 
datkowe obciążenia — Związek Izb Prze- 
mysłowo-Handlowych wypowiedział się w 
tym sensie, iż ze stanowiska życia gospo- 
darczego majmniej szkodliwą formą pobo- 
ru byłoby wprowadzenie nadzwyczajnej je- 
dnorazowej daniny i następujące jej rozło- 
żenie: 

1) powiększenie zasadniczego podatku 
gruntowego o 30 proc.; 2) powiększenie po 
datku od nieruchomości © 10 proc. i 3) po- 
bramie od przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych oraz wolnych zawodów pół 
pro mille od obrotu, który stanowił podsta 
wę prawomoonego wymiąru za r. 1931 o i- 
le roczny obrót przekraczał 10.000 zł. 

2 „Rzemiosło. Izba Rzemieślnicza w Wil 
nie,niniejszem podaje do wiadomości rzemieśl 
ników, iż z dniem 3-go b.m. przy Izbie zo: 
zorganizowany Oddział administracji wydawni- 
ctwa p.t. „Rzemiosło* organu urzędowego Ra- 
dy Izb Rzemieślniczych R. P. 

Bliższych informacyj udziela Izba Rzemie- 
ślnicza (Administrator p. Antoni Anforowicz) 
ul. Mickiewicza 23—5 tel. 18—$6. 

— Zasłabnięcia na grypę. — Zmienne wa- 
runki atmosferyczne wpłynęły na zwiększenie 
się liczby zachorowań na grypę. 

Obecnie na terenie miasta notowane jest o- 
koło 300 takich zasłabnięć. 

— ECHA NAPAŚCI NĄ : WICEPRE- 
ZYDENTA CZYŻA. —-W wyniku dałsze 
go dochodzenia, został ponownie zatrzy- 
stany jeden ze sprawców onegdajszej na 
paści na wiceprezydenta Czyża, szofer 
Rynkiewicz. ' 

Osadzano go w więzieniu, jako win- 
nego znieważenia osoby urzędowej, z ra 
cji pełnienia przez niego obowiązków 
wypływających z jego stanowiska. | 

TEATR I MUZYKA 

„ — Teatr Wielki na Pohulance gra dziś we 
środę 8 IIl., jutro 9 III. i pojutrze 10 II. o 
godz. 8-ej „Dziewczęta w mundurkach*.- Nad 
całością czuwa sprawne oko reżysera i insce- 
nizatora sztuki p. dr J. Ronard - Bujańskiego.. 
Na tle świetnych dekoracyj wykwita wspanli2- 
ła gra zespołu kobiecego, któremu dzielnie se- 
kunduje szkoła dramatyczna. 

— Uwaga! — wkrótce: „Omal nie noc po 
ślubna”! — 

„— Uwaga! — dzieci! — W najbliższą nie 
dzielę (dn. 12 III.) ogodz. 12 w poł. w teatrze 
ną Pohulance odegrana . zostanie prześliczna 
bajką W. Stanisławskiej p.t. „W szponach cza 
rownicy“. Ceny o 50 proc. zniżone. 

Po południu o godz .4 dany będzie „Don 
Carlos“ po cenach o 50 proc. zniżonych. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Występy Ei- 
ny Gistedt. — Przedstawienie propagandowe 
„Krysi leśniczanki*. — Dziś ujrzymy na przed- 
stawieniu propagandowem prześliczną, mełodyj 
ną operetkę Jarno „Krysia łeśniczanka” z Elną 
Gistedt w roli tytułowej na czele pierwszorzęd 
nej obsady. Ceny propagandowe. 

— „Peppina“ — Jutro grana będzie wy- 
tworna komedja muzyczna Stolza „Peppina“, 
która zdobyła wielki sukces artystyczny i cie- 
szy się coraz większem powodzeniem.  Rolę 
główną kreuje niezrównanie Elna Gistedt. -— 
Całość robi nadwyraz miłe wrażenie artystycz - 
ne. Zniżki ważne. 

W przygotowaniu „Wesoła wdówka” Lelia- 
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e Recital Ady Sari w sali Konserwatorjun: 
(Wielka 47) odbędzie się we czwartek 9 b.n. 
o godz. 8 wiecz. Niezrównana, fenomenalia 
śpiewaczka koloraturowa, budząca niekłamany 
zachwyt swoim śpiewem, ciesząca się ogrom- 
ną popularnością zarówno w kraju, jak i za- 
granicą — zjeżdża do Wilna na zaproszenie 
Wileńskiego Towarzystwa _ Filharmonicznegu 
na jedyny koncert. \ 

Pozostałe bilety w („Orbisie“ 
ska 1, od 9 do 7. 

— Jagiellon- 

  

Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwy, o subtelnym 
miłym zapachu, doskonale 

matuje cerę, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Moskwa bez maski. . 
PAN — Eskadra Śmierci. 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 
LUX — Melłodja serc. 

HELIOS — Co może Paryż. 

HOLLYWOOD — Cudotwórca. 

ADRIA — Camewicz. 
CASINO — iPośrednik Milości. 
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Uczony Brazylijski dektorem honoris causa 
Pose! Brazy'ijski z Warszawy przybywa do Wi'na 

WILNO. — Za owocną pracę w dziele zwal 
czania gruźlicy uzyskał tytuł profesora hono- 

ris causa USB uczony brazylijski Antoni Car- 

daso Fontes. Z uwagi na to, że wymieniony 
uczony nie może przybyć osobiście na uroczy 

stość — dziś przyjeżdża do Wilna poseł bra- 
zyłijski w Warszawie p. de Barros Pimentel, 

który odbierze dypiom dia swego wiełkiego ra 

daka. Akt wręczenia dypłomu nastąpi dziś o 

godz. 6 wiecz. w Auli Kolumnowej USB i do 
kona go Rektor Opoczyński w towarzystwie 
dziekana wydziału lekarskiego prof. Siengałe-- 

wicza. i 

  

MAILJON OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywateł Państwa składa swe oszczędności 

w P. i. ©, A Ty? 

Obrót roczny P.K.O. wyniósł w roku 1932 

23 ARILIARDY ZŁOTYCH? 
P. K. 0. jest osobą prawną I ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tejemnicę wkładów. 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„CO MOŻE PARYŻ* — „HELIOS* 
Co ta jest dobry film. Rzecz względna, 

Nie koniecznie obraz dobrze zrobiony musi 

się wszystkim podcbać, jak i odwrotnie:— 
często trafia do gustu majgonsze sztiuczy- 

dło. iPrzykładów można przytoczyć bez 
miary. i 

Wśród filmów francuskich coraz częś- 
ciej trafiają się skończome arcydzieła, któ- 
re nie mogą nie pochłonąć widza, pobież- 
mie przynajmniej znającego kino, Dobry 
film francuski jest zjawiskiem ю wiele 
częstszem niż taki tam film produkcji a- 
merykańskiej. Tam są dobre obrazy — tu 
dobre filmy. 

Na czem polega różnica?. Obok wielu 
innych, jeszcze raz wykazuje ją film Fe- 
dora Ozepa „Co może Paryż".... Od pierw- 
szych do ostatnich chwił — najczystsze ki- 
mo, wyczucie rytmu, plastyka zdjęć, wymo- 
wa montażu, a mad wszystkiem mastrój i 
lekkość. 

Zlekka manwana pensjonarka (Jacque- 
line Francell) porzuca prowincjonalną pen- 
sję i wędruje do Paryża. Tu poznaje mło- 
dziana (Roger Treville), którego bierze za 
sławnego śpiewaka, podczas gdy ten w rze 
czywistości jest statystą 'w' rewji. I za- 
czyna się... Śpiewak mie jest Śpiewakiem, 
pensjonarka trafia do meliny złodziejskiej, 
gazety piszą, że się utopiła, apasze obrzu- 
cają grubego tenora zgniłemi jajami — i 
wreszcie nieporozumienie się wyjaśnia. — 
'Tymczasem pensjonarka zdążyła zdobyć 
rozgłos, gruby tenor poszedł na emeryturę, 

  

-a wesoły statysta zbiera razem ze swą to- 
warzyszką oklaski w rewji, 

Na tym stosunkowo szczupłym scenarju 
szu zbudował Ozep cacko filmowe. Bogac- 
two szczegółów idzie o lepsze z ich wyra- 
zistością. Świetne momenty montażowe 
(wpływ przełożonej na otoczenie, policjant 

regulujący ruch, przejścia itp.) stoją na 
równym poziomie z czystej wody humorem 
— ©0 razem stwarza mieprzerwany ciąg za- 
interesowania, zadowolenia i satysfakcji 
estetycznej. 

Forma ożywiona jest duchem właści- 
wym tylko filmom francuskim. Clairowski 
ton znać w wielu punktach. Taki film dać 
może tylko Paryż. Таа С. 

WYPADKI I KRADZIEZE 
— Okradzeni. — Nieznani sprawcy w ro- 

cy wyjęłi szybę w oknie mieszkania Sienkiewi 
czowej Wiktorji (Środkowa 9), dostali się we 
wnątrz i skradli główkę od maszyny t-my 
Singer wartości 406 zł. 

— 5 pudełek szprotów wartości 10 złotych 
skradł Pieciun Stanisław (Stefańska 36) z wo 
zu mieszkańca Głębokiego Klota Samuela pod 
czas postoju na ul. Zawalnej. Pieciuna zatrzy 
mano ze skradzionemi rzeczanii. 

;— Bulskiemu Konradowi (Podgórna 7) w 
piwiarni przy ul. Witołdowej skradziono z kie 
szeni palta 115 zł. — Ustalono, że pieniądze 
skradł Rodolewicz Stanisław (Fabryczna 20)—- 
Zatrzymano go, ale skradzionych pieniędzy nie 
odnaleziono. 

— Zamach samobójczy. — 17-letnia Zuzan 
na Kępińska (Bosaczkowa 4) wypiła w celach 
samobójczych esencji octowej. Pogotowie od- 
wiozło desperatkę do szpitala Sawicz. Życiu 
Kępińskiej nie grozi niebezpieczeństwo. Przy- 
czyną tarynięcia się na życie — nieporozumie 
nia w rodzinie. 

  

Należy zawsze pamiętać o tem, 
© że Aspirina istnieje tylko jedna! Wprawdzie w handlu 

znajduje się wiele naśladownictw, ale jest to tylko 
dowód dobroci oryginalnego preparatu. Oryginalna 
Aspirina z wytłoczonym krzyżem BAYER daje 
gwarancję jakości, czystości i nieszkodliwości preparatu. | 

Aspirina istnieje tylko jedna! Do nabycia w aptekach. 

  

Napad na 
Przedwczoraj po godz. 8 wieczór zdą- 

dzia Taraszkiewicz skazał krewkiego kupca: ŚWiecOne, zorganizowaniu uroczystości W zaj ulicą Ponarską w Kierunku śródmieścia 
na 80 zl. grzywny. (cki) 

—=o-005— 

Szczęście Borysa 
Justyn Jarmużko i Aleksander Borys mie- 

szkali razem w domu nociegowym przy, ul. Po- 
łockiej 4. Tapczan, przy tapczanie. Taka bez-'7 
pośredniość powinna zbliżać ludzi. Ich zas, 
przeciwnie, rozdzieliła. I to tak dalece, żę wcz 

„raj w nocy, gdy Światła pogasły, rzucili „się w” 
ciemnościach na siebie. Towarzysze nie, prze-” 

szkadzali. Słuchali z ciekawością ryków, stę- 

zmęczony Justyn jarmużko niepewnym głosem. 

  

wymamrotał: musi zabiłem, czy co? — _zapa- 

ków, jęków i łomotu. Dopiero gdy ucichły, i 

   
„dęqiu Ipaienin Marszałka Józefa (Piłsudskie- 
„g0y iecydowamo, że w dniu 19 marca br. 
„gdbędą się akademje w mastępujących pun- 

przy ul. św. Anny, 2-4 dla dzielnicy 
ieście i Zarzecze, w Państwowej 

„Szkole Technicznej dla dzielnicy Antokol, 
„ *-/Ryblicznej Szkole [Powszechnej na Pió- 

е @1а dzielnicy Kalwaryjska - Śni- 
„ weiPublicznej Szkole Powszechnej 

4zjelnicy Zwierzyniec i wspólne z Ko- 
m. Przysposobieniem Wojskowem w 

«PW dla dzielmiey Nowy Świat. 
Wszystkie wspomniane Akademje о- 

prócz, przemówień mają w programie de- 

     

   
   

   

  

   

  

   

zklamącje, odegranie jednoaktówek, chór i 
owkięstry. | 
-,Naqto. zgłosiły dotąd osobne Akademje 

ambulans pocztowy, Jest to ten duży kryty 
wóz ma wysokich kołach, który przewozi 
paczki, a w nich różne cenne rzeczy. Tym 
razem było tych cennych rzeczy razem z 
gotówką ma sumę 45 tysięcy. Więc woż- 
nica poganiał konie, a uzbrojony konwo- 
jent oglądał się ma strony, bo ciemność i 
pustka coraz większa zalegała ulicę. 

Nagle wyskoczyło czterech „nieznanych 
osobniików*', zatnzymało konie i zaczęło do- 
bierać się do drzwiczek wozu. Co ma ezy- 
nić w takim momencie uzbrojony w re- 

RÓŻNE ANT UIA I I I I OIS 

wolwer konwojent? — Musi strzelač. 
To też ze słowami: stój, bo będę strze- 

lał! — konwojent wystrzelił dwukrotnie w 
powietrze. Huczące echo w, pustej ulicy 
sprowadziło natychmiast z dwóch stron 

posterunkowych. Napastnicy nie próbowali 
nawet uciekać po wiystrzale. Czekali spo- 
kojnie, aż ich wzięli pod pachy i zawiedli 

do komisarjatu. W ciepłym komisarjacie 
rozebrało ich: gruchnęli się na podłogę i 
zasnęli do rana. Nazajutrz nie pamiętali, 
jak chcieli nastraszyć po pijanemu am- 
bułans pocztowy, a mogli oberwać kulą. 
Alkohol to zguba ludzikości. 

Wyrok śmierci za zabójstwo 
BARANOWICZE. Wczoraj o godzinie 

lono światło i zawezwano pogotowie. Alękgan następujące organizacje społeczne: Zwią- 12 zakończona została rozprawa doraźna 
der Borys odjechał niem do szpitala św. Jakó- zek Inwalidów R. (P., Związek POW, Pocz- nrzeciwiko Józefowi Sz: owi 8 Tóżafoć 

ba. 

— Ma szczęście — rzekli łokatorowię „proc 
kiej ogrzewalni, odprowadzając zazdrosne. 
okiem karetkę: — wyleży się na miękkiem łóż 

ku i naje się też. " 
  

„towey, Kolejarze i Żydowski Klub Myśli 
Państwowej. 

— NADZWYCZAJNA DANINA MA- 
JĄTKQWA. — Z uwagi na fakt, iż wbrew 

. zastrzeżeniom sfer gospodarczych, projek- 

  

wane jest, celem zapewnienia skarbowi 

  

wi. Szachmnuciowi, z których pierwszy był 
bezpośrednim sprawcą, drugi zaś moral- 
nym podżegączem ido morderstwa na Os0- 
bie 60-letniego gospodarza Lesika we wsi 
'odosowce gminy dobromyskiej. Szachmuć 

był zięciem zamordowanego. 

Sąd uznał oskarżonych winnymi i ska- 
zał Szymczyka i Szachmucia na karę śmier 
ci przez powieszenie, Skazani przyjęli wy- 
rok spokojnie. Jedynie Szymczyk zapłakał, 
skarżąc się ma swój los. Obrońcy wrócili 
się do p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
prośbą o ułaskawienie, Wyrok miałby być 
wykonany dzisiaj o godzinie 12 w połu- 
dnie. 

List do Redakcji 
Wieice Szanowny Panie Redaktorze! 

W dniu dzisiejszym przedstawiłem  poniż- 
sze pismo redakcji „Dziennika Wileńskiego" z 

prośbą o zamieszczenie. > 
Wobec odmowy uprzejmie proszę Sz. Pana 

redaktora o opublikowanie go w piśmie Pana. 
Łączę wyrazy głębokiego szacunku i powa- 
żania — Józei Bisping. 

DO REDAKCJI „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
W nrze 65 pisma Pana z dnia 7 marca rb. 

w artykule „Sytuacja strajkowa w Wilnie" za- 
mieszczona m. in. została wiadomość, że p. 
Ksawery Pruszyński, członek redakcji „Słowa” 
został na wiecu akademickim publicznie uderzo 
ny w twarz. Wiadomość ta nie odpowiada pra 
wdzie. Jako naoczny świadek i uczestnik zaj 
šcia na dziedzińcu Piotra Skargi, stwierdzam 
kategorycznie, że p. Pruszyński w twarz ude- 
rzony nie został. Nieprawdą jest oczywiście i 
to, że wskutek tego uderzenia miał on stracić 
przytomność. 

Przypisując tę obrażającą w najwyższym 
stopniu pana Pruszyńskiego pomyłkę  fałszy- 
wym informacjom, proszę uprzejmie Szanowne 
go Pana Redaktora o umieszczenie w swem 
piśmie powyższego sprostowania. Łączę wyra- 
zy głębokiego szacunku i poważania. — 

Józei Bisping. 
Wilno dnia 7 III. 1933. 

ZAJŠCIA 
С 

We wczorajszym numerze naszego pi- 
sma w artykule „W słońcu autonomji aka- 
demickiej“ nasz współpracownik Ksawery 
hr. Pruszyński opisał w formie naw.pół żar- 
tobliwej, jak gromada studentów napadła 
na niego ną poniedziałkowym wiecu. 
"Ta forma żartobliwa nie była może sto- 

sowna, gdyż napaść ta wymagała najsu- _ 
rowszego potępienia. Wiedziano o tem, że 
p. Pruszyński przyszedł w charakterze 
sprawozdawcy, Tak samo jalk kiedyś czuł 
się bezpiecznym poseł w cudzym obozie, 
tak teraz bezpiecznym czuje się dzienni- 
karz w cudzym obozie. Napaść na dzienni- 
karzą ze strony wiecujących jest faktem 
bezprzykładnym. Tego dotychczas nie by- 
ło. Dziennikarze burżuazyjni jeżdżą po bol 
szewickiej Rosji dziennikarze żydowscy 
bywają na wiecach hitlerowskich (jak p. 
Singer z warszawskiego „Naszego Prze- 
glądu*), p. Mackiewicz był obecny na kon- 
gresie Centrolewu, gdzie go dwa razy ota- 
czałą bojówka i rozstępowała się na widok 
legitymacji dziennikarskiej. To co zrobiłi 
endecy z uniwersytetu Stefana Batorego, 
jest faktem bez przykładu. 

„Dziennik Wileński" w. swojem spra- 
wozdamiu z poniedziałkowego wiecu napi- 
sał, że p. Pruszyński był „Spoliczkowany*, 
był „uderzony w twarz” itd. Nie takiego 
nie zaszło. Pan Pruszyński został uderzony 
i popchnięty z tyłu z taką siłą, że upadł na 

ziemię. К 3 
Epilog notatki „Dziennika (Wileńskie- 

go“ rozegrał się w restauracji George'a 
wczoraj o godzinie 14 minut: 15. Pan Pru- 
szyński podszedł do obecnego na sali wy- 
dawey i naczelnego redaztora „Dziennika 
Wileńskiego" posła na Sejm i b. wicemar- 
szałka p. Aleksandra Zwierzyńskiego i po- 
wiedziawszy mu o €o chodzi, znieważył go 
czymaie, poczem wręczył mn bilet wizytc- 
wy, który p. Zwierzyński schował, IPrzy- 
padkowymi świadkami tego przykrego zaj- 
ścia były osoby obecne w restauracji. 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, 8 MARCA 

1140 Przegląd prasy; komunikat meteoro- logiczny; czas; 12.10 Muzyka z płyt; -13.20— 
Komunikat meteorologiczny; 1440 Program 
dzienny; 14.45 Utwory Haydna i Mozarta ——- 
płyty; 15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat 
Związku Młodzieży Polskiej; 15.35 Audycja dla 
dzieci; 16.00 Ulubieńcy publiczności (płyty); 
16.20 „Wyprawy krzyżowe” — odczyt @а 
maturzystów wygłosi prof. B. Paszkiewicz; -- 
16.40 „Sprawa polską w rokowaniach  brz=- 

  

skich 1916 r.“ — odczyt wygłosi St. Wojstom 
ski; 17.00 Koncert popołudniowy; 17.30 Po- 
ciąg narciarski do Białowieży; — pogadanka; 
17.40 „Zmiany w ubezpieczeniu pracowników. 
umysłowych na wypadek braku pracy — 
odczyt wygłosi red. J. Zieliński; 17.55 Pr 
gram na czwartek; 18.00 „Słowacki* — od- 
czyt dla maturzystów wygłosi prof. K. Górski 
18.20 Wiadomości bieżące; 18.25 kosić RE: 
czeń; 18.40 Przegląd litewski; 18.55 Rozmaito 
ści; 19.00 Codzienny odcinek powieściowy; — 19.10 Rozmaitości; 19.15 W świetle rampy — 
nowości teatralne omówi Tadeusz Łopalewski; 
wiet Bea czechosłowackiej po- 

wojennej — feljeton wygłosi L. Ru- 
bach; 19.45 Prasowy dziennik rad. 20.00 — 
Przyjemna godzina; 21.20 Wiad. sport. dod. do 
pras, dz. radj.;. 21.30 Koncert kameralny;; -— 
22.00 Na widnokręgu; 22.15 „Akuku* — mó- 
wiony dwutygodnik humorystyczny. Redaktoro 
wie Taddy i. Teddy; 22.40 Odczyt esperanc- 
ki; 22.55 Komunikat meteorologiczny; 23.00 -— 
Muzyka taneczna. 

Ofiary 
Ku uczczeniu ś.p. ojca swego Eugenjusza 

Węckowicza w siódmą rocznicę jego Śmierci, 
na rzecz biednej rodziny K., składa Watław 
Węckowicz zł. 20.
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Proces o zn esławienie prezydenta Grodna 
REDAKTOR „ROBOTNIKA* SKAZANY NA 6 MIESIĘCY ARESZTU 

GRODNO, W poniedziałek dnia 6 mar- 
ea bi. Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę 

zu oskarżenia prywatnego prezydenta mia- 

sta, przeciwiko redaktorowi odpowiedzial- 
memu ;Robotnika“ p. Wacławowi Czarnoc- 
kiemu o zniesławienie. 

W dniu 11 maja 1932 r. w numerze 159 
„Robotnika wydrukowany został artykuł 

pt.: „Z bagniska magistrackiego w Grod- 
nie.— opatrznościowy mąż „Sanacji' p. de 
Lacy*, w którym zarzuca się p. prezyden- 
towi, że 1) pełniąc obowiązki prezydenta i 

wiedząc o nadużyciach podwładnych mu 
pobor. rynkowych Bołoczki ; Łakomego 
świadomie ukrył przestępstwo, gdyż nale- 

żeli do „Strzelca”, 2) że p. de Lacy przed 

wojną wstydził się swego pochodzenia pol- 
skiego i denuncjował swoich kolegów szkoł 
nych, gdy rozmawiałi po polsku, 3) wyłko- 
rzystując swoje stanowisko prezydenta. 
wpłynął na to, aby jego końmi folwarczne- 

mi przewożono siano i słomę osób prywat- 
myeh i wneszcie czwarty zarzut, że przy eks 
ploatacji kiosków, w miesłychany sposób 

eksploatował biednych sprzedawców gazet. 

Oskarżony, któremu wezwanie doręczo- 
no, na rozprawę nie stawił się. Nie stamął 

również jego obrońca p. adw. Benkel z 
Warszawy. Oskarżenie popierają pp. mec. 
Zaboklicki i Zadaj. 

Sąd postanawia rozpatrywać sprawę w 
nieobecności oskarżonego. 

Pan mec. Zaboklicki wnosi o dodat- 

  

Dźwiękyie Ko „POLONJA“ 
Pocztowa 4. - 

DRAMAT ZLAMANEGO SERCA 

NIEPOTRZEBMA Girgum) 
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. 

ET AAA AEA 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

Początek seansów 6, 8 i 10. Urocza para kochan- 
ków: nowoodkryta gwiazda filmowa, sobowtór 
Marleny Dietrich —  Tallulah Bankhead, o1az 

Gary Cooper w filmie pt.: 

Szatan Zazdrości 
film, który osiągnął największy sukces na ekra- 

- nach .kin amerykańskich. 

Wstęp 49 groszy. 

RU O Ar YAN OPERA 
3 Kino „PALACE“ 

Orzeszkowej 14. 

Henry Georgei Marja Pandler w filmie — 
o grzechu i kobiecie 

„ Branka 
Potępieńców 

żródłem grzechu i występku bywa przeważ- 
nie kobieta!!! 

Wstęp 40 groszy. 

atena 

BET” 

  

kowe zbadanie świadków Michała Krasiń- 
skiego, kpt. Malecińskiego i inż. Bławdzie- 
wiczą Marjana, którzy mają obalić zarzut, 
omawiamy w punkcie drugim przytoczo- 
nego artykułu. 

Na rozprawię wezwano 20 świadków, z 
Których 10 przez oskarżyciela, a 10 przez 

osikarżonego. 

Sekretarz magistratu p. Stepek i refe- 
rent personalny magistratu zeznają ©b- 
szernie, na czem polegała wina tych dwóch 
poborcėw rynkowych. Magistrat odpowie- 
dnio ma. to zareagował, nikt w magistracie 
czynu tego nie ukrywał. 

Pam prof. Jar. Kochamowski, p. kustosz 
Jodkowski, p. kpt. Maleciński, którzy byli 
[kolegami szkolnymi p. prezydenta, oświad- 
czają kategorycznie, że p. prezydent, będąc 
uczniem gimnazjum w Grodnie, a następ- 
nie studentem politechniki w Rydze, mie 
wstydził się swego pochodzenia i nie de- 
muncjował kolegów swoich. 

Ławnik p. Romam Sawieki zeznaje, że 

sprawą wydzierżawienia kiosków. kieruje 
cały magistrat a mie p. prezydent, że magi- 
strat mikogo z gazeciarzy nie gnębił, gdyż 
pobiera opłatę za dzierżawę tych kiosków 
po 4 zł. miesięcznie. 

* Dostawea wojskowy p. Ginzburg oświad 
cza, że rzeczywiście posługiwał się końmi 
folwarcznemi p. prezydenta przy przewo- 

żeniu siana z dworca do pułków, lecz stało 
się to na usilne jego Ginzburga (prośby, po- 
nieważ w mieście niema dużych ans 
t. zw. drabin fobwarcznych, wobec czego 
zwrócił się do p. prezydenta z prośbą o wy- 
najęcie folwarcznych środków OCZ 
wych. 

Pan Michał Krasiński zeznaje, że przed 
wojną światową mówiono w doniu państwa 
de Lacy po polsku, a przy stykaniu się z 
dygnitarzami wojskowymi mówiono po 
francusku. 

Ławnik p. Mazurkiewicz zeznaje, że 

sanikcje karne magistratu w: stosunku do 
pracowników: miejskich były niejednakowe 
Jednych za stosunkowo błahe przewinienia 
karano surowo, a innych nie. Na zapytanie 

adw. Zaboklickiego świadek odpowiada, że 
przyjmowanie i wydałanie pracowników 
dokonywa magistrat na wniosek prezyden- 
ta miasta. 

Z kolei inspektor pracy p. Michał Ja- 
mowicz zeznaje, że w zeszłym roku niejaki 
Czeczot Jam, będąc służbówo w biurze im- 
spektora pracy wyraził się o p. prezyden- 
cie, że będąc w szikole, rzekomo mówił pe 
rosyjsku i odnosił się mieprzychylnie do 
polskości. Na tę samą okoliczność zeznaje 
jeszcze pani Rosse, pracowniczka: inspek- 
bora pracy. ` 

Sąd Okręgowy, który w tym dmiu ob- 
radował pod przewodnictwem p. vicepreze- 
sa Hryniewicza przy udziale sędziów p. 
Merlego i Onichimowskiego, po naradzie 
skazał p. Czarnowskiego na 6 miesięcy a- 
resztu i 2000 zł. grzywny, zasądzając jedno 
cześnie 220 zł. kosztów sądowych. 

Na mocy amnestji kara aresztu i grzy- 
wny została redaktorowi Czarnowskiemu 
darowana. 

W motywach do wyroku Sąd wyjaśnił, 
że ukarał redaktora za to, że przewód są- 

dowy ujawnił bezpodstawność robionych za 
mzutów, które okazały się bezsprzecznie 
zdamiem Sądu kłamliwe. 

m 

  

FIRMA RADJOWA „„ZŁERRERĘŚ 
Grodno, ui. Mominikańska 7 tel. 186 

Konto czekówe P. K. 0. 2.157. 

POLECA ŻA 160 7#. GoTOWKĄ 
z-inmpowy Gdblornik redlowy, z lampami 
głośnikiem ak umuiaiorem:, bairiją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawiania nslęty wpłat ss PKO. N. 
82,157 zł 20. Fozowietość sm zuńczaniem. 

  

FELICJA ROMANOWSKA. 

  

pio REY! 

  

2) 

„Wilenska powieść kryminalna 

* Sedzialem w Šiu miesz- 
kaniu. Osobie, która tam przyszła, wyda- 
łefn polecenie pójścia do mieszkania ko- 
munistki Żeleńskiej i wyciągnąć ją pod 
jakimkolwiek pozórem z domu. Następ- 
nie my, policja, przyjdziemy i przeszu- 
kamy, czy niema dziecka ukrytego. 

- Blum, (ten wywiadowca, który zo- 
Stał na Ś-to Michalskim) miał mnie za- 

wiadomić kiedy moja współpracowniczka 
wyjdzie z Żeleńską na ulicę. 

Nie mogłem jednak długo wytrzymać. 
Sprawa ta mnie rozpaliła. To też po pew- 

nym czasie poszedłem znów na S-to Mi- 

chalski. 

1 tu czekało mnie duże rozczarowanie. 

Blum powiadomił mię, że znana mu 
konfidentka, którą nazywał „młodą ży- 

dowką“, wyszła ze $-to Michalskiego sa- 

ma i mijając go, rzuciła mu wyraz „wy- 

jechała”. 
Dziwna sytuacja. 
Teraz już mogłem iść do kamienicy. 

Poszliśmy razem z Blumem. = 
Żapukaliśmy do mieszkania Żeleń- 

skiej. Przypadkiem trąciwszy klamkę, 

skonstatowałem, że mieszkanie bylo 0- 

twarte. 
Panował tam nieład. Rzeczy były roz- 

rzucone po rewizji z dzisiejszej hocy. 
Kilka pokoików i żywej duszy. 

» Posłałem Bluma po  Giermanowicza 

ze „łskandrem'* sam stanąłem w kuchen- 

"ce, będącej jednocześnie przedpokojem. 
Mieszkanie miało jedno wyjście. Szyby 
niemyte nie wiem ile czasu, prawie nie- 
przezroczyste. Ze schodów dolatywai 
mnie zapach kleju  introligatorskiego, 

  

B/ydawca: Stanisław Machiewicz. 

dzianki i pies zaczyna węszyć. 

prażonych jarzyn, mydlin i innych obrzy- p 
dliwości. 

Blum nie wracał. 

Багай шс а 
— WYMARSZ HARCERZY Z ADRE- 

SEM DO WARSZAWY, — W dniu 5-g0 

marca br. o godz. 11 z pod IPommika Nie- 
zmalmego Żołnierza: wymaszerowała drużyną 
harcerska w składzie uczni szkoły handlo- 

wej Murawskiego, Wojtenko i szkoły tech- 
mieznej Karpińskiego. 

Drużyna ta wyruszyła do (Warszawy. 
niosąc adres panu Marszałkowi Piłsudskie- 

mu od Baranowicz. 
Do drużyny tej przemówił p. burmistrz 

Jarmulski, zachęcając do wytrwałości, po- 
czem drużyna twardym krokiem pod dźwię 
ki marsza muzyki wojskowej wyruszyła 
do Słonima. 

Trasa prowadzi przez 

wysk i Białystok. 
Harcerze staną w: Warszawie w dniu 

18 marca i w dniu 19 marca zamebdują się 

w Belwederze, wręczając Panu Marszaiko- 

„vi album Baranowicz. 

Słonim, Wolko- 

— WALNE ZGROMADZIENIE PRA- 
OOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. Dnia 
5 marca br. o godzinie 13-tej w: sali kon- 
ferencyjnej Starostwa odbyło się walne 
zgromadzenie Pracowników  Samorządo- 

wych. Zebranie zagaił prezes koła p. Mo- 
raczewski, który powitał przedstawicieli 
władz i orgamizacyj, poczem w imieniu 
nieobecnego p. starosty Neugebauera powi- 
tał p. zastępea stąrosty Kuroczycki, м - 
mieniu BBWR p. Głąbik i w imieniu głów- 
nego Związku p. Krasowski. 

Po odczytaniu protokułu z poprzednie- 
go zebrania przedłożył zarząd sprawozda- 
nie z działalności za rok ubiegły, które 
przyjęto do zatwierdzającej wiadomości. 

Nową ustawę samorządową zreferował . 

przedstawiciel zarządu głównego p. Kra- 
sowski, który jednocześnie zreferował pra- 
wa i obowiązki pracowników samorządo- 
wych, mocno: podkreślająe rolę sekretarza 
tu na kresach. 

Zarząd z p. Moraczewskim na; czele wy- 
brano ponownie przez aklamację. Przyjęto 
jeszcze budżet i pląn pracy na rok. 1933, po 

czem (posiedzenie zakiończono, 

—. ZNÓW SKRADZIONO UPRZĄŻ NA 
RYNKU I W RZEŹNI. — W dniu 3 mar- 
ca skradziono ma rynku uprząż z Konia, 

należącego do Bronisława Romanowskiego 
zam. w Leśnej, 

— Skradziono również uprząż należącą 
do magistratu z terenu rzeźni miejskiej, 

— JEDNAK SA ŚMIAŁKOWIE. 
W dniu 2 marca na rynku 3 Maja jakiś o- 
pryszek zdjął uprząż z konia, należącego 
do Chwalki Aleksandra i najspokojniej w 
świecie odszedł. 

Kiedy Chwalko się spostrzegł, było już 
za późno, gdyż pozostało mu tylko poskar- 
żyć się policji, która szuka pomysłowego 
złodzieja. 

lidžka 
— WYJAZD NARCIARZY. Z Lidy wy- 

ruszyła do Grodna na koncentrację nar- 
ciarską oddziałów PW, organizowaną przez 
Okr. Urząd WIE i (PIW w Grodnie, repre- 
zentacyjna drużyna członków PW tut, or- 
ganizacyj młodzieży (Strzelca i hufeów 
szkolnych). Do drużyny. lidzkiej dołączyła 
się przybyła z Mołodeczna tamtejsza dru- 
żynia marciarska. Całą trasę do Grodna nar 

ciarze przebyć mają na nartach w ciągu 

trzech dni, — W Grodnie odbędą się za- 
wody 0 mistrzostwo DOK. 

— POŚREDNI SPRAWCA ŚMIERCI. 
Lidzki Sąd Okręgowy skazał Piotra Sapu- 
nia, właściciela młyna w Malejkowszczyź- 
nie pod Lidą na 1 rok i 6 miesięcy mwiezie- 
nia, jako pośredniego winowajcę śmierci 
swej żony w stycznin roku ubiegłego. Żo- 

na Sapunia, wskutek niezabezpieczenia ko- 
ła młyńskiego, dostała się w jego tryby i 
zg'nęła na miejscu. 

! REZERWISTÓW. W Ej- 
szyszkach z iniejatywy por. rez. Bieniasza 

Nie mieszkanie, a pokój. Okno ciem- 
ne. Brudnawe prześcieradło powieszone 
na sznurku ma osłaniać stojące za niem 
niezasłane łóżko; stół nie heblowany, 
okruchy chleba i nóż doskrajania chle- 
ba. Na ćwieku wisi eleganckie damskie 
palto. 

Nagle usłyszałem z wyższego piętra . 
czyjeś kroki. Szedł mężczyzna ciężko 
stąpając po drewnianych, skrzypiących, 
stękających schodach. 

Słyszałem nietylko kroki, lecz i gwizd 
na nutę: 

Siekiera, motyka, piłka, kleszcze. 

Wyjrzałem w momencie, gdy męż- 
czyzna mijał drzwi mojej kuchenki, Był 
to drab wysoki, ubrany z wytwornością 
sutenera. Jakby wyraz zdziwienia prze- 
leciał przez jego twarz. Wydało mi się, 
że poszedł dalej już z udawaną obojęt- 
nością. Tylko z ostatnich schodów dole- 
ciał mnie gwizd: 

Siekiera, motyka, piłka, kieszcze. 

Jeszcze jakieś dziesięć minut czeka- 
nia i zjawili się Blum z Giermanowiczem 
i Iskandrem. 

Raz jeszcze kołderka małej wojewo- 

Ze środka pokoju stołowego miesz- 
kania komunistów Żeleńskich, rusza Iskan 
der na górę. Znów ten zapach nieznośny 
„prażonego bobu”, zapach latami niewie 
trzonych mieszkań wileńskich, ser, sžma- 
ty, gnil, klej, wszystko jest w tym smro- 
dzie. Iskander opiera 
przedniemi łapami o drzwi 
drzwi prawie na poddaszu. 

— Mieszkanie z jednem wejściem, -— 

mówi Giermanowicz. 
Pukam, nic. Blum jest człowiekiem, 

który otwiera wszystkie drzwi. Te Sq 
zamknięte na zamek francuski. Blum o0- 
twiera je jakąś blaszką, którą wyjmuje z 
kieszeni. 

bez napisu, 

r 

  

FELICJA ROMANOWSKA 

Zamieszczając fotografję autorki 
się decydująco zxiej powieści kryminalnej”, która dziś się 

„Wileń- 

na łamach naszego pisma w drugim uka- 
zuje odcinku, sądzimy, że wielu z literatów 
wileńskich przypommi sobie młodą pisarkę, 
do niedawna jeszcze stałą bywajczynię 

„Śród Literackich w celi Konrada. 

Podchodzę do palta i ogarnia mnie 
znowu trochę zdumienie, trochę złość 
Palto najwyraźniej pachnie perfumami 
wojewodziny! Tak jest! Przecież oto 

Drukarnia wydawnictwa „SŁO 

  

Miesiąc Szlagierow w Kinie „REWJA” Ostrobramska 5. 
  

Dziś premiera! 

MOSK V: 
Cierpien:a kobiety aapiętnowa 

W rolach głównych: świetny LI 

Drugi Fiim ze Zło!ej Serji 
naszego repertua' u 

s, Żolt. m Pasnortemi dzikie huł:nki i orgje 

  

Dziś premiera! 

RA$SKI 
1ozpasanej carskiej sołdateski! 

L BARRYMORE :«1-,. ELISSA LANDI 
Poczatek o gódziwie 5 — 7 — 9 w sobotę i w niedzieję o godz. 3 ej. 

PAŃ | 
TEST 

„OSTATNIA ESKAPADA“ 
  

  

  

na pozostale seanse od 90 groszy. 
  

Wkrótce 

Dienas Polskl F'm_Eqotycmy zapowiadaiąy sę jako rewelacja bicżąreo zezona, 
Diasas Dziš T przebój | Europy! rtm, który rozmachem i przepychem porwał publiczność całege świała! 

A o może Pa r VŻ... DZIEWCZYNA — MIŁOŚĆ — ŚPIEW —TAŃCEI 

„Helios“ | pazet kra Dao SDA S Dans gogu Da — 
"WZT 
  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINe: 
Wielka 47, tel. 15-41 R 

Dziś_najweselsza premjerai Dwie godziny Śmiechu dc łez! 
Po raz pierwszy w Polsce wspaniały dźwięko wiec 

śPOŚREONI MIŁOŚCI w u „s... BUSTER KEATON 
Kid” *program:: AE dźwiękowe. Początek о койт. 4, 6, 8, * 10.15, w Čnie świąt. o godz. 2-€j. 

  

"NAJLEPSZY PRUGRAM 
łą wspaniały dramat zyciowo erotyczny 

„ESKADRA ŚMIERCI 
Gigantyczny film! Wzruszająca treść! Szalone napięcie! Niewidziane ewolucje PAN 

TO 

lotnicze! 

= 

NIEWĄTPLIWIE 
0 az nadzwyczajny dodatek: słynna 

ORKIESTRA JATZBNADOWA 
ACK RENARDA, 

która wykona muzyka z najnowszych 
przebojów Hendersona 

Dal "Nasowaze atcydzieło po rsz pierwszy w Wilnie według głośnego uiwciu Gabrieli Zapolskiej 
Kino-Teatr 

„ADRIA“ 
Wielka 36 

iii 

SP O RT-—7 m6 
W KILKU WIERSZACH?” " *** 

Dziś o godzinie 14-tej w Park Spor- 
towym zostaną wręczone zwygieski, inzez 
społom hokejowym nagrody. za, paistrzegiz 
two szkół i pierwsze miejsce Boy LUnioja 
o puhar Ośrodka WF. эн Си н > 

Na uroczystości 'wręczanią"remt- byėvos, 
becny p. kurator Kazimierz SzelygoWtiski 0- 
raz naczelne władze hokejowe. PA 

W URZ 6 DN. 
J Nd ii, 

Jak juž podawališmy, w piątek: i mie- 
dzielę odbędzie się „pierwszy *ieroR bot 
serski“, onganizowany przez "ORrti Zwłąt 
zek. Jednocześnie z tem dowiadiijdrhy *vię, 
że dotychczasowy prezes Związicu I 

Iwo Giżycki stanowcza dangų Šš od 
piastowania tej godności. 
YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYTYVYTYTYYYTYYYYWNYYZT7704 

POPIERAJCIE L.OEPI- 
(i g i i 

OBWLESZCZĖNLĖ,;. 
Zakład Wychowawczo - Poprawczy .wa* Wie 

lucianach poczta Nowo - Wilejka: A 
zakupić najpóźniej .do dnia 24 marc, { 1631 
mtr. surówki podwójnej I gat. „B SETY ANA 
190 mtr. drelichu zielonego I gat. | „AŚ. RE 

heb agi granatowego I. gat. (na „ubraną, iet- 
nie 

Oferty w zamkniętych i 
lakiem kopertach 
DOSTAWĘ MATERJAŁÓW* należy sńadsyiać 
pod adresem: Zakład. Wychowawezo - Popraw 
czy w Wielucianach poczta Nowa -aWójąjka, 
w nieprzekraczalnym terminie do.dn. 44“ 
rb. do godz. 15, po którym termisšie 4 Е 
przyjmowane nie będą. 

Należność płatna w ciągu 7 dni od dnia dó- 
starczenia materjałów. 

Bliższych informacyj udzieli Zakłąg”ń = 
scu, gdzie również obejrzeć można: wę: 
terjałów (telefon Nowo - Wilejka” 
dziennie od godziny 8 do 15. | A *а 

DYREKTOR ŻNKEKU. 

opieczęłowai nych 

„gj i A i ii 2, 

Stanisława odbyło się organizacyjię Zel ra 
mie Związku Rezenwistów, z udziaiem, prze- 
szło 200 osób. Wybrano zarząd. z por, Bie- 
miaszem na czele, Będzie: to pierwsayaod- 
dział Związku Rez. na A glany pa” 
kiej. R 

  

najdalej 3 godziny mówiłem 
zapominam zapachu perfum. W.. „oi 
zawodzie jest to konieczne. „Tak, jest- 
nie może być żadnej wątpliwości: To: 'są 
perfumy wojewodziny. 

Ten ze swoim listem, ta..palto zo- 
stawia w jakiejś norze! Z niechęgią oglą- 
dam palto... „Galerie Lafayette" —*czy- 
tam — Paris. — No, niema W; i waż. 

Blum wyciąga latarkę tryGžną. 
Szuka wszędzie. Nie znajdujemy nic. Ro- 
ściel  brudńa, trochę ' męskieję:ordy- 
narnej bielizny.  Podarte' Śkąrpetki, 
jedna elegancka koszula, kupiana- u Szu 
mańskich Nr. 40, jeszcze nie. noszona. 

Patrzę na moich agentów, -tehcąe>z 
ich oczu wywołać jakiś plait *działatrta. 
Ale niestety, widzę, że obaj Wslizyinują 

ziewania. Na ich twarzach widąć. „stra- 
szliwe zmęczenie. Przecież cała ta.spsa- 
wa wypadła po nocy RARE bezsen-- 

nej. kg foi 
Oczy ludzkie są najlepszem* *śródłćjn 

pomysłów i natchnień, lecz rfie-. włedy, 
kiedy są zaspane. Odwracaitft'* wtżęc. gło- 
wę od zaspanych agentów Г   &ттЁ% 

"choć czuję, że i moje ner oe * 
ne są trochę zniechęceniem, trbcjię„Snęfu. 

— Ten typ musiał być z tego. MIESŻ: 
kania. Ten gwizdający. Ale je „сВг 
tu było dziecko i gdzież się,.-.podg 
Na dole go niema, tu go niemar:skeprzer 
cież Iskander jest tak zdecydowany: „Zła- 
pać typa... Ba! złapać mogę go 'tykkosga, 
bo tylko ja go widziałem. By 
się z tą Żeleńską. ой 

— Zostaniecie tu, Blum - "ag, 370° 
stej. O szóstej przyślę wam ożidiepę, i 
šli nikogo. nie będzie, pójdzięcie 2 „a 05 
szulą do Szumańskiego, sprówdźójwę 
ja kupił. m WINA 

Wychodzę, starając - się мее ра 

  

na protestujące oczy sennegóełdwawa. 1-=- 
VII ar ART aks 

Teraz znów na pa Depesze szy: 
й oai 

JU A 
wa 

R widmie 

CAREW I CZ 
Nad progtaj: "Najnowszy 1c0 proc. dźw: 'ękowiec, ulubienisc wszystkich, 

* firmy „Ford* oszacowanych na sumę Z4. 

z nadpisem „OFERTA NA , 

„wydostać i 

łem ją kiedyś religii i muzyki. 

teo ie dec 

Potężny dramat z rosyjskiego ży.ia 

"= Iwan Petrowicz moni Es 4 MAIOJEWNA. 
król śmiechu Buster Keaton oszaiał żeniąc 

Się z 10 000 narzeczonymi, komedjo f+rsa w 10 akt 

4. .0GŁOSZENIE 
Komomnijk Sądu Grodzkiego w: Wilnie, 

[X retviru, K. Karmelitow, zam. w Wilmie 
šieeko 3—12 na zasadzie art. 1030 U. P. 
Ć. ogłasza, że w dniu 13 marca 1933 r. od 
godzmT0. rano w! Wilnie przy ul. Wileń- 
skmą Nr. 23 odbędzie się sprzedaż z prze- 
tafguwypublicznego ruchomości, należących 

do firmy D.-H. P. W. Malinowski na za- 
spekojenie pretensji firmy „Cebeo” i skła- 
dźjących się z 40 pił gatrowych i karetki 

  

5.000, lecz w myśl art. 1070 U. P. C. licy- 
taca rozpocznie się od połowy oszacowania 

Komornik K. Karmelitow. 

EE CA 

„ŽĄDAJCIE 
ej we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka ed odcisków 

-„Prow. A. PAKA. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

|. Wiine, Mickiewicza 31 m. 4, 

„jobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, * 
„ewa jej skazy i braki. Masaż kosmatys: 

p 4Y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w 
| |, $zczuplający (panie). Natryski „Hormcżz” 
E wadług prof. Spuhla. Wypadanie włosów 

ji6£, indywidualne dobieranie kosmetyków | 
każdej cery. Ostatnie zdobycze kosweu 

+ tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. 

* 

     

  

   
  

— 

   

  

   

  

  ZR 
  

; Lėsarzė   

DOKTOR 

п Blumowicz 
Dr. Ginsber g choroby weneryczne — 
choroby skórne wene- skórne i moczopłciowe. 
rytzne i moczopłciowe. WIELKA 21, tel. 921. 
Wileńska 3, od 8 — I od 9 — 113 — 8 

i 4 — 8. Tel. 567. W.Z.P. 23 

frowe na linje kolejowe z rysopisem Że- 
leńskiej i rozkazem zatrzymania takiej 
ósóby, gdyby jechała z dzieckiem, dziew- 
czynką pięciomiesięczną. Nadziei mało. 
R. jakim sposobem. dziecko z domu 

przy S-to Michalskim” 27, mogło się 
zginąć? 

Nie, nie zasnę. Toż są pierwsze go- 
dziny. 'Wywiadowcy przeważnie śpią. 
Nie, ja spać nie mogę. 
„Na placu Katedralnym spotykam jed- 
nego z komisarzy, który mi komunikuje, 
że o porwaniu dziecka, już wie całe Wil- 

mos * 

+Ме do „Ziemiańskiej* trochę się poży- 
Asie i wypić kieliszek wódki. Pierwsza 
Osoba, która mi się rzuca tam w oczy, 

"to drogi wogóle, a specjainie drogi w 
tej ćhwili, Kazio Leczycki, zasiadający 
przed butelką koniaku. To spotkanie z 
Kaziem, jest pierwszym szczęśliwym ewa2 
nementem od chwili rozpoczęcia śledz- 
jwa. Zwykle tam bywa, że nici same la- 
zą.do rąk, a tu nic. 
„.Przysiadam sięę do niego. 

1„. — Kaziu, —mówię—drogi Kaziu, znasz 
ty wojewodę? 

— Naszego, tego który został miano- 
wany po awansie p. Jaszczołta na mini- 

stra spraw wewn. w gabinecie p. Pie- 

. rackiego? 
** — Tego właśnie. 

— Znam doskonale. Uczyłem go prze 
cież "historji polskiej i polityki jeszcze w 
gimnazjum mińskiem. On jest młodszy 
odemnie o 2 klasy. 
— Co ty powiesz! Ra przecież on nie 

jest. mińszczanin. Nazywa się Lack, to 
nie, jest mińskie nazwisko. 

„— Lack, — mėwi Kazio, — Lack. 
Tak "on jest z Kalisza. 

— A jego żona? 
— ‚А bardzo miła. Nazywa się Dzie- 

wanowska, Halinka Dziewanowska. Uczy 
Potem 
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Redaktor w/z Wro Gałarzyńwić 

WIRÓWKI 
  

oraz 

wszelkie narzędzia i przybory de zaradkie 

poleca 

ZY Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

"POKÓJ 
00 WYNAJĘCIA 

  

  

dla kulturalnej osoby. 
Kupno Dąbrowskiego 12 m. 3 

i SPRZEDAŻ  -- —н —- 
NVPYYVVYVVYTYVYVYYYS POKój 

do wynajęcia z prawem 
korzys'ania fortepjana, 
tylko dła = Ul. 3-go 
Mija Nr. — 12, 

JA 
Lekcje 

Z POWODU WYJAZ- 

maite meble, jak: stoły, 
szaty, kanapy, umywal- 
ki i inne rzeczy: apa- 
rat fotograficzny f-my 
„Contessa Nettel“ — z 
mig. sztork. — rozm. -— оао ооы 
10X15 obj. „Can RO 0DO' 6 WITA 
Zeiss“ światłosiła 35,FRANCUZKA 
tele - objektyw i inne udziela lekcyj fianca- 
przybory fotogr. Tam- skiego. , Zgłoszenie 
że kupię 3 — 4 lampo- Mickiewicza 22 m, 15 
wy  radjoodbiornik. - od godz” 1l-ej do Z-ej. 
skopówka 6 — 19. — —-- 

Žėrawiny POSZUKUJĄ 

800 kig. do sprzedania 
PRACY 

TYVYYYYTYYYYTYYTTTYY 
Ul. Wodociągowa 10 — 
m. 3. RZADCA 

że -- teoretycznie i ' prakty- 

MAAA AA AAA akanai CZNIE wykształcony, ru- 
Lokale tynowany we, wszyst- 

kich gałęziach gospo-* 
FTYWYYYYYYYYYVYYYYY"- darstwa rolnego. poszu 

>— kuje posady na skrom- 

Pokóju iubdwóch nych warunkach. Zgło- 
przy inteligentnej 1o Szenia pod Adamiczka 
dzinie poszukuje be. Wiwulskiego 6 — 13. 
dzietue małżeństwo. — aaa p AS 
Oferty pod J. K. do 
Administra.ji „Slowa“. 

POKÓJ 
z o:opnem wejściem do 
wynajęcia. Ogiądać od 
4 do 6 ej. Portowa 12 
m, 4 

  

  

  

wszeiką pracę 
w wiejskiem gospodar- 
stwie domowem przyj- 
mę. Uwiem szyć, prać 
i.prasować sztywną bie- 
liznę. Posiadam świa- 
dectwa, — Literacki 11 
m. 5. 

a m a a is J 
kształciła się w Krakowie. Tam wzięli 

"ślub. I tam urodziła się im córeczka. 
— A bywasz u nich? 
— Właściwie pierwszy raz wczoraj 

wieczorem. Gadaliśmy dość długo. Ja 
im opowiadałem, diaczego pisałem „Ma- 
nekina“'. 

— Hm!... i długo im to tłumaczyłeś? 
— Dość długo. 
— Nie wybierasz się do nich znowu, 

nie piszesz do nich czasami? 

— Może się wybiorę. 

O pisaniu ani słowa. Ale jai bez te- 
go wiem, że nie pisał. Wiem teraz także, 

że Leczycki przyszedł wojewodzie dc 
głowy dlatego, że wieczorem siedział u 
niego. Byłoby zbyteczne  dalėj rozpy-- 
tywać Leczyckiego. On nigdy nie kła- 
mie, ale z tem wszystkiem o ludziach 
mówi albo dobrze, albo przesadnie do- 
brze. — Dlatego wojewoda nie chciał mi 
pokazać tamtego listu. — Sprawy amo- 
roso? — Ale te przecież się wyznaje taj- 
nemu agentowi, jak księdzu na spowie- 
dzi, albo lekarzowi. Ważne sprawy po- 
lityczne? — Chyba to. Ale przecież p. 
Dobosz ma telefon, a inne władze nie pc- 
trzebują także wrzucać listów na św. 
Anny. 

— Dowidzenia Ci Kaziu. Zapłacisz za 

mnie. 
Rozumowania moje nabierają trochę 

cech senności i jak w soczewce zbiera- 
ją się w konkluzji: 

— Przecież ten drab nie uciekł z te- 
go mieszkania. Widać, że zostawił różn: 
rzeczy. R. Blum go złapie i wkoń 
cw PCAZIOCIA г jakieś nici: 

Nie był on tam meldowany. Lokąta- 
rów tego domu znałem na pamięć. 

I mimo. snu, powlokłem, się teraz na 
plac Łukiski w; sprawie aresztowań пос- 
пусп 
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