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Po Longresi srdiių оо 
(Od naszego korespondenta). 

Paryż w kwietniu. 

Francuska partja socjalistyczna S. 

F. I. O. zakończyła onegdaj obrady 

nadzwyczajnego kongresu, zwołanego 

celem uzgodnienia rozbieżności zdań 

wśród grupy parlamentarnej socjali- 

stycznych deputowanych. Było to do 

wodem pogardzania przesądami, že 

nadzwyczajny kongres, mający uzgod 
nić wewnętrzne zatargi, zwołano właś 

nie do Avignonu; Leon Blum i jego 

towarzysze chcieli może pokazać przeż 

to, że jeśli tego zajdzie potrzeba nie 

ulękną się nawet schizmy i rozłamu w 

łonie partji. 

Konflikt, dla którego zażegnania 

zwołany został kongres w Avignon, 

nurtował już oddawna w łonie partji 

i niejednokrotnie stawiał w trudne po 

łożenie deputowanych  socjalistycz- 

nych, niemogących pogodzić czystoś- 

ci doktryny z wymaganiami praktycz 

nemi życia parlamentarnego. Więk 

szość edputowanych S. F. I. O., z Re- 

naudelem i Marquetem na czele, była 

bowiem zdania, że nałeży użyczyć wy 

datniejszego poparcia rządowi Dala- 

diera, aby przez to odsunąć groźbę 

ewentualnego gabinetu koncentracji 

republikańskiej, opartego o elementy 

centrowe i radykałów. Mniejszość de- 

putowanych socjalistycznych, mniej 

więcej jedna czwarta, z Leonem Blu 

mem, V, Auriolem i Žyromskim, prag 

nęła zato utrzymania czystości dokl- 

ryny przez nieudzielania systematycz- 

nego poparcia żadnemu rządowi, któ- 

ry nie zaakceptowałby uprzednio w 

całości zasadniczych postulatów soc 
jalizmu. Partja socjalistyczna — zda- 

niem Bluma — jest partją znajdują - 

cą się w zasadniczej opozycji wobec 

ustroju kapitalistycznego i dlatego nie 

może przyjmować odpowiedzialności 

za żaden rząd, nawet radykałów. 

Prawica partji, czyli t. zw. party- 

cypacjoniści Renaudela i Marqueta, 

działała pod naciskiem wyborców, któ 

rzy — zwłaszcza na południu — mają 

przekonania dość umiarkowane. Pa- 

zatem deputowani, którzy wyszli w 

drugiem głosowaniu przy. pomocy gło 

sów radykałów, nie mogli iść zbyt da 

leko po drodze opozycji wobec rządu 

złożonego właśnie z radykałów. 

Lewica partji za to, pod naciskiem 

rywalizacji z komunistami, zmus:9ra 

była do zajęcia o wiele bardziej opo- 

zycyjnego stanowiska, _ wysuwając 

czystość doktryny i względy zasajni- 

cze na pierwszy plan. 

Było zupełnie jasnem, że konźres 

socjalistyczny zajmie stanowisko przy 

chylne dla Bluma, Auriola, Sćverac'a 

i in, gdyż do umysłu przeciętaego 

socjalisty nie przemawiają wyższe 

kalkulacje parlamentarnej buchal- 

terji. Dlatego zgóry można było prze- 

widzieć, że kongres wypowie się prze 

ciwko większości swych deputowa- 

nych. Chodziło jedynie o formę, w 

jakiej się wyrazi ta nagana kongresu, 

o to, czy uchwała będzie miała dość 

elastyczne brzmienie, by pozwolić na 

dużą swobodę interpretacji. 

Kongres w Avignon zajął zdezydo- 

wanie stanowisko przeciwne wszelkim 

kompromisom parlamentarnym i wy 

raził to w uchwale wzywającej depu 

towanych do przestrzegania czystości 

doktryny. Grupa Bluma zwyciężyła 

większością trzech czwartych, grom: 
dząc prawie 3.000 głosów, podczas 
gdy tylko 1.000 wypowiedziało się za 

wnioskiem Renaudela. Komisja wypra 

cowująca ostateczny tekst zdołała jed- 

nak, pomimo sprzeciwów skrajnej le 

wiey partji, zredagować go w ten spo- 

sób, że pozostawia on dużą swobodę 

w interpretacji. Renaudel poprzestał 
więc na oświadczeniu, iż zastrzega s0- 

bie pełną swobodę działania i pozostał 
w łonie partji. W ten sposób została 

uratowana „jedność fasady*, jak się 

  

dowcipnie wyraził pewien paryski 

dziennikarz. 

Jedność wewnętrzna za to zosta- 

ła w Avignonie definitywnie pogrze- 

bana, gdyż rozbieżności między depu- 

towanymi, a członkami kongresu wy- 

raziły się zupełnie jaskrawo, 

Kongres miał charakter właściwie 

doradczy, wyraził on swą opinję w 

sprawie tak zasadniczej, jak popiera 

nie czy opozycja w stosunku do obec 

nego rządu, ale nie związał deputo- 

wanych żadną uchwałą, nie zmusił 

ich do zdeklarowania się, czy przyj- 
mują dyrektywy kongresu czy nie. 

Sytuacja pozostaje więc niezmieniona 

i prawdopodobnie definitywnie będzie 

rozstrzygnięta dopiero na następnym 

kongresie, który odbędzie się już na 

Zielone Święta. Dopiero na tyn kon- 

gresie okażą się prawdopodobnie skut 

ki pyrhusowego zwycięstwa Bluma. 

Już w chwili obecnej zdaje się nie 

ulegać żadnej wątpliwości, że znaczna 

część deputowanych socjalistycznych 

jest za poparciem obecnego rządu. Z 

drogi tej nie sprowadzą jej uchwały 

kongresu inspirującego się względami 

doktrynalnemi, a nie praktycznym in 

teresem wyborczym. Chodzi jednak o 

to, czy cyfra tych partycypacjonistów 

będzie dostatecznie wysoka, by zapew 
nić żywot rządowi, wobec którego pra 

wowierna lewica S$. F. I. O. ustosun- 

kuje się zasadniczo opozycyjnie. Kwe- 

stja bytu lub upadku rządu była staw 

ką obecnego kongresu w Avignonie. 

Chwilowo pozostał wprawdzie „,sta- 

tus quo*, ale nie na długo, bo przysz- 

ły kongres na Zielone Święta zmu- 

szony będzie zająć bardziej wyrażne 

stanowisko. Wtedy zaś wraz z losem 

partji S. F. I. O. rozstrzygnie się i los 

obecnego gabinetu, ewentualnie jego 

rekonstrukcja przez rozbudowę bar- 

dziej ma lewo. Kongres avinjoński po- 

grzebał kartel wyborczy lewicy, przy- 

szły kongres będzie musiał obalić 

lub utrzymać kollaborację socjalistów 

z radykałami na terenie parlamentu 

i rozedrzeć zasłonę zakrywającą nie- 

pewne jutro obecnego rządu. 

Dr, Jan Brzękowski. 
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„Gobeliny Wileiskie“ 
Wydanie 

Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
|. „Wartość historyczna i artys- 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 
Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znamierowskiej-Prifferowej. 

„O gobelinach", oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Prof. Szymański w Madrycie. 

MADRYT, (Pat), Wczoraj nastąpi- 
ło zamknięcie obrad kongresu ofta!- 
mologicznego. Po odczycie, który wy- 

głosił b. marszałek Senatu prof. Szy- 
mański, w poselstwie polskiem odby- 
ło się zebranie towarzyskie, w któ- 

rem wzięli udział członkowie delega- 
cji polskiej, francuskiej i belgijskiej i 

brazylijskiej. Zebrani w serdecznych 

słowach wyrażali swe gorące uczucia 

dla Polski i głębokie uznanie dla zna- 

komitego przedstawiciela nauki pols- 
kiej prof. Szymańskiego. 

Obfity śnieg w Zagłębiu 
Naftowem. 

BORYSŁAW, (Pat). — W) nocy z 21 na 22 
bm. spadł w zagłębiu naftowem śnieg, który 
pokrył warstwą 35 em. całą okolicę. Wskutek 
obfitych opadów bardzo wiele przewodów te 
lefonicznych w Borysławiu zostało uszkodzo 
nych, 200 aparatów telefonicznych jest wska 
tek tego nieczynnych. Śnieg pada w dalszym 
ciągu. Temperatura utrzymuje się około zera. 
W razie nagłej odwilży móżna się spodziewać 
wylewu potoków górskich. 

Przyjazd do Wilna min. Becka. 
Konferencja z Marszałkiem Piłsudskim. 

Wezoraj pociągiem poranzym przy 
był do Wilna minister spraw zagra- 
nicznych pułk. Beck w towarzystwie 
zastępcy szefa gabinetu radcy Soko- 
łowskiego. 

Niezwłocznie po przyhyciu do 
Wilna minister Beck został przyjęty 
na specjalnej audjeneji przez Marszał 
ka Piłsudskiego, 

W związku z przybyciem do Wil 
na p. ministra Beeka z Borek do Wii 
na przyjechał p. premjer Prystor. Mar 
szałek Piłsudski podejmował minist-, 
rów śniadaniem, w czasie którego 0d- 
była się dłuższa konferencja. Teruta- 
tem narad, które trwały przeszło dwie 
godziny, były aktualne sprawy podi- 
tyczne. 

  

Marszałek Piłsudski na trybunie podczas rew- 
ji. Za Marszałkiem od lewej: szef gabinela 

Fot L. Siemaszko. 

ppłk, Sokołowski, i adjutanci — mjr. Busle: : 
kpt. Lepeckii. 

Raut u P-twa Premjerostwa Prystorów. 
Od dawna mnie widziało Wilno 

swych najbliższych sercu wodzów z 

Marszałkiem Piłsudskim na czele 

zgromadzonych tak razem, jak to za 

dawnych, legjonowych czasów bywa- 

ło. To też cieszyli się wszyscy starzy 

„weterani* wojskowi i cywilni, śpie- 
sząc tłumnie do salonów reprezenta- 

cyjnych, na wezwanie P-twa Premje- 

rostwa, wdzięczni za tak miły pomysł 

dzielenia się z Wilnianami obecnoś- 

cią rzadkich gości. 

Ale tu spotkała zebranych jeszcze 

milsza niespodzianka. Marszałek, o 

którego zdrowie dopytywano troskli- 

wie z powodu wczorajszej niepogody, 

która Mu nie przeszkodziła jednak 

przyjmować przeglądu wojska pod u- 

lewnym deszczem, Marszałek, zdrów, 

wesół, w doskonałym humorze i uś- 

miechnięty, jak chyba tylko w Wil- 

nie się uśmiecha, ze szczerego serca, 

ukazał się w towarzystwie Pana Prem 

jera i obszedł salę, witając się z bliż- 

szymi znajomymi, zamieniając z ni- 

mi kilka słów, żartująe, i przebywa- 

jąc z zebranymi tak blisko jak to daw 

niej bywało. 

Następnie udał się Marszałek do 

gabinetu, gdzie odbył konferencję z 

gronem wysokich dostojników pań- 

stwowych i wojskowych, wśród któ- 

rych zauważyliśmy p. premjera Pry- 

stora, min. Becka, wicemin. ks. prof. 

Żongołłowicza, bp. Gawlicę, gen. Żeli 
gowskiego, gen. Litwinowicza, gen. 

Skwarczyńskiego i in. 
Pozostali na sali podejmowani goś 

cinnie przez Panią Premjerową, zasie 

dli przy stolikach i spędzili godzinkę 

na ożywionej pogawędce, dzieląc się 

wrażeniami ubiegłych dni, które by- 

ły dla wielu prawdziwą niespodzianką 
gdyż i rewja, i możność widzenia na- 

szych wodzów, wileńskich zbawców 

w 1919 roku, gen. Dreszera, Belinę - 
Prażmowskiego, pułk. Sławka, moż- 

ność oglądania i słyszenia Marszałka, 

okazania Mu wierności i przywiąza- 

nia ludności wileńskiej, stojącej pod 

ulewnym deszczem kilka godzin, byle 

Go zobaczyć choć w przejeździe samo 

chodem — to wszystko pozostawiło 

wrażenie otuchy, i ufności, w prze- 

świadczeniu, że troska o losy Wilna 

specjalnie leży, jak i dawniej, na serc 

cu Marszałka Piłsudskiego. 

Zadowolenie Wodza ze sprawnoś- 

ci pułków które Mu się prezentowały, 

dawało się odczuwać ze słów zwróco- 

nych do wojskowych, którym opowia- 

dał o zaobserwowanych szczegółach 

pochodu, z ożywieniem komentując 

ruchy konnych i pieszych. 

Powszechne zainteresowanie wzbu 

dziła obecność na raucie p. Ministra 

Spraw  Zagraniczych Józefa Becka, 

który rano tego dnia przyjechał z 

Warszawy. Przybyli również z poś- 

ród przyjezdnych Marszałek Senatu p. 

Wł. Raczkiewicz i wojewoda białostoc 

ki p. M. Zyndram - Kościałkowski. 

Wilno było reprezentowane przez 

przedstawicieli wszystkich władz pań 

stwowych, duchowieństwa wszystkich 

wyznań, Uniwersytetu, wojska, władz 

miejskich, członków parlamentu, oraz 

notablów miejscowego społeczeństwa. 

Konferencje ks. bisk. Gawliny 
z ks. ks. kapelanami. 

Bawiący w Wilnie ks. biskup polo 
wy Gawlina konferował wczoraj z 
księżmi kapelanami garnizonu wileń 
skiego i N. Wilejki, interesując się ży 
wo stanem duszpasterstwa na terenie 
tych garnizonów. 

Jak się dowiadujemy, ks biskup 
Gawlina latem 'roku bieżącego ma 
przybyć do Wilna, 

W Rodzinie Wojskowej 
Przyjazd Marszałka do „milego 

Wilna”, przyjazd dla ogółu Wilna nie 
spodziewany, wspaniała defilada w 
obecności Wodza, możność zobaczenia 
Ga w otoczeniu rodziny wszystko to 
wprawiło spokojne i senne zwykle mia 
sto w radosną ekstazę. Najbardziej 
przyjazd podniecił, oczywiście, woj- 
sko, dreszczem radosnego zdenerwc- 
wania przeszedł po młodych oficerach, 
w oczach starszych zapalił ogień u- 
niesienia, ogień który płonie w oczach 
każdego żołnierza na widok najdroż- 
szego sztandaru. Marszałek jest dla 
Wilna sztandarem, jest uroczystą przy 
sięgą. Wojsko to nietylko żołnierze. 
To i rodziny ich. Rodzina wojskowa, 
na czele której stoi p. Wanda Pełeczyń 
ska, jest organizacją kobiecą, gdzie 
najżywsze są tradycje legjonowe. 

Przyjazd Rodziny Marszałka odbił 
się wśród członkiń radosnem echem. 

Dnia 22 kwietnia p. Marszałkowa 
Piłsudska wraz z córkami zaszezyciła 
obecnością swoją herbatkę, urządzoną 
przez rodzinę wojskową, Członkinie 
zgromadziły się licznie, pragnąc powi- 
tać żonę największego Człowieka od 
sodzonej Polski, a zarazem uczcić dzieł 
ńą kobietę, niestrudzoną pracownicę 
na niwie niepodległości. Zaznaczyła tv 
w swojem szczerem przemówieniu p. 
Pełczyńska — dodając również, że 
Rodzina Wojskowa jest siłą poważną, 
liczącą w Wilnie 730 członkiń, które 
w razie potrzeby karnie staną do naj 
trudniejszej roboty. Organizacja ta 
prowadzi szkoły, liczące 200 dzieci, a 
w każdej pracy społecznej bierze czyn 
ny udział. Na znak największej łącz- 
mości ze społeczeństwem ma Rodzina 
Wojskowa przeprowadzić na walnem 
zebraniu wniosek o przyjęcie do od- 
działów szkół, prowadzonych przez Ro 
dzinę po 4-ro dzieci bezrobotnych. 
Przemówienie to, charakteryzujące or 
ganizację miało na celu przedstawie 
nie p. Marszałkowej prac zamierzo- 
nych i dokonanych przez Organizację 
— gdyż w ten tylko sposób można 
złożyć hołd Tej, która życie swoje pra 
cy na polskim terenie poświęciła. 

Przemówienie zostało zakończone 
ogólnym okrzykiem na cześć drogie- 
go gościa. Mądre, ciepłe oczy pani 
Aleksandry Piłsudskiej  spoglądalv 
spokojnie i poważnie na liczne gro- 

  

Przywitanie Marszałka Piłsudskiego z gen. 
Żeligowskim. W głębi za Marszałkiem córki 
— Wanda i Jagusia Piłsudskie. Z lewej stro- 

Fot K. Okulicz. 

ny na I płanie kpt. Lepecki, nieco w głębi 
g*n. Dąb-Biernacki. 

Odjazd dostajników państwa do Warszawy. 
W sobotę o godz. 23 min. 25 opuś- 

cili Wilno pp. premjerostwo Prysto- 
rowie, p. minister spraw zagranicz- 
nych Beck, p. marszałek Senatu Wła- 
dysław Raczkiewicz, p. prezes Walery 
Sławek, ks, biskup połowy Józef Gaw 

lina, wojewoda lwowski pułk. Belina 
Prażmowski, oraz szereg osób, które 
przybyły do Wilna celem wzięcia u- 
działu w uroczystościach. 

Na pożegnanie odjeżdżających do- 
stojników przybył na dworzec p. wo- 
jewoda wileński Jaszczołt, prezydent 
miasta Wilna dr. Maleszewski, przed 
stawiciele wojskowości, pp. prezesi О- 

kręgowej Izby Kontroli państw., Sąda 
Apelacyjnego i innych władz i urzę- 
dów, p. Prokurator Sądu Apelac., dy 

rektor Kolei Państw., i wiele innych 
wybitnych osobistości, przedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa. 

Tym samym pociągiem odjechał 
generał Orlicz-Dreszer, odprowadza- 
ny przez generała bryg. Przewłockie- 
go w otoczeniu wyższych oficerów. 
Generał Orlicz-Dreszer przeszedł 
przed frontem ustawionego na pero- 
nie honorowego szwadronu 4 pułku 
ułanów, który wystąpił ze sztandarem 
i orkiestrą. 

   

no wzruszonych* kobiet, jakby chcąc 
te wileńskie, oddane sobie twarze za- 
pamiętać. 

Odpowiedziała krótko, zwracając 
uwagę Rodziny Wojskowej na sprawę 
bliższego kontaktu z  harcerstwem, 
ściślejszej opieki nad tą młodzieżą. 

Potem panie długo jeszcze nie mo 
gły się zdecydować na odejście z sa 
li gdzie przy wspólnym stole, siedzia 
ła żona Wodza, a ukochany honorowy 
członek Rodziny Wojskowej. Z estra 
dy przygrywała orkiestra, jasne Šciu 
ny śmiały się freskami Horyda i uś- 
miechały się oczy kobiece, wpatrzone 
w jasną twarz gościa. 

Tak. Było jasno, spokojnie i ser- 
decznie, a jednocześnie czuć było po- 
wiew wzniosłości, który zrywał się 
co chwila w rozmowie grup poszcze- 
gólnych. Nie dziwnego. Nad Wilnem 
znów słychać poszum skrzydeł hi- 
storji. W „miłem mieście* gości Mar- 
szałek z Rodziną. 

    

   

            

   

  

   

                                                        

    

       

    

    

   

   

Е, К, М. 
EOSNTEETS ET NNO EISS 

WIADOMOSCI z KO WNA 
ANTYRZĄDOWE PAMFLETY 
VOLDEMARASOWCÓW, 

„Pirmyn* zamieszcza tekst jednego z pam 
fletów rozpowszechnianych przez stronników 
Woldemarasa przeciwko obecnemu rządowi 
litewskiemu. W pamflecie tym nazywają wol- 
demarasowcy działaczy z partji tautininków: 
Mironasa, Tomaszajtisa, Gustainisa, Lapena- 
sa, Smetonasową, Mustejkisa, Szylinskisa i in. 
„Smerdiakowami nowej ery”. lnnego działa- 
cza Morkunasa nazywa się  „recydywisłą*, 
Cziurlonisa „złodziejem i niszczycielem szos*, 
Sztencelisa „spolszezonym Niemcem“, Grebla- 
uskasa „onanistą i histerykiem“ i t. d. Auto- 
rzy pamfletów twierdzą iż wszyscy ci działa- 
cze mie zapominają-o napychaniu Ki:szeni 
pieniędzmi rządowemi. Tak np. b. minister 
Komunikacji Cziurlonis, któremu miano wy- 
toczyć za czasów Woldemarasa sprawę sądo- 
wą z powodu machinacyj i nadużyć. Po zmia 
nie gabinetu jednak sprawa ta przycichła i 
Gziurlonis, będąc łapownikiem i złodziejem 
otrzymał odłpowiedzialne stan. inspekt. szkół 
średnich. Minister sprawiedliwości Żylinskas 
pertraktuje obecnie o kupno trzeciego zrzę- 
du majątku. Ksiądz Mironas otrzymmał z Ban- 
ku Litewskiego 1.200.000 litów. - Ministrowi 
Rolnictwa Aleksie, Mustejkisowi i Staszkiewi- 
cziusowi zarzucają autorzy pamfletów ciem- 
ne machinacje, zakulisowe intrygi i prowo- 
katorstwo. Jak głosi podpisany przez „Sztab 
Naczelny Żelaznego. Wilka* pamflet, Litwą 
rządzi nie prezydent Smetona, a Polacy przez 
Smetonasową, Mironasa, Tomaszajtisa, Cho- 
dakauskasów i innych. (Wilbi). : 

POGŁOSKI O DYMISJI MINISTRA 
ZAUNIUSA. 

W Kewnie krążą pogłoski, że minister 
Zaunius postanowił podać się do dymisji. 
Następcą jege ma zostać obecny dyrektor 
Dep. Politycznego M. S. Wewn. Lozorajtis. 
(Wilbi). 

ZGON DZIAŁACZA LITEWSKIEGO 
KSIĘDZA PRAPUOLENISA. 

17 kwietnia zmarł znany działacz litew- 
ski starszego (pokolenia kanonik Kazimierz 
Propuolenis. Urodzony w. 1858 r, rozwijał 
on przed wojną światową ożywioną działał- 
mość oświatowo-społeczną ' oraz  fiteracką. 
(Wailbi). 

Sprzedają się ckazyjnie: 
1) MOTOR prądu zmiennego Brown- 

Boveri, mocy 13 HP, 1300 obrot. 
2) DYNAMO piądu stałego AEG, mo- 

cy 12'/, HP, 1300 obrotów. 

Maszyny w stanie bardzo dobrym. 

Po informacje zwracać się do p. inż 
Maca, Dąbrowskiego 3—5, tel. 4-18 

APARID ss 
sj, OTRĄBKI 

do mycia twarzy zamiast 
mydła. ldealnie oczysz- 

czają pory skóry, pobu- 
dzają transpirację i utrzy- 
mują gładką czvstą cerę 

  

  
  

  

    

    

      

  

     

  

  

Dr. RYWKIND 
ordynator szpitala św. Jakóba 

(choroby nosa, uszu i gardła) 

przeprowadził się na ul. frocką 9, tel. 735 

przyjmuje od 12—1 i 5—7 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołącka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

    

       

    
„JOTKA“     

WSZYSCY 2 
S$ PANOWIE 

| NOSZĄ BIELIZNĘ 

  

    WARSZAWA SĘE 
Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych.



  

    

    L] 

Kiedy się widzialo w czasie uni- 
wersyteckich uroczystości, malowni- 
czy pochód profesorów i dziekanów 
w togach, zwracała zawsze uwagę 
wspaniała, z matejkowskiego obrazu 
wyjęta postać rektora Parczewskiego. 

Ten płaszcz, te barwy, to nakrycie 
głowy nad sarmackiem obliczem, 
wzrok hetmański i postawa nasuwały 
wspomnienia przeszłości, a jeśli się 
kiedy słyszało i widziało czcigodnego 
profesora na zebraniu, gdy z tempera- 
mentem prawego Polaka przemawiał 
z zapałem gromko, od duszy, to czuła 
się w każdej kropli Jego krwi: tętno 
gorącego patryjotyzmu, jaki Mu całe 
życie opromieniał. 

Urodzony w 1849 r. w majątku ro 
dzinnym Wodzierady, woj. łódzkiego, 
po skończeniu gimnazjum w Kaliszu, 
wstąpił na wydział prawny do Szkoły 
Głównej w Warszawie i po czterech 
latach sumiennych studjów, ukończył 
ją ze stopniem Magistra. 

Odbywszy aplikację w stolicy, 9- 
siadł w Kaliszu w roku 1872 i tam 
przebył aż do wojny i zbombardowa- 
mia miasta przez Niemców w 1915 ro 
ku. Niezmiernie czynny, nie do poję- 
cia pracowity, bystry umysłowo i go- 
rącego serca, znajduje czas na tak licz 
ne zajęcia społeczne, że śmiało można 
twierdzić że nie było przez te lata in 
stytucji i sprawy w Kaliszu, w której 
by nie brał udziału, albo jej sam nie 
stworzył. Organizuje rodaków w naj: 
cięższej epoce ucisku i prześladowań, 
jest twórcą i prezesem Tow. Dobro- 
czynności, Tow. Popierania Przemy :- 
łu i Handlu, Kredytawego, Straży Og 
niowej, Pożyczkowo - Oszczędnościo 
wej, Rady Opiekuńczej Szkolnej, To- 
warzystwa Muzycznego, Krajoznaw- 
czego, Ofiarom Wojny, słowem na 
każdym odcinku życia polskiego. 

Zajmuje się też gorąco Polakami 
w zaborze pruskim, odwiedzając oś- 
rodki i skupienia polskie w tamtym 
zaborze, wydaje dła Ślązaków „Nv- 
winy Ślązkie*, organizuje Kaszubów 
i Łużyczan, zapomnianych słowian w 
Saksonji. Pisze o nich, uczy się ich 
mowy. Wszędzie gdzie mniejszość ję- 
zykowa i plemienna doznaje ucisku, 
tam głos w obronie ludu i języka za- 
biera, mp. interesuje się ruchem cel- 
tyckim, tak dalece, że Go bardem 
Walji obramo, za zasługi dla ruchu 
panceltyckiego położone. 

Od roku 1905 wybierają Go roda- | 
cy trzykrotnie na posła z ziemi ka- 
liskiej, broni w Petersburgu przedew- 
szystkiem spraw polskich, odznacza- 
jąc się zupełnym brakiem ugodowej 
giętkości karku. 

Z chwiłą wybuchu wojny, jest prze 
wodniczącym Bloku Niepodległościo 
wego, którego programem było uzy- 
skanie Niepodległości, i wraz ze swy- 
mi przyjaciółmi politycznymi opraca 
wuje książkę, wydaną po niemiecku 
i po francusku o Polsce i koniecznoś- 
ci jej wyzwolenia. 

‚ № Tymczasowej Radzie Stanu w 
1917 r. znajduje się w Komisji do 

opracowania projektu Konstytucji i 
ordynacji wyborczej dla Kongresów 
ki, w 1918 r. jest członkiem Rady Sta 
ńu z wyboru Ziemi Kaliskiej, człon- 
kiem Rady Miejskiej m. Warszawy, 
jej wice-prezesem w 1918-19 roku. 

Przy tak ożywionych. czynnościach 

społecznych i politycznych, znajduje 

jednak czas na (prace zawodowe i 

studja naukowe, grzebiąc się z upodo 

baniem w archiwach akt dawnych w 

Warszawie i” Kaliszu, biorąc udział 

we wszystkich zjazdach historyków i 
prawników, a nawet i literackich. O- 

i gėlem posiadamy kolo czterdzieści 

: prac naukowych Ś. p. prof. Parczew- 

' skiego, drukowanych w języku pol- 

skim i łużyckim, a także po angielsku 

: i niemiecku. 

W tak pracowitem życiu oddanem 
' bezgranicznie ideom odrodzenia na- 

' rodu i kraju, najpiękniejszą chyba kar 
tą jest jednak epoka po rozpoczęciu 

wojny, kiedy zasłużony już wielce, sza 

nowany ogólnie, mający nielada mir 

wśród społeczeństwa i ufność ogółu, 

przystępuje śmiało do ruchu niepad 

ległościowego, staje na czele organizu 

jącego się Uniwersytetu Warszawskie 

Ś. p. ALFONS PARCZEWSKI | 
Rektor i Profesor U. S. B, Prezes Tow. Przyj. Nauk. 

    

  

go, i przez cziery iatą energją sw. 
sprawia, że wydział prawny zos 3 uruchomiony i działa, a jednocześnie całość uczelni zarysowuje się wyraź- nie i celowo. Przytem. bierze gorący 
udział w życiu politycznem. : 

W Jego to mieszkainu w 1918 1. 
pod natchnieniem prof, Władyczki i 
$. p. Ziemackiego, padają pierwsze pro 
jekty wskrzeszenia Uniwersytetu Wi- 
leńskiego i tworzy się Komitet mający 
na celu doprowadzić ten projekt do 
skutku, a ś. p. Alfons Parczewski sta- 
Je na czele tego Komitetu. Gotów po- 
rzucić Warszawę i pracę tam. zaczę- 
tą, i jechać na stałe do Wilna, znanego 
już dawniej, ale w którem nigdy nie 
mieszkał, i tutaj nieść swą niespoż 
energję czynu i zasób wiedzy. 

To też gdy od czerwca 1919 roku: 
zamieszkał wśród nas i oddał się. ca- 
łą duszą naszej uczelni, gdy brał u-- 
dział w jej wskrzeszeniu w dniach 10: 
i 11 października 1919 r. stał się wnet. 
Wilnu bliski i drogi, a wybór Jego: 
na rektora w 1922 r. był wyrazem hot. 
du dla Jego niespożytych zasług. 

Ilež położył odtąd pracy w. mu-- 

  

rach starej naszej Almae Mater! A.. 
ileż w Wilnie wogóle, pracując w Tow 
Przyjaciół Nauk, w Tow. Opieki nad. 
Polakami zagranicą, w Komisji Ko- 
dyfikacyjnej, w różnych innych. Tow.. 
Naukowych w kraju i zagranicą, lo 
też w uznaniu zasług otrzymuje Ka- 
mandorję „Polonia Restituta”, oraz 
wiele różnych odznaczeń naukowycn 
polskich i zagranieznych. 

IPo tych suchych danych biogra- 
ficznych, pozostaje wspomnieć i o: 
człowieku. Trudno oddać pokrótce tę. 
niezmierną uczynność i serdeczne za- 
imteresowanie się człowiekiem jakie 
okazywał zawsze Ś. p. prof. Parczews- 
ki. Dla każdej sprawy społecznej był 
gotów oddać cały swój czas, całe siły 
i do końca życia nie pozostał obojęt- 
ny na całokształt życia polskiego, któ 
rego był tak żywotną cząstką i tyle 
dorzucił do ogólnego skarbu wiedzy 
i realnych czynów. 

Wilno poznał od roku 1906, kiedy 

przyjechawszy do krewnych, zaczął 
wnet, jak wszędzie brać udział w naj 
bardziej koniecznych, najbardziej ży 
wych interesach ludności, Nasze po- 
czynania oświatowe, tak utrudnione, 

miały w Nim szczerego i serdecznego 
opiekuna, a że osiadł w końcu życia 
tutaj, świadczy o Jego do naszego mia 
sta przywiązaniu. 

   

Stosownie do woli wyrażonej przed 
śmiercią, spocznie w Kaliszu, obok 
umiłowanej towarzyszki prac społecz 
nych i narodowych — siostry Melanji 
Parczewskiej, równie miezmordowa- 
nej pracownicy na polu wskrzeszania 
dusz polskich z uśpienia. 

Wilno nie zapomni zasług sędziwe 
go Przyjaciela swej uczelni i zacnego 
Polaka, który porzucił swe środowis- 
ko, by iść na odcinek pracy gdzie był 
najbardziej potrzebny. Wilno żegna 
swego Profesora słowami: „Niech 
wdzięczna ziemia polska lekką Ci bę 
dzie, czcigodny Panie!“. H. R 

i i OGROD 

Nabożeństwożałobnezaduszę 
ś. p. ks. bisk. Bandurskiego. 

Wczoraj w kościele Bonifratrów 

odbyła się za duszę 5. p. ks: Biskupa 

Bandurskiego msza żałobna. Na mszy 

św. byli przedstawiciele władz cywil- 

nych i wojskowych oraz duchowien- 

stwo z ks. biskupem Gawliną na czele. 

Zmarł biskup tarnowski 
š. p. Leon Walega. 

KRAKOW, (Pat). — Donoszą 7 
Tarnowa: W Tuchowie kolo Tarnowa 
zmarł dzisiaj o godz. 11 rano po krót 
kiej i ciężkiej chorobie ś. p. arcybi- 
skup Leon Wałęga, w wieku lat 73. 
Zmarły arcybiskup był odznaczony or- 
derem Polonia Rest. II klasy. Jako pa- 
sterz diecezji tarnowskiej położył wiel- 
kie zasługi. 

  

Białostockie Nowogródzkie, 

  

j. WI kie, 

Inteligentnych zastepcOW 071... sau. 
Stanisławowskie i Tarnopolskie przyjmiemy zaraz. 

Szczegółowe oferty reflektantów, życiorys i referencje uprasza Spółdzielnia 

„WIANO* POZNAŃ, Sienkiewicza Nr. 3.   
  

RZ 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

KĄPIELE 
  

  

Sale hidropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 
Inhąlatorjum. — Kąpiele tlenowe, 
Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 
Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 
SOLANKOWE 

piankowe. — Zabiegi specjalne. 

Ordynują profesorowie U. S$. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA .OD 15-go MAJA DO 1-g0 PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.V1. i 1—30.1X. 15% 'zniżka na wszystkie zabiegi 

    

       
   
     

     

     

Min. 

  

      

  

FYVBDCEK КИ 

(P 
Komandor Orderu „Polonia Restituta", 

Doktor honorowy Wydziału Prawa I Nauk Społecznych U. 5. B., 
Profesor honorowy, a w latach 1919—1922 Dziekan tego Wydziału, 

w latach 1922—1924 Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego 
jj urodzony 15 listopada 1849 roku, po długich i ciężkich cierpieniach, opat- 
| rzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł dnia 2! kwietnia 1933 roku. 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Zamkowej 24 do Kościoła Św 
Jame odbędzie się w niedzielę 23 b. m. o godz. I8-ej. у 
b. m o godz. IO0-ej odprawione zostanie nabožeūstwo žalobne, pcczem ek- ЕНЕ 
sportącja na dworzec kolejowy. Pogrzeb w Kaliszu w środę 26 b. m. rano, 

'o czem zawiadamiają 

Uniwersytetu Stefana Batorego 

Prof. Alfons Parczewski 
członek-założyciel, członek honorowy i zasłużeny 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie 

zmarł dnia 2] kwietnia 1933 roku. 
O tej bolesnej: stracie zawiadamia 

pogrążony w głębokim smutku 

T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie 

BB 

Il 

  

    
     W poniedziałek 24 @ 

  

    
    
    

  

REKTOR i SENAT 

     
        

       Zarząd 

   

  

     

    
   

opatrzony 5. 

na dworzec kolejowy 

Wojna gospodarcza 

PETER WEZZZEZI S 

<F р 
Prof. ALFONS PARCZEWSKI 

Koniandor Orderu „Polonia Restituta", Doktór Honorowy Wydziału 
Prawa ! Nauk Społecznych U. S$. B., 
Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w latach 1922—1924 I Członek 

wspierający Koła Prawników Studentów U. $. B. 
Sakramentami, zmarł dnia 2! kwietnia 1933 roku. 

Eksportacja z domu żałoby przy uł. Zamkowej 24 do kościoła Św, Jana 
odbędzie się w niedzielę 2% b. m. o godzinie l8-ej, 
© godz, 10-ej odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, poczem ekzportacja 

Do wzięcia jaknajliczniejszego udziału w uroczystościach pogrzebowych 
| wszystkich Studentów Prawników wzywa 

Zarząd Koła Prawników Studentów U. S, P. 

— 
Nr. 104 (2545) __" 

były Dziekan tego Wydziału, 

W poniedziałek 24 b. m. 

  

  

   

  

sowiecko -angielska. 
Odpowiedź sowiecka na embargo angielskie. 

MOSKWA, (Pat). Pomiędzy ZSRR 
a Angiją powstał stan wojny gespo-- 
darczej. W odpowiedzi na: embargo. 
ogłoszone przez Anglję w stosunku do 
towarów sowieckich, opublikowano 
dziś w Moskwie rozporząfzenie ko. 
misarza handlu zagranicznego: Rezen 
holea, zakazujące sowieckim: instytu- 
cjom gospodarczym dokonywania ja- 
kichkolwiek zakazów na rynku sn- 
gielskim, a także wstrzymujące wszel 
kie zamówienia sowieckie w przemzy- 
śle angielskim. Rezporządzenie zara 
unia kontraktowania okrętów, płyste- 

jących pod: flagą angielską, wprowa- 
dza ograniczenia dla tranzytu angic!- 
skiego przez ZSRR i t. d. Powyższe 
Zarządzenia retorsyjne hędą trwaty 
aż do zniesienia embargo przez An- 

glję. 
MOSKWA, (Pat). Na wezwanie fur- 

dowego komisarza handlu zagraniez- 
nego Rozenhelca przedstawiciel han- 
diowy ZSRR w Anglji Ozierskij i dwaj 
jego zastępcy wyjeżdżają pojutrze z 
Londysm do Moskwy. Według: sfiejal- 
nej agezeji sowieckiej TASS, wracają 
oni do kraju celem: złożenia raportu. 

  

Odpowiedź knglji na proces inżynierów. 
Zakaz importu towarów sowieckich. 

LONDYN. (Pat). Minister handłus 
Runeiman oświadczył, że rząd brytyj) 
ski doszedł do wniosku, iż życie i wołu 

   
kich w Rosji 
na pierwszym 

    
Sowieckiej 
pianie rozważań rządu. Pogłąd tem: 
podzielił parlament, przyjmując usta 

  

Narady gospodarcze w Waszyngtonie. 
Stany Zjednoczone nie godzą się 

na redukcję długów. 
Żądają ograniczenia ztzojeń 

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa do: 
nosi: 

Przedstawiciele rządu Stanów Zje- 
dnoczonych w rezmowie z premjeremt: 
Mac Donaldem oświadczyli, że na. 
skreślenie długów wojennych nie nio 
gą się zgodzić. Stanowisko to: odpo- 
wiada opinji obecnej większości w 
Kongresie. Rząd Stanów Zjednoczo- 
nych potraktuje natomiast pezychył: 
nie sprawę ewentualnego: odreezenia. 

spłat lub ich redukcji. 
Zagadnienie stabilizacji: pieniądza: 

uważają Stany Zjednoczone-za zasad- 
niczy warunek odbudowy handlu świa: 
towego. Stany Zjednoczone gotowe st 
przystąpić do rewizji: taryf: eelnyeh,, 
pod warunkiem, że i inne państwa. u- 
czynią to samo. Stany, Zjedneczone 
wyrażają gotowość przystąpienia do 
zbadania wspólnie z państwami relnii 
czemi sprawy zmniejszenia Światowej: 
produkcji rolnej do pozioma Świato- 
wej konsumcji, co przyczynić się mio 

że do podniesienia cen: rynkowyeli.. 
Siany Zjednoczone pragnęłyby rów-- 
nież porozumieć się w sprawie podnie- 
sienia een srebra. Celem tego porozu- 
mienia byłoby przejście z:systemu: mo 
nometalizmu do systemu. bimetaliz- 
mam. 

„ e się tyczy zagadnićń pelitycz- 
nych, rząd Stanów Zjednoczonych go- 
tów jest poprzeć każdy:wysiłek, zmie 
rzający do ograniczenia: zbrojeń, któ 
re: stanowią przeszkodę:w osiągnięcin: 
równowagi gospodarczej. W sprawic: 

  

ustalenia podstaw pokoju Światowego» 
rząd Stanów Zjednoczonych, uważa:. 
żę program stronnictwa dćmokratycz: 
wego upoważnia go dó: wniesienia: do: 
paktu paryskiego szeregu: nowych 
Elauzui. W każdym razić rząd Stanów: 
Zjednoczonych zastrzega: sobie: możli: 
wość dokładnego zbadania: projekta;. 
przedstawionego przez - Mac: Donałda: 
na konferencji rozbrojeniowej;. 

Wspólny komunikat oficjalny. 
LONDYN. (Pat). Agencja Reutera 

donosi z Waszyngtonu, że po odbytej 
w dniu 22 bm. naradzie Roosevelta i 
Mac Donalda ogłoszono: następujący 
wspólny komunikat:: : 

Główne zagadnienia światowej kon 
ferencji gospodarczej zostały zhada- 
ne, poczem zapadła decyzja, aby za- 
gadnienia te zostały niezwłocznie prze 
kazane rzeczoznaweom, którzy zacząć 
mają swe obrady dziś po południu i 
prowadzić je będą dalej wieczorem. 

Konfereneja Reoscvelta z Mae Do- 
naldem, przy której obecni byli Huli, 

Moley i Bullitt: ze stseny: aimerykań- 
skiej, zaś Lindsay, Vansittart i Leith. 
Ross ze strony angielskiej; zakończy-. 
ła się o godz. 12.35. Sprawa- długów 
wojennych %yła: również: poruszona,. 
lecz Rocsevelt przywiązywał główne: 
znaczenie do- światowej: sytuaeji: me- 
netarnej, Roosevelt podkreślił że 
zmniejszenie rezerw złota we wszyst 
kich krajach pozwolisby na zwięk- 
szenie ebiegu. biletów: bankowych, 40 
znowu pociągzęłoby za sobą zwyżkę 
cen pozzezegfinych: artykułów. 

Wyjaśnienie w sprawie porzucenia 
: parytetu złota. 

WASZYNGTON. (Pat). W depe- 
sząch, rozesłanych do ambasad .Sta- 
nów Zjednoczonych w Londynie, Pa 
ryżu, Berlinie i Rzymie, Departament 
Stanu wyjaśnia, że porzucenie pary- 

tetu złota przez. Stany Zjednoczone nie 
wa na eelu żadnej specjalnej korzyś 
gi dla Ameryki, lecz wyłącznie ogó!- 
ną poprawę cen towarów na całym 
świeeże. 

Francja nie pójdzie śladami Ameryki. 
Oświadczenie premjera Daladiera. 

PARYŻ. (Pat). Jak donosi agencja 
Havasa, na rannem posiedzeniu rady | 
gabinetowej premjer Daladier, oma- 
wiając sprawę kryzysu dolara, stwier 
dził kategorycznie, że Frąncja w swej 
polityce finansowej nie pójdzie śla- 
dami Ameryki. Rząd francuski na in 
flację nie pójdzie. 

Na temże posiedzeniu naradzano 
nad ewentualnością ochrony intere- 
sów francuskich na wypadek dalsz2 
ge spadku dolara na giełdach świato 

wych. ; 
Minister finansów Bonnet. opusz- 

czając posiedzenie Rady Gahinetowej 
oświadczył dzieninkarzom, że zagad 
nienie stabilizacji pieniądza będzie 
jednym z najgłówniejszych tematów 
światowej konferencji gospodarczej. 

Stanowisko Francji jest jasne. Francja 
życzy sobie, aby wszystkie państwa 
powróciły do zasady utrzymania zła 
tego pokrycia, 

_ Polsko-sowieckie zbliżenie gospodarcze. 
IMOSKWA, (Pat). W końcu bież, 

mies. wyjeżdża do Polski na zapro- 
szenie odnośnych organizacyj pols- 
kich sowiecka delegacja handlowa z 
zastępcą komisarza handlu zagranicz- 
nego Bajewem ma czele; celem przy- 
jazdu delegacji jest zapoznanie się 
praktyczne z możliwościami pogłębie 

nia i rozszerzenia stosunków gospo- 
darczych między Polską a ZSRR. W 
skład delegacji wchodzą: wieeprzewo 
dniczący delegacji prezes trustu im- 
portowego 'technicznego Kisielew, pre 
zes trustu importowego metalurgicz - 

nego Chazanow i wiceprezes trustu 
importu maszyn Barmin. 

W węgrzech bojkotują towary niemieckie. 
BUDAPESZT, (Pat). — Związek przemy- 

słowców w Szegedyni: uchwalił bojkot towa- 
rów niemieckich, motywując to postanowie- 
nie odwetem za zamknięcie rynku niemieck'e 
go przed import*m węgierskim. iPrasa, oma 
wiając powziętą w Szegedynie uchwałę, zwła 

ca uwagę ma fakt, że Niemcy prowadzą już 
wojnę gospodarczą przeciw Polsce i Europie 
Środokwej. Dzienniki podkreślają ,że Węgry 
migdy п%> zgodzą się na to, by stąć się Кс- 
lonję niemiecką. Sprowokowane przez Niem 
cy zaprzestaną kupować w Niemczech . 

Konferencja Roosevelta 
z Mac Donaldem. 

PARYŻ, Be Havasa donoszą z Wa- 
szyngtonu, że Mac Donald i Roosevelt 
adbyli. późno w mocy konferencję. 

Jak informują w kołach zbliżonych 
de. Białego Domu, obaj mężowie stanu, 
po: sprecyzowaniu swoich poglądów 
na: bieżące zagadnienia gospodarcze, 
znaleźli wiele punktów stycznych. któ 
ne: pozwolą zatrzymać spadek cen о- 
cay wzrost bezrobocia. Anglja prawdo- 
podobnie zgodzi się na rozpoczęcie roz 
mów w sprawie stabilizacji dewiz. Na; 
ważniejszem zagadnieniem konferencji. 
«aszyngtońskiej będą sprawy stabili- - 
zacji dewiz i kwestja barier celnych. 

Dolar w Warszawie. 
WARSZAWA, (Pat). W. tej ehwili (ps. 

godz. 11) Bank Polski płaci za dolary 8,20. 
Na rynku prywatnym 8,30 w żądaniu, bez. 
tranzakeyį, z powodu wstrzymania się: od 
«brotów. Trołary złote 9,15, ruble 4,78. 

  

wę © zakazie wwozu towarów pocho- 

  

dzenia sowieckiego.. Stosowanie: tej u- 
stawy. mogłby: nie nastąpić, gdyby u- 
kład handlowy z ZSRR, trwał nadal, 

przyczem przedłużenie mocy obowia- 
zującej tego układu równoznaczne by 
łoby. z odwałaniem. zakazu: importu.. 
Jest to polityka, nad którą w chwili 
obecnej rząd: nie mógłby. zastanawiać. 

  

Opinia Sowietów o obniżeniu 
kursu dolara. 

MOSKWA, (Pał). — Komentując odstąpie: 
nie-Sianów Zjedneczonych cd. parytetu złota, 

„Izwiestja“ piszą że jest te. jedna z metod 
wywierania presji na Angiję. Zdaniem pism, 
kiaje kapitalistyczne znajdują:się obecnie w 
studium rywalizaeji, cheąc jak najniżej usta- 
bilizcwać kurs swych wału ze względu: na: 
zdolncści kcnkureneyjne na rynku  świało- 
wymu Artykuł wskazuje na fafalnę następst- 
wa inflacji w dziedzinie soejałkej, twierdzac- 
że „granicą chuiżenia kursu: walut. będzie- 
ojpót: mas pracujących. 

Funt zwyżkuje—dolar spada 

WARSZAWA, (Pat). — W; godzinach p< 
południowych zaznaczyła się na giełdach Świa. 
tewych z wyjątkiem Lendyna: w dalszym cią: 
gu tendencja niece zwyżkowa dla funta szter 

inga; natomiast dołar, którego kurs. w sobotę: 
zrana nieco wzrósł w stosunku do piątku, 
ckazuje znów tendencję zniżkową; szezegół 
nie na giełdzie nowejerskiej. W Warszawie 
funt utrzymał się w ciągu dnia na. niezmie 
nonym: poziamie 31,25. Nowy Yerk kabci. 
nctowanc po 8,30 — 8,28, Nowy York czek — 
po 8,25. W) godzinach wieczornych na rynku 
prywatnym: dolar. gotówkewy wałtał: się; osią, 
gzjąe kurs. 8,25 — 8,28 

  

Hitler chciałby uzyskać „wolną 
rękę” względem Polski. 

BERLIN. (Pat). „Deutsche: Ałlge- 
imeine Ztg.* z zaniepokojeniem: pisze 
o zdecydowanym proteście „Journal 
des Debats* w związku z pogłoskami. 
jakoby Hitler za pośrenictwem amba- 
sadora francuskiego w Berlinie ofia- 
rować miał rządowi francuskiemu po 

rozumienie za cenę pozestawienia; 

Niemcom: webnej ręki w stosunku de 
Polski. Dziennik niemiecki wręcz oś 
wiadcza, że z chwilą, kiedy nawet le- 
wicowa prasa francuska odnosi się do 
Niemiec z wyraźną nieufnością, tega 
rodzaju kampanja, jaką prowadzą 
„Journak des Debats“ i „La Libarte*, 
nabiera szczególnego znaczenia. 

Oficjalne zaprzeczenie. 
BERLIN. (Pat). Biuro Conti komu 

nikuje: 
Miarodajne koła niemieckie de- 

mentują wiadomość, podaną przez 
„Journal des Debais*, jakoby kanclerz 
Hitler zaproponować miał przez am- 
basadora francuskiego Franeois-Pon 
ceta rządowi francuskiemu porozumie 
nie za cenę pezostawienia Niemcom 
wolnej ręki w stosunku do Polski. 

W rozmowach z ambasadorem 
francuskim kanelerz powtórzy! tylko 
to, eo zawarte było w jego deklaracji, 
wygłoszenej w Reichstagu. Mówiąe 
wówczas o stanawisku Niemiec wo- 

bee innych mocarstw, kanclerz stwier 
dził, że tam, gdzie wzajemne stosunki 
ohciążone są speejalnemi trudnościami 
Niemey dążyć będą do porozumienia, 
przyczem jednak kanclerz zaznaczył, 
że podstawą porozumienia nie może 
być nigdy utrzymanie podziału na 
zwycięzców i zwyciężonych. Jesteśmy 
przekonani — mówił kancłerz w Rei 
chstagu że tego rodzaju procedura 
możliwa jest również z Francją. o ile 
rządy francuski i niemiecki przystą- 
pią de rozważania interesujących ja 
problematów na szerokich podstawach 

  

Wstrzymanie ofenzywy japońskiej. 
Strefa neutralna przed Wielklm Murem. 

TOKJO. (Pat). Wojska japońskie 
otrzymały rozkaz wstrzymania opera- 
cyj wojennych na południe od Wie!- 
kiego Muru wobec usunięcia niehez- 
pieczeństwa chińskiego na granicy 
prowincji Džehol i odrzucenia Chiń- 
czyków na odległość, uniemożliwia- 
jącą im kierowanie ognia artyleryj- 
skiego na Wielki Mur. Wojska japoń 

Ograniczenie prawa 
WIEDEŃ. (Pat). Rada Ministrów 

uchwaliła rozporządzenie, zakazujące 
urządzania strajków politycznych o- 
raz strajków w zakładach publicznych 
i przedsiębiorstwach, wytwarzających 
artykuły pierwszej potrzeby. Rozporzą 
dzenie przewiduje nadto ochronę 
praw osób chętnych do pracy, wobec 
organizacji zawodowej, do której te 
osoby należą. Strajki gospodarcze, o 

Stracenie 
TORUŃ, (Pat). Wiezoraj późnym wieczo- 

rem madeszła ©d prokuratora Sądu Okręgo- 
wege w Toruniu wiadomość, że P. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej nie skorzystał z prawa 

skie cofną się w kierunku Wielkiego 
Muru dopiero wtedy, gdy zostanie u- 
zyskana pewność, że Chińczycy nie 
zamierzają ponowić ataku. Japończy 
cy bombardować będą jednak oddzia- 
ły chińskie, które wkroczyły do strefy 
neutralnej, powstałej wskutek wyco- 
tania się wojsk japońskich. 

strajków w Austrįi. 
ile nie dotyczą przedsiębiorstw pu- 
blicznych i wytwarzających artyku- 
ły pierwszej potrzeby, są dozwolone. 

Na podstawie powyższego rozporzą 
dzenia zabronione będą strajki na ko 
lejach, w gazowniach, elektrowniach 
piekarniach, restauracjach oraz straj 
ki zecerów, zatrudnionych w drukar 
niach dzienników. 

bandyty. 
łaski w stosunku do Edwarda Mossakow* 
skiego, skazanego wyrokiem sądu doraźnege 
za. morderstwo listomosza Rypińskiego na 
karę śmierci, Wobec tege wyrok wykonano. 
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Tak... 

Nazewnątrz więc odróżni 
tabletka Togał tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnym, pod 
względem 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu wybitnych prole- 
sorów potwierdziło z uznaniem 
skuteczność działania Togalu. 

    

każda 
tadletka Sogal 

Się 

  

natomiast składu 

1abletki 1ogal działają szybko przy bólach reumaty- 
cznych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 
j przeziębieniu. Tabletki Togal są do nabycia we 
wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 tabl. 

  

K. P. W. 
Święcone u Kapewiaków 

w Zalesiu. 

W dniu 17 kwietnia rb. odbyło się 
w Świetlicy K. P W. Swięcone dla 

członków i ich rodzin, urządzone ze 

składek w naturze. Do zebranych, w 

krótkich i serdecznych słowach, przo- 
„mówił prezes Ogniska K. P. W. ob. 
Kaczmarski, kreśląc działalność Оз- 
niska od chwili jego założenia, nastę- 
pnie złożył życzenia świąteczne wsz; 
stkim obecnym, przyczem zaznaczy 
że jest to pierwsze nasze Święto, ; 
przy - wspólnym stole zasiedli 
bez różnicy stanowisk, pracowni: 
cy razem z rodzinami. W miłym na- 
stroju przeszedł czas urozmaicony 
popisami wokalnemi członka Obakc- 
wicza B. Na zakończenie wzniesiono 
okrzyki na cześć Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej Polskiej i Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego. 

  

    

    

Wiele starań do umilenia uroe 
stości włożyły panie: Kaczmarko i 
Macewiczowa, która w życiu społecz: 
nem bierze czynny udział. 

Oprócz członków Organizacji i ich 
sodzin w Święconem brali udział 
przedstawiciele innych organizacyj 
х sekretarzem BBWIR p. Moszkow- 
skim. 

Ognisko K. P. W. w Zalesiu zosta- 
ło otwarte w obecności przedstawi- 
ciela Zarządu kręgowego p. Dowgie- 
łewiczą w dniu 18 listopoda 1932 r. 
Obecnie ilczy ono już. 68 czlon- 
ków. Zarząd Ogniska stanowią: pre- 
zes p. Kaczmarski, wiceprezes p. Ma- 
karski, sekretarz p. Macewicz, człon- 
kowie Zarządu pp. Kurtran, Panasik 
i Życki. Do Zarządu dokooptowano 
oficera rezerwy p. Moszkowskiego 
kierownika szkoły w Zalesiu. 

Na terenie Załesia Ognisko K. P. 
W. współpracuje z Kołem B. B, W. R., 
Związkiem Osadników i Kółkiem Rol- 
riczem. Pod wzgłędem wyszkolenia 
wojskowego, dzięki poparciu Komen- 
danta Powiatu P. W. por. Foltyna. 
Ognisko otrzymało karabiny, tak że 
<złonkowie mają możność prowadze- 
nia ćwiczeń oraz występowania pod 
bronią. 

Pod względem wyszkolenia facho- 
wego słuchacze przerabiają obecnie 
podokres drugi. Dła zajęć w Ognisku 
M. K. zezwolilo tygodniowo dwie go- 
<dziny zwalniać członków o dpracy. 

Praca kulturałno-oświatowa pro- 
wadzona jest przez odczyty, pogada1- 
kii wykłady, ze szczególnem uwzglę- 
dnieniem historj geografji Polski, 
ogólnej organizacji Państwa, stano- 
wiska prawnego Obywatela. Przy Og- 
nisku istnieje chór oraz zespół ama- 
torski. Pracę kulurałną prowadzi p. 
Kaczmarski i p. Macewicz. Członko- 
wie postanowili opodatkować się do- 
browolnie dla nabycia własnego pro- 
porca. 

W dniu 19 marca 1933 r. Ognisko 
otrzymało dar od Pana Dyrektora Ko- 

lei Państwowych w Wilnie z nastę- 
pującą dedykacją: 

„Ognisko Kolejowego Przysposo- 
bienia Wojskowego w Zalesiu, Z oka- 
zji imienin Wodza Narodu Józefa Pił- 

sudskiego ofiaruję Ognisku książki: 
„Niech żyje Marszałek Józef Piłsud:- 
ki* i „Marszałek Józef Piłsudski w 

służbie Ojezyzny* pióra Marji Bełci- 
kowskiej. Życiorys, pieśni i poezje 
niechaj nam wszystkim bardziej jesz 
cze zbliżą ukochaną Postać Komen- 
danta Symbol Odrodzenia i Niepodl>- 
głości Ojczyzny. 

Nie kradzież a bójka. 
W dniu 20 b. m, do Pest. P. P. w Rudo- 

minie zgłosił się Bujko Jan, m-e wsi Do- 

luny, gm. rudomińskiej i zameldował, że 
w dniu 19 h. m, na drodze z Dolun do Nie- 
mierza mierza został zatrzymany przez Żu- 
kowskich Wacława, Kazimierza i Wojciecha 
oraz 2-ch nieznanych csobników, którzy za- 
żądali od niego papierosów, a gdy im od- 
mówił — przeszukali mu kieszenie i w tym 
czasie skradli 70 zł. 

Wstępne dcchedzenie wykazało że nie była 

to kradzież. lecz hójka. na tle porachunków 
escbistych. Rzekeme nieznanymi sprawcami 
«kazali się Żakowski Pietr i. Karkowski Wła 
NE" którzy jednak udziału w bójce nie 

rali, 

  

    

  

OFIARY. 
_ „Jureczek Iwaszkewicz w dniu swoich 
imienin, zamiast łakoci dla siebie, dla sie- 
rotek Domu Dzieciątka Jezus 3 (trzy) zł. 

  

Rolnik—rybakiem. 
Rolnik Wiładysław Wiesztowt, mieszka- 

miec fotwarku Wołok nad jeziorem Miadzio?, 
pos owil wobec ciežkiej sytuacji rolnictwa 

zająć się dodatkowo rybołóstwem. Wykupił 
patent siódmej kategorji i wyjechał na jezio 
ro w ośmiu robotnikami, 

Zarzucono sieci pod lód w mroźny zimo- 
wy poranek. Asystowało przy tem około 12 
ubogich mieszkańców sąsiednich wsi, mając 
nadzieję, że Wiesztowi, zwyczajem rybaków. 

obdaruje ich w razie dobrego połowu drob 

ną rybą. Sąsiedzi zaczęli narzucać się z pu 

mocą. Zmarzli i chcieli zasłużyć ma datek. 

Pomocy nie potrzebowano, lecz Wiesztowt 

by nie mącić nąstroju, machnął na wszystr» 

ręką i pozwalał sąsiadom ogrzewać się pracą 

WW czacie tego niespodziewanie jak z pod zie 

mi przed zdumionym Wiesztowiem wyrósł 
naczelnik urzędu bowego: 

-— Dzień dobry panu dziedzicowi, jak wi 
dzę łapie pan rybki przy pomocy 20 robotn 
ków. 

— Padam do nóżsk pana naczelnika. — 
Wiem, že mam tylko prawo do ośmiu robot 
mików. Ośmiu tylko i mam. Reszta to sąs:e 

dzi. Odejdźcie!.... — krzyknął zwracając się 
do sąsiadów. 

Od dwóch kierałów, któremi wyciągane 
sieć odeszli pomocnicy, — przy każdym pozo 
stało po dwóch i doskonałe dawało sobie ra 
dę. 

— Hm, no popatrzym, popatrzym... 
— Wyciągnięto sieć. Połów udał się 

spodzi* wanie dobrze. 
— Hm, jak widzę nieźle, tak nieźle. — 

No <miszemy protokół. Czem pan opłaca .2- 
siadów? 

— waję trochę ryby, biedni są... 
— Hm, w naturze. Kwestja opłaty należy 

do inspektora pracy. Stwierdzam tylko, że 
pan ich zatrudnia, bo opłaca. 

Wiesztowtowi przysłano wkrótce mandat 
karny na 180 złotych grzywny za zatrudnia 
nie większej ilości robotników, niż na to poz 
wala kategorja patentu. 

Biedny ralnik, nauczony smułnym dla ki: 
szeni wypadkiem zaczął przy następnych po 
łowach rozpędzać sąsiadów. 

— Poczekaj, pokażemy ci sknera!... 
Mil sąsiedzk zapędzili pod lód kilka dn 

żych drągów. Wiiesztowt podarł sieci raz a 
ma drugi pobiegł po policje i przy jej pomoce 
wyrabał z lodu mięć griibych sosen. 

Wizoraj rolnik Wfesztowt, który chciał 
pomnożyć ewoje dochodv rybołóstwem. za 
siadł na ławie oskarżonych w sądzie edwn- 
ławczo — skarbowym. 

— Wysoki sądzie — rozpoczął swoje prze 
mówie obrońca, mecenas Jasiński — W 
psychice urzędnika skarbowego leży dzówna, 
głvboko dwkorzeniona niewiara do wszyst- 
kiego. co mówi płatnik. Jest to jedno z n'e- 
szczęść — plaga biurokratyczna. 

Przedstawiciel urzędu skarbowego. poczuł 
się dotkmiięty tą przemową i prosił o zanra 

tokułowanie „dramatycznych* słów obrońcy, 
by wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwen 
cje. Na to mec. Jaeiński prosił sam o zapra 

tokułowanie słów: „Urzędy skarbowe mvśig, 
że wszyscy płatnicy kłamią”. 

Ro'mik — rybak z uwagą słuchał tej po 
lemi'kń i rozmyślał zamorvne, czy będzie mu: 
stał płacić kare czy nie? Z rybołóstwa zre 
zygnował. Wyrok podamy. Włod. 

Wycieczka nad jezioro 
„Naracz“, 

Zarząd Oddziału Grodzkiego Związku Na- 
uczycielstwa Polskiego w Wilnie urządza na 
czas Zielonych Świąt t. j. 4 5 5 czerwca b. r. 

wycieczkę nauczycielską mad jezioro Narocz 
W wycieczce może brać udział nauczyciel 
stwo bez względu na przynależność organi 
zacyjną. Uczestnicy wycieczki będą na uro- 
czystości otwarcia Schroniska. Program uro 
czystości bardzo urozmaicony. Pobyę nad je 
zaorem może być jednodniowy lub dwudnio- 
wy_z noclegiem <w: schronisku. Koszt jedno- 
dniowej wycieczki 9 zł. 50 gr. Kószt dwu- 
dniowej wycieczki 12 zł -50 gr. O cza 
wyjazdu i szczegółach programu wycieczki 
będą uczestnicy powiadomieni sipecjalnem 
pismem. 

Zgłoszenia i pieniądze należy nadsyłać 
j"j pod adresem: Zarząd Oddziałn 

zkiego Związku Naucz. Polskiego W%!. 
mo, ul. 3450 Maja 13 m. 7, tel. 14-76, W zgts- 
szeniach należy podać sw6j odres zamiesz 
kania jak również zaznaczyć czy reflektuje 
się na jednodnitwy lub dwudniowy pebvt 
mad jeziorem Narocz. 

Sikoro będziesz gryzł 
teraz korę. 
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(W nccy z dnia 19 na 20 b. m. okoła 
gcūz. 22 we wsi Hrybły, gm. woropajew- 
skiej, pew. pestawskiego w chlewie nalezą- 
cym do Sikory Adama powstał pożar, wsku- 
tek czego spaliło się na szkodę tegoż Sikory 
Adama dem * mieszkalny, chlew. inwentarz 
żywy i urządzenie domewe i gospodarcze, 

na szkodę Bałaja Klemensa — dom miesz- 
kalny, inwentarz żywy i częściowo urządze- 
nie demowe i gospodarcze, na szkodę Bałaja 
Mikcłaja i Pictra Bałaja chlew. Straty wy 
rządzene pożarem wyncszą przeszło 7006 zł. 
Przyczy powstania pożaru — nieostrożne ob- 
chadzenie się z cgniem przez Sikorę Adama. 
Dochodzenie prowadzi się. 

Zażegnanie groźby epidemii 
tyfusu plamistego. 

Jak już donosiliśmy. na terenie Wilna 

  

-esłatnie wamogła się iłeść wypadków ze- 
słabnięć na tyfus brzuszny. Dzięki natych- 
miastewej energicznej akeji władz sanitarno- 
lekarskich, grożąca miastu epidemja została 
zazażegnana. Obeenie, jak wykazuje ostatni 
rejestr chorób zakaźnych wypadki zesłabnięć 
na tyfus należą do sporadycznych. 

ks U-R- 4 PR W DECZESNSS ROT 

Kto będzie następcą p. Waligóry? 
W pierwszych dniach przyszłego 

tygodnia odbędzie się posiedzenie ma- 

gistratu, na którem rozstrzygnięty 

zostanie konkurs na stanowisko ko- 

mendanta straży ogniowej. Na słano- 

wisko to reflekluje zgórą 300 kandy- 

datów, zarówno z Wilna, jak i innych 

miast Polski. 

Pożyczki na budownictwo orewniane. 
Onegdaj w magistracie odbyło się 

posiedzenie Komitetu Rozbudowy, pu 

święcone rozpatrzeniu podań osób, 

ubiegających się o pożyczki na buda- 

wę nowych domów drewnianych i 

wykończenie budowli już rozpoczę- 

tych. W wyniku posiedzenia postano- 

wiono na wykończenie rozpoczętych 

już budowli udzielić 18 pożyczek na 

łączną sumę 49.000 złotych, na nowe 

zaś budowle udzielono 8 pożyczek na 

sumę 27.000 złotych, Pozatem na bu- 

dowę domów poza obrębem. W. m. 

Wilna udzielono 8 pożyczek na łącz- 

ną sumę 29.000 złotych. 

Ogółem na nowe budownietwo dr: 

wniane Komitet Rozbudowy w roku 

bieżącym wydatkował 105.000 zł. 

  

Tragiczny wypadek przy robotach kanalizacyjnych. 
Rusztowania i zwały ziemi przygniotły 4 robotników. 

Wezcraj ckolo godziny 12 w poł. przy 

zbiegu ulic Łegjonowej i Zacisze, gdzie pro 

wadzene są cbecnie rebety kanalizacyjne, 

wydarzyła się katastrofa, która pociągnęła za 

sobą 6fiary w ludziach. 
W. czasie rebót, kiedy w dole kanalizacyj 

nym giębokości kilku metrów, znajdowało 

się kilku robotników z nienstałonych narazie 

powcdów zawaliły się bcezne rusztowania i 

esypały się egromne zwały ziemi grzebiąc 

pod sobą 4 robotników. 
Na miejsce wypadku niezwłocznie zawez- 

wano straż wą, która przy pomocy re- 

szty rebetników przystąpiła do akcji ratun 

kcwej. Pc kilku minutach udało się wydo- 

być wszystkich zasypanych robotników jesz 

cze z cznakami życia. W międzyczasie na 

okradli 
W dn. 21 b. m. rano proboszcz cerkwi 

prawesławnej w Markewie, gm. lebiedziew- 
skiej, pew. mełodeczeńskiego Nasiekajło Izy- 

dor, stwierdził, że w cerkwi za pomocą do: 

branych kluczy do drzwi wejściowych i po- 
łamania zamków w szatach, skradziono 29 

  

miejsce wypadku przybyła karetka pogotowia 

ratunkowego. 

Po dłuższych wysiłkach lekarzowi oraz за 

nitarjuszom pegetowia udało się przywrócić 

dc życia wszystkich robotników. 

Dwaj z nich Michał Ryliński oraz Józef 

Czepukcjć doznali bardże poważnych uszko- 

wizeń a i przewiezieni zostali do szpitałą 

św. Jakóba. Pozostałych skierowano do Kasy 

Chorych. 

O kstastrcfie powiadomiono władze Śled 

cze. Na miejsee wypadku przybyła wkróżec 

specjalna komisja celem ustalenia powodów 

1 esxnlęcia się rusztowań. Przybyli również 

p. Siarost grodzki Kewalski oraz komendant 

реНей insp. Izydorczyk- (ei. 

cerkiew. 
mtr, płótna wiejskiego wyrobu, wartości 8 zł. 

Zachedzi podejrzenie, że kradzieży tej do- 
kenał Moieżawy Antoni, zam. w tejże wsi. 

wspólnie z innymi nieznanymi narazie spraw 

eami, 

   
  

Zbili kołkiem na śmierć. 
W. dn. 29 b. m. wieczorem we wsi Wierz- 

bowee, gm. gródeckiej, pew. mołodeczań- 

skiegc pomiędzy Bagino Grzegorzem a Kul- 

panewiezami Bazylim, Janem i Andrzejem, 

m-cami tejże wsi, podczas kłótni na tle po- 

rachunków majątkowych powstał abójka, w 

  

  

czasie której Bagino Grzegorzowi zadano 

* kołkiem ranę w głowę, w ckciieę keści cie- 

cieniewej. Bagino nie cdzyskawszy przytom- 

nešė w dniu 21 b. m. rano zmar, Zwłoki 

zubezpieczcae „de dyspczycji władz sądowo- 

lckarskich, Dochodzenie w toku. 

„Quo Vadis" w Teatrze Wielkim w Warszawie. - 

  

Przed ksku dniami wznowiono na Son e 
Teatru Wielkiego w Warszawie operę Nou- 
guosa „Quo Vadis*, osnutą na tle słynnej 

powieści- H. Sienkiewieza pod ią samą na- 
zwą. Na zdjęciu naszem widzimy scenę z tej 
opery: „Nauozarie chrześcijan nad- Tybrem": 

Nauczyciel Nizio contra Oranom. 
W swoim czasie zamieściłiśmy Tist otwar- 

ty przedstawieie!! społeczeństwa orańskiego, 
cmawiający oschę nauezycieła szkoły pow- 

szechnej Stanisława Nfizi, W liście tym, za- 

  

tytułowanym „Szkodliwy działacz* oranie za- > 

rzucik Nizi szereg nieetycznych i nawet ko- 
lidująeych z kodeksem karnym postępków 
i cświsdczyłi publicznie, że działałność jego 
na teren'e Oran jest szkodliwa. Nizie po: 
ezuż się cbražony i skierował sprawę do 
sądu, żądając ukarania za oszczerstwo pod- 

pisznych pod listem mieszkańców Oran, a 
mianowicie: Al. Nesewieza. K, Krupowicza, 
F. Jasowieza, B. Stepaniana, S. Babińskiego. 
A. Wierscekiego. P. Dzienachowskiego i St. 
Oksiutę. 

Sad ckręgowy po rozpatrzeniu sprawy 
(z cskarżenia prywatnego) uniewinnił auto- 
rów listu, pedająe w motywach wyroku, że 
przeprewadzili eni dowód prawdy. 

Podaliśmy z tege procesu cbszerne spra- 
wozdanie. 

Nizie zaapelował. — Wczoraj sąd ape'a- 
eyjny rorpcznał sprawę. Z ramienia oskar- 

żenyeh, którzy nie przybyłi na rozprawę, 
występował mecenas Bajraszewski, który 
bronił także w sądzie ckręgowym. Nizio do- 
prowzdził nowych iadków, lecz sąd nie 
zbadał ich, uznając, że nie wnieśliby oni 
nie newego do sprawy. Następnie Nizie wy- 
giosił dość długą przemowę, Był kardzo wzru 
szeny, głcs mu zsłamywał się, przepraszał 
sąd, że nie potrafi zapanować nad nerwani. 

Sąd, pe krótkiej naradzie, zatwierdził wy 
rek pierwszej instancji, podzielając jej mo 
tywy i uzasadnienie, 

  

   

Sąd ckręgowy w uzasadnieniu wyroku 
stwierdził, że zarzuty, postawione Nizi w 
artykule p. t. „Szkodliwy działacz”, znalazły 
pctwierdzenie w zeznaniach zbadanych pod- 
czas przewodu sądowego świadków i przed- 
sławionemi przez oskarżonych dokumenta- 
md. Mianewiele zostało potwierdzone, że Ni- 
zie był karany za znieważenie, był oskarżony 
i sądzony za kradzież sieci rybackiej, którą 
to sprawę umorzył potem sąd okręgowy na 
mocy amnestji, że bił dzieci w szkele, eo 
zastało także stwierdzcne przez inspektora 
szkolnego Kzezorowskiego, zmuszał dzieci do 
czyszezenia ustępów, i spajał je w szkole 
winem, że, będące w składzie komitetu hbu- 
dewy pemnika X lecia niepodległości, przy- 
właszezył 100 złciych, które następnie na-ną- 
leganie komitetu zwrócił, że sfałszował pro- , 
tokół walnegc zgremadzenia straży ochot- 
uiczej w Oranach, że zatrzymywał na swoją, 
kerzyść po 5 złetych z pensji posługaczki, 
opłacanej przez gniinę (przywłaszczone pie- 
niądze zwrócił, zmuszony do tego), podczas 
ferji letnich wynesił na podwórze sprzęt 
szkolny, gdzie ten na deszczu niszczał i kilka 
innych mniejszych zarzutów. 

Najbardziej dziwnem w tej sprawie jest 
te, że Nizia mimo lisiu Oran, mimo docho- 
dzeń inspektera Kaczerowskiego, który, jak 
sąd uznał, stwierdził wypadki bieia dzieci 
przez. Nizię, mimo wyrcku pierwszej instan- 
€ji, mime ególnego niezadowolenia w Ora: 
nach — mpełmf! dotychczas odpowiedziainy 
chowiązek, kształci umysły i charaktery dzie- 
ci, jest nauczycielem w szkole orańskiej. 

SPORT 
MAKABI — DRUKARZ 4:1. 

Pierwsze rozgrywki o mistrzostwo przy: 
niosły zwycięstwo makąbistom a _ porażkę 
benjaminkowi A klasy. Gra naogół stała na 
niskim poziomie, co da się zastosować. de obu 
drużyn. Gracze okazywali nieopanowanie pił- 
ki, która wędrowała stale do przeciwników. 
Na boisku panował chaos i o płynności akcji 
oraz współpracy poszczególnych linij nie by- 
łe mowy. Pojedyńczy gracze Makabi byli lep- 
si od swych przeciwników, wśród których 
najsłabszą była obrona a najlepszym bram- 
karz Bartoszewicz, który coprawda zawinił 
dwie bramki. 

  

  

      

  

    

Gra rozpoczyna się ostrym atakiem Mo- 
kabi, lec po kilku minutach wyrów- 
nuje. Przewaga żadnej z drużyn nie uwydat- 
nia się, aż do połowy halflime'u, gdy Anto- 
kolec strzela bramkę g winy obrońców Dru- 
karza, którzy zasłonili bramkarzowi piłkę 
W parę minut potem Jałowcer, z kilku met: 
rów strzela nie do obrony i wynik już jest2:0 
dla Makabi. Dopiero w 35 min. nagły przebój 
prawego łącznika Drukarza przynosi mu ho- 
norową bramkę. Powstaje nadzieja wyrow- 
nania, lecz już w minutę później Zajdel wy- 
korzystuje wybieg Bartoszewicza * piłka po 
raz trzeci ląduje w bramce Drukarza. W 42 
min. Bartoszewicz fatalnie puszcza sztrzał Zaj: 
dla i pierwsza połowa przynosi wynik 4:1. 

    

w. drugiej połowie gra podobnie chaoty- 
czna jak w pierwszej, jedynie mniej urozmai- 
cona, gdyż bezbramkowa. 

Sędzia p. Sudnik większych błędów. nie 
popełnił. : IP Db 

Włod. 

DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. 

Dzisiejsza sportowa niedziela wyraźnie 
grawituje w kierunku Hekiej atletyki i piłki 
nożnej. Mamy prezy w następującej ka- 
lejności. 

O godz. 1i-ej bieg naprzełaj w Zakrecie 
zorganizowany przez Zrzeszenie Młodzieży 
Prz. i Rzemieśln. > 

Bieg naprzełaj o mistrzostwo Wilna o g. 
11 m. 30 Start z koszar I-ej Brygady. 

Mecz rezerw WIKS Wilno — KPW Ogni- 
sko, boisko Makabi, 14. 

Mecz o mistrzostwo klasy A: WKS Wilno 
— KPW Ognisko, o godz. 16-ej na boisku 

Makabi. w. p. j. 

  

WYCHOWANIE FIZYCZNE U. S. BE. 

Ćwiczenia uniwersyteckie z zakresu wy- 
chowania fizycznego rozpoczną się po prze 
rwie międzyłrymestralnej dn, 24 kwietnia 

według następujączgo rozkładu: 

Poniedz. i czwartki I i II grupy męskie. 
Godz. 20—22. Sala Gimnast. Dom. Akad. 

Wtorki i piątki I, II i III grupy żeńskie. 
Godz. 18—21. Sala Gimn. Gm. Główny U.S.B. 

Wtorki i piątki III grupa męska. Godz. 
21—22. Sala Gimn. Gm. Główny U..S. B. 

Ww II trymestrze ćwiczenia będą obejmo- 
wały gimnastykę, gry sportowe, atletykę, 
naukę pływania. Jednocześnie będą się od- 
bywały próby do Państwowej Odznaki Spor- 
towej, do których przystępować mogą poza 
uczestnilkamii lektoratu W. F., członkowie 
wszystkich sekcyj AZS. 

W, związku z tem powiadamia się zain- 

fRierzanka "Rekord" 
Czekoladowa „= = a A> 

    

      

   

    

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE 

— Teatr Wielki na Pohulance — gra dziś 

i jutro 23.4 ń 244. o godz. 8 w. świetną 

komedję Słonimskiego „Lekarz bezdomny*. 

— Dzisiejszy anek dła dzieci wypełni 
najpi jsza ba fantastyczna, urozmai 
cona śpiewami i tańcami „Czerwony kaplu- 

rek“. Ceny. zniiżone. 
— Dziś po południu „Czerwona limu- 

zyna“, : 
Dziś po południu (23.IV o godz. 4-ej) 

najnowsza sztuka Tadeusza Łopalewskiego 

„Czerwena limuzyna* po cenach zniżonych. 

— Premjera „Wesela“ Wyspiańskiego! 

Uroczysa premjera „Wesela* Wyspiańskiego 
się we czwartek 27.IV o godz. 8 w. 

uje dyr. Szpakiewiez. Dekoracje Ma- 

     

  

    
kojnika. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Pożegnalne 

występy Janiny Kulezyckiej, — Rewja wiosen 

na. Dziś o godz, 8,15 wiecz. wkaże się po ce 

nach zmiżonych doskonała rewja w 20 obra 

zach „Pociąg wiosenny” posiadająca wiele 

humoru, doweipu i satyry. W wykonaniu bie 

rze udział całay zespół artystyczny z Janiną 

Kulczycką, która dziś pożegna publiczność 

wileńską, Ceny zniżone. Zniżki ważne. 
— „Carewiez*., Dziś o godz. 4 po poł. po 

raz ostatni cfeszący się olbrzymiem powodze 

niem wartościowy utwór muzyczny Lehara 

„Carewicz“ 

„MARICA*, Geścinne występy M. Grabow 

skiej. We wtorek rozpoczyna cykl występów 
w „Luini* znakom'ta śpiewaczka Mela Gra- 

bowska w operetce Kalmana „Marica“. Ope- 

rtka ta wystawiona zostanie w nowej insce- 

mizcji į efektownem obramowaniu scenicz- 

me. Reżyserja M. Tatrzańskiego. Dekoracje 

J. Hawryłkiewiicza. Bilety już są do nabycia 

w kasie Teatru „Lutmia”. 
— Zniżki do Teztru „Lutnia* Row za: 

ki go Teatru m 1250 „Lutnia, wydawa 
ne będą w najbliższy poniedziałek 10 — 2 
pp. Zniżki te ważne będą na wszystkie przed 
stawienia za: wyjątkiem imprez obcych i w* 
dowisk po cenach propagandowych. 

— Występ Hanki Ordonówny w Sali 
Konserwatorjum (Wielka 47) odbędzie sie 

«e środę 26 b, m. Szczegóły w afiszach. 
Przedsprzedaż biletów w sali Konserwator- 
jum (Końska 1). zi 
— Dzień kóncerti baletowego p. Sawinej- 

Dolskiej. W) sobotę 6 maja w Teatrze ,.Lut- 

nia* odbędzie się koneert artystki baletu Ł. 
Sawónej-Dolskiej. (W programie: balet „Sen 
201° а obszerny urozmaicony diwertysment 
klasycznych i charakterystycznych tańców 
2 udziałem starszej i młodszej grupy uczenie 
jej studjum. Początek o godz. 4 p. p. 

RADJQ 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 23 kwietnia 1933 r. 
10,00: Nabożeństwo. 11,57: Czas. 12,10: 

Kom, fmeteor. 12,15: Poranek symfoniczny 
2. Filharm. Warsz. 12,55: „Powietrze w na- 
szych mieszkaniach* — odczyt. 13,10: D. e. 

„paranku symf, 14,00: „Porady weterynaryjne" 
14,20: Muzyka, 14,40: „Echa leśne" — odczyt. 
15,00: Kom, meteor. — roln. 15,05: Audycja 
dla wszystkich. 16,00: Audycja dla młodzieży 
16,26: „Higjena skóry i włosów” — odczyt. 
16,35: Płyty. 16,45: „Na szczytach Tannu Ola“ 
— odczyt. 17,00: Humorystyczna muzyka ka 
meralna. 17,55: Program na poniedziałek, — 
18,00: Muzyka lekka. Wiad. bieżące. 19,00: 
„Ciotka Albinowa mówi* — monolog humo 
rystyczny. 19,15: Rozmait. 19,25: Słuchowisk », 
20,00: Przyjemna godzina (muz. łekka). -- 
21,00: Wiad. sportowe. 21,10: Koncert. 22,05* 
Recital śpiłtrwaczy. 22,35: Muzyka taneczna. 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 23 kwietnia 1933 r. 
14,40: „Pogadanka konkursowa rolnicza. 

16,00: Program dla młodzieży: a) „Co się drie 
je na Świecie* Radjotyg. w opr. B. Winaw»- 
ra; b) „Józek i foki* — opowiadanie M. Ją 
rosławskiego, 16,25: Płyty. 

NOWINKI RABJÓWE. 
HUMOR I TANIEC W, MUZYCE 

KAMERALNEJ. 

> Pod powyższym tytułem nadaje radjosta- 
cja warszawska audycję kam:ralną dzisiaj w 
piedzielę o godz. 17 w wykonaniu Warszawy 
skiego Kwartetu Smyczkowego. Specjalnie do 
brany program zawiera utwory które już w 
samym tytule mają wdzięk, humor i pogodę. 
Pierwszą kompozycję będzie „Kwartet hu- 
morystyczny* czeskiego kompozytora Raze- 
ka, złożony z różnorodnych fragmentów, jak 
np. „Kongres wróbli*, „Ranek w kurniku”. 
Następnie usłyszą radjosłuchacze „Sceny dzie 
cięce* Achrona składające sie z 16 obrazków 
muzycznych z życia dzieci. W obydwu dzie- 
łach występuje w silnym stopniu pierwiastek 
programowy, niewątpliwie trudny do uwydat 
nienia ze względu na sam stył muzyki kame 
ralnej. 

    

   
        

   

    

  

      

NAKRECANIE KRYZYSU. 

Wśród odczytów radjowych zapowiedzia- 
nych na poniedziałek dnia 24 bm. zainteresu- 
je szersze grono radjosłuchaczy odczyt z cyk 
lu zagadnień gospodarczych p. t. „Nakręcanie 
kryzysu'. Prelegent p. Wł. Lewandowski о- 
mówi przebieg cykłów koniunkturalnych, me 
tody zwalczania kryzysu w Polsce i zagranicą 
oraz stosowanie środków, zmierzających do 
ożywienia życie gospodarczego w różnych 
krajach 

PRZYJEMNA GODZINA. 

Następnie o godz. 20 również z Wiarszawy 
nastąpi transmisja audycji p .t. Przyjemna go 
dzina”. Będę to piosenki popularnego już dzi 
siaj chóru Juranda, oraz melorecytacje przy 
fortepianie Leona Łuskino. Program uroz- 
maici wesołą muzyka z płyt gramofonowych. 

TRANSMISJA Z BUDAPESZTU. 

W poniedziałek o godz. 20,20 wszystkie 

rozgłośnie polskie transmitować będą wspa- 
niały koncert z Budapesztu w wykonaniu po 
łączonych orkiestr (150 osób) i chórów (300 
osób) budapesztańskich z udziałem artystów 
operowych pod dyrekcją słynnego kapelmi- 
strza Feliksa Weingertnera. Program wypełni 
oratorjum Fr. Liszta p. t „Chrystus* Tran- 
smisję tę poprzedzi słowo wstępne dla pol- 
skich radjosłuchaczy 

leresowanych, że gimnastyka i próby z za- 
kresu gimnastyki będą się odbywały tylko 
do połowy maja, poczem ćwiczenia zostaną 
przeniesione na teren otwarty. 

Wykłady z zakresu biologicznych pod- 
staw wychowania fizycznego będą odbywaly 
się w soboty w Gmachu Głównym. w sai 
Nr. 1 o godz. 18—20, 

  

3 

Kiermasz w śródmieściu 
Wczoraj już plac Orzeszkowej obsiadły 

stragany. — Święty Jerzy przecie! A wię: 

obwarzanki, a więc serca barwne i pierniki 

i garnuszki gliniane i wszystko inne, co 

trzeba pokazać cudzoziemcom i po czem Wil 

ne poznaje się i odróżnia i wyróżnia wśród 

    

innych zacnych miast. 

Narazie ruch był jeszcze niewielki, choć 

pogoda dopisywała. Tu tata synkowi kupi ko 

nika, ówdzie synek tacie sprzeda gazetę. — 

Słowem „jak to bywa w życiu”... Przybywają 

na płac coraz nowi straganiarze, przyczem 

okazuje się, że są i tacy, którzyby chcieli za- 

robić przy tej okazji. Proceder bardzo prosty: 

nie trzeba mieć towaru, ani aspiracyj kierma 

szowych, Siada się poprostu w  najlepszem 

miejscu i niedopuszcza się innych do rozło- 

żenia straganu. 

— Odsuńsia. Czego siedzisz. 

— Baby swojej czekam. Wyraz z towarem 

przyjdzi. 
Mija godzina i druga. „Baba z towarem* 

mie zjawia się gdyż poprostu ani ona, anii to- 

war nie egzystuje. Okupujący miejsce, eałą 

patrją ciała broni zajętej przez siebie prze- 

strzeni z doskonałym fiłozoficznym spoko- 

jem: Niema rady. Targ w targ — daj brat 

odstępnego, daruja miejsca... э 

„Brat* był jednak domyślny: Głośna, wy 

miania zdań” zakończyła się interwencją gra 

małtowego munduru i odwrotem pomysłowego 

„handlowca. 

Gdzieindziej leki, Jakieś korzenie, zioła 

tajemniicze, węże i żmije w butelkach. Koło 

babiny tłuczek spory — komentuje zachodzą- 

ce wypadki: 

— Patrzaj gadzina żondła wysadziła!... 
> Durny, nie żondła, a język — odpo- 

wiada przyjaciółka mająca widać , wyższe 

wykształcenie. 

Zbliżył się jakiś poważniejszy wiekiem i 

figurą: jegomość. 

— Babciu, powiada, a od czego te żmije 

pomagają? 

Nowoczesna czarownica popatrzyła złem 

okiem. 

— A ot kup pan, to panienki znów lubić 

ZACZNO..; > ię 

Раыйка ® smiech: Zuch babai 
Gdzieindziej wędki. Moc tego. Długie, gięt 

kie, barwne. Obok drzewka sadzonki. Jar: 
mark dzisiejszy jest domeną kwiatów donic: 

kowych. A no zobaczymy, jeśli pogoda... Tym 

czasem gwiiżdżemy sobie na nią, bo są do 

gwizdania bardzo piękne przyrządy — oka- 

ryny. Już nazwa ich jest ekstraktem poezji. 

A dźwięk, a sielskość, owa droga mieszczu- 

chom na wiosnę na wiośnę sielskość, z pa- 

stuszkiem, krówkanńi i specyficzną wonią? 

PT. Inteligencja powinna sobie stanowcze 

ponabywać okaryny. Jest to zresztą bardzo 

praktyczny podarek imieninowy dla Jerzych, 

których, prawdę. powiedziawszy napłodziła 

się w Wilnie „„mnóstwo zabardzo”, jak mė- 

wią maili ludożercy u Hondoną, 0 
A propos okaryny i imienin q raczęp nie 

i: ivlta urodzin. Gpegdaj obchodził 
imienin, .,.-- “а та 

‹рх.'‹июіе „р!еКпу АФо!“ uroczyste urvus. 
Pisano, że uważa się za następcę Fryderyka 

Wielkiego, że chce go ku chwale Niemiec 

naśladować, Fryderyk grywał na flecie. Trze 
ba było Adolfowi posłać okarynę na urodzi- 

ny — lepiejby mu szło naśladownictwo. Taki 
sielankowy. Obrazek: krówki, wonie i przy- 
stojny czterdziestoczierolatek w łapciach i z 

okaryną — prawda, że wyglądałoby to bar- 
. dzo rodzajowo i naturalnie? 

A' no, mniejsza o to. Nie Adofl to Jerzy. 
Kupię kilka i obdaruję wszystkich znajomych 
solenizantów. Zobaczymy, czem się to skoń- 

ar: | Anemon. 
KSK TSV TVEAT, 

— Przy cierpieniach nerek, chorobach 
moczowych pęcherza moe 1 dolnego. 

odcinka kiszek, maturalna woda. gorzka 
„Franeiszka-Józefa* łagodzi i usuwa szybko 
gwałtowne boleści przy wypróżniamiu. Żale- 
cana przez lekarzy. ® 2 ' 5 

Na tydzień przed uroczy- 
stościami ku czci królowej 

Jadwigi. 
W piątek dnia 21 bm. w lokalu Archidie- 

<ezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej pod 
przewodnictwem p. dr. Kazimierza Niżyńskie 
go odbyło się posiedzenie Komitetu Organi- 
zacyjnego Uroczystości ku czci Królowej Ja- 
dwigi. Na posiedzeniu zostały omówione 
wszystkie szczegóły, związane z obchodem, 
który, jak wiadomo, odbędzie się w niedziele dnia 30 kwietnia. O godzinie 10 m. 15 w Ka. 
plicy Ostrobramskiej. Nabożeństwo pontyfi- 
kalne odprawi Jego Ekscelencja Ksiądz Ar- 
cybiskup Romuald Jalbrzykowski, Metropo- 

lita Wileński, okolicznościowe zaś kazanie 
wygłosi Ks. Dr. Czesław Falkowski, profesor 
USB. Punktualnie o godzinie 13 (1 p. p.) w 
sali Teatru na Pohulance rozpocznie się uro- 
czysta akademja. Zarówno nabożeństwo z ka- 
GERE jak też kj akademja będą 
ransmitowane przez Radjo Polskie alų 

Polskę. > ; me 
Wszystkie osoby i wszystkie organizacje 

proszone są tą drogą o najpunktualniejsze 
przybycie. W akademji wezmą udział poczty 
sztandarowe wszystkich organizacyj (3 oso- 
by), które proszone są o przybycie conajm- 

j na kwadrans przed godz. 13-tą. Wstęp 
na akademję tylko za bezpłatnemi biletami, 
które zostaną w bieżącym tygodniu rozesła- 
ne 

„Wiszelkich informacyj udziela Archidje- 
cezjalny Instytut Akcji Katolickiej, Metropo- 
litalna 1. tel. 7—83. 

Sukces fllmu polskiego 
w Wilnie. 

. Pierwszym prawdziwym sukcesem pols- 
kiego filmu na terenie wileńskim jest wyświe 
tlenie w Kinie Rewja (Ostrobramska 5] dźwię 
kowca „Bt. „Pod Twoją Obronę“ którego tech 
nika džwiekowa, świetlna, reżyserska stoi naj 
najwyższym poziomie artystycznym. 

Co dnia do Kina Rewja odbywają całe ma 
sy. publiczności formalną pielgrzymkę dla po 
dziwiania tego wzruszającego i podniosłego 
fiimu, którego treść osnuta jest na tle życia 
polskiej aeronautyki i owiana czarem pięknej 
miłości młodej sieroty Maryli (Marja Bogda) 
i dzielnego bohatera lotnika (Brodzisz) oraz 
mistycyzmem prawdziwej, gorącej wiary i 
cudu, spływającego ze Stóp Jasnej Góry. Film 
u jest specjalnie polecany przez Duchowień а у 

„Dyrekcja Kina „Rewja”, chcąc uprzystęp- 
nić prowincji ujrzenia tego przepięknego ob 
razu, zarządziła specjałne seańsy w, niedzielę 
iświęta już od godz. 2 w.poł. Dotychczas film 
ten oglądało 23.500 wilnian, z czego. wynika, 
że dźwiękowiec „Pod Twoją Obronę* jest na 
prawdę godnym widzenia 
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— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 23 kwietnia według P. I. M. — 
Zachmurzenie zmienne, malejące, gdzie nie- 
gdzie jeszcze z przelotnemi opadami. Tempe: 
ratura bez większych zmian. Słabnące wiatry 
północno — zachodnie. 

OSOBISTA 
— Ks, Biskup połowy Gawlina zwiedził 

katedrę. Bawiący w Wilnie w związku z uro 
czystościami 14-lecia odzyskania Wlilna J. 
E. Ks. Biskup polowy Gawlina zwiedził wez” 
raj Bazylikę, zaznajamiając się ze stanem ro 
bót. 

MIEJSKA. 

— Zniżki opłat za leczenie w szpitałach 
miejskich. Magistrat zamierza z chwilą zai 
wierdzenia nowego preliminarza budžetowe- 
go zmniejszyć opłaty za leczenie chorych w 
szpitalach miejskich. Zniżka opłat wachać się 
będzie w granicach od 10 do 20 procent. 

— Zmniejszenie subweneyj instytucjom 
dcbroczynnym, Magistrat zamierza zmniej- 
szyć wkrótce subwencje miesięczne udzielane 
przez miasto instytucjom dobroczynnym na 
prowadzenie zakładów dobroczynności, jak 
przytułki, schroniska, ochrony i t. p. 

LITERACKA 
— Wznowienie Śród Literackich. Po prze 

rwie świątecznej — najbliższa „Środa Lite- 
racka* odbędziesię dnia 26 kwienia o godz. 
20.30 w siedzibie Związku Literatów przy ul. 
Ostrobramskiej. Wypełni ją dyskusja na te- 
mat „Teraźniejszość i przyszłość filmu pol 
skiegi*. Szczegóły w dniach najbliższych. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 
Czaekiego / Stefana Świętorzeckiego  przy 
Koed. Gimnazjam im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawami). W] roku szkolnym 
1933/34 czynne będą oddziały od I-go do 
V-go. Do oddziału I-go przyjmowane będą 
dzieci urodzone w roku 1927 lub wcześniej, 
bez egzaminu, 

W Koed. Gimnzajum im. T. Czackiego 
będą czynne klasy od Ilej do VIII-ej. Egza- 

miny wstępne do Szkoły Powszechnej i Gin 
nazjum rozpoczną się w pierwszym terminie 
dnia 16 maja o godz. 8 rano, w drugim dn. 
16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 
codziennie od- 10—13 kancelarja Gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach 
wiasny, obszern* boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkolny. - 

WOJSKOWA. 
— Starania o skróconą służbę wojskową. 

W! związku z rozpoczynającym się poborem 
rocznika 1912 władze wojskowe wyjaśnity, 
% poborowi, którym przysługuje prawo do 

óconej służby z tytułu cenzusu naukowego 
uni okazać wojskowemu członkowi komi- 

sji pobrowej w oryginale lub w uwierzytel- 
nionym odpisie świadectwo o ukończeniu u- 
czelni wyższej, świadectwo dojrzałości lub 
równorzędne świadectwo szkoły zawodowej. 

Wnoszenie podań przed stawiennictwem 
na komisji nie jest potrzebne. 

  

     
    

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Pobrowi podlegający zaliczeniu do pospo- 
litego ruszenia bez poddawania oględzinom 
lekarskim (duchowni) nie są wyłączeni od o 
bowiązku osobistego zgłoszenia się przed ko 
miisją poborową. Prawo do tej ulgi winni udo 
wodnić przed komisją dokumentami. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
w Wiinie. Podajemy do wiadomości pp. słu- 
chaczy Kursów Obrony Przeciwgazowej, że 
wykład płk dr. Dobaczewskiego o ratownie- 
twie odbędziesię we wtorek 25 b. m. w godz'- 

mach od 19 do 21, w sali wykładowej Insty- 
tutu Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Now»- 
gródzkiej 22. 

— Odczyt dr. Jankewskiej. Z inicjatywy 
Stowarzyszenia Kobiet z wyższem wyksztai- 
ceniem odbędzie siię we wtorek dn. 25. 4 
6 godz. 6-ej w sali wykładowej Nr. 1 Uni- 
wersytetu Stefana Batorego (główne wejści 
przy ul. Św.-Jańskiej) pierwszy z zapow: 
dzianego cyklu zagadnień z życia kobiety od- 
czyt dr. Jankowskiej na temat: Psychologia 

i psychopatologja wieku dojrzewania. 
Wstęp 50 gr. Dla członkiń Stowarzyszenia 

bezpłatny. 

   

   

RÓŻNE. 
— Nabeżeństwe żałobne za duszę Ś, p. 

min. Boernera w kościele ewangelickim. — 
Wiczoraj o godz. 10 min. 30 zrana odbyło „ię 
nabożeństwo żałobne w kościele ewangie- 
licko — augsburskim za spokój duszy zmarł: 
go ministra Poczt i Telegrafów inż. Boemera. 
Na nabożeństwie obecnii byli przedstawiciele 
władz państwowych, samorządowych i wo]- 

skowych. 
— Prośba „Pelskiej Macierzy*. W) zwią? 

ku z dn. 3 Maja i przygotowaniami do 
Zbiórki „Daru Narodowego* Centralny Za 

ać Polskiej AO a prosi Wszy 

      

   
Macierzy p dod a 

zwróciły, o jak maj jszy ich zat 
do biura Macierzy, 19. 

„Wystawy Samouków*. 

Dziś o godz. 2 po poł. odbędzie się ciągnie 
nie bezjpłatnej loterji 5 obrazów przeznaczo- 
nych przez Dyrekcją dla zwiedzających wed 
ług Nr. biletów wejściowych. Zwiedzajcie li- 

Wystawę. 
awa jpotrwa jeszcze kilka dni. 

Wejście 30 gr. Ulgowe — 20 gr. Wkrótce 
otwarcie wystawy Malarzy Warszawskich. 

— Podziękewanie. Zarząd Woj. Stowarzy 
szenia Podoficerów przeniesionych w stan 
spoczynku w Wilnie, wyraża: tą drogą najser- 
deczniejsze podziękowanie Kolegom Podofi- 
cerom zawodów Wojskowego Szpitala O. 
War, Wilno, za jednorazow* dobrowolne opo 
datkowanie się ma rzecz Stowarzyszenia. 

— Zwiedzanie kościoła św. Michała. Koło 
Miłośników Wilma P. T. K. 
dzielę dnia 23 bm. o godz, 11 przed połud- 
niem wycieczkę do kościoła św. Michała Wy 
cieczka zwiedzi wnętrz» kościoła oraz krypte 
podziemną, w której umieszczone są zwłoki 
hetmana i kancleraz W. X. L. Lwa Sapiehy, 
którego 300-letnią rocznicę zgonu Wilno bę 
dzie obchodzić w tym roku. 

Punkt zborny o godz. 11 przed kościołem 
(Zaułek św, Michalski). Wstęp dla członków 
P. T. K. bezpłatny, goście płacą 30 gr., mło- 
dzież 10 groszy. Dochód przeznacza się na 
odnowienie i uuorządkowani4 krypty i gre- 
bowca Sapiehy. 

Goście mile widziani, 

— Ostatnie dnii 

  

     

   

      

   

urządza w nie- 

— Słaby ruch budowlany. Mimo rozpoczę 
cia się sezonu budowlanego — w Wilnie 
ruch budowlany jest dotychczas bardzo sła- 
by. Zaledwie ma przedmieściach rozpoczęto 
budowę 5 drewnianych domów. 

Słaby ruch budowlany tłumaczy się szcz 
płością kredytów dla przedsiębiorstw budow- 
lanych i osób prywatnych, budujących sob e 
domy. 

— Wej. Komitet Zbiórki na Fundusz Szkoł 
nietwa Polskiego Zagranicą. W dniu 11 kwiec 
nia, w gabinecie prezydenta m. Wilna odby- 
ło się likwidacyjne posiedzenie Komitetu. Przy 
jęto do zatwierdzającej wiadomości sprawoz 
danie z całokształtu prac oraz wysłuchano 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Ogólny wy 
nik zbiórki — 2058 zł. 21 gr. w czem m. 
Wilno dało 641.68 zł., resztę zaś t. j. 146.53 
zł. powiaty wojew. wileńskiego. 

Komitet składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim ofiarodawcom, którzy datkami swe 
mi przyczynili się do powiększenia funduszów 
na tak ważny cel, jakim jest polskie szkol- 
nictwo zagranicą, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAPALNIK OD GRANATU POKALECZYŁ 

MU TWARZ. 

Wezoraj 14-letni Czesław Szembir zam. 
przy uliey Trakt Bystrzycki 22, znalazł w po 
lu za domem zapalnik od granatu , którym 
zaczął manipulewać, Nastąpił wybuch wsku 
tek czego Szembir został poważnie pokale- 
czony w twarz. 

Na miejsce wpadku zawezwano pogotowie 
ratunkowe, które przewiozłe rannego w sta 
mie bardzo ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

(e). 

DOSTARCZYŁ FAŁSZYWĄ MONETĘ. 

W dniu 21 bm. Miedziński Michał, miesz- 
kaniec wsi Gunczarowszczyzna, gm. turgiei- 
skiejskiej dostarczył do 1I Komisarjatu P. P. 
m. Wilna fałszywą monetę 1-złotową, która 
otrzymał od Kilkunkina Mowszy (Lipówka 
20). Fałszywą monetę zakwestjonowano. 

   

ESENCJA OCTOWA I SUBLIMAT JAKO 
SRODKI SKRACANIA ŻYCIA. 

— W dniu 21 bm, Mickiewiczówna Stani- 
sława (Nadleśna 41) w celu pozbawienia -ię 
życia wypiła roztworu sublimatu. Pogotowie 
ratunkowe po udzieleniu pierwszej pomocy 
odwiozło desperatkę do szpitala Sawicz w sta 
nie niezagrażającym życiu. Przyczyną usiło- 
wania samobójstwa — nieporozumiehia ro- 
dzinne. 

— Wi dniu 21 bm Romanowska Karolina 
(Zawalna 53) w bramie domu Nr. 11 przy 
zaułku Lidzkim w celu pozbawienia się Žy- 
cia wypiła esencji octowej. Pogotowie Ratun- 
kowe odwiozło desperatkę do szpitala Sawicz 
w stanie miezagrażającym życiu. Przyczyna 
— nieporozumienia rodzinne. 

    

  

N. EPSZTEJNOWA 
Mickiewicza 62, tel. 123 
zawiadamia iż przyjmuje 
zamówienia ma płaszcz: | 

kostjumy damski 

        

       
     

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
W. ARSZAW'A, (Pat). — DEWIZY: Londyn 
   

  

Nowy York 8,29 — 8.21. Pa. 
5,20 — 35, „02. Szwajcarja 172,88 — 172,02 

Berlin w obrotach mieof. 207. Tend. niejedno 
lita. 

AKCJE: Bank Polski 75. Tend. utrzymavia. 
DOLAR w obrotach prywatnych „2.80: 
RUBEL zloty 4,78. 

ė A 

Pościg za złodziejem 
Ubiegłej nocy na ulicy Stefańskiej miał 

miejsce następujący wypadek: 
Przechodzący ulicą wywiadowca został 

zaalarmowany iż na strych jednego z domów 
przedostał się złodziej, Nie zwlekając ani 
ehwili wywiadowca udał się do wskazanego 
domu. Złodziej jednak spłoszony krokami 
biegnącego po schodach wywiadowcy wydo- 

RR 
Janina 

PIOTROWICZ-JORCZENKOWA 
Akuszerka 

po. dachach kamienic. 
stał się przez otwór na dach. 

Rozegrała się wówczas па — @а- 
chu sensacyjna gonitwa, ktora zakończyła się 
aresztowaniem złodzieja. 

Aresztowanym ekazał się znany złodziej 
strychowy Z. Zakobrin, oddawna poszukiwa 
my przez wileńską policję za cały szereg po 
pełnionych kradzieży. (ej. 

WSZYSTKICH ktoby wie- 
dział o miejscu zamiesz- 
kania Józefa Kubickiego. 

  

Bźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Mileńeka 38, tel. 8-26 

Dźwięk. 
Kino 

ul. Ostrobramska 5 

Uroczysta premjerai Najglošniejszy film prod. ameryk. 1933 r. Arcydzieło sześciu najwybitniejszych gwiazd 

DZIŚ! Chluba 
polskiej produkcji REWJA 

Sala Miejska 

LUDZIE w ROTELU 
GRETA GARBO, 

Film odznaczony |-szą nagrodą Akadem. F:lm. 
Film ten, to największy wyraz artyzmu pod każdym względem. 

Atrakcja! „NOC w SKLEPIE LALEK'' (w naturalnych kolorach). 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
Bogusław Samborski, Trapszo i Lindorfówna. Najnowsze, Najwspanial-ze, Polskie Arcydziciu 
Początek o godz. 4-ej, w niedziele i święta o godz. 2-ej, 

w-g głośnej pow. Wieki 
Baum „Grand Hotel“ 

W rolach głównych; 

JOAN GRAWFORD, JOHN i LIONEL BARRY- 
MOROWIE, WALLACE BEERY ; LEWIS STONE 

w Ameryce i uznany za najlepszy ostatniego sezonu. 
O fłmie tym długo będą mówić i myśleć. 

Seansc-p godz.'.4—6—8—1(,15 

Dramat polskiego lotnika. W relach gł: Adam 
Brodzisz, Władysłew Waiter, Marja Boada, 

Filmowe!" 
Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nie ważne 

  

PAN 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 

DZIŚ! 

mistrz (niezapomniany Któż to się oprze poku- 
Tel. 5-28 maski Borys Karlof „Frankenstein“) sie ujrzenia „MUMJI“? 

„MUMJA“ podniecala umysly calego šwiata i zainteresuje całe Wilno! 

DZIŚ! Najwybitniejsze 

  Mickiewicza 9 

DZIŚ! 
Wielki film współczesnego pa 
pełen niesamowitości i zgrozy p. t 

dzieło czeskiej sztuki filmowej. 

Film gwałtownych namiętności 

i syzyfowych walk o szczęście. 

DZIŚ! W nowem dźwiękowem 

opracowaniu najpotężniejsze 

arcydzieło świata p. t. 

NAD +ROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Seanse o g. 2—4—6—8 

EKSTA 
arcy- 

Płomienna pieśń o szaleńczej miłości dwojga ludzi. 

MUMIA 
(GRZESZNA MILOŠČ EGIPSKIEGO KAPLANA) 

W roli mumji wskrzeszonej do życia niezrównany następca Lon Chaney'a 

  

10.15 

  

Fascynująca akcja. —  Niespotykany artyzm zdjęć. 
Uduchowiona gra artystów z Hedy Kiesier w roli głównej. 

NAD PROGRAM: Urezmalcone dodatki dźwięk. 

QUO VADIS? 
  

Na |-sy seans ceny zniżone. Początek 2—5—8—10 30 

Epokowy dramat w 12 aktach w-g gen- 
jalnej powieści H. Sienkiewicza. 

W rol. gł.: Emil Jannings, A. Frydland 
za i Liljan Hail. Dla młodzieży dozwolone 

  

   

  

o 

  

"ca 

  

w WARSZAWIE, 

wszystkie droqu 
prowadzą 3 

SDE do Rzymu * 

АОЬРОЬЦЁЦ 

т 4. KLAPY 
T LOTE ВЛ КАЛ 

ekturze 

mak 

  

Centrala, Nowy Świat 19. 
Cena całego losu Zł. 40, '/, losu Zł. 10. 

nia załatwiamy odwrotną pocztą 

UWAGAI 

Zamiejscowe zamówie- 
Konto P. K. O. Nr. 7192. 

Nasza kołektura zwaca specjalną uwagę na wygodną 
i terminową obsługę P. T. Graczy zamiejscowych. 

    Nareszcie znikł 
moj OdCcisk zestarzaly, 

Gdyž „LEBEWOHL“ 
to šrodek niebywaly. 

Žądač we wszystkich aptekach i skladach apteczn. 

wyražnie 

РКОЗ2ЕК 

ЗОАа 
DLA DOAOS4    

ŻENIE. Przy kupnie akcza- 
tować i wyraźnie żądać tylko oryzi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem”*, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać się našladowniciw 
uporczywie polecanych w podobnem 

e naszego A 

KURS KONNEJ JAZDY 
pod kierownictwem instruktora kawalerji 

uruchamia s'ę z dniem 24 b. m. 
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów jak rów- 
nież szkolenie członków Przysposcb. Wojsk. Konnego. 
Szeptyckiego 5, tel. 1301, lub Wilkomierska 41, m. 4 

informacje od godz. I$-ej do I8.ej 

I
I
I
 

OO
 

  

  

Wezwaniedo składania ofert. 
Kwatermistrzostwo 3 Р.А С. м Wilnie, 

przy ul. Pióromont Nr. 32 odda w drodze 
przetargu zwózkę opału ze stacji towarowej 

do koszar. 
Oferty na powyższą zwózkę należy 

wnosić do Kwatermistrzostwa w dniu 27.IV. 
33 r. o godz. 9 rano, a o godz. IO0-ej tegoż 
dnia odbędzie się komisyjne otwarcie ofert. 

Kwaterm:iistrz 3 p. a. c. 

S LANKAU 
major 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 29 kwietnia 1933 roku o godz. |0-ej rano, 
w Wilnie przy ul. Miłej Nr. 9, odbędzie się sprze- 

  

daż z licytacji, Emilji Hordyńskiej-Przyłuckiej i Lud- 
wika Przyłuckiego 
jącego się 

90/VI/K 

majątku ruchomego, skład 
z umeblowania i innych ruchomoś. 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

   

  

Wilenkin 
ul. TATARSKA 26 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

ma dogodnęth warankach 
I NA RATY. 

NADESZEY NOWOŚCI. 
8324 

Jr. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

NU 
tm 

  

  
M kenigsherą 

Choroby skórne, 
  

weneryczne Dr.Zeidowiczowa 

Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
Ga gada. 9-[ 1 4—8 

Dr. J. Berasztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

orzyiaiie SASS 4236 
оМЕВ 

-Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

  

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

W. Z. P. Nr. 69 

Z POWODU WYJAZDU 

sprzedam 
dwumiesięcznego  wyżła. 
b. tanio, tylko w dobie 
ręce. Dow. w Adm. „Kurj. 
Wil.“, Biskupia 4 tel. s» 

Pozostałe 
tańsze ubrania, płaszcze 
i drobiazgi po zupełnie 
niskich cenach wyrzedaje 

LOMBARD 
w likwidacji. Biskupia 4. 

Samochody 
i kasę pancerną sprzedaje 
najtaniej LOMBARD 
w likwidacji. Biskupia 4. 

  

  

  

  

  

lat 42, syna Walentego i 
Magdaleny, ostatnio za- 
mieszkałego w 1924 roku 
w Łodzi, ul. Główna 22. 
uprasza się o podanie in- 
formacji do Konsystorza 
Wtileńsikiego Ewangielic- 
'ko-Reformowanego, Wil. 
no, ul. Zawalma Nr. 1: 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka“ 

Insialacie elektryczne 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych I telefonów 

  

    

LEBEWO0HL 
Wyrób krajowy. 

PREGZ Z NASZYMI WROGAMI! 
Karaluchy, prusaki I t. p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

kažnych. Należy je doszczętnie wytępić 
tylko przy pomocy niezawodnego i rady- 

kalnego środka, jakim jest 

FLURI KB 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 

  

  

    
  

  Uwadze pp. Wojskow.! 

WYPOŽYCZALNIA KSIĄŽEK = a asa 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI" į | s, yzsiednie” 4" pokoie 
” suche słoneczne, świeżo 

    
   

       
  

roboty. Warsztat 

MIESZKANIE 
4-pokojowe luksusowe, 

tamże 3—4 pokojowe 2: 
! wszelkiemi wygodami, 
oraz sklep frontowy da 

wynajędia. Mickiewicza 
Ńr. 37 m, 5. 

Mieszkanie 
3 pokójowe z kuchnią z 
wygodami, frontowe wej- 
ście przy ulicy Tatarskiej 

Nr. 20. 

    

  

ZGUBIONO zmak od ro- 

MECHANICZNE WARSZTATY STOLARSKIE 

K. GIESAJTIS 
Wilno, ul. Nowogrėdzka 18. 

Przy.mują zamówienia na rob. stolarskie budow. 
okien, drzwi futrynowan. 

posiada własną suszarnię 
drzewa. Firma istn. od 1918 r. Ceny najniższe. 

oraz wszelkie inne 

Mieszkanie 
nowoodremontowane 

4.pokojowe ze wszelkie- 
mi wygodami 

do wynajęcia 
inf. u właśc. Końska 26, 

Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janinowie 
zamówienia przyjmuje — 
inform. „Kurj. Wil.“ 

  

    

  

POSZUKUJĘ 
mieszkania z ogrodem i 

1 moezopłelcrwa, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

9d gudz. 9—i2 I ż—0.   
  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 
  

Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
na lewo Gedeminowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

dania.     
ZAWIEJA... 

Przekład autoryzowany z angielskiego, 

— Pierwsza? To znaczy, że jej po- 
kój był najbliżej jego? 

— O, nie. Zajęliśmy dziś te same 
jokoje co wtedy. Pamiętam doskona - 
le. Dlatego tak studjowałam plan do- 
mu. Tylko jest ta różnica, że panu do- 
stał się dawny pokój Geralda, a pokój 
który zajmie panna Sara, był wtedy 
pusty. 

O'Leary okazał tym razem otwar- 
ty podziw. 

— Więc panna Łucja nie była wte 

dy kaleką? 
— O, nie, Na odgłos wystrzału wy 

padła ze swego pokoju, przebiegła 
przez tę salę. i. wpadła do pokoju oj- 
ca. Drzwi były otwarte, ojciec leżał 
na podłodze. Zobaczyła odrazu, że ko 

na. Spojrzał na nią i umarł. Był w pi- 

żamie, ale bez pantofli, pościel była 

rozrzucona, latarnia nad łóżkiem pa- 

liła się, na stoliku leżała książka. Za- 
staliśmy ciocię całą rozdygotaną. Po 
tem długo chorowała i odtąd straciła 
władzę w nogach. 

— Czy ciotka pani ma jaki mają- 
tek? Przepraszam -za niedyskrecję, 
ale pani rozumie... 

— Nie ma — odparła Matil, po 
raz pierwszy z niechęcią. Miała 
kiedyś, ale po otwarciu testamentu о- 
kazało się, że ojciec wszystko mnie 
zapisał. 

— A z jej majątkiem co się stało? 
— N..nie wiem. Teraz ciocia nie- 

ma nie; to jest może korzystać z mo- 

jego rachunku bankowego, ale... nie 
wiem, co ona zrobiła ze swoimi pie- 
niędzmi. Pytałam jej, ale nie chciała 
o tem mówić. Ma jeszcze klejnoty. 

— A może jaki kapitał, o którym 
pani nie wie. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

Samochód 
prawie nowy do sprze- 

Dowiedzieć się: 
Dobroczynny 2-a, m. 4 

wykonywa koncesjonowa- 
ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
u,. Oflarna Nr. 9 m. (4.   

— Możliwe — odparła .z powąt- 
piewaniem Matil — chociaż mie są- 
dzę... Musiałabym o tem wiedzieć, bo 
jakżeby się obeszło bez formalności 
podatkowych, czekowych, czy inych? 
I zresztą ciocia jest zupełnie bezrad- 
na i jeżeli opuszcza dom, to tylko ra- 
zem ze mną. Nadto wiem, że nigdy 
nie otrzymuje żadnej poczty. 

— Czem ona się interesuje? 
— O, wszystkiem, co się dzieje w 

Barringtonie. Lubi też dumać samot- 
nie. Ludzie często ją odwiedzają. Po- 
mimo, że przestała sama bywać, z: 
chowała duże wpływy. Mam wraże- 
nie, že ją to uszczęśliwia. 

— Czy jest religijna? 
Matil drgnęła. 
— O, tak. 
— Tak? 
— Na swój sposób. 
— Niech mi pani określi to dok- 

ładniej, 
— No, ciocia nie jest, powiedzmy 

prawowierna, Nie chodzi do kościo- 
ła. Ale — wierzy na swój sposób, cho- 
ciaż religja jej jest bardzo pesymis 

tyczna. 

  

   

wł. 6. Lewin, Święciany Wileńskie gruntownie odremontowa 

Nowości powieśc. i naukowe. 

Urzędnicy państwowi i prywatni   Abonoment | zł. 
Zamiejscow. deje się za tę samą opłatę 2-3 ks. 

bez kaucji. 

ne z balkonem, ogródek, 
Artyleryjska 8 m. 2 

(blisko koszar) dozorca 
pokaż:   | 

  

  

— Dobrze. Niech pani będzie łas- 
kawa pokazać pannie Sarze ten wy- 
cinek z pisma, który pani mnie po- 
kazała. To jej pozwoli zorjentować 

się w osobach gości i może da coś do 
myślenia. 

Ostatnie słowa zabrzmiały złow- 
rogo znacząco, ale jestem pewna, że 
O'Leary nie powiedział ich umyślnie. 
Wiem, że jest taktowny. 

— Dobrze — zgodziła się Matil. 
— Chciałbym również obejrzeć pa 

kój ojea pani, chociaż po koronerze 
i innych nie sądzę, żebym tam coś 
znalazł, Byłbym, go sam zajął gdyby 
nie ciskawość, Pia ofiaruje się na o- 
chotnika z najszczerszą gotowością. 
I kto... = 

Urwał nagle, schował szczątek о- 
łówka tak troskliwie, jaby to było coś 
arcykosztownego i spojrzał na zega- 
rek. 

— Obiad będzie dziś wcześnie? 
— O siódmej. 
— To jest czas na odpoczynek 

Radzę paniom odpocząć. Nasza roz- 
mowa przedłużyła się za bardzo jak 

na wskazaną ostrożność, Musimy się 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno; Biskupia 4, tel. 3-40 

niekina, | 

rozstać, Ale, ale, panno Matil, co pa- 
ni powiedziała o mnie innym gościom? 
Muszą wiedzieć, że nie jestem bliskim 
przyjacielem domu. 

— Powiedziałam tylko, że zapro- 
siłam nowego znajomego, który się 
im napewno spodoba. Dużo nie mó- 
wiłam. 

— Więc pan chce zachować inco- 
gnito co do swego zawodu? -— odez- 
wałam się, zabierając głos po raz 
pierwszy. М 

azie tak. 

= Ależ pan jest ogólnie znany. 
Napewno ktoś pana zdemaskuje. 

— Nie sądzę — odrzucił niedbale. 
-— Jestem znany głównie wśród sfer 
sądowopolicyjnych, nie w towarzys- 
kich. 

Popatrzyłam na niego i nie odpo- 
wiedziałam. Pomyślałam, że się my- 
lił Rzadko mu się zdarza, ale ostatc- 
cznie jako człowiek nie może być nie- 
omylny. Ta jego omyłka miała nas 
kosztować bardzo drogo. Gdyby ой- 
razu wystąpił w swoim właściwym 
charakterze, możeby — ale nie war- 

     

  

weru Nr. 1540. — Wyd. | zabudowaniami gospoda: - 
   

przez Magistrat m. Will czemii. Oferty do Biura 

na imię Fajwusza Dona | Reklamowego  Garbarsk» 
unieważnia się. „Mieszkanie, 1 pod 

  

to się nad tem zastanawiać. Co mia- 
ło się stać, to się stało. 

— To jest tak — zacząl powoli i 
trochę nieokreślenie, jakby nie mówił 
a myślał nagłos. — Towarzystwo jest 
okropnie zdenerwowane, Jak panna 
Matil powiedziała, bali się nie przy je- 
chać, a to przecież bardzo przykra wi- 
zyta. Morderca zechce prawdopodob : 
nie zbadać, czy nie zostawił żadnych 
śladów. Oczywiście. Wspomnienie os- 
tatniej bytności tutaj musi być w nich 
wszystkich bardzo żywe i to ich wy- 
trąca z równowagi... Trudno będzie, 
może nawet nie da się zrobić, ale tru- 
dniejby było, gdyby wiedziano, że je- 
stem detektywem. Niech się wpierw 
z nimi zapoznam na gruncie towarzy- 
skim. W najlepszym razie może się 
zdarzyć jakiś szczęśliwy wypadek. — 
Westchnął. — Nie należy również za- 
pominać o elemencie niebezpieczeń- 
stwa. Pani, panno Matil, przeciwko 
wszystkim. Pani jest odwažina, więc 

powiem otwarcie, że jeżeli komu bę- 

dzie grozić niebezpieczeństwo, to pa- 
ni. 

(Dycn.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

 


