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LIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

nadesłane, tnilimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
cyirowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 29 £r. 

ASS INIT UAI EK TATE ITO ISI TA RT 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA ODJAZD MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
Dymisja gen. Groenera ze Stano- 

wiska ministra Reichswehry jest wy 

darzeniem politycznem, przekraczają- 

cem zakres wypadków, dotyczących 

polityki wewnętrznej Niemiec. Dymi- 

Ssja ta jest niczem innem bowiem, jak 

pierwszym wyłomem w gabinecie kaa 

clerza Brueninga i dalszym sukcesem 

hitłerowców na drodze ujęcia w swoje 

ręce steru rządów. Mimo oficjalnego 

zaprzeczenia biura Conti, że dymisja 

gen. Groenera była dawno projektowa 

na, a powodem jej jest choroba Groe- 

nera, wiadomo powszechnie, że spo- 

wodowała ją interwencja gen. Schlei- 

chera i, gen. Hamersteina u kanclerza 

Brueninga i prezydenta Hindenburga. 

Obaj generałowie, zajmujący wybitne 

stanowiska w Reichswehrze, znani ze 

swych sympatyj dla ruchu narodowo- 

socjalistycznego, oświadczyli wręcz, 

że armja nie ma zauiania do ministra 

Groenera. Interwencja generałów od- 

niosła skutek i Groener złożył poda- 

nie o dymisję. 

Z naszego punktu widzenia nie 

mamy najmniejszego powodu opłaki- 

wać min. Groenera, być może nawet 

lepiej, stało się, że Groener ustąpił, — 

przynajmniej sytuacja została wyjaś- 

niona. Teraz już nie ulega najmniei- 

szej wątpliwości, że za dwa lub trzy 

miesiące decydującym czynnikiem w 

Niemczech będzie Hitler. Objęcie rzą- 

dów przez Hitlera nastąpi drogą ewo- 

lucyjną. Przebieg ostatniej debaty w 

Reichstagu wskazuje, że kanclerz Brue 

ning zmienia kurs i przewekslowuje 

gabinet na tory koalicji prawicowej. 

Już teraz mnożą się pogłoski, że lada 

dzień nałeży oczekiwać rekonstrukcji 

rządu, w którym Brueningowi pozosta 

wiona będzie teka spraw zagranicz- 

nych, reszta zaś oddana zostanie lu- 

dziom, cieszącym się zaufaniem Hitle- 

ra.. 

Zamach na premjera japońskiego. 

Po prezydencie Doumerze 

kul zamachowców premjer japoński 

inukai. Oczywista, nie można porów- 

nywać tych aktów terroru, pierwsze- 

go dokonał szaleniec lub prowokator, 

kierowany Obcą ręką, drugi jest dzie- 

łem organizacji „Czarny Smok*, rekru 

tującej swych członków z pośrć1 mło 

dych oficerów marynarki, kadetów 

szkół wojskowych, Członkowie tei 01- 

ganizacji są przeciwnikami polityki ja- 

pońskiej w Mandżurji i Szanghajc. 

Premjer Inukai reprezentował ki:runek 

pojednawczy i ten właśnie kurs po- 
iityki wśród młodzieży japońskiej był 

żywo krytykowany i wywu!ływał du- 

że niezadowołenie. 

Zamach na premjera JInuka: jest 

tylko demonstracją i żadnych poważ 

niejszych skutków za sob+ nie pociąg 

nie. Rząd opanował Sytuację, zama- 

chowcy sami zgłosili sig do władz, by 
ponieść karę. 

Przerwa w obradach komisji roz- 

brojeniowej. Prace konierencji rozbr)- 

jeniowej przerwane zostały po raz dru 

gi Wszyscy wybitni politycy  rozje- 
chałi się do domów, a-w Genewie po- 

zostałi tyłko rzeczoznawcy, którzy w 

komisjach technicznych będą uzgad- 

niać rozmaite punkty widzenia. Prze- 

rwa ta nastąpiła z racji niewyja nic- 

nej sytuacji politycznej we Francji po 

wyborach. Rząd Tardieu podał się do 
dymisji, ale będzie jeszcze urzęciował 
do końca kadencji obecnego parlamen 

tu, t. į. do 1-g0 czerwca. Dopiero po 
tym terminie należy się spodziewać, 

że prace konierencji rozbroje.iiowej, 

posuwające się żółwim krokiem,, ru- 
szą znowu naprzód. 

— Konierencja reparacyjna w Lo- 

zannie. — Po dłuższych pertrakta- 

cjach pomiędzy rządami Anglji, Fran- 

cji, i Niemiec ustalony został wresz- 

cie termin konferencji w Lozannie. Na 

rada rozpocznie się w dniu 18-go 

czerwca i wezmą w niej udział 

zginął od 

przedstawiciele Anglji, Francji, Włoch, 

Niemiec, Belgji, Polski, Jugosławii, 

Czechosłowacji, Rumunji, i Grecji. 

Pewną przygrywką do narady io- 

zańskiej była ostatnia debata w Reichs 

tagu. Kancelerz Bruening bez ogródek 

oświadczył, że ci, co przypuszczają, 

iż Niemcy po kilku latach będą zdol- 

ne do płacenia reparacyj, są wielkimi 

optymistami. Siebie do tych ludzi kan 

clerz nie zalicza. Takie stanowisko 

Niemiec zawczasu przygotowuje opi- 

nję polityczną do tego, że w Lozan- 

nie otwarcie Niemcy oświadczą, że nie 

płacą ani grosza zobowiązań repara- 

cyjnych. Wszystkie projekty i pomy- 

sły rozkładania zaległych rat repara- 

cyjnych na inne raty, wobec takiego 

postawienia sprawy przez rząd nie- 

miecki, nie mają najmniejszych szans 

powodzenia i  konierencja lozańska 

będzie zdaje się, jeszcze jedną naradą 

międzynarodową, która się nie uda. 

Sz. 

  

WILNO. — W niedzielę rano Mar- 
szałek Piłsudski opuścił Wilno, odjeż 
użając pociągiem osobowym do War- 
szawy. 

Na godzinę przed odjazdem p. Mar 
szałka przyjechał de Wilna premjer 
Prystor, który udał się do pałacu i od 
był z Marszałkiem Piłsudskim dłuższą 

Pod znakiem 

rozmowę. 
Natychmiast po konferencji p. Mar 

szałek zapowiedział swój wyjazd. — 
Przed odjazdem Marszałek Piłsudski 
odwiedził swego brata p. Adama Pił- 
sudskiego, u którego spędził dłuższą 
chwilę czasu wśród najbliższej rodzi- 
ny. 

oszczędności 
POŁĄCZENIE MINISTERSTW ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH I ZNIE- 

SIENIE MINISTERSTWA ROBÓT PUBLICZNYCH 

WARSZAWA 17. V. (tel. własny). 
—Dowiadujemy się, że uchwalone na 
ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów 
połączenie Ministerstw: Reiorm Rol - 
nych i Rolnictwa opublikowane 20- 
stanie niebawem w Dz. Ustaw w for- 
nie rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Rozporządzenie to stanowić bę- 
dzie podstawę prawną, dla połączenia 
obu resortów. Ustanowiony będzie je 
den urząd Ministra Rolnictwa i Re- 
form Rolnych, w którym zostaną po- 
łączone wszystkie agendy obu mini- 
sterstw oprócz szkolnictwa rolniczego 

  

— które podporządkowane zostanie 
Ministerstwu Oświaty. Państwowy In- 
stytut Meteorołogiczny zostanie prze- 
niesiony do Ministerstwa Komunika- 

cji. 
Rada Ministrów postanowiła rów- 

nież przedstawić Panu Prezydentowi 
do podpisu rozporządzenie z mocą u- 
stawy o zniesieniu urzędu Ministra Ro 
bót Publicznych. Agendy tego Mini- 
sterstwa podzielone zostaną pomiędzy 
Ministerstwo Komunikacji, Spraw We- 
wniętrznych, Spraw Wojskowych, Prze 
mmysłu i Handłu i Rolnictwa i Re- 
form Rolnych. 

  

Żamordowanie premiera Japonii 
przez organizację „Czarnego smoka” 

LONDYN. — W dniu 15 bm. doko 
nano w Tokio zamachu, którego ofia- 
rą padł premjer japoński Inukai. Do 
mieszkania premjera przybyło 7 ludzi 
w mundurach oficerów armji lądowej 
i marynarki. Napastnicy oddali do 
premjera kilka strzałów z rewolweru, 
raniąc go ciężko. — 76 letni premier 
zmarł wkrótce potem z upływu krwi w 
szpitalu, 

jednocześnie rzucono bomby na 
Bank japonji, na cetralę policyjną, na 
główne biuro partji Sejukaji, na bank 
Mitsu  Biszi oraz na mieszkania mi- 
nistra spraw zagranicznych Josżisawy 
admirała Suzuki, głównego mistrza ce- 
remonji barona Hagaszi i wielkiego 
strażnika pieczęci, hrabiego Makino. 

TOKIO — Dziś przed północą 18 
osób, które dokonały zamachu na pre- 
mjera Inukai i wśród których jest 5 
podporuczników . marynarki( oraz 13 
uczniów szkoły wojskowej, stawiło się 
u władz do ich dyspozycji w charak- 
terze więźniów. 

Wszyscy oni należą do tajnej orga 
nizacji „Czarny Smok*, zwanej także 
„Martwą ręką*. Członkowie tej orga- 
nizacji zwalczają politykę rządu japoń 
skiego w Mandżurji i Szanghaju. O- 
fiarą zamachów padło 7 policjantów i 
3 cywilnych, którzy zostali ranni. — 
Zamachowcy rozrzuciłi po stolicy ułot 
ki z hasłami: „Niech żyje cesarz! Precz 
z korupcją polityków! Precz z oligar- 
chją finansistów!*. Ulotki podpisane 
są przez związek młodych oficerów 
armji i marynarki. 

DYMISJA GABINETU 

LONDYN — Po zamachu na pre- 
mjera Japonji cały rząd podał się do 
dymisji. Minister finansów Takahaszi 
pełni zastępczo funkcję premjera. 
Giełdy w Tokio, Osaka, Kobe i 
goja chwilowo zostały zamknięte. 
Policji udało się zapobiec zamachowi 
na elektrownię w Tokio. W transior- 
matorach elektrowni znaleziono dyna- 
mit. 

MORDERCA JEST WIADOMY 

TOKIO. — Mordercą premjera Inu- 
kai ma być Kawasaki, którego policja 
energiczniep oszukuje ( 

„BRACTWO KRWI“ 

TOKIO. (PAT). — Duchowny Nis- 
sho, aresztowany dnia 11 marca rb. 
pod zarzutem udziału w zamachach, 
oświadczył obecnie policji, że 17 mło- 

dych ludzi, którzy dobrowolnie oddali 

Na- 

się w ręce policji, należy do tajnego 
stowarzyszenia pod nazwą „Bractwa 
krwi”, celem którego jest usunięcie 
zapomocą wszelkich możliwych środ- 

ków aż do zabójstwa włącznie wszy- 
stkich mężów stanu i polityków, bę- 
dących nieżyczliwie usposobionymi 
dła ruchu nacjonalistycznego. 

ULTIMATUM ARMJI 

TOKIO (PAT). — Armja ogłosiła 

ultimatum, w którem domaga się utwo 

rzenia rządu narodowego. 

TOKIO (PAT). — Jest rzeczą moż 

liwą, że ultimatum, wysunięte przez ar 

mję będzie wzięte poważnie w rachu- 

bę, albowiem wedle postanowień kon- 

  

stytucji — minister wojny może być 

wybrany tylko z pośród generałów. — 
Nie można więc utworzyć gabinetu 

bez aprobaty armji, która ze swej stro 

ny odmawia swego poparcia gabineto 

wi partyjnemu. 

Szeptyckiego — A, Łaszik, 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksjęgarnią K, Malinowskiego, 

NOWOGRÓDEK 

USZMIANA — 
P 

    

ST, ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA -- 

Lane 

ZNIESIENIE SĄDOW OKRĘGOWYCH 
WARSZAWA 17 V. (tel. własny). 

—lak się dowiadujemy, Rząd powziął 
decyzję w sprawie zniesienia Sądów 
Okręgowych w Lesznie, Starogardzie 
i Gdyni. 

Odkrycie na zamku 
starym 

MURÓW Z OKRESU KSIĄŻĘCEGO 

GRODNA—12—13 WIEK) 

W związku ze wzmacnianiem niemal pro 
stopadłego zbocza” Góry Zamkowej w Grod 
nie od strony Niemna, podcinanego przez 
wezbrane wody rzeki, Staraniem dyrekcji 
Muzeum Państwowego w Grodnie przy po 
mocy bezrobotnych i magistratu m. obni- 
żany jest poziom Góry Zamkowej. 

Przed paru miesiącami zostały odsłonię- 
te dolne części murów zamkowych z cza- 
sów Jana Ill, wzniesionych przed sejmem 
Rzeczypospolitej w Grodnie 1678 r. Są to 
przeważnie zabudowania gospodarcze, wzno 
szone na ruinach dawniejszego pochodze- 
nia. 

W ostatnich dniach udało się natrafić na 
mury z 15-go wieku. Na cegłach odnalezio 
no kilka znaków  murarskich, wykonanych 
przed wypalaniem cegły (9 na 13 na 26 
cm). 2 

Najbardziej wszakże rewelacyjnem jest 
odkrycie murów z okresu książęcego Grod- 
na, Czyli z 12-go — 13-go wieku, kiedy 
Grodno było stolicą udzielnego księstwa.- 
Cegła na tych ińurach o wymiarze, zbliżu- 
nym do użytej przy budowie świątyni na 
Kiłoży (12-ty — 13-ty wiek), czyli płaska 
(4,5 cm.) i szeroka. Grubość jednakże za- 
prawy w murach zamkowych jest nieco 
mniejsza, aniżeli w świątyni kołoskiej. Na- 
tomiast w murze są osadzone wielkie głazy 
o jednym boku ociosanym gładko, ułożone 
jakby w celach dekoracyjnych, jak na Ko- 
loży. 

Ponieważ dotychczas udało się odsłonić 
część tylko murów, przeto trudno narazie u- 
stalić, jakie miały przeznaczenie. Na dwo- 
rze książęcym musiała być kaplica. Być mo 
że odsłonięte mury okażą się resztkami bu- 
dynku mieszkalnego. Wówczas będzie to je- 
dyny zabytek budownictwa świeckiego 212 
— 13-go w.w. na terenie województw pół- 
noeno - wschodnich. Rzeczypospolitej. 

W czasie robót znaleziono kilka kul ka- 
miennych, mnóstwo fragmentów i okazów 
dawnej ceramiki. 

Badania obecnie są prowadzone pod oso 
bistem kierownictwem dyr. Muzeum Pań- 
stwowego p. J. Jodkowskiego. Przed paru 
dniami zwiedził je p. konserwator dr. J. 
Kluss z Warszawy. 

  

  

Straszna katastrofa na morzu 
POŻAR GLBRZYMIEGO PAROWCA.—ZAMACH CZY WYPADEK?— 

LICZBA OFIAR JESZCZE NIE USTALONA. 
PARYŻ. (PAT). —jeden z najwięk 

szych parowców francuskich „„Geor- 

ges Phillippart“ padt ofiarą pożaru w 

zatoce Adeńskiej. 

PARYŻ (PAT). — Według ostat- 

nich wiadomości, w chwili wybuchu 
pożaru na okręcie „Georges Phillip- 

pard* kapitan okrętu początkowo miał 

nadzieję, że załodze uda się opanować 

ogień i dopłynąć do portu Aden. Po- 

żar jednak stawał się coraz gwałtow- 

niejszy, wobec czego o godz. 5 min.. 

54 postanowiono sygnalizowač nie- 

bezpieczeństwo. W odległości 5 mil 

morskich od Gwardavui sytuacja sta- 

ła się tak poważna, że rozpoczęło się 

opuszczanie okrętu. 

Na miejsce katastrofy przybyły 

pierwsze okręty angielskie „Mahsud* 

i „Contraktor*. „Mahsud'* przyjął 134 

rozbitków, „„Contraktor* zaś — 129. 

Okręty te przybędą do Aden prawdo- 

podobnie dziś po południu. Kapitan 0- 

krętu „Georges „Phillippard* zabrany 

został przez okręt sowiecki „Sowiec- 

kaja Neft** Japoński statek „Hakone 

Maru“, udający się na miejsce kata- 

strofy spotkał pustą łódź ratunkową, 

należącą do „Georges Phillippard“. — 

Budzi to poważne obawy co do losu 

pasażerów tej łodzi. Kapitan okrętu 

Tow. transatlantyckie Gdynia—Ameryka 
PRZESZŁO NA WŁASNOŚĆ. RZĄDU POLSKIEGO 

WARSZAWA 17. V. (Tel. własny) 
— Prowadzone od pewriego czasu 
pertraktacje o wykupienie przez rząd 
polski udziałów strony duńskiej w 
Polskiem Towarzystwie Transatlanty- 
ckiem Gdynia — Ameryka zostały do- 
prowadzone do końca. Okręty i objek 
ty lądowe przeszły całkowicie na włas 

ność rządu polskiego. Zawarta umowa 
przedstawia się bardzo korzystnie dla 
strony polskiej. Personel duński za- 
równo w biurach, jak i na statkach, 
zostanie stopniowo zwolniony i je- 
Szcze w roku bieżącym T-wo będzie 
caixowicie spolszczone. 

„Contraktor* komunikuje, że gwałtow 

my pożar sroży się w dalszym ciągu. 

Zgodnie z depeszą, otrzymaną przez 
włoskie ministerstwo marynarki, wczo 

raj o godz. 16 quratowano 675 osób 
ze statku „Georges Phillippard". 

STATEK „GEORGES PHILLIPPARD"* 

PARYŻ (PAT). — Statek „Georges Phil- 
lippard* miał 173 metry długości, 20 met- 
rów szerokości, pojemność jego wynosiła— 
20745 tonn. Mógł on pomieścić 1077 pasa- 
żerów. Poruszany był przy pomocy moto- 
rów spalinowych systemu Diesla o sile 5800 
koni parowych. 6 listopada 1930 roku w о- 
becności ministra marynarki handlowej — 
„Georges Phillippard* spuszczony został po 
raz pierwszy na morze. Pierwszą morską 
podróż statek odbył w styczniu 1932 roku. 
Podróż ta nie dała pomyślnych rezultatów. 
Trzeba było zmienić wadliwie funkcjonujące 
śmigła. Dnia 12 stycznia statek, mając na 
pokładzi oficjalną komisję odbiorczą, jak 
również szereg osobistości z. marynarki wo- 
jennej (ponieważ na wypadek konfliktu wo 
jennego miał on być zamieniony na posiłko 

wy krążownik) wyrusza ponownie na ino- 

rze. 
Statek „Georges Phillippard* zbudowany 

był wedle wymagań konwencji londyńskiej 

dia ochrony Życia ludzi na morzu. Dekoracje 

wnętrza wzorowane były na motywach hi- 

storycznych starych prowincyj „ francuskich. 

Był to pierwszy statek francuski, na którym 

wprowadzona została elektryczna kuchnia. 
Statek ten posiadał wszelkie nowoczesne u- 
rządzenia, sale, galerje, oranżerję, salony 
gry dla dorosłych i dzieci, pływalnię, plac 
tenisowy itd. 

Posiadał 20 łodzi ratunkowych, z których 
dwie zaopatrzone były w motory i apara- 
ty radjowe. „Georges Phillippard* pierwszą 
podróż odbył na morzu Chińskiem. Opuścił 
on Marsylję 27 lutego, 10 kwietnia przybył 
do Yokohamy. W dwa dni potem opuścił 
Japonię i przybył do Colombo. — W Dźi- 
bouti oczekiwano go dnia 18 maja. Powrót 
do Marsylji miał nastąpić w końcu bieżące 
go miesiąca. Okręt przedstawiał wartość 115 
miljonów franków. Załoga i personel restau 
racyjny składały się ogółem z 300 osób. — 
Dokładna liczba pasażerów, znajdujących się 
na pokładzie, nie jest jeszcze znana, ponie- 
waż do Marsylji nie wróciły jeszcze wykazy 

podróżnych. 

TAJEMNICZE WERSJE O REWOLU- 

CJONISTACH 
PARYŻ (PAT). — „Le Matin* donosi, 

że wedle krażących pogłosek, pewne sfery 

rewolucyjne w Paryżu, specjalnie intereso- 
wały się odjazdem statku „Georges Phillip- 

pard“. Statek ten, jak zapewniają w tych 

kołach, wiózł amunicję wojenną dla Japo- 
nji. Według przypuszczeń francuskiego wy- 
wiadu, okręt miał wylecieć w powietrze pod 
czas przepływania kanału Sueskiego. Począt 
kowo nie przypisywano nadmiernego znacze 
nią do tych wiadomości, tem bardziej, że 
według oświadczeń towarzystwa okrętowe- 
go „Georges Phillippard“ nie przewozit žad 
nej amunicji. 

PARYŻ (РАТ!. — \\/ Paryżu krą- 
żą uporczywe pogłoski, że pożar na 
okręcie „Georges Phillippard* jest 

skutkiem zamachu. Dyrekcja służby 

bezpieczeństwa informuje w tej spra- 
wie, że w przeddzień wyjazdu okrętu 

na Daleki Wschód, przedstawicielowi 

towarzystwa okrętowego w Brazylji 

zakomunikował inspektor policji por- 

towej, że w rewolucyjnych kołach Pa- 

ryża przewiduje się, że statek „Geor- 

ges Phillippard* zostanie wysadzony 
w powietrze w chwili, gdy miał prze- 
pływać przez kanał Suezki. Zamach 
ten dokonany będzie — jak zaznaczał 
inspektor — celem przeszkodzenia za 
opatrywaniu w broń i amunicję Japo- 
nji, prowadzącej wojnę przeciw Chi - 
nom, a może w niedalekiej przyszłości 
także przeciwko Sowietom. Mimo, że 
sprawa była zbagatelizowana, zasto- 
sowano wszelkie środki ostrożności i 
zarządzono gruntowną _ rewizję, nie 
znaleziono jednak niczego, coby mog- 

ło wzbudzić podejrzenia. 

BRAKUJE 100 OSÓB 

PARYŻ (PAT). — Kapitan angiel 

skiego statku stwierdza, że na pokład 

swego okrętu przyjął 129 rozbitków. 

Jedna z pasażerek zmarła wskutek od- 

niesionych poparzeń. Według  ostat- 

nich iniormacyj, z ogólnej liczby pasa 

żerów i załogi brakuje 100 osób. — 
Wszyscy pasażerowie, przyjęci na po 
kłady okrętów ratunkowych, byli w 
bieliźnie nocnej. 

ADEN (PAT). — Wiele osób, nie 
mogąc doczekać się swej kolejki przy 
zajmowaniu miejsc w łodziach ratun- 
kowych, rzucało się do wody, gdzie gi 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego, 
— Kiosk St, Michalskiego, 

N,-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
Naucz. 

К — Ksjęgarnia Polska — Št, Bednarski, 
2 AWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 

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

— M, Lewin —Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

low, Kssęcgauimy Kol, „Ruch” 

      

    

SILVA RERUM 
Coraz zuchwalsze harce, wyrabiane 

przez rewolwerową prasę brukową, wy 
wołały wreszcie stanowczy sprzeciw 
ze strony dziennikarzy. Krakowski syn 
dykat dziennikarzy na ostatniem wal- 
nem zebraniu powziął następujące u- 

chwały: 
1) Walne Zebranie Syndykatu Dziennika- 

rzy krakowskich stwierdza, że działalność t. 
zw. prasy „rewoiwerowej”, która pod pła- 
szczykiem bądźto tępienia nadużyć, bądź też 
pod płaszczykiem krzykliwego i źle pojętego 
patrjotyzmu, uprawia pospolite szantaże i wy 
muszenia — zasługuje na jaknajbardziej sta 
nowcze potępienie. 

2) Stojąc na straży honoru pracy zawo- 

dowej, Walne Zebranie stwierdza, że zorga- 

nizowane dziennikarstwo w Polsce nie ma 

nic wspólnego z osobnikami, zatrudnionymi 

w pisemkach „rewotwerowych*, którzy ma- 

dużywają tytułu dziennikarzy, wzgl. redakto 

ra, dyskredytując w ten sposób ogół dzienni- 

karstwa polskiego. i 
3) Až do chwili unormowania stanu praw 

nego zawodu dziennikarskiego w Poisce, įe- 

dyną legitymacją zawodowego dziennikarza, 

jest legitymacja, stwierdzająca przynależność 

jego do Syndykatu Dziennikarzy danego wo- 

jewództwa. ’ 5 

Trzeba ze szczególnem uznaniem pu 

witać tę uchwałę, gdyż plaga prasy re- 

wolwerowej jest zbyt.skandaliczna i 

wymaga zdecydowanej postawy wobec 

tego kompromitującego zjawiska. 
Lwów będzie miał pomnik Słowac- 

kiego podług projektu prof. Wittiga. 

O projekcie dowiadujemy się z Ga- 
zety Warszawskiej (Nr. 141). 

W dniu wczorajszym przedstawiciele pra- 

sy mieli możność obejrzeć w pracowni prot. 

Edwarda Wittiga projekt pomnika Juljusza 

Słowackiego, mający w niedalekiej przyszio- 

ści ozdobić Lwów. 
Na czterometrowym, jednolitym błoku 

granitowym stanie trzechmetrowej wysoko- 

Ści posąg wieszcza z bronzu. Artysta wyrzeż 

bił Słowackiego w postaci stojącej, nagiej, 

owiniętej długą tuniką, zwisającą z tyłu migk 

kiemi iaidami na cokui. Piers i prawe ramię 

są obnażone. Z całej postaci bije spokój i 

powaga, a zarazem nastrój liryzmu. Trudny 

problem ustawienia posągu rozwiązał prot. 

Wittig doskonale: pomnik z Każdej strony 

jest „oglądany”, z tyiu zaś przedstawia” do- 

skonały zespół sylwety z harmonijnemi finja- 

mi pięknie zwisającego okrycia. 

Trudno wyrokować z dwuimetrowego pro 

jektu o ostatecznym wyglądzie dzieła, które 

stanie przed Wielkim Teatrem we Lwowie, a 

więc na tle architektonicznem, niepozbawio- 

nem, tak nas dzisiaj męczących akcentów 

„зесезй“. Odczuwane przy ogiądaniu mode- 

lu pomnika, pewne tony liryzmu, przeszka- 

dzające w pożądanym nastroju monaumental- 

ności, mogą dać w wielkiej bryle i w całości 

posągu zupełnie odmienne wrażenie. w każ- 

dym razie całośc dzieła posiada wysokie wa 

łory artystyczne, przynoszące sławie proi. 

Wittiga nowy liść laurowy. 

Umiarkowany ton oceny dzieła na- 

suwa smutne refleksje. Czyżby projekt 

nie stał na wysokości zadania? 
Secesja... Naga postać... Tunika... 

To wszystko jest nieco niepokojące.. 
Gazeta Lwowska (Nr. 105) daje 

czytelnikom rady, co należy obecnie 

jadać. 
Przez całą zimę przeważały w naszem 

odżywianiu mięsiwa i potrawy mączne. Ja- 

ko dodatki do mięsa figurowały kartoiłe, ka- 

sza, kluseczki. Teraz, kiedy organizm jest 

najbardziej wyczerpany, jak zwykłe na wio- 

snę i potrzebuje, najintensywniejszego od- 

żywiania się, trzeba większy nacisk położyć 

na potrawy słodkie, jako najbardziej odżyw- 

cze, a nie przeciążające zbytnio żołądka, oraz 

na dostępne dla kieszeni zieleniny. Do ta- 

kich należy np. rumbarbarum, nieocenione 
dla gospodyń, z którego marmełada w sma- 
ku lepsza jest nawet od marmelady z jabłek. 

Kompoty, powidia, marmelady z rurmbarba- 
rum, stanowią duże urozmaicenie i są jedną 
ze zdrowszych potraw, stanowiąc połącze- 

nie witamin z cukrem. > 5 

Słowem: cukier krzepi!.. A w kaž- 

dym bądź razie osładza nasze nieco 

gorzkawe obecnie życie. Lector 

  

  

  

Kasacja od wyroku 
Gorgonowej 

LWÓW. PAT. — Prasa dzisiejsza 

donosi, że obrońca Gorgonowej dr. 

Axel wniósł w dniu dzisiejszym ka- 

sację do zapadłego w sobotę wyroku 

śmierci. 

URODZIŁA DZIESIĘCIORO 
„BLIŽNIĄT“ 

PORTO ALLEGRO. (PAT). — W miej- 
scowošci Bacacay (Brazylja) pewna kobie- 
ta powiła 10-ro dzieci — dwóch chłopców 
i osiem dziewcząt. Wszystkie niemowłęta 
zmarły natychmiast po przyjściu na Świat. 
Matka cieszy się zupełnem zdrowiem. 
Fenomenalny ten wypadek zainteresował o- 
gromnie sfery lekarskie. 

nęło, pożartych przez rekiny. Wiele 

rodzin uległo rozłączeniu. Na pokła- 

dzie „„Contraktora* znajduje się jedno 

dziecko dwuletnie zupełnie samotne i 

niemowlę, którego rodzice dotąd nie 
zostali odnałezieni.
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Jak oszukano Lindbergha 
DLACZEGO ZNAKOMITY LOTNIK NIE ODZYSKAŁ ŻYWEGO DZIECKA 

POMIMO WPŁACENIA 50.000 DOLARÓW 
Czy bandyci zemścili się za podanie właczom numerów banknotów? 

Szereg sensacyjnych wydarzeń ostatnich 
dai, przesłonił nam nieco tragedję Karola 
Łiadbergha i jego małżonki. — ciszę w tej 
dziedzinie przerwał piorun — znałezienia tru 
fa w stanie rozkładu w okolicy willi znako- 
saitege lotnika. 

WYRZUCONE 350.090 DOLARÓW 
Fakt, że Lindbergh wypłacił agentem szaj 

ki bandyckiej, która przyrzekła zwrócić ży- 
wę dziecko, 59.000 dolarów, a jednak dziec- 
ha nie zwrócono — fakt tes wywołał w całej 
Amteryce nie niniejsze oburzenie, aniżeli sama 
wiadomość o porwaniu dziecka. jeśli histo- 
fja ewych 50.000 dolarów była zwyczajnem 
osznstwem, zaaranżowanem przez grupę szar 
fatanów, którzy chcieli wykorzystać tragedję 
rodziny Lindbergha dia wyłudzenia tak ba- 
jecznej sumy, mielibyśmy do czynienia z naj- 
potworniejszem, z najbardziej nieludzkiem о- 
szustwem, jakie kiedykolwiek zostało popeł- 
amionc. 

©becnie dopiero wyszły na jaw bliższe 
szczegóły rokowań, które nawiązane zostały 
z „Kidnaperami* („porywacze dzieci'). 

Mianowicie ujawnił je znasy na gruncie 
newejorskim dr. C., który z raniienia Lind- 
bergha pod pseudonimem „jJaisie* prowadził 
rakewania z bandytami. Wpierw jednak po- 
wiedzmy w kilku słowach kto jest ów taje- 
mmiczy dr. С. Otóż jest to osobistość do- 
brze znana w nowojorskiej dzielnicy Bronx. 
est to już człowiek starszy, liczy lat 72. Da- 
wiej byl nauczycielem gimnazjalnym, teraz 
zaś wykłada na Fordham-Uniwersity. 

DOKTÓR C. 
edy gazety amerykańskie przyniosty nie 
pa nowinę o „zaginięciu Ka 

   

        

    
bi poruszony tr agedja siyan 
(tedy rozmyślać, jakby tu 

iwemm ojcu do odzyskania 
ukochanego dziecka. 

Gay minął tydzień — i pomimo wszelkich 
wysikow policji, detektywów prywatnych i 
reporterów, nie natrafiono na żaden ślad ban 
ćytów, którzy uprowadzili dziecko, postano- 
wił dr. C. zwrócić się do „Kidnaperów* za 
pośrednictwem gazety z apelem, by zlitowali 
się nad zrozpaczonymi rodzicami i oddali 
śiziecko, przyrzekając im wypłacić żądany о- 
kup w wysokości 50.008 dolarów. jak wiado- 
m0, tyle zażądali bandyci porywając dziecko, 
a żądanie swe sformułowali na kartce, którę 
pozostawili w łóżeczku dziecka po jego por- 
waniu. By apel prędzej poskutkował, przy- 
rzekł dr. C. „Kidnaperom', że gotów jest z 
własnej szkatuły dołożyć im 1.000 dolarów, 
które sam uciułał. Byle tylko zechcieli oddać 
dziecko. 

OGŁOSZENIE W GAZECIE 
Istotnie zamieścił dr. C. odpowiedni anons 

z apelem do „Kidnaperów* w pismie „Home 
News*. Dlaczego akurat wybrał to mało po- 
czytne pismo, ukazujące się w dzielnicy 
Bronx, niewiadomo dotąd. Widocznie był cel 
jakiś w tem. 

Rychiej, niż dr. C. przypuszczał, odezwali 
się bandyci. W parę dni po ukazaniu się o- 
głoszenia otrzymał dr. C. pismo, w którem 
zawarty był w zamkniętej kopercie list, prze 
znaczony dia pułkownika Lindbergha. Nadaw 
ca Hstu prosił d-ra C, by zamknięty list 
wręczyi płk. Lindberghowi, a nadto by sam 
zaopatrzył się w pisemne pełnomocnictwo 
pułkownika, upoważniające do pertraktowa- 
uia w sprawie zwrotu dzięcka. List raz je- 
szcze zawierał żądanie wypłacenia 50.000 
dolarów, przyczem pieniądze mają być wy- 
płacone w banknotach 5- 10 i 26-dolaro- 
wych. Miejsca, gdzie pieniądze mają być zło 
żone, list nie wskazywał, natomiast zawierał 
"wskazówkę, że pieniądze mają być złożone 
w skrzynce, której wymiary ściśle zostały 
określone. 

NARADY NOCNE 
Dr. C. natychmiast po otrzymaniu owego 

lista nawiązał kontakt z pułkownikiem Lind- 
berghieim, który ze swej strony wezwał go 
cio siebie, do swej posiadłości Hopwell w Sta 
mie Yersey. Po długiej naradzie nocnej, w 
której wziął również udział doradca prawny 
pułkownika Lindbergha, ustalono szczegóło- 

y plan strategiczny. Dr. C. wrócił do No- 
wego Vorku uzbrojony w odpowiednie peł- 
nmemocnictwa Lindbergha, upoważniające go 

  

cło pertraktowania z „Kidnaperami', oraz do” 
podjęcia z depozytu bankowego sumy 50.000 
doiarów. Sumę tę miał dr. C. prawo podjąć 
w chwili, gdyby się przekonał, że istotnie 
nawiązał kontakt z właściwą szajką bandyc- 
ka, która dokonała porwania. 

Wróciwszy do domu dr. C. ogłosił w „Ho 
mie News'* inserat następującej treści: 

„Pieniądze przygotowane. -— „Jaisie”. 

ANONIMOWY TELEFON 
Zaraz, następnego wieczoru w mieszka- 

mim d-ra C. zadzwonił telefon. jakiś anonim 
zawiadomił go, że w najbliższą sobotę mię- 

  

sam, jak ostatnim razem. 

dzy godziną 8 a 9 otrzymadalsze wiadomości. 
Anonim wezwał d-ra C., by o tej porze był 
gotowy do przejęcia daiszych wskazówek. 

Punktualnie e godzinie 8.30 wieczór za- 
jechała pod dom d-ra C. taksówka. Szoier 
wręczył mu zapieczętowaną kopertę, poczem 
ulotnii się. Z biciem serca otworzył dr. C. 
zapieczętowany list. — List zawierał wska- 
zówki co do miejsca spotkania z przedstawi- 
cielami bandytów. Polecono mianowicie d-ro- 
wi €. udać się natychmiast na końcową sta- 
cję Jerome Avenue, gdzie mieli na niego cze- 
kać członkowie bandy. 

Dr. €. w towarzystwie zauianego udał 
się bezzwłocznie na miejsce, gdzie "odrazu 
zauważył Hist ułożony pod kamieniem. — W 
liście była dałsza wskazówka. Dr. C. miał 
udać się na 233 ulicęi czekaćtamna rogu. Na 
oznaączonem miejscu czekał dr. C. dość dłu- 
go. Wreszcie zauważył cień  męžczyzny za 
parkanem, otaczającym znajdujący się tam 
cmentarz. Człowiek ten wywijał rękawiczką. 
Miał to być znak dła d-ra C. aby przystąpił 
bliżej. Dr. C. usłuchał rozkazu, poczem roz- 
poczęła się тохтоу\а. 

W CZTERY OCZY Z „KIDNAPEREM“ 
Nieznajomy mężczyzna po uzyskaniu za- 

pewnienia dyskrecji ze strony d-ra C. popro- 
wadził przedstawiciela Lindbergha przez Van 
Cortłand-Park do jakiejś starej rudery. Tam 
rozpoczęta się rozmowa, która trwała pięć 
kwadransow. Dr. С. przedstawił pełnomoc- 
uictwo, wyrażając żądanie ujrzenia dziecka. 
W odpowiedzi na to, tajemniczy osobnik 0- 
świadczył, że dziecko znajduje się na okręcie 
na pełnem morzu i że sześć godzin potrwa- 
łaby droga do owego miejsca. Natomiast 
przyrzekł dostarczyć d-rowi C. znak, któryby 
jego i pułkownika Lindbergha przekonał, iż 
dziecko znajduje się przy życiu. Potem do- 
piero nastąpić miały dałsze kroki co do miej- 
sca i czasu złożenia okupu. 

Stosownie de porozumienia zawartego z 
tajemniczym osobnikiem ‚ zamieścił dr. C. z 
kolei anons w „Home News* następującej 
treści: 

„Dziecko żyje i jest zdrowe. Pieniądze 
przygotowane”. 

Anons ten imiał służyć „Kidnaperom“ jako 
znak, że agent ich faktycznie widział się z 
d-rem C. — Przed pożegnaniem tajemniczy 
osobnik przyrzekł nazajutrz spotkać się o 6 
rano z d-rem С. 1 przynieść znak życia dzie- 
cka. A tymczasem nazajutrz nie przyszedł. 

ZNAK ŻYCIA DZIECKA 
W kiika dni potem ukazał sięw 

News“ następujący inserat: 
„Pieniądze przygotowane. Nie będzie po- 

licji, detektywów i reporterów. —  Przyjdę 
Proszę odezwać 

się”. 
W dwa dni później ogłoszenie brzmiało: 
„Przyjmuję. Pieniądze są przygotowane. 

Wiecie, że nie mogę wręczyć pieniędzy, za- 
nim nie otrzymam pakunku. Prześlijcie go w 
jakikolwiek sposób. Zapewniam, że możecie 
zaufać. Jaisie“. 

Paczka, zawierająca znak życia dziecka— 
część ubranka — istotnie nadeszła. A wraz 
z nią nadszedł list, że sumę 50 tysięcy dola- 
rów należy wpłacić jeszcze przed ujrzeniem 
dziecka. List zapowiadał, że dziecko doręczo- 
ne będzie w 8 godzin po wpłaceniu pienię- 
dzy, w miejscu ściśle określonem, o którem 
Lindbergh osobno zostanie zawiadomiony. 

W oupowiedzi na ten list szajki bandyc- 
kiej ukazai się anons: 

„Przyjmuję. Pieniądze przygotowane”, 

RENDEZ-VOUS NA CMENTARZU 
Pierwsze spotkanie z „Kidnaperami*, w 

czasie którego miały być wypłacone pienią- 
dze, doszło do skutku na wyspie Long-Island. 
Na oznaczonem miejscu znałazł się pułkow- 
nik Lindbergh w towarzystwie swego przy- 
jaciela pułkownika Brakenridgea. Okazało się 
jednak, że „agent szajki bandyckiej nie chciał 
w tem miejscu przejąć pieniędzy. Czuł się wi- 
docznie niedość bezpieczny. Zażądał tedy 
od Lindbergha, aby zjawił się na cmentarzu 
św. Raymonda w dzielnicy Bronx, Dr. C. 0- 
trzymał również instrukcję, by zjawił się na 
tymże cmentarzu. Q oznaczonej porze zja- 
wili się wszyscy trzej, Łiadbergh, jego przy- 
jaciel i dr. C. — tajemniczy „jJafsie'*. Łind- 
bergh wręczył d-rowi С. skrzynkę, zawiera- 
jacą 5.000 dolarów, 'poczem dr. C. oddalił się 
o jakie 500 kroków od Lindbergha i jego to- 
warzysza. W pewnej chwili usłyszeli gwizd. 
Równocześnie ujrzał czterech ludzi, stojących 
obok parkanu cmentarnego. — Trzech pozo- 
stało w miejscu, czwarty zaś, prawdopodob- 
nie herszt bandy, przystąpił do wysłannika 
Lindbergha. Gdy dr. C. wręczył mu szkatułę 
z pieniędzini „Kidnaper' odezwał się: 

— Wie pan co robić? 
Rzekiszy to, herszt ulotnił się wraz z trze 

ma towarzyszami. W myśl umowy dziecko 
miało być pozostawione nazajutrz między go 

Zuchwalstwo roku dwudziestego drugiego 
Takie to było małe, szare, niepo- 

zorne, że pan Stanisław Skarbek, jadąc 
na zebranie w sąsiedztwo, schował je 
bez trudności w bocznej kieszeni. A 
był w pysznym humorze ten łowca i 
poszukiwacz konceptu, bo znalazł 
rzecz doskonałą. „Jakoż gdy z właści- 
wą sobie werwą zaczął deklamować: 
Jedzą, piją, lulki palą, ha, ha, hi-hi, hej 
że, hola! — markotne towarzystwo roz 
bawiło się w mig, a panie zaczęły kot 
kować koło niego, by powiedział, czyj 
to taki ładny figiel? Droczył się, wkoń 
cu rzekł od niechcenia: To jakiś nie- 
znany chłopak napisał, podobno Mic- 
kiewicz. Tego wieczoru to imię pierw- 
szy raz odbiło się o moje uszy* — pi- 
sze Ludwik Jabłonowski w niedrukowa 
nym ustępie ze swych pamiętników. 
Tak więc już bardzo wcześnie, latem, 
roku 1822 „Ballady i Romanse* zyska 
ły pełny poklask na prowincji galicyj- 
skiej. Ale od strony figlarnej, za do- 
bre koncepty przedewszystkiem. 

Gorzej powiodło się nieznanemu 
chłopakowi, gdy jego debiut zawędro- 
wał w opłotki bardziej oświecone, bo 
na dwór w Puławach. Tam miano wyż 
sze wymagania we zględzie dobrego 
konceptu. To też „Pani Twardowska* 
choć ją odczytał sam książę kurator u- 
niwersytetu wileńskiego, Adam Czar- 
toryski, nietylko nie zyskała powodze- 
mia, lecz musiał ją jeszcze bronić, za- 
wczesny odkrywca „przed matką, sio- 
strą i damami powstającemi mocno* 
na tego pana Mickiewicza. I nie dziw. 

Dowcip o megerze, której nawet djabeł 
zląkł się, mógł się podobać, ależ egze- 
kucja!? Niechlujna, wulgarna, praw- 
dziwie z karczmy, że jakże można: Ha- 
ha, hi-hi, hejże hola. Dwie autorki, 
matka, co pisała o ogrodach i córka 
dumna ze swej „Malwiny, były nie 

na żarty zgorszone. Ks. kurator nie po- 
chwalił się zapewne wcale przed pa- 
niami, że posłał autorowi 300 rubli 
srebrem w upominku. 

Żadnych takich zmartwień ani za- 
strzeżeń nie miał natomiast pierwszy 
w świecie maluczki wielbiciel Mickie- 
wiczowskiego tomiku. Był to zecer wi- 
leński z oficyny Zawadzkiego. Bończyk 
się nazywał i szczerze podobały mu 
się te ballady, których „eprewy” czyli 
po naszemu korekty nosił do autora. 
Do Adama Mickiewicza, na plac Kate- 

dralny za Zamkową Bramą, skacząc po 
schodach wzwyż, niczem myśliwy po 
kępach. Były to bowiem schody iście 
„trybunalskie', (jak wspomni Chodź- 
ko po dziesiątkach jeszcze lat w Pa- 
ryżu), stale w nich desek poprzecz- 
nych brakowało 

Metrampażowi „Ballad i Roman- 
sów* przywtórzyła wkrótce cała pro- 
wincja. Od lat wielu nie pamiętano ta- 
kiego powodzenia, jakie ten tomik zdo- 
był w kredensach. Klucznice, ochmi- 
strzynie, fraucymery, zaczytywały się, 
zaśpiewywały, zapłakiwały. 

Nad zbrodnią niesłychana pa- 
ni, co. zabiła pana nad kur“ 
hankiem Maryli i trjoletami. Te księgi 

„Home - 

dziną П а 1-szą na ściśle oznaczonem miej 
scu wysepki u wybrzeży stanu  Kiassachu- 
ssets. 

NADZIEJA I ROZCZAROWANIE 
Owego wieczoru powrócił pułkownik Lind 

bergh do domu pelen nadziei, że następnego 
dnia odzyska ukcchane dziecko. O šwicie 
Lindbergh w towarzystwie pułkownika Bra- 
kenridgea, odleciał samioloteńi na oznaczone 
miejsce na owej wysepce. Dziecka * jednak 

“nie było. Następnego dnia przedsięwziął na- 
wy lot, i tym razem jednak rozczarowanie 
jego, a zarazem rozpacz, nie miały granic. 

Dr. €. ponownie zaapeiował do bandytów 
za pošrednictwem „Home News“. Od owego 
apelu jednak minęło wiele tygodni — a dziec 
ka jak nie było, tak nie było. 

Nie uiegało wątpliwości, že Lindbergh 
padł ofiarą oszustwa. To przypuszczenie sko 
nilo słynnego lotnika do ogłoszenia numerów 
wszystkich banknotów dolarowych, które 
wręczył zbrodniarzom. 

Amerykańskie władze bezpieczeństwa po- 
czyniły natychmiast wszelkie możliwe zastrze 
żenia w bankach całego świata. Być może, 
że ten właśnie fakt ujawnienia numerów ban- 
knotów, co mogłoby z chwiłą puszczenia ich 
w kurs, doprowadzić do wykrycia bandy, 
skłoniio złoczyńców do strasznej zemsty: 
Dziecko zostało zamordowane i podrzucone 
w okolicach willi. 

POstsG ZA  MORDERCAMI 
LINDBERGHĄ 

Zeznania, złożone przez przemysłowca 
Cartisa z Norfolku (Wirgiaja) rzuciły zupeł- 
nie nowe atio na śledztwo w sprawie por 
wania dziecka Lindberghów. 

Curtis zeznał, że bandyci pertraktowali z 
nim stale na pokładzie szkunera mmotorowego 
„Głoudester*, posiadającego silniki Diesla o 
mocy 275 koni parowych. Szkuner ten krą- 
ży: zazwyczaj na wysokości Cap May. 

Częste wyjazdy uindbergha na jachcie, 
tłumaczą się również chęcią nawiązania kon- 
taktu z bandytami. 

W przeddzień znalezienia zwłok w lesie 
pod Hoppeville, Curtis znajdował się również 
na pokładzie „Głloucesteru*. Bandyci zacho- 
wywali się, jakgdyby nic nie wiedzieli o 
śmierci dziecka. Wymagania ich wzrastały z 
tygodna na tydzień. Ostatnio naprzykład za- 
żądali 200.000 dolarów. Curtis opuścił pokład 
„Gloucesteru“, a kiedy przybył do Nowego 
Jorku, dowiedział się z dzienników o znale- 
zieniu zwłok dziecka. 

Wyjaśnienia Curtisa sprawiły, że policja 
amerykańska natychmiast przystąpiła do po- 
ścigu za bandytami. Z portu nowojorskiego 
wyruszyła na Atlantyk 20 parowców, w tej 
liczbie 4 policyjne i 16 prywatnych, Wszyst- 
kie zaopatrzono w karabiny maszynowe, oraz 
w _szybkostrzelne armatki. 

Parowce przetrząsają obecnie wschodnie 
wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Jednocześnie wszystkie rozgłośnie alarmują 
kapitanów portów, by w razie pojawienia się 
szkunera „Gloucester“ — bandytow schwyta 
no. Nie ulega wątpliwości, że złoczyńcy nie 
oddadzą życia bez walki. 

Szkuner „Gloucester“ įest niewielkim stat 
kiem motorowym. Zapas paliwa może mu 
starczyć jedynie na krążenie między portami. 
Wątpliwe jest, by zdecydował się na uciecz- 
kę na pełne morze. 

Jak wynika z rejestru morskiego Lioydu, 
„Gloucester* był skradziony w pierwszych 
dniach marca r.b. Kapitan znajduje się w 
niewoli i pod terorem bandytów kieruje szku 
nerem. Stwierdził to kategorycznie Curtis. 

Szałony pościg 20 okrętów za morderca- 
mi dziecka Lindbergha, emocjonuje Amery- 
kę do tego stopnia, że przez ubiegią noc 
przed redakcjami dzienników w Nowym Įor- 
ku wyczekiwały tłumy, Jak dotychczas a ślad 
„Głoucesteru* nie natrafiono. 

DZIECKA 
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Nowy Sącz, Stary 

dróg oddechowych, narządów 
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stacja klimatyczna o klimacie podalpejskim 
p. m.) z dojazdem autobusami ze stacji kolejowej 

Szczawy ałkaliczno-słone, leczące najlepiej i najskuteczniej choroby: 

róg moczowych, przemiany materji, choroby krwi i 

Siedem źródeł wody kruszcowej: Józefina, Stefan, 
Walerja, 

Ceny pobytu znacznie zniżone. 

Sezon letni trwa od 1 maja do 30 września. 

J Komisja Zdrojowa w Szczawnicy 
ti s: Zakładu Zdrojowego w Szczawnicy 

W u 
  

dowy cubernator Kłajpedy 
BERLIN (PAT). — Z Kowna do- 

noszą, że na gubernatora zamianowa- 
ny zostaż dotychczasowy konsul gene- 
ralny Litwy w Londynie Gilis. Gilis 

Dalsze zeznania 
PARYŻ (PAT). — Gorgułow G- 

świadczył sędziemu śledczemu, że od 
pewnego czasu ogarnięty był przez 
idee fixe zabicia prezydenta Doumera. 
Waiczył on z tą manją i jeszcze w 
dzień zbrodni usiłował wywołać aresz 
towanie siebie, coby uniemożliwiło do 
konanie zbrodni. Gorgułow twierdzi, 
że strzelajac do prezydenta Doumera, 
działał jakby pod wpływem hipnozy. 
Gorgułow dodai, že od 15 lat chory 
jest na syfilis. 

PARYŻ (PAT). — Podczas dzisiejszego E 
przesłuchiwania sędzia śledczy zapytał Gor- 
gułowa, w jaki sposób przygotował się i doka 
nał zamachu, na prezydenta Doumera, 
morderca odpowiedzial: „Od czasu przyby- 

ża, Zyiemm w stanie pewnego то- 

I y. Chodziłem modlić się do No 
tre Dame, walczylem z samymi sobą. Mia- 

      

przybył już dziś do Kowna i został 
przyjęty na dłuższej audjencji przez 
prezydenta Smetonę. 

  

Gorgułowa 
łem zamiar popeinić 
drażnienia i wew: 
dniu 5i 6 maja. Pragnął iem( aby 
aresztowano. Świadomie zadawałem po. 
tom bezmyślne pytania, ch 
no ode mnie dowodów osobi 
nie miałem w porządku. D 
by mnie odprowadzono do k 

Było to prawdziwe 
yłem. Zły duch pods: 
amobójstwo po za 
Do godziny 2-ej 

у шіаьй‚ aby czemkol 
Przed: ROL GSE do pałacu 
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    yby do pałacu, Ža nė 
rządzenia. W tejże chwili 
dent. Widziałem go z profi 
ogarnęła mnie jakaś dziw 
Moja manja nie opuściła mr 
cząłem strzelać, nie zdając 
tego, co POWER A 

  

   

  

     

KRWAWE WALKI W INDJACH 
BGMBAY (PAT). — W czasie zo: 

ganizowanego przez muzułmanów ob- 
chodu doszło znowu do starć. 8 osób 
jest zabitych, 150 rannych. Wiele skle 
pów spladrowano. 

BOMBAY PAT). — W ciągu ostat 
DB B   

EDLER GB TW CHA W GOO GA GH DOC: 

Obraz Guercina w Bazylice? 
Na ostatniem posiedzeniu sekcji hi 

storji sztuki TPN. po niezmiernie in- 
teresującym referacie prof. Gostkow- 
skiego o ikonografji kapłanów grec- 
kich, p. Jerzy Hoppen podał do wiado- 
mości zebranych pewien szczegół, któ 
ry powinien zwrócić uwagę  milošni- 
ków i znawców sztuki. 

Chodzi mianowicie 0 malowidło, 
znajdujące się w Bazylice wileńskiej, 
a zawieszone pod prawą stroną chóru 
w miejscu, coprawda, niezbyt szczęśli 
wie pod względem oświetlenia wybra 
nem. 

Obraz, o którym mowa, przedsta- 
wia półnagiego, leżącego mężczyziię, 
a nad nim pochylonego starszego czło 
wieka we wschodnim zawoju na gło- 
wie. Młoda, piękna kobieta wyciąga 
AAS współczuciem i rozpaczą. —- 
Kompozycję zamyka głowa końska w 
prawym górnym rogu obrazu. 
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Sącz i Nowy Targ. 

trawienia, narządów krążenia, 

nerwów. 

Szymon i Jan. 
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proste wzięły jako ich piosenki. Lata 
długie, najważniejsze i tragiczne prze- 
miną, lecz wspomnienie o tym najsłod- 
szym z sukcesów młodości nie zatrze 
się w pamięci Mickiewicza: 

W folwarkach łaskę mam, u ochmistrzy 
ni cór 

A z braku lepszych pism, czyta mnie 

nawet dwór. 

Tego właśnie autor pragnął. Poru- 
szyć i wzruszyć zaścianki, zyskać za- 
sięg jaknajszerszy. Niech panie oświe- 
cone żalą się na figiel, niezręcznie po- 
dany, nie o nie chodzi. Raczej o klucz- 
nice. „Słuchaj dzieweczko!'* One posłu 
chają. Nie chciał, jak sam później wy 
zna, pisać po horacjuszowsku dla nie- 
wielu. Raczej nawrócić do śpiewa- 
ctwa wieków średnich, do trubaduro- 
wania po siołach. Więc dumny był z 
pochwał Bończyka, z poczytności Bal- 
lad, pochłanianych przez prostaczków, 
jeżeli na tej relikwji jaką dziś stanowi 
pierwszy tomik mickiewiczowski z s. 
1822, znajdziecie plamę rdzawą, to ją 
uszanujcie. Nie jest to plama z wilgoci, 
lecz: łza radości zašcianka. Bo inteli-- 
gentni czytelnicy długo jeszcze nosem 
kręcić będą. Lwowski wydawca „Sone 
tów* napisze po latach pięciu: „Cie- 
szymy się, że Mickiewicz zaniedbał bal 
lady, które gmin sam najlepiej układa”. 
Tacy bowiem, jak Stanisław Starzyń- 
ski, należeli do wyjątków. Wzięty ten 
piosenkarz miał cały kuier ballad prze- 
ślicznych przez się napisanych. Spalił 
je po przeczytaniu Mickiewicza, popio- 
ły posłać chciał do Wilna i rzekł: 

„Niech go djabli wezmą! Nie może być 
większa polska pochwała”. 

* 

A kiedy szara książeczka już się ro- 
zeszła powszędy, rozprenumerowana 
doszczętnie, wzięła się wreszcie do wy 
dania opinji, krytyka oficjalna. ŻZapo- 
znali się ze słowami zuchwalca, ci, któ 
rych na ubitą ziemię wyzwał. Krew 
ścięła im się w żyłach z oburzenia. Do 
jakiego stopnia, tego my już dziś od- 
czuć nie potrafimy. Możemy tylko sta- 
rać się zrozumieć. 

Proszę wszak zważyć, że ludzie po- 
czątków wieku XIX należeli pod jed- 
nym względem do najszczęśliwszych 
w świecie. Znali nietylko dokładnie 
granice piękna i brzydoty, ale wiedzie 
Ji równie dokładnie jak trzeba postąpić, 
aby dać drugim maksimum doznania 
artystycznego i stworzyć piękne dzie- 
ło sztuki. My tego nie wiemy, oni wie- 
dzieli i to ze szczegółami. Wypraco- 
wali sobie precyzyjnie obmyślaną tech- 
nikę sztuki poetyckiej, posiadali boga- 
to zaopatrzony arsenał środków i spe- 
cylików kosmetycznych. Wiedziano kie 
dy, jak, dlaczego. Chybi, czy trafi. Dla 
czego chybił, dlaczego nie mógł trafić. 
Poezja należała nieomal do rzędu nauk 
ścisłych, była szczytowym przejawem 
rzemiosła. Dobry wiersz stworzyć zna- 
czy to samo co uszyć dobre siodło, czy 
upiec znakomity placek. Do jednego i 
drugiego trzeba mieć talent przyrodzo - 
ny, z bożej łaski. Do jednego i drugie- 
go istnieją całe kodeksy recept i prze- 
pisów, oraz wymagany jest czas pró- 
by i nauki. Nietylko talentu wymaga   

nich 3 dni ofiarą niepokojów padło 
7ł zabitych i 700 rannych. Z Poory 
wezwano większe oddziały wojska dła 
współdziałania z miejscowemi oddzia 
łami nad przywróceniem porządku. 

  

Śpieszcie ujrzeć i usłyszeć 
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Zakrystjan, interpelowany jeszcze 
przed kilku laty przez p. J. Hoppena, 
wytłumaczył tyle tylko, że jest to „Do 
bry Samarytanin*. W ogólnych zary- 
sach temat obrazu może odpowiadać 
tematowi dobrego Samarytanina, do- 
minującą wszakże ' postać kobieca 
przemawiałaby raczej za jego świecką 
treścią. Pozatem obraz ten nasuwa 
pewne reminiscencje Poussin'a, który 
podobny motyw opracował jako „Tan 
kreda i Erminję* (Ermitaż). 

Niepokojony stale ciekawym i pięk- 
nym „Samarytaninem“, p. Jerzy Hop- 
pen wspólnie z p. Kazimierzem Kwiat 
kowskim, zbadali go zbliska i odfo- 
tografowali, dochodząc do wniosku, 
że autora jego należałoby zaliczyć do 
szkoły bolońskiej. Być może, iż obraz 
jest pędzla Guercino. Przypuszczenia 
okazały się w pewnym stopniu słusz- 
ne. P. Kazimierz Kwiatkowski, bawiąc 
w zeszłym roku w Rzymie, odnalazł 
tam w Galerji Doria nasz obraz p. t. 
„Tankred i Erminja“. Reprodukcja 
rzymskiego obrazu, zestawiona z toto- 
graiją wileńskiego, wykazują niemal 
całkowitą identyczność, z wyjątkieru 
prawej strony obrazu wileńskiego: — 
głowa końska w wileńskim obrazie 
swobodniej i szerzej wypełnia prawy 
górny róg płótna. 

Nasuwają się więc wnioski, że al- 
bo sam Guercino jest autorem wileń - 
skiego obrazu, albo jest to replika, wy 
konana jego ręką, albo, w ostatecz- 
nym razie, jest to dobra kopja obrazu 
tego malarza. 

Kwestja jest 
zastanowienia. 

niewątpliwie godna 
w. 

kunszt poetycki, ale i pracy wytrwałej, 
aby te wszystkie prołesjonalne  taje- 
mnice posiąść i władać rzemiosłem 
zwycięsko. 

Nie lekceważymy ich za to, o nie! 
Rozwinęli wszak jasną, romańską voiłe 
latine nad całym bytem ludzkim. Nie 
było wonczas dla poety spraw tajem- 
nych, niepochwytnych, koszmarnych. 
Ogarniał, wyjaśniał i wysławiał wszy- 
stko, co dostępne rozumowi. 

A równym mu szczęśliwcem był 
konsument, — czytelnik. Mając ustalo- 
ne i jasno wyprecyzowane  kryterja 
rozkoszy estetycznej, znając tajniki war 
sztatu i reguły sztuki, śledził z przyje- 
mnością, jak ich używa uwielbiany 
przezeń „wieszczek*. Bi pisarz, który 
opanował wszystkie sekreta, pasowany 
był na wieszczka. Takiemu wolno by 
ło wiele. Nawet „najgorsze obyczaje, 

lub zdarzenia pokryć umiał pokostem 
wyborności, co się nazywa elegance*. w 

Omijać reguły, przeciwstawiać się 
kanonowi „ušwieconym, wolno chyba 
tylko „jenjuszowi“. Ale w miarę. Wie- 
my wprawdzie, že Dante i Szekspir 
gwałcili wszelkie więzy przepisów bez 
miary, ale temu nie byli winni. „Zma- 
zy ich i grubijaństwa można usprawie- 
dliwić, wina to grubości wieku, w któ- 
rym żyli... Byli to ludzie z pierwiastko- 
wej dziczy, żołędzią żyjący!'* — zawy- 
rokował nieodwołalnie jeszcze w roku 
1815 sam pan minister oświecenia Sta- 
nisław Potocki. I kazał rodakom dłu- 
go jeszcze pracować cierpliwie, aby i 
w Polsce mógł się pojawić genjusz, 
wyższy od Homerów, Szekspirów i 
Dantów bo — oświecony. Aż oto w r. 

( 
: przybyły specjalnie z Krakowa 

  

__ byli również zaproszeni 

  

Uraczystości poloni- 
styczne w wWiinie 

  

    

Koło Polonistów U. S. B. obchodziło w 
czasi Ž Zielonych wh dz ciolecie swe 
go istnienia. 

   
   

2 uroczystošcią tą polą ę piąty, ogół 
no-polski zjazd Kół Polon cznych, oraz 
setna rocznica powstania Il!-ciej części „Dzia 
dów** Mickiewicza. 

Na terenie U.S.B. 
podkreśleniem i pod 
naukowego studentóv 
Polonistów, na terenie Wilna 
dokumentowaniem wzrasta 
jącego ogniska kultury pols| 

W wigilję uroczystoś 

były ie uroczystości 
m dorobku 

w Kole 
atomiast — za 

cego i potężnie- 
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pi : Ц . prof. dr. 
St. Pigoń wygłosił w szczelni przepełnionej 
Sali Śniadeckich odczyt p. ieszczby pa- 
lityczne Mickiewicza”, kr оспели ту- 
ami postač poety-prorok Ž 

Ww 2. niedzielę 15 b.m. po 
šcieie a Jana odbyło się ur: 

one dziesięcioleciu K 

  

te zebranie 

Połonistów 

    

ch zgro: 
ocE Koła obecni i 

ma dzili się licznie      
   

  

   

     
    

      

  

g 
wic 

J. M. Rektor U.S.B. p. 
wodę reprezentował p. 
ko 

    

nuszkiewicz obecny był o; ie, jak rów- 
nież p.p. prof. Zdziechows! i, Kolbu- 
szewski, Massonius, Otrę ościałkowski 
i Cywiński. — Z ramienia tora O. 5. 
wileńskiego przybyli p.p. м torzy Rze- 
szowski i Narwoysz. W zeb: wzięli u- 
dział delegaci ze wszystkich środowisk aka- 
demickich w Polsce, oraz reprezentanci orga- 
nizacyj akademickich w. Wilnie. 

Przy stole prezydjalnym zasiedi przedsta 
wiciele dawnych zarządów Koła Połonistów. 

W przemówieniach powitalnych i gratu- 
lacyjnych, wygłoszonych p J. M. Rekto- 
ra Januszkiewicza, p. prof. dr. Kolbuszewskie 

  

   

   

    

     

  

   

  

  

      

go w imieniu Rady W ydziaiuHum. p. wiz. 
Rzeszowskiego w imieniu (uratora, p. Do- 
baczewską w imieniu Zwią Literatów, 
oraz przez przedstawicieli licznych organiza- 
cyj i kół akademickich wileńskiego i 
innych środowisk akaden — podkreśla 
no z jednej strony chłubny 
Koła Polonistów, oraz trwałe podstawy dla 
dalszych lat pracy, z drugiej zaś przewodni- 
ctwo duchowe założyciela i Kuratora Koła 
p. prof. dr. St. Pigonia. Aż do chwili swego 
wyjazdu do Krakowa na katedrę literatury w 
Uniw Jagiellońskim, był p. prof. Pigoń du- 
szą, sercem i myślą Koła. A nawet z odie- 
głego Karkowa przerzuci: ię nici nadal wią 
żące wileńskich polonistów ze swoim  mi- 
strzem i przyjacielem wielkim zarazem- 
Wyrazem tych gorących i serdecznych u- 

czuć, jakie uczniowie p. proi. Pigonia dia nie 
go żywią, było ofiarowanie Księgi Pamiątko- 
wej Koła, zawierającej prace i rozprawy u- 
czni p. prof Pigonia, oraz rys historji Koła. 

Wszyscy zebrani "zgotow ali p. prof. Pigo- 
niowi owację. Dziękując za dowody przywią 
zania i sympatji sięgnął p. prof. Pigoń wspo 
mnieniem do chwili narodzin myśli założe- 
ina Koła Połonistów. Myśl o założeniu Koła 
powstała w czasie wycieczki do stron ra- 

dzinnych Mickiewicza w roku 1921. „Genjusz 
miejsca”, jak to pięknie określił mówca, spro 
wadził ideę, której owocem jest minione dzie- 
sięć lat istnienia Koła. 

W części drugiej p. Cz. Zgorzelski wy- 
głosił referat p. t. „Z dzi jów” pośmiertnej 
sławy Z. D. Chodakowskiego“ — Wieczo- 
rem tegoż.dnia odbyła się w Ognisku Akade- 
mickiem herbatka. Honory domu czyniły p.p- 
polonistki wraz z Zarządem i obecnym Ku- 
ratorem Koła p. prof. dr. Kolbuszewskim. W 
miłym nastroju zakończono dzień. 

* 

Poniedziałek 16 i wtorek 17-go poświęco 
ny był na obrady piątego ogólno-polskiego 
zjazdu Kół Polonistycznych. Wilno gościła 
już w swych murach jeden  ogólno-polski 
zjazd polonistyczny w 1926 r. Obecny więc 
Zjazd jest drugi z kolei na terenie Wilna. 

Wyniki prac Zjazdu w gają specjalne- 
go omówienia, tak w dz i 
jak i organizacyjnej. Pow 
nich niebawem. 

We wtorek 17 b.m. wy ip. prof. U. 
J. dr. I. Chrzanowski odczyt p. t. „Dwie kul- 
tury” (bizantyjska i łacińska). 

Dziś, we środę na zakończenie uroczysto- 
ści polonistycznych zorganizowano wyci 
kę do Trok. SEE 

Z dniem 1 września b. r. 
w prywatnej powszechnej szkole 

B. JMKAONSAEJ - NĄCHCERICZONEJ, 
MICKIEWICZA 7 —2 

otwiera się 4 oddział (I kl. gimn.). 
Egzaminy wstępne do wszystkich 
klas w ciągu maja i czerwca. 
Ilość miejsc w klasach ograni- 

czona 

dorobek pracy 

   

    

  

  

   

     

  

   

    

1822 stanęli przerażeni klasycy w nie- 
wiedzy, co począć z młodzikiem z Na- 
wogródka. Jest-že „jenjuszem“? Czy te 
dzikie obłąkaństwa w styłu i grube na- 
miętności ludu, mogą się nam wogółe 
podobać? ) 

Tak pytają, nie czując, że ten mło- 
dy poeta nie chce być ani „wieszcz- 
kiem*, ani „jenjuszem*, lecz wypędza 
ich precz ze strzyżonego parku o ścież 
kach, wysypanych kolorowym pia- 
skiem na leśne bezdroża i wertepy. Że 
zwrócił się tam, skąd oni dawno ucie- 
kli: do ludowej prostoty, do świeżej 
naiwności pojęć. Że przekreśła cały do 
robek artystyczny wieku oświecenia. I 
wzywa do buntu przeciw sztuce, któ- 
ra jest jeszcze mocna i świadoma sie- 
bie. 

I dużo czasu minęło, zanim się lu- 
dzie pogodzu. z zuchwałstwem roku 
22-go. I nabrali przekonania, że wcale 

„głowę nie zaszedł*, czyli nie zwa- 
rjował ten młodzik, który z szabełką 
bosą ruszył na trackie panienki, zwane 
również Muzami. 

Z umysłu wszystko tak było. Mic- 
kiewicz tak swój tomik pierwszy uło- 
żył, jak zwykł był chodzić pe Wilnie. 
Z laską w ręku brzozową, misternie 
pomalowaną, która była zarazem cy- 
buchem i miała schowek na garść ty- 
toniu. Idąc ulicą w zamyśleniu toczył 
nogami w dziwne koła i cykłoidy. Miał 
imionisko, z tego powodu u Filomatów: 
„Krzywochodziec“. Szary tomik tak sa 
mo, jak jego poeta, miedzy się nie trzy 

mał. I w szkodę coraz zachodzi. Pra- 
> i kpi. Jednem złożeniem 51е @- 

że nagle, że zdolen wszystkich zapę-
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zeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 17-V 1932 r. 

Cišnienie šrednie: 767 

"Temperatura średnia: +19 

"Temperatura najwyższa: +22 

Temperatura najniższa: +11 

Opad w mm.: — 

Wiatr: Północno-wschodni 
Tendencja: stan stały. 

Uwagi: — 

KOŚCIELNA. 
— Wizytacje pasterskie. J. E. ks. arcybi- 

skup Metropolita Wileński R. Jalbrzykowski 

dokonał w ciągu ostatnich dni szczegółowej 

wizytacji parafji w pow. lidzkim. W powita- 

niach Metropolity brała udział młodzież litew 

ska, zwracająca się do Arcypasterza w ję- 

zyku litewskim. 

URZĘDOWA 
— Sprostowanie. — W notatce p. 

t. „Paszporty zagraniczne”, zamie- 
szczonej w numerze z niedzieli 15-go 
b. m. wkradła się przykra pomyłka, a 
mianowicie wskutek błędu zecerskiego 
mylnie wydrukowano datę: 7-go maja 
— powinno zaś być 1-go maja. W ten 
sposób osoby, które zapłaciły za pasz 
porty zagraniczne przed 1-szym maja, 
nie mają potrzeby dokonywania dodat 
kowych opłat, Nie dotyczy to jednak 
podań o paszporty zagraniczne, które 
były złożone przedtem, ponieważ decy 
dujacym momentem jest wydanie pasz 
portu, a nie złożenie podania. 

MIEJSKA 
— Wniosek o kolejną pożyczkę. Magi- 

strat przyszykował wniosek na Radę Miej- 
ską w sprawie zezwolenia magistratowi za- 
ciągnięcia jaknajszybszej pożyczki w wyso- 
kości 125 tysięcy na opłacenie terminowych 
należności z racji budowy gmachów szkol- 
nych. Z posiadanych funduszów własnych 
magistrat nie może wyasygnować tak dużej 
sumy. 

— Prace w Bazylice. — W dniu 
dzisiejszym kierownictwo robót tech- 
nicznych w Bazylice, przystąpi do o- 
statecznego zbadania kierunku i 
szybkości wód podskórnych, przepły- 
wających pod placem Katedralnym. —- 
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dzić w kozi róg tą swoją „bosą szabel- 

ką*. Listem do Lelewela, Zimą miej- 
ską, Hymnem do N. P. Maryi — wy- 
trąca im z rąk najokazalsze klasyczne 
pałasze. Sam tu wszyscy, uczcie się ode 
mnie, sampierza najpierwszego! 

Spróbujmy czytać ich oczami: 
Pierwszy z brzegu „Pierwiosnek* 

— prześliczny. Czuły jak należy i Н 
wy. Jest „podła trawka, „dziki* lasek, 
a przedewszystkiem jest „róży pierś 
malowana". Wogóle utwór świadczy o 
wielkim talencie poetyckim i zachęca 
do dalszej lektury. „Maluje nam w nim 
poeta — jak śpieszył Fr. Grzymała o- 
bjaśnić czytelników warszawskich -— 
swoją młodość i okoliczności jej towa- 
rzyszące '. 

Ba, ale cóż? już w następnym „ka- 
wałku” urok pierzcha, a czytelnikiem 
owłada oburzenie. „Romantyczność, 

- to uczynek świętokradzki i bluźnier- 
stwo przeciw kanonom sztuki klasycz- 
nej. Miło dźwięczy „wieszczek* z „Pier 
wiosnka“ sadzi się na grube obrazy, na 
nędzne igrzyska słów, jakie wybaczyć- 
by można chyba dzikiemu Szekspirowi. 
Co krok, to zgrzyty drażniące. Dziew- 
czyna z „Romantyczności* „coś niby 
chwyta, coś niby trzyma”, Tak mówić 
w poezji nie wolno. To chamstwo i nie 
poradność stylu. 

Czyż nieporadność.! 
Bo o parę stron dalej Świtezianka 

obiecuje strzelcowi, że 
na noc w łożu srebrnej topieli 
Pod namiotami zwierciadeł 

Na miękkiej wodnych lilijek pościeli 
Śród boskich uśnie widziadeł. 
Obraz to przedni, zdolny przypra- 

NIKA 
Odbywa się to, jak wiadomo, zapo - 
mocą zabarwiania wody w wykopa- 
nych specjalnie w tym celu studzien- 
kach. Prace te będą zakończone je- 
szcze w bież. tygodniu. 

Jednocześnie na skutek wskazań 
komisji ministerjalnej kierownictwo ro 
bót opracowuje już plan zabezpiecze- 
nia sklepień w Bazylice, których stan 
jest niezwykle groźny. 

— Brzegi Wilji. W początkach czerwca 
Magistrat wznowił roboty regułacyjne brze- 
gów Wilji. Roboty będą prowadzone m. in. 
na ul. Zygmuntowskiej. 

— Ukarani terminatorzy. Na wniosek Iz- 
by Rzemieślniczej władze przemysłowe uka- 
rały terminatorów  Szemiana Bolesława i 
Krupowicza Czesława za nieuczęszczanie do 
szkoły dokształcającej grzywną po 30 zł. z 
zmianą w razie niewypłacalności na 3 dni 
aresztu, 

Podając powyższe do wiadomości, Izba 
emieślnicza przypomina, że w myśl $ 9 1 

10 przepisów, regulujących sprawy termina- 
torskie w okręgu Izby Rzemieślniczej w Wil 
nie, obowiązek przestrzegania, by terminator 
uczęszczał do szkoły dokształcającej ciąży 
w równej mierze na nim samym, jak też 
i na jego pryncypale. 

  

   

POCZTOWA 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i 

Telegrafów p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał 
dnia 17 maja b.r. w sprawach służbowych na 
kilka dni z Wilna. 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobecno 
ści p. prezesa Żuchowicza objął w zast 
stwie naczelnik wydziału w V st. sł. p. inż. 
Mieczysław Nowicki. 

WOJSKOWA 
— Odejście szela artylerįi DOW. 

Dotychczasowy szef artylerji DOW. Wilno 
pułk. Myrek przeniesiony został do Równe- 
go na stanowisko dowódcy 13 P.A.L. 

— Doroczne walne zebranie miejskiego 
Koła Peowiaków w Wilnie odbędzie się w 
dniu 18 maja rb. o godz. 18 włokalu Fede- 
racji w I terminie i w terminie ll o godz. 
18,30 z ważnością uchwał bez względu 
na ilość obecnych członków z następują- 
cym porządkiem obrad: 

1) Odczytanie protokułu, poprzedniego 
zebrania, 2) sprawozdanie zarządu, 3) spra- 
wozdanie p. 0. komisji rewizyjnej, 4) wy- 
bory nowego zarządu, komisji rewizyjnej i 
sądu honorowego, 5) wytyczne programu 
pracy na rok 1932 — 33, 6) sprawy człon- 
ków martwych, t. j. nie biorących czynne- 
go udziału w pracach Koła, 7) wolne wnio- 
ski. 

AKADEMICKA 
— Koło Historyków. — W sobotę dn. 2i 

b. m., o godz. 18-ej, w I-szym terminie, o 
18,30 w drugim terminie w sali seminarjum 
historycznego odbędzie się Walne Zgroma- 
dzenie członków Koła Historyków z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie. 2. Wybór prezydjum. 3. Od- 
czytanie protokółu z ub. Walnego Zgroma- 

   

  

dzenią. 4. Sprawozdanie ustępującego zarzą = 
du: a) ogólne, b) kasowe. 5. Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej. 6). Dyskusja nad spra- 
wozdaniami. 7. Odczytanie preliminarza bud- 
żetowego. 8. Wnioski ustępującego zarządu. 
9. Wybór nowych władz. 10 Zmiana statutu. 

Jutro ciągnienie 
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3 LOS 
'25 POLSKIEJ PANSTWOWEJ LOTERI! 

W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZĘ 

K. Gorzuchowskiego 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9. 

50 premji po 10.000 zł. 
Znacznie zwiększona ilość wygranych 

losu 10 zł. 

20 zł. 

40 zł. 
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wić zachwyconego czytelnika o spazm 
radości. Lecz znowuż za chwilę kator- 
ga. W „To lubię* trup rozwiera gę- 
bę(!!), w chrustach coś „ksyka“. „A 
ot“, rodzynki w koszyku, albo  „stuk! 
stuk!“ najokropniej słychać w „Li- 
ljach*. Są to oczywiste zbrodnie obłą- 
kańca jakiegoś i awanturnika, który 
kpi z umysłu. 

Te zbrodnie przeciw prawu piękna 
językowego zadają klasykom poprostu 
ból fizyczny, jJakgdyby ktoś wiertacz 
ka dentystyczna tykał im co chwila 
żywy nerw we wnętrzu zębiny. Szale- 
ja. Przekonani, że tomik „Ballad i Ro- 
mansów* jest aktem szyderstwa i to 
szyderstwa rozmyślnie przeciw nim 
skomponowanego (0, zarozumialcy!), 
nie są w stanie doczytać go do końca. 
Już w miesiąc po wyjściu książki okrzy 
knięto Mickiewicza „patrjarchą skaże- 
nia" — a poeta Rossołowski przysiągł 
publicznie, na Styksowe bagno, że bal- 
lad do śmierci czytać nie będzie, aże- 
by nie zepsuł gustu. Rozżarzeni do bia 
łości nie są w stanie myśli zebrać. | dla 
tego żaden z nich nie zdobędzie się na 
szczegółowy systematyczny wykaz za- 
rzutów i listę grzechów. W krótkich 
tylko wykrzykach zgrozy wyladowuia 
swój wstręt, uczepiwszy się jakiegoś 
jednego frazesu. 

* 

„Samotność, cóż po ludziach* —— 
mógł już wtedy powiedzieć o sobie 
Mickiewicz. Był sam. Rzesza najbliż- 
szych mu, Filomaci, trwożyła się w głę 
bi duszy. Mimo atmosfery buntowni- 
czej, mimo pilną pracę własną nad zro 
zumieniem przełomu w duszy poety, 

  

   

parafjalnym we wtorek 

SZKOLNĄ 
— W Państwowem Seminarjum  Nau- 

czycielskiem Męskiem im. T. Zana w Wilnie 
w roku 1932 otrzymało dyplom na nauczy- 
cieli publicznych szkół powszechnych 37 a- 
biturjentów: 1) Ardziuk Stanisław, 2) Do- 
bosz Piotr, 3) Drawnel Józef, 4) Dudare- 
wicz Konstanty, 5) Gilewski Bronisław, 6) 
Jankun Aleksander, 7) Łatanowski Michał, 
&) Mackiewicz Albin, 9) Michałowski Ed- 
ward, 10) Malinowski Piotr, 11) Polański 
Wiktor, 12) Sawicki Stefan, 13) Szemato- 
wicz Witold, 14) Sołowiej Antoni, 15) Tro- 
chlecki Zenon, 16) Tucki Konstanty, 17) 
Urbanowicz Jan, 18) Alencynowicz Franci- 
szek, 19) Andruszkiewicz Władysław, 20) 
Gałgowski Antoni. 21) Garncarek Rafał, 22) 
Janczukowicz Michał, 23) Jundziłł Jan, 24) 
iwaszko Michał, 25) Klepacki Antoni, 26) 
Kozłowski Kazimierz, 27) Krug Giedyniin, 
28) Mosor Bronislaw, 29) Miedziejko Arka 
djusz, 20) Piątkowski Wiktor, 31) Skwor- 
cow Piotr, 32) R; Stanisław, 33) Soroko 
Mieczysław, 34) Szoć Paweł, 35) Trzeciakie 
icz Stanisław, 36) Walentynowicz Mieczy 

sław, 37) Wierzykowski Mieczysław. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 161 Środa Literacka. Dnia 18 b.m. — 

powinna szczególnie zainteresować wszyst- 
kich w ch literatów i miłośników języ- 
ka polskiego. Prof. Uniwersytetu  Jagielloń- 
skiego dr. Tadeusz Lehr-Spławiński, znako- 
mity polski lingwista, wygłosi na Środzie re- 
ferat p.t. „Problem powstania polskiego języ- 
ka literackiego". 

Uwzględniając wyniki najnowszych ba- 
dań, proi. T. Lehr-Spławiński zarysuje wa- 

jakich się kształtował nasz język li- 
teracki, oraz stosunek tego języka do diale? 
któw. Początek o godz. 8 m. 30. 

Goście są miłe widziani. Kuratorjum pole- 
ferat prof. Lehr.-Spławińskiego młodzie- 

ży wyższych klas gimnazjum. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. XVII 

Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środę 
dnia 18 maja 1932 r. o godz. 20-ej w sali 
własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 z nast. po- 
rządkiem dziennym: 

1) odczytanie protokółu ostatniego posie- 
dzenia; 2) prof. dr. ]. Trzebiński: przemiana 
materji u roślin. Goście miłe iani. 

    
    

  

  

   

       
   

    

     

    
   

    

    

  

— Oddział Wileński Poł Towarzy- 
stwa Tatrzańskiego. W ś „ dnia 18 maja 
b.r. o godz. 8-ej wiecz. u Semina- 
ijum Filozoficznego Un 1 (Uniwer- 
sytecka 5, lub Zamkow podwórzu, 
schody III, Il p.) odbędzie Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie członków oddziału wi- 
leńskiego P. T. T. Bezpośrednio po walnem 
zgromadzeniu p. dr. Stanisław K. Zaremba 
wygłosi pogadankę ilustrowaną przezrocza- 
mi p.t. „Niedźwiedź, to ja* (Przygoda pod 
Lodowym). 

Wstęp dla członków bezpłatny, goście pła 
cą I zł. 

W razie braku kompletu dla Walnego 
Zgromadzenia w wyżej podanym terminie, 
odbędzie się ono, bez względu na ilość obec- 
nych, tegoż dnia o godz.9min15 wiecz., w 
tymże lokalu, poprzedzone przez pogadankę. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Dnia 8-go nia- 

ja r.b. odbył się w teatrze na Pohułance po- 

pis chórów i orkiestr szkolnych zorganizowa 

ny przez Kuratorjum Szkolne O. W. Dochód 

popisu ofiarowano na kolonie letnie dla dzie- 

ci zagrożonych gruźlicą. Komitet Kolonii Le- 
tnich dla dzieci przy W. T. P. niniejszem skła 
da gorące podziękowanie organizatorom, 

oraz wszystkim, którzy przyszli z pomocą 

  

mimo jego wysiłki w tym kierunku — 
tkwili po uszy w starych szablonach 
patrzenia i odczuwania. Nie byli w 
stanie podążyć za nim. Kowno wyko- 
pało głęboki rów, żeby nie rzec prze- 
paść — pomiędzy Adamem a Filoma- 
tami. 

Pani Puttkamerowa w Bolcienni- 
kach ze zrozumiałą niecierpliwością 
wypatrywała egzemplarza „Ballad”, 
świadoma, że tam niejeden ustęp dla 
niej i do niej pisany. Otrzymawszy go 
wreszcie, Peri, codzień ze wszystkimi 
mówi o tomiku. I pisze do Adama: 
Soyer grand, mon ami! Ne negligez pas 
vos talents. Soyez raisonable! 

A czemuż nie po polsku te dorady? 
Nie mogła inaczej pani Puttkamerowa. 
Moment był tak doniosły, tak osobli- 
wy, że musiała się uciec do latyńskie- 
go wydźwięku. Pomyślny. Wszakże 
się tu dwie epoki, różne nawet w oby- 
czaju listowym, zdybały: witają się, ży 
czą i —żegnają. Dwa różne czasy 
Wielkim bądź — naturalnie. Rozsąd- 
nym? — O, to będzie trudniej. 

Był sam. Za nic mu też stały po- 
chwały romantyków ze stolicy, któ- 
rych lekce sobie ważył. Gdy go tam 
okrzyknięto polskim ° Walter-Scotem, 
odparł wesoło, że to chrzest laików, a 
więc nieważny. 

W tych pierwszych czasach krzepi- 
ła Mickiewicza najwięcej bezimienna 
ciżba prenumeratorów. Gdy mimo za- 
kaz władz, na złość strażnikom ceł, aż 
w Ruś zawoził żyd tomiki jego dzieł! 
Owe panny kredensowe i córki ochmi- 
strzyń i klucznice po dworkach. A rów 

o czem zawiadamiają 

Nabożeństwo Żałobne oraz złożenie zwłok do grobu rodzinnego odbyło 

17 maja 1932 r. o godz. 10.380 rano, 

Dyliżans i ekspress 
Szalone jest tempo rozwoju komu- 

nikacji: pociągi, szybkie okręty, auta, 
aeroplany — cały ten cudowny tabor, 
szybciej niż huragan przenosi nas z 
miejsca na miejsce. 

Podróżnik ówczesny woził za sobą 
cały swój skarb, ciężko okute szkatu- 

ty 
Jakże wygodnie jedziemy w luksu- 

sowym sleepingu, w kabinie okrętowej 
I klasy... Wierzyć się nie chce, jak to 
dawnemi czasy obywatel, co bogatszy, 
włókł się tygodniami w dyliżansie 
roztrzęsionym i niewygodnym. 

Któż dzisiaj wozi pieniądze ze so- 
bą? Pieniądze leżą bezpiecznie w P. 
K. O. na rachunku czekowym lub о- 
szczędnościowym; przy sobie wystai- 
czy mieć książeczkę oszczędnościową. 
W każdym urzędzie pocztowym w ca- 
łej Rzeczypospolitej podróżnik może 
podnosić za książeczką pieniądze. — 

Książeczka z czekami uwalnia nas od 
noszenia większych sum przy sobie:— 
płacimy maleńką kartką różową —cze 
kiem, na którym wypisujemy  właści- 
wą sumę. 

O, cywilizacjo ludzka, coś przypię- 
ła człowiekowi skrzydła, a nogi jego 
obuła w siedmiomilowe buty! Dzięki 
ci za cud przenoszenia człowieka w 
jednej chwili z miejsca na miejsce! — 
Świat zmalał, a mały człowiek staje się 
dzięki tobie — olbrzymem! 

WARZYW i KWIATÓW 

z p ZYCH źródeł zagranicz- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-а. 

Żądajcie cennika. 
  
  
przyczyniając się do powodzenia imprezy, a 

mianowicie: Kuratorjum Szkolnemu O. W.; 
instruktorce špiewu p. Gawronskiej; instruk- 

torowi wychowania fizyczn. p. Łucznikowi; 

р.р. dyrektorkom i dyrektorom szkół Śred- 

nich; p.p. kierowniczkom i kierownikom chó- 
rów i orkiestr szkolnych; oiiarnej młodzieży 

szkolnej; p.p. dyrektorowi  5>zpakiewiczowi 

i Borskiemu; p. dyrektorowi  Hulewiczowi, 

oraz redakcjom „Kurjera Wileńskiego" i„Sło- 

wą”, 

— Pielgrzymki do Kalwarji. W ciągu nie- 
dzieli i poniedziałku przybyło do Wilna kil- 
ka pątników z terenu pow Święciańskiego, 
wileńsko-trockiego, oszmiańskiego i lidzkie- 
go. Pątnicy ci udali się do Kalwarji. Ponadto 
do Kalwarji przybyły w drugi dzień świat 
dwie pielgrzymki litewskie. 

— Sprostowanie. Do artykuliku w nume- 
rze niedzielnym p.t. „W. W. W. T. N. A. SP.* 
wkradly się dwa błędy korektorskie: zamiast 

    

nie i ogromnie cieszył go pan Boń- 
czyk. 

Ważny to wogóle w historji kultu 
Mickiewicza człowiek. Pierwiastkowy 
wszakże celebrans. On pierwszy uło- 
żył na kaszcie rękopis tej zgromionej 
przez Filomatów za „niedbałą powierz- 
chność** balladki o powrocie taty. Wi- 
dzimy, jak zasmolił papier i dukwi, lite 
ra po piterze: we... łzach... go... cze- 
kam... i... trwodze“... 

A potem miękką puszką konika ze- 
cerskiego, tak czułą, że czytać zdolne 
omackiem, z samego dotyku, dobierał 
z kaszty liter: m, i, e, j, tak długo, aż 
się złożyły w zdanie i rozgłosiły ha- 
słem: Miej serce i patrzaj w serce! 

I kto wie, czy w tej właśnie chwili 
nie stało się tak samo, jak później z 
dziełem ks. Lammenais w Paryżu. Mo- 
że i w Wilnie zecerzy odbiegli swych 
kaszt, przerwawszy pracę i słuchali w 
skupieniu, gdy pan metrampaż odczy- 
tywał maniiest o potrzebie prawd ży- 
wych. 

Metrampaża z oficyny Zawadzkie- 
go darzył poeta przyjaźnią, po wielu 
latach wspominał na wygnaniu, jak to 
mu wiersz napisał dla zecerów na imie 
niny pryncypała. | 

W setną dziesiątą rocznicę tego'zu- 
chwalstwa, które dało sygnał do prze 
budowy duszy polskiej, wspomnijmy i 
my pana Bończyka, pierwszego entu- 
zjastę „Ballad i Romansów*. 

Stanisław Wasylewski. 

DI 
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Seweryna z hr. Uruskich 

Księżna Janowa Supieżynu 
opatrzona ŚŚ. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 14 maja 1932 r. 

się w Bilce 

Syn, synowa, córki, zięciowie, wnuki, wnuczki i prawnuczka 

W czwartek, dnia 19-go maja r. b. jako w rucznicę zgonu 

+ 
KRZYSI EHRE 

zostanie odprawione nabożeństwo 

rano, o czem zawiadamiają 

  

         
    Szlacheckiej w Pościele 

   
     

  

   

  

   
    

NKREUTZÓWNY 
w kościele św. Jana o godz. 8-ej 

rodzice i rodzeństwe 

Groźny pożar na ul. Piłsudskiego 
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZNISZCZENIA CAŁE] DZIELNICY 

WILNO. — Wczoraj w południe w 
posesji nr. 41 przy ul. Piłsudskiego 
wybuchł niespodziewanie pożar który 
wobec gęstości zabudowań drewnia- 
nych w pobliżu, zagrażał poważnie ca 
łej dzielnicy. 

Jedynie dzięki bezwietrznej pogo- 
dzie uniknięto nieszczęścia. 

Pożar trwał kilka godzin i pa- 
stwą płomieni padł cały dom wraz z 
salkami zamieszkały przez kilka ro- 
dzin. 

Pożar spowodował 14-letni syn lo 

FATALNY DZIEŃ 
WILNO. W czasie Zielonych Świąt na te- 

ienie pow. wileńsko-trockiego wydarzyły się 
trzy katastrofy automobilowe. Pierwszy wy- 
padek miał miejsce na trakcie grodzieńskim 
w pobliżu Połukni, samochód pułk. Iwaszkie- 
wieza d-cy 5 p. lotniczego zderzył się z mo- 
tocykiem, prowadzonym przez kpt. dr. Trusz- 
kowskiego z Grodna. Skutkiem zderzenia mo 
tocyki został rozbity zaś kpt. Truszkowski i 
jadąca z nim p. Nieradokowa odnieśli rany. 
Rannych przywieziono do szpitala: wojskowe- 
go na Antokolu w Wilnie. 

Na miejsce wypadku przybył natych- 
miast kontroler ruchu Urzędu Wojewódzkie 

katora salki, rozpałając maszynkę spi- 
rytusową. 

W chwili po wybuchu, całe miesz 
kanie stanęło w płomieniach, tak, że 
sprawca pożaru mając odcięte wyjście, 
musiał się ratować ucieczką przez ok- 
no. Skacząc, ze znacznej wysokości, — 
doznał on obrażeń ciała. 

Ojciec chłopca, handlarz Josel Cze 
nipiński, stracił w ogniu cały dobytek 

W czasie akcji ratunkowej ulegio 
poparzeniu kilka osób — w tej liczbie 
strażak, | : 

MOTOCYKLISTÓW 
go p. Iwańkowicz Jan, który po sporządze- 
niu protokółu wydał odpowiednie zarządze- 
nie. 

W pobliżu Trok wywrócił się motocyki ja 
na Wiśniewskiego, który odniósł pokalecze- 
nia. Koło Landwarowa na przejeździe kolejo- 
wym przewrócił się motocyki z przyczepką. 
Dwoje pasażerów i kierowca odnieśli pokale- 
czenia. Wreszcie w Wilnie Piotr Siemaszko 
(ul. Olchowa 1) prowadząc motocykł na ul. 
Kalwaryjskiej najechał na przechodzącego 
przez jezdnię Jana Walentynowicz, który do- 
znał obrażeń ciała. 

Demonstracja przed Komisarjatem 
WILNO. W poniedziałek w godzinach po- 

południowych na ul. Antokolskiej, policja za- 
trzymała dwu żołnierzy 6 p.p. Leg. Kacza- 
nowskiego i Buczkowskiego, którzy będąc pi 
jani w ordynarny sposób napastowali prze- 
chodniów. 

W drodze do komisarjatu awanturnicy 
stawili opór, a nawet znieważyli czynnie in- 

terwenjujących policjantów. W ślad za żoł- 
nierzami pod 6 komisarjat mieszczący się na 
ul. Antokolskiej podążył duży tłum, który w 
pewnym momencie przyjął groźną postawę, 
żądając zwolnienia zatrzymanych. Blokującą 
komisarjat gawiedź policja rozproszyła gu- 
mowemi pałkami, aresztując kilku — орог- 
nych, 

wyrazu „hierarchiczność sztuki* czytać nale- 

ży „hieratyczność sztuki” i zamiast „„Wierusz 

i Kowalski”, czytać należy „Wierusz-Kowal- 

ski“. 

— Komitet Lokalny „Dni Przeciw gruźli- 
czych* powiatu wileńsko-trockiego podaje do 
wiadomości, iż w wyniku akcji prowadzonej 
na terenie powiatu od dnia 10-XIH 31 r. do 
10-1 osiągnął dochód brutto zł. 386,88. 

Po potrąceniu wydatków organizacyjnych 
w kwocie zł. 1l — przekazał Wojewódzkie- 
mu Komitetowi „Dni Przeciwgružliczych“ 
25 proc. dochodu brutto, pozostałość zaś w 
kwocie zł. 279,16 (dwieście siedemdziesiąt 
dziewięć zł. 16 groszy) złożył na konto cze- 
kowe w P.K.O. na rzecz budowy sanato- 
rjum dla grużlików w Ponarach w/Wilna. 

Jednocześnie Komitet łokalny wyraża о- 
fiarodawcom i wszystkim osobom, którzy 
przyjęli czynny udział w przeprowadzeniu a- 
kcji, podziękowanie. 

— Licyptacja posesji Balberyskiego. Na 
skutek nieuregulowania całego szeregu zobo 

wiązań pieniężnych, ostatnio sprzedana zosta 

ła z licytacji posesja Balberyskiego przy ul. 

Węglowej. Dom nabyła grupa finansistów 
warszawskich za blisko pół miljona złotych. 

— Choroby zakaźne. W ub. tygodniu na 
terenie miasta zanotowano 77 wypadków za 
słabnięć na choroby zakaźne. 

— Druga grupa kupców litewskich. W 
dniu wczorajszym na odcinku Wiżajny, prze 
kroczyła granicę druga grupa kupców litew 
skich, którzy udają się do Warszawy, Białe- 
gostoku i innych miast Polski celem dokona- 
nia zakupów towarów włókienniczych. 

TEATR I MUZYKA 
— „Pan naczelnik to ja* — w Bernar- 

dynce. Dziś, w środę 18 maja o godz. 8 m. 
15 wiecz w Teatrze Letnim w Bernardynce 
— arcywesoła krotochwila „Pan naczelnik to 
ja”, która dzięki swej wesołości cieszy się 
wielkiem powodzeniem. Komedja ta, z nie- 
zwykłym humorem ukazuje  przezabawne 
przygody pana Mamuche, który przeobraża- 
jąc się w coraz inną postać, jako zawiadow- 
ca stacji, budzi na widowni huragany šmie- 
chu. 

Jutro, w czwartek 19 b.m. o godz. 8 m. 
15 wiecz. „Pan naczelnik to ja”. A 

— „Bank Nemo“ w Lutni*. Dziś, w środę 
18 maja o godz. 8 m.lwiecz. po raz drugi 
świetna sztuka Verneuil'a „Bank Nemo“, ilu- 
strująca środowisko współczesnej finansetji, 
oraz kulisy szwindli i krachów bankowych, 
tak wielkie sprowadzające dziś ruiny wśród 
największych kapitalistów. Jest to niejako 
przegląd podobny do karjery i upadku Kreu- 
gera, które tak Świeżo mamy jeszcze w pa 
mięci. + 

Jutro, w czwartek i9-go b.m. o godz. 8 
m. 15 w. „Bank Nemo“. 

Uwaga: Dyrekcja Teatrów Miejskich po- 
daje do wiadomości, iż broszurki wydane na 

Nie wytrzymał, 
iecz zatrzymali 

Chaim Alperowicz, subjekt w skle- 
pie Gierszenowicza (Rudnicka 6) o- 
trzymał od szefa 14 tysięcy złotych, 
aby je wpłacić do PKO. Wobec tego, 
że było to pierwszego dnia Zielonych 
Świątek i z wpłatą należało wstrzy- 
mać się dwa dni, Alperowicz nie wy- 
trzymał. Poprostu pokusa:. z pienię- 
džmi w kieszeni uciec. Alperowicz jest 
człowiekiem inteligentnym, czytał O- 
scara Wilde'a. Przypomniał sobie je- 
den z jego aforyzmów: 

— Pytanie: w jaki sposób najlepiej 
zwalczyć pokusę? — Odpowiedź: u- 
lec jej. 

Alperowicz uległ i uciekł. Ale już 
wczoraj patrol KOP. zatrzymał w о- 
kolicy Niemenczyna pewnego osobnika 
który — jak to się mówi — budził po 
dejrzenie swem zachowaniem. Co się 
okazuje? — Alperowicz. I nawet 
większa część pieniędzy przy nim. 

Dużo zresztą mógł wydać w takim 
Niemenczynie w ciągu dwóch dni? — 
Mimo to jednak, ku wielkiej radości 
szefa, osadzono go za kratkami . 

25-letni jubileusz Teatru można nabywać w 
kasie teatrów Lutnia i Bernardynka, oraz w 
księgarni Św. Wojciecha. 

— Wieczór Śpiewu. W środę 18 maja r.b. 
w sałi gimnazjum im. |. Lelewela odbędzie 
się „Wieczór śpiewu* w wykonaniu uczenic 
i uczniów prof śpiewu p. Anny Giżyckiej. 

Początek o godz. 7.30 wiecz. Wejście 2 zł. 
Akad. I zł. 

— Wielki skrzypek polski w Wilnie. Wszy 
scy wileńscy miłośnicy muzyki z prawdziwą . 
niecierpliwością oczekują przyjazdu do Wil- 
na znakomitego polskiego skrzypka, prof. 
konserwatorjium w Katowicach, Józefa Cet- 
nera. 

Koncerty Cetnera w różnych miastach Pol 
ski wywołały prawdziwy entuzjazm  wśód 
publiczności i poruszyły krytykę muzyczną, 
którą ustami najwybitniejszych znawców 
wypowičdziala się o grze Cetnera z nadzwy- 
czajnem uznaniem. - 

Prof. ]. Cetner wystąpi w Wilnie tylko z 
jedńym koncertem w dniu 21 b.m. z „хотеро 
całkowity dochód przeznaczył na rzecz nie- 
zamożnych uczniów męskiego Seminarjum 
Nauczycielskiego w Wilnie. S 

Tak osoba wybitnego artysty, jak i cel, 
na który jest przeznaczony dochód, z impre- 
zy, powinny ściągnać na koncert licznych mi 
*ośników muzyki. 
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OBUWIE 
L E “KK 

6.90 

  

Nr. 20-23 

Szeroki, wygodny fason nie przeszkadza 

Fason 2451-05 
Dziecięce pantofelki skórzane z paseczkiem. 

PORE Z LE W 

8.90     
Fason 9315-03 

Bardzo tanie czółenko prunelowe na wyso- 
kim zgrabnym obcasie. Skromne a przytem 

SŁOW O 

LSAS NSS E 

8.90 

PŁÓCIENNE — NAJODPOWIEDNIEJSZE * NA LATO. 
E — 

    
1145-03 

Nadzwyczaj wygodny i lekki pantofelek z 
płótna żaglowego. Słupkowy obcas. 

Fason 

    

   

   

obcasie. Elegancki, przewiewny, 

Fason 1265-71 
Modny pantofelek płócienny na słupkowym 

wygodnv 

Wkładki 

Zł. 0.60 

  

REPARUJEMY 

OBUWIE 

nawet nie u nas ku- 

pione, w naszym war< 

szłacie, urządzonym     
Ё Fason 7285-73 

Orainalny pantotelek płócienny na wysokim 
obcasie. Odpowiedni do każdego ietnieqo 

według najnowszych 

    

  

rozwojowi dziecięcei nóżki. Nr. 24-26 Zł 7.90 _ eleganckie. 1-30-Po i tani EG „ zdobyczy techniki. 

= nic nie stało, wszyscy są zadowoleni, roze- Dziś! Najwspanialsz ы 

i śmiani. Widać tylko w tłumie kilka ski i0- i e esi 5 B % zew A W Trupia czaszka z ul. Straszuna Śmiać Wo lk owe.  Dzwiękowy || melodyny przebój оу МЕМЕ MA. EOWIAT M EK 
r i + posesji nr. 8 raz bardziej począł napierać na zamkniętą wzięli udziału w raidzie. Reżys. twórcy filmu „Trader Horn* VAN DYKE'A. W rol. gł. egzotyczna kochanka LUPE VELEZ i fenomenzl 

WILNO. Wczoraj rano w posesj bana oo sji usiłując wtargnąć do środka Na następny pojadę niezawodnie, Okazja „HELIQS" | śpiewak LAWR. TIBBETOrkiestra kubańska, Najpięku. Rumby. Melod, pieśni kubańskie, Nad program: Piknik 
przy ul. Straszuna podczas rozbijania ściany 

w jednem z mieszkań, natrafiono na wmuro- 

waną czaszkę ludzką. X, 

Nim na miejsce przybyli przedstawiciele 

władz, wieść o odkryciu robotników, roze- 

szła się szybko wśród mieszkańców całej 

dzielnicy, budząc niezwykłe zainteresowanie, 

czego wyrazem było gromadzenie się tłumów 

przez wymienioną  posesją, komentujących 

odkrycie w najróżnorodniejszy sposób. 

Dzięki podawanej z ust do ust plotce, wy 

padek urósł do niezwykłych rozmiarów tak, 

że wszyscy twierdzili, iż natrafiono na Ślady 

zbrodni i że w murze znajdował się szkielet 

człowieka, na którego czaszce widoczne są 

wyraźne slady załamań, powstałe jakgdyby 

od uderzeń. 
Przypomniano nawet, że w mieszkaniu 

tem, zamieszkiwał przed laty jakiś zagadko- 

wy żyd, rzekomo handlarz żywym towarem 
i że znaleziony szkielet, ani chybi jest szcząt 

kami jednej z jego ofiar, więzionej w komór- 

ce za mieszkaniem. 

Podekscytowany temi wersjami tłum со- 

tak, że policja tylko z trudem zdołała przy- 
wrócić porządek. Tymczasem na miejsce 
przybyły władze i odrazu przystąpiły do od 
powiednich badań. 

Mimo usilnych poszukiwań, prócz czaszki 
innych części szkieletu nie znaleziono. 

Na podstawie zeznań, złożonych przez lo 
katorów domu przy ul. Straszuna 8, można 
wywnioskować tylko jedno: 

Przed 6 laty wymienione mieszkanie zaj- 
mowała jakaś żydówka. Stosując się do rad 
znajomych kobiet, wmurowała ona do šcia- 
ny czaszkę łudzką w przekonaniu, że przez to 
uchroni się od bezdzietności. 

Próba zawiodła i, tęskniąca za dziećmi 

kobieta wielce rozczarowana, opuściła mie- 

Szkanie, obawiając się strachów, które rze- 

komo w chwili wmurowania czaszki poczę- 

ły nawiedzać mieszkanie. 

   

    

Wersja ta nie znalazła naturalnie posiu- 

chu u w z uwagi na swój charak- 

ter godną i notowania. 

    

Rałd motocyklowy Wilno Grodne— Wilno 
ZAINAUGUROWAŁ BOGATY PRO-GRAM SEZONU WIŁ. T-WA С. 1 М. 

Czterdziesty pierwszy rok istnienia i pra- 
cy Wił. T-wa Cyklistów i Motocyklistów za- 

powiada się owocnie. Siedemnaście imprez 
. miotocykłowych przy osiemnastu cyklistow- 

skich — nie licząc imprez cudzych, a prze- 
prowadzanych przez T-wo — to porcja b. 
duża, świadcząca o systematycznem rozrasta 
niu się tej najstarszej w Wiłnie płacówki spor 
towej. 

W pierwszy dzień Zielonych Świąt, mieliś 
mty pierwszą w sezonie dużą imprezę moto- 
cykłową, raid na trasie Wilno — Grodno — 
WkKilno — tylko dla członków wspomniane- 
go T-wa. 

O piątej rano na placu Katedralnym 
start. Wicekomandor p. W. Kurec daje za- 
wodnikom ostatnie pouczenia i puszcza ich 
w odstępach dwuminutowych. Ponieważ re- 
gulamin raidu dużą uwagę poświęca regut- 
larności jazdy i sprawności maszyny, ino- 
ment puszczania motorów przynosi żywsze 
zaintresowanie. Motor musi być uruchomio- 
ny w ściśle określony czas, po którym za każ 
dą sekundę notowane są punkty karne. 

Już pierwszy — Rudak (F. N.) — nazbie- 
rał punktów moc. Stary F. N. zakaprysił i 
ani rusz. Rozmyślił się jednak i pognał U 
kolejnych F. N'istów Hermanowicza, Moroza 
i Baluła, start poszedł gładko. Stara gwardja 
przygotowała się do raidu należycie. Zresz- 
tą pozostali wszyscy ruszyłi b. sprawnie. 

TAS NASA SS S RETAIL 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Gwiaździsta eskadra. 

Casino — Góry w płomieniach. 

Pan — Najeźdzcy. 

Światowid — Chata za wsią. 

Helios — Nenita, kwiat Hawanny. 

WYPADKI 1 KRADZIŻE 
— Rzekomy napad na ul. Straszu- 

na. -— W sprawie onegdajszego zaj- 
ścia przy ul. Straszuna 6, gdzie miał 
być dokonany napad na sklep Sary 
Mirkin, nastąpił zasadniczy zwrot. 

Rzekomymi napastnikami okazali 
się dwaj pątnicy z pielgrzymki litew- 
skiej, przebywający chwilowo na tere 
nie plebanji św „Mikołaja. 

Weszli oni do sklepu przez tylne 
wejście, by kupić coś do zjedzenia i 
byli bardzo zdziwieni zachowaniem 
się handlarki, sądząc, że to jakaś wa- 
rįatka. Wychodząc szybko na podwó: 
ko, wzbudzili podejrzenie, że plano- 
wali napad i przez to narazili się na 
duże nieprzyjemności. 

— Uciekli z Litwy. W rejonie Ol- 
kienik zatrzymano dwóch policjantów litew- 
skich, którzy zbiegli z Litwy. Odesłano ich 
do dyspozycji władz. 

— Nielegalnie przybyli z Kowna. W ostat 
nich dniach na pograniczu polsko-litewskiem 
zatrzymano około 20 obywateli litewskich, 
którzy korzystając z ożywionego ruchu gra- 
nicznego rolnego, przedostali się nielegalnie 
do Polski po zakupy galanterji i innych to- 
warów. 

DZIŚ WSZYSCY 

  
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
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1j4łosu 10 złotych — Ciągnienie jutro! 
DDELTASKTNSI KITOS SEIMAS 

Po wypuszczeniu zawodnikow  jedzieiy 
wozem wicekomaadorskim. Ford prowadzony 
przez wytrawnego raidowca p. Kureca po- 
myka ostro. Zawodników ani śladu. Dopie- 
ro gdzieś, w pobliżu Ejszyszek, spotykamy 
Sadowskiego. Montuje gunię. Sprawia się z 
tem chwacko i po kilku minutach rwie — na- 
drabia stracony czas. W Ejszyszkach, na 
punkcie kontrolnym, kilku zawodników cze- 
kają na swój czas. Za chwiłę ruszają. Przed 
półmetkiem jeszcze Moroz montuje koo. 
Coś mu się nie wiedzie. Zaklejona kiszka 
szwankuje. Trzeba nadrabiać stracony czas, 
a tu kiszka popuszcza. Dobrze, że trafiło na 
Moroza. Od Jezior, a więc na najgorszym ka- 
wałku trasy, pędzii z szybkością samobójczą 
i temu tylko zawdzięcza, że przybył na czas. 

Przy wjeździe do Grodna, zorganizowano 
park. Przybyłych zawodników spotyka ko- 
mandor raidu inż. Stelmasiewicz. Z radością 
dowiadujemy się, że czeka nas.. woda, ręcz- 

niki i obiad. 
Wszystkim robi się weselej na duszy. 
Nawet ci, co mają punkty karne ożywiają 

się. Defilujemy przez miasto — po benzynę 
i rozkładamy obóz w klubie myśliwskim. 

Po obiedzie emigrujemy na chwilę do cu- 
kierni — na lody. Publiczność z zaciekawie- 
niem przygląda się zakurzonym postaciom w 
rekordowem tempie pochłaniającym  tody. 
Chciałoby się jeszcze posiedzieć, ale wice-ko- 
mandor każe jechać na start. Cóż zrobić. Tak 
dobrze siedzi się w cukierni. 

Powrotna droga przynosi więcej niespo- 
dzianek. Hermanowiczowi „nawala“ karbu- 
tator. Motor pracuje doskonałe 26-cia minūt, 
aby następnie na kwadrans odmawiać posłu 
szeństwa. W rezułtacie, po każdem przełama- 
niu złego humoru F. N'a. Zdenerwowany 
Hermanowicz pędzi, ile tylko może wycią- 
gnąć maszyna: 60, 70, a nawet 80 i kilka. 
Musi nadrobić stracony czas. Ten sam los 
spotyka Urniaża  (B.S.A.) i Sadowskiego 
(Motosacoche). Obaj mają średnią szybkość 
45 klm. na godzinę, a więc i bez przymuso- 
wych postojów trzeba wyrywać 70 —75 klin. 
aby wypracować tę średnią. 

Urniażowi udaje się. Sadowskiego pech 
w postaci gwoździa w oponie prześladuje i 
w rezułtacie niedaleko już od Wilna, rezy- 
gnuje. Swemu konkurentowi, Urniażowi nie 
da rady, szkoda więc zachodu. 

Pozostawiamy go na szosie i dopędzamy 
zawodników. Ostatni jedzie Kleber (B.S.A.). 
Nie śpieszy się zbytnio. Ma czas dobry, a 
maszynka funkcjonuje sprawnie — jak B. 
S. A. zwykle. 8 

W Ejszyszkąch zostajemy trochę na pun- 
kcie kontrolnym. Spotykamy Olszewskiego, 
który dowodzi, że jego „Indjan* ciągnie 120 
klm. Trzeba się przekonać. Puszczamy go 
naprzód i naciskamy. Okazuje się, że w tych 
120 kim. jest... nieco przesady. Ford prowa- 
dzony b. pewnie przez p. A. Pimonowa mija 
„Indjankę* przy szybkości 90 klm. A więc nie 
120 klm. a trudno przypuścić, by p. Olszew- 
ski podał się dobrowolnie. Jeździ dobrze i z 
"ies wyjeżdżał pełen fantazji (po obie- 

ie). 
W Wilnie na mecie tłumy. Pytają się o 

Sadowskiego. Nadeszły podobno wieści o ka- 
tastrofie, trupach, połamanem aucie i t.p. 
Na szczęście jest to bujda tylko. Nikomu się 

ZWARTĄ ŁAWĄ 

LOS 1-ej KLASY 

Forlunę, Szczęście, Dobrobyt 
da najszczęśliwszej kolektury 

„LICHTLOS" 
SEUAEDSESENEA AEA 

AD. MICKIEWICZA 10.   

nadarzy się już prędko. : 
Wersje powstały z racji wypadku, jaki miał 

ktoś zupełnie inny, jakoby dowódca 5 p. lot- 
niczego. 

Za kilka dni jury wyda orzeczenie, kio 
zdobył pierwsze miejsce w swej kategorji. 
Podamiy te wyniki ograniczając się obecnie 
do zaznaczenia, że całość wypadła dobrze zu 
pełnie. Organizacja, zarówno w części adini- 
nistracyjnej jak i technicznej nie wykazała 
ani jednego błędu, zawodnicy pokazali się z 
jaknajlepszej strony, publiczność licznie przy 
była na metę. Czegoż chcieć więcej. Chyba 
zwiększenia się liczby zawodników. Czy jest 
to jednak możliwe w naszych warunkach, 
kiedy na 40 motorzystów „musi* być aż trzy 
kluby. Kiedy dla trzech wojskowych tworzy 
się kłub po to chyba, aby należeli doń cywi- 
le, którym nie odpowiada Wil. Т. С. 1 М. 

Żeby enoć chcieli brać udział we wszyst- 
kich imprezacu, ramię przy ramieniu, bez róż 
nicy na przynależność klubową. Tak, jak 

wszędzie. Ms 
* 

— TRZY BiEGI KOLARSKIE. — Zarząd 
Wil. Tow. Cyklistów i Motocyklistów komu 
nikuje, że w dn. 22 maja rb. (niedziela), o 
godz. 12-ej, na szosie Grodzieńskiej, za ka- 
plicą Ponarską urządza 3 biegi kolarskie 10, 
20 i 50 klm. dostępne również dla niestowa- 
rzyszonych. 

LIST DO REDAKCJI 
P. Cz. Kiełbiński, autor wystawionego na 

wystawie Niezależnych obrazu p.t. „Na bez- 
drożu* nadesłał nam następujące wyjaśnie- 
nie, dotyczące treści obrazu, która często jest 
komentowana nieodpowiednio. 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w „Sło- 
wie'* następującego wyjaśnienia: Obrazu „Na 
bezdrożu”, umieszczonego na wiosennej wy- 
stawie Towarzystwa „Niezależnych* plasty- 
ków wileńskich, który jest mylnie rozumiany. 

Otóż obraz przedstawia obecny stan Pol- 
ski, ale Połski kulturalnej. Skończył się 
pierwszy okres walk o niepodległość polity- 
czną, a zamyka go jako symbol pomnik Mar 
szałka Piłsudskiego. Ale to dopiero pierwsza 
część drogi, dalsza będzie trudniejsza, bo Na- 
ród ma do pokonania moczary przesądów, 
tradycyj; a jest ślepy, bo zatracił instynkt 
samodzielnego istnienia. Zrzuca opaskę z 
oczu Stanisław Szukalski i widzi drogę, pro 
wadzącą do Nowej Polski i bramę w kształ- 
cie Białego Orła, za którą błyszczy jasny pas 
krainy tęsknot całego Narodu. Szukalski wy- 
prowadził błądzących na równy gościniec i 
zącznie nowy okres szybkiego marszu, ku 
Niepodległości duchowej. Mam nadzieję, że 
odtąd obraz nie będzie źle komentowany, i 
nie będzie wprowadzał niepokoju w różnych 
sferach. 

  

Z poważaniem Cz. Kiełbiński. 

POWIESZENIE SZPIEGA 
W KOBRYNIU 

PIŃSK. Sąd doraźny w Kobryniu skazał 
na śmierć przez powieszenie szpiega wywia- 
du sowieckiego |. Kozłowskiego z pow. piń- 
skiego w m. kwietniu ujętego na granicy, 
podczas zdobywania materjału szpiegowskie- 
go. W dniu wczorajszym Kozłowski został 
powieszony na dziedzińcu więzienia kobryń- 
skiego, 

Uciekalą Z Bolszew|i 
WILNO. W ostatnich dniach wzmogła się 

nagle akcja ucieczek włościan białoruskich 
na teren polski. W ciągu ostatniego tygod- 
nia na poszczególnych ach į i- 
cza polsko-sowieckiego przedostało się na 
teren Polski przeszło 50 osób. Wczoraj w 
pobliżu Radoszkowicz na teren polski prze- 
dostała się rodzina Narkiewiczów z Ziembina, 
licząca 5 osób. Również wczoraj w rejonie 
Michniewicz na teren polski przedostała się 
grupa włościan w ilości 11 osób. W czasie 
przekraczania granicy dwóch uciekinierów 
wpadło w ręce straży sowieckiej zaś jeden 
został zabity. 

WYRCK W PROCESIE 
CELNYM 

Wobec nieścisłości, jakie się wkradły do 
notatki o wyroku w procesie celnym, wyrok 
ten podajemy obecnie w całości: 

Osk. Szepsela i Harduena Arlukowa za 
przemyt w kilkunastu wypadkach tenorów 
zagrancznych do Polski, sąd skazał na kary 
pieniężne, wynoszące razem okooł 1 miljona 
zł., z zamianą na przeszło 100 miesięcy are- 
sztu. 

Osk. Józef Brytan skazany został na łącz- 
ną karę w kwocie kilkuset tysięcy zł., z za- 
mianą na około 50 miesięcy aresztu oraz za 
używanie w dwu wypadkach fałszywych pa- 
szportów na zamknięcie w więzieniu (d. p.) 
przez 2 lata za każde z tych przestępstw. 

Osk. Szlomę Goldberga, Jakóba Ettingie- 
ra (zbiegłych) na karę w wysokości kilku- 
set tysięcy zł, z zamianą na łączną karę 
zamknięcia w areszcie przez 3 lata. 

Takaż kara spotkała magazyniera 
celnego Konstantego Sienkiewicza. 

Wreszcie osk. Hirsza Krasnera skazano 
na karę pieniężną z ekwiwalentem na 2 lata 
aresztu. 

Pozostałych podsądnych, a więc: Chai- 
ma Gerbeja, Jakóba Sigela, handlujących, o- 
raz urzędników: Józeia Wiszniewskiego, Mie 
czysława Szczubełka, Marjana Węsławskie- 
go, Stanisława Maciejewskiego, Kleofasa Ki- 
borta, Macława Sawicza i Jana Śledziewicza 
-— uniewinniono. 

Wszystkich podsądnych zwolniono od wi- 
ny utworzenia bandy przemytniczej. 

Jako środek prewencyjny sąd  postano- 
wił pobrać kaucję od Arluka w kwocie 
200.000 zł., a od Brytana — 50.000 zł. Do 
czasu złożenia kaucyj — zatrzymać ich w 
areszcie. 

   

   

  

urz. 

Drukarnia „Słowa 

  

    

  

z Filipem I Fiapem. 
Parter 

Ceny miejsc na I-szy sesns Balkon 50 gr Parter 80 gr. na pozostałe seansy Balk. 
od | zł. — Pocz. o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świst o godz. Ził A © BR 

  

Dziś! Wielki film 
produkcji polskiej p. t. 

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza;22 

tal. 15-28   GWIAŹDZIS$STA ESKADRA 
Dramat miłości i poświęcenia. Reżyserji Leonarda Buczkowskiego. W rclach głównych: Baśka Orwid, 

Jeż Kobusz, Jana Krysta i wiele innych gwiszd, 
Początek o godz. 4,6, 8i 1030 w dnie Świąt. o godz. 2-ej. Na 1-szy Seans ceny zniżone. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CEJ/IN 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

GÓRY W 
skich. Wspaniałe niezrównane zdjęcia walk górskich, W rol. gł Luis Trankar Armand Bernarda. 

Dziś! 100 proc. dźwiękowiec prod. truncuskjej 

PŁORIENIACH Bohaterska epopsa z dzie. 
jów wałk strzelców alpej- 

Nad piogram: Najnowsze dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15 w dnie Św 4. о godz. 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino Dao gigantyczne 

„PAN“ wojennej 

dzieło 6. W. Pabsta 
EF.lm ten osnuty na tle powieści 

Ernesta Johannsena „CZWÓRKA PIECHURÓW” 
Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15,w dnie świąt, o godz. 2eej. 

arcy- 

КАРЕ Х Ю 2 С У 'н 
  

Kino-Teatr 

„ŚWIATOWID” 

Mickiewicza 9.   
Według wniesionej inowscji 

GŁÓWNA 
WYGRANA 

Cena: 1/4 losn 10 zł, — 1/2 losu 20 zł. 

Jedyna najszczęśliwsza kolektura 

H. MINKOWSKI 
wzywa Was do kupna losów szczęścia, 

Nasze adresy: 

WiLKO, NIEMIECKA 35 tel. 13 17 PKO 80,928 
Zentral:: Warszawe, Nalewki 40, PKO 3,558 
Oddział: L da, Suwalska 22, tei. 136. PKO 20.439 

NIE Z%LEKAJCIE! 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

  

Z SĄDÓW 
BANDA SZPIEGOWSKA PRZED 

SĄDEM OKRĘGOWYM 

GŁÓWNY OSKARŻONY SKAZANY 
NA 12 LAT. 

Wczorajszy dzień w Sądzie Okręgo- 
wymj poświęcony był wyłącznie rozpatrze- 

niu sprawy przeciwko niebezpiecznej bandzie 

szpiegowskiej, Antoniego Karpienki, dziaia- 

jącej na rzecz jednego z państw ościennych 

w przeciągu roku 1928 — 1930. я 

Główny oskarżony, 36-letni Antoni Kar- 

pienko, to pozornie lojalny obywatel polski, 

właściciel piwiarni w Głębokiem, głowa ro- 

dziny, w rzeczywistości jednak organizator 
a zarazem herszt niebezpiecznej bandy szpie 
gowskiej której zlikwidowanie kosztowało 
dużo zabiegów i sprytu nasze czynniki bez- 
pieczeństwa. 

Razem z nim zajęło ławę oskarżonych 

jeszcze pięciu. Z tych główną sprężyną a je 

dnocześnie prawą rękę Karpieńki był niejaki 
Sergjusz Rybałczenkow, 34-letni obywatel 
sowiecki, podporucznik byłej armji carskiej, 
człowiek o średnien wykształceniu, robiący 
raczej wrażenie poczciwego mieszczucha, Aiž ‚ 
groźnego szpiega. 

Pozostali: Stefan Drankowicz, sekwestra- 
tor magistratu w Głębokiem, Zygiryd Per- 
kowski, woźny tegoż magistratu, technik dro 
gowy Piotr Kogalewski, Oraz mieszkaniec 
wsi Bortkowo, pow. Dzišnienskiego Jozei Mi- 
niałto, to tylko podrzędne pionki, przy po- 
mocy których Karpienko jednak długi czas 
prowadzii swą niecną działalność. 

Na ślad bandy Karpienki wpadły władze 
Bernie časyja dzięki szczęśliwemu przypad 
kowi. 

Mianowicie: w roku 1930 Karpienko, któ- 
rego dochody jako właściciela skromnej zre- 
sztą piwiarni były bardzo ograniczone, nabył 
w jednej z firm wileńskich auto osobowe za 
10.000 zł. 

Odtąd częste wycieczki własnym samo- 
chodem skromnego właściciela  piwiarni, 
zwróciły ogólną uwagę, w rezultacie czego 
poczęto go śledzić, Obserwacje niezadiugo 
doprowadziły do ujawnienia jego faktycz- 
nych źródeł dochodu, a co zatem idzie aresz 
towania. 
"TW obronie oskarżonych wystąpiło 5-ciu 
adwokatów wileńskich na czele z p. Petru- 
sewiczem, który bronił Karpienki. 

W wyniku całodzienego prawie posiedze- 
nia, sąd wydał wyrok, mocą którego główny 
oskarżony Antoni Karpienko został skazany 
na 12 lat ciężkiego więzienia. Rybałczenkow, 
Drankowicz, oraz Perkowski na 10 lat wię- 
zienia. Oskarżony Miniałto na 5 lat, Kogalew 
skiego zaś, co do którego przewód sadowy 
nie ujawnił żadnych poszlak, uniewinniono. 

Jednocześnie wszystkim skazanym zaliczo 
no areszt prewencyjny. P. W. 

Zamkowa 2. 

znacznia się powiększyła ilość średnich wygranych 
Dła grających są to niebywałe dotychczas korzyści 

ZŁ. 1.000.000 
i 211 premij 

Co drugi los musi wygrać! 

OBYWATELE! 

Dziś! Monumentalny film Polski, Pierwszy razw Wilnie w wersji dźwiękowej osnuty na tle powieści 

1,), Kraszewskiego p. t. GHATA ZA SIA 
„  Wspanisłe efskty dźwiękowo Śriewne. Przepiękne romanse w wykonaniu antentycznych chórów cygańskich. 
Śpiewy! Tańce! Dia młodzieży dozwolone. W rol. gł. Skalska, J. Jedyńska i S Wł: Bracki. 

JUŻ JUTRO 
rozpoczyna się ciągnienie 1 klasy wielkiej 25 Loterji Państwowej. 

(Cyganka Aza) 

m 

arzż Bcks 
do: wynajęcia 

  

Wytwórnia sztucznych wód mine- 
ralnych i nzpojów chłedzących 

  

   

   

    

    
    

    

    

   

  

    

  

ci R, pod firmą ul. Wileńska Nr. 48. & ы 
« 

L AMNOMRE CS SZ 
w Wilnie TALESERWAĄ 

pod Ea współ- KuPno 
właściciela prowizora i SPRZE] 

w. Wrześniowskiego 2. 
poleca $ S 

sztuczne wody mineralne OO i 
dom drewniany w de- 
brym stanie z dużym 
ogrodem owocowym 
w mieście, dowiedzieć 
się Sieraxowskiego 25 

m. 1 

(Vischy, Ems, Karlsbad i in- 
P ne) i napoje chłodzące, przy 

A b rządzsne wyłącznie ua cukrze. 

Zakład; Piwna 7. Magszyn: Wielka 50. 

  

— 1/1 los 40 zł. 

  

  

  GABINET | w Polsce Letniska Dwie kiacze 
Lada 3—4 pokojowe (z ku- gniade 5 letnie, matki 

nicze chniami) možno z u-i dwie c'ężarówki po 
trzymaniem, lasy so- gruntownym remoncie 
snowe i rzeka, 2 klm, 3 ton. do sprzedania 
od st, kolejowe! i po. Szeptyckiego 5, tel. 
czty Gudogaje, maj 13-01. 
Sierżanty Toltoczko..+4 

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

został przeniesiony       

    

  

    

  

па и!. М1ск;е- — | капонаналатаннлельнн Ё Okazyjniell! 
WIARY Lekale różne oo z 

——— licytacji sz oraz 
CZAS KRÓTKI! Kainas RER F wwwywY WIE ` samochody 

S Lekarze Mieszkanią Sprzedaje tanio 
czuwa | 9,5 4 pokoi ze LOMBARD 

+, wszelkiemi wygcdami was s. 
nowoczestuemi, wanna a od [9 — 

WAŃAŹGAAAAAAAŁAAAŁAŁI Dr.Ginsberg na miejscu do wy- 5—7 ppoł. 

RZEKOMA ZREZBZEE Choroby skórne, we- najęcia. Wilno, ul. — 

Kosmetyka neryczne i moczopłcio- _ Słowackiego 17 saa: 
WEZ WIIERSKE 3, — Od. zwa 

DETTNĘRYK KORASTE 8—1 1 4—8. Tel. 567 Nowoodremontowane Zguby 
> MIESZKANIE EEE ESEE 

5 pokojowe do wyna- TFYYYYYYYYYYYYYYTYY* 

jęcia. Kalwaryjska 20, Bok łzy 2 Zgubiony 
kóz pocana suto weksel na zł. 200 pod- 

й pisany przez p. Muchii 

  

  GABINET muzza 
Racjonalnej " Letniska 

kosmetyk! YYYVYYTYYYTYYYYYYYY 

  

fecznicze : z vadpisem na lewej 
WILNO, ! Na dwa letnie Ds PY stron Ę weksla pokwi- 

Miekiewicza 31—4 miesiące J towania otrzymanych 
szukam niedrogiego z wygodami i używal 1/c zł 7 kobiec »1/c zł 40izł.70 z pod- 

Urod sans LETNISKA kuchni do wynajęcia. pisem J, Hajdomowicz 
je, dazke- Z całodziennym utrzy- Witoldowa 7 m, 1, unieważnia się, 

nali,odświeża, pamwa aniem w sosnowym 
jej zkazy i braki, Maseż lesie nad brzegiem 
kozmetyczny twarzy, Wilgi lub jeziora, Po- 
Maszż cisła, elektrycz. Zadane bliżej Wilna, 
ay, wyszcznpisjący (pe- Olerty do Administra: 
sie), Natryski „Horme- cji „Stowa“ pod „J. K, 
na* według proż. Sgab= e оан 
la. W Ani: W.oSÓW, LETNISKO 
łapież. Indywidualne pansjonat w majątku, 
dobieranie kosmstyków intormacje vl. Dąbrow- 
do każdej cery. Ostat- skiego 3 m. 6, 3—5 pp. 
nie zdobycie kosmeiy= m 

POPIERAJCIE ki racjonzinej, 
Cedziennie gd g. 10—8 

w. Z. P. ci O p p 
в ® в 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, 18 MAJA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Aud. dla poborowych (pogadanka 

1 muzyka). 
13,20 Kom. meteor. 
14,20 Muzyka skandynawska (płyty). 
15,05 Kom. z Warsz. 
15,25 „Mała skrzyneczka“ 

omówi Ciocia Hala. 
15,50 Audycja dla dzieci z Warsz. ku ucz 

czeniu „Dnia Dobrej Woli". 

Kiloūski $półdz, Sgodykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9. 

poleca po cenach najniższych 

ULE, MIODARKI, WĘZE, 
PODKURZACZE, MASKI 
i inne przyrządy pszczelarskie 

Dla członków Tow. Pszezelarskiego 

rabat. Cenniki na żądanie. 

RE 
AA A M 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Połockiej 14 m. 3 zgodnie zart. 1030 UPC. 
obwieszcza, iż w dniu 24 maja 1932 roku o 
godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. Su- 
bocz 9 m.4 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego, należa- 
cego do Chonona  Łaskowa, składającego 
się z maszyny do krajania papieru „Karol 
Krauze' oszacowanego na sumę złotych 550 
na zaspokojenie pretensji Kasy Chorych m. 

      

— listy dzieci 

16,15 Kom. sport. z Warsz. Wilna. 
16,20 „Szlakiem rozwoju  radjotechniki' Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 

— odczyt ze Lwowa wygł. prof. Т. Malar 340-VI. 
ski. 

17,10 „Zdobycie Afryki* — odczyt wy- 
głosi prof. Bronisław Rydzewski. Transm. 
na wszystkie polskie stacje. 

17,35 Transmisja zawodów konnych ze 
stadjonu Łazienkowskiego w Warsz. 

18,10 Muzyka lekka z Warsz. 
18,50 Chwiłka strzelecka. 
19,00 Opowiadanie o Litwie z przed stu 

  

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu .Grodzkiego w Wilnie, 
VII rewiru, zamieszkały w Wilnie przy ui. 
Połockiej 14 m. 3 zgodnie zart. 1030 UPC. 
obwieszcza, iż w dniu 24 maja 1932 roku o 

lat. godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. Su- 

19,15 Muzyka z płyt. bocz 9 m.4 odbędzie się sprzedaż z licy- 

19,20 „Co nas boli?" — przechadzki Mi tacji publicznej majątku ruchomego, należą- 
cego do Mirona Łaskowa, składającego się 
z maszyny do krajania papieru firmy „Krau 
ze”, oszacowanego na sumę złotych 500 na 
zaspokojenie pretensji Kasy Chorych m. 
Wilna. 
341-VI. 

ka po miešcie. 
20,15 Muzyka taneczna z Warsz. 
20,55 Kwadrans literacki z Warszawy— 

(]. Weyssenhoff). : 

21,10 Koncert pošmiertnych utworów Z 

Noskowskiego (transm. z Warsz.). 
22,30 Kom. z Warsz. 
22,45 „Rio Grande* — Lamborta z płyt 

23,00 Muzyka taneczna z Warsz. 

Komornik Sądowy A. USZYŃSKI. 

ik 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyūskis 

mai


