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_Gorgułow a Kutiepow  Uposaże 
historycz- 

należy 

podobieństw 

Gorgułowa 
Szukając 

nych do zamachu 

nąć do zamachu Orsiniego. W sty- 

egzaltowany Włoch 
prze- 

sięg 
czniu 1858 młody, 

Orsini rzucił bombę w Paryżu, 

znaczając ją dla Napoleona II. Bomba 

raniła i zabiła mnóstwo osób. Orsini 

rzucił ją, uważając, że Napoleon III za 

ało myśli o wyzwoleniu Włoch z pod 
m > 

j ze 
jarzma cudzoziemców i despotów 

należy go tym wybuchowym argumen- 

tem pobudzić i zachęcić. Opinja publi- 

czna francuska z początku bardzo obu- 

rzona na Orsiniego, poźniej uznała, że 

jest jednak niewolnikiem, jeśli nie bo- 

haterem idei. Ale właśnie te zewnętrz- 

ne podobieństwa czynu Orsiniego Z 

motywacją, którą SWEMU zamachowi 

daje Gorgułow, upłastycznia również 

całą różnicę, jaka zachodzi pomiędzy 

zamachowcem politycznym, a obłąkań- 

cem, czy prowokatorem. Napoleon HI 

kierował osobiście polityką Francji, on 

sam był za nią odpowiedzialny, — ś.p. 

Paweł Doumer nie miał, jako prezy- 

dent Republiki żadnego wpływu na 

bieg zagranicznej polityki Francji. W 

1858 ingerencja Francji do spraw zje- 

dnoczenia i wyzwolenia Włoch była 

sprawą aktualną, jeszcze nie zamiłkł 

dźwięk oręża irancuskiego na polach 

Lombardji w 1856 r. W 1932 nikt we 

Francji, ani gdzieindziej na świecie nie 

mówi o zbrojnej interwencji Francji do 

spraw sowieckich. Tylko i wyłącznie 

gazety sowieckie twierdzą stale i upor 

czywie, że Francja planuje zbrojną na- 

paść na Sowiety, przygotowując do 

tego Polskę i Rumunję. Te zbrojne pla 

ny Francji, zachęcanej do tego przez 

białogwardzistów stanowią dogmat pu- 

blicystyki sowieckiej, który wtłacza się 

w mózg obywatela Sowietów, dogmat, 

w który na terytorjim SSSR nie wie- 

szyć nie wolno. Wreszcie Gorgułow 

był jeszcze z innego powodu w innej 

zupełnie sytuacji, niż Orsini. Oto ol- 

brzymia część narodu rosyjskiego zna- 

łazła we Francji przytułek, chleb, ludz- 

ki stosunek, znalazła wreszcie możność 

zakładania szkół, wydawania gazet, 

piełęgnowania ideałów narodowych, 

znalazła wszystko to, co nasza emigra- 

cja po s. 1831. Ze szczególnem wzru- 

szeniem oglądamy na ul. Lemandć 

w Paryżu pomniczek z nadpisem: „A la 

France hospitaliere — la Pologne re- 

connaissante“. Nie możemy także za- 

pomnieć, że z życia emigracji polskiej 

we Francji urodziło się powstanie pol- 

skie 1863. I bolszewicy także o tem za- 

pomnieć nie mogą. Wystrzał półgłów- 

ka Gorgułowa w ciągu kilku minut 

zmienił nastroje Francuzów w stosun- 

ku do emigracji. 

Prasa sowiecka od chwili zamachu 

Gorgułowa poprostu szaleje. Gorgułow 

widnieje tam na wszystkich szpaltach, 

we wszystkich tytułach, karykaturach, 

krzykach, wrzaskach. Jest on jednocze- 

śnie najmitą polskim, francuskim, an- 

giełskim, czeskim. Przy tej sposobno- 

ści przypominają także „Izwiestja* i 

zamach Kowerdy, pisząc, że „zaraz 

(„sieįczas“) po zamachu Kowerdy 

„Gazeta Polska'* „połskij oficjoz* pisa- 

ła o „specyficznej kulturze proletarja- 

ckieį“, — podczas gdy, jak wiadomo 

„Siejczas* po zamachu Kowerdy „Ga- 

zeta Polska* wogóle nie istniała. Pi- 

szą także „Izwiestja“, że „prasa pol- 

ska” na „dany zgóry znak* rozpoczęła 

kampanję za ułaskawieniem Kowerdy, 

gdy tymczasem tą kampanję prowadzi- 

ło tylko nasze „Słowo*, nie znajdując 

niestety nigdzie indziej w Polsce żad- 

nego echa. 

Ałe właśnie te wtłoczenie przez pra 

sę sowiecką do głosów tryumfu z po- 

wodu zamachu Gorgułowa także na- 

zwiska Kowerdy daje nam dużo do 

myślenia. Przykro mi poprostu zesta- 

wiać te dwa nazwiska Gorgułowa i 

Kowerdy. Gorgutow to postępowy pa- 

ralityk, głupiec i brodniarz. Kowerda 

to egzaltowany uczeń. Gorgułow zabił 

Bogu ducha winnego zacnego 

denta, Kowerda zabił człowieka, który 

Prezy- 

sam brał udział w morderstwie nielet- 

nich dziewcząt. Jestem najgłębiej prze- 

konany, że Kowerda działał z pobudek 

patrjotycznych. Ale proces Kowerdy 

nie wyjaśnił dostatecznie, kto go do 

tego namawiał. Pewne i bardzo poważ 

ne poszlaki przemawiają za tem, że 

działała tu przedsiębiorcza 

ręka sowieckiej prowokacji. Ajent so- 

i ruchliwa 

wiecki miał tu do wyzyskania gorące, 

niezrównoważone uczucia młodzieńca. 

Tak w Paryżu agent sowiecki działał 

na innym gruncie: obłąkańczej mali- 

gny syfilityka. Zawsze jednak był ktoś, 

kto wcisnął rewolwer do ręki. Być mo 

że czas przyszły przyniesie nam wy- 

raźniejsze co do tych metod detale. 

Za udziałem prowokacji sowieckiej 

przemawia przecież to, że trudno sobie 

wyobrazić czyn bardziej z punktu wi- 

dzenia emigracji rosyjskiej szkodliwy i 

trudno sobie wyobrazić dla rozgrywki 

Sowietów z emigracją posunięcie bar- 

dziej skuteczne. Porwanie gen. Kutie- 

powa wśród białego dnia z ulicy pa- 

ryskiej oburzyło Francuzów na Sowie- 

ty. Zamach Gorgułowa jest jednocze- 

śnie „odrobieniem'* porwania gen. Ku- 

tiepowa i tamtej roboty kontynuacją — 

jest dalszym etapem w unieszkodliwia- 

niu i paraliżowaniu emigracji rosyj- 

skiej. A przecież trudniej było  pory- 

wać człowieka i wywozić go do Rosji, 

niż agentowi sowieckiemu (których 

SSSR posiada mnóstwo w szeregach 

emigracji rosyjskiej) napotkawszy te- 

go rodzaju indywiduum, jak Gorgułow, 

popchnąć je do wykonania szaleńcze- 

go czynu i zrobić na tem doskonały, 

prawdziwie socjalistyczny, interes. 

Cat. 
* 

PARYŻ. PAT.-— Sędzia śledczy, 

który prowadzi sprawę  Gorgułowa, 

przyjął w d. 2 bm. zeznania byłego kie 
rownika bezpieczenstwa przy osobie 
Mikołaja Il, który zakomunikował sę- 
dziemu tresć listu, pochodzącego od 
byłego kozaka Łazarewa. Łazarew ze- 
znaje w liście, że poznał w fotograiji 
Gorgułowa kierownika Czeki w roku 
1920 w Rostowie n.-Donem. 
Paryż 

Obrady Ligi Narodów 
GENEWA. PAT. — Rada Ligi Na- 

rodów przyjęła w dn. 20 bm. raport 

ministra Zaleskiego w sprawie pomocy 
dla Liberji. Następnie Rada kontynuo- 

wała dyskusję nad memorandum rzą- 
du brytyjskiego w sprawie zmniejsze- 
nia budżetu Ligi Narodów. Propozycję 
angielską poparł delegat niemiecki, 
natomiast przedstawiciele Francji, 

Włoch i Hiszpanji zgłosili szereg za- 
„strzeżeń, wskazując na to, że dziatal- 
ność Ligi Narodów nie powinna być 
narażona na szwank przez zmniejsze- 

nie budżetu. W konkluzji debaty przed 

stawiciel Wielkiej Brytanji Eden о- 

świadczył, że zgadza się, by ankietę o 

budżecie Ligi przeprowadził nie jakiś 
specjalny komitet, lecz stała komisja 
kontroli, jak również na to, by ankie- 
ta nie dotyczyła polityki Ligi Narodów, 
lecz jedynie stanu liczebnego urzędni- 
ków, płac oraz kontroli nad wydatka- 
mi. Ta nowa kompromisowa propozy- 
cja spotkała się z życzliwem 'przyję- 
ciem. Definitywna decyzja zapadnie 
jutro. 

CIĄGŁE ROZRUCHY 
w BOMBAY'U 

BOMBAY. PAT. — Rozruchy po- 

wtórzyły się tu w gwałtownej formie w 

piątek po południu, gdy tłum mahome- 

tan rzucił się w kierunku przejeżdżają- 

cego tramwaju i zaatakował znajdują- 

cych się wewnątrz pasażerów — hin- 

dusów, raniąc jednego z nich ciężko no 

żem. Dotychczas aresztowano 1.200 

tysięcy uczestników zajścia. 
  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

WARSZAWA 20. V. (tel. wł.). 

Na dzisiejszem posiedzeniu Rądy 

Ministrów uchwalono projekt 

rozporządzenia 0 zmniejszeniu 

wysokości uposażenia funkcjo- 

narluszów państwowych i zawo- 

dowych wojskowych oraz zaopa- 

irzeń emerytalnych. Na mocy 

tego rozporządzenia ulegnie za- 

wieszeniu stosowany dotychczas 

od roku 1927 10 proc. dodatek 

do uposażeń funkcjonarjuszów 

państwowych oraz sędziów i 

prokuratorów zajmujących Sta- 

nowiska służbowe poza Warsza- 
wą Jak również zaopztrzenie 

emerytalne osób zamieszkałych 

ną prowincji, 

Cofnięcie powyższego 10 proc. 

dedatku równać się będzie ob- 
niżeniu całkowitego wynagro- 

dzenia wraz z dodatkami o 9 pr. 

  

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

! 
1 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckjego — A, Łaszuk, | 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyūski, 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ui, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

nadesłane, milimetr 50 gr, к 

Zagraniczne 50 proc, drożej, 

do tniejsca, Terminy druku m 

  

nie urzędników państwowych 
BĘDZIE OBNIŻONE O 9 PROC. 

a w stosunku do osób wojsko- 
wych zamieszkałych poza War: 
szawą 0 8 proc. 

Obniżenie uposażeń wejdzie 

w życie od 1-go czerwca jeżeli 

chodzi © uposażenia osób pozo- 

stających w służbie czynnej a 

od 1-go lipca w odniesieniu do 

zaopatrzeń emerytów. Jednocze- 

šnie Rada Ministrów przyjęła 

uchwałę ziecającą  przeprowa- 

dzenia analogicznych 10 proc. 

obniżek w  przedsiębiorstwach 
państwowych. 

Ponadto Rada Ministrów 0- 
mówiła zasadniczą linję oszczęd- 
ności w wydątkach rzeczowych, 
które to oszczędności przepro- 

wadzone będą przy układaniu 

miesięcznych budżetów minister- 

Jalnych. 

WARSZAWA — 

P NSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 

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

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — !, Mickiewicza 24, F, Juczewska 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch*, 

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

CZY PRÓBA „KOEPENIKJADY* 
WE LWOWIE? 

WARSZAWA. 20,5 (tel. własny). — Ze 
Lwowa donoszą, że nocy dzisiejszej patrol 
policyjny podczas obchodu okolic cmentarza 
Kleparowskiego zauważył podejrzaną grupę 
osób, która na wezwanie patrolu rozproszy 
ła się i poczęła uciekać. Pościg doprowadził 
do ujęcia kilku z osobników. Jeden z zatrzy- 
manych posiadał mundur oficerski pozatem 
na miejscu zbiórki znałeziono jeszcze kilka 
mundurów olicerskich, pochodzących z kra- 
dzieży. 

Władze prowadzą dochodzenie w celu 
wyświetlenia czy mundury te pochodziły ze 
zwykłej kradzieży, czy też zachodzi tu wy- 
padek próby nieudanej „Koepenikjady”. 

FABRYKA PROTEZ DLA 
INWALIDÓW 

„ WARSZAWA PAT. W dniu wczo- 
rajszym odbyło się przy ulicy Kujaw- 
skiej uroczyste otwarcie centralnej 
fabryki protez dla inwalidów wojen- 
nych, wybudowanej przez Ogólno- 
Państwowy Związek Kas Chorych, z 
inicjatywy i przy poparciu , Minister- 
stwa Pracy i Opieki Społecznej. Na 
uroczystość otwarcia przybyli m. in. 
minister Hubicki, wiceminister Szubar- 
towicz, gen. Koltontaj - Szrednicki, 
przedstawiciele Związku Inwalidów z 
pos. Korkoszką i pos. Wagnerem. 

  

Profesor Bartel obity jajami 
WARSZAWA, 20.5 (tel. własny). — Że 

Lwowa donoszą, że w dniu dzisiejszym o 11 

rano b. premjer prof. Bartel stał się ofiarą 

brutalnej napaści ze strony studentów. 

W chwili gdy prof. Bartel opuszczał 

gmach Politechniki zastąpiła mu drogę gru- 

pa złożona z 60 studentow i obrzuciła zgni 

łemi jajami. 

Prof. Bartel, którego ubranie zostało cał- 

kowicie zniszczone, cofnął się. do gmachu 

wraz z towarzyszącą mw damą, której suk 4 

nia również znacznie ucierpiała wskutek sal 

wy jaj. 

Po wyrzuceniu wonnych pocisków  stu- 

denci rozbiegli się. Zarządzony przez służbę 

pościg doprowadził do aresztowania dwóch 

akademików, których oddano do dyspozycji 

władz. 

Skandal ten mia podkiad następujący: Od 

roku już przeszło szeroko omawiana jest we 

Lwowie t. zw. sprawa Dublan. Do instytutu 

w Dublanach przyjęto w owym czasie na 

wydział leśno - agronomiczny studenta Bau- 

era. Gdy studenci dowiedzieli się, że Bauer 

jest z pochodzenia żydem, powzięli uchwa- 

ię przestrzegającą Bauera przed dalszėm 

przebywaniem na uniwersytecie, grożąc mu 

w razie nie usłuchania przykremi konsekwen 

cjami. 

Władze uniwersyteckie pociągnęły za zre 

"owanie tej uchwały kilkunastu studentów 

do odpowiedzialności. Referentem tej spra- 

wy na plenum Senatu był właśnie prof. Bar- 

  

tel, który w zakończeniu swego przemówie- 
nia postawił wniosek relegowania dwóch 

studentów Korzeniowskiego i Miłewskiego. 

Wczoraj wyrok sądu proiesorskiego został 

ogłoszony. Na decyzję tą studenci zareago- 

wali osobistą napaścią na proi. Bartla. 

LWÓW. PAT. — W sprawie wypadków 
na politechnice lwowskiej otrzymujemy z re- 
ktoratu politechniki następujące informacje: 

Studenci politechniki lwowskiej w Du- 
blanach już przed kilku tygodniami zaczęli 
prześladować jedynego uczęszczającego tam 
Studenta — żyda, chcąc go zmusić do opu- 
szczenia Dublan. Senat politechniki lwow- 
skiej, broniąc zasady równych praw dla 
wszystkich zapisanych studentów, zajął wo- 
bec takiego postępowania młodzieży stanow 

czą postawę i zażądał podpisania przez stu- 

dentów deklaracji, gwarantującej w Dubla- 

nach swobodę studjowania i spokój. 
Część młodzieży wezwania nie usłuchała, 

wobec czego nastąpiło śledztwo i osądzenie 
sprawy. Dwóch studentów, uporczywie prze 
ciwstawiających się zarządzeniom Senatu, 
relegowano na stałe, a 13 innym rektor u- 
dzielił nagany. Zapewne w związku z tym 
wyrokiem grupa studentów napadła w dn. 
20 bm. na ulicy przed gmachem politechniki 
na członka senatu prof. dr. Kazimierza Bar- 
tla. 

Mianowicie gdy prof. Bartel wychodził 
z gmachu politechniki, został znienacka ob- 
rzucony jajami. Sprawcy natychmiast po in- 
cydeńcie zbiegli. Władze akademickie wszczę 
ły kroki celem wyśledzenia i ukarania win- 

nych. 
Napad ten jest tembardziej karygodny i 

niezrozumiały, że prof. Bartel nie był ani 
referentem sprawy, ani wnioskodawcą wy- 
roku. 

ESBTE: TSEZECTTE EZR OTO OCEWZCSODO ZOE CŁ ZEZOEZERE0A 

Wyzbywają się dolarów 
WARSZAWA, 20.5 (tel. własny). — Do- 

wiadujemy się, że w Banku Polskim i jego 
oddziałach w dalszym ciągu ma miejsce 
nadwyżka skupu banknotów  dolarowych, 
aczkolwiek w rozmiarach nieco mniejszych, 
niż przedtem lecz temniemniej dość znacz- 
nych. Pesymizm w stosunku do dolara, któ- 
ry w ostatnich dniach ujawnił się zagranicą 

Zbrojna demonstracja 
ESKADRA WOJENNA PŁYNIE DO GDAŃSKA = 

MOSKWA, (Pat.). Agencja Tass 
donosi z Berlina, že dnia 23 maja 
przybywają do Gdańska na 5 ci0 

dniowy pobyt niemiecki krążow- 

nik „Sthleisen* oraz dwa torpe- 
dowce. Depesza agencji sowiec- 

znajduje żywy oddźwięk u nas i liczni ciuła- 

cze dolarowi nadal wyzbywają się dolarów, 
Banknoty dolarowe Bank Polski odsyła 

do New Yorku, gdzie wymieniane są one na 
złoto. W związku z tem spodziewany jest 
wzrost zapasu złota w Banku Polskim w bie 
żącej dekadzie. 

Niemiec 
kiej zawiera opinię, że wizyta 
eskadry niemieckiej w Gdańsku 
iest demonstracją antypolską, 

pozostającą w związku .z alar- 

mami o rzekomych agresywnych 
zamiarach Polski wobec Gdańska. 

Syn królą Hedżasu w Berlinie 
BERLIN. PAT. — W dniu 20 bm. w połu 

dnie przybył samolotem z Amsterdamu syn 
króla Hedżasu ks. Faysal, który jako gość 
rządu Rzeszy zabawi de poniedziałku w Ber 
linie. Ks. Faysal wręczy kancierzowi Krie- 
ningowi list króla Hedżasu Ibn-Sauda do 
prezydenta Hindenburga. Wizyta ma charak 
ter Oficjalny i uważana jest w niemieckich 
kołach politycznych za wyraz zącieśnienia 

stosunków między Niemcami a Hedżasem. 
BERLIN. PAT. — Jego Kr. Wysokość 

wicekról Hedżasu emir Faysal, który przy- 
był w piątek do Berlina, przyjął o godzinie 
18-ej na dłuższej audjencji posła Rzeczypo- 
spolitej w Berlinie p. Wysockiego. Wicekról 
Faysal w najbliższym czasie wybiera się z 
wizytą do Polski. Termin wizyty dotąd nie 
został jeszcze ustalony. 

MM —-———- 

Pierwszy kobiecy lot przez Atlantyk 
HASHBROUCK HEIGHTS (New Jersey). 

PAT. — Amalja Earhart, która w roku 1928 
odbyła jako pasażerka lot przez Atlantyk, 

wystartowała z lotniska Taterborou o godz. 
19.15 według Greendich z zamiarem dokona- 
nia pierwszego kobiecego lotu przez Atlan- 

tyk. Pani Earhart zatrzyma się w Harbour 

Grace. W tym pierwszym etapie lotu towa- 

rzyszyć jej będzie lotnik norweski Bernt 

Balhen. Dalszą drogę lotniczka zamierza od 
być sama. Spodziewa się odlecieć w dał- 
szą drogę przez Atłantyk jutro wieczorem. 

ST. JEAN (Nowy Brunświk). PAT. — 

Łotniczka Erhart, która zamierza dokonać 
pierwszego lotu kobiecego ponad  Atlanty- 
kiem do Europy, odłeciafa dziś rano do Har 

bow Grace. 

Wiadomość urzędowej ajencji pro- 
stuje plotkę, której odbiciem jest także 
telefon naszego korespondenta, jakoby 
prof. Bartel był referentem wydalają- 
cym dwóch studentów za znęcanie się 
nad trzecim studentem. Prof. Bartel zo- 
stał więc obity jajami całkiem niewin- 
nie i niezasłużenie, jak to podkreśla ko 
munikat urzędowy, chociaż również 
„niezasłużenie* byłoby, gdyby p. Bar- 
tel referował wniosek, a jaja padły, 
gdyż p. Bartel jako prolesor działa 
według swego sumienia dla dobra u- 
czelni, a młodzieży z jajami od profe- 
sorów wara! Ale ponieważ w końcu 
końców stała się rzecz karygodna, lecz 
nie tragiczna, więc pozwólmy sobie na 
uwagę, że prof. Bartel istotnie stanowi 
„elou* obecnego sezonu. Jeździ na kon 

ferencje, aż całej opozycji cieknie ślin- 
ka, portretowany jest w „Cyruliku* w 
cylindrze, meloniku, fraku, žakiecie, 
marynarce, nago, wreszcie walą w nie 
go jajami. Bodaj to taka popularność! 
Tym razem jednak najwięksi obrońcy 
autonomji uniwersyteckiej nie będą 
mieli nic przeciwko temu, aby policja 
zajęła się szukaniem żaków, a Sąd wy- 
mierzaniem im kary i słusznie! 

HITLER ZAGRAŻA 
ROSJI SOWIECKIEJ 
SENSACYJNY ARTYKUŁ TROCKIEGO 

BERLIN. PAT. — W czasopiśmie amery- 
kaūskiem „Forum“ Trocki ogłasza artykuł 
na temat następstw, jakie musi wywołać dy- 

ktatura Hitlera w Niemczech w stosunkach 

między Niemcami a ZSSR. Hitler po dojściu: 
do władzy rozpocznie bezwzględne represje 

wobec politycznych i zawodowych organiza- 

cyj prołetarjatu niemieckiego. W tej sytua- 

cji hasła odwetowe i rewizjonistyczne naro- 

dowych socjalistów w stosunku do Polski i 

Francji ustąpią na płan dalszy. 

Dyktatura Hitlera sygnalizuje wojnę Niem 

ców przeciwko Rosji Sowieckiej. Oświad- 

czam zupełnie otwarcie — pisze Trocki — 

co zdaniem mojem rząd ZSSR musiałby uczy 

nić na wypadek powodzenia przewrotu fa- 

szystowskiego w Niemczech. Gdybym ja stał 

na czele rządu sowieckiego, to niezwfocznie 

po otrzymaniu wiadomości telefonicznej o 
tem wydarzeniu wydałbym rozkaz mobiliza- 

cji. Tak czy inaczej — konkluduje Trocki— 
wojna między Niemcami hitlerowskiemi a 

ZSSR jest nieunikniona i to w najkrótszym 

czasie po utworzeniu rządu narodowych so- 

cjałistów w Niemczech. 

Trzęsienie ziemi 
na wyspie Celebes 
HAGA. PAT. — Otrzymano tu dalsze 

szczegóły o trzęsieniu ziemi, jakie nawiedził 

północno - wschodni kraniec wyspy Celebes 

i okoliczne drobniejsze wysepki Indyj Holen 

derskich. Dotknięta trzęsieniem ziemi okolica 

jest jednym z punktów, w którym powtarza 

się ono najczęściej. Przeciętnie rejestruje się 

w tej okolicy 50 trzęsień rocznie. Obecna je- 

dnak katastrofa jest najpoważniejsza,  ja- 

ką zanotowańo od fat 30. W ostatniem trzę 

sieniu ziemi kilkaset osób odniosło rany, set- 

ki domów uległo zniszczeniu. Liczba zabi. 

tych jest niewiełka, dzięki temu, że w po- 

równaniu z bardzo gęsto zaludnioną wyspą 

Jawa, wyspa Celebes posiada rzadkie załud- 

nienie. 

Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
ogą być przez Administrację zmienjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 29 gr, 

  

NOWA ENCYKLIKA 
PAPIESKA 

W dniu 3 maja r.b. w święto Znalezienia 
Krzyża św., Ojciec św. Pius XI wydał nowa 
encyklikę o ciężkiem położeniu dzisiejszego 
społeczeństwa, którą w dniu wczorajszym 
radjo watykańskie podało w streszczeniu w 
6 językach m. in. i polskim. 

Nowa encyklika rozpoczyna się od pięk- 
nych słów: Miłością Chrystusa pobudzeni — 
Caritate Christi compulsi — jest w istocie ca 
ła przepełniona miłością Chrystusowa. Na- 
przód daje Ojciec św. wyraz swego ojcow- 
skiego i radosnego zadowolenia, że wszę- 
dzie czynny odgłos odniosło jego wezwanie 
z dnia 2 października r. ub. („Nova impen- 
det“) o świętej krucjacie miłosierdzia, ałe je- 
dnocześnie w serdecznym bólu czyni uwagę, 
iż kryzys pogorszył się, nieszczęścia trapiące 
ludzkość wzrosły w przerażających rozmia- 
rach, bezrobocie prawie wszędzie bezustan- 
nie się wzmaga. 

W pierwszej części swej encykliki, Pius 
XI omawia obraz kryzysu ekonomicznego i 
finansowego. Od czasów potopu nigdy nie 
zdarzyła się plaga tak straszliwie powszech- 
na. Wszyscy są nią dotknięci, nawet boga- 
ci, którzy w rękach swoich skupili większość 
bogactw świata. Przyczyną tego kryzysu 
jest nieumiarkowane umiłowanie dóbr ziem- 
skich, egoizm indywidualny i narodowy. Pa- 
pież nie potępia „jednak nacjonalizmu słusz- 
nego, lecz występuje jedynie przeciw nacjo- 
nalizmowi wybujałemu. 

Bije dalej Ojciec św. na alarm wobec nie- 
bezpieczeństwa komunizmu. Komunizm pro- 
wadzi wojnę z Bogiem.i organizuje propa- 
gandę bezbożniczą w rozmiarach, jak nigdy 
dotąd nie zdarzyło się w historji świata. En- 
cyklika zwraca uwagę na publiczne wysta- 
pienie ateizmu przez szkołę, prasę, radjo, ki- 
no, uniwersytet. Walka ta prowadzona jest 
nietylko przeciw religji katolickiej, ale prze- 
ciw wszelkim uczuciom wiary w Boga. 

W tem smutnem położeniu, Ojciec Św. 
znajduje pociechę w niewyczerpanej opiece 
Bożej, w .powszechnem uczuciu miłosierdzia 
i potężnem tchnieniu Ducha św., który w na 
szych czasach głodu duchowego, zapała ser- 
ca do podjęcia akcji katolickiej. Mimo to je- 
dnak, poczuwa się do obowiązku i podnosi 
głos w obronie niewzruszałnych praw Bo- 
żych i najświętszego ładu duchowego, w któ 
rym Bóg jest bezwzględnie potrzebny, aże- 
by przez ten głos ostrzegawczy uchronić łudz 
kość przed strasznym i sprawiedliwym są- 
dem Bożym. : 

W drugiej części Ojciec święty nawołuje 
do zjednoczenia się świata wierzących, a 
więc nietylko katolików, łecz całego chrze- 
ścijaństwa i tych wszystkich, co mają wspól 
ną wiarę w jednego Boga. Zaklina wszyst- 
kich ludzi, aby poniechali ludzkiego samo- 
lubstwa i skupili wszystkie siły przeciwko ia- 
landze zła, nieprzyjaciół Boga i rodzaju ludz 
kiego. W tem zespoleniu miuszą wszystkie 
placówki zająć ci, którzy przepojeni są głę- 
boką miłością Chrystusa, pomoc serdeczną 
dać winni ci, którzy w Boga wierzą i do 
Boga się modłą. Niebezpieczeństwo bowiem 
jest wspólne i godzi w podstawy ładu i po- 
rządku. 

Środki ludzkie jednak nie wystarczą, nie- 
odzownem jest przeto, by do nich dołączy- 
ły się modły, na których szczytność i budu- 
jące znaczenie moralne i społeczne wskazu- 
je dalej encyklika. 

Ojciec św. bliżej omawia potęgę modlitwy, 
która w obecnem położeniu sama przez się 
daje rękojmię wysłuchania. Ten, kto się mo- 
dli, wydaje tem samem walkę bezbożnictwu 
i wszelkiej niewierze. Modlitwa Kościoła 
podnosi człowieka ku niebu i prowadzi go 
do tak gorąco upragnionego pokoju. Z mo- 
dlitwą wszelako musi się łączyć duch chrze- 
ścijańskiej pokuty. 

Trzecia część encykliki poucza katolików 
o tej potrzebie dołączenia do modłów poku- 
ty. Ojciec św. zarzuca współczesnemu Spo- 
łeczeństwu, że lekceważy ten potężny środek 
oczyszczenia i ekspiacji. Najcięższym błędem 
naszych czasów, jest usiłowanie oddzielenia 
moralności od religji. 

Porządek moralny nie będzie mógł być 
odnowiony w stosunkach gospodarczych 
pokój nie wróci do stosunków międzynaro- 
dowych bez ducha pokuty, bez przywrócenia 
praw Boskicii. 

Ostatnie słowa encykliki poświęca Ojciec 
św. nowym zarządzeniom i ojcowskim zachę 
tom. Z powodu bliskiej uroczystości Naj- 
świętszego Serca Jezusowego, której wartość 
podniósł w encyklice „Miserentissimus  Re- 
demptor", poleca Ojciec święty, aby w tym 
dniu we wszystkich kościołach całego šwia- 
ta urządzić publiczne nabożeństwo przebła- 

galne za te wszystkie zniewagi, których do- 

znaje to Naświętsze Serce. 

Przez całą uroczystość oktawy Najświęt- 

szego serca jezusowego, niech wierni biorą 
udział w nabożeństwach, jakie są w zwycza- 

ju w paraijach. Ojciec św. pragnie, aby cała 

oktawa ta była wynagrodzeniem za winy. 
Wzywa, aby wierni powstrzymali się od te- 

atralnych widowisk, od zabaw i przyjemno- 

ści skądinąd godziwych i aby to, co sobie 
odmówili, złożyli jako jałmużnę na rzęcz ubo 

gich. į 

Ci zaś, którzy nie mają pracy i zaznawa- 
ją ubóstwa, niech pełni będą chrześcijańskie 
go umartwienia, niech je skłądają na ofiarę 
rę Bogu, aby uzyskać Jego miłosierdzie i 
niech przyjmą to doświadczenie z rąk Bożych 
z cierpliwością, z oczyma wpatrzonemi we 
wzór cierpienia — w Chrystusowy krzyż. 

  

Poszukiwania 

Fleischera 
NOWY YORK. PAT. — Policja po 

szukuje obecnie Harry Fleischera, któ. 

rego nazwisko wymieniane było od 

chwili porwania dziecka Lindbergha.. 

Fleischer zbiegł podobno do Meksyku.
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"W państwie „Wschodzącego Słońca" 
Ultimatum armji. — Czwarty premier ofiarą 

zamachu. — „Liga braterstwa krwi” 
Biuro Reutera przyniosło sensacyjną wia- 

domość z Tokio, według której armja japoń 
ska wystąpiła z otwartem ultimatum do rza- 
du, domagając się natychmiastowego utwo- 
rzenia rządu narodowego. Ten krok armji ja- 
pońskiej zaostrzył do najwyższege stopnia 
sytuację polityczną na Dalekim Wschodzie. 
Podobno siery wojskowe domagają się, by 
nowy rząd był ponadpartyjny i silniej bronił 
interesów japońskich. Nic więc dziwnego, że 
wiadomości o ostatnich zamachach politycz 
nych w Japonji, wywaria w Moskwie olbrzy 
mie wrażenie. Ogólnie wyrażany jest poglad, 
iż Japonja stoi w przededniu doniosiych wy- 
darzeń wewnętrzno-politycznych, które nie 
pozostaną bez wpływu na sytuację na Dale- 
kim Wschodzie. sowieckie koła polityczne o- 
bawiają się, że obecnie dojdzie do władzy 
japońska .partja wojskowa, która dąży do a- 
gresywnej polityki w Chinach i Mandżurji. 
Rezultatem tej polityki może być zaostrzenie 
stosunków japońsko-sowieckich. 

Wiadomo, że w Japonji ścieraja się dwa 
pogłądy na ustosunkowanie się do Sowietów. 
Grupa przemysłowo finansowa dąży do poro- 
zumienia z Sowietami jest zwolenniczką po- 
lityki umiarkowanej. Druga grupa — nacjo- 
nalistyczno-wojskowa, pragnie rozwiązać 
problemy Dalekiego Wschodu drogą orężną. 
Nadmienić należy, iż w chwili zamachów w 
Japonji premjer Małotow odbywał podróż in- 
spekcyjną na Dalekim Wschodzie. 

CZWARTY PREMJER OFIARĄ 
ZAMACHOWCÓW 

Zamordowany premjer japoński 77-letni 
Inukai-Ki był czwartym premjerem, na któ- 
rym dokonano zamachu z ręki skrytobójczej. 
Pierwszy zginął na dworcu w Tokio w 1921 
roku premier rlara, również na dworcu šmier 
telnie ranny zostai w ub. roku premier Ha- 
maguczi. Trzeci premier, na którego doko- 
nano zamachu baron Taucha, szczęśliwie u- 
szedł z życiem, czwarty wreszcie sędziwy Inu 
kai skonał wskutek odniesionych ran. Wybi- 
tny ten mąż stanu i polityk, był prezesem naj 
silniejszego obecnie stronnictwa w  Japonji, 
konserwatystów „Seiyukai*. Odznaczał się 

О Ai 
W sądzie okręgowym w Łodzi rozpoczę- 

ła się rozprawa doraźna przeciw  45-letniej 
Annie Krysiak, oskarżonej o zamordowanie 
nieślubnej córki swego męża, 4-letniej Kazi- 
miery Szkudlarek. 

Ponura zdrobnia i rozprawa przeciw dzie 
ciobójczyni wywołała zrozumiałe zaintereso- 
wanie, tembardziej, że Krysiakowa jest pier- 
wszą kobietą stającą przed Sądem  Doraź- 
nym w Łodzi. 

PIĘTNO ZBRODNI 
Krysiakowa zajmuje miejsce na ławie o- 

skarżonych i pochyla głowę, unikając cieka- 
wych spojrzeń zgromadzonej na sali pubiicz- 
ności. 3 

Po zagajeniu rozprawy przewodniczący 
przystępuje do odczytania wniosku o wszczę 
cie rozprawy doraźnej. 

Krysiakowa oskarżona jest o to, że dnia 
23 kwietnia 1932 roku w lasku oiszynowym 
we wsi Budy Kały, gminy Rydogoszcz, po 
wiatu łódzkiego, udusiła i powiesiła 4-letnią 
dziewczynkę. 

PONURA SPOWIEDŹ. 
Po odczytaniu aktu oskarżenia na wezwa 

nie przewodniczącego podnosi się z ławy о- 
skarżonych Krysiakowa. Pobladła na twarzy, 
w chustce, przerywanym głosem składa ze- 
znania.ł 

_ Przewodniczący: — Czy przyznaje się do 
winy? 3 

Oskarżona: — Tak. 
Przew.: — Czy chcecie dać wyjaśnienia? 

„ Oskarżona: — Nie rozumiem. 

Dopiero na powtórne pytanie i wyjaśnie- 
nie rozpoczyna szczegółowo opowiadać, w ja 
ki sposób zamordowała dziecko. 

Po „zapowidziach* — ciągle suchym to- 
nem mówi Krysiakowa — dowiedziałam się, 
że mój mąż ma kochankę i dziecko. Oświad- 
czyłam-mu wówczas, że najradykalniej zro- 
biłby, gdyby się ożenił z kochanką, albowiem 
byłoby to najlepsze wyjście z sytuacji. Gdy 
Krysiak. opowiedział mi, że nie może się z 
Szkudlarkówną ożenić, albowiem nie jest to 
żona dla niego, a po wtóre jest jego kuizyn- 

EST 

  

      

  

DZIŚ RozPoc 

On wieikiem umiarkowaniem i opanowaniem 
w stosunku do skrajnych żywiołów, które go 
też zgładziły. Głównemi wydarzeniami za 
czasów kierowania przezeń gabinetem japoń 
skim było porzucenie parytetu złota i ekspe- 
dycja szanghajska. Inukai był teściem Go- 
szizawy. 

Jest rzeczą możliwą, iż ultimatum wysu- 
nięte przez arinję, będzie wzięte poważnie 
w rachubę, albowiem, wedle postanowień 
konstytucji, japoński minister wojny może 
być wybrany tylko z pośród generałów, nie 
można będzie utworzyć gabinetu bez apro- 
baty armji, która ze swej strony odmówi po 
parcia każdemu gabinetowi partyjnemu. 

Specjalnie korespondentka „Petit Pari- 
-sien** donosi z Japonii, że zamach na premie 
ra Inukai nie był niespodzianką, koła japoń- 
skie liczyły się z możliwością wojskowego 
zamachu stanu. Przypuszczano jedynie, że 
nie nastąpi on tak prędko. 

LIGA „BRATERSTWA KRWI* 

Zamach nie był skierowany przeciwko o- 
sobie Inukaja, lecz przeciw szefowi rządu, i 
jako taki posiada „symboliczne* znaczenie. 
Jest on dalszem krwawem ogniwem w łań- 
cuchu zamachów politycznych, których о- 
fiarami padli w styczniu i lutym b. r. japoń 
ski minister finansów i dyrektor banku Mit- 
sui baron Darz. Wówczas zaaresztowano oko 
ło 20-tu studentów i młodych ludzi z inteli- 
gencji, należących przeważnie do wybitnych 
rodzin japońskich. Byłi oni członkami Ligi 
„Braterstwa Krwi' i, jak stwierdzono na pod 
stawie znalezionych przy nich dokumentów, 
mieli oni dokonać zarnachów na szereg 0so- 
bistości ze świata politycznego i kapitalisty- 
cznego. Wyniki śledztwa trzymane były w 
tajemnicy i oświadczono nawet, że proces 
zostaż odłożony aż do roku 1933. Przyczyną 
tego był takt, że w sprzysiężenie zamiesza- 
nych było szereg wybitnych osobistości z ar- 
mji i iloty. Twierdzą nawet, że rewolwery, 
któremi posługiwali się spiskowcy, zostały 
dostarczone przez pewnego wysokiego, b. po 
pularnego oficera marynarki. 

  

оРОМ kadana na dożywotnie Więzien 
ką, odpowiedziałam, że skoro może być ko- 
chanką, również dobrze może być żoną. 

Z Krysiakiem poznałam się w sierpniu 
1930 roku. 

Przewodniczący: — Kiedy oskarżona wy 
szła zamąż? 

Oskarżona: — 26 grudnia 1930 roku. 
Przew.: — Jak długo żyliście z sobą? 
Oskarżona: — Na drugi dzień po ślubie 

mąż porzucił mnie i wyjechał. Następnie od- 
wiedzał mnie 2 — 3 razy w tygodniu. 

Przewodniczący.: — Kiedy ostatecznie ro 
zeszliście się? 

Oskaržona: — w lutym1931roku. Na Wiel 
kanoc 1931 roku dowiedzialam się, gdzie mąž 
zamieszkuje. 

Udałam się wówczas do  Mikolajowa i 
rozmawiałam z mężemi, który oświadczył mi, 
że skoro znajdę miejsce na jego warsztat i 
uzyskam należną część spadku, to powróci 
do mnie. 

Przewodniczący: — Czy oskarżona pro- 
siła męża o pieniądze? . 

Oskarżona: — Nie. 
Przewodn.: — Po co więc przyjechała w 

kwietniu r.b. do Mikołajowa? 

Osk. — Do męża-po pieniadze. Nie wie- 
działam dokąd się udać. Wysiadłam w Ża- 
bieńcu i zatrzymałam się w poczekałni, albo 
wiem nie miałam pieniędzy na dalszą po- 
dróż. Gdy nie spotkałam nikogo znajomego 
udałam się pieszo do domu męża. Po drodze 
spotkałam gromadkę bawiących. się . dzieci. 
Rozpytywałam je o Krysiaka, wówczas od- 
powiedziały. mi, że jego córka znajduje się 
wśród nich. 

Przedstawioną mi Kazię zapytałam, co ta- 
tuś robi? na co ta odpowiedziała mi, że 
montuje radjo, To bardzo. mnie. zasmuciło; 
albowiem znajdowałam się w nędzy, gdy na- 
tomiast mąż znajdował pieniądze na rozryw 
ki dla kochanki. Pod wpływem tych myśli 
zabrałam z sobą Kazię, by ją uprowadzić, i 
w ten sposób zmusić męża do opłacenia 
mnie. Idąc oglądałam się w obawie, że mąż 
mnie ujrzy i zatrzyma. 

Pržewoda.: — Czy dziecko szło chętnie? FanOwiczach. 

ZYNA 
I korpus W.P. na wWschodziel!   

(WOBEC ROCZNICY NAJTRAGICZNIEJSZYCH CHWIL) 

Pierwszy Korpus Wojsk Polskich 
na Wschodzie, powszechnie nazywa- 
ny Korpusem generała Dowbora Muś 
nickiego, należał do najliczniejszych 
formacyj wojskowych polskich w о- 
kresie wojny Światowej, ze względu 
zaś na los, jaki stał się jego udziałem 
był organizacją może najtragiczniej- 

szą. > 
Tragedja Korpusu polegała na tem, 

iż niejednokrotnie otwierały się przed 
nim zawrotne horyzonty i olśniewają 
ca przyszłość, a jednocześnie musiał 
on być świadkiem rozwiania się ma- 
rzeń, Ściślej — zmiażdżenia przez nie- 
oczekiwane siły wielkich a szczytnych 
możliwości. Dzieje Korpusu składają 
się ze świetnych, ofiarnych, bohater- 
skich wysiłków, rozbijających się je- 
dnak o straszliwe przeszkody lub bu- 

dzących, jako potworne echo, zjawi- 
„ska, będące  nędzną  karykaturą 
wzniosłych czynów walecznego żołnie- 
rza polskiego. 

Powstał Korpus w lecie r. 1917, 
czyli w okresie najbujniejszej Kiereń- 
szczyzny, kiedy Moskale upajali się 

_ zdradliwą wolnością i kiedy po ster 
władzy ręce wyciągali bolszewicy. 

„ Był Korpus antytezą chaosu rosyj 
skiego, był żywem świadectwem ży- 
wotności i siły szlachetnych pierwia 

stków duszy żołnierza - Polaka, sta- 
wiającego ponad wszystkie osobiste 
sprawy dobro Ojczyzny i Narodu. A 
jednak... od pierwszych dni spotkał 
się z zażartą, bezwzględną opozycją 
ze strony części Polaków! : 

Miał Korpus Pierwszy stać się za- 
lążkiem kilkusettysięcznej armji pol- 
skiej, składającej się z szeregu korpu- 
sów, lecz wskutek ogrómnych prze- 
szkód nigdy nie miał ponad dwadzie- 
Ścia parę tysięcy bagnetów i szabel. 

Organizował się Korpus pod has- 
łem walki z Niemcami, lecz zmuszony 
został do późniejszych układów właś- 
nie z Niemcami. : 

Rozpoczął Korpus walki z bolsze- 
wikami, ma w historij tych walk frag 
menty niezwykle wzniosłe i piękne, 
czyny tak bohaterskie i niezwykłe, że 
aż się dopominają o pióro Sienkiewi- 
cza, rozbudził Korpus na starych kre- 
sowych żiemiach polskich nad Dniep- 
rem życie nowe, intensywne, — a jed-- 
nak nie sądzono mu było skorzystać z 
własnych ofiarnych wysiłków: na zie- 
miach polskich był nie gospodarzem, 
lecz okupantem, ziemi, krwią żołnier- 
ską rzetelnie zroszonej, Polsce przeka 
zać nie mógł... 

I wreszcie: te wielkie, r głębokie 
przeżycia tysięcy polskich żołnierzy, 
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art JA 
TOKIO. PAT. — Wydaje się rze- 

czą bardzo prawdopodobną, że cesarz 
zwróci się jurto do barona Hiranuma, 
przewodniczącego stowarzyszeń na- 
cjonalistycznych, stojącego na czele ru 
chu faszystowskiego, o podjęcie się 
misji tworzenia rządu narodowego. 
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OŚWIADCZENIE GENERAŁA ARAKI 

PARYŻ. PAT. — „Le Petit Parisien“ do 
nosi z Dalekiego Wschodu, że wczoraj od- 
było się w Tokio uroczyste posiedzenie wy- 
bitnych dowódców wojskowych, którzy ze- 
brali się celem zdecydowania, jakie należy 
zająć stanowisko w obliczu kryzysu politycz 
nego. Przewodniczył temu zebraniu były mi 

  

  

W wielkiej katastrofie okrętowej 
ZGINĘŁO TYLKO 49 PASAŻERÓW 

PARYŻ. PAT. — Towarzystwo о- 
krętowe Messagerie Maritime ogłasza, 
iż z liczby 767 osób, które znajdowały 
się oficjalnie na pokładzie statku „„Ge- 
orges Phillippart“, uratowane dotych- 
czas 718 osób. Brak zatem wiadomo- 
ści o 49 pasażerach. 

RELACJA KAPITANA OKRĘTU 
PARYŻ. PAT. — Ministerstwo robót pu- 

blicznych i marynarki handlowej ogłasza 

pierwszy komunikat oficjalny, nadesłany 

przez komendanta Vicka do towarzystwa о- 

krętowego Messagerie Maritime. 

W związku z pożarem, który zniszczył 2- 

kręt „Georges Philippart', uprzedzony dnia 

16 maja o godzinie 2 w nocy, że jeden z pa 

sażerów doniósł o wybuchu ognia w kabinie 

udałem się niezwłocznie na miejsce i skon- 

statowałem, że pożar rozszerza się gwałtow- 

nie. Natychmiast puszczone zostały w ruch 

wszelkie środki ochronne. Uruchomiłem apa- 

raty sygnalizacyjne. Posterunek radjowy, ge- 

nerator wyższego pokładu oraz pomost ogar 

nięte zostały prawie jednocześnie płomie- 

niem. Pożar tego pomostu zaskoczył nas 

gwałtownością. 
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Osk.: — Tak. Obiecywalam cukierki na 
co się zgadzało. 

Przew.: — Jak to było w lesie? 

Oskarżona: — Wzięłam Kazię na kolana, 
a potem nie wiem jak się to stało, że zdję- 
łam jej fartuszek i tasiemkami owinęłam jej 
szyjkę, a następnie zadusiłam. Również nie 
wiem w jaki sposób znalazłam się przy tram 
waju. Udałam się do brata w Radogoszczu, 
od którego pożyczyłam pieniędzy na dalszą 
drogę do domu. 

Przew.: — W jakim celu oskarżona za- 
mordowała? 

Oskarżona: — Nie wiem. 

WYROK 
Po zakończeniu przewodu Sąd udaje się na 

naradę, poczem ogłasza wyrok, którego mo- 
cą 45-letnia Anna Krysiak, I-voto Kowalskay 
uznana została winną morderstwa nieślubnej 
córki swego męża 43-letniej Kaziiniery Szku- 
dlarek i za przestępstwo to skazana na do- 
żywotnie ciężkie więzienie. 

Wyrok ten jest prawomocny i ostateczny. 
Sąd uwzględnił okoliczności, że Krysiakowa 
nie była uprzednio karana i działała pod 
wpływem potrzeb życiowych. 

  

Jak wykonano 

Pasażerowie nie mieli czasu opuścić swych 

kabin i zginęli wskutek uduszenia. Kilku z 

nich, którzy rzucili się do morza, wyratowa- 

no. Udało się spuścić na morze dwie łodzie 

ratunkowe środkowe oraz 4 znajdujące się 

w pobliżu kabin oficerskich. Uratowane oso- 

by przyjęte zostały na pokłady statków 

„Sowieckaja  Nieft', _ „Contractor* oraz 

„Mahsud“. 

Gdyby nie niezwykła gwałtowność poża- 

ru, katastrofa nie pochłonęłaby tyle osób, 

gdyż na samym początku udało się urato- 

wać wszystkich pasażerów. Pasażerowie za- 

chowywali zimną krew. Sztab i załoga wy 

kazały niezwykłe poświęcenie. O godz. 8 ja- 
ko ostatni opuściłem statek, który przedsta- 

wiał wówczas już tylko jedno wielkie pale- 

nisko. 

„GEORGES PHILLIPPART* 
POSZEDŁ NA DNO 

ADEN. PAT. — „Georges Phillippart", u- 
noszony był na falach od chwili, gdy ogar- 
nął go pożar do dnia dzisiejszego, w któryn: 
w odległości 145 mil na północny wschód od 
przylądka Guardafui, zatonął strawiony po- 
żarem. Na powierzchni morza nie pozostały 
żadne szczątki. Holownik ratowniczy, który 
od chwili zatonięcia statku znajdował się w 
jego pobliżu, nie mógł ani na chwilę podpły- 
nąć do palącego się okrętu z powodu żaru 
nie do zniesienia. 

Baczność! 
Regułarna komunikacja 
Autebusowa na linji 

Wilno — Kobylnik 
— Narocz — Miadzio! 

wznowiona zostaje z dniem 

21 maja b. r. 

  

  

  

Pierwsze ciągnienie Loterji 
WARSZAWA, PAT. W _ drugim 

dniu ciągnienia pierwszej klasy 25 ej 
Polskiej Państwowej Loterji Klasowej 
główniejsze wygrane padły na numery 
następujące; na Nr.106156 — 30 tys. 
zł., 69661 — 15 tys. zł. 

„CUKIER W WORKACH jUTOWYCH 
KRZEPI PLANTATORA JUTY. 

CUKIER W WORKACH LNIANYCH 

OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 

  

wyrek śmierci 
w Baranowiczach 

BARANOWICZE. PAT. W dniu 
20 b. m. © godz. 12 m. 30 wyko- 

nany został wyrok śmierciprzez 

powieszenie na osobie Mikołaja 

Czigira ze Stożpców. Wyrok wy- 

konał pomocnik kata Braun w 

lokalu zamkniętym w obrębie 

więzienia Karno-śleśczego w Ba- 

Skazaniec przed 

SIĘ CYKL 
uł C€.Z.E G 6 

  

zgrupowanych w I Korpusie, te marze 
nia żołnierskie o Polsce potężnej  — 
od morza do morza — te czyny bojo 
we, chlubą okrywające sztandary pol- 
skie, te łzy, tak starannie ukrywane, 
gdy usta wymawiały słowa przysięgi, 
na wierność Ojczyźnie, to wszystko, 
co żołnierz — Polak wydobył z najtaj- 
niejszych skrytek swej duszy—gdzieś 
się zawieruszyło obecnie. Żyją jeszcze 
i znajdują się wśród nas tacy, „dow 
borczycy“, którzy przyszłym  pokole- 
niom posłużą za wzór do tworzenia 
typów nowoczesnych  Skrzetuskich, 
Kmiciców, i  Wołodyjowskich, świe- 
że są w pamięci troski i radości tru- 
du żołnierskiego z przed czternastu 
lat, a jednak szerszy ogół nic.nie wie 
o losach Korpusu i przejściach żoł- 
nierskich i wyobraża sobie dow- 
borczyków tak, jak ich często ogląda 
na ulicach miasta: jako posiadaczy e- 
fektownych mundurów, tak zwanych 
historycznych, których w Korpusie 
nikt nie nosił, a 1 nawet widzieć nie 
mógł, bo wówczas nie istniały!  v 

Korpus. Pierwszy powstał w lecie 
r. 1917 zgodnie z uchwałą Zjazdu Po 
laków Wojskowych, który się odbył w 
Petersburgu. 

Z wielką uroczystością odbyło się 
otwarcie zjazdu wobec przedstawicieli 
państw sprzymierzonych i rządu ro- 
syjskiego. Pan minister wojny, adwo- 
kat Kiereński, był jednak nieco nieła- 
skaw: na otwarcie zjazdu nie zjawi! 

wykonaniem wyroku płakał 

przez cały czas. Młodszy brat 

skazańca, 19-letni Gabrjel Czigir 
został przez Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej ułaskawiony i 

kara śmierc: zamiemiona mu zo- 

stała na bezterminowe ciężkie 

więzienie. : 

ODCZYT! 
ŁY W E! 

  

  

się, lecz przysłał list, pouczający Po 
laków, jak nałeży się zachować wo- 
bec Rosjan, których wysiłek rewolu- 
cyjny zwiastuje światu nową erę. | 

Na honorowego prezesa zjazdu jed 
nomyślnie powołano... Komendanta 
Józeia Piłsudskiego, który, naturalnie, 
przybyć nie mógł. Pusty fotel, przezna 
czony dla Komendanta, był jakby sym- 
bolem jedności wszystkich Polaków, 
walczących w szeregach  ''wrógich 
państw, lecz dążących do jednego ce- 
lu. 

Jedną z najgłówniejszych uchwał 
zjazdu było właśnie postanowienie, 
dotyczące: tworzenia armji polskiej. 
Możliwości były wielkie. W szeregach 
rosyjskich znajdowało się zgórą pół- 
miljona Polaków szeregowych, kilka- 
naścietysięcy oficerów, przeszło stu ge 
nerałów. Przy wydzieleniu przymuso- 
wem tych wszystkich Polaków i po 
ogłoszeniu mobilizacji wśród Polaków 
— emigrantów, oraz Polaków, uro- 
dzonych w Rosji i na Syberji, można 
by było wystawić wielką armję, zdoi- 
ną do objęcia całego frontu niemiec- 
kiego.. o 

Trudności były tylko dwu rodza- 
jów. Pierwsze: brak życzliwości i sta 
ła obłuda rządu rosyjskiego bez wzglę- 
du na zabarwienie polityczne: pod 
tym względem wśród Rosjan panowa- 
ła wžruszająca jednomyślność: od mi- 
nistrów carskich do komisarzy bolsze 
wickich, przedstawiciele władzy rosyj 

Di poleci tworzenie gabinetu har. Prata 
nister wojny gen. Araki, który mimo nale- 
gań swoich podwładnych trwa nadal w po- 
stanowieniu niebrania udziału w przyszłym 
gabinecie. Nie szkodzi to jednak generało- 
wi Araki pozostawać arbitrem sytuacji. 

Gen. Araki zaznaczył, iż trzeba będzie 
wprawdzie rozstrzelać owych 17 młodych o- 
ficerów, sprawców zabójstwa premjera Inu- 
kai, pragnie jednak, aby ofiara, jaką chłop- 
cy uczynili ze swego życia, była pożytecz- 
na dla narodu. Trzeba, aby wiedzieli oni o 
tem przed śmiercią. 

„BRACTWO KRWI* 
I „SZAJKA ŚMIERCI" 

TOKJO. PAT. Policja przygotowuje 
się do podjęcia akcji na wielką skalę, mają- 
cej na celu aresztowanie terrorystów, wykry 
to bowiem ostatnio nowy spisek, zmierzają- 
cy do dokonania zamachów. Sprawcy ostat 
niego zamachu należą podobno do trzech od 
dzielnych grup terrorystycznych, które pra- 
cują jednakże w najściślejszej łączności. 

Do pierwszej grupy, noszącej nazwę 
„bractwa krwi*, należy około 300 członków. 
Oni to byli sprawcami zabójstwa ministra 
finansów oraz wielkiego przemysłowca Pa- 
kumadana. 

Do drugiej grupy należą młodzi oficero- 
wie w liczbie 120 osób. Ponoszą oni odpo- 
PRAĆ za zamordowanie premjera Inu 
kai. 

W sidad trzeciej grupy, zwanej „szajka 
śmierci* wchodzi około 306 farmerów, któ- 
rzy brali udział w dokonaniu ostatniego na- 
padu na elektrownię. 
DESKTOP IS 

KRAJ MEKKI i MEDYNY 
POD KONTROLĄ ANGLII 

Krė! Hedžasu, Ibn Saoud, przyciśnięty bie 
de i kryzysem ekonomicznytn, skapitulował 
niedawno przed Anglją. Nieszczęsny władca 
pustynnych stepów sprzedał swoją wolność 
za miskę soczewicy. 

Umowa zawarta między rządem  angiel- 
skira, a królem Hedżasu, polega na tem, że 
rząd angielski otrzymuje za czek wartości 
500.000 funtów szterlingów prawo wgiąda- 
nia w finanse Hedżasu i mianowania kon- 
trolera skarbowego narodowości angielskiej. 
Ponadto podlegać będa kontroli angielskiej 
koleje żelazne, a samoloty wojskowe będą 
mogły swobodnie latać nad malowniczym 
krajem. Wprawdzie w niebardzo  podłem 
państwie, Hedżas niema dotychczas lotnisk, 
ani hangarów, lecz Anglja zaradzi temu w 
najbliższym czasie. Wykoncypowano jaż pro 
jekt rozbudowy sieci kolejowej i powietrz- 
nej. Kontroler Anglik piłnować będzie, aby 
pieniądze przesyłane przez Foreign Ofiice nie 
szły na zaspakajanie żądań głodnych tubyt- 
ców, lecz na organizowanie intratnych przed 
siębiorstw, gdyż praktyczna Anglja postano- 
wiła zwrócić sobie owe pięćset tysięcy fun- 
tów. Jeżeli projekt inżynierów zostanie do- 
prowadzony do skutku, to rząd Wielkiej Bry 
tanji nietylko odzyska kosztowną łapówkę, 
wplaconą królowi, ale stworzy sobie nowe 
źródło dochodów z podatków, nakładanych 
na obywateli Hedżasu. 

Każdy kraj posiada jakieś kopalnie, lub 
surowce — Hedżas ma tyłko jedno źródło 
zysków — jest riem doroczna pielgrzymka 
do Mekki Medyny. Setki tysięcy pielgrzy- 
mów muzułmańskich pozostawiają w Hed- 
żasie miljony funtów szterlingów. Tubylcy 
zajmują się głównie obsługiwaniem pielgrzy 
mów, w dobie wędrówki narodów, sprzeda- 
ją im wszystko co się da, kamyki z Mekki, 
wodę świętą, no i amulety, grają rolę prze- 
wodników, a nierzadko i cudotwórców. Gdy- 
by nie to, niktby w Hedžasie nie miał na Кар 
no podpłomyka. Rolnictwem zajmują się. mie 
szkańcy zaledwie trzech oaz, kopalnie mine- 
rałów nie są ekspłoatowane, a rzemieślnicy 
pracują tylko @а pielgrzymów. Jedynymi 
bogaczami są kapłani i mędrcy muzułmań- 
scy, oraz właściciele karawan. 

Wskutek szerzącego się, na podobieństwo 
epidemii, kryzysu ekonomicznego, zmniej- 
szył się znacznie ruch pielgrzymek. Podczas 
gdy kilka lat temu wiełotysięczna rzesza E- 
gipcjan ciągnęła do Mekki, to w roku ze- 
szłym przybyło ich tylko szesnastu. W ta- 
kim samym stopniu zmniejszyła się liczba 
pielgrzymów z innych krajów. Nawet oficjal- 
ne komunikaty wyrażają obawę przed zbliża- 
jącą się klęską głodu. 

_". Anglicy twierdzą, z dużą pewnością sie- 
bie, że jedynym sposobem zaradzenia złu, 
jest szybka likwidacja businesu, zwanego piel 
grzymką do Mekki, na którym żerowały rze- 
sze darmozjadów i na zmuszeniu mieszkań- 
ców do produktywnej pracy. 

ь 
skiej bardzo pięknie deklamowali na 
temat słuszności praw Polaków i jed 
nocześnie stanowczo zwalczali każdy 
przejaw woli narodowej. 

Drugą okolicznością, utrudniającą 
formowanie armji narodowej, był brak 
przedstawicielstwa narodowego, które 
muby została ta armja podporządko- 
wana. Wyłoniony przez zjazd Naczel- 
ny Komitet, czyli tak zwany Naczpol, 
pod przewodnictwem obecnego Mar- 
szałka Senatu p. Wł. Raczkiewicza,— 

składał się z samych wojskowych i 
nie mógł przemawiać i decydować w 
imieniu całego narodu. Organizacje po 
lityczne i społeczne polskie, aczkol- 
wiek się zjednoczyły i 
swem czele późniejszego prezydenta 
Rzeczypospolitej Stanisława Wojcie- 

  

  

chowskiego, — również jednak nie 
mogły zastąpić rządu narodowego. 
Późniejsze zaś podporządkowanie się 
Korpusu „„prawowitemu* polskiemu 
rządowi — Radzie Regencyjnej — od- 
biło się jak najfatalniej na losach for- 
macji. : 

Wyznaczony na dowódcę Korpusu 
(narazie myślano 0 zorganizowaniu 

tylko jednego korpusu) gen. j. Dow- 
bór - Muśnicki zorganizował sztab w 
Mińsku i na teren Mińszczyzny  za- 

czął ściągać oddziały istniejącej i moc 
no w bojach poszarpanej (ułani kre- 
chowieccy!) dywizji polskiej oraz sa- 
morzutnie się tworzące luźne oddziały, 
które się wyłoniły z rozpadającej się 

KONOMICZNYCH 
  

postawiły na 

W_WIRZE STOLICY. 
U BEZROBOTNYCH 

Wybrałem się z dobrą panią z towarzy- 

stwa św Wincentego na obchód jej biednych. 

Schludne mieszkanko — pokój z kuchnią, bia 

łe firanki, duże fotografje na ścianach, pa- 

pierowe kwiaty w kątach, serwetki na sto- 

łach. Była li-sta rano, stara kobieta cera- 

wała pończochy, jej stary mąż leżał w łoż- 

ku. Badrzo*sie zawstydził: 

—Nie jestem chory, ale tak mi się cni 

bez roboty, po kątach obijam, więc leżę sa- 

bie spokojniutko. 

— Tak jeszcze najmniej przeszkadza, war 

knęła żona. 

Głowa rodziny bez pracy od półroku, zre 

dukowali starego z magistratu, był kontroie- 

rem jatkowym, punieważ konsumpcia в 

zmalała — nie nua' co kontralowa”, napę- 

dzono go. 

Syn, 30-letni Lawaler, był ważnym w ia- 

bryce guzików na Marjenst.asie. Fabryka 

  

    

splajtowała, guziki są w Polsce nie7m:zewie. 

1a dwie kłódki, odprawia Zamknięto fabryę 

no wszystkich. 

świtu się zrywa 

Siekierki, pod Wittiuw — lanie tyby. Pro- 

ste kije służą mu za wędki, prymitywne wło- 

sie, haczyki, poplawki; jest swietnym ryba- 

kiem — przy szczęściu łapie do poł kilo 10- 

centymetrowycn okoni na tydziei. Zawsze 

lepiej siedzieć na wież p szu, w 

domu . Brzegi Wisły roją się teraz od ruha- 

ków, bezrobozie wpiywa na wzrost z 

wania do wędka 
Córka, dor 

w sklepie. Pra 

czór bardzo 87 

bankrutuje, 

dopiero na b: 
śli się poprawi, je: 

tów, wtedy zapłat 

dą płacić za bi 

coną od 8 

     
  

  

   

  

    

  

sirų 

  

   

   

ia panna, jest ch 

'2 od S-ej rąno da 

edjentką 

  

   
   
    

    
ieniędzy na podatki, coż 

*ków. Ale nadziej 
   

    

  

niesiące, hę- 

Ратеаха jest więpła-     

  

   

  

mie3l!./ — to pomtoże rzucić 
znaleźć zajęcia nie spos sc chodzi 

skiepu, stoi za ladą kok rzadkich 

  

bywców — za da:n . 

Dobra padi przysiosia Coś w koszyku, wy 
ciąga, daje. N: d:sur — 5 zł. Potok dzięk- 
czynień, błogosławieństw. 

— Cobyśmy bez pani poczynali, z 

pomarli.. 

Beznadziejna sytuacja. Cała rodzina zdro 
wa, zdolna, chętna do pracy. Pracy niema, 
niema na nią widoków. Żyją z dnia na dzień, 
za komorne nie płącą, czekają aż gospodarz 
ich wyrzuci. Pomału przyzwyczajają się do 
żebraczej sytuacji — zwątpili w możność za- 
robkowania. Póki jeszcze coś mają — sprze- 
dają: poszedł patefon, kanarek, szafa, ma- 
szyna do szycia. Potem pójdzie garderoba, 
piec kaflowy, wyjdą z nadstawioną dłonią na 

ulicę. Karol. 

  

głodu 

  

Kto wygrał? 
Ciągnienie | kl. 25 Loterji Państw. 

60,000 zł. nr 136541 
5,000 zł. nr 83165 
1,500 zł. nry 104668 157952 
1,000 zł. nr 7492 

500 zł, n ry 47654 88530 
400 zł, n ry 20911 29:81 103137 126133 

157586 ; 
200 zh. п-гу 9154 21437 27388 27487 

35981 35985 36966 43100 45787 70101 71438 
79446 87681 78953 99182 102:45 140386 
145654 152688 158111, 

250 zł. nry 4455 75393 79024 91129 
101863 115286 124567 142610 153435 159004. 

150 zł n-ry 1824 2783 7645 7775 8793 
9943 10367 13562 13829 23531 24098 27728 
28233 31638 31929 33615 35272 37341 45981 
47378 48255 54293 54574 54908 56342 58306 
60906 62412 63302 63493 65951 68533 70387 
71775 72125 72190 73677 82605 90136 96254 
98440 99676 101226 105780 109909 111161 
111243 111833 113420 114396 115492 116268 
118543 122934 124371 126457 128900 136381 
135070 136337 136712 138754 138798 141459 

145130 146719 148601 151660 157745 158929 

VYYYYYVYYYYYVYYYYVYYYYYYYYYYFYPYTYYTYYEYTU 

Dr. Józef LIEBESKIND 
MARIERBĄD Dom Hungarja 
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armji rosyjskiej. 
Zarządzenie koncentracji korpusu 

przyjęli bolszewicy jak wypowiedze- 
nie wojny i rozpoczęli działania za- 
czepne, zadając nam czasem dotkliwe 
straty. 

Tylko I Dywizja Strzelców podda 
wództwem gen. Ostapowicza przesu- 
nęła się bez wielkich przygód wzdłuż 
Dniepru i zajęła wyznaczony sobie 
rejon Rohaczewa, likwidując tam miej 
scowy „sowdep“ i rozpędzając boi- 
szewików. 

Dywizja Il, stojąca pod gen. Sza- 
rotą w grub. Twerskiej, miała być 
przewieziona czternastoma transperta- 
mi, przyczem w pierwszych transpor- 
tach znajdowały się pułki 7 i 6, dalej 
sztab, sanitarjat oraz intendentura, a 
w końcu pułki 5 i 8-my. 

Żaden transport do wyznaczonego 

mu miejsca nie dojechał. Pułk. 7-my, 
prowadzony przez pułk. Dunin - Mar- 
cinkiewicza, oraz 6-ty pod dowództ- 
twem pułk. Kuryłły, musiały przerwać 
drogę koleją i po stoczeniu walk z 
bolszewikami, dotarły pieszo do 
swych kwater. Natomiast sztab dywi- 
zji został otoczony przez bolszewików 
pod Orszą i wszystkich oficerów wy 
wieziono do Moskwy. 

Pułk 5-ty wpadł w zasadzkę bol- 
szewicką pod Uszą, pociąg się wy- 
koleił, pułk stoczył krwawą waikę, tra 
cąc dowódcę, pułk. Maciejewskiego. 
szereg oficerów i żołnierzy. Wziętyci 
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DRUŻYNOWY BIEG 0 PUHAR „SŁÓW 

KRONIKA 
шй ка 
SOBOTA     

   
Dziś 21 Wscnód słońca g. 3.56 

Tymato |  Zashóć słońca g. 1958 
Trójcy św. 
BTI 

Spostrzeženia Zakiadu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 20 maja 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: +- 19. 

Temperatura najwyższa: 21. 

Temperatura najwyższa: +10. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: — 

MIEJSKA 
— Rada Miejska. — Posiedzenie Rady 

Miejskiej zostało wyznaczone na najbliższy 
wtorek (w czwartek święto). Na porządku 
dziennym sprawa kina miejskiego, dochodze 
nie w sprawie pionów, upoważnienie magi- 
stratu do zaciągnięcia pożyczki w wysoko- 
ści 500 tys. zł. na zasilenie środków obro- 
towych magistratu itd. 

— Prace w Bazylice. — Zbadane 
zostały już prawie zupełnie przebiegi 
wód podskórnych pod Bazyliką. Wy- 
niki tych badań pozwolą kierownictwu 
robót przyjęcie odpowiednich środków 
zabezpieczających fundamenty przed 
dalszem działaniem wody.  Pra- 
ce-te zgodnie z zaleceniami komisji mi- 
nisterjalnej, uwagi której podawaliśmy, 
będą rozpoczęte niebawem. 

— Komisja finansowa. — Odbyło się po- 
siedzenie komisji finansowej, na którem ław 
nik Żejmo wygłosił dłuższy referat o sytua- 
eji finansowej miasta. 

Dyskusja jaka potem się wywiązała, mia- 
ła na celu wykazanie sposobów wyjścia z 
wytworzonej sytuacji, którą określono jako 
niezwykle ciężką. Uwagi ławnika Żejmy od- 
bite w większej jlości egzemplarzy rozdano 
członkom komisji dla bliższego zaznajomie- 
nia z niemi. 

— Podatek wojskowy a nadliczbowi. — 
W najbliższym czasie ma ukazać się zarzą- 
dzenie o ściąganiu podatku wojskowego od 
t. zw. nadliczbowych, którzy faktycznie za- 
kwalifikowani zostali przez komisję lecz z 
pewnych względów służby wojskowej *nie 
odbywają. 

— Nowe jezdnie. — Jak wiadomo, 
komisja techniczna wypowiedziała się 
ostatecznie, że Wilnu najbardziej od- 
powiadają jezdnie klinkierowe i czę- 
ścirowo kamienne. 

Roboty mają być rozpoczęle w 
czerwcu i obtcie | rowadzone są prace 
p'zygotowawcze. 

— Ukarani rzemieślnicy. — Na skutek in- 
terwencji Wileńskiej Izby Rzemieślniczej, zo 
stali przez Urząd Przemyslowy I Instancji u- 
karani rzemieślnicy Józef Siwko (ul. Zawal- 
na Nr 32), oraz Josel Wileński (ul. Wiłkomier 
ska 12) karą grzywny po 30 zł. z zamianą 
na 3 dni aresztu, za prowadzenie warszta- 
tów rzemieślniczych bez uzdolnienia zawo- 
dowego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— „Wychowanie gospodarcze społeczeń- 

stwa i współczesne kierunki ekonomiczne". 
O tym aktualnym i dóniosłym temacie mó- 
wić będzie dzisiaj w sobotę 21 maja w sali 
Sniadeckich USB znany przemysłowiec i eko 
nomista dr. Roger Battaglia, prezes Rady de- 
łegatów Zrzeszenia Związków _Przemysło- 
wych Zachodniej i południowej Polski. Od- 
czyt rozpocznie się o godzinie 6-ej wieczór. 
Będzie to pierwszy z cyklu odczytów ekono- 
micznych, organizowanych przez Izbę Prze- 
miysłowo - handlową w Wilnie. 

— Studjum Akcji Katolickiej. — W nie- 
dzielę, dnia 22 maja br. o godzinie 13, w 
sali Śniadeckich USB, odbędzie się ósmy od 

organizowany przez Studjum Akcji Ka 
ciej. Odczyt zostanie wygłoszony przez 

p. proiesora lwo Jaworskiego na temat: „Ko 
ściół a państwo”. 

— Herbatka i odczyt. — W poniedziałek 

  

    

dn. 23 maja 1932 r., o godzinie 19, w sali 
przy ul. Zawalnej 1 m. 4, odbędzie się her- 
batka Sekcji Kult. oraz odczyt na temat 
„Sprawa reformy prawa małżeńskiego", któ- 
ry wygłosi p. Karaś Henryk. 

— „Sekcja sanitarna* Rodziny Wojskowej 
zawiadamia, że dnia 22 maja b.r. o godz. 12 
punktualnie odbędzie się w lokalu Rodziny 
Wojskowej — ul. Mickiewicza 13 — odczyt 

p. dr. Iszóry — specjalisty chorób  dziecię- 
cych pod tyt.: „Odżywianie, słońce i kąpiel". 

— Ogólne Zgromadzenie LOPP. — W 
dniu 22 maja rb., o godzinie 12, w lokalu 
biura LOPP, przy ul. Marji Magdaleny 4 
m. 1, odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Ko 
mitetu z następującym porządkiem  dzien- 
nym: 

1) Zagajenie. 2) Wybór Prezydjum. 
3) Sprawozdanie Komitetu Woj. za rok 1931. 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 5) Za- 
twierdzenie zmian budżetowych. 6) Referat 
o konieczności rozwoju LOPP (p. dyr. Ro- 
mier). 7) Wnioski Komitetów Pow. zgłoszo- 
ne w statutowym terminie. 8) Wnioski Za- 
rządu Komitetu Wojewódzkiego. 9) Wybo- 
ry: a) Uzupełniające Zarządu. b) Komisji 
madzenie LOPP. 10) Sprawy IX Tygodnia 
Rewizyjnej. c) Delegatów na Ogólne Zgro- 
LOPP. 11) Wolne wnioski. 

Goście mile widziani. 

AKADEMICKA 
— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 

leckiego. — W sobotę, dnia 21 mają b.r. od 
"będzie się zebranie członków Akademickie- 
go Zw. Strzeleckiego w lokalu Komendy 
Podokręgu Z. S. przy ul. Żeligowskiego 4 
o godz. 1 (4 pp.). 

Obecność członków obowiązkowa. 
— Akademicki Klub Włóczęgów Wileń- 

skich zaprasza wszystkich Kol.Kol. na włó- 
częgę do Gudel, która wyruszy jutro o go- 
dzinnie 9 min. 30 z Placu Orzeszkowej i ul. 
Witoldowej (róg Tomasza Zana). Piękna 
pogoda u czynników miarodajnych zapewnio 
na. W razie pochmurnego nieba — prosimy 
tego drobiazgu nie zauważyć. 

  

Pieniądze i papiery wartościowe najzupeł- 
niej zbyteczne, bowiem miejsca (nawet sie- 
dzące!) w Gudelach wszystkie są bezpłat- 
ne. 

— S.K.M.A. „Odrodzenie*. — W niedzie- 
lę dnia 22 maja, o godz. 9,15, zostanie od- 
prawiona zwykła Msza św., poczem Agapa 
i wycieczka z referatem ks. prof. Meyszto- 
wicza. 

We czwartek zwykła Msza św. o godzi- 
nie 9 min. 15. 

SZKOLNA 
— Poświęcenie sztandaru Szkoły Ćwiczeń. 

Dnia 22 maja b.r. o godzinie 9, odbędzie się 
w kościele św. Michała uroczystość poświę- 
cenia sztandaru Szkoły Ćwiczeń przy Pań- 
stwowem Seminarjum Nauczycielskiem Mę- 
skiem im. T. Zana w Wilnie. Sztandar ten 
ufundował Komitet Rodzicielski Szkoły Ćwi- 
czeń drogą dobrowolnych składek przez ro- 
dziców dzieci, uczęszczających do tejże szko 
ły, co świadczy o dużem zainteresowaniu ro- 
dziców sprawami szkoły, wielkiem do niej 
zaufaniu, oraz zgodnej współpracy i żywym 
kontakcie Grona Nauczycielskiego z rodzica- na 
mi. Inicjatywa sprawienia sztandaru dla szko 
ły, powstała przed rokiem i teraz doczekała 
się realizacji. Aktu poświęcenia sztandaru do 
kona J.E. ks. Biskup Michałkiewicz. 

Uroczystość tę zaszczyci swą obecnością 
Kurator okręgu szkolnego, p. Szelągowski 
Kazimierz. 

Akt wbijania gwoździ i przekazanie sztan 
daru Szkole Świczeń odbędzie się na boisku 
Seminarjum przy ul. Ostrobramskiej Nr. 29. 

RÓŻNE 
— OD ADMINISTRACJI „SŁOWA*. — 

Administracja „Słowa* wyraża ubolewanie, 

że bez jej wiedzy, wieczorem zostało w dru- 
karni wręczone i przez nieporozumienie wy- 

drukowane w piątkowym numerze ogłosze- 

nie. „minerwa* w dziale ogłoszeń drobnych. 

W tranzakcjach proponowanych przez to 9- 

głoszenie Administracja „Słowa”* oczywiście 

uczestniczyć nie może. 

— Dziennikarz litewski z Kowna. — Gra 
nicę z Litwą w rejonie Zawias przekroczył 
onegdaj dziennikarz kowieński p. Stolis. 

Pobyt jego na naszem terytorjum jest 
spowodowany sprawami wyłącznie rodzin- 
nemi. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienia „Pan naczel- 

nik to ja" w Bernardynce. — Jeszcze tylko 
3 dni bawić będzie publiczność * ucieszna kro 
tochwila Moncey'a „Pan naczelnik to ja”, tj. 
w sobotę 21, jutro w niedzielę 22 i w ponie- 
działek 23 maja (tani poniedziałek) codzien- 
nie-0-godz. 8,15 w. W ciągu tych trzech dni 

  

    

  

5 РОМО 

Zebrania poselskie 
W dalszym swym obježdzie lustra- 

cyjnym po powiecie oszmiańskim po- 
seł Stanisław Dobosz zawitał w dniu 
18-tym b. m. do Smorgoń, gdzie o go- 
dzinie 4 odbyło się posiedzenie reorga- 
nizacyjne Komitetu Gminnego BBWR. 
przy udziale przedstawicieli organiza- 
cyj społecznych i zawodowych współ- 
pracujących z Blokiem, zaś następnie 
ogólne zebranie członków i sympaty- 
ków BBWR z terenu m. Smorgoń i gmi 
ny smorgońskiej. 

Na zebraniu reorganizacyjnem — о- 
mówione zostały sprawy bieżące Blo- 
ku, przyczem wyłoniono nowe prezy- 
djum Komitetu Gminnego, który dzia- 
łalnością swą ma objąć miasto Smorgo- 
nie i gminę smorgońską. Do prezydjum 
wybrano ob. Przelaskowskiego, Mali- 
ckiego, Borkowskiego, Szytowa, Ławiń 
skiego, Kucharskiego, Dabrosa i Lejb- 
mana. Na zwołane następnie zgroma- 
dzenie przybyło około 500 osób z po- 
śród wszystkich stanów ludności za- 
mieszkującej miasteczko i gminę. Zna- 
czny odsetek uczestników zgromadze- 
nia stanowili przedstawiciele mniejszo 
ści narodowych. 

Po zagajeniu p. wójta Przelaskow- 
skiego zabrał głos Poseł Dobosz, któ- 
ry wygłosił dłuższy referat na temat 
sytuacji politycznej i gospodarczej w 

  

  

BBWR na prowincji 
Państwie oraz prac parłamentu. Reie- 
rat posła Dobosza wywołał silne wra- 
żenie i burzę oklasków. Po krótkiej 
lecz rzeczowej dyskusji zgromadzenie 
jednogłośnie uchwaliło wysłać  tele- 
gram do prezesa B.B.W.R. posła Wale 
rego Sławka, składając tą drogą po- 
dziękowanie władzom naczelnym i Klu 
bowi Parlamentarnemu Bloku za poży- 
teczną działalność dla dobra Państwa. 

Po zamknięciu zgromadzenia przez 
przewodniczącego p. Przelaskowskie- 
go poseł Dobosz przyjmował delega- 
cje ludności i załatwił szereg próśb. 

* 

W niedzielę 22-go maja odbędzie 
się zjazd powiatowy BBWR w Oszmia 
nie. Na zjeździe tym referaty wygłoszą: 
Poseł Stanisław Dobosz na temat sy- 
tuacji politycznej i gospodarczej oraz 
poseł Fryderyk Krasicki na temat u- 
stawy samorządowej. 

* 

W tymże dniu odbędzie się w No- 
wych-Trokach sprawozdawcze zebra- 
nie poselskie, na którem bieżące spra- 
wy polityczne i gospodarcze omówi 
vice-prezes Rady Wojewódzkiej B. B. 
W. R. poseł Bronisław  Wędziagolski. 
Z ramienia Sekretarjatu Powiatowego 
wyjeżdża p. Andrzej Gawda. 

młodzi, starzy i smutni winni pośpieszyć do 
Teatru Letniego w Bernardynce, aby nie stra 
cić okazji zabawienia się na tej wesołej ko- 
medji. „Pan naczelnik to ja* jest skarbni- 
cą niewyczerpanego śmiechu i dobrego hu- 
moru. у 

Jutro, w niedzielę.22 bm., 0 godz. 8,15 w. 
przedostatni raz „Pan naczelnik to ja“. 

— „Bank Nemo“ w Lutni, wkrótce scho 
dzi z afisza. — Dziś, w sobotę 21 maja, o 
godzinie 8,15 w. oraz w niedzielę 22 i w po 
niedziałek 23 maja — ostatnie trzy przedsta- 
wienia dowcipnej i pełnej humoru sztuki 
Verneuill'a „Bank Nemo“, która po wysta- 
wieniu w teatrach paryskich — odbiła się 
głośnem echem w całej Europie, zyskując 
duże powodzenie w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu i Wilnie. Sztuka ta żartobliwie i 
na wesoło poruszająca największe bolączki 
obecnego ustroju społecznego — pokazuje 
jak na dłoni zgniliznę środowiska współczes- 
nej finansjery i w ostrzu dowcipnej satyry 
daje nam ciekawy i prawdziwy obraz dzie- 
siejszych stosunków. 

Jutro, w niedzielę 22 bm., o godz. 8,15 
wiecz. przedostatni raz „Bank Nemo“. 

— Koncert taneczny Sawinej-Dolskiej w 
Łutni. — Dziś, w sobotę 21-go maja o go- 
dzinie 4 pp. spotka miłośników tańca miła 
niespodzianka. Oto znana tancerka p. Sawi- 

-Dolska urządza jeszcze jeden ostatni wy 
stęp baletowy z udziałem całego swego ze- 
społu tanecznego, który już niejednokrotnie 
chlubnie dał się poznać Wiinu. Niewątpimy, 
iż dzisiejszy występ cieszyć się będzie nie 
mniejszem powodzeniem od _ poprzednich. 
Ceny miejsc znacznie zniżone od 30 gr.—2 zł. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA: 

— „Mam lat 26“ w Bernardynce. — Ju- 
tro, w niedzielę 22-go bm. po południu, o 
godz. 4, już nieodwołalnie po raz ostatni w 
sezonie ukaże się fascynująca sztuka węgier 
ska „Mam lat 26", zapoznająca nas z prze- 
życiami bezrobotnego Beli. Sztuka ta, prze- 
ciwstawiająca dwa światy — świat kapitali- 
zmu i nędzy — jest doskonałem studjum dla 
współczesnego widza. Ceny miejsc zniżone. 

— Gościnny występ wielkiego skrzypka 
polskiego. Dziś o godz. 8 wiecz. wystąpi w 
sali Konserwatorium (Końska 1) po raz pier 
wszy w Wilnie prof. Józef Cetner, który wy- 
kona słynną „Chaconne* Bacha, oraz koncer 
ty Vivaldiego i Tartiniego. Akompanjament 
orkiestry, która łącznie z chórem wykona 
utwory Szopskiego, Moniuszki, Galla, Konio- 
ra, Moossa, Brahmsa i Kan-Tsinga. Bilety w 
kasie konserwatorjum. 

— Rozpoczęcie sezonu koncertów symio- 
nicznych. Park Sportowy im. gen. Żeligow- 
skigeo, wejście od ogrodu Po-Bernardyńskie 
go. Sobota 21 maja 1932 r. Koncert inaugu- 
racyjny Wil. Orkiestry Symfonicznej. Dyryg. 
Adam Wyleżyński. Soliści: Zofja Bortkie- 
wicz-Wyleżyńska i prof. Al.  Kantorowicz. 
Słowo wstępnie wygłosi prof. Michał Józe- 
fowicz. W programie: Moniuszko, Sinigaglia, 
Czajkowski, Swendsen, Sarasate, Wagner. 

  

  

  

do niewoli wywieziono do Moskwy. 
Podobny los spotkał i pułk 8-ty.. 

Z niemniejszym wysiłkiem sciąga- 
ła pod Bobrujsk i artylerja, która się 
formowała w rejonie Witebska. Nie 
posiadając odpowiedniej ilości koni, 
osaczeni ze wszystkich stron przez 
hordy bolszewickie, zmuszeni by ar- 
tylerzyści polscy do staczania waik 
bez nadziei na zwycięstwo, czasem 
rzucali armaty, ratując ludzi, czasem 
ratowali oddziały zapomocą rozn:ai- 
tych forteli, a zawsze  ponosili wiei- 
kie straty w. ludziach zabitych, wzię- 
tych do niewoli, lub zbolszewiczałych. 

Lepiej się powiodło ułanom pul- 
skim. Bolszewicy pchnęli całą dywizje 
kaukaską, aby otoczyć pułk krecho- 
wiecki, i dopiero wówczas wysłali do 
pułku osobliwą delegację, zicżon? z 
trzech osób: Polaka - bolszewika Ba- 
ryły, Litwina Tomaszunasa i żyda 
Łachmana. Panowie ci zażądali od u- 
łanów złóżenia broni wydania ofi- 
cerów. Odpowiedziano im grzecznie, 
ze broń będą mogli zabrac na polu 
wałki od trupów, że tamże 'nogą usta 
kc różnice pomiędzy oficerami a żoł- 
nierzami — później zaś, wcałe nie- 
grzecznie — wyrzucono towarzyszy 
precz. Dywizja kauk iska, która utrzy- 
marc od bolszew "'w rozkaz sio :zenia 
walki z Połak?nu, rozkazu vi. wyko 
nała, i puściła ułanów, demonstrując 
swą solidarnoś*. 

Koncentrując sw: 

    

oddziały, prowa 

„uług dobrze o'*: 
dził Korpus wojne z bolszewikami, p» 

šlonego planu. /:0- 
posiadający olbrzyiwie 

zapasy amunicji (przeszoł miljon po- 
cisków i kilzanażcie tysięcy pudów 
f:roksyliny), zdobyta Mińsk, opu- 
szczony po roznoczęciu konceniiacji. 

Walki uporczywe, ciężkie trwały 
bez przerwy przez dłuższy czas na 
wielkiej przestrzeni. Bolszewicy rzucali 
najbardziej wypróbowane oddziały, jak 
Łotyszów i marynarzy, a ponosząc 
klęski, uzbrajali chłopów i starali się 
wycieńczyć i zniechęcić żołnierza pol 
skiego. 

Mrozy, bo działo się to w grudniu, 
styczniu i lutym 1917 i 1918 r. sprzy- 
jały często bolszewikom. Pomimo to, 
nie oni zwyciężyli, żołnierz zaś pol- 
ski zdobył się na dwa wyjątkowe czy 
ny. 

Pierwszym takim czynem był prze 
marsz 3 dywizji z pod Jelni (nieopo- 
dal Smoleńska) do Bobrujska, 400 ki 
lometrów marszu pieszo przy trzaska- 
jących mrozach i walcząc bez prze- 
rwy z bolszewikami, którzy półkolem 
otaczali ogromne tabory dywizji, jest 
to czyn tak wiełki i niepowszedni, iż 
zasługuje na specjalne spopularyzowa 
nie Obecnie, nie podając szczegółów 

i nie wymieniając nazwisk żyjących 
bohaterów, zaznaczyć trzeba, iż pięk- 
nym przykładem świecił dowódca Ś.p. 
generał [waszkiewcz, który całą drogę 
odbył pieszo, kierując bezpośrednio 

  

a byto Bobruis     

  

  

  

całą akcją. Drugim podobnym czynem 
był przemarsz szwadronu rotmistrza 
(obecnego pułkownika i posła) Pli- 
sowskiego, z Odesy do Bobrujska. 
1400 kilometrów! 40 dni marszu przez 
zbolszewiczałą Ukrainę, walcząc nie- 
tylko z oddziałami wojskowemi, lecz i 
z bandami chłopskiemi. I to w czasie 
od 23 stycznia do 3 marca. 

Żołnierz korpusowy wielokrotnie 
wykazał wielką wartość bojową, wy- - 
trwałość, patrjotyzm i prawdziwie 
polską fantazję. Niestety, warunki nie 
pozwoliły mu wykazać się swemi za- 
letami w większym czynie, zbiorowym 
Pod naleganiem Rady Regencyjnej, 
zwalniającej żołnierzy od złożonej 
przysięgi, gen. Dowbór - Muśnicki 
przyjął 21 maja 1918 r. warunki kapi- 
tulacji, _ ultymatywnie podyktowane 
przez Niemców. 

22 maja 1918 r. odbyła się ostat- 
nia rewja w Bobrujsku. 

Broń drżała w żołnierskiej ręce, 
krok stawał się niepewny, gdy defilo 
wano przed bladym, zachmurzonym 
generałem pod dźwięki dziarskiego ma 
zurka Dąbrowskiego. który jeszcze nie 
był hymnem narodowym.... 

Nikt wówczas nie wiedział, że po 
paru miesiącach ten sam żołnierz bę- 
dzie mógł stanąć do szeregów armii 
Wolnej i Niepodległej Polski! 

i że w tych szeregach dokona czy- 
nu, o którym marzył w szeregach 
Korpusu! W. Ch. 

Niefartunny Cierpigora 
Paweł Cierpigora i jego kamrat Ed 

ward Sławiński dokonali w roku ubie- 
głym włamania do kasy magistratu no 
wowilejskiego. Trzymali się wpraw- 
dzie podczas tej operacji wszystkich 
zasad sztuki kasiarskiej, nie przeczuli 
jednak, że woźny Ignacy Masojec na 
tę noc fatalną odłożył był właśnie gene 

  

ralne sprzątanie lokalu  magistrackie- 
go. I aczkolwiek znajdował się w jed- 
nym z dalszych pokojów, wprawnem 
uchem wieloletniego pilnowania usły- 
szał chrzęst rozpruwanej kasy. Hałas, 

Kuzia, przechodzący ulicą, pośpieszył 
z pomocą Masojcowi. Pościg zakończył 
się pomyślnie. Finał rozegrał się na sa 
li sądowej. Cierpigorze cztery lata cięż 
kiego więzienia, Sławińskiemu — trzy, 

czyli, že wszystkiemu winna tylko nę- 
dza i kryzysowy brak pracy. 

: ( DO SADZENIA E 

„INDUSTRIA" 

bardzo pienne i trwałe 
poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

% wilno, Zawalna 11-2. 4 

Początek o godz. 8,15 wiecz. Ceny: wejścio 

— Koncert ku czci St. Moniuszki. — W 
niedzielę, dnia 22 bm., staraniem uczniów 
szkoły powszechnej nr. 17, odbędzie się o 
godzinie 16, w sali szkolnej, przy ulicy W. 
Pohulanka 18, koncert _ wokalno-muzyczny. 

py chóru, popisy na skrzypcach, scenka „Ce 
sarz Chin i tańce", wystawa malarstwa i in- 
ne atrakcje, które niewątpliwie. zgromadzą 
liczną publiczność. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Casino — Góry w płomieniach. 

Pan — Najeźdzcy. 
Światowid — Chata za wsią. 

Helios — Nenita, kwiat Hawanny. 

Stylowy—Ułani, ułatni, chłopcy malowani. 

— Zamach samobójczy w Zakrecie. — 

W nocy z dnia 19 na 20 bm. Edward Wer- 
socki, szeregowiec Grupy Doświadczalnej 
Pancerników Motorowych, stacjonowanej w 
Modlinie, w lesie na Zwierzyńcu, wystrzałem 

życia, lekarz pogotowia ratunkowego Od- 
wiózł Wersockiego do szpitala Wojskowego 

na Antokolu, w stanie bardzo ciężkim. 

— UTONĄŁ. — W dniu wczorajszym 
podczas łowienia ryb w rzece Narocz, pow. 

SC wsi Komaryszki gm. wojstow- 
skiej. 

— ŚMIEKĆ DZIECKA. — We wsi 
Pieszczany, gm. chocieńczyckiej (Mo- 
łodeczno) 3-letni Mikołaj Karpowicz, 

bez dozoru rodziców, podszedł do 
wrót, które stały oparte o płot i przy 
poruszeniu przewróciły się przygnia- 
tając chłopca. Dziecko poniosło śmierć 
na miejscu. 

szym w pobliżu wsi Buchta ll gm. rzeszań- 

skiej na prawym brzegu Wilji znaleziono tru 

pa mężczyzny w wieku okołó lat 40. Zwłoki 

zostały wyrzucone przez fale rzeki. Policja 
prowadzi dochodzenie. 

kołowskiemu (Tatarska 13), z niezamknięte- 
go mieszkania skradziono zegarek firmy 
„Chronometr“ wartości 300 zł. Kradzieży do- 
konał Piotr Towiński (Tatarska 13), który 
został zatrzymany. Badany do kradzieży się 

w lombardzie „Kresowja“. | 
— Usilowarie otrucia się. — W dniu 16 

bm. Olga Leochnowiczówna, lat 25, z za- 
wodu służąca (Montwiłłowska 10), w celu 
pozbawienia się życia wypiła esencji octo- 

krzyk, alarm, pościg. Posterunkowy 

aczkolwiek ze łzami w oczach tłuma- 

(šredniowczešne) 

we.30 gr., ulgowe 20 gr., krzesla 60 gr. 

Program koncertu urozmaicony. Będą wystę 

Hollywood — Współczesny korsarz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

z rewolweru w skroń, usiłował pozbawić się 

wiłejskiego, utonął Włodzimierz Korkatko, 

bawiąc się na podwórku około domu 

— Zwłoki tapielca. — W dniu wczoraj- 

— Skradziony zegarek. — Antoniemu So- 

przyznał oświadczając, że zegarek zastawił 

wej. Lekarz pogotowia ratunkowego, 0d- 

  

NOWE NABYTKI MICKIEWICZOW- 

SKIE W MUZEUM TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ NAUK W WILNIE 

Zbiór pamiątek mickiewiczowskich 
w Muzeum T.P.N. świeżo wzbogacony 
został dwoma klejnotami, budzącemi 
szczere wzruszenie zwiedzających о- 
sób. 

Są to dwa autografy Adama: 1) 
„Oda do Młodości** w pierwszej redak- 
cji, nadesłanej przez poetę z Kowna do 
Wilna w liście do Franciszka Malew- 
skiego dn. 7/19.XI1. 1820 r. Tekst jej 
różni się znacznie od późniejszego 0- 
głoszonego drukiem. 2) „Romantycz- 
ność”, również przez Mickiewicza przy 
słana z Kowna do Wilna w liście do 
Tomasza Zana dn. 13/25.1. 1821 r. 

Autograt pierwszy Towarzystwo 
zawdzięcza swemu _ niezawodnemu 
protektorowi Panu Stanisławowi Mi- 
chalskiemu, Dyrektorowi Funduszu Kul 
tury Narodowej, sumptem którego to 
Funduszu został zakupiony. Drugi — 
złożyła w hojnym darze Pani Stanisła- 
wa Pietraszkiewiczówna z Wilna. 

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
oba autografy znalazły się w gablotce 
umieszczonej na pamiątkowym stole, 
używanym przez Mickiewicza, gdy był 
w Kownie nauczycielem szkoły powia- 
towej i mieszkał u jej prefekta Stanisła 
wa Dobrowolskiego, a później przez 
rodzinę tegoż wraz z fotelem poety zo- 
stał ofiarowany Towarzystwu Przyja- 
ciół Nauk w Wilnie. 4 

Obok wymienionych autografów w 
tejże gablotce złożone są inne cenne 
przedmioty, z osobą poety związane, 
jak: pierwsze wydanie jego Poezyj z 
r. 1822; sztambuch Marji Siwickiej z 
wierszem, wpisanym przez niego w 
Kownie w 1524 r.; listy do brata Fran- 
ciszka Mickiewicza, Heleny Szymanow 
skiej i Tomasza Zana; bilet wizytowy z 
tytułem bibljotekarza arsenału paryskie 
go; portrecik malowany tuszem na skó 
rze przez Walentego Wańkowicza i in. 

Jeżeli do powyższego dodamy bo- 
gatą ikonograiję i inne zabytki, mają- 
ce jakąbądź łączność z samym Mickie- 
wiczem lub bliskiemi mu osobami, to 
Wilno naprawdę może się poszczycić 
wielkiej miary zbiorem mickiewiczow- 
skich pamiątek. 

Muzeum Towarzystwa otwarte jest 
dla zwiedzających w niedziele, w gg. 
12—2 oraz w inne dni za uprzedniem 
porozumieniem się z Biurem T. P. N.-— 
Lelewela 8, tel. 14-79. 
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Z SĄDÓW 
JACZEJKA KOMUNISTYCZNA 

PRZED SĄDEM 
Jako drugi punkt wczorajszego posiedze- 

nia Sądu Okręgowego rozpatrywana była 
sprawa niebezpiecznej jaczejki komunistycz- 
nej, działającej w przeciągu roku ubiegłego 
na terenach powiatu Święciańskiego, Brasław 
skiego, Postawskiego i Dziśnieńskiego. Przed 
Sądem znaiazło się aż ośmiu niebezpiecznych 
wywrotowców, którymi przewodził i kiero- 
wał w ich niebezpiecznej dla Państwa robo- 
cie niejaki Mejer Goldberg. znany policji e- 
misarjusz bolszewicki i komsomolec. Wraz 
z nim zajęli ławę oskarżonych:  Jewstigniej 
Leskow, Chasia Cejtelówna, Łazar Lewin, 
Aleksander Dudelow, Makryna Leskowa, Li- 
za Gordonówna oraz Samuei Baran. 

Wszyscy to niebezpieczni działacze komu 
nistyczni, których charakteryzuje dosadnie 
chociażby incydent, jaki miał miejsce podczas 
przewodu sądowego. Oto w toku składania 
zeznań przez oskarżonych, jeden z nich 
wstał i w dość ostry sposób zaprotestował 
przeciwko brutalnemu rzekomo traktowaniu 
ich przez personel więzienny. Jak się okaza- 
ło, jednak sprawa, o którą mu chodziło, 
przedstawiała się zgoła inaczej. W dniu 1-go 
maja rb. część więźniów komunistycznych, 
odsiadujących karę w więzieniu na Łukisz- 
kach urządziła krzykliwą demonstrację, do 
której przyłączyli się także więźniowie kry- 
minalni. Inicjatorami tej demonstracji byli wy 
mienieni powyżej komuniści, wobec czego 
do celi ich wkroczyli dozorcy i wszystkich 
porozsadzali w osobnych cełach. Wystarczy- 
ło to jednak, ażeby przed Sądem wnieść bez 
podstawny protest, Nad faktem tym Sąd prze 
szedł do porządku dziennego. W wyniku kil 
kugodzinnego posiedzenia i przesłuchania sze 
regu świadków, których zeznania były na- 
ogół dla oskarżonych niekorzystne, sad udał 
się na naradę i wyniósł wyrok, mocą które- 
go oskarżeni: Goldberg, Į. Leskow, oraz Cej- 
tełówna skazani zostali na 8 lat ciężkiego 
więzienia, oskarżony Lewin na 6 lat, oskarż. 
L. Gordonówna na 4 lata oraz Al. Dade- 
low na 1 rok takiegoż więzienia. Oskarżeni 
zaś: Baran i M. Leskowa z powodu braku 
konkretnych dowodów winy zostali uniewin 
nieni. 

Ti A A i 

KRYNICA „CARLTON“ 
Hotel Pensjonat pod zarząiem Marty Lo- 
renz poleca pokoje słoneczne z balkonami, 
z bieżącą wodą ciepłą, zimaą, centralnem 
ogrzewsniem, utrzymaniem — lub bez, 
Autobus hotelowy do dyspszycji gości. 

Ceny niskie. 
Zamówienia przyjmuje Zarząd, 

11 K A 
DEFRAUDACJA 

38 tysięcy złotych 
WILNO. — Inkasent firmy drzewnej 

„Kac i Lewin* w Domaniewie Purec Chaim 
zdefraudowawszy 17 tysięcy zł. otrzymane 
za sprzedane drzewo oraz po zabraniu z biur 
ka szefa 1800 dolarów, 50 funtów ang. i 300 
rb. w złocie, zbiegł do Rosji sowieckiej. 

Echa ponurej zbrodni pod Baranowiczami 
W dniu 19-go maja Wiłeński Sąd Apela- 

cyjny na sesji wyjazdowej w Baranowiczach 
pod przewodnictwem sędziego Suszczewicza 
rozpoznał ponownie głośną swego czasu*spra 
wę Adama Szutowicza mieszkańca wsi Wiel 
ka Koipienica, oskarżonego o dokonanie o- 
chydnej zbrodni na osobie swej szwagierki 
Anny Waszczyłko. Szutowicz w pierwszej 
instancji w roku ubiegłym został skazany na 
dożywotnie ciężkie więzienie, od którego to 
wyroku założył apelację. W drugiej instancji 
wyrok ten został zatwierdzony, wobec cze- 
go obrońca oskarżonego mec. Waszkiewicz 
złożył skargę kasacyjną w Trybunale Kasa- 

cyjnym. Skarga została oddalona i onegdaj 
sprawa znalazła się ponownie na wokandzie 
Wileńskiego Sądu Apelacyjnego w Barano- 
wiczach. Oskarżai wiceprokurator przy S. 
Ap. w Wilnie Turowicz, obronę z umowy 
wnosił adw. Waszkiewicz. Sąd Apelacyjny 
wyrok skazujący zbrodniarza na dożywot- 
nie ciężkie więzienie ponownie zatwierdził. 
Nadmienić należy, że współoskarżona © u- 
dział moralny w zbrodni żona Szutowicza a 
siostra denatki, skazana w pierwszej instan- 
cji na 10 lat c. więzienia w Sądzie Apela- 
cyjnym na pierwszej rozprawie została u- 
niewinniona. 

Miasteczko Szarkowszczyzna 
„PADŁO PASTWĄ POŻARU 

WIŁNO. — W dniu 19 bm. w mia- 
steczku Szarkowszczyzna (Dzisna) 
wybuchł groźny pożar. Ogień momen- 
talnie począł się rozszerzać, tak że w 
niespełna godzinę w płomieniach sta- 
ło już przeszło 100 domów. Mieszkań- 
ców ogarnęła panika tem większa, że 
miejscowa straż ogniowa nie mogła 
podołać zadaniu i umiejscowić rozsza- 
lałego żywiołu i musiano wezwać po- 
moc z okolicy. Pe kilkugodzinnej ucią- 
żliwej akcji ratunkowej pożar zdołano 
zlokalizować. Pastwą płomieni padło 

37 domów mieszkalnych z inwenta- 
rzem, 26 sklepów z towarem, 52 budyn 
ki i składy. Podczas akcji ratunkowej 
uległy poparzeniu 4 osoby. jedna z 
nich znajduje się w stanie beznadziej- 
nymi. 

Jak ustalono, pożar powstał wsku 
tek nieostrożnego obchodzenią Żż og- 
niem. Straty wynoszą z górą 200.009 
złotych. Na miejsce wypadku przybył 
starosta powiatowy, który zarządził 
akcję doraźną niesienia pomocy mie- 
szkańcom. 

WYROK W PROCESIE SZAFRAŃSKIEGO | 
Jak już podawaliśmy wczoraj, dziś w Są- 

dzie Apelacyjnym zapadł wyrok w głośnej 
sprawie b. mjr. Szafrańskiego. Mocą wyroku 

wymierzona mu uprzednio przez Sąd Okrę- 

gowy kara 4 lat ciężkiego więzienia obniżo- 

Jak płyną pieniądze 
Stwierdzono ostatnio, że przesyłki żyw- 

nościowe, wysyłane przez osoby prywatne z 
terenu powiatu mołodeczańskiego do ZSRR. 
ESS NN MST DI 

wiózł desperatkę do szpitala Sawicz w sta- 
nie b. ciężkim. W dniu 19 bm. Leochnowi- 
czówna zmarła. Przyczyna samobójstwa — 
rozstrój nerwowy. 

— Zabity na drodze. — W dniu 20 bm. 
rano na trakcie grodzieńskim na 17 klm. od 

Wilna furmanka Josela Lanckiego z Radu- 

nia wywróciła się do rowu, przygniatając 

Lanckiego tak nieszczęśliwie, że po chwili 

wyzionął ducha. л 

Z POGRANICZA 
— Konierencja z Litwinami. — W rejo- 

nie Trok odbyła się lokałna rozmowa z przed 

stawicielami władz litewskich w sprawie po- 

czynienia pewnych zmian w pasie granicz- 

nym. Chodzi mianowicie o bardziej dogod- 

ne rozgraniczenie gruntów nadgranicznych. 

— Po latach niewoli. — Kolo Rakowa 
przeszedł granicę z Sowietów niejaki  Wik- 
tor Symptomak z Warszawy, który od roku 
1920, tj. od czasu zabrania do niewoli praco- 
wał przymusowo na Uralu. 

na została do jednego roku. 

Obrona skazanego w osobach adwoka- 

tow: Petrusewicza i Smilga zapowiedziała od 
wołanie się od wyroku do Sądu Najwyższe- 

go. p. w. 

do Rosji Sowieckiej 
adresem ich krewnych, nie są przyjmo- 

Lap przez władze sowieckie, lecz odsyłane 
z powrotem wysyłającym. Adresaci piszą do 
swych krewnych w Polsce, aby wysyłali im 
pieniądze zamiast przesyłek żywnościowych, 
w dolarach amerykańskich. 

Przed kilku dniami Elżbieta Fnitkowa, te- 
ściowa b. posła Taraszkiewicza, wysłała po- 
sztą 100 dolarów dla swego brata zamiesz- 
kałego w Z.S.R.R. Brat ów odpisał ostatnio, 
że pieniędzy tych nie otrzymał, a jako ekwi- | 
walent równowartościowy władze sowieckie 
wydały mu kartę żywnościową. 

W identyczny sposób władze sowieckie 
postępują ze wszystkiemi przesyłkami pie- 
niężnemi. 

о4 % 

Wśród ludności żydowskiej w  Świrze, 
pow. Święciańskiego, krążą wiadomości, że 
w Z.S.R.R. od kilku miesięcy władze sowiec- | 
kie stosują częste areszty wobec swych oby | 
wateli, przeważnie osób, mających krewnych 
poza granicami Bolszewii. у SARA 

Qd aresztowanych, umieszczonych w naj- 
gorszych celach więziennych, żądają kontry- 
bucji, Tych, którzy nie posiadają pieniędzy, 
zmusza się do pisania listów do krewnych z 
prośbą o przysłanie odpowiednich sum. Po 
otrzymaniu gotówki, władze sowieckie aresz- 
towanych zwalniają z więzienia. 

 



WMAAAAAA, AAA. 

    (W 1932 r. WYCHODZI 

Dia Członków Kolegjium „  ,, 

tel. 10. 

V
v
v
v
Y
V
Y
V
V
Y
V
Y
V
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
 

MAAAASABAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAŽAAAAAAAA AA AAA AAAAA 
EĘ Ti i ij i i A O i 

vvvvv VYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYY' WYYYYVYYYYYYTVYYVYYVY' 

ORGAN KOLEGJUM 
HERALDYCZNEGO 

PRZEDPŁATA: Kwartalnie z przesyłką — zł. 9.— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

KONTO „HEROLDA“ W P. K. O. Nr. 22.941. 

Redakcja i Administracje: Warszawa, ul. Dabrowiečka 24, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
(| i V i iii M i 

VYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVI WYYYYYYYYYYYYVYVYYYVYYVYYTYVYYYYYTYYYVVVYV' vYYYVYYYV' 

     
OLD 
JAKO MIESIĘCZNIK) 

7.50 ” ” 

10 05. 

A
A
A
A
L
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
,
 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 

AAŁŁAŁAŁAA, 

YYYYYYYYYYYVYYTYVYTYYYVYTY 

  

BIEG OKRĘŻNY O PUKAR „SLOWA“ 
Już jutro odbędzie się bieg druży- 

nowy o nagrodę przechodnią, puhar 
redakcji „Słowa” oraz szereg nagród 
indywidualnych. Punktualnie o dwu- 
nastej przy mostku u wylotu alei Syro- 
komli wystartują drużyny, reprezentu- 
jące wszystkie wileńskie kluby, aby na 
trasie, ciągnącej przez aleje parków 
miejskich (2700 mtr.) stoczyć walkę 
© puhar. 

Trudno jest dziś przewidywać, któ- 
ra drużyna zwycięży. Zeszłoroczny 
zwycięzca drużyna Sokoła nie przesta- 
ła być b. groźną. Ognisko wzmocnione 
zostało najlepszym biegaczem  wileń- 
skim, czterokrotnym zwycięzcą — - 
dywidualnym biegu — Sidorowiczetn, 
1 pp. Leg. ma kilku dobrych biegaczy, 

RAN WALCZY Z MISTRZEM 
FRANCJI 

W dniu 4 czerwca odbędzie się w War- 
szawie sensacyjny mecz bokserski na do- 
chód fundusza al'mpijskiego. 

Bonateren: jege Lędzie znakomity polszi 

    

    

bokser zawodowy Edward Ran (Fis ni 
ster), bawięcy „na urlopie" a od sze 
lat walcz w Ametyce. 

    
   

  

im Rana miał być mis 
, 'ednak wa unki finansowe 

une przez jeść menagera nie п 
być przyjęte. 

Ran walczyć będzie z mistrzem Francji 
w wadze półśredniej i b. mistrzem Europy 
w wadze lekkiej A me Papnael. (:). 

TURNIEJ TENISOWY A.Z.S.-u I 
W dniach 28 i 29 tm. odbędzie się ua 

kortach AZS-u (Zakretowa 23) turniej te- 
nisowy otwarty dła wszystkich  miejsco- 

pozatem Saperzy, S.M.P., Strzelec też 
będą mieli dużo do powiedzenia. 

Organizacja biegu spoczywa w pew 
nych rękach Klubu Sportowego i p.p. 
Leg. z p. por. Zaharą na czele, można 
więc zgóry powiedzieć, że publiczność, 
która rok rocznie tłumnie interesuje 
się i obserwuje bieg, będzie miała peł- 
nię wrażeń sportowych. Nałeżycie wy- 
tyczona i obstawiona przez sędziów 
kontrolnych trasa pozwoli na ogląda- 
nie poszczególnych fragmentów wałki 
o tniejsce, tak decydujące przy punkta- 
cji. 

Liczny udział zgłoszonych zawodni- 
ków i niezawodna organizacja złożą 
się na pełnowartościowe sportowe wi- 
dowisko. (t) 

wych Ki:sbów Tenisowych. 
Turniej ten organizuje sekcja tenisowa 

AZS-u w związku z oiicjalnetn otwarciem 
swoich . kortów. (5 

ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI 
WIOŚLARSKIEJ „POGONI* 

O 5 po południu w dniu 21 bm. (sobo- 
ta) odbędzie się na przystani w rskiej 
WKS „Pogoni* zwyczajne walne ranie 
członków sekcji wioślarsko - pływackiej z 

  

   

- następującym porządkiem dziennym: 
1 Zagajenie, 2) wybór prewodniczące- 

go zebraniu, 3) odczytanie sprawozdań or- 
ganów kierownictwa, 4) dyskusja nad spra 
wozdaniami, 5) odczytanie protokółu komi 
sji rewizyjnej, 6) dyskusja nad sprawozda- 
niem komisji rewizyjnej i głos nad 
udzieleniem absolutorjum, 7) 
go kierownictwa i jego orgaaów 8) spra- 
wa połącenia się kłubów wojskowycn, 9) 
wolne wnioski. t 

  

   

EEE — 

Radjo wileńskie 

SOBOTA 21 MAJA 
11,58 Sygnał czasu. 

„12,10 Poranek szkolny ze Lwowa. 
12,45 Aud. dla poborowych (pogadanka 

i muzyka z płyt). 

13,20 Kom. meteor. 
14,15 Program dzienny. 

    

     

  

14,20 Muzyka z płyt. 
15,05 Komunikaty z Warsz. 
15,15 Wiadomo: jskowe z Warsz. 
1525 „Tó,-co ż wyrosło* — od- 

czyt z Krakowa wygłosi ks. H. Weryński. 
15,50 Aud. dla chorych ze Lwowa. 
16,20 Radjokronika z Warsz. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16,40 „Mickiewicza „Płaz w skorupie 

odczyt z Warsz. wygłosi prof. S. Sumińs 
17,10 Aud. dła dzieci z Warsz. 
18,00 Transm. nabożeństwa majowego z 

Ostrej Bramy w Wilnie na całą Polskę. 
19,00 Tygodnik litewski. 
19,15 Program na niedzielę i rozm. 
19,30 Komunikat Wil. Tow. Organizacyj 

i Kół Roln. 
19,40 Wiadomości sportowe z Warsz. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War- 

szawy. 
20,00 „Na widnokręgu* z Warsz. 
20,15 Koncert życzeń (płyty). 
21,55 Feljeton z Warsz. 

  

   
3-go rewiru Wacław Leśniewski, 

Giełda Warszawska 
z dnia 20 maja 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Beluja 125,05 — 125,36 — 124,74 
Holandja 361,60 — 362,10 — 260,70 
Londyn 32,75 — 32,91 — 32,59 
Nowy York 8,899 — 89 9 — 8,879 
Nowy York ksb:1 8,904—8,924— 8,824 
Paryż 35,14 — 35,23 — 35,05 
Praga 26,39 — 76,45 — 2633 
Szwajcaria 174,45 — 174,88 — 174,02 
Włochy 45,85 — 46,08 — 45,62 
Berlin w obzotach niecticjalnych 212 75. 
Tendencja utr:ymana, 
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OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

zam. w 
Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż w dniu 
24 maja 1932 roku, o godzinie 10 rano, w 
Wilnie, przy ul. M. Jerozolimskiej Nr. 60-36, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku ruchomego, należącego do Piotra 
Zakrzewskiego, składającego się z domu 
drewnianego, oszacowanego na sumę 500 
złotych, na zaspokojenie pretensji Komunal- 
nej Kasy Oszczędności m. Wilna w sumie 
270 zł. z %% i kosztami. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

SŁOW 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

FILMY WZNOWIONE 

"UŁANI" w „STYLOWYM* — to moc- 
no reklamowany pierwszy polski film wesoły. 
Prócz tego jest to debiut gen. Wieriawy» 
Długoszewskiego jako scenarzysty. 

Cały film jest błaznowaniem szmoncesa- 
Lopka Krukowskiego i „winegreta* Dymszy, 
Do kompanji dodzno im Zulę Pogorzelską 
która wyspecjalizowała się w rolach kucharek” 

Film zbudowany jest nierówno, ma mo. 
m*nty dobre i słabsze, choć w całości raczej” 
dcdatnie zostawia wrażenie. Coś jak rewjowy 
skecz, 

Sztuki tilmowej w tem niewiele, Tylko 
Dymsza wykazuje dobre zadatki na komika 
kinowego. Reszta więcej rewjowa niż filmowa, 

„KOCHANEK O PÓŁNOCY w „LUX'IE' 
należy do tych filmów, które się reklamuje 
nazwiskiem sławnej gwiazdy. w tym wypadku 
J:anette'y Mac Donald. Co innego taka 
„Parada miłości* lub „Król żebraków”, a co 
innego takie mizeroty jak „Narzeczona z lo- 
terji* lub „Kochanek o północy*, choć i tn 
i tam gra ta sama sławna Śpiewaczka, Głos 
musi być wyzyskany i umieszczony w odpo- 
wiednich ramach scena:jusza i rezyserji, W 
„Kochanku o północy* jest to wszystko bar- 
dzo nędzne, a nspuszone napisy bez powo- 
dzenia usiłują zastąpić akcię. 

Najlepsze w tym flmie to stroje i 
dessons Jeanetty Obok głosu lubi się ona 
tem popisywać i trzeba przyznać całkiem 
udatnie. Tad. £. 

„WSPÓŁCZESNY KORSARZ* — 
„HOLLYWOOD*. 

Ogórki... Cóż robić, sezon musi mieć swo 
je wzioty i upadek. 

Gorzej jest, gdy tych „wzlotów* wogóle 
niema, no ale nasze kina mają ambicje... 

„Współczesny korsarz* mógłby z wiel- 
kiem powodzeniem nie ukazywać się wogóle 
na ekranie. Ale skoro wygrzebano ten film 
ze starych rupeci, dorobiono muzykę i kil- 
ka żle imitowanych szmerów, określono to 

pompatycznem mianem „pięknego dźwiękow 
ca* — to biedna, kryzysowa publiczka mu- 
si patrzeć, zgrzytać zębami i... milczeć. 

Żeby choć była światła, żeby można by- 
ło lepiej widzieć twarz sympatycznego skąd- 
inąd Rod la Rocque'a — to jeszcze można 
się pocieszyć. Rita la Roy jest zgrabna i przy 
stojna, ale bezsens całego obrazu zemścił 
się i na niej. 

O cóż chodzi w tym „Współczesnym kor 
sarzu''? 

Mydełkowaty fantaron z papierowym ty- 
tułem korsarza, udaje wielkiego zucha (go- 
rzej, że całkiem na serjo ma to być rozumia- 
ne!). Patrzy na rewolwer, jak na kanarka 
(pewnie, bo to przecież straszak!), uczy wszy 
stkich wkoło jakiejś wyższej moralności i 
wymaga od człowieka zakneblowanego i 
związanego, aby reagował na uwodzenie mu 
narzeczonej! Ciekawa rzecz, jak? Dopomaga 
w tem reżyser. Wszyscy w koło, prócz męż 
nego pirata z uczesaniem fryzjera — to idjo 
ci. Wojak na jego widok stoi i nie strzela, 
rzuca karabin i skacze do wody, mężczyźni 
obojętnie patrzą, jak kilku drabów uprowa= 
dza jeńca, a każdy, kto ośmieli się skiero- 
wać rewolwer na caballera, słucha z przeję= 
ciem jego kazań. 

Idjotyzm i koltuństwo. 
„Napięcie* mają podniosłe napisy, w któ- 

rych bohaterka co chwilą wykrzykuje „zwy- 
ciężyłeś  Lastro!“ — co  šrednio 

  

o 

  

Dziś ostętni dzisń! 

Dźwiękowe kino Dziś gigantyczne 

„PAN“ wojennej 

dzieto 6. W. Pabsta 
EFilm ten osnuty na tle powieści 

arcy- RAJEŹDBZE Front zachodni 
1918 r. 

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

  

J.troł Wielki przebój 
Dźwiękowe ki1o dźwiękowy 

„PAN“ 
„ŽOLTA MASK 

Porywsjący dramat dziewczyny. Tajemnice twierdzy! Porwanie w złotej klatce. Wielka namiętność chifūczyks, 
W rol gł. wytworny mistrz maski Warwick Ward, zabawny Lupino Lane i prześliczna Dorothy Seacomba. 

w-g fascynującej powieści 
EDGARA WALLACE'A 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seansy e godz. 2, 4, 6 i 1015. 

  

  

    
Dziś! Najwspaniałszy 

Dźwiękowy | melodyjny przebój он MKENEWTA, IEWEAT FEAWANNY 
KINO TEATR Reżys. twórcy filmu „Trader Horn* VAN DYKE'A. W rol. gł. egzotyczna kochanka LUPE VELEZ i fenomenalny 
HELIGS" śpiewak LAWR. TIBBETOrkiestra kubańska. Najpiękn. Rumby. Melod. pieśni kubańskie, Nad program: Piknik 

= z Filipem i Fłapem. Ceny miejsc na I-szy sesns Balkon 50 gr Parter 80 gr. na pozostałe seansy Balkon 70 gr. 
Parter od 1 zł. — Pocz. o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świat. o godz. 2-ej. 

Dźwiękowe Nareszcie coś nowego. Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądzjąc w tych dniachi 
Ki Szampańską, pełaą humoru operetkę paryską 

no Helios | CZARUJĄCY CHŁOPIEC c: est charmany 
W rol. gł. ulub, piosenkarz, bohater flmu „Kongres Teūczy* Henry Garat oraz gwiazda Paryża Meg Lemonnier   
  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CENNE 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

Ei 

   

Dźwiękowe kino 

GÓRY W 

Dziś! Dawno niewidziany 

Dziś 100 proc. dźwiękowiec prod. truncuskjej 

PEOĄRIERIACH 
skich. Wspaniałe niezrównane zdjęcia wslk górskich. W rol. gł. Luis Trenkar Armand Bernarda. 

Bohaterska epopea z dzie- 
jów walk strzelców alpej- 

Nad piogram: Najnowsze dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w dnie św ąt. o godz. 2 ej, 

Rod La Rocque w emocjonujące 

  

  

ulubieniec | publiczności arcydziele 
HOLLYWOOD © i Р Ri z udziałem piękne Miekiewiszz |„W$YPQŁCZE$ŚRY KORSARZ Gi p 

tel. 15-28 Nad srogram: Dodatki dźwiękowe. Pocz. o godz 4, 6, 8 110.15. Na 1-szy seans ceny zniżone, 

Dziś pierwsze poiskie 100 proc. dzwiękowe mówione i śpiewane arcydzieło w-g scenarjusza AZ | gen. B. Wieniawa Uługoszewskiego p. t. : 
nc=leżtr 

„sryrowy: | GRANI UŁANI CHŁOPCY MALOWANE . 
Wielka 26 | Arcywspaniała polska komedja w: jskowa, W rol. gł, Kazimierz Krukowski, Zula Pogorzeiska, 

Adc:f Dymsza į Władysław Walter. 
  

widz przez pięć minut stwierdza z obrazu. 
Bohaterka sama nie wie, czego chce, bo- 

hater niewiadomo dlaczego nazywa się „Kor 
sarz”, a narzeczony z trudem hamuje się, 
aby nie wybić wszystkich zębów... reżysero- 
wi. 

Nadprogramowa „humoreska* z rozbiera 
niem się damy w długich panto- 
ilach i sztucznym biuście jest ordynarna. Ry 
sunkowy dodatek, jak wogóle wszystko, co 
z bitira filmowego pt. „J. Zagodzki i sp.* 
pochodzi — tandetny i nieoryginalny. 

Tad. C. 

„NAD RANEM“ — „CASINO“ 

Karcięta, winko, kobietki, rzadziej służba 
— oto życie oficerskie przesławnej C. K. ar- 
mji austrjackiej. Na tem wątpliwej wartości 
tle, rozgrywa się dramat dziewczyny wiedeń 
skiej (Helena Chandler) i czupurnego poru- 
cznika (Ramon Novarro). — Film miał przy- 
nieść rysy satyryczne w postaci bogatego 
wujaszka — inspektora armji, szłagonowego 
bogacza — kupca, niefortunnie rywalizujące- 
go z brawurą młodego porucznika — lecz 
jedynie stał się przez te wszystkie dygresje 

. nudny i rozwlekły. Z pewnością nie leżało to 
w intencji reżysera Jacques'a Feyder'a. Nie 
wiadomo też czy leżało w interesie reżyse- 
ra podnoszenie do godności bohaterstwa i 

pojętńy; szczytu honoru, samobójstwa wskutek długu ku* z doskonałym Burianem. 

EEST 

karcianego? A może to miała być ironja? 
Tak, czy owak pociągnięcia niefortunne. Zre- 
sztą mniejsza o to. Sam film upada jeszcze 
i z tego powodu, że główny filar Ramon 
Novarro zawiódł. Dużo miał ruchliwości, tro 
chę nawet zręcznej groteski — ale w cało- 
ści wyglądał nieszczególnie. Zupełnie nie do 
twarzy mu było uczesanie, a napuchnięte po- 
liczki do reszty obniżały jego wartość. Re- 
kompensatę mogą znaleźć wielbicielki w sce 
nie kąpieli pulchnego Ramona, aczkolwiek 
pomysł zakrawa raczej na buduarową sytua- 
cję damy, mającej coś do pokazania. Dale- 
ko Ramonowi z tego filmu do „Porucznika 
Armanda" gdzie naprawdę był coś wart. A- 
ktorsko również nie wyszedł tu Novarro po- 
za utarte swoje miny i gesty. 

Na dobitkę ciągłe djalogi doprowadzają 
do rozpaczy. — Partnerka Ramona — Hele- 
na Chandler, lepiej wywiązuje się ze swej 
roli. Widać, że z przejęciem traktuje swój 
debiut z Ramonem. Wadą zasadniczą filmu 
jest ciągłe skierowywanie objektywu na głó- 
wnego bohatera. Reżyser chce jakby powie- 
dzieć — „macie, napatrzcie się dowoli, znaj- 
cie moje dobre serce*. — Szkoda dobrego 
aktora na takie „pokazywanie”. 

Tło oddane z amerykańską przesadą i po- 
wierzchownością. Mimowoli przypomina się 
świetna parodja C. K. armji w „Feldmarszał 

Tad. C. 

  

Wilenski Dom Towarowo-Przemysłowy Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 

  

STAN CZYNNY 

Wilno, ul. fd. Mickiewicza 18. 

LA К 
na dzień 31 grudnia 1931 roku 

STAN BIERNY 

    

1. Gotówka w kasie 1,793.60 1. Kapitał akcyjny 600,009,00 
2. Papiery wartościowe 7,077,00 2. Kapitał amortyzacyjny ( 55,720,30 
3. Weksle w portlelu 2,014.45 3. Dług hipoteczny w Banku Gosp. Kraj wego 229.763,84 
4. Instytucję kredytowe 261,50 4 Instytucje kredytcwe 30,602,56 
5. Towary 225,063.68 5. Akcepty 148,120,19 
6. Nieruchomc šci 718,743,36 6. Dostawcy 48,573,44 
7. Ruchomošci 84,606,92 7. D. T. Bracia Jabikowscy W-wa rachunek bieżący 7,679,20 
8. Odbiorcy 116,710,25 8. Sumy przechodnie Е 9,553,03 | 
9. Pracownie 5,559,72 9 Zobowiązan'a przedadministracyjne 111,460,38 

10. Sumy przechodnie 20,508, 7 ii 
11. Straty -a 1928 rok 41,279,61 

za 1929 rok 4 185,57 
za 1931 rok 13,663,31 59,129,49 

1,241,473,54 > 1,241,473,54 
12. Towary komisowe 38,190,31 10. Kosritenci 38,190,31 
13. Kaucje w ak.eptach 74, 00,00 11. Akcepty kaucyjne 74,000,00 

1,353,663,85 1,353,663,85 EDS KAUNE STS EINECS WZREEZEISZECNYTCH ` 

WINIEN Rachunek strat i zysków na dzień 31 grudnia 1931 roku. MA 
1. Koszty handlowe i finansowe 212,673,38 1. Zysk ze sprzediży 203,199,90 
2. Za spisana różnicę wartości towarów po cenie 2. Skonta za gotówkę, bonilikaty i inne 26,477,40 

zakupu 34,642,04 3, Za komorne. centralne ogrzewanie, wodę i inne 79,912,18 
3. Za rėžnicę kursową na papierach wartošciowych 2,830,69 4, Straty za 1931 rok $ 13,663,31 
4. Przewóz towarów doręczenie paczek i inne 28.739,47 
5. Koszty eksploatacji domu 32,899,41 
6. Amortyzacja: 1 proc. nieruchcmości 7,187,45 

5 proc, ruchomości _ 4,230.35 11,417,80 

323,252,79 323,252,79 
ks ЕООННЫВЕКНЕНКЙ  ZOBADZEWERY TJ DZENDNA AE 

Dyrekcja (—) S$. Bortkiewicz. 

Buchalter (—) St. Jurecki 

Członkowie Zarządu: 
(—) Borkowski, (©) J. Karśnicki, (—) K. Tymieniecki. 

  

w sosnewym lesie 
s 

Lekarze przyjmie letników  ta- 
WYVYTYYYYYWYWYYYYYWI LiO. Poczta Prudy maj, 
Dr. Kenigsberg Wysokowszczyzna Ole- 

. szyna, 

choroby skórne, wene- - - Z 

ryczne i moczopłciowe LETNISKO 
Mickiewicza 4 7 całodziennem utrzy- 

i t i tel. 10-90. maniem 4 zł dziennie 

Dwór 

  

w pięknej i suchej 
Przyjm. od 3—12i4—8 miejscowości. Stacja 

Gudogaje wieś Dai- 
DOKTOR nówka koło J. Górka, 

Blumowicz — terNisko 7 
choroby weneryczne, pensjonat w majątku 
kórne i moczopłciowe Informacje ul. Dądrow-=- 

Wielka 21, skiego 3—6 od 3—5 tel. 921, od 9—1i3—8 popoł. 
W. Z.-:P. 238 722: 

  

Letnisko . 
Г ч pensjonat 
Kosmetyka rzeka, las  SOSnowy, 
KEEEENESZENSKCZEEEMA poczta i majątek Da- 
ТРЕНОН РУО ЕЕ РОр SZEW 5(1‹1:’ Smorgo- 
G A B į N ET nie, Kiersnowska, 

AKAAAAAAAAAAAAAAAAS 
AEITIZIAKE SIT ОАНЕ Racjonalne] 

kosmetyk! Lokale 

HA 

  

leczniczej TEST 
WILNO, . MIESZKANIE 

Mieklewicza 31—4 Kobietą DO WYNAJĘCIA 

„4 pokoje z wygodami 
Urodęgzz: i ogródkiem. Kolonja 

nali,: odświeża, uzawa _ Mostwiłłowska — 
je] skazy i braki, Masa Pańska 17. 
kozmetyczny twarzy. ZOO 
Masaž ciała, elektryci- POKÓJ 
my, wyszczuplający (ps- wszelkie wygody, do 
mie). Nstryski „Fer e- wynzjęcia, — Wileńska 
na" wedlng prot. Sona 32 m. 5. 
la, Wypadanie w vsów, 

  

łapież. a. Mai 
dobierenie kosmeiykės 
do każdej cery. Ostat- IKuPNo 
nie zdobycie kosmety- i SPRZEDAŻ 

ki racjons!nej. EIKA TASK 
Cedzizanie od g.10—8 "P"'VVYYYVYYYYVYTYY* 

W. Z. P. 438 Sprzedam dom 
letni na Antokolu 

Topolowa 54 z plaaem 

  

  

GABINET o a na BR 
ogodnych warunkac 

san dowiedzieć się Fabry- 
czna 42. Od 4—6 we 
wtorki i środy, 

ZO ZANA 

Polntery- 
Angielskie 

Szczenięta z rodcwo- 
dami po rodzicach, na- 
gr dzonych złotemi 
medalami na Wysta- 

SAAAARASAA MAMA AAS, wach i pierwszemi па- 
Poszdy grodami na Prėbich 

polowych do sprzeda- 

EI SEN 
TvYvyevvevYvvVYYYVYY* m. 5 od 4ej pp. šwię- 

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

został przeniesiony 

na ul. Mickia 
wicze 1 m. 11       

nia. ul. Kasztanowa 4 

  

Kucharka ta cd lieej. 
— pierwszorzędna ze ©" -— 
świadectwami  poszn- Dom 
kuje posady. Może drewniany z ogrodem 
wyjechać. Subocz 2 '14 sprzedaje się. Zakreto- 
(od frontu). wa 48. 
m mi ———— ZA 

5. BEREZOWSKI, 

„Partbilet nr. 77777. 
Ola czytała do wieczora, ale nie 

bardzo rozumiała: brakowało tych ma 
łych magnesów myśli, które chwytają 
myśli autora, z książki, by wciągnąć 
je do głowy. W dziwnym zamęcie ma 
te magnesiki wyciągały na powierzch- 
nię mózgu obrazy spotkań, rozmów, 
żółciutkie kulki kurczątek... W nocy te 
magnesiki nie dały spać. 

Nawet na wykładzie następnego 
dnia Ola nie była tak uważna i sku- 

piona , jak zwykle. Niepokój wzra- 
stał z każdą chwilą. Myśl pracowała 

nad jednem: co robić? jak pomóc u- 
kochanemu, któremu coś się stało złe- 

o! 
” A kiedy znów listu nie znalazła, O- 
la nie wiedziała już, co robić. Przy- 
pomniała sobie słowa Idy: „jesteś nie- 
dołęga... trzeba być energiczną, jeżeli 
się kocha męża. 

— Ależ ja ko kocham! — szeptała 
wzburzona Ola — kocham i będę e- 
nergiczna... 

Ya TEN POZEZDRZE ZAETYOZE ROZSZ AE ZWZ DB RAJA REA DOO REA a 

Wydawca: Stanisiaw Mackiewicz. 

Wbiegła do swego pokoju, wzięła 
mały koszyczek, zapakowała trochę 
bielizny, ręczniki, potem napisała kart 
kę do Idy, o swym wyjeździe na ty- 
dzie i... pół godziny później stała w 
kolejce na dworcu. 

Z pieniędzy, przysłanych przez Bo 
rysa zostało jej jeszcze 50 rubli. Bile- 
ty tam i z powrotem po20 rubli, 10 
rubli zostawało na inne wydatki. 

— Wydam jego pieniądze dla nie 
go! — myślała z dziwnem uczuciem 
W Sercu. 

Nie wiedziała sama, co się z nią 
dzieje, ale pragnęła tylko jednego — 
być prędzej w Kijowie. dowiedzieć się 
—co się stało, dlaczego on nie pisze. 

Wcisnęła się do zapełnionego wa- 
gonu, pomiędzy starym robotnikiem, 
i staruszką — chłopką, jadącą do sy 
na do Kijowa. Na ławce przeznaczonej 
dla trzech osób, siedziało już po pięć. 
Gdy pociąg ruszył, s  zaturkotał po 
szynach, Ola uczuła ulgę. Więc już ju 
tro. dowie się czegoś. Wolała już teraz 
dowiedzieć się, że przestał pisać, bo 
mu się to znudziło, niż żeby mu się 
coś złego miało przytrafić. 

Oła w pośpiechu zapomniała ku- 
pić jedzenia na drogę, a przez długi 
czas nie było większych stacyj z bu- 
ietami. Przypomniała sobie zapóźno, 
że nawet nie jadła obiadu. 

Pocieszała się, że kupi coś w no- 
cy na większej stacji. 

A tymczasem jej sąsiadka zajadaia 
z apetytem jaja z chlebem i solone o- 
górki, a sąsiad posilał się chlebem z 
twarogiem. Nie były to te dawne cza- 
sy, kiedy częstowano chętnie w po- 
ciągu pasażerów, którzy nie mieli za- 
pasów: każdy miał za mało dla siebie! 

Ola starała się nie patrzyć na je- 
dzących. 

Mrok zapadał zwolna. 
lampki w latarniach wieczorne 
światło gasnącego dnia walczyło je- 
szcze z biało - żółtem światłem elek- 
trycznem. 

Równomierne kołysanie wagonu i 
miarowy stuk kół działały usypiająco. 
Głowa opierała się o zakurzoną drew- 
nianą ściankę i słodki sen ogarniał 
Olę. 

O dziewiątej godzinie pociąg za- 
trzymał się na większej stacji — „Bi- 

Zabielały 

  

Drukarnia „Słowa* 

riuza“. Ola poprosiła sąsiadów o dopil 
nowanie miejsca, a sama pobiegła do 
buietu.. Zjadła tam winigret ze śle- 
dzia, wypiła dwie szklanki herbaty i 
kupiła na drogę dwa obwarzanki. Wy- 
dało na to wszystko rubel i wróciła 
do wagonu już po drugim dzwonku. 
Mimo, że bardzo chciało się jej spać, 
nie zamknęła oczu prze całą noc. Zbyt 
ciasno było i niewygodnie, nie moż- 
na było oprzeć głowy - bez bólu o 
drewnianą ściankę. Wolała więc nie 
spać, i wspominać, marzyć... 

— Jak Borys zdziwi się na mój 
widok! Zapyta, poco przyjechałam? A 
co ja mu wtedy powiem? Że byłam 
niespokojna o jego zdrowie, ach, tak.. 
ale adres?... Trzeba będzie dowiedzieć 
się w biurze adresowem. Nie znam Ki- 
jowa... głupstwo, nie zginę! A jeżeli 
będzie wszystko w porządku, pójdzie- 
my razem oglądać Kijów, jak latem 
chodziliśmy po Odesie... 

Gdy podjeżdżali do Kijowa, sen- 
ność Oli i zmęczenie znikło bez šla- 
du. Pociąg jeszcze  pelznąt wzduż 
dworca, a Ola już stała pod szklanym 
dachem dworca i za chwilę špiesz- 

Zamkowa 2. 

  

nym krokiem wyszła na ulicę, rozpy- 
tując w kiosku po drodze, gdzie jest 
biuro adresowe. Wiedziała za chwilę, 
jakie numery tramwajów zawiozą ją 
do biura adresowego i gdzie się ono 
mieści. Oddała swój koszyczek na prze 
chowanie. żeby nie przeszkadzał i po- 
biegła na przystanek. Właśnie mijał ją 
zwolna autobus. Spojrzała na numeri 
wskoczyła. 

— Proszę mi powiedzieć, 
będzie ulica Korolenki. 

— Wysiądźcie przy Operze, — 
tłumaczył sąsiad. 

Przez bulwar wyjechali na ul. Le- 
nina. 

— Teraz wysiadajcie, — pointor- 
mował uprzejmy sąsiad. 

— Dziękuję. 
Energicznie przeciskała się ku wyj 

šciu. 
— Jak trafić do bura adresowego? 
— Idžcie prosto. Tam Bohdan 

Chmielnicki pokaże wam dom — to 
biuro adresowe. — zaśmiał się prze- 

chodzień. 
— A to daleko? 
— Ze cztery kwartały. 

kiedy 

Ola poszła pieszo. Czekanie na 
tramwaj zbyt się jej dłużyło.... 

Tu opera, a tam znowu jakieś rui- 
ny w ogrodzie, — wszystko ją inte- 
resowało, ale nie miała czasu ogla- 
dać. 

Sobór św.Zofji, a dalej na skrzyżo 
waniu dwóch ulic ukazał się Bohdan 
Chmielnicki. Rzeczywiście, ręką wska- 
zuje duży gmach: 

„Wydział Komunalny i Milicja”. 
— Tow. Milicjonerze, jak się wcho 

dzi do biura adresowego? — zagad- 
nęła. 

— Drzwi narożne, czwarte piętro. 
„Mamy jedenastą godzinę, biuro 

otwarte! A więc jestem u celu podró- 
ży! 
S Ola kupiła kartkę za 10 kopiejek i 

napisała: „Ogniow Borys Mikotaje- 
wicz, agronom. Kartka zniknęła w o- 
kienku. 

Jak wolno suną godziny, kiedy się 
czeka! 

Zegarek pokazuje, że czekamy ©- 
siem minut, a wydaje się nam, że to 
już cała wieczność minęła! 

(D. C. N.) 

  

Redaktor w 2.: Witold Tatarzyūskl 

4


