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iezdędne, pożyteczne I WątpiWo 
Niedopuszczenie do zachwiania na- 

szej waluty — drogą robienia oszczęd- 

ności — oto jest słuszne hasło, które 

kieruje dzisiejszą gospodarką rządu. 

Zmniejszenie pensyj urzędnikom, zapo- 

móg emerytom itd., są tego konsek- 

wencjami. Całą siłą będziemy to hasło 

popierać, będziemy konieczności cza- 

sem bardzo bolesnych oszczędności 

bronić, nie będziemy zdobywać sobie 

popularności narzekaniem na rząd, któ- 

ry musi oszczędzać, bo to nie jest pa- 

trjotyczne. 

Ale dła robienia oszczędności na- 

leży naszem zdaniem podzielić wydatki 

państwa na trzy grupy: na wydatki 

niezbędne, wydatki tylko pożyteczne, 

wydatki wreszcie wątpliwej korzyści. 

'Oszczędzać należy nie na wszystkich 

trzech grupach, lecz tylko na drugiej i 

trzeciej. 

Wydatki niezbędne dla utrzymania 

państwa. Należy tu wojsko, należy sąd, 
policja i kilka innych tego rodzaju za- 

sadniczych pozycyj. Pan Roman Dmow 

ski powiedział, czy też gdzieś napisał, 

że kto się odezwie, że można korytarz 

odstąpić Niemcom, temu należy się ku- 

la w łeb. Uważając to zdanie za słu- 

szne, uważamy, że równie słuszne, al- 

bo raczej więcej słuszne będzie zdanie 

podobne w zastosowaniu do tego, kto 
by chciał zmniejszać nasz budżet 

wojskowy. Nasz bowiem budżet 

wojskowy zasługuje ze wszechmiąr na 

powiększenie, a nie pomniejszenie. 

Budżet wojskowy broni nietylko kory- 

tarza, lecz i ziem wschodnich od Bol- 

szewji, łecz i Europy od Bolszewji. O- 

baj nasi sąsiedzi, Niemcy i Bolszewja 

wprowadzają w swoich armjach nie- 

słychaną ilość kosztownych wynalaz- 
ków technicznych, mają niezliczoną i- 
lość tanków, aparatów lotniczych etc. 

Te wszystkie ulepszenia techniczne, 

kosztują daleko więcej, niż kosztowały 
armje przedwojenne. Wydatki na 
broń techniczną w Niemczech i Bol- 

szewji zaczynają przypominać wydatki 

na okręty wojenne. 

Do rubryki wydatków niezbędnych 
należy odnieść te, które związane są z 
samem istnieniem niepodległego pań- 
stwa. Może to będzie niepopularne co 
powiem, lecz bez szkół państwa ist- 
niały, bez sądów nigdy. Państwo może 

nie wykonać wspaniałego programu 
szkolnictwa i państwem pozostanie, 

lecz państwo, które odmawia swoim 
obywatelom wymiaru sprawiedliwości, 
państwem nie jest. : 

Jesteśmy za tem, aby w rubryce 

wydatków niezbędnych nie oszczędzać 

ani jednego grosza. Oczywiście to nic 

niema wspólnego ze sprawą, że może 

i w ramach tej rubryki da się coś prze- 

nieść z wydatków mniej potrzebnych 

na więcej potrzebne. 
Wydatki pożyteczne. Nie chcemy 

ich nazwać Broń Boże luksusowemi, 
bo przez luksus rozumie się wydatek, 
bez którego łatwo można się obejść, 
tutaj czasami i państwo i.społeczeń- 
stwo odczuwa oszczędności nader bo- 
łeśnie. jeżeli np. dla pewnych niedo- 
magań bardzo korzystny jest wyjazd 
do krajów południowych, to nie można 
mówić, że wysyłanie takich chórych 
Przez państwo do Mentony, lub Mera- 
tu, byłoby luksusem. Nie byłoby to 
Broń Boże luksusem, lecz nie stanowi 
też wydatku, który spaść może na kasy 
państwa. 

Są oczywiście w tej rubryce wydat- 

ki, które są jaskrawym przykładem, że 

ambicje naszego państwa były szla- 

chetne, lecz zbyt kosztowne. Zawsze 

cytuję te paszporty dla cieląt, wprowa- 
dzone w celach sanitarnych. Jest to 
wydatek nie kałkulujący się ani pań- 
Stwu, ani hodowcy cieląt, choć może z 
punktu widzenia weterynaryjnego cał- 
kiem uzasadnióny. Jeżeli piszemy o 
tem, to dlatego, że jesteśmy zażartymi 

przeciwnikami, aby oszczędności na 

naszym budżecie robić mechanicznie 

we wszystkich działach, iunkcjonowa- 

nia maszyny: państwowej. Uważam, iż 

państwo musi spełniać całkiem zasad- 

nicze swe zadania, bez żadnego osła- 

biania ich przez oszczędności, ale trze- 

ba poddać bezlitosnej rewizji wszyst- 

kie te czynności państwa, które acz- 

kolwiek mogą być pożyteczne, to 

jednak niezbędne nie są. Aby do tego 

dojść, trzeba czasami zmieniać usta- 

wy, nawet najbardziej zastarzałe, trze- 

ba kasować nietylko całe urzędy, lecz 

i całe ministerstwa. 

Koszta socjałne, pod któremi jęczy 

nasza produkcja. jednak jesteśmy zwo 

lennikami wszechstronnego ubezpiecze 

nia klasy pracującej od choroby, niesz- 

częśliwych wypadków, bezrobocia i 

starości. Droga nam jest ta zasada, a 

tylko uważam, że w Polsce odbywa się 

{0 о wiele za kosztownie. Szczęście że 

weszliśmy na- drogę scalenia tych or- 

ganizacyj, obyśmy przyśpieszyli tego 

zespolenia tempo i oby organizacja ze- 

społona nie kosztowała społeczeństwo 

więcej, niż niezespolona, co może się 
stać, jeśli się do tego zabrać niezdar- 

nie. W Ameryce powstają czasami bar- 
dzo wielkie organizacje, które docho- 

dzą do minimalnych wydatków na je- 

den przedmiot, - właśnie dlatego, że ma- 

my do czynienia z obrotem masowym. 

Ubezpieczenie socjalne powinny pozo- 

stać, lecz koszta ich powinny być i mo- 

gą być zmniejszone kilkakrotnie. Po- 
łączyłbym zresztą ubezpieczenia oso- 

biste z rzeczowemi i stworzyłbym о!- 

brzymią, lecz możliwie oszczędnie pra- 
cującą centralną instytucję ubezpieczeń 
wszechstronnych. Tolerowanie przez 
państwo polskie tak działających insty- 
tucyj, jak zakłady ubezpieczeń od wy- 
padków, lub też ubezpieczeń pracow- 
ników kancelaryjnych od nieszczęśli- 
wych wypadków z kałamarzem, jest 
prawdziwym skandałem. Są to instytu- 
cje, nad któremi trudno jest sprawo- 
wać kontrolę. A co się dzieje w kasach 
chorych? 

Wydatki wątpliwej korzyści. Jestes- 
imy zwolennikami „naiwnej* doktryny,, 
że doświadczenia także na coś się przy 
dają, i że jeżeli wszystkie przedsiębior- 
stwa państwowe są deficytowe, to na- 
leży się ich wyrzec, aby podatników 
nie zniechęcać do pracy. Niema nic bar 
dziej oburzającego w tem, że produ- 
cent. Polski, pracujący samodzielnie, a 
więc pracą swoją stwarzający dobro- 

byt kraju, musi się rujnować na podat- 

ki, aby pieniądze z tych podatków kto 

inny wydawał w sposób niegospodar- 

czy. Ale będąc anty-etatystami, jesteś- 

my również anty-interwencjonistami. 

Jesteśmy przeciwnikami tego, aby pań- 

stwo subsydjowało pewne gałęzie prze 
mysłu ze środków pośrednio, czy bez- 
pośrednio pochodzących z pieniedzy 
podatkowych. 

Obecny budżet państwa polskiego, 

podzielony tak, jak go dzielimy w tym 

artykule, na wydatki niezbędne, poży- 
teczne i wątpliwe, dałby w tej pierw- 
Szej rubryce wydatków niezbędnych 

pozycje znacznie mniejsze, niż w tam- 
tych działach. Przedewszystkiem głos 
patrjoty musi się podnieść: wara od 

redukcji wydatków na nasze bezp':- 
CZEL:SIwo, precz z wydatkami przyjen:- 
neri, lecz nie niezbędnemi. Cat. 

  

LOSOWANIE DOLARÓWKI. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 
maja o godzinie 10-tej rano odbyło się 
losowanie 4 proc. premjowej pożyczki 
dolarowej serji III: 

12 tysięcy dolarów 422.354, 
dwie wygrane po 3 tysiące dolarów— 
1,185.194, 419.551, 7 wygranych po i 

tysiąc dolarów — 1,087.241, 800.252, 
1,172.164, 885.415, 939.614, 36.902, 
816.982. 

Administracji — 228, 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rekopisów niezamówionych nje zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

RZEKOMY ZAMACH POLSKI NA 
WARSZAWA 2 5. (tel. wł.). Dziś 

rano radjostacja niemiecka roztrabila 
na cały świat następujący telegram z 
Londynu: 

— „W związku z naprężoną sytua- 
cją w Gdańsku, specjalny sprawozdaw 
ca Dailly Express dowiaduje się z naj- 
wyżej postawionego źródła, że Wyso- 
ki Komisarz hr. Gravina zwrócił uwa- 
gę generałnemu sekretarzowi Ligi Na- 
rodów sir Drummondowi na niebezpie- 
czeństwo, jakie zagraża pokojowi Eu- 
ropy na wypadek wmaszerowania WG- 
laków do Gdańska. 

Sprawozdawca Dailiy Express do- 
wiaduje się dałej, że Polacy byliby 
przeprowadzili swój zamach, gdyby w 
sobotę nie nadeszły inne polecenia z 
Francji. Hr. Gravina oświadczył kores- 
pondentowi, że Połacy stracili głowę, 
bowiem jeżeli połska flota wojenna za- 
winie do Gdańska, to w 24 godziny 
poźniej będzie tam ilota niemiecka”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Skłep tytonjowy — S, Zwierzynskį, 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Matesi 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

PINSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

K. Smarzynski, 

ki, 
WARSZAWĄ — 

SŁONIM — Ksjęgamia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia i tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 29 gr. 

Niemieckie sensacje z angielskich szpalł WW PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
GDAŃSK 

GENEWA 2 5. (tel. wł.). Na skutek 
wiadomości podanej przez londyński 
Daily Express e wystosowaniu przez 
hr. Gravinę do sekretarjatu generalne- 
go Ligi Narodów noty w sprawie rze- 
komo przygotowywanego zajęcia Gdań 
ska przez wojska połskie, zwrócił się 
dziś charge d'affaires p. Tadeusz Gniaz 
dowski urzędowo do sekretarjatu ge- 

ueralnego Ligi Narodów z zapytaniem, 
czy nota tego rodzaju rzeczywiście do 
Genewy nadeszła. Sekretarjat odpowie 
dział, że żadnego pisma podobnego od 
hr. Graviny nie otrzymał. 

Aj. Iskra zwróciła się telefonicznie 
do sekretarjatu hr. Graviny z zapyta- 
niem, czy wiadomość Daily Express 
odpowiada prawdzie. Szef sekretarjatu 
hr. Graviny zaprzeczył w najbardziej 
kategoryczny sposób temu, co zamieš- 
ciło pismo londyńskie. 

  

UKŁAD JAPONII z CHINAMI 
SZANGHAJ. PAT. — We wtorek 

podpisany będzie układ w sprawie za- 
wieszenia broni pomiędzy Chinami a 

Dalsze walki 
CHARBIN. PAT. — Powstańcy zniszczy- 

li wczoraj część linji kołejowej na wschod- 
niej odnodze kołei wschodnio - chińskiej pod 

Wuki Micho, uniemożliwiając przejazd 

transportu wojskowego, wiozącego część 

wojsk brygady generała Murai. Większy od- 

Japonją, który zakończy ostatecznie 
długotrwałe rokowania. 

w Mandżurii 
dział powstańców, ukrywających się w gę- 

stych lasach wzdłuż linji kolejowej, zaata- 

kował znienacka pociąg. W wyniku zaciętej 

walki jaka się wywiązała, powstańcy cofnęli 

się w kierunku północnym. Japończycy stra- 

cili 30 ludzi zabitych i rannych. 

Sensacyjne pogłoski 

0 ZAMACHU NA RZĄD BRUENINGA | 
BERLIN. PAT. — Prasa bawarska przy- 

nosi pogłoski o usiłowaniach pewnych kół 
politycznych z generałem Schleicherem i ge- 
nerałem Hammersteinem na czele, obalenia 
rządu Brueninga i utworzenia na jego miej- 
sce gabinetu wojskowych. Do tej grupy po- 
litycznej należeć ma szereg osobistości z naj- 
bliższego otoczenia prezydenta Hindenburga, 
między innemi sekretarz stanu Meissner. Dą- 
żenia tych kół zmierzać będą nie tylko do: u- 
sunięcia ministra Groenera, którego polityka 
w stosunku do hitlerowskich oddziałów szttw 
mowych wywołała tam wielkie niezadowołe- 
nie, lecz również do radykalnej rekonstrukcji 

Prowizeryczne wyniki 
PARYŻ. PAT. — Do godz. 6 rano 

znane są rezultaty wyborcze, dotyczą- 
ce 607 mandatów na ogólną liczbę 611. 
Konserwatyści otrzymali 3 mandaty, 
republikanie — 72, republikanie lewi- 
cowi — 32, republikanie radykalni — 
23, radykali socjalni — 60, republika- 
nie socjalni — 17, socjaliści — 40, ko- 
muniści — 2. Ściślejsze głosowanie od 
będzie się w 358 wypadkach. Zyski i 
straty poszczególnych stronnictw przed į 
stawiają się jak następuje: Konserwa- 
tyści stracili jeden mandat, republika- 
nie zyskali 6, stracili zaś 4, republika 
nie lewicowi zyskali jeden, stracili 10, 
republikanie radykalni zyskali 4, stra- 
cili 1, radykali socjalni zyskali 4, repu- 
blikanie socjalni zyskali 1, stracili tak- 
że 1, socjaliści zyskali 3, stracili 2, ko- 
muniści zyskali jeden mandat i również 
jeden stracili. 

gabinetu Rzeszy, odpowiadającej wynikom 
ostatnich wyborów w Prusach. 

Kandydatem na kanclerza Rzeszy ma być 
generał Schleicher, znany ze swych syimpa- 
tyj dła Hitlera. Schłeicher miałby utorować 
drogę narodowym socjalistom do objęcia 
kilku tek w nowym gabinecie Rzeszy. Plany 
te mają być przedmiotem ożywionych roz- 
mów poważnych kół na Wilhełmstrasse. O- 
ficjalny biuletyn bawarskiej partji ludowej 
potwierdza te pogłoski, powołując się na in- 
tormacje, otrzymane z wiarogodnych źródeł 
politycznych, W berlińskich kołach politycz- 
nych wiadomość tę określają jako kombi- 
nację, 

wyborów we Francji 
PARYŻ. PAT. — Charakterystyczną ce- 

chą walki wyborczej, jaka rozegrała się wczo 
raj na całem terytorjum Francji, była wielka 
ilość głosujących. Liczba ściślejszych wybo- 
rów jest znaczna, dlatego też dopiero w 
przyszłą niedzielę będzie ustalony ostatecz- 
nie skład polityczny nowej Izby. Dotychcza- 
sowe dane wskazują na pewne przesunięcia 
na lewo, które dały się zauważyć szczegól- 
nie w wielkich ośrodkach miejskich, spowo- 
dowane prawdopodobnie bezrobociem. Ra- 
dykali nie doznali dotychczas żadnych strat, 
podczas gdy w centrum i na prawicy zano- 
towano pewne niepowodzenia. Przewidują, 
że ściślejsze wybory w niektórych okręgach 
zapewnią partjom lewicowym zyskanie jesz- 
cze większej ilości mandatów. 

T. zw. szczyty partyjne wyszły zwycię- 
sko we wszystkich obozach. Wszyscy mini- 
strowie, członkowie obecnego gabinetu, zo- 
stali wybrani ponownie, podobnie jak i wy- 
bitni przywódcy partji radykalnej Herriot i 
Daladier, na skrajnej prawicy Louis Marin, 
na lewicy Painleve przeszli przy pierwszem 
głosowaniu. 

z 

Pamiętnik zabójcy dyr. Kóhlerazprzed 26 laty 
600 STRON — WERSJE I POGŁOSKI 

W uzupełnieniu rewelacyjnych danych 0 
osadzeniu Juljana Blachowskiego, zabójcy 
naczelnego dyrektora zakładów  żyrardow- 
skich, ś.p. Gastona Badin-Koehlera, w wię- 
zienia karnem przy ul. Długiej 62 (t. zw. „аг 
senałe*), w tej samej celi, w której przed 
25-ciu laty odsiadywał jako więzień politycz 
ny i iniormacyj dotyczących działalności B. 
na polu społecznem — dowiadujemy się, iż 
obecnie władze sądowo-śledcze przystąpiły 
do przestudjowania pamiętnika Biachow- 
skiego. 

Pamiętnik ten znaleziono w mieszkaniu 
zabójcy. Zawiera 600 stron. 

Blachowski spisywał w nim wiasnoręcz- 
nie swoje przeżycia, dalej wrażenia i spo- 
strzeżenia, ilustrujące stosunki, panujące w 
Żyrardowie. 

B. prowadził „dziennik* swój od 8-miu 
lat, uwzględniając przytem każdy dzień. 

W pamiętniku tym, żywo odzwierciadla- 
jącym dzieje Żyrardowa, przezwanego obec- 
nie „cmentarzyskiem“, uwidocznione jest 
podłoże zabójstwa, oraz odmałowane jest tło, 
które spowodowało ten straszny epilog. Z 
treści ostatnich kart wynikałoby, iż nie może 
być mowy o planowej zbrodni. 

W sobotę na Dworcu głównym, w spe- 
cjalnym wagonie towarowym, obitym kirem 
żałobnem, złożono zwłoki Ś. p. Koehlera. Po- 
ciągiem o godz. li-ej rano wagon pojechał 
w kierunku Lozanny. Zwłokom towarzyszą: 

żona zmarłego, oraz dwaj dyrektorzy zakła- 
dów tkackich z Żyrardowa. 

Krążą wersje, iż w roku ubiegłym pró- 
bowano dokonać zamachu na życie Koehle- 
ra. Mianowicie jedna z urzędniczek dobyła 
broni i zamierzała strzelić do dyrektora, lecz 
znajdujący się w tym momencie w pobliżu 
urzędnik wytrącił koleżance rewolwer z rę- 
ki i tem samem udaremnił zamach. 

Sprawa została zatuszowana, 
się na usunięciu urzędniczki. 

Dalej mówią, iż dyr. Koehler, spowodo- 
wał wydalenie wielu pracowników — Pola- 
ków, którzy pobierali Śmiesznie małe płace, 
a na miejsce usuniętych przyjmował cudzo- 
ziemców na wysokie pensje. 

Pozatem obiegają pogłoski, iż w rozcho- 
dach zakładów żyrardowskich iiguruje za- 
wrotna suma w setkach tysięcy złotych na 
koszta rozj azdów dyr. Koehlera. 

Dalej opowiadają, że wizytacje zakładów 
iabrycznych przez dyr. K. również odbywa- 
ły się w niezwykłych okolicznościach, siejąc 
postrach wśród robotników. 

Wystarczyło bowiem, jeżeli który z robot 
ników podniósł głowę na inspekcjonującego 
dyrektora, lub specjalnie go obserwował, co 
już wydało się podejrzanem i groziło na- 
stępnie redukcją. 

Te i tym podobne pogłoski krążą dokoła 
sensacyjnego zabójstwa. 

skończyło 

  

Wybory francuskie. Wyniki pierw- 

szej tury wyborów  parlamentarnycn 

we Francji nie dają pełnego obrazu 

przyszłej Izby, ale już obecnie można 

z całą pewnością przypuszczać, że 

większych zmian w układzie sił poii- 

tycznych we Francji nie będzie, a dro- 

bne przesunięcia na lewo nie pociągną 

za sobą poważniejszych zmian w poli- 

tyce wewnętrznej lub zagranicznej 1il 

Republiki. Koncepcja rządów koncen- 

tracyjnych, tak ostatnio popularna we 

Francji, będzie nadal aktualna, a takt 

że do koncentracji przystąpi w silniej- 

szym składzie ta lub inna grupka o ra- 

dykalnej nazwie, na istotę rządów nie 

wpłynie. 

Socjaliści francuscy z p. Blumem na 

czele, są przeciwni jakimkolwiek kom- 

binacjom koalicyjnym. Sami chcą rzą- 

dzić bez spółek, ale tego znów nie ży- 

czą sobie wyborcy. Przy uwzględnia- 

niu więc możliwości politycznych so- 

cjaliści, którzy jedynie mogliby wpły- 

nąć na radykalny zwrot w polityce od- 

padają, pozostają republikanie lewi- 

cowi (Tardieu) i radykali z p. He- 

riotem i Daladier na czele. Pomiędzy 

temi grupami a raczej ich przywódcami 

będzie toczyła się niewątpliwie walka 

o fotele ministerjalne, ponieważ dwie 

te grupy zwykle stanowią trzon każdej 

koncentracji. 

Syzyfowe prace Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Ligi Narodów w sprawie 

koniliktu chińsko-japońskiego zostały 

wreszcie zakończone. Przyjęta ostatnio 

rezolucja nie wnosi do sprawy nic no- 

wego i całkowicie opiera się o formułę 

rozejmu już przyjętego w Szanghajn, 

podczas bezpośrednich rokowań chiń- 

sko-japońskich. Pod tym względem Ja 

ponja w całości utrzymała swą linię 

postępowania, nie zgadzając się na u- 

dział jakiejkolwiek strony trzeciej przy 

likwidacji zatargu. 

Parlament irlandzki zniósł przysię- 

gę dła króła. Parlament irlandzki w Du 

blinie obradował nad kwestją zniesie- 

nia przysięgi na wierność królowi, ja- 

ką składali dotychczas posłowie ir- 

landzcy. Obrady były bardzo burzliwe 

i zakończyły się zwycięstwem de Va- 

lery. W sobotę późną nocą parlament 

przyjął w drugiem czytaniu ustawę zno 

szącą przysięgę poselską na wierność 

królowi. Za głosowało 77 posłów, ze 

stronnictwa republikańskiego i Labour 

Party, przeciw zaś 71 ze stronnictwa 

kanserwatywnego, farmerów i nieza- 

leżnych. 

Zamykając debatę de Valera m. in. 
oświadczył: „O ile podejmiemy roko- 

wania z Wiełką Brytanją, to uczyniniy 

to tylko w imieniu jednej połączonej 

P RITETITNEIE S TOS TTT 

JUBILEUSZ 

Teatru Polskiego 
NABOŻEŃSTWO 

W sobotę 7 b.m. o godz. 10 rano. 
w kościele Bernardyńskim, odprawiona 
zostanie Msza św. z okazji jubileuszu 
25-lecia Teatru Polskiego w Wilnie. 

Podczas nabożeństwa pienia reli- 
gijne wykona chór „Lutni* wileńskiej 
pod batutą p. Kasztelana. 

Na nabożeństwie obecni będą: Ko- 
mitet uroczystości jubileuszowych, 
przedstawiciele władz, oraz artyści tea 
trów wileńskich. 

RAUT 
W sobotę nadchodzącą 7. b.m. od- 

będzie się w małej sali miejskiej (Het- 
mańska Nr. 1) — raut, wydany przez 
miasto, z okazji 25-lecia Teatru Pol- 
skiego w Wilnie. 

Goście przybyli z innych miast Pol 
ski, oraz artyści, korzystać będą z ho- 
norowych biletów wstępu. 

Normalna cena biletu wynosi 3 zł. 
— W celu określenia przypuszczalnej 
ilości osób na raucie, Komitet prosi o 
wcześniejsze zaopatrywanie się w bi- 
lety, które nabywać można w kasie za- 
mawiań codziennie od 11 — 9 wiecz. 

Osoby, przybywające na uroczy- 
stość jubileuszową z poza Wilna, pro- 
szone są o wcześniejsze powiadomie- 
nie Komitetu — pod adresem: Zbig- 
niew Śmiałowski, Mickiewicza 6 — 1. 

  

Irlandji. Sprawa przysięgi nie wymaga 

żadnych rokowań. My tylko wprowa- 

dzamy w życie ostatnie z niewykona- 

nych jeszcze liter naszych legalnych 

uprawnień. 

Uchwalenie ustawy o zniesieniu 

przysięgi na wierność królowi, będzie 

miało doniosłe skutki polityczne, ponie 

waż formalnie przysięga królewska jest 

jedynym łącznikiem pomiędzy Wolnem 

Państwem Irlandzkiem a Imperjum Bry 

tyjskiem. Konierencja imperjałna, która 

ma zebrać się latem w Kanadzie, bę- 

dzie niewątpliwie zmuszona do zajęcia 

stanowiska wobec akcji de Valery. 

Rzeczą bardzo charakterystyczną jest, 

że o ile przed dwoma laty tendencje 

separatystyczne wśród dominjów repre 

zentował rząd Afryki Południowej, o 

tyle teraz z tej strony słychać najwię- 

cej głosów krytyki i potępienia dzia- 

łalności de Valery, zmierzającej do roz 

bicia Imperjum. Tajemnica tej zmiany 
kryje się w tem: przed dwoma laty Aa 

glja była państwem wolnego handlu, 

obecnie jest państwem protekcjonizmu 

celnego, zapewniającego ochronę in- 

teresów przemysłu angielskiego i do- 

minjów. SZ. | 

SILVA RERUM. 
П. Kur. Codzienny (119) podaje 

sensacyjną wiadomość 0 utworzeniu 
w Rzymie... biskupstwa prawosławne- 
2О. * 

2 Kolonja rosyjska w Rzymie wybudowała 
nową cerkiew przy via Palestro 67. Cerkiew 
ta została w dniu wczorajszym poświęcona 
przez prawosławnego biskupa Sergjusza z 
Paryża. Na uroczystościach poświęcenia 
byli, akredytowani przy rządzie włoskim mi- 
nistrowie: Bułgarji, Grecji i Jugosławii. Jak 
się dowiadujemy z kół rosyjskich emigran- 
tów w najbliższym czasie obecny archiman- 
dryta Semionow zostanie biskupem rzym- 
skim, t.zw. będzie tytularnym biskupem Rzy- 
mu kościoła prawosławnego. Konsekracja ma 
się odbyć w pierwszych dniach czerwca r.b. 

Utworzenie prawosławnego biskupstwa 
w Rzymie, ma być odpowiedzią na akcję Oj 
ca świętego, zmierzającą do nawrócenia Ro- 
sji na łono Kościoła katolickiego. Wiadomość 
tę potwierdzają również w kołach katolic- 
kich. Jak wiadomo, prawosławna kolonja do- 
tąd nieliczna w Rzymie, miała tylko małą ka- 
plicę przy Piazza Cavour. Zbudowanie więc 
nowej cerkwi w pobliżu dworca centrainego, 
oraz pięknego domu mieszkałnego przy cer- 
kwi dla proboszcza, ma być właśnie ceło- 
wem szachowaniem Watykanu za akcję „Pro 
Russia“. 

Taka įest odpowiedž Rosjan na dzia 
łalność Komisji Pro Russia!... 

Kurjer Poranny (120) porusza bar- 
dzo aktualne obecnie zagadnienie losu 
dzieci, które w tym roku miały trafić 
do pierwszej klasy gimnazjalnej: 

Z początkiem roku szkolnego 1932—33 
przewiduje się zniesienie wszystkich pierw- 
szych kłas w gimnazjach państwowych. W 
miejscowościach o większem skupieniu pań- 
stwowych szkół średnich, pozostawiona bę- 
dzie w jednem z gimnazjów klasa pierwsza 
dla uczniów, którzy zostaną na drugi rok. 

W gimnazjach prywatnych w roku 1932 
— 1933 mogą być jeszcze prowadzone kia- 
sy — pierwsza i wstępna, ale państwo nie 
będzie zwracało kosztów kształcenia w tych 
klasach dzieci urzędników państwowych, 
gdyż nie będą one już posiadały praw gimn. 
państwowych. 

Tendencją ministerjum jest, by już w tym 
roku masę młodzieży, napływającą stale do 
pierwszej klasy gimnazjów państwowych, 
skierować do V-tych oddziałów szkół pow- 
szechnych. Rzecz prosta, muszą więc po- 
wstać nowe oddziały. 

Łatwo przewidzieć trudności, które 
staną na przeszkodzie wykonaniu tego 
planu. Przedewszystkiem inteligencja 
niechętnie oddaje swe dzieci do szkół 
powszechnych, które nie mogą zapew- 
nić troskliwszej opieki wychowawczej. 
Po drugie wielki kłopot będzie z loka- 
lami szkolnemi. 
„Sprawa ta ma być rozwiązana w ten spo 

sób, że do lokali zwolnionych dzięki likwi- 
dacji kłas 1-szych, przeniesione iędą VII od- 
działy szkół powsz., a na ich miejsce pow- 
staną w tych szkołach podwójne V oddziały. 
Na dyrekcje gimnazjów włożono obowiązek 
jaknajdokładniejszego informowania zgłasza- 
jącej się młodzieży o znajdujących się w 
danej miejscowości szkołach powszechnych, 
oraz kierowania jej do tych szkół. 

Trzeba stwierdzić, że pomimo tych za- 
rządzeń istnieje poważne niebezpieczeństwo, 
1ż znaczny procent młodzieży mającej w ro- 
ku 1932 — 33 rozpocząć naukę szkolną, po- 
zostanie poza murami szkolnemi. 

Niezawodnie, tak się też i stanie. 
Dziennik podaje nązwy gimnazjów w 
Warszawie — męskiego i żeńskiego, 
które zachowają pierwsze klasy dla 
drugorocznych. Należy spodziewać się, 
że i Kuratorjum wileńskie zechce za- 
wczasu poinformować społeczeństwo 
o projektowanych zmianach. Łector. 

   



0 dwóch gatunkach miłości 
GDCZYT ZDZISŁAWA KLESZCZYŃSKIEGO W „LUTNI" 

Wynalazek Gutenberga dokonał 
przewrotu w dziejach naszej kultury, 
ale dziś z żalem stwierdzamy, że po- 
waga słowa drukowanego jest za- 
chwiana. Widzimy, że pisarz szuka co 
raz częściej bezpośredniej drogi do 
czytelnika, że pragnie osobistego z 
nim zetknięcia. Albowiem i pisarz i 
czytelnik tęsknią za słowem żywem. 
Stąd rodzi się chęć przemawiania.. 

Takiemi słowy wyjaśnił Zdzisław 
Kleszczyński pobudki, dla których 
wystąpił ze swoim odczytem. 

Odczyt nosił pociągający i zagad- 
kowy tytuł: 

— Miłość przez małe m. i przez 
wielkie M. 

Tematem jego — dwie formy mi- 
łości: jedna — pospolita i plugawa, 
panosząca się dziś w naszem życiń, 
miłość przez małe m; druga — wiel- 
ka i heroiczna, do której coraz sil- 
niej zaczynamy tęsknić, Miłość przez 
duże M. 

Po wielkiej wojnie zaszły różne 
zmiany w życiu polskiem. Nasza nie- 
woła była, jak kieson. Wyszliśmy z 
niego, i świeże powietrze odurzyło 
nas. Niedojrzali duchowo do niepod- 
ległości, żyjemy z dnia na dzień, od- 
dawna spragnieni obcowania z wiel- 
ką Cosmopolis. Sybarytyzm i właści-- 
wa Słowianom żądza uciech — oto, 
co pleni się w naszem życiu. My, któ- 
rych usta pełne Kościuszków i Reyta- 
nów, my którzy przechowujemy  sta- 
re meble ryngraty, i którzy wszyst- 
kie kobiety całujemy w rękę — wkro- 
czyliśmy z zgiełk jazzu, sensacyj i gro 
szowej erotyki. My —to znaczy inteli- 
gencja polska, dumna z tego, że w34po 
chodzi ze szlachty, my — reprezentan 
ci polskiej kultury. 

Miasta nasze są zepsute, stolice 
šparšzywiale. Niegdyś przed rozkłado 
wem działaniem miast broniły nas zba 
wienne wpływy wsi, jej kosy i sier- 
py, w pracy dzwoniące. Nad kakofo- 
nję tanecznej muzyki wybijał się tu- 
pot chłopskich pracowitych nóg. Dzi- 
siaj skręca się wieś w kleszczach 
straszliwej konjunktury gospodarczej: 
koń przecie kosztuje tyle, co setka lu- 
ksusowych papierosów! A my zanie- 
dbujemy budowę szkół, dajemy nato- 
miast wsi ostatnie przeboje: 

— Nie gryź mię w usta, zwierzę 
ty! (Słowa Salomona Zawiszy, muzy- 
ka Leszka Purcelbauma). 

Dekadencja tedy wywiera niszczą- 
cy wpływ i na niższe warstwy narodu. 
i wpływ ten szczególnie zgubny jest 
w sprawach miłości. 

Żeromskiego dzieli od nas tylko 
wielka wojna — ale w tem jest wszy- 
stko. Tragedja Ewy przestała być dzi- 
siaj tragedją: nowoczesna Ewa topi 
ja w cocktailu i na dancingu. A Po- 
chroń spospolitował się całkiem: to 
gigolo. I oto do polskiego domu przy 
chodzi dziś czerniawa młodych ludzi, 
z którymi panna idzie na dancingi, tań 
cząc i pijąc, aż jej się w głowie wszy 
stko zakręci. Wszystko — nawet te 
nasze zatargi o krzesło i zatargi 0 
kobietę. I w czadzie dancingu, w tym 
klimacie miłości przez małe m 
dziewczę zapomniało, 0 co właściwie 
w życiu chodzi. 

O cokolwiek pomawiać będziemy 
dawne kobiety polskie, stwierdzić mu- 
simy jedno: rodziły one żołnierzy i 
szanowały rzeczy czcigodne. Ich potę- 
ga moralna i ich gatunkowa wyż- 
szość nad współczesną kobietą polską 
— dobrze jest nam znana. Ale w ro- 
ku 1932 warto ją przypomnieć. 

Dlaczego? Albowiem popełniamy 
dziś kardynalny błąd: chcemy mieć 
wielkie państwo, a zanjedbujemy mo- 
ralność obywateli. 

  

JÓZEF BABIARZ 

3 MAJ w OKOPACH 
(Wspomnienia z walk I-ej Brygady 

"nad Nidą). 

W drugiej połowie kwietnia 1915 
r. kompanja nasza zajmuje okopy, od- 
dalone o 300 kroków od brzegu rzeki 
Nidy. Tuż na przeciwnym brzegu znaj- 
duje się okop rosyjski. 

Jest to rodzaj placówki, 
niętej naprzód i połączonej rowem 
lącznikowym z główną linją okopów 
rosyjskich, położonych daleko na wzgó 
rZU. 

Za wzgórzem leży m. Pińczów; 
— widać tylko szczyt wieży jego ko- 
ścioła i kilka domów. Daleko na le- 
wo, osłonięte mgłą, sterczą ruiny zam- 
ku Chęcińskiego. 

wysu- 

Ciepłe kwietniowe słońce wywa- 
bia nas z ziemianek na świat Boży. Po 
spędzeniu długich tygodni w dusznych, 
wiejskich chatach i wiłgotnych  zie- 
miankach — odczuwamy całe piękno 
budzącej się do życia przyrody i roz- 
kosz ciepłych promieni wiosennego 
słońca. Wszystko nas zachwyca i ra- 
duje: i śpiew skowronka gdzieś pod 
obłokami, i płaczliwe zawodzenie cza- 
jek, krążących nad łąką, i jasną ziele- 
nią pokrywające się łąki i pola. 

W okopach naszych zapanowało 
życie. Wszędzie słychać ożywione roz 
mowy, żarty i śmiechy. 

Borysławiak z drugiego plutonu 
wychodzi z ziemianki z harmonią i wy- 

Gdzie niema czystego powietrza, 
usycha miłość. Usycha w życiu i w 
literaturze.. Usycha w życiu, bo nie 
chce się zgodzić na detronizację i zo 
stać tylko rozrywką entre cinq et sepi. 
Usycha w literaturze, bo wielka mi- 
łość pobudza dziś ludzi do śmiechu. 
Usycha nawet w marzeniach młodzień 
czych, albowiem najmłodsze 
nie, dostatecznie cyniczne, ale nie- 
pozbawione humoru, zauważyło, że 
Oda do młodości nie rymuje się z 
rumbą. Usycha miłość przez duże M. 

Panoszy się zato miłość przez małe 
m. Egoistyczna jak stary skąpiec, nie- 
uczciwa, jak szuler, niedotrzymująca 
przysiąg, jak renegat, — jest ona nie- 
odpowiedzialna, antyspołeczna i bez- 
płodna. Ale jest jednocześnie zaraźli- 
wa jak grypa: zaraża masy, zniepra- 
wiając narodowy charakter. 

Odkąd kobieta parsknęła śmiechem 
w nos na brzmienie słowa „kapłanka 
i zaczęła się zbyt długo namyślać 
nad słowem „matka“ — o dziwo! —- 
na cudowny dźwięk słowa „kochan- 
ka* już my przestaliśmy reagować. 
To są zatrute owoce miłości przez 
małe m. 

* 

„Chciałbym zobaczyć świtanie no- 
wych dni, kiedy wymierzymy coup de 
grace miłości przez małe m. — paro- 
dji rybiego tarła — przykrzącej się 
dziś już fordanserom, i wkroczymy 
w nowy, heroiczny okres Miłości 
przez duże M, w którym wszystko, co 
pokochamy, zarówno bliźnich odmien- 
nej płci, jak wielkie symbole, — na- 
przykład ojczyznę — stanie się pięk- 
nę i uskrzydlone, godne nietylko wier- 
szy, ale także ostatniej kropli krwi 
poety“. 

+ 

Oto są myśli i obserwacje Zdzi- 
sława Kleszczyńskiego, podane we 
iragmentarycznym i  pobiežnym skró- 
GE 

Odczyt świetnego pisarza i ielje- 
tonisty olśnił i porwał publiczność 
swoją podwójną wartością: formą i 
treścią. Skonstruowany przez przenik- 
liwego postrzegacza i psychologa, 
który wie, jak trzeba przystąpić i do 
audytorjum i do czytelnika, odznaczał 
się odczyt Kleszczyńskiego tem, że był 
równie doskonały, jako przemówienie, 
i jako essay literacka. Prelegent z 
wielką umiejętnością i wytwornym 
umiarem umiał, gdzie trzeba, posłużyć 
się tym gatunkiem dowcipu, który jest 
wysokiej klasy i tą ironją, w której 
nie było ani goryczy ani zjadliwości. 
Ale dowcip był jedynie środkiem ko- 
niecznym, by utrzymać w ciągłem na- 
pięciu uwagę publiczności i dzięki te- 
mu podać jej rzeczy poważne i waż- 
ne, te rzeczy, które stanowiły właśnie 
istotę i cel odczytu. 

Że są one ważne i doniosłe, że pre- 
legent naprawdę dał głęboką diagnozę 
choroby, która nas trawi — o tem po- 
wierzchowny nawet skrót powyższy 
dostatecznie przekonywa. iw. 

Sprawozdanie niniejsze, ze względów te- 
chnicznych, niezależnych od Redakcji, uka- 
zuje się z kilkudniowem opóźnieniem. 
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Klinika Chorób Dziecięcych U. 5. B. 
(Antokol, Szpital Wojskowy) 

przyjmuje dzieci na Kolcńje w Druskienikach 
Informacje w godzinach 10—12. Tel. 221. 

pokole-- 
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Tajemnica willi w Brzuchowicach 
PROCES RITY GORGONOWEJ 

KOBIETA NIE MOGŁA ZAMORDOWAĆ 
LUSI ZAREMBIANKI? SENSACYJNE 

ORZECZENIE BIEGŁYCH 
Budzący olbrzymie zainteresowanie opinji 

publicznej proces Rity Gorgonowej dobiegi 
końca. W ubiegłą sobotę przewód sądowy 
został zamknięty, a rozprawa odroczona 'do 
poniedziałku. Ostatni dzień przewodu sądo- 
wego, poświęcony był wysłuchaniu opinii 
biegłych, które są tak sensacyjne i nieocze- 
kiwane, iż niewątpliwie moga spowodować 
zasadniczy zwrot w procesie, kierując go na 
zupełnie nowe tory. 

Oto w streszczeniu główne tezy orzeczeń 
biegłych: 

Biegły dr. Piro stwierdza, że śmierć Ś. p. 
Lusi Zarembianki nastąpiła wskutek ciężkich 
ran na głowie. Stwierdzono również, że bło- 
na dziewicza Lusi była częściowo przerwa- 
na. Pewne obrażenia wewnętrzne w po- 
chwie zadane zostały tępem narzędziem, al- 
bo w stanie agonji Lusi, albo . już po jej 
Smierci. 

Na podstawie tych danych dr. Piro sta- 
wia tezę, że na Lusi dokonano morderstwa 
na tle lubieżności. 

SPRAWCĄ BYŁ MEŻCZYZNA 
Z kolei rzeczoznawca stwierdza, że rany 

na głowie nie pozostawiają watpliwości, co 
do pochodzenia od ciężkiego narzędzia, przy 
czem wydaje mu się niemal wykluczonem, 
by narzędziem tem mógł być  znałeziony 
obok basenu dżagan. To samo stwierdzają 
pozostali rzeczoznawcy. Na pytanie obroń- 
cy Axera, czy morderstwo mogło być doko- 
папе przez mężczyznę, czy przez kobiete, 
rzeczoznawca dr. Piro odpowiada: raczej 
przez mężczyznę. 

Chemik Westialewicz, który badał ślady 
krwi na futrze, chusteczce i koszuli Gorgo- 
nowej stwierdza, że hipoteza, jakoby była 
to krew Lusi, nie wytrzymuje krytyki. Są 
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25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII 
W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. Gorzuchowskiego 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9. : 

50 premji po 10.000 zt. 
Znacznie zwiększona ilość wygranych 

CENA 1/4 losu 10 zł. 

” 1 / 2 ” 20 zł. 

„ całego „ 40 zł. 

to ślady krwi Gorgonowej. Równocześnie 
ekspertyza ustaliła, że białe plamy na futrze 
Gorgonowej nie pochodzą od świecy jak wia 
domo, znaleziono obok basenu zakrwawioną 
świecę, przyczem oskarżenie twierdzi, że 
była te świeca z pokoju Gorgonowej). Wre- 
szcie jeszcze jedno: ekspert dr. Opienski, 0- 
šwiadcza, że w popiołach z pieców, nie zna- 
leziono żadnych śładów koszuli, którą wedle 
aktu oskarżenia miała spalić Gorgonowa. 

SENSACYJNE WNIOSKI OBRONY. 
Rezultaty ekspertyzy tak co do Lusi, jak 

co do Gorgonowej, przemawiające wyraź- 
nie na korzyść oskarżonej, wywołały na sali 
olbrzymie wrażenie. Wśród ogólnego pod- 
niecenia obrońca mec. Axer zgłasza wniosek 
o odczytanie aktów sprawy Neubertowny, 
zamordowanej w Lewandówce pod Lwowem 
(po morderstwie Lusi) w okolicznościach, 
przypominających mord brzuchowicki. Zkolei 
p. Axer stawio wniosek o zbadanie poczytal- 
ności Stasia Zaremby. 

LIST ERWINA GORGOMA. 
Przewodniczący oświadcza, że trybunał 

ogłosi decyzję co do tych wniosków w po- 
niedziałek. Na zakończenie obrad przewodni 
czący odczytuje list Erwina Gorgona, ręża 
oskarżonej, pisany do sądu z Ameryki. W 
liście tym Gorgon charakteryzuje Gorgono- 
wą jako dobrą żonę i wzorową matkę. Pe- 
wna porywczość nie daje — jego zdaniem — 
żadnej podstawy do przypuszczenia, by mo- 
gła popełnić zbrodnię. 

ODROCZENIE ROZPRAWY 
DO 14-GO В. М. 

LWÓW. PAT. — Poniedziałkowa rozpra- 
wa w procesie Gorgonowej rozpoczęła się z 
półgodzinnem opóźnieniem. Po przybyciu try 
bunału przewodniczący oświadczył, iż wczo- 
raj zwrócili się do niego rzeczoznawcy che- 
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cztą Konto pocztowe 80.365.    
Śmiały napad na listonosza pieniężnego 
NA KLATCE SCHODOWEJ PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 69. 
WILNO. Wczoraj w godzinach po- 

południowych dokonano zuchwalego 
napadu na funkcjonarjusza urzędu P.- 
T. Wilno I, Antoniego Cybulskiego, za 
jętego doręczaniem przekazów poczto- 
wych dla emerytów. Gdy Cybulski po 
doręczeniu pewnemu adresatowi w do- 
mu przy ul. Kalwaryjskiej 69 zeszedł 
ze schodów i skierował się na parter, 
ku drzwiom irontowym, został uderzo- 
ny z tyłu jakiemś twardem narzędziem, 
na szczęście bez gorszych następstw. 
Gdy obrócił się, dojrzał mężczyznę z 
siekierą w ręku, zamierzającego się do 
ponownego ciosu. Cybułski nie tracąc 
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grywa w okopie różne melodje, któ- 
rych echo rozbrzmiewa po polach. 

W okopie rosyjskim również wi- 
dać ruch. Na odgłos harmonji nieśmia- 
ło wysuwają się głowy żołnierzy ro- 
syjskich. : 

Wesoły nastrój i wiosenne słońce 
tak nas usposabia pokojowo, że nie 
strzelamy do nich i pozwalamy im słu- 
chać naszą muzykę.. To ich ośmiela i 
coraz więcej wychylają się z okopów, 
aż wreszcie jeden z nich wychodzi na 
brzeg a za nim inni. 

Jest ich już kilkunastu na brzegu — 
stoją bez płaszczów i bez broni i przy 
słuchują się dźwiękom harmonii. 

Nasz Borysławiak, zachęcony zwię- 
kszoną liczbą słuchaczy, wychodzi z 
harmonją z okopu, siada na dachu zie- 
mianki i jeszcze ochotniej wygrywa. 
Znów jakiś marsz, potem walc a wre- 
szcie kozak. Tego już żołnierze rosyj- 
scy nie wytrzymują. Z początku przy- 
tupują nogami do taktu, a wkońcu kil- 
ku z nich zaczyna tańczyć. 

Wychodzimy i my z okopów i przy- 
glądamy się temu, jak na wojnę dość 
ciekawemu, widowisku. 

Naraz jeden z grupy moskali pod- 
chodzi parę kroków naprzód, przykła- 
da ręce do ust, na kształt tuby i woła 
przeciągle po polsku: 

— Skąd jesteście? 
— Ze Lwowa! — Z Sosnowca! — 

Z Kielc! — Z Krakowa! — padają od- 
powiedzi z naszych okopów. 

— Ja z Lublina! Jest nas tu dużo z 
Lubelskiego! — woła żołnierz rosyjski. 

Rozmowa urywa się i milknie har- 
monja. 

przytomności, pochwycił bandytę za 
rękę i począł wołać o ratunek. Pośpie- 
szył mu na pomoc patrolujący na ulicy 
Kalwaryjskieį posterunkowy, który 0- 
podal właśnie przechodził, niemal ró- 
wnocześnie nadbiegło dwu innych po- 
sterunkowych. 

Napastnika ujęto. Jest to niejaki 
Stanisław Nurkowski zamieszkały przy 
ul. Trębackiej 41. Na miejscu napadu 
znaleziono małą siekierkę, porzuconą 
przez napastnika, a także kapelusz, nie 
będący własnością Nurkowskiego. — 
Świadczy to, iż miał on wspólnika, któ 
rego jednak napadnięty Cybulski nie 
zauważył. Cybulski miał jeszcze przy 
sobie w chwili napadu gotówkę w kwo 
cie 7.000 złotych. Natychmiastowej po 
„mocy posterunkowego zawdzięcza, iż 
uszedł z życiem. Rabuś został odprowa 
dzony do 4 komisarjatu, a następnie 
osadzony w więzieniu na Łukiszkach. 

Grozi mu sąd doraźny. 

micy z prośbą o ponowne wysłuchanie ich 
opinji. Motywowali oni swą prośbę tem, że 
poprzednia ich opinja została źle zrozumia- 
na a z sądowych sprawozdań prasowych 
mógiby ktoś odnieść wrażenie, iż rzeczo- 
znawcy chemicy nie przeprowadzili badań 
krwi na podstawie stojących im do dyspo- 
zycji metod i że nie mogą wydać definityw- 
nego orzeczenia. 

Wobec powyższego przewodniczący po- 
prosił na wstępie poniedziałkowej rozprawy 
rzeczoznawców chemików o wypowiedzenie 
swych uwag. Rzeczoznawca chemik pr. West 
falewicz zaznaczył, że zbadanie krwi doko- 
nane było metodą Lardeca, której wyniki 
przez szereg lat były miarodajne dla orze- 
czeń sądowych. Później metoda ta zastąpio- 
na została nową, która w poszczególnych 
wypadkach kwestjonowała wyniki metody 
Lardeca. Po oświadczeniu drugiego rzeczo- 
znawcy, pr. Westialewicz stwierdził pono- 
wnie na zapytanie przewodniczącego, — że 
badanie poczynione zostało tylko jedną me- 
todą, zaś druga próba kontrolna mogiaby 
wydać inne wyniki. 

Następnie przewodniczący ogłosił posta- 
nowienie trybunału w sprawie złożonych w 
sobotę wniesków prokuratora i obrony. — 
Sąd postanowił odrzucić wszystkie postawio- 
ne wnioski a dopuścić jedynie dowód z akt 
prokuratora w Katowicach, dotyczący spra- 
wy świadka Haiemby. Ponadto trybunał po- 
stanowił przesłać do Państwowego Instytutu 
Higjeny w Warszawie, którego kierownikiem 
jest pr. Hirszfeld, szereg przedmiotów ze śla- 
dami krwi, celem ponownego ich zbadania. 

W związku z tem przewodniczący zazna- 
Cczyi, że przerywa rozprawę do dnia 14 bm. 
g. © rano. 

    

PRAWO BOGACTWA 
Jesteśmy stworzeni na to, abyśmy 

byli szczęśliwi. Błąd nasz polega na 
tem, że nie wierzymy w prawo boga- 
ctwa i że dusze swoje tak zacieśnia- 
my i ograniczamy od źródeł bogactw, 
że nie mogą one do nas dotrzeć, in- 
nemi słowy że ignorujemy prawo przy 
ciągania. Bogactwo nie może przyjść 
do nikogo, czyj duch jest ciasny, po- 
gnębiony, powątpiewający i pesymi- 
styczny. Powodzenie jest dziełem du- 
cha twórczego. Duch napełniony lę- 
kiem, powątpiewaniem, niedocenia- 
niem własnej siły, przeczy samemu so 
bie i nie tworzy, ale burzy, wyklu- 
cza powodzenie i odpycha od siebie 
siłę spływającą ku niemu. Nasze po- 
wątpiewania i troski zubożają nas. 

Trzeba wychować samego siebie 
ku temu, aby się umiało dźwignąć po 
nad myśli o ubóstwie, brakach, nie- 
doli. 

Ta nieco amerykańska recepta i 
tłumaczenia na język praktyczny zna- 
czy poprostu: silne postanowienie 
dojścia do pewnej zamożności, praca, 
stały wysiłek, umiarkowanie, w wydat 
kach, przezorność, myśl o jutrze, za- 
bezpieczenie przyszłości w najdostęp- 
niejszej dla nas postaci, a mianowicie 
— drogą zawarcia Ubezpiecze- 
nia žyciowego w P. K. 0.. 

Napiszcie do Centrali P.K.O. w 
Warszawie, a otrzymacie życzliwe ra 
dy i wskazówki, jak zawrzeć ubezpie- 
czenie, które doprowadzi Was do po- 
siadania kapitału, zabezpieczającego 
przyszłość. 3 

OKRUCIENSTWA  WOjJNY DOMO- 
WEJ W MANDŻURII 

Walki pomiędzy nowemi wojskami 
mandżurskiemi, a oddziałami starogi- 
ryńskiemi trwa nadal, przyczem gwał- 
ty stosowane są w dotychczasowej mie 
rze. Mandżurskie wojska energicznie 
wyłapują szpiegów, których niemiło- 
siernie się karze. W mieście Fudzjada- 
nie schwytano w tych dniach dwóch 
Chińczyków, u których znaleziono broń 
i dokumenty kompromitujące. Sąd 
wojskowy obu aresztowanych skazał 
na śmierć. Głowy straconych powie- 
szono na płocie miejscowego parku. 
Obok ściętych głów zawieszono ogło- 
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25 Polskiej Państwowej 

Loterji Klasowej 

160.000 losėw na ktėre pada w 

pięciu klasach 80.000 wygranych 

i 211 premii. 

Cena całego losu wraz z kosz- 

tami wynosi w każdej klasie 40 zł. 
Nzjwiększa wygrana w szczęśli- 
wym wypadku 1000.0608 złotych 

(Miljon złotych) 

W pierwszych czterech klasach 

4 wygrane po 60.000 zł 

4 » „ 30.070 zł 

д „ 15000zł i t. p. 
razem 14000 wygranych oraz 160 pre- 
mij po 1,000 zł. 

W PIĄTEJ KLASIE    1 premia 200,000 złotych 

50 premij po 10,000 . 
1 wygrana _—300,900 . 

1225 150,000 | 
Į Ę 100,000 » 
123 75,00 > 4 
2 wygrane po 50,000 . 
6 . 25.000 - 

8 $ 20.000 » 

20 % 15,000 » 

30 » 10,000 * 
81 2 5,000 + 

150 5 3,000 5 
500 # 2,600 —. 

1.185 5 1,000 5 

61064 |, 2504 
DATY CIĄGNIEŃ 

I klssa 19 i 20 maja 

Il „ 16i 17 czerwca 

Ш „ 14115 Нрса 

IV „ 11112 яетрша 

М „ od9 wrzešnia do 12 paž- 
dziernika 1932 r. 

OŚWIADCZENIE 

Doszła nas, niestety, zbyt późno — wia- 
domość o napaściach skierowanych przeciw 
osobie dr. Augusta Lorii, ogólnie szanowa- 
nego i wysoce cenionego lekarza, Ordynu- 
jacego od dwudziestu blisko lat w Marien- 
badzie. W niczem z prawdą niezgodne te 
oskarżenia opublikowane na łamach „Głosu 
Narodu' z dnia 15 . 5. 1930 roku zostały 
zawistną ręką rozesłane do wszystkich nie- 
mal lekarzy w Polsce. Dotariy one również 
do praskiej Izby Lekarskiej, która z urzędu 
przeprowadziła dochodzenia w tej sprawie. 
Dokumentem z daty dnia 20 6. 1931 roku 
L. 531 stwierdziła Izba Lekarska w Pradze, 
że w oskarżeniach, zawartych w artykule 
„Olosu Narodu“ niema słowa prawdy. 

Jako wieloletni pacjenci. dr. Lorii, ocenia- 
my w całej pełni bezpodstawność tych ni- 
czem nieuzasadnionych wystąpień oraz krzy 
wdę wyrządzoną człowiekowi wyjątkowej 
prawości, a zarazem! lekarzowi o głębokiej 
wiedzy i doświadczeniu. Uważamy za swój 
obowiązek publicznie zaprotestować przeciw 
niezrozumiałym i bezpodstawnym oskarże 
niom, skierowanym przeciw dr. Lorii, wyra- 
żając przytem czcigodnemu lekarzowi głębo 
ką wdzięczność za jego niezwykle sumien- 
ną, umiejętną poradę i przyjacielską opie- 
kę. 

Bogusz Adam, ziemianin Darewlany, k. 
Buska, inż. Jan Bolechowski Warszawa, — 
Cieński Włodzimierz, ziemianin, prezes Zw. 
Ziemian Lwów, Cieńska  Włodzimierzowa, 
ziemianka Lwów, Dzieduszycka hr. Marja,— 
ziemianka, Lwów, Lednicki Aleksander, — 
Warszawa, dr. Lisocki Zygmunt, adwokat, 
Kraków, Osińska Salomea, Warszawa, Mi- 
szczyński Leon przemysłowiec, Kraków, dr. 
Pańczyszyn Marjan, lekarz, Lwów, Piotrow 
ski Kazimierz, em. dyrektor Wydz. Kraj. — 
Lwów, dr. Petrusewiczowa Marja lekarz — 
Wilno, inż. Róg Anastazy Kazimierz, dyr. 
Т-ма rob. inżyn. sp. akc. Warszawa, inż. 
Rolie Karol, senator R. P., b. prezydent m. 
Krakowa, Rollowa Anna, Kraków, ks. nietro 
polita Andrzej hr. Szeptycki — Lwów, Szyt 
mman Arnold, dyrektor tetarów Polskiego i 
Małego w Warszawie,. 

  

szenie, w którem zaznacza się, że taki 
sam los spotka każdego, kto odważy 
się przeciwstawić się rządowi mandżur 
skiemu. 

  

A więc mamy przed sobą Polaków! 
Opanowuje nas dziwne uczucie. 

Wzruśzenie ściska gardła a w umy- 
słach budzą się refleksje, przypomina- 
jące nam całą rzeczywistość naszej tra 
gedji narodowej. 

Stoimy jakiś czas w milczeniu, jak- 
by jedne i te same myśli przytłoczyły 
nasze serca i nie wiemy o czem z so- 
bą mówić. 

Przygnębiające milczenie przerywa 
jeden z Lubliniaków, wołając: 

— Zagrajcie co jeszcze! 
Znów odezwały się skoczne tony 

harmonji z naszej strony i zawirowa- 
ły pary tańczących z tamtej. 

Nagle nad naszemi głowami sły- 
szymy gwałtowny gwizd pocisku ar- 
matniego i równocześnie nad tańczą- 
cymi pęka szrapnel. Po nim drugi i 

trzeci. В 

Żołnierze rosyjscy kryją się do oko 
pu, lecz po chwili jeden z nich wycho- 
dzi i woła: 

— Nie strzelajcie do nas i my do 
was nie będziemy! Dobrze? 

— Dobrze, dobrze! — odpowiada- 
my z ochotą. / 

Zawieramy „zawieszenie broni“). 
Od tego dnia chodzimy swobodnie 

po okopach, przechodzimy w kilku 
przez łąkę na brzeg rzeki, rozmawiamy 
z rodakami i wymieniamy na znak 
przyjaźni papierosy i konserwy. 

Nie trwa jednak ta sielanka długo. 
W kilka dni później zawiadamiają nas 
Lubliniacy, że zostaną zmienieni przez 
strzelców syberyjskich. Przestrzegają 
nas byśmy byli ostrożni i nie wycho- 
dzili z okopów. 

Na drugi dzień istotnie 
ich, a nowa załoga już od świtu wita 

zmieniają 

nas celnemi strzałami. Oczywiście 
nie pozostajemy im dłużni i polujemy 
pilnie na każdy, najmniej nawet wi- 
doczny cel w ich okopie. 

Po dwóch dniach jednak obie stro- 
ny nuży ta strzelanina bez widocznych 
skutków. Przestajemy do siebie strze- 
lać, ale z okopów nie wychodzimy. 

Sytuacja taka trwa do 3-go maja. 

Rocznicę konstytucji 3-go maja re- 
zerwy nasze, kwaterujące we wsi, ob- 
chodzą uroczyście. Dzień jest ciepły i 
słoneczny. Siedzimy w okopach, wy- 
grzewamy się w słońcu i przysłuchu- 
jemy się dźwiękom pieśni narodowych, 
wygrywanych we wsi przez naszą ог- 
kiestrę pułkową. 

Przed południem z dowództwa ba- 
taljonu otrzymujemy oryginalny roz- 
kaz. Mamy mianowicie zachowywać 
się w okopach jaknajbardziej hałaśli- 
wie. Możemy śpiewać, krzyczeć, strze- 
lać na wiwat, jednem słowem robić 
wszystko, ażeby moskale wiedzieli, że 
u nas święto. ‚ 

Nie bardzo zastanawiamy się nad 
tem, dlaczego moskale mają o tem wie- 
dzieć, ale rozkaz wypełniamy sumien- 
nie. 

A więc po kilku okrzykach: „Niech 
żyje Niepodległa Polska!*, „Niech żyje 
Konstytucja 3-go maja!*, „Niech żyje 
Komendant!" i t.p., oraz po kilku sal- 

wach w górę na wiwat, rozpoczynamy 
śpiewy. Śpiewamy naprzód „Mazurek 
3-go Maja*, potem wszystkie pieśni 

narodowe, a wkońcu sięgamy do na- 
szego repertuaru legjonowego. A re- 
pertuar to bogaty! Czego w nim nie- 
ma?! Krakowiaki, oberki, kujawiaki, 
piosenki ludowe, góralskie, kabareto- 
we — jednem słowem wszystkie pio- 
senki, jakie brać legjonowa przynio- 
sta z sobą do Legjonów ze wszystkich 
stron Polski. Wszystkie one zdobyły 
sobie już prawo obywatelstwa u nas 
i stały się piosenkami żołnierskiemi. 

Śpiewamy tak cały dzień, przepła- 
tając śpiewy salwami karabinowemi i 
okrzykami na wiwat. 

Z okopu rosyjskiego nie pada ani 
jeden strzał. Widocznie Rosjanom po- 
dobają się nasze piosenki i nie chcą 
je przerywać. 

O zmierzchu otrzymujemy nowy 
rozkaz. Mamy stanąć w pogotowiu z 
karabinami przy strzelnicach, ale śpie- 
wów nie przerywać. 

Domyślamy się już teraz, że piosen 
ki nasze, prócz uczczenia rocznicy Kon 
stytucji 3-go maja, mają jeszcze jakis 
inny cel. Spodziewamy się jakiejś akcji 
dywersyjnej z naszej strony, jakiegoś 
ataku, lub wypadu. 

Domysły nasze okazują się słuszne. 
Po chwili bowiem dowiadujemy się, że 
niebawem nastąpi główna atrakcja dzi 
siejszej uroczystości. 

Oto kompanja porucznika Dęba ma 
w nocy urządzić wypad na placówkę 
rosyjską i zabrać jej załogę do niewoli. 

I istotnie, około godziny,10-ej wie- 
czorem spostrzegamy na tle, szarego 
jeszcze po zachodzie słońca nieba, 
długi szereg sylwetek żołnierzy, zmie- 

rzający od strony wsi w kierunku na- 
szych okopów. 

W pierwszej chwili sądzimy, że to 
jakaś kompanja idzie na zmianę. Kie- 
dy jednak podchodzą bliżej — pozna- 
jemy kompanię por. Dęba. 

Idą na wypad. Bez płaszczów i bez 
rynsztunku, z karabinami tylko i bag- 
netami. Mijają nasze okopy, przecho- 
dzą przez zasieki z kolczastego drutu, 
kierują się w stronę rzeki i nikną w 
ciemnościach nocy. 

Śpiewamy dalej, ale równocześnie 
wytężamy wzrok i słuch w stronę oko 
pu rosyjskiego. 

Serca nasze biją gwałtownie, myśli 
pracują gorączkowo a oddechy tamtt- 
je niepokój o los swoich. 

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, 
jak długo trwa wyczekiwanie. Każ- 
da minuta dłuży się w nieskończoność. 

Nagle od strony rzeki pada strzał. 
Jeden, drugi a zaraz po nich zgiełk 
przeraźliwych głosów żołnierzy rosyj- 
skich: 

— Nie bij! Zdajusia! i t.p. 

Przerywamy śpiewy i zamieramy 
w milczeniu. Na brzegu zalega cisza i 
znów parę minut, długich, jak wiecz- 
ność, wyczekiwania. : 

Wreszcie od strony rzeki dochodzą 
nas jakieś głosy. Zrazu przytłumione, 
stają się z każdą chwilą wyraźniejsze, 
a wkońcu rozróżniamy już wyraźnie 
rozmowę naszych. Rozmawiają weso- 
ło; — słychać nawet śmiechy i żarty. 

Odetchnęliśmy! Kompanija wraca! 

Długi szereg sylwetek znów prze- 
chodzi przez zasieki w stronę naszych 

4
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Moniki 
ВЯПЖЕРОББЕШЙВИЕС! 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

z dnia 2 maja 1932 r. 
Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: +13. 

Temperatura najwyższa: - 16. 

Temperatura najniższa: --9. 

Opad w mm: 0,2. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotne opady. 

Wscnód słońca g. 425 

Zzchód słońca g. 1930 

MIEJSKA 
— Obniżenie kar za zwłokę. Z Izby Rze- 

mieślniczej w Wilnie dowiadujemy się, że w 

numerze 37 Dziennika Ustaw R. P. z dnia 
30 kwietnia br. ukazało się Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. 
(poz. 377), obniżające kary za zwłokę, po- 
bierane od składek do Powszechnego Zakła- 
du Ubezpieczeń Wzajemnych z 2 procent do 
wysokości 1 procent miesięcznie. 

Obniżka ta obowiązuje od 1 maja 1932 
r. do 1 maja 1933 r. 

— Bezrobocie. W ub. tygodniu stan bez- 
robocia uległ dalszej zniżce, tak, że obecnie 
na terenie miasta mamy 5.867 bezrobotnych. 

—Zasłabnięcia zakaźne. Obecnie choruje 
w Wilnie na choroby zakaźne 76 osób. Ty- 
ius prawie nie jest notowany. 

AKADEMICKA 
— Sodalicja Marjańska Akademiczek U. 

S. B. podaje -do wiadomości wszystkim człon 
kiniom, że w czwartek dnia 5-go maja w ka 

plicy M. B. Ostrobramskiej odbędzie się o 
godz. 9-ej rano ogólno-sodalicyjna Msza św. 
Prosimy wszystkie sodaliski o przybycie. 

— Akademicka Pielgrzymka do Kalwarji. 
odbędzie się w dniu Wniebowstąpienia (5 
maja, we czwartek) zbiórka w kościele Św. 
Jana o godz. 9 rano (Msza św.). Początek 
pielgrzymki w Kalwarji przy wieczerniku o 
godz. 12. Przewidywany powrót na godz. 
5-tą po poł. O udział w tej pielgrzymce pro- 
szą koleżanki i koledzy. 

Sodalicja Marjańska Akademików Odro- 
dzenie, Sodalicja Marjańska Akademiczek, 
Koło Misyjne, K. Conradia, Juwentus Chri- 

stjana. 2 
TOWARZYSKA. 

Dnia 30 kwietnia r.b. w kościele Św. Ja- 
na w Wilnie, został zawarty i pobłogosławio 

Wirówki „BALTIĆ” 
różnej wielkości 

oraz naczynia i przybory mleczarskie 
poleca 

ZYGMUNT 
NAGRODZKI 
WILNO, ZAWALNA, Nr. 11-a 

    

CZAR KOBIETY. 
Omal że od stworzenia świata niewiasta 

przyzwyczaiła nas do zachwycania się po- 
wabami, roztaczanemi przez nią wokół i po 
dziś dzień coraz bardziej sztuka podobania 
czyni jaknajdalej idące wysiłki, by kuit pięk- 
na podkreślić i na najwyższym postawić po- 
ziomie. Składa się na to bardzo wiele czyn- 
ników i w ślad za współczesną sztuką kos- 
metyczną wysuwa się na plan pierwszy kwe- 
stja bielizny kobiecej. 

Doszliśmy w tej dziedzinie do wielkiej 
perfekcji i tak jak na Zachodzie w najwięk- 
szych ośrodkach mody eleganckie panie fa- 
woryzują i wyróżniają bieliznę jedwabną try- 

kotową, tak i u nas ten artykuł mody kobie- 
cej zyskuje sobie coraz więcej zwolenniczek. 

O bieliźnie jedwabnej trykotowej, a 
zwłaszcza o bieliznie marki Becher mnożą 
się już całe legendy, wiążąc markę „podko- 
wa“, w którą jest zaopatrzona każda sztuka, 
zę szczęściem, jakie wróży jej posiadaczce. 

Czy będą to wytworne luksusowe pyja- 
my, czy piękne gustowne bluzki, bądź kom- 
binezy i reformy, — wszystko jeśli tylko nosi 
cechę firmy „Becher w podkowie*, zachwy- 
ca wszystkich i tchnie świeżością i wytwor 
nością, harmonizującą z przyrodzonym с2а- 
rem kobiety. St. 8. 

RTN PS TNT RES 

okopów — ale znacznie dłuższy, jak 
przechodził w tamtą stronę. 

Prowadzą jeńców! 
Są to wysokie, tęgie chłopy i przy 

naszych wyglądają, jak olbrzymy. Jed- 
ni w płaszczach, drudzy w koszulach 
tylko, inni w ogromnych baranich pa- 
pachach, inni znów bez czapek. Jedni 

z nich idą osłupiali, jakby nie mogli 
oprzytomnieć po obudzeniu się z twar- 
dego snu, inni śmieją się i rozmawia- 
ją wesoło, jakby byli zadowoleni z lo- 
su, jaki ich spotkał. 

Rozpoczynamy z nimi rozmowę i 

  

wypytujemy ich, jak to się stało, że da- o 
li się tak zabrać bez walki. Jeden z 
nich odpowiada: 

— Nam mówili, że możemy dziś 
spać spokojnie, bo u was święto, to i 
nic nie będzie. Ot tobie i święto! 

Odprowadzają ich do wsi. 
Uroczystość 3-g0o Maja skończona. 

A raczej kończą ją moskale, posyłając 
nam, jakby z zemsty za wyprowadze- 
nie ich w pole, kilka szrapneli, pęka- 
jących nisko nad naszemi okopami. 

* 

Świetnie opracowany w naszej ko- 
mendzie plan wypadu na placówkę u- 
dał się znakomicie. 

Przyczyniły się do tego nasze śpie- 
wy, które ukołysały do snu całą załogę 
placówki, nie wyłączając wedet i po- 
sterunków alarmowych. > 

Z pół roty, jaka stanowiła załogę 
placówki, zaledwie kilku zdołało zbiec. 
Resztę, około 100 jeńców, przyprowa- 
dziła kompanja, biorąca udział w wy- 
padzie —— nie ponosząc sama żadnych 
strat. 

  

KRONIKA 
ny przez J. E. ks. Arcybiskupa Metropolitę 
R. jałbrzykowskiego, związek małżeński, mię 
dzy panną Marją Domosławską i panem kpt. 
doktorem Edwardem Rittlerem. 

Szczęść Boże młodej parze! 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Państwowego Gimnazjum 

żeńskiego w Wilnie, podaje do wiadomości, 
że podania o przyjęcie do kl. Il-ej przyjmuje 
od dnia. 4 maja r.b. Egzaminy wstępne do 
ki. Il-ej (drugiej) odbędą się w końcu czer- 
wca. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt p. prof. F. Malinowskiego. We 

wtorek dnia 3-V o godz. 17 w sali Śniadec- 
kich U.S.B. odbędzie się odczyt p. prof. F. 
Malinowskiego na temat: „Rak skóry, zapo- 
bieganie i leczenie". Całkowity dochód prze- 
znaczony jest na zasilenie funduszów Porad- 
ni i Zakładu dla chorych na nowotwory. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XV posiedzenie naukowe wspólnie z Pol. 

T-wem Otolaryngologicznem i Pol. T-wem 

Pedjatrycznem odbędzie się we środę dnia 4 

maja o godz. 20-ej w sali własnej przy ulicy 

Zamkowej Nr. 24 z nast. porządkiem dzien- 
nym: ; 4 

1. Odczytanie protokułu ostatniego posie- 
dzenia. 2. Pokazy chorych z Kliniki Pedjatry 

cznej i Otolaryngologicznej. 3. Prof. dr. J. 

Szmurło i prof. dr. W. Jasiński: Ostre za- 

palenie ucha środkowego u niemowląt i ma- 
łych dzieci. 4. Dr. J. Suszyńska: Powikłania 

uszne u dzieci na podstawie materjału Klini- 

ki Dziecięcej U.S.B. 5. Dr. N. Wołkowyski: 
Statystyka zapaleń ucha środkowego u dzie- 

ci, z Kliniki Otolaryngologicznej U.S.B. 6. 

Dr. W. Prażmowski: Szczepienia przeciwbło 
nicze w Wilnie. я 

— Zebranie instruktorów obrony przeciw- 
gazowej. W dniu 4 bm. o godz. 19 w sali 

wykładowej Instytutu im. ]. Śniadeckiego, 

(Ńowogródzka 22) odbędzie się Organiza- 

cyjne Zebranie instruktorów obrony przeciw 

gazowej, akademików, z następującym po- 

rządkiem dziennym: - 

1) Organizacja pracy wewnętrznej. 
2) Organizacja pracy zewnętrznej. 
a) Odczyty propagandowe, b) Kursy in- 

formacyjne, c) Kursy szkolne, d) Kursy pod- 
instruktorskie. 

3 Wolne wnioski. 
Wszyscy Koleżanki i Koledzy Instrukto- 

rowie Obrony Przeciwgazowej, akademicy, 
proszeni są 0 przybycie na powyższe ze- 
branie. 

— Doroczne obrady Zw. Nauczycieistwa 
Polskiego. W dniach 5, 6 i 7 maja r.b. odbę- 
dzie się w Wilnie w sali Śniadeckich USB. 
10-te doroczne zgromadzenie okręgowe Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie. Podczas 
zgromadzenia odbędzie się w dniu 5 maja o 
godz. 20 w sali Śniadeckich, uroczysta aka- 
demja z okazji 10-lecia okręgu wileńskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Akade- 
mja transmitowana będzie przez wileńską 
rozgłośnię. — W dniu 6 maja odbędzie się 

    

z okazji 10-lecia raut w salonach Kasyna 
garnizonowego. а щ 

— Weimarska Środa Literacka. Wieczór 
4 maja w Związku Literatów zapowiada się 
niezwykle ciekawie. Poświęcony będzie zna 
komitej, a zapomnianej pianistce i kompozy- 
torce Marji Szymanowskiej, przyjaciółce Go- 
ethego. O „Marji Szymanowskiej w Weima- 
rze* mówić będzie świetny prelegent i znaw 
ca przedmiotu prof. Józef Hirski z Warszawy. 
Znakomita pianistka p. Marja Mirska, wyko- 
na kompozycje fortepianowe Szymanow- 

ieśni jej śpi będzie p. Wanda 
Wilnu znana arty- 

  

Hendrichówna, chlubnie 
stka. 

Utwory Marji Szymanowskiej odznaczają 
się wybitnym talentem i smakiem: znamio- 
nuje je subtelny styl swej epoki. 

Najbliższa Środa Literacka związana bę- 
dzie w ten sposób z obchodzonem obecnie 
przez cały świat stuleciem zgonu Goethego. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. (Ostrobram 
ska 9). Wstęp dla członków i sympatyków 
bezpłatny, dla wprowadzonych gości 2 zł. 

RÓŻNE 
— Kapituła na fundusz ratowania 

Bazyliki. W myśl uchwały, powziętej 
na jednem z ostatnich posiedzeń kapi- 
tuły wileńskiej, prałaci i kanonicy wi- 
leńscy postanowili opodatkować się 
na rzecz funduszu Ratowania Bazyliki 
w wysokości 50 proc. należnych im do- 
tacyj na przeciąg trzech miesięcy, co 
razem wyniesie 4.900 złotych imiesic- 
cznie. 

Również w podobny sposób opodat 
kowali się proboszczowie wszystkich 
kościołów wileńskich, co da 1.500 zło- 
tych miesięcznie. 

Księża prefekci będą potrącai 

swych poborów również w prz 
trzech miesięcy 10 proc. swej gaży. 

— Obława na granicy. W ostatnim ty- 
godniu z połecenia władz K. O. P. na pogra- 
niczu polsko-sowieckiem została przeprowa- 
dzona generalna obława. Wyniki przyniosły 
niespodziewane rezultaty. Mianowicie ares 
sztowano 17 wywrotowców  komunistycz- 
nych i 24 osób podejrzanych. 

— Komunikacja samołotowa z Ry- 
gą. Dowiadujemy się, że z dniem 1-go 
czerwca br. nastąpi otwarcie linji po- 
wietrznej Warszawa — Ryga. Komu- 
nikacja powietrzna odbywać się będzie 
na następującej trasie powietrznej: 
Warszawa - Grodno - Wilno - Dyne- 
burg - Ryga. Lądowanie odbywać się 
ma w Wilnie. - 

— Walka z przemytnictwem. W kwietniu 

rgana K. O. P. na pograniczu polsko-litew- 
skiem i częściowo polsko-łotewskiem, zlik 
dowały 4 szajki przemytnicze, oraz areszto- 
wały 19 przemytników. Razem z członkami 
bandy aresztowano 29 osób z towarem, war 
tości 34 tys. złotych. 

Mimo energicznego. tępienia przemytnic- 
twa przez władze K. O. P., kwitnie ono na- 

dal, gdyż trwający kryzys gospodarczy i rol- 
niczy zmusił wielu włościan i mieszkańc! 
pogranicza do szukania zarobków w ak 
przemytniczej. 

— Kwesty na „Dar Narodowy”. Dziś, ja- 
ko w dniu Święta Narodowego i Święta O- 
światy, ofiarne obywatelki m. Wilna urzą- 
dzają na ulicach m. Wilna Wielką Kwestę 
„Daru Narodowego” na cele oświatowe Pol- 
skiej Macierzy. ® 

Zarząd Centralny Polskiej Macierzy prosi 
nieniejszem społeczeństwo o nieomijanie 0- 

bojętnie kwestarek, które z taką ofiarnością 
podjęły się ciężkiego zadania, jaką jest zbiór- 
ka uliczna. Wszak nie chodzi o wielkie kwo- 
ty, lecz” o to, by dał każdy bodaj mały da- 

tek. W razie niepogody kwesta odbędzie się 
w dniu 5-go maja, tj. we czwartek. 

— |ubilesz straży ogniowej. Dnia 26 та- 

ja br. w Wilnie obchodzony będzie 130-letni 

jubileusz straży ogniowej. W związku z tym 

jubileuszem w Wilnie odbędzie się walny 

zjazd delegatów wszystkich straży ognio- 
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SŁOW © 

Dzień 1 mala w Wilnie 
POLICJA STRZEGŁA PORZĄDKU. 
Dzień niedzielny minął w mieście w cał- 

kowitym spokoju. Liczne posterunki policyj- 
ne, ustawione od rana wzdłuż ulicy Wielkiej, 
Niemieckiej, Zawalnej i sasiednich, pilnie ba- 
czyły, na zachowanie się przechodniów, e- 
nergicznie likwidując wszelkie próby zakłó- 
cenia spokoju. 

Pochodów (taktycznie pochodzików) by- 
ło dwa. Gospodarcze związki zawodowe po 
zbiórce w lokalu przy ul. Zawałnej, udały się 
do małej sali miejskiej. 

PPS., BUND I MŁODY ŻYDEK 
Związki PPS. wiecowały przez 3 godziny 

w sali kina miejskiego. Pepesowcy łącznie z 
Bunder1 ogółem jakieś 800 osób, przeszli na- 
stępnie ulicami śródmieścia, kieruiąc się do 
siedziby związków przy ulicy Kijowskiej-— 
Podczas przemówień w sali miejskiej, młody 
żydziak począi wznosić okrzyki komunistycz 
ne. Policji z trudem udało się obronić de- 
monstranta przed wzburzonym tłumem. 

KOMUNIŚCI NA KIJOWSKIEJ. 
Podczas rozwiązywania pochodu na ul. 

Kijowskiej doszło do starcia z komunistami, 
którzy wznosili różne okrzyki. 

W trakcie bójki nadbiegła policja, która 
zlikwidowała zajście, rozpędzając wszystkich 
gumowemi pałkami. Kilka osób z obu stron 
zostało poturbowanych. 

NA ŁUKISZKACH. 
W godzinach popołudniowych komuniści 

urządzili masówkę w pobliżu więzienia Łu- 
kiskiego. Zebrany tłum liczący kilkadziesiąt 
osób, składał się wyłącznie z młodzieży ży- 
dowskiej, zaagitowanej podstępnie na rzeko- 
mo legalne zebranie Bundu. W czasie wztio- 
szenia okrzyków nadbiegła policja, na widok 
której demonstranci rzucili się do panicznej 
ucieczki, zostawiając po drodze czapki, las- 
ki itd. Kilku wyrostków zatrzyniano. 

Wreszcie wieczorem zatrzymano dwóch 
żydziaków, którzy wywiesili na ulicy Wiłeń- 
skiej stransparent komunistyczny. 

W nocy zaś na 1-go maja znaleziono na 
mieście rozrzuconą bibułe wywrotową. Przy- 
tem zatrzymano trzech koiporterów (na Szo 
pena, Zawalnej i Zarzecznej). Wśród zatrzy- 
manych znajduje się 13-letnia żydóweczka, 
namówiona przez kogoś do rozdawania uio- 
tek. 

W więzieniu na Łukiszkach dzień 1 maja 
minął również spokojnie. Większość komuni- 
stów, odbywających karę, nie zdradzała chę- 
ci do jakichkolwiek demonstracyj. 

Usiłowania z zewnątrz wywołania głodów 
ki w pawuonie politycznym nie powiodły się. 

NA PROWINCJI NIE BYŁO 
WYSTĄPIEŃ. 

Dzień 1 maja na terenie województwa 
przeszedł spokojnie. Wszelkie przygotowania 
komunistyczne do wystąpień antypaństwo- 
wych byiy w zarodku już zlikwidowane. Za- 
powiedziane pochody komunistyczne w mia- 
steczkach nie odbyły się, gdyż agitatorzy ko 
imunistyczni nie mogli zebrać zwolenników, 
ani osób chętnych za specjalną opłatą. Na te- 
renie powiatu święciańskiego zatrzymano kii 
ku agitatorów komunistycznych z bibułą wy- 
wrotową. W powiecie wilejskim i imołode- 
czańskim również zatrzymana 5 wywrotow- 
ców, którzy rozpowszechniali literaturę ko- 
munistyczną. W innych powiatach wojewóóz 
twa na niektórych drogach komuniści roz- 
rzucili ułotki i odezwy, nawołujące do wystą 
pień i świętowania dnia 1 maja, który jak 
wiadomo i tak wypadł w niedzielę. W m. Do 
„maniszki aresztowano 7 komunistów, którzy 
urządzili masówkę. Wywrotowcow „nakryto“ 
w czasie narad w jednyn: z domów. Podczas 
rewizji ujawniono mnóstwo literatury komu- 
nistycznej, przywiezionej nielegalnie przez 
ziełoną granicę, a drukowanej w drukarni 
państwowej w Mińsku. 

wych Rzeczypospolitej. Wileńska straż ognio 

wa w dniu jubileuszu otrzyma piękny sztan- 

dar od związku straży rnych ziemi Wi- 

leńskiej. Obecnie wyłonił się Komitet obcho- 

du. który czyni już przygotowania do jubi- 

leuszu. 

— 25-letni Jubileusz Sodalicyj Marjań- 
skich w Wilnie, odbędzie się dnia 5 maja, 'w 
święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pro 
gram uroczystości złożą się: 

1. Nabożeństwo w Ostrej Bramie o godz. 
9 rano, 2. Akademja w sali gimnazjum Zgro 
madzenia S.S. Najśw. Rodziny z Nazaretu 
(Piaskowa 14), o godz. 5 wiecz. Sodalicje 
Marjańskie zapraszają wszystkich swych 
członków i sympatyków. 

TEATR ! MUZYKA 
— Pożegnalny występ Stanisławy Wy- 

sockiej. Dziś 3-go maja o godz. 8-ej w. naj- 
i a tra ka polska, wielka aktorka St. 

api po raz ostatni w tym se- 

. H. Rostworowskiego „Nie- 
spodzianka*. Nowa postać sceniczna w Wil- 
nie, stworzona genjuszem Wysockiej, musi 
zelektryzować intelektualne społeczeństwo 

miasta, któremu niepospolity europejski ta- 
lent siużył osiem miesięcy. . + 

Jutro, dnia 4-go maja o godz. S-ej wiecz. 
„Car Lenin“. 

„Dama w įedwabiach“ w Lutni. Dziś, we 
wtorek 3-go maja o godz. 8-ej w. arcyweso- 
ła, pełna niezrównanego humoru p. t. „Dama 
w jedwabiach“. BEŻ 

Jutro, dnia 4-go maja o godz. 8-ej wiecz. 
„Dama w įedwabiach“. 

Popoludniu „Car Lenin“ na Pohulance. 
W czwartek, w dniu 3-go maja o godz. 4-ej 
Pp. po raz pierwszy dana będzie popołudniu, 
po cenach zniżonych — rewolucyjna sztuka 
„Car Lenin". 

Jedyny koncert Imre Ungara na Pohulan- 
ce. W nadchodzący czwartek 5-go maja o 
godz. 8-ej w. po raz ostatni wystąpi we wła- 
snym koncercie — Imre Ungar, który odtwo- 
rzy: Bacha, Beethovena, Schumanna, Chopi- 
na, Liszta i innych. Pozostale bilety jeszcze 
do nabycia w kasie Lutnia. 

Bilety honorowe i zniżkowe, nieważne. 

Gościnny występ Krukowskiego w Lutni. 
W czwartek dnia 5-go maja o godz. 8,30 w. 
Teatr Lutnia rozbrzmiewać będzie homarycz 
nym śmiechem, którego przyczyną stanie się 
Lopek Krukowski, niezrównany piosenkaiz, 
ułubieniec całej Polski. Na wieczorze tym u- 
słyszymy niezliczoną ilość przebojów ostat- 
nich programów „Bandy*. Obok Lopka u- 
słyszymy Irenę Carnero i Adama Rapackiego 
Bilety już do nabycia. 

— Koncert na rzecz Bratniej Pomocy Słu 
chaczów Konserwatorjum Muz. w Wilnie od 
będzie się 4 maja r.b. w sali Konserwatorjum 
(Wielka 47) o godz. 7 wiecz. W programie: 
koncert skrzypcowy Beethovena (z orkie- 
strą) arje i pieśni, utwory fortepianowe Cho- 
pina i inn. Wykonawcy: Kalmanowiczówna 

uczestniczka konkursu chopinowskiego, Ku- 
cowa - Markiewiczówna, |.  Rewkowski, 
(śpiew) i Rabinowicz, oraz orkiestra Konser 
watorjum pod kierunkiem dyrektora Adama 
Wyležynskiego. 

Bilety od 30 gr. do 3 zł. 
— „Opera Komiczna* w gimnazjum im. 

J. Lelewela w Wilnie. Staraniem Opieki Ro- 

  

  

    

      
   

RABILI PANA FALICZKĘ 
— Ten ma głowę na karku — mawiał w 

rzadkich chwiląch zwierzeń p. Frliczka, właś- 
ciciel galanterii, o młodym i ujmującym panu 
Wilhelmie Sobolewskim: — nikt tak, jak on, 
sprzedać nie potrafi. Spryciarz z niego, po- 
wiadam. Zeszłoroczny, zleżały towar sprzeda 
panu za najmodniejszy. Ani się pan obej- 
rzysz. | kryzys dawno djabliby wzięli, gdy- 
by takich więcej było. 

P. Frliczka nie mylił się w opinji o panu 
Wilhelmie, i ani sie obejrzał, jak młodzian z 
głową na karku zrobił na nim sześciotysię- 
czny inte Anna Reczycka i Bołesław Tar- 
goński na taką właśnie sumę rzucili na ry- 
nek galanterji p. Frliczki, dostarczonej im po- 
ufnie przez pana Wilhelma. 

Całą tę spółkę anonimową zdemaskowa- 
no i aresztowano. A p. Frliczka, mimo wiel- 
kie doświadczenie kupieckie i znajomość lu- 
dzi, powtarza z pokora: 

— Trudno. Do śmierci 
ga, 

ODCZYT © WARSZAWIANKACH. 
Z przyjemnością możemy zakomunikować 

naszym czytelnikom, iż odczyt p. A. Borow- 
skiego pt. „Współczesne wilnianki a warsza- 
wianki w świetle badań porównawczych” po 
licznych perypetjach ujrzy wreszcie światło 
dzienne... raczej elektryczne, gdyż wygłoszo- 
ny zostanie o godzinie 19-tej we środę dnia 
4 bm. w lokalu Zw. Pracy Obywatelskiej Ko 
biet, ]agiellońska 3. Na odczyt ten pośpie- 
szą niewątpliwie tłumy. Ceny: od 50 gr. do 
2 zł. Bilety dawniej nabyte są ważne. Dia 
młodzieży wstęp wzbroniony. (c.) 

dzicielskiej przy gimnazjum im. ]. Lelewela, 
ll. Mickiewicza Nr. 38 w Wilnie w dniu 4 
maja r. b. o godz. 8 pp. zostanie powtórzona 
opera komiczfa w 3-ch aktach p. t. „Zarę- 
czyny przy latarniach* Offenbacha, w w 
konaniu uczniów i uczenie p. Elizy Zaluski 
pp. Z. Oszórkówny, A. Śliwińskiego, N. Pi 
leckiej, E. Bejnarowiczówny, W Brejwo i in. 
Dochód z przedstawienia przeznaczony na 
rzecz niezamożnych uczniów gimnazjum. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Szanghaj-Express. 

Hollywood: Puszcza. 
Casino: Puszcza. 
Pan: Noce kaukaskie. 

Stylowy: Statek widmo. 

Ognisko: „W szponach djablicy”. 

Lux: Skąd niema powrotu. 

Światowid: Przed wyrokiem. 
Ognisko: Pocałunek kochanki. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Sekwestrator - przywłaszczyciel. 

Sekwestrator gminy M. Soleczniki Ła- 
szakiewicz przywłaszczył pewną sumę 
gotówki, którą pobrał od włościan za 
zalegające podatki gminne. Pieniądze 
te Łaszakiewicz roztrwonił. 

Nieuczciwego sekwestratora zawie- 
szono w czynnościach. 

— Obiecujący młodzieniec. W jednym z 

    

  

    

  
  

  

ię człowiek uczy. 

  

    

  

   

    

ЧЕ 
z SZYDŁ OWSKICH 

MARJA WOŁŁOWICZOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzowa Św. Szkramentami zasnęła w Panu 

1 msja 1932 roku, 

Eksportacja z domu żałoby (Dobioczynny zaułek Ne 3,) d> Košciola po-Do- 
minikańskiego odbędzie się 3-go msja o godz. 4 ej po poł. Nabożeństwo żałobne 
dnia 4 go maja o godz. 9 eį rano, poczem nastąpi odprowadenie zwłok na cmentarz 
po-Bernardyński, O czem zawiadsmiają pogrążone w gł;bokim smutku 

eistki Marja i Helena Szydiowskie 

  

  

w wigilię piątej rocznicy śmierci 

  

Benedykta Woyczyńskiego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne d-ia 4 maja we środę 
o godz. 7-ej rano w Kościęle po.Beinardyńskim, 

o czem zawiadamia 

  

ŻONA 
  

DZISIEJSZE ŚWIĘTO 
WILNO. W dniu dzisiejszym, jako 

w rocznicę Konstytucji 3 Maja w koś- 
ciele św. Kazimierza |. E. ks. biskup 
K. Michalkiewicz w asyście duchowień 
stwa odprawi o godz. 10 r. solenne na- 
bożeństwo, na którem będą: wojewoda 
Beczkowicz, prezydjum miasta, senat 
USB., przedstawiciele sądownictwa, 
władz szkolnych, wojskowych i inni. 

Po nabożeństwie odbędzie się na 

   

                

   

      

  

uszędów pocztowych zatrzymano 17-letnie- 

_ go Konstantego Bieniowskiego, (Zarzecze), 

który na sfałszowaną książeczkę PKO. usi- 

łował podjąć z kasy urzędu 95 złotych. Fak- 

tyczny wkład wynosił zaledwie 3 złotych. 

— Trup dziecka. 'W pobliżu Rudziszek 

znałeziono trupa chłopca w stanie rozkładu. 

Policja „wszczęła w tej sprawie dochodzenia. 

GB EGiB GHABCH TW EH TBD DGA OB GHC 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY  SA- 
MODZIAŁOWE WYROBY Z WŁA- 

SNEGO LNU. 

©0000000860090000000090000003000060060080 

Polska Składnica 
Galanteryjna 

PANI W JEDWABIACH?! 
A tak! Przecież lepsza okazja kupna bielizny jedwabnej się nie nadarzy: 

PROSIMY OBEJRZEĆ WYSTAWY ŚKLEPOWE 

Prosimy porównać cenyj 

  

Reformy (art. 444 i 1927) ZŁ 73175 Tenisówki (art. 920) Zł. 5.50 
(art. 310 i 318) 1» 4.25 5 (art. 925) a Rs 

NADRENIA: 
(art. 104/7y „850 ||| ARR „232 
(art. 10677) + 925 „„ (art. 30) „ 11.— 

Koszulki dzienne (art. 444/1) = » o (art. 39) „ 18.50 
as 3 - > Bluzki (art, 180 i 134) „218 

» (art. 245) „1775 NASA) 20 
3 (art. 240) „ 22.50 Kamizelki (art. 740) bez rękaw „22.50 

EE (art. 240) z rękawami ,, 25.50 Žakieciki (art. 740) z rękawami „„ 30.— 
> Ma 8 28 ' і;;% Piżamy (art. 220) 3 części . o Ę 

= ah 90) © 18.25 Szlafroki (art. 290/4) 53 
» (art. 107) z koronką „16.75 » o (art. 290/5) B 
> (art. 107) z motywem ,, 17.50 » _ (art. 290,6) „ABE 

Sprzedaż w-g powyższego cennika odbywać się będzie do dnia 15 mala r. b. 

Franciszek Frliczka 
В к Е 22,40 К i i ©e©eo0080600000600060—2000006950986030G668Q066 waży" 

Wilno, Zamkowa 9, 
tel. 6-46. 
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wyłwerna pani 

Na każdej sztuce prawdziwej bieiiziy trykot. 

„Manki ВЕСНЕК“ 
umieszczony jest znak fabryczny „PODKOWA" 

— E 
Prosimy obejrzeć wystawy firmy: 

FRANCISZKA FRLICZKI zamiowa 9. 

ul. Mickiewicza u wylotu ul. Tatarskiej 
defilada wojska, przysposobienia woj- 
skowego, harcerzy, hufców szkolnyci:. 

Defiladę przyjmować będzie do- 
wódca dywizji piechoty gen. Skwar- 
czyński, wojewoda wileński Z. Becz- 
kowicz w obecności przedstawicieli 
władz. Defiladą kieruje dow. 3 dywi- 
zjonu artylerji konnej, pułk. Filipowicz. 
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poświęca dużo uwagi 
swemu negiligć. Dla: 
łego też najbardziej ulu: 
bioną bielizną wytwor: 

nej pani jest pełna szy: 
ku bielizna jedwabna 
trykotowa marki Becher 
koszule, dessous, kombi: 
nezy, bluzki i piżamy wróż 

nych modnych barwach 

EE ECB EE 
bielizna wytwornej pani 
do nabycia w pierwszo: 
rzędnych magazynach    
  

Beczka po beczce 
Z piwnicy Izaaka Wekslera (Piwna 6), 

skradziono osiem beczek piwa. Policja usta- 
liła, że kradzieży dokonał Franciszek Smoliń- 
ski (Głucha 3). Przy rewizji część skradzio- 
nego piwa odnaleziono. Sprawcę kradzieży 
zatrzymano. 

Tak głosi komunikat policyjny. Że, Fran- 
ciszek Smoliński jest amatorem piwa — zgo 
da. Że umie wytrąbić kilka beczek na po- 
czekaniu — zgoda. Tem nas nie zadziwi: 
bywają lepsi od niego bibosze. Ale żeby je- 
den człowiek mógł wykraść osiem beczek 
i przetransportować je z Piwnej na Głuchą 
— to jest istotnie fenomenalny wyczyn. Ża 
to właśnie zasługuje ten niezwykły człowiek 
na najw e uznanie. Zważmy tylko: ol- 
brzymi ciężar, odległość, trudności transpor- 
towe, stróż z Kluczy, posterunkowy na ro- 
gu... A on nic — przenosi sobie po beczce 

i przenosi. 

SPORT 
WIELKIE ZAWODY KONNE. 

Dziś odbędą się na terenie koszar (rynek 
Kalwaryjski) wielkie zawody konne, organi- 
zowane przez 4 p. ułanów. 

Program przewiduje: władanie bronią bia- 
łą ułanów, konkurs hippiczny podoficerów, 
władanie bronią białą podoficerów, konkurs 
hippiczny oficerów, bieg o puhar 4 km. 

W dalszym ciągu programu gry ułańskie, 
walka patroli, obrazek z wojny itp. 

Początek o godz. 15-tej. 
Organizacją zawodów zajął się specjalny 

Keniiteż, złożony z oficerów pułku, zdowódca 
iego pplk. dypl. Schweizerem na czele. 

„ W razie niepogody cała impreza przenie- 
słone zostanie na dzień 5 lub 8 bm. 
. Szczegółowe sprawozdanie z przebie- 
gu zawodów umieszczone zostanie w piątko- 
Wyni numerze „Poświątecznego Siowa Spor- 
towego“, 

2 
Radio wileńskie 

WTOREK, 3 MAJA 
10,00 Nabożeństwo ze Lwowa. 

11,50 Sygnał czasu. 
13,00 Fransm. z Warsz. z Komendy Pia- 

cu zmiany warty głównej. 
13,30 Dalszy ciąg poranku symfoniczne 

go z Warsz. 
16,40 „Konstytucja 3-go Maja, jako wy- 

raz demokratyzmu polskiego" — felj. z War 
szawy wygł. B. Koźmiński. 

21,35 „Idea krajoznawstwa” 
Warsz. wygł. Al. Janowski. 

22,10 Koncert solisty z Warsz. (A. M:- 
chałowski). 

    

  

— felj. z 

muzyka taneczną z



  

  

  

  

  

4 ЗОМ е 

№` E = o cz) Początek o godz. 2:ej. 
Dziś! Nsjwiększa i CCA sensacja doby obecnej 

` > a = a Meble| | Rakiety, Piłki tenisowe, «= | Szanghaj-Express 
! H E L i o s Arcydzieło dźwiękowe znakomitego reżysera      1 ROWÓCZESNE 

pierwszorzędnej jakości 
z gwarancją. 

CENY ZNIŁONE — POLECA FIRMA 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23. 

Pit ERAREEREŃ O EE 
OBWIESZCZENIE Nr. spr. 17/32 r. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, Wydział VI, 
obwieszcza, że decyzją z dnia 16 kwietnia 
1932 roku postanowił: udzielić Spółce Akcyj- 
neį „M. Gordon — Handel Suknem i Manu- 
fakturą" — Wilno, ulica Niemiecka Nr. 26, 
odroczenia wypłat ciążących na niej długów 
na przeciąg trzech miesięcy, licząc od dnia 
16 kwietnia. 

  

  

  

  

St. Sekretarz. 

T A ОННЕ ННОННЫНУЫЫНННОННИЫОИЫТ 

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie VII 

rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Połoc- 
kiej 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
obwieszcza, iż w dniu 10 maja 1932 roku o 
godzinie 10 rano w Wilnie, przyul. Wielkiej 
47 odbędzie się z zastosowaniem art. 1070 

obuwie i inne artykuły sportowe 

DUNLU 
już nadeszły. 

  

      
Żądać wszędzie! 

o a R z licytacji publicznej ma- SA e ANAL 
jatku ruchomego, należącego do Eufemjusza 
i Abrama Załkindów, składającego się z 50 Wilno, Niemiecka 35, tu. 13-17.  P.k.o. 80928. 
par kaloszy męskich, oszacowanego na sumę 
ziotych 500 na zaspokojenie pretensji War- 
szawskiej Fabryki Dywanów „DYWAN%*. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

EAT ii i AU E 

AA” SLONCA UNIKAJMY 

== OD PIEGÓW 
UCHRONI NAS KREM 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie poda- 

je do wiadomości, iż poczynając od dnia 6 maja 1932 r. na pod- 

stawie par 14— 1 pkt. 2 par. 16 — V. pkt. Regulaminu Prze- 

wozu ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr. 93 poz. 721 za 1931 r. 

Kolejowe Przedsiębiorstwo dowozowe C. Hartwig S-ka Akc. 

zarząd w Poznaniu będzie: g 

a) Zwozić.i dostarczać odbiorcom przesyłki drobne wszel 

kich kategoryj (ekspresowe, pośpieszne i zwyczajne); 

b) Na żądanie nadawców odwozić na kolej przesyłki 

drobne, zgłaszane do zabrania i odwózki z lokalu na- 

dawcy, lub dostarczone w tym celu przez nadawców 

do iokalu przedsiębiorstwa i załatwiać w zastępstwie 

nadawców wszelkie formalności, połączone z nadawa- 

niem przesyłek do przewozu koleją. : 

O ileby odbiorca nie życzył korzystać z usług przedsię- 

biorstwa dowozówego, to stosownie do pkt. 27 par. 16 Regula- 

minu Przewozu, winien zawiadomić o tem ekspedycję stacji 

Wilno pisemne, przed nadejściem przesyłki. 

Od zwózki wyłączone są: NA : 

a) Przesyłki, które w myśl obowiązujących na kolejach 

Państwowych regulaminów i postanowień taryfowych, 

mają być załadowane przez nadawcę, lub wyładowa- 

ne przez odbiorcę; 3 оо 

Ю b) Przesyłki, które kolej, w myśl regulaminu przyjmuje 

® do przewozu warunkowo, przesyłki uszkodzone, prze- 

; sylki, grožące uszkodzeniem'w czasie zwózki, wreszcie 

przesyłki, podlegające ocieniu, lub opodatkowaniu, oraz 

żywe zwierzęta bez klatki; ž 

c) Przesyłki, ktėrych odbior wlasnemi šrodkami zastrze- 

gli sobie odbiorcy (par. 16 pkt. 27 Regulaminu Prze- 

* wozu), oraz przesyłki, które stosownie do zastrzeżenia 

nadawcy w liście przewozowym, mają pozostać na 

składzie kolejowym do czasu zgłoszenia się odbiorców. 

Opłata za zwózkę i dostawę wszelkiego rodzaju przesy- 

łek drobnych ze stacji Wilno, względnie z miasta na stację Wil- 

no, będzie pobierana podług cennika, zatwierdzonego przez Dy- 

rekcję Okręgową Kolei Państwowych w Wilnie i wywieszonego 

w Ekspedycjach: Towarowej, Pośpiesznej i Ekspresowej st. 

Wilno tow. i osob. 
DYREKTOR KOLEI PAŃSTWOWYCH 

Centrala; 
Oddział Lida, Suwalska. 22, tel. 136. PKO. 20489. 

Ciągnienie 1-ej klasy rczpoczyna się już dnia 19 maja. 
BETEISZYKRZEWREWCZEECH 

Warszawa, Nalewki 40, tel. 11.76.35 

      

    

  

  

  M A НН НННННЯ 

Jala bažantėw 
Targvatus czystej krwi od kilku pc- 
koleń zaaklimatyzowznych na kresach 
wschodnich po cevie 70 gr. w maju i 

65 gr. w czerwcu. ž 
Sprzedaje majątek Barotin poczta 

Nowogródek, Skrz. poczt, Nr. 2. 
    

  

    Jj A M A ИНЕ 

Pierwszorzędna chrześcijańska : 

PRACOWNIA KRAWIECKA 
ubiorów damskich. meskich, wojskowych i uczniowskich 

przy ul. MICKIEWICIĄ 19 m. 1 (parter) 

pod firmą „ELEGANCJA" 
Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzonych materjałów 

Bró©06G66©0886068006i 

  

  

Zarząd Spółki Akc. Browaru | innych przedsiębiorstw 
przemysłowych „E. Lipski“ w Wilnie 

podaje do wisdomeści, że w dniu 28 maja 1932 r. o godz. 18-ej 
w lokalu Zarządu przy ul. Poptawskiej M 29 odbędzie się 
walne zgromadzenie akcjonarjnszów z następującym porządkiem 
dziennym: 1) sprawozdanie Zarządu i bilans na dzień 30. IX— 
1931 r. 2) Uzgodnienie statutu z nowym prawem o spółkach 
akcyjnych. 3) Instrukcja i pełaomocnistwo dla Zarządu, 4) Pre- 
liminarz na r. 1931—32, 5) Wybory Zarządu 6) Wybory komisji 

Rewizyjnej, 7) Wolne wnioski. 

  

Zarząd Qileńskiego Bandu Ziemskiezo 
ogłasza, że na podstawie uchwały Walnego Zgroma- 

dzenia Akcjonarjuszów z dnia 14 marca 1932 r. o 

ulgach dla dłużników, Wileński Bank Ziemski pobiera 

od dnia l-go maja r. b. od pożyczek spłacanych 
jednorazowo, udzielanych gotówką, 11 proc. w sto- 

sunku rocznym,     
  

  

  

TE ATSR KTS PRESTO TD SIS IS T INT ROZPO TOS IEEE TIT 

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
XXIII 

Borysowi brakowało bardzo towa- 
rzystwa Oli. Chociaż widywał ją w 
ostatnich czasach dosyć rzadko, jed- 
nak świadomość obecności w pobiiżu 
kogoś bliskiego, usposobionego przy- 
jaźnie, była bardzo miłą. Jej promien- 
ne cczy działa y na niego kojąco, a u- 
sr. ech budził radośc w sercu. Przy- 
pomniał sobie z czułością, jak Ola szła 
karmić kurczątka, a one wskakiwały 
na jej kolana, na ran.iona, otaczały ją, 

jak matkę. A długie rozmowy na ulu- 

bionej ławce, jak to ona szczerze i 
prosto opowiadała mu o sobie, zwie- 
rzała się ze swych myśli i uczuć. A- 
by nie pogrążać się w smutku, tęsk- 
nocie, Borys rzucał się w wir pracy. 
Praca w polu już nie była tak gorącz- 

kowa, mógł więc więcej czasu poświę- 
cić robocie partyjnej, odczytom, Jawa 

niu instrukcyj. Senne „jaczejki* komu 
nistyczne poruszyły się żywiej. 

Pewnego dnia Borys przyjechał о 
„rejkomu* wcześniej, niż zwykle i w 
gabinecie nie zastał jeszcze nikogo. 
Sekretarz wyjechał gdzieś na rejon, a 

przewodniczący był na jakiemś zebra 
niu. Borys usiadł przy biurku i zaczął 
machinalnie przeglądać koresponden- 
cję, nadesłaną tego ranka. Oto duża 
koperta z „C. K.* partji z Charkowa. 
Instrukcje i wskazówki. Komisarjaty 
rejonowe porozumiewały się bezpo- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

średnio z Centralnym Komitetem. „Co 
oni przysyłają ciekawego?'". 

Borys wyjął kilka bibułek, na któ- 
rych były wydrukowane instrukeje. 

Były tam w;%azy o przekazanit: 
zboża Z „sowchozow““. 

„A to co?" 
Słowa zaczęty skakać mu przed о- 

czyma. Ziemia zdawała się zapadać 
pod jego nogami... Czyżby to był sen, 
halicynacja?... Ale, blado liijowe lite- 
ry, odbite przez kalkę, cisną się do 
OCZU... 

„Ze sprawozdania odeskiego „Past- 
komu za kwartał kwiecień —- 
wynika, że na odeskiej partkonferencji 
wystąpił z referatem tow. Wierszy- 
nin A. М., któremu „partkolegjum* po 
leciło odpowiedzialną pracę w rejonie. 
Wobec tego, że nie został on zatwier- 
dzony na stanowisku swem przez od- 
dział „K.P.G.* w Charkowie, to „C.K.' 

wysłał zapytanie do Moskwy, gdzie u- 
stałono, co następuje: Tow. Wierszy- 
nin A. M. został wysłany do Noworo- 
syjska, gdzie pracuje obecnie. Prosi- 
my więc natychmiast zakomunikować 
nam imię (i imię ojca) tow. Wierszy- 
nina oraz numer jego  partbiletu, jak 
również, skąd został odkomenderowa- 
ny do Odesy. [Jeżeli nazwisko „Wier- 
szynin* jest użyte, jako „partpseudo- 
nim, należy wskazać mu całą niewłaś 
ciwość używania w tym celu nazwiska 
znanego „„partrobotnika*. Odpowie- 

dzi czekamy”. 
„Oto nadszedł koniec! Wszystko 

runęło, jak domek z kart. Jak mogłem 

lipiec 

być tak lekkomyślnym i wierzyć, że 
się to nie stanie? Gdybym przywła- 
szczył sobie nazwisko jakiegoś pionka 
—wtedy być może... ale żeby przedsta 
wic się, jako wybitny czołnek „polit- 
biura” — znany w całem państwie! 

Borys zmiął papier w drżących pal 
cach. 

„To nic nie pomoże, to samo przy- 
słali do Odesy, — uśmiechnął się gorz 
ko.. — Dziś rano przeczytają papier, 
po obiedzie omówią tę sprawę i przy 
ślą mi zapytanie, jutro już nic mnie 
nie uratuje! Mam tylko dzisiejszy 
dzień do obmyślenia ratunku. Pociąg 
do Bachmacza odchodzi o 7-ej wie- 
czór, — zdążę jeszcze... 

Mój Boże, ale cóż się stanie z Olą? 
Będą się mścili na niej. Może odbiorą 
prawo nauki, będzie to dła niej strasz- 
ny cios! Wciągnąłem ją w świat jej 
marzeń, wyrwałem z cichego, szarego 
żvcia i znów przeze mnie będzie mu- 
siała powrócić do tej nędzy i rozpa- 
czy! Jak ona to zniesie? Ale Bóg wie 
przecież, że nie moja wina.... 

Borys pędził do „sowchozu* tak, 
że boki i grzbiet konia pokryły się:pia 
ną. Zdawało się, że tracił chwilami 
przytomność. Zostawił konia na po- 
dwórzu i wbiegł do kancelarji. Kazał 
wezwać natychmiast buchaltera i agro 
noma. Ale agronom był gdzieś w ste- 
pie i przybył dopiero po godzinie. 

— Siergieju Aleksiejewiczu i wy 
tow. Trifonow, musicie mnie zastąpić 
i dopomóc. Wielkie nieszczęście spad- 

JÓZEFA STERNBERGA. Rekordowa obsadz: Marlena Dietrich, anna May Wong 
i najwytworniejszy gwiazder ekrann CLIVE BROOK. Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Chinach s7xu 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 2, 4, €, 8 i 10. 30. 
Na pierwszy seans ceny zniżone, 
  

  

ożwiino CASINO | Dziś. 
Najpiękniejszy polski film p. t. 

PUSZCZA 
= wiekowe 

kino Hollywood 

scenarjusz w-g powieści Józefa Weyssenhcifa z udziałem najnowszych gwiazd polskiego ekranu Jny Benity, 

Niny Grudzińskiej i Jerzego Marra Nad program: Arakcje dźwiękowe. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

  

  

  

  
  

  

  

DZIŚ! Wielki monumentalny flmi Najpotężniejszy żeięk onume: NH Ww 
POOR twór techniki genjuszu ludzkiego „IP Ra A Е 443 66 gen] g + 
PAN Dramat oficera z „Intelligence Service“, który pod grozą śmierci w czasie Wielkiej Wojny dokonywuje ' na niemie- 

13 mieckiem terytorjum bohsterskich czyn6w wywiadowczych. Žywiolcwy wybuch tajnych fabryk amanicji. 
Nsd program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie świąt. o godz, 2-ej. 

Na 1-szy sesns ceny zniżone. 

Dzwiękowy Dziś! Najnowsze 100 proc dźwiękowe srcydzieło wytwórni SOW KINO p. t. 

Stu | $TA WIDĄG i gate | STATEK = WIBĄO =» (Żółtolicy kapitan) 
э Monumen'alno-sensacyjno obyczajowy dramat w 16 aktach, W rol. gł. Jukisziniew (bohater tilmu „Burza nad 

Wielka 36 Azją“) May Awong i Michał Czechow. Nad piogram: „„Niaudana schadzka'* Komedja w 3 akt. 

KINO 1 Dziś wielki podwójny Prac i a 
- z 266 potężny dramat dziejowy polski, z udziałem najlepszych gwiazd 

„Mimoza“ : „Ludzie dzisiejsi > ekranu polskiego. Е 

Wielka 25, ) SE wiatrem w zawody” mm awanturaicze przygody cowboy'a Hoot Gibsona. 
Orkiestra zwiększona. — Ceny miejsc zniżone — Początęk seansu o godz. 2 pop. 

WAŁAAAA| AAAAAAAAAAAAŁAAAAAAA  CZDCRDOR GE DG LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI Dom 
nowowybudowany 

Dziat Pošrednictwa 
Handiowego 

przy Biurze Reklamowem S. Grabow- 

skiego — Garbarska 1 tel. 82 

Zawiadamia, że ma do sprzedania w 

różnych dzielnicach miasta domy w 

cenie od 6.000 zł. i wyżej. 

Poleca również place, łolwarki i działki 

ziemi. 

Informacje na miejscu. 

  

  

wyvvvvyj 

Należy zapamię- A“ 
tač, że do " 

oraz do innych pism 
Nekrologi. kcmunikaty 
ogłoszenia oraz wszelkie bez wyjątku 

reklamy 

› najwygodniej umieszczać 

za pośrednictwem 

Biura Reklamewego 

St. Grabowskiego 
ul. 6arbarska 1. tel. 82. 

= Kosztorysy na każde. żądanie. 

RER DES ZYTRR U WRZANTZOCOCZOWRZNOCZOEOA. 

TYYYYYYTYYYVYTYYYYYYYVYVVV! 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go 
rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wilnie, 
przy ul. M. Pohudance 13 na zasadzie art. 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 6 maja 
1932 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Tartaki 2 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji publicznej majątku ruchomego, należące- 
go do firmy „Alkamar”, składającego się z 
autobusu firmy „Rugby“, oszacowanego na 
sumę 1.500 zlotych na zaspokojenie preten- 
sji T-wa Garbarni Derma w sumie 285 zło- 
tych z procentami i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
WYYYVYYYYVYYYVYYVVVYYVVYYYVYYYYYVYYYYYYVYV! 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie 3-go 

  

  

rewiru Wacław Leśniewski zam. w Wilnie, | 
przy ul. M. Pohudance 13 na zasadzie art. 
1030 U. Р. C. obwieszcza, iż w dniu 6 maja 
1932 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy 
ul. Straszuna 15, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego, nale- 
żącego do Abrama Bassona, składającego 

się z umeblowania mieszkania, oszacowanego 
na sumę 940 złotych na zaspokojenie pre- 
tensji firmy „S. Kenigsztejn* w sumie 986 
złotych 61 groszy z procentami i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 
3. A i НН ННУННЫТЫ ИХ 

ło na mnie: brat mój zachorował cięż- 

ko w Symieropolu, muszę wyjechać na 
tychmiast. Myślę, że wrócę za tydzień. 
Plany mamy opracowane na cały mie- 
siąc. Myślę, że obejdziecie się beze- 
mnie! Nie mówcie o moim wyjeździe. 
— Niech wszyscy myślą, że jestem 
bardzo zapracowany i dlatego się nie 
pokazuję. Oto rachunki z ostatniego 
miesiąca, proszę je sprawdzić. 

Borys otworzył ogniotrwałą karę. 
— Mam tutaj gotówką trzy tysiące 

"sześćset pięćdziesiąt trzy ruble, kopie- 
jek jedenaście. Proszę przyjąć je i 
dać dwa pokwitowania: jedno dla mnie 
a drugie pozostanie w aktach. Dzięku- 
ję. Teraz żegnajcie towarzysze i nie 
wspominajcie mnie źle, wrazie czego! 

Zostawiając zdziwionych towarzy- 
szy, Borys odszedł do swego pokoju 
spakować rzeczy. Na stole leżał ze- 
szyt z planami gospodarki, na nim ko- 
perta z dokumentami agronoma Nikol- 
skiego. 

— Oto ostatnia deska ratunku! — 
uśmiechnął się smutnie. - 

Schował kopertę do kieszeni, spa- 
kował walizę, zjadł obiaa, który kazał 
przynieść do pokoju i zabrał się do pi- 
sania listu do Oli. 

„Trzeba, póki czas, przenieść ją do 

innego miasta, do Kijowa np. Napiszę, 

żeby się o to starała, póki czas. W Ki- 

jowie damy sobie jakoś rady!.. 

Prosił w liście, by się nie niepoko- 

iła, jeśli posłyszy o nim coś dziwnego, 

żeby pamiętała, że będzie miała w nim 

zawsze najlepszego przyjaciela. Pro- 

Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 
„” 

    

Jozef Horyd 
LEKCJE GRUPOWE 

RYSUNKU i MALARSTWA 
Atelier Wileńska 48 — 1. 

  

Tanie płótna koszulowe, prześcieradłowe, 
tartuchowe, jedwabie > surowe,  żorżety 
z jedwabiu sztucznego i naturalnego, 
meteory, wełny sukniowe, korty na 
ubranka dla dzieci, płótna harcerskie, 
obrusy, kapy, chustki peikalowe i wiele 
ianych towarów kupuje się najtaniej 

w sklepie bławatnym p. 

„TKANINY TANIE" 
S. Ciszewskiego — Wileńska 31 

  

[NYYYYYYYTYYNYYNTYTNANTCYYYYYYVYYYYYYYYYYJ 

_—— Wiłkomierska 5-a. 

Letniska 
TIGER TTT 
FEYYYYYYYVYYYVVYYYVYT 

sprzedam. Dochód ro- 
czny metto 5.000 zł. 
Wielka Pohulanka 34 
m. 4,   

RABKA 
Pensjonat „Helios“ KUPIĘ 

komłortowy.Ceny przy bryczkę w dobrym sta- 
stępne. Oktawja Pie- nie, Oferty składać pod 
chocka. Tel:ton 70. adresem; maj Jachi- 

mowszczyzna, poczta 

Lokale 
Połoczany — W. Świę- 
torzecki. 

 PAOAROROAE STN SET SKA 

NYYWYYYYYYYYYYYY NY = Daleržūwų 
DO WYNAJĘCIA una) lnb większej 

4 SA z inwentarzam (można 

PRZDANAA k S bez) poszukuję. Zgto- ad podatku Ioka- szenia Wilno Pioro- 

lowego, suche i jasne i. 20—1. Drozdo- 
i ze wszelkiemi nowo- "7" 
czesnemi  wygodami, Uwaga! 

Pod zastaw nierucho- 
mośii miejskiej tylko 

    

z 8 i 4 pokoi ze” Wiluie można otrzy- 

Lekarze KOSMEŁYKA wszekieni wygodami mać , mniejsze sumy 
nowoczesnemi, wanna TatYciimiast > Informa- 

TINA Inn" miejscu do wy. gie Dział Pośrednictwa 
DOKTOR najęcia, Wilno, ul, ski SAR 

Zeidowicz 6 A B I N E T Siosarkiago 1 Darska 1 

chor. skórne, wene-  Racjonalnej |. MIESZKANIE 
tyczne, narządów mo-K QS Metyk! Rower 
czowych, od 9—do 1, 

5—38 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od i2—21 ed 4—6 
ut. kiickiewicza 24. 

tel 377, 

leczniczej 
WILNO, 

Micklewicza 81—4 
kobiecą 

Urodęgecz: 
je, doske- 

uali,sodświeża, nsuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy, 
Massż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie), Natryski „Hormo- 

= - ;п' “?еаіхц prol. Spuh= 
la. Wypadanie w:osów. 

Dr.Ginsberg Aps Iudywidaalne 
Choroby skórne, we- dobieranie kosmetyków 
neryczne i moczopłcio- do każdej cery, Ostat= 
we. Wileńska 3, — odnie zdobycie kosmety= 

    

  

  

8—1 i 4—8. Tel. 567 ki racjonalnej. 
aakAAkŁaŁAAAAAAAŁ AA JG Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43 

Posady aaa 
7 = GABINET 

Kosmetyki Młoda Krawcowa LOCZOJEZE 
poszukuje stałej posa- 
dy, może zarządzać 
domem, opiekować się 
dziećmi, przyjmie chęt- 
nie poszdę na wyjazd, 
Posiada bardzo dobre 
rełereacje. Zgłoszenia 
do Adm. „Słowa* dla 

„Cedib“ 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickie- 
wicza 1 m. 11       

sił zgóry, by wybaczyła mu i nie mia- 
ła żalu, jeśli spadną na nią przez nie- 
go jakieś przykrości. Żeby wierzyła, że 
szczerze pragnał jej dobra. Czy nie 
mogła przenieść się do Kijowa zaraz? 
Gdyby się to udało, powinna zrobić to 
jaknajprędzej, chociażby nie dostała 
tam miejsca w bursie. Listownie nie 
można wytłumaczyć powodów tych 
nagłych zmian, ałe to wszystko jest 
konieczne dla jej spokoju i przyszło- 
ści. 

Odpisać miała do Kijowa na „,po- 
ste restante* na nazwisko Nikolskiego. 
Prosił o zachowanie w sercu dla niego 
uczucia przyjaźni, wbrew wszystkiemu, 
co mogłoby się obić o jej uszy. List 
będzie oznaczał, że uczucia jej nie ule- 
gły zmianie. Obiecywał wyjaśnić wszy 
stko, gdy się zobaczą. 

Miał w pugilaresie siedemset zło- 
tych. Wyjął banknot 10 czerwońców 
i włożył do listu, ale po chwili dodat 
jeszcze pięć czerwońców i dopisał kil- 
ka zdań. Następnie zawołał Darję. 

Darjo, macie tu kopertę z pieniędz- 
mi, które się jeszcze należały Woskre- 
sieńskiej. Zanieście ten list jej ojcu i 
powiedźcie, że to z „sowchozu* przy- 

syłają. I każcie zaprzęgać konie dla 

mnie — odjeżdżam dzisiaj. Konie ma- 

ja być za godzinę. $ 
„Skończyła się baśń © miłości! 

Wszystko musiało się tak skończyć, 

wcześniej, czy później. Ale dowiodłem 

przecież, że umiem pracować I to nie 

gorzej, jeśli nie lepiej od innych. Odja- 

dę i nikt nie będzie mógł zrozumieć 

z 3 pokoi z kuchnią i 
wszystkiemi wygodami 
(łazienka, water) do 
wynajęcia. Plac Metro» 
politalny Ne 3. 

PZYTTYYYYYYVYYYYYYYYJ 

dobry kupię natych- 
miast, sprzedaję tanio 
2 aparaty fotograficzne 
z objekt „Zeiss Tessar", 
z podw wyciąg. miecha 
1) rozm 10x15 „Con: 
tessa Nettel* z mig 
tka, i teleobjek= 

ywem 9x12 „Etui Pa- 
i SPRZEDAŻ tent* z di 

vvvvvvvyvvvvvvyvyvys Czem, Przyrządy foto- 
graficzne mogę sprze- 

Jaja kur @&& osobno 2 oglądać 
rasowyh od godziny 5 wiec, 

Sapieżyńska 11 — 1. Skopówka 6—19 
r 
Szosowy rower 
„Steyr“ prawie nowy 
sprzedam, Brzeg Anto- 
kolski 15 m. 1. 

* DO SPRZEDANIA * 
szczenięta rasy Seter- 

  

Pianina A E 
zupełnie nowe (wielo- Irlandski. Ui, Wileūska 
letnia gwarancja) zł. 12—3. 
R: Kijowska 4, Hen 

slow, ” 

‹ Zguby 
YYYYYYYYYTYYYYYYYYY? 
Unieważnia się 
№ rej. roweru 1895 
za rok 1931 na im. 
Zdzisława Stachowicza. 
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dlaczego tu przyjechatem, w jakim ce- 
lu pracowałem tak szczerze!... a prze- 
cież chodziło o to, żeby pokazać tym 
tępym i głupim „dostojnikom* bolsze- 
wickim, że potrafię lepiej od nich pra- 
cówać, że jestem pożyteczniejszy od 
wszystkich tych komunistów. Trzeba 
więc napisać do nich, dlaczego praco- 
wałem i zrobiłem tak wiele dla nich. 
lle pracy, sił, nerwów włożyłem tutaj. 
Tak mi ciężko teraz rzucać wszystko 
i odchodzić. 

Zaczął drugi list, który skończył w 
chwili, gdy koła bryczki zaskrzypiały 
pod oknami. Zakleił kopertę, zaadre- 
sował do tow. Sorokina, sekretarza 
odeskiego komitetu partyjnego. 

Po raz ostatni spojrzał na oddala- 
jacy się dom. Przyjaźnie załopotał 
śmigami wiatrak, błysnęła, jakby w 
pożegnalnym uśmiechu rzeka... „Sow- 
choz'* rozpływał się w oddali 
ża plama zieleni i błękitu. 

Na stacji Borys odesłał konie, od- 
dał list polecony do Odesy, kupił bilet. 
Pogrążony w smutku i tęsknocie, ocze 
kiwał pół godziny na nadejście pocią- 
gu. Gdy pociąg ruszył, wszedł Borys 
do umywalni i ogolił brodę i wąsy. Z 
lustra wyjrzała uśmiechnięta, młoda 
twarz. : 

Andrzej Michajłowicz  Wierszynin 
umarł, na jego miejsce zjawił się agro- 
nom: Walenty Nikolski. 

(D. C. N.) 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 
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