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Cerkiew prawosławna a ruchy narodow 
Cerkiew ' prawosławna w Polsce 

znajduje się w wyjątkowej sytuacji. 
Ma przedewszystkiem wielkie zadanie 
przed sobą. Musi organizować i na od- 
powiedni poziom wznieść życie religij- 
ne kiłku miljonów obywateli Rzeczy- 
pospolitej; musi wykształcić zastępy 
kapłanów, zdolnych do walki z gangre 
ną i sekciarstwęm; musi - wreszcie 
przygotowywać się do jakiejś wielkiej 
akcji, niemał ponownego krzewienia 
wiary chrześcijańskiej na terenach Bol 
szewii, gdyż upadek bolszewizmu wło- 
ży na Cerkiew w Rosji zadania ponad 
jej siły. 

/ Te wielkie cele mogą być motora- 
mi twórczej, religijnej pracy, którą u- 
łatwia większą niż w innych państ- 
wach niezależność Cerkwi w Polsce. 

Niema obawy, aby rząd polski stwo 
rzył urząd ober-prokuratora św. syno- 
du; łub uzałeżnił duchownych od władz 
policyjnych. Cerkiew w Polsce może 
pracować normalnie i spokojnie, hie- 
rarchja zaś ma autorytet i władzę bo- 
daj większe, niż było w Rosji. Porów- 
nać chociażby prawa i przywiłeje me- 
tropolity warszawskiego, któremu jak 
kardynałom, przysługuje tytuł jego e- 
minencji. 

Słowem, Cerkiew prawosławna w 
Polsce byłaby na drodze do rozkwitu 
i siły, gdyby nie miała kamienia.u no- 
gi w postąci wzajemnie się zwalczają- 
cych ruchów narodowościowych. 

Jak są niezdrowe pod tym wzglę- 
dem; .stosunki, dowodzi chociażby pe- 
wien niepokój i nieporozumienia wśród 
prawosławnych w związku z niedawna 
nominacją dwóch biskupów. 

Nominacja archimandryty Polikac- 
pa Sikorskiego, Ukraińca, czynnego, 
starego działacza narodowego, wywo- 
łała protesty ze strony prawosławnych 
Rosjan. Doszło do nieco gorszących 
scen. 

. Nominacja zaś trzydziestoparolet- 
niego archimandryty Sawy Sowieto- 
wa, Rosjanina, została przyjęta przez 
Ukraińców jako lekceważenie ich oraz 
ich kandydata, który sakrę biskupią 
otrzymał o tydzień później od bp. 
Sowietowa. 

Hierarchja Cerkwi w Polsce jest 
prawie wyłącznie rosyjska; wśród wier 
nych dwie wielkie grupy stanowią U- 
kraińcy i Białorusini (Rosjanie są ba: - 
dzo nieliczni i koncentrują się przeważ 
nie w miastach; kler szeregowy składa 
się z Ukraińców, Rosjan, Białorusinów 
(mała ilość) oraz „tutejszych*. 

Rzecz jasna, ż pozycja Rosjan, rzą- 
dzących Cerkwią, jest dość kłopotliwa 
ze względu na stałe ataki ze strony U- 
kraińców, Białorusinów, a nawet i po- 
kažneį ilości Rosjan, zwalczających 
„czarną sotnię*. To pokolenie dostoj- 
ników Cerkwi jest skazane na wymar- 
cie bez potomstwa: na gruncie pol- 
skim, na teologii Uniwersytetu War- 
szawskiego, nie da się wychować ta- 

kich kapłanów, jacy wychodzili z aka- 
demij Petersburga czy Kazania. Po kil- 
kunastu latach oblicze hierarchji, a i 
znacznych grup wiernych w Cerkwi w 
Polsce stanowczo się zmieni, ale w ja- 
kim kierunku? 

Częściowo niezawodnie nastąpi po 
lonizacja prawostawnych. Ten proces 
Wciąż trwa i robi coraz wyraźniejsze 
postępy. jest całkiem naturalny, jeżeli 
chodzi o „tutejszych*, potomków uni- 
tów, często mających tradycje szla- 
checkie. 

Zestawienie „Polak - Prawostawny“ 
<oraz częściej spotyka się w różnych 
aktach urzędowych i ankietach. W ze- 
szłym roku wileńskie „Nasze Wremia* 
„uderzyło z tej racji na alarm, zaznacza- 
jąciż dzieci prawosławne w szkołach 
wileńskich coraz częściej określają 
swą narodowość, jako polską. Gazeta 
wyraża oburzenie i zdziwienie z tej 
racji, zaznaczając, iż przecież nikt w 
Polsce nie zmusza nikogo do zmiany 
swej narodowości i żadnych korzyści 
z tej zamiany odnieść nie można... 
: Właśnie dlatego ten ruch postępu- 
je, że niema gwałtu i przymusu!.. I nie 
jest to zdrada narodowości rosyjskiej, 
tylko powrót do dawnych tradycyj, kie 
dy wyraz Polak, jednakowo dobrze о- 
znaczał Mazura, Litwina i Rusina. 

Jeżeli chodzi o współczesny prawo 
sławny, chociażby najbardziej rosyjski 
kler, i on ulega pewnej polonizacji, al. 
bo może europeizacji. 

Zmienił się nieco wygląd zewnętrz- 
ny (szczególnie jeżeli chodzi o woj- 
Skowych księży prawosławnych), u- 
trwalają się, pomimo protesty kleru ka 

tolickiego, tytuły proboszczów, kano- 
ników, prałatów itp. 

'ciele grecko-katolickim 

A nawet czołowy publicysta pra-- 
wosławny p. Vox, szczerze się oburzył, 
gdy jakiś publicysta użył tytułu „ar- 
chierej'* w odniesieniu do prawosław - 
nego dostojnika Cerkwi, którego „trze- 
ba“ nazywać arcybiskupem. 

A węc grecką nazwę, identyczną z 
łacińską, prawosławni zaczynają od- 
rzucać jako lekceważenie!... 

Polonizacja prawosławnych będzie 
postępowała systematycznie, ale bar- 
dzo powoli. Dziś już mamy tysiące pra 
wosławnych Polaków, za kilka lat bę- 
dziemy mieii Polaków-kapłanów pra- 
wosławnych, ale kiedy zobaczymy Po- 
laka-biskupa prawosławnego, trudno 
przewidzieć. Tymczasem miejsce ustę- 
pujacych Rosjan musi ktoś zająć. 

Już o tem myśią Ukraińcy i Biało- 
rusini. 

Właśnie 0 ruchu białoruskim w 
Cerkwi dziś mówi się całkiem głośno. 

Są ludzie, którzyby pragnęli zbia- 
łoruszczyć Cerkiew na naszych zie- 
miach — i to w sposób gwałtowny. 
Są inni, którzy ruch białoruski w Cer- 
kwi uważają za godzący w państwo 
polskie. 

Pierwsi chybą nie zdają sobie spra 
wy, ze straszliwych (dla wiary chrze- 
ścijańskiej i państwa polskiego) na- 
stępstw, któreby pociągnęła za sobą 
gwałtowna bialorutenizacja Cerkwi. 
Drudzy zaś — tak mi się zdaje, 

  

przeceniają niebezpieczeństwo ruchu 
białoruskego. 

Mówiąc o ruchach narodowych, 
które wyszły z zakrystji, wciąż wska- 
zujemy na dwa: na litewski i ukraiński, 
dlatego też nie chcemy trzeciego — 
białoruskiego. 

Mam wrażenie jednak, że ruchem, 
który naprawdę wyszedł z zakrystji, 
jest tylko jeden: litewski. Księża litew- 
scy, byli burzycielami świadomości na 
rodowej i szowinizmu Litwinów, księ- 
ża znajdowali się w pierwszych sze- 
regach, walczących i nie przebierają- 
cych w środkach, księża wreszcie w 
odpowiedniej chwili stanęli na czele 
szkół, banków, ministerstw, obsadzili 
stanowiska od pisarza gminnego do 
protesora uniwersytetu. 

Ale tego dokonać mógł tylko kler 
łaciński, bezżenny i już dlatego bar- 
dziej ruchliwy, energiczny: i odważny. 

Kler grecki — tak prawosławny, 
jak i unicki, — wskutek obarczenia licz 
nemi rodzinami, jest o wiele ostroż- 
niejszy i spokojniejszy i zwykle odzna- 
cza się wielką lojalnością wobec pań- 
stwa. 

Stan rzeczy w Małopolsce nie oba- 
la tej tezy. Przecież ruch ukraiński w 
Małopolsce był otaczany pieczołowitą 
opieką właśnie państwa, co ośmieliic, 
a później już rozzuchwaliło szary tłum 
parochów. Drugim czynnikiem, decy- 
dującym o rozwoju i sile ruchu ukraiń- 
skiego w Małopolsce, był zakon OO. 
Bazyljanów, zreorganizowany i wzmoc 
niony przez OO. Jezuitów. 

Bazyljanie tworzyli sztab wojujące 
go nacjonalizmu ukraińskiego i pokie- 
rowali całą walką. 

W chwili obecnej stosunki w Koś 
znacznie się 

zmieniły. Działalność odważnego i 
światłego ks. biskupa G. Chomyszyna 
dowodzi, że błędem z naszej strony by- 
łoby, uważanie całego kleru unickiego 
za antypolski i antypaństwowy. 

Na Wołyniu ruch ukraiński nie wy- 
szedł z zakrystji i z tą zakrystją pra- 
wosławną najczęściej nawet stacza 
walki. 

Więc, gdy się mówi o białoruteni- 
zacji Cerkwi, trzeba pamiętać, że kler 
białoruski nie mógłby odegrać tej roli, 
co litewski, czy ukraiński — katolicki. 
Chybaby wszyscy Białorusini przeszli 
na katolicyzm, zrobili z obrządku 
wschodniego kościół. narodowy biało- 
ruski i upoważnili OO. Jezuitów do re- 
alizowania programu, już wytkniętego 

w Kalendarzu białoruskim!... 
Bez księży bezżennych, bez biało- 

ruskich OO. Jezuitów lub Bazyljanów, 
wielkiego ruchu Białorusini nie zrobia. 
Nie znaczy to jednak, że nie wywołają 
zamętu. 

O to nietrudno. Liczne rodziny, 
przykuwające parocha do kawałka zie- 
mi, na którym siedzi, i robiące z niego 
lojalnego obywatela, pośrednio jednak 
przyczyniają się do rozdmuchiwania 
wszelkich ruchów. Chodzi o to, że ka- 
sta popowiczów dostarcza wielkiej i- 
lości wykolejeńców, ćwierć-inteligen- 
tów, o wybujałych ambicjach i niespo- 
kojnych charakterach. ; 

Ale to zjawisko nadprodukcji wy- 
kolejeńców wkracza w inną dziedzinę, 

Redakcji — 17..82, Administracji — 248. 

Opłata pocztowa ujszczena ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca,  Administrz- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogioszeń, 

  

OŚCIOWE 
bo jest cząstką zagadnienia wychowa- 
nia narodowego. 

Istniejący obecnie ruch białoruski 
w Cerkwi prawosławnej nie wykazuje 
ani siły, ani wielkiej żywotności, gdyż 
od początku nabrał cech bardzo niemi- 
łych, bo zdradzających ideową pustkę. 

Twórcą tego ruchu i głównym jego 
przedstawicielem, jest powszechnie, 
choć nie zanadto chlubnie, znany du- 
chowny, A. Kowsz. Ten dość egzoty- 
czny kapłan, ubierający się „po cywil- 
nemu“ i mający w swej przeszłości 
wcale szpetne karty, doprowadził do 
stworzenia białoruskiego centralnego 
prawosławnego komitetu, jednoczące- 
go wszystkie poważniejsze organizacje 
białoruskie. 

Działalność tego komitetu polegała 
na wydawaniu najpierw jednodniówek 
(„Procz z lichazielem*, „U imia prau- 
dy“), później zaś czasopisma „Świe- 
tacz Bietarusi“. 

W publikacjach tych, w sposób nie * 
słychanie brutalny i ordynarny, kryty- 
kowany był arcybiskup Teodozjusz i 
cały konsystorz wileński. 

Pijaństwo, rozpusta, przekupstwo, 
złodziejstwa i inne piękne czyny, mają 
charakteryzować wileńskich dostojni- 
ków Cerkwi prawosławnej, którą nale- 
ży zbiałorutenizować, aby uratować od 
ostatecznej ruiny. Uratować rzecz ja- 
sna, może tylko o. Kowsz. 

Ta samobójcza akcja Białoruskiego 
Komitetu, spotkała się ze strony całe- 
go duchowieństwa z potępieniem i o- 
kreśleniem, jako „robota kainowa'. Za 
protestowało i społeczeństwo białorus- 
kie, które zaczęło wydawać — „Со!а5 
prawasłaunaga Bietarusa“, przeciwsta- 
wiając się rozkładowej akcji Komitetu 
Centralnego. 

Dziś więc o ruchu białoruskim w 
Cerkwi mówić poważnie nie można. 
Głównym reprezentantem tego ruchu 
jest pomimo wszystko, osławiony o. 
Kowsz, bohater „Hromady*, człowiek 
bez najmniejszego wykształcenia teo- 
logicznego, lecz wyjątkowo obrotny. 

O. A. Kowsz jest współpracowni- 
kiem takich pism, jak „Woskresnoje 
Cztienje'* (organ metropolity Dyonize- 
go), oraz „Za sobornist* (organ tow. 
im. P. Mohyły). 

Ostatnio, wbrew gwałtownym pro- 
testom parafjan, (Rosjan i Białorusi- 
nów) otrzymał nominację na wikarju- 
sza cerkwi św. Mikołaja w Wilnie, któ 
rej proboszczem jest człowiek, najbru- 
talniej i najuporczywiej szkalowany 
przez nowego wikarjusza. 

Mimowoli nasuwa się takie zesta- 
wienie. Organ metropolity Dyonizego 
oburzył się na katolickiego dziennika- 
rza, który nazwał „„archierejem" jakie- 
goś prawosławnego biskupa i nato- 
miast metropolita daje awans duchow- 
nemu, który publicznie szkalował 
„Chwiadosa“ bez żadnych tytułów, na 
wet archierejskiego!... 

Oto piękne dwie miary! 
Inteligencja białor., grupująca się 

koło pisma „Gołas* nie ma sił do pro- 
wadzenia akcji zaczepnej i cały wysi- 
łek skierowuje na to, aby dowieść, iż 
niema nic wspólnego z Komitetem Cen 
tralnym. 

Białorutenizacja Cerkwi w obecnym 
momencie, a i w bliskiej przyszłości, 
otworzyłaby drogę do większych stano 
wisk tylko jednostkom najmniej war- 
tościowym. 

Skutkiem tego, byłby gorszący za- 
męt(to, co dziś obserwujemy wśród 
parafjan cerkwi św. Mikołaja) i upa- 
dek religijności. 

Mam wrażenie, że uczciwi Białoru- 
sini, zdają sobie z tego sprawę i nie 
dążą do radykalnych reform w tym 
kierunku. 

Różne zaś projekty teoretyków, pra 
gnących uszczęśliwić _ Białorusinów 
dziełem ponad ich siły, — poważnie 
traktowane być nie mogą. — W. Ch. 

  

PREZYDENT UŁASKAWIŁ SKAZA- 
NEGO NA ŚMIERĆ. 

ŁÓDŹ. PAT. — Wczoraj późnym 
wieczorem nadeszła tu wiadomość, że 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej uła- 
skawił sprawcę zamachu na kasę na 
dworcu kolejowym Łódź-Kaliska Wła- 
dysława  Mendreckiego, zamieniając 
mu karę śmierci na bezterminowe cię- 
żkie więzienie. 
ONO ÓW AŚ UG JI 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓ6KNIE. 
— KUrUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
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BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot 
SIŁNIAKONIE — Butet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckjego — 
UĄBROWICĄ (Poiesie; — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE 
URODNO 
HORODZIEJ A 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy —- 
KLECK -- Skiep „Jedność* 
LIDA — ul, Sa ka 15 — > 
MOŁODECZNO — księgarnia T- 
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Zwierzyński, 

STAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — m. Ratuszowa —- Księgarnja Jazwfńskiega, | 
NOWOGKODEK — Kicek St, Michalskiego, Е 
'+-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnjia T-wa „Ruch“, 
USZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — 
POSTAWY — Ksjęgarnia Poiskijej Macjerzy Szkolnej, 
sTUŁPCE — Księgamia T-wa „Ruch”, 

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

ST, ŚWIĘCIANY — M Lewin —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8 

WILEJKA POWIATOWA — 1, Mickiewicza 24, F, juczewska. 

WARSZAWA -—- Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 

St,” Bednarski, 

| BLE PROLAKOCZTWI 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numierach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drožej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cytrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Admiujstracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą 
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BUKARESZT. PAT. — Dziś ogło- 

szono urzędowy komunikat o pobycie 

Marszałka Piłsudskiego w Rumunji. 

W powrotnej drodze z Egiptu do 

Polski, zatrzymał się Marsz. Piłsud- 

ski przez kilka dni w Rumunji, gdzie 

był przyjęty przez króla. Marszałek od 

wiedził również Falticeni, celem obję- 

cia szefostwa 16 pułku piechoty. Mar- 

szałek spotkał się z premierem oraz 

Marszałek 

       

być przez Administrację z 

  

ministrami spraw zagranicznych i skar 

bu, przyczem rozważano całokształt 

spraw politycznych obu państw i osią- 

gnięto całkowite porozumienie we 

wszystkich dziedzinach, ' dając nowy 

dowód, że polityka Polski i Rurnunji, 

oparta na ścisłym sojuszu, łączącym te 

państwa, rozwija się w stałej harmo- 

nijnej współpracy. 

Piłsudski 
OBEJMUJE SZEFOSTWO 16 PUŁKU RUMUŃSKIEGO 

BUKARESZT, (Pat). Marszałek 

Piłsudski odjechał do Faiticeni 

celem objęcia ofiarowąnego mu 
przez króla szefostwa 16 pułku 

piechoty. Marszałkowi towarzy- 

szą poseł Szembek, attache woj- 

skowy ppłk. Michałowski i przy- 

dzielony do króla dr. Skupiewski. 
Na dworcu żegnali Pana Mar- 

szałka imieniem króla marszałek 
dworu gen. lliasievici, premjer 

Jorga, wyżsi przedstawiciele 

władz cywilnych i wojskowych, 

członkowie poselstwa oraz przed- 
stawiciele kolonji polskiej. 

FALTICENI. PAT. Marszałek 

Piłsudski przybył do Falticeni celem 

objęcia szefostwa 16 pułku piechoty ru 

muńskiej jego imienia. Stacje, przez 

które przejeżdżał pociąg p. Marszałka, 

udekorowane były flagami polskiemi i 

rumuńskiemi, oraz zielenią. Gromadzi- 

ły się na nich w czasie przejazdu po- 

ciągu liczne tłumy. Do wagonu p. Mar 

szałka zgłaszały się delegacje, składa- 

jąc kwiaty. Pociąg udekorowany był 

kwiatami i zielenią. W Falticeni wycho 

dzącego z wagonu Marszałka powitał 

na peronie dowódca korpusu gen. To- 

descu, dowódca dywizji gen. Florescu, 

dowódca brygady gen. Jonescu i do- 

wódca pułku płk. Kaintz oraz prefekt 

qempescu i burmistrz miasta Tatos, 
który wręczył p. Marszałkowi chleb i 

  

OBRADY ROZBROJENIOWE w GENEWIE 
GENEWA. PAT. — Na początku 

czwartkowego posiedzenia komisji głó 
wnej konierencji rozbrojeniowej dele- 
gaci Kanady i Norwegji poparli pro- 
jekt rezolucji Stimsona w sprawie znie 
sienia pewnych rodzajów broni. Na- 
stępnie zabrał głos delegat francuski 
Paul-Boncour, który oświadczył, że 
Francja jest także zwolenniczką ogra- 
niczenia jakościowego zbrojeń, ale wy 
powiada się nie za zniesieniem, lecz 
oddaniem do dyspozycji Ligi Narodów 
a to dlatego, że chce wzmocnić Ligę 
Narodów. 

Dalej Paul-Boncour podkreśla nie- 
możność uczynienia wojny bardziej hu 
manitarną. Dla żołnierza przyszłej woi 
ny będzie rzeczą obojętną, czy zosta- 
nie on zabity pociskiem, pochodzącym 
z armaty ciężkiego kalibru, czy grana- 
tem ręcznym, czy też zwykłym bagne- 
tem. 

W dalszym ciągu przemawiał Gib- 
son, który polemizował z argumenta- 

mi, wysuniętemi przeciw propozycji a- 
merykańskiej, oraz przeciw wnioskowi 
angielskiemu. Gibson zaznaczył, iż 
rząd Stanów Zjednoczonych bynaj- 
mniej nie zamierza wykluczyć innych u 
kładów między grupami państw dla 
wzmocnienia bezpieczeństwa. Współ- 
zależność obrony nie będze przesądzo- 
na przez rezolucję, zaproponowaną 
przez Simona. Komisja winna powziąć 
pierwszą decyzję co do zbrodni agre- 
sji. To też Gibson udzielił całkowitego 
poparcia propozycji Simona. Delegaci 
Irlandji, Indyj, Holandji, Portugalji, 
Chin i Szwecji poparli propozycję an- 
gielską. 

Ostatni przemawiał Litwinow i wy- 
„powiedział się za rezolucją Simona. 

Zamykając posiedzenie, przewodni 
czący zaznaczył, że wniesienie nowego 
projektu rezolucji stwarza nową sytu- 
ację, wobec czego dyskusja musi być 
kontynuowana. Dalszy jej ciąg odbę- 
dzie się w piątek. 

  

Nowy protest Niemiec w sprawie Kłajpedy 
BERLIN. AT. — Z Genewy dono- 

szą: wczoraj delegat niemiecki złożył 
przedstawicielom mocarstw, które pod 
pisały konwencję kłajpedzką, notę pro- 
testącyjną, przeciwko  zarządzeniori 

dyrektorjatu Simajtisa, zmierzającym 
rzekomo do wywierania nacisku na lu- 
dność w czasie wyborów do sejmu kra- 
jowego. 

  

_MOŁOTOW 0 SYTUACJI w MANDŻURJI 
MOSKWA. PAT. — Na otwartym 

wczoraj 9-tym kongresie sowieckich 
związków zawodowych wielkie prze- 

mówienie polityczne wygłosił Mołotow 

który omówił rolę i zadania związków 

robotniczych przy wykonywaniu pierw 

szego i wykonaniu drugiego płanu pię- 

ciołetniego. 

Przechodząc do sytuacji między- 

narodowej ZSSR., Mołotow zaznaczył, 
że wydarzenia na Dalekim Wschodzie 

i atmosiera międzynarodowa w jej ca- 

łokształcie winny ściągnąć uwagę mas 
robotniczych Rosji sowieckiej. Wyda- 
„rzenia te wymagają niezwykłej czuj- 
ności w odniesieniu do imperjalistycz- 
nych planów wojennych i groźby po- 
koju powszechnego. | 

— Em —— 

Ogromna katastrofa powodzi w Jugosławji 
WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki wiedeńskie 

donoszą z Białogrodu, że sytuacja na tere- 
nach, objętych powodzią, kształtuje się co- 

„raz krytyczniej. Skutkiem gwałtownych desz 
czów, które spadły wczoraj w Bośni, Slowe- 
nji i Wojewodzinie, poziom wody w rzekach 
znowu podniósł się bardzo gwałtownie. Wo- 

dy przerwały w wielu miejscach tamy, wsku 

tek czego zalanych zostało dalszych 50 tys. 
ha. uprawnej roli. Większa część Macwy, 
najurodzajniejszej okolicy  Jugoslawji, row- 
nież znajduje się pod wodą. 

„ Wieś Syrmska Raca ubiegłej nocy zosta- 
ła nawiedzona katastrofalną powodzią. Mia- 

nowicie — około północy przerwana została 

główna tama i woda zalała wieś z taką 
  

gwałtownością, że wszystkie domy zawaliły 

się. Część mieszkańców katastroia ta zasko- 
czyła we śnie. Wysłane na ratunek oddziały 

wojskowe zdołały większą część zasypanych 
uratować, lecz wiełu z nich jest Ižeį lub cię- 
żej rannych. Dotychczas brak 10 osób. Przy- 
puszczają, że poniosły one śmierć. W całej 

„wsi ani jeden dom nie oparł się naporowi 

wody. Również i pod Białogrodem sytuacja 
przedstawia się krytycznie. Woda w Dunaju 
podniosła się o dalszych 80 cm., co stanowi 
wielkie niebezpieczeństwo dlą przedmieść 

Białogrodu, które znajdują się w miejscach 
niżej położonych. Białogród jest ze wszyst- 

kich stron załany wodą. Połączenia kolejo- 

we są zerwane. 

„we i 

mjieniane dowołnje, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
  

gi Marszałka Piłsudskiego w Rumtnji 
soi. Na dziedzińcu koszar Marszałek 

dokonał przegiądu pułku. Dowódca puł 

ku wygłosił przemówienie, oświadcza- 

jąc, że pułk oddaje się w wierną służ- 

bę swemu szefowi, poczem Marszałek 

przyjąt defiladę pułku. Po uroczystości 

odbyło się w kasynie pułku przyjęcie, 

podczas którego pułk ofiarował Mar- 

szałkowi złotem haftowany mundur 

pułkowy. 

Francja a umiędzyna- 
rodowienie lotnictwa 

MEMORANDUM DELEGACJI 
FRANCUSKIEJ 

GENEWA (PAT). — Delegacja 
francuska złożyła memorandum w 
sprawie umiędzynarodowienia lotnic- 
twa cywilnego transportowego. Me- 
morandum to formułuje szczegółowo 
propozycje,.w jaki sposób umiędzyna- 
rodowienie lotnictwa cywilnego ma 
być przeprowadzone. 

Na wstępie memorandum przypo- 
mina łatwość, z jaką samoloty cywil- 
ne mogą być przerobione na wojsko- 

wynikającą stąd konieczność 
zapobieżenia, aby lotnictwo cywilne 
nie służyło dla celów wojskowych.— 
Zdaniem delegacji francuskiej, jedynie 
skutecznym sposobem jest umiędzyna- 
rodowienie lotnictwa cywilnego trans- 
portowego. Pozwoli ono, przy jedno- 
czesnem przyznaniu Lidze Narodów 
prawa rekwizycji w stosunku do umię- 
dzynarodowionych samolotów trans- 
portowych, na redukcję w dziedzinie © 
łotnictwa wojskowego, pozatem z pun 
ktu widzenia gospodarczego umiędzy- 
narodowienie lotnictwa cywilnego u- 
sunie niepotrzebną konkurencję i po- 
zwoli na zmniejszenie subwencyj pań- 
stwowych. Memorandum formułuje na 
stępnie konkretne propozycje. ` 

Samołoty transportowe, przekracza- | 
jące pewne rozmiary, które ustalone 
będą przez konferencję, stanowić bę- 
dą mogły własność jedynie organów 
międzynarodowych. Organy te będą 
mogły nosić nazwę międzynarodo- 
wych unij transportów powietrznych. 
Na każdym kontynencie będzie w za- 
sadzie jedna unja. Unje decydować | 
będą w tworzeniu zmian i zniesieniu 
linij powietrznych, udzielałyby one to- 
warzystwom międzynarodowym kon- 
cesji na eksploatowanie tych linij о- 
raz kontrolowałyby tę eksploatację — 
Wreszcie rozdawałyby obstalunki na 
materjał. Administracja każdej unji 
byłaby w rękach zgromadzenia, rady 
i dyrekcji, przytem na zgromadzeniu, 
któreby decydowało o linjach powie- 
trznych, byłyby reprezentowane wszy- 
stkie państwa, należące do unji.. 

Państwa, należące do unji, musia- 

łyby zobowiązać się do nierekwiro- 
wania samolotów międzynarodowych i 
do ułatwienia wykonywania prawa 
rekwizycji Ligi Narodów. 

      

    

  

„lustr. Kurį. Codz.* ma największy w 

Polsce nakład i jest zresztą znakomicie re- 

dagowany. To, co powiemy niżej, nie godzi 

więc w to pismo, lecz wogóle w niski po- 

ziom orjentowania się u nas w polityce za- 

granicznej. Oto bowiem, co czytamy w ar- | 

tykule wstępnym „LK.C.“, podpisanym 

„Pom.“. 
Sfaszyzowane ostatecznie Niemcy staną : 

się zresztą bardzo do stalinowskiej | 
Rosji, która przecie nie ma także nic wspól-- 
nego ani z k lem, ani z socjalizmem 
nawet, ale. jest tworem nowym, w którym 
wielki program socjalistyczny jest tylko le-- 
gitymacją moralną dla skrajnego nacjonaliz- 
mu i kapitalizmu państwowego. Niemcy | 
hitlerowskie nietylko nie oddałą się od Ro- 
sji, lecz przeciwnie, zbliżą się do niej bar- | 
dziej, niż mógł to osiągnąć jakikolwiek nie- 
miecki rząd demokratyczny i „3 

ny. 3 
Twierdzenie, że w  Sowdepji panuje | 

„Skrajny nacjonalizm” jest taką bzdurą, że. 
nie rozumiem, z jakich pobudek wychodzi 
autor artykułu, aby tak czytelnika dezorjen- | 
tować. Co zaś do hipotezy, że hitlerowskie 2 

Niemcy zbližą się do Rosji, to byłoby not | 

malne, aby tego rodzaju zdania wygłasza- 
ne były przez najgorszych pesymistów i 
defetystów. 

Dobra sytuacja Polski jest prze- 
cież zupełnie zależna od rozlužniania | 

się stosunków pomiędzy Berlinem, a Mo- | 
skwą. Tak było zawsze, tak jest i teraz. 
Hitlerowcy mają zbyt poważne niebezpie- 
czeństwo komunizmu u siebie w domu, aby 
się mogli decydować na karkolomną polity- | 
kę filo-bolszewicką. Poco więc urajać sobie 

niebezpieczeństwa, które nam nie grożą? 
— — EA 

 



  

„ wiežlišmy na 2,8 miljardów 

MYŚLI ŻOŁNIERZA I ROLNIKA 
o naszej gospodarce 

IX 

Zkolei przechodzimy 
chlewnej+i bydła. 
nie na głowę iudn 
a wywoziliśmy zwierząt i wytworów 
zwierzęcych więcej aniżeli przywozili- 
śmy w latach 1924-25 — 1928-29 — 
przeciętnie rocznie na sumę 327 miljo- 
nów złotych. Jeżelibyśmy wszystko, 
co produkujemy, spożyli u siebie, to 
roczne spożyćie zwiększyłoby się na 
głowę ludności o 6—7 kg. mięsa (owe 
10,5 — 24 — 25 kg. na głowę lud- 
ności, co jest znikomo mało w porów- 
naniu ze spożyciem w innych pań- 
stwach, zkolei przechodzimy do omó- 
wienia sprawy cukru. Wywozimy po 
cenie tak niskiej, że cena eksporto- 
wa pokrywa zaledwie trzydzieści kil- 
ka procent kosztów produkcji. Wywo- 
ziliśmy w latach 1928, 1929, i 1930 
kolejno 185,000 tonn, 286,000 tonn, i 
384,000 tonn. Przeciętnie w latach 
1925 — 1929 spożywaliśmy rocznie 
317,000 tonn, co wynosiło na głowę 
ludności 10i pół kg. Gdyby cały 
wyprodukowany cukier pozostał w 
kraju, spożycie zostałoby podwojone, 
a wieś mogłaby spożywać zamiast 1 i 
pół kg. rocznie, dwukrotnie więcej, a 
pozatem nie byłoby tego krzywdzące- 
go handlu, na którym tuczą się mię- 
dzynarodowi handlarze. 

Takie rozumowanie wydaje się 
może nierealnem. Cóż z tego, że chce- 
my zwiększyć spożycie, gdy niema na 
to środków? A prócz tego wywóz 
jest potrzebny celem otrzymania ob- 
cej waluty, niezbędnej w życiu pań- 
stwowem. 

Bardzo ciekawe dane w tej spra- 
wie podaje rocznik statystyczny za 
rok 1931. Dowiadujemy się z niego, 
że w ciągu 10 lat wywieźliśmy zagra 
nicę zboża, zwierząt, cukru, i innych 
produktów rolnych więcej, niż przy- 

złotych. 
Badamy, na co poszły sumy, uzyska- 
ne z tego eksportu, i dowiadujemy 
się, że w tym samym okresie kupili- 
śmy bawełny na 2,100 miljonów, juty 
za 200 miljonów, wełny za 1300 mi- 
ljonów, a odzieży, skór, innych su- 
rowców i półfabrykatów na zgórą11 
miljarda. 3 

Jeżeli porównamy te liczby, to za- 
baczymy, że kupiliśmy więcej, niż 
sprzedaliśmy. — A więc ze szkodą 
dla własnego spożycia sprzedaliśmy 
produkta, które nam były potrzebne, 
by kupić takie surowce, które mogli- 
byśmy sami wyprodukować. — Czy 
tranzakcja taka ma cechy korzyści e- 
konomicznej?! Czy Skarb Państwa 
zarobił na tem? 

Czy taką politykę ekonomiczną 
możemy nazwać celową? — Czy na- 
wet najbogatszy Skarb Państwa mo- 
że ją wytrzymać? — Czy najwyższa 
kultura rolna w tych warunkach mo- 
że nie zbankrutować? 

Nasz wybitny ekonomista profesor 
Adam Krzyżanowski w swojej książ- 
ce „Gosodarstwo i polityka', uzasad 
niając tezę, že doplyw obcych kapita- 
łów do Polski jest pożądany, mówi: 

do trzody 
Spożywamy rocz- 
ści 18,5 kg. mięsa,    

       

4 „jest to naoliwienie maszyny“. 

Jestem innego zdania. Naoliwienie 
maszyny dobrem jest wtedy, gdy ma- 
szyna jest dobrze zmontowana i 
sprawnie funkcjonuje: Nasza maszyna 
w postaci rolnictwa nie jest zmonto- 
waną i w tym wypadku nasuwa się 
inne określenie, które obrazuje oliwie- 
nie „dziurawego worka“. 

Dużo straciliśmy, oliwiąc taką ma- 
szynę, szczególnie, że oliwa była dro 
ga. Oliwa wlana do takiego worka, 
natychmiast  vwypływała zagranicę 
wzamian za bawełnę, jutę, lub inne 
surowce, albo do depozytów banków 
szwajcarskich. A więc widzimy, że im 
więcej było tej oliwy, tem jest go- 

Z teatrów wileńskich 
JUBILEUSZ WYRWICZ-WICHROW- 

SKIEGO 

Prezydent miasta Folejewski posta 
nowił uczcić 10-lecie pracy aktora 
Wyrwicz -Wichrowskiego w Wilnie. 
Słusznie. Teatr też był wypełniony po 
brzegi. Wyrwicz-Wichrowski wybrał 
na ten benefis swój sztukę. Flersa i 
Caillaveta, komedję „Miłość czuwa”. 
Dlaczego ją wybrał? Dlaczego ją to, 
komedję tę, francuską, obdarzył spe- 
cjalną miłością? Dlaczego w ten 10-le- 
tni uroczystościowy dzień zapragnął 
być bohaterem sztuki, zresztą zręcznie 
sfastrygowanej ipo parysku? Czy nie 
dlatego, że w postaci Walentyna odnaj 
duje siebie? 

Wyrwicz jest artystą z Bożej Łaski 
i ma te szalone delikatności w stosun- 
ku do sztuki i sposobu podejścia do 
sztuki, które są jego właściwością. Dla 
Wyrwicza sztuka teatralna jest zawsze 
kwiatem. Obchodzi się też z tym kwia 

tem, jak z najczulszą, najbardziej deii- 
katną kochanką. Znamy ten film Cha- 
plina, ostatni, w którym wielki aktor 
filmowy siebie, ludzkie swoje serce 
odtwarza. Biją go, kopią, a on wciąż 
z tem swojem sercem. W „Światłach 
wielkiego miasta* drga Chaplin naj- 
bezpośredniejszy i najprawdziwszy. Ko 
cha się w ślepej kwiaciarce. I cóż że 
ta kwiaciarka wyleje tę wodę w jego 
stronę zadumanego, lub przy końcu 
przejdzie nad nim do porządku, skoro 

rzej. Obecnie ołiwa ta nosi 
„zadłużenie rolnictwa*. 

Mojem zdaniem, kapitały zagranicz- 
ne zrobiły dużo zła u nas, a szczegó|- 
nie w rolnictwie. I nietylko dlatego, 
że zautomatyzowały i zmechanizowa- 
ły jak szewiectwo Bata, albo telefony 
warszawskie nasze życie, pozbawiając 
ludzi, pracy, i nietylko dlatego, że 
były czynnikiem  nieoględnego zadłu- 
żania się rolnika, lecz szczególnie dla 
tego, że pod hasłem rzekomo zachod- 
niej kultury, wniesły rozdźwięk mię- 
dzy miastem a wsią, przeciwstawia- 
jac jednych drugim i wnosząc zwąt- 
pienie, że rolnictwo jest podstawą 
Polski. 

W polityce ekonomicznej ścierają 
się dwa poglądy, dwa kierunki: 

nazwę: 

1) To wolny handel. To liberalizm у 
otwartych granic. To jak największy 
wywóz i przywóz towarów, to naj- 
większe zaangażowanie cudzych kapi- 
tałów, wszystko jedno, skąd one po- 
chodzą, to preferencja przemysłu i 
han 'dłu, to dalszy . postęp „kultury *. 
To ideał miast wraz z jedną dwudzie- 
stą proc. narodu. To „naoliwienie“ 
maszyny. To kult materji i cudzej 
waluty. ь 

2) To protekcjonizm. To zamknię- 
cie granic celnych i zorganizowanie 
rynków własnych. Obchodzenie się 
bez obcych kapitałów i montowanie 
i oliwienie rolniczej maszyny własne- 
mi siłami i środkami. Chodzenie nie 
w pożyczonem, a we własnem choć 
gorszem ubraniu. To obniżenie stopy 
życiowej. To ideały rolnicze wraz z 
%, narodu. To kult człowieka i ziemi. 

Były minister Przemysłu i Han- 
dlu, obecny dyrektor państwowej fab- 
ryki nawozów sztucznych, p. Euge- 
njusz Kwiatkowski, w pięknej, głębo- 
ko ujętej, pełnej odczucia naszych 
błędów historycznych swej pracy 
„Dysproporcje* — łączy  teraźniej- 
szość z naszą przeszłością. W .przeniy 
śle i handlu widzi postęp kultury i 
cywilizacji, dwa odcinki naszego kra- 
ju Śląsk i Gdynię uważa za najważ- 
niejsze. — Porównywuje Polskę z za- 
mkniętym ze wszystkich stron balo- 
nem, mającym wylot tylko na morze. 

Przeszłość... Autor dużo ma słusz- 
ności. Niezawsze nasza przeszłość by- 
ła świetną. — Obok dni chwaiy, inie- 
liśmy dużo dni żałoby. — Daliśmy się 
okroić terytorjalnie, by potem stracić 
byt swój niepodległy. 

Mieliśmy w historji możnowład- 
ców, wiemy, jak często ich rola była 
destrukcyjną. : 

Dzisiaj już ich niema. Zastąpili ich 
miejsce inni władcy. Nazywają się syn 
dykaty przemysłowe,  kartele, trusty, 
kapitały międzynarodowe. Wpżyw ich 
na państwo jest niemniej złowrogi, niż 
ich zanarchizowanych poprzedników. 
Tamci trwonili ducha narodowegt, о- 
becni trwonią jego materję. 

Wspólną cechą przeszłości i te- 
raźniejszości jest stosunek do wsi. — 
Jak ongis, tak i teraz została ona 
gatelizowana, opuszczona, zap” 
na. Coprawda, teraz niema pańszczyz- 
ny, mamy nawet bardzo demokratycz- 
ną ochronę pracy, która jednakż= nie 
chroni pracy rolnika przed wyzyskie:n 
przemysłu i handlu. 

Lucjan Żeligowski. 

   

  

KWINTO PRZYZNAŁ SIĘ DO ZDEPONO- 
WANIA PIENIĘDZY NA ŁOTWIE. 
WARSZAWA. PAT. — jak podaje pra- 

sa, aresztowany bankier Kwinto porzucił do- 

tychczasową metodę wobec władz śledczych 

i przystąpić miał wczoraj do składania rze- 
czowych zeznań. Przyznał się on do ukrycia 
depozytów, wartości kilkuset tysięcy złotych 
w jednym z banków na Łotwie. Wyniki ze- 

znań trzymane są w tajemnicy. 

    

znowu wzrok odzyska. Na dnie Cha- 
plina jest esencja bytu, która może 
być tak sformułowana, jak w tym fil- 
mie, który na nas wszystkich działa 
wstrząsająco. Bo gdzież jest człowiek, 
któryby mógł przejść ponad Chapli- 
nem, jego demoniczną sugestią, finezją 
finezji serc? 

Wyrwicz-Wichrowski ma to „cos“ z 
Chaplina, co stanowi rolę Walentyna 
w sztuce obu paryskich pisarzy. | 
tu jest to serce pragnące żyć, pułso- 
wać, roztworzyć skrzydła, lecieć. Rów- 
nocześnie jest ten deszcz zimnej wody, 
co chwila, który każe zamknąć się. jak 
w budzie ślimaka. Ale kto wytrzyma 
długo w tej budzie? Już są macki, już 
głowa wygląda. Może będzie wreszcie 
słońce. Bęc. Znowu woda zimna, okrop 
ny strumień, zmuszający uciec, wrócić 
do domku. Ma Wyrwicz to, co i Cha- 
plin, delikatność delikatności serca, a 
zarazem samowiedzę potworną, że raz 
wraz idzie mróz i zważyć musi kwia- 
ty. 

Sztukę ,,„Miłość czuwa* wybrał za- 
tem Wyrwicz jako suitę, w której 
wypowiedzieć się może i musi. Zako- 
cha się, bohdanka  odtrąci jego 
afekty. — Woda zimna chlušnie 
potwornie. Los czyni to naigrawanie 

nie kończące się a stanowiące bolesny 
tasiemiec. 
3 Mamy zatem na scenie Wyrwicza, 
jak go znamy. Mamy go tak, jak jest 
w najgłębszej swojej istotności stwo- 
rzony. Mamy jego reakcję, nawet wzło 
ty.  Wychyla się do słońca, coraz 

S LOC Wa 

TRAGICZNY OKRĘT „CHACO“ 
HAMBURG. PAT. Kapitan okrętu 

„Chaco“ zwrócił się telegraficznie do władz 

niemieckich z prośbą 0 zezwolenie na u- 

mieszczenie w szpitalach niemieckich szere- 

gu jadących okrętem chorych więźniów poli- 

ty Stan większości chorych ma być 

bardzo ciężki i wymagać ma natychmiasto- 

wego umieszczenia ich w szpitalach. Pruski 

minister spraw wewnętrznych przyrzekł roz- 

patrzeć ewentualność tego rodzaju przerwy 

przy przewozie deportantów. 

HAMBURG. PAT. — Według iniormacyj 

urzędu marynarki Rzeszy, okręt argentyński 

    

    

„Chaco”, wiozący deportantów, ma przejeż- 
dżać dziś około godziny 17-tej przez kanał * 

Kiłoński. Przy przejeździe okrętu przez ka- 

nał podjęto środki ostrożności, aby uniemo- 

żliwić wydostanie się na ląd któremukolwiek 

z deportowanych. Okrętowi mają towarzy- 

szyć w kanale dwie łodzie policyjne. Okręt 

„Chaco“ nie jest okrętem marynarki argen- 

tyńskiej, jak to donoszono, lecz statkiem han 

dlowym, który został zakontraktowany przez 

rząd argentyński na czas przewozu depor- 

tantów i w tym okresie ma prawo do uży- 

wania argentyńskiej flagi wojskowej. 

Sprawa Dunikowskiego 
PARYŻ. PAT. — Dunikowski spodziewa 

się, że rokowania, nawiązane ze stroną prze- 
ciwną pozwolą mu na przeprowadzenie do- 
świadczenia w murach więziennych, gdyż 
nietylko w jego osobistym interesie, lecz i 
w interesie bankierów, którzy nabyli jego 

    

wynalazek, leży uniknięcie nadmiernego r0z- 
głaszania sekretu. Rokowania miały się już 
posunąć dość daleko. Przybycie do Paryża 
w przyszłym tygodniu bankierów londyńs- | 
kich może doprowadzić do porozumienia i 
wycofania skargi. 

Remont „Cieszyna” 
„HELSINGFORS. PAT. — Remont statku 

      

     

        

      
  

„Cieszyn* ostatecznie powierzono stoczni 
„Cristian Vuikan* w Turku 
awartego kontraktu prze 
stwowego „Żegluga Polska” mienioną 
stocznią, prace reparacyjne mają być ukoń- 
czone w całości do dnia 21 maja br. Stocznia 
przystąpiła niezwłocznie do wykonania zale- 
conych jej prac. jak się dowiadujemy, statek 
„Cieszyn** otrzyma cały nowy spód i szereg 
nowych żeber. Rozmiary uszkodzeń są więc 
dość znaczne. 

REPRESJE W SZKOŁACH 
MIŃSZCZYZNY 

Z Mińska donoszą, że na polecenie władz 

centralnych z 4 miejscowych szkół usunię - 

to Il profesorów narodowości białoruskiej. 

Powodem usunięcia nauczycieli były prawo- 

oportunistyczne tendencje i narodowe u- 

šwiadamianie uczniów. 

Również ma być dokonana czystka w 0- 

kręgu m im, gdzie już bawi specjalna 

sia, która przeprowadza lustrację szkoł 

  

  

  

  

ną. 

  

liezwykłe ultimatum Al Capone dó Hodyera 
ZWROT DZIECKA LINDBERGHA ZA ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA 

I PRZYRZECZENIA POLITYCZNE 
LONDYN. PAT. — Wieczorna ga- 

zeta londyńska „Star' ogłasza sensa- 
cyjną wiadomość o ultimatum, jakie wy 
stosował z więzienia Al Capone do 
Hoovera, w którem znany przywódca 
bandytów miał oświadczyć gotowość 
zwrotu dziecka Lindberghów  rodzi- 
com, o ile zostanie on natychmiast 
zwolniony z więzienia i darowana mu 
będzie kara 11 lat. Dziennik zaznacza, 
że wiadomość powyższą posiada z ta- 
kiego źródła amerykańskiego, iż wiaro 
godność jej nie budzi wątpliwości. U1- 
timatum Capone'a dowodzi, że dziecko 
znajduje się przy życiu i że Al Capone 
jest w mocy decydować o losie dziecka 

Ultimatum Capone — pisze dzien- 
nik — ma wszelkie cechy wymuszenia. 

Obecne zrozumiałe jest, dlaczego dzie- 
cko nie zostało zwrócone rodzicom, mi 
mo iż Lindbergh zapłacił uprowadzicie 
lom 50 tysięcy dolarów. Dziennik po- 
daje następujące szczegóły warunków, 
wymienionych w ultimatum, jakie Al 
Capone miał przesłać Hooverowi: 

1) Zwolnienie z więzienia i daro- 
wanie mu kary 11 lat więzienia za fał- 
szowanie zeznań podatkowych, 2) da- 
nie obowiązujących przyrzeczeń przez 
zarząd partji republikańskiej, że w ra- 
zie ponownego obrania Hoovera na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych re- 
publikanie nie będą usiłowali poddać 
rewizji lub uchylić klauzulę prohibicyj- 
ną w konstytucji amerykańskiej oraz 
przeszkadzać utrzymaniu obecnych wy 

Zagadkowa zbrodnia radjografa 
SENSACYJNY PROCES PRZED SĄ DEM PRZYSIĘGŁYCH W PARYŻU 

Niezwykle powikłaną sprawę ma obecnie 
do rozstrzygnięcia sąd przysięgłych w Pa- 
ryżu. Bohaterem tego sensacyjnego proce- 
su jest młody i elegancki radjograt jednej 

„z klinik w Paryżu. Henryk Gicquel, oskar- 
żony © morderstwo, 
żonie wśród bardzo 
ności. 

Morderstwo to jest epilogiem burzliwego 
i awanturniczego życia Gicquela. Juž w 19 
roku życia skazany był Gicquel za różne 
kradzieże. Potem kradł dalej i raz po ra- 
zu dostawał się do więzienia. Jeszcze przed 
wojną ożenił się z panną Konstancją Viltain. 
Ale nowa kradzież, jaką popełnił, rozdzieli- 

popełnione na swojej 
zagadkowych okolicz- 

ła na zawsze małżonków. Gicquel poszedł 
do więzienia, żona jego żyła początkowo z 
córeczką Raymondą bez żadnych środków 
do życia, potem przyjęła posadę bony. 

Gicquel został bandytą. Przyszłą wojna. 
Odbył ją spokojnie. Po wojnie ustatkował 
się. porzucił zawód bandyty i zaczął pra- 
cować. Udał się najpierw do Belgii, gdzie 
zabrał ze sobą swoją córkę Raymondę, pan 
nę liczącą już około 18 lat. Tam poznał a- 
kuszerkę pannę Monpert i żył z nią w dzi- 
kiem małżeństwie. 

Naraz wybuchł skandal. Córka jego Ray- 
monda urodział dziecko. Od kogo? Oskarży- 
ła potem o ojcostwo ojca. Nie mogąc dłu- 
żej wytrzymać przy ojcu, uciekła z dziec- 
kiem do matki, do Paryża. Przeniósł się tam 
wkrótce Gicquel wraz ze swoją kochanka, 
panną Monpert. 

Teraz nastąpił nowy zwrot w życiu Gic- 
quela. Żyjąc z kochanką, odwiedzał córkę 
i swoją legalną żonę, z którą zamierzał się 
nawet pogodzić i rozpocząć nowe życie. 
Naraz pewnego dnia w sierpniu ubiegłego 
roku, rozegrał się krwawy dramat. Gicguei 
zastrzelił swoją żonę w czasie samotnego 
spotkania z nią w kuchni domu, w którym 
pracowała jako bona. Aresztowano go i 0- 
sadzone w więzieniu. 

Gicquel przedstawią scenę morderstwa w 
bardzo zagadkowem świetle. Spotkał się ż 
żoną sam na sam w kuchni. Rozmawiali 
najpierw serdecznie, potem pili. Żona była 
dlań bardzo uprzejma, nawet ciiciała go u- 
wieść. Scenę usiłowanego uwiedzenia go 
przez żonę przedstawia Gicquei bardzo 
szczegółowo. 

W pewnej chwili zaczęli mówić o pan- 
nie Monpert. Żona nie chciała słyszeć o niej 
i rzucila pod jej adresem groźbę, że ją za- 
bije. Powstała wówczas gwałtowna kiótnia 
między żoną a Gicquelem. który stanął w 
obronie swej kochanki. W czasie kłótni Gi- 
cquel zastrzelił żonę. 

Sąd ma obecnie trudną sprawę do roz- 
strzygnięcia, ponieważ nikt nie był świad- 
kiem morderstwa. Sprawę kazirodztwa, po- 
pełnionego przez Gicqueła na córce, sąd na 
razie wyłączył z oskarżenia. Gicquel sądzo- 
ny będzie tylko za morderstwo, popełnione 
na żonie. Proces potrwa kilka dni i wywo- 
łuje ogromne zaciekawienie. 

Polityczna walka krupjerów w Sopotach 
GDAŃSK. PAT. — Kasyno gry w Sopo- 

tach jest terenem zażartej wałki pomiędzy 

krupjerami, należącymi do partji Hitlera, a 

pozostałymi pracownikami o utrzymanie 

swych stanowisk. Chodzi o to, że w związku 

okrutnie. mocniej. Los się nim bawi 
Nie można opowiedzieć wszystkiego. 
Trzeba to zobaczyć na scenie. Teatr 
jest od tego lub film, aby mówił to na- 
dające się powiedzieć co jest w roli 
Chaplina, 
tni. 

Był Wyrwicz blady (mimo swojej 
charakteryzacji) na scenie, kiedy prze 
mówił prezydent miasta, dyrektor Szpa 
kiewicz 1 imieniem kolegów rzetelnie 
Wyrzykowski. Mógłby tak łatwo te- 
atr wpaść do rzędu szmiry, ale jednym 
z tych, który nie pozwala, jest Wyr- 
wicz. Bezwzględnie jest czysty i u- 
czciwy w sztuce, zawsze i w każdej 
chwili. -Słowa špiete, krótkie, trafne, 

odważne, sprawiedliwe, oto wyrazy 
Wyrzykowskiego, naszego Konrada w 
Wilnie, we wszystkich odmianach i 
warjantach, skoro trzeba sięgać po o- 

lub w roli Wyrwicza w Lu- 

„gnie. 
Ma, według mnie, który obserwuję 

to, co się na scenie dzieje, Wyrwicz 
to podejście niezrównane do sztuki, 
które stanowi jego właściwość, nie- 
przekazalną, niedającą się naśladować. 
W Szekspirze dał kreację arcytrafną 
Malwolia. Tak chodził koło Szekspisa 
tak delikatnie rozmyślał, tak cichutko 

kontemplował i tak rzetelnie, że 
mu Duch Wielkiego Szekspira był 
szepnął, jak ma tego swego Malwolia 
kreować. Dużo widziałem Szekspira 
na świecie i więcej jestem opętany 
Szekspirem, niż kto myśli, ale tego, co 
widziałem w ,„Dwunastej nocy'* w kre- 
acji Wyrwicza, nie tak prędko zobaczę. 

z zamierzonem zmniejszeniem ilości krupje- 

rów, hitlerowcy dążą do utrzymania w ka- 

synie swych ludzi. Dotychczas z walki tej 

wychodza zwycięsko hitlerowcy. 
  

Na małą, mniejszą skalę w sztuce 
„Miłość czuwa' gdzie jest ten Walen- 

ty czy Walery. Było to niezrównane 
podejście Wyrwicza do sztuki teatru. 
Może nawet z pewnego punktu i więk 
sze podejście skoro Wyrwicz oddaje 
serce, wciąż to serce głodne, żądne, 
nienasycone na świecie. 

W sztuce Flersa i Caillaveta poza 
Wyrwiczem i Kamińską wszystkie bar- 
wy były mocno blade. Paleta była nie- 
wystarczającą, aby wzmocnić ton Wy- 
rwicza, pełny ton, jak się jemu widzi 
i jak mu talent podszeptuje. Kamiń- 
ska była żywa. 
*. Tego wieczoru miała niezrównaną 
chwilę. W naszych oczach rodziła swą 
kreację. Jak kwiat wiosną odurzony i 
słońcem, jak ostrogą zbudzony, tak 
Kamińska zaczęła czynić te wszystkie 
trele ptaka trafne, arcytrafne. Żyła. 
Dała ,Wyrwiczowi to, co mogła, siebie 
całą, naturę swą najgłębszą, bogatą, 
aby tylko sztuka podniosła głowę i 
rozwarła skrzydła. Przez całą zimę 
spała Kamińska, na scenie czyniąc esy 
i floresy jakiegoś letargu. Ale teraz 
ożyła cała, w każdej cząstce zbudzona. 

Radość, temperament, słońce, zaczęły 

musować w niej tak, że stała się nagle 

winem perlącem się bez przesady, upa- 
jającem równocześnie. Gdybyż i inne 
figury sztuki miały były artystyczne 
ognie i ze siebie dobyły to, co doby- 
te musi być, skoro jest twórczość i 
serce, które krzyczy za życiem. Nieste- 
ty, paleta bardzo była blada. Może 
Wołłejko, wielkolud na scenie, w for- 

sokich cen na napoje wyskokowe i pi- 
wo, 3) zgoda władz na rozszerzenie 
przez Ai Capone jego sieci, ogarniają- 
cej świat gangsterów, również i na 
mniejsze bandy, które wyłamywały się 
dotychczas z pod kontroli Al Capone, 
przez danie mu wolnej ręki na działa- 
nie w podziemiach Ameryki. 

MAŁY LINDBERGH 
W SUKIENCE 

ZREWIDOWANIE TRZECH DZIEW- 
<ZYNEK NĄ OKRĘCIE NIE DAŁO 

REZULTATU 

W Nowym Vorku otrzymano depeszę z 
Cherbourga z zawiadomieniem, że na pokła 
dzie parowca transatlantyckiego „Europa“ 
znajduje się mały Lindbergh, przebrany za 
dziewczynkę. 

Ponieważ parowiec ten znajdował się 
właśnie w drodze i lada godzina oczekiwa- 
no w porcie przyjazdu, przeto zatelegrafo- 
wano przez radjo do kapitana okrętu „Eu- 
ropa“ z zapytaniem, czy na pokładzie istot- 
nie znajduje się dziewczynka, odpowiadają- 
ca wiekiem i powierzchownościa synkowi 
Łindbergha. Okazało się, że parowiec wie- 
zie cztery takie dziewczynki. 

Wobec tego policja obstawiła wszystkie 
wejścia do portu, a po przybyciu okrętu 
przeprowadziła ścisłą rewizję. Nie bacząc 
na protesty rodziców, cztery podejrzane 
dziewczynki poddano ogłędzinom. 

Wyszło na jaw, że niema wśród nich 
przebranego chłopca. 
Wyniki dotychczasowego śledztwa w 

sprawie porwania przedstawiają się w dal- 
szym ciągu chaotycznie. jedno jest pewne, 
že Lindbergh został oszukany przez zło- 
czyńców, którzy wyłudzili od niego blisko 
1000060 doiarów. 

Kasjer banku „East River Saving Bank“ 
zidentylikował jeden z banknotów, lecz nie 
może przypomnieć sobie, kto mu go wrę- 
czyi. W dziennikach amerykańskich ukazują 
się od czasu do czasu drobne ogłoszenia, 
mające rzekomo związek z uprowadzeniem 
dziecka. 

Nie należy dziwić się, że wskutek nie- 
dołęstwa policji powstają nieprawdopodob- 
ne pogłoski, jakoby cala aiera byla zaaran- 
žowana przez koncern prasowy Hearsta, — 
który miał na niej już zarobić miljon dola- 
rów. Podobno w grę wchodzą olbrzymie za- 
robki prywatnych detektywów. Nie brak też 
głosów, które powtarzają uparcie, że dzie- 
ciak jest ukryty w miejscu, znanem tylko 
policji i niektórym osobom z otoczenia 
Lindbergha, že pozatem jest zdrowe i do- 
skonale wygląda, czekając na spotkanie z 
mamą. 

Inne znów głosy wskazują na wytwórnie 
iilmowe, które również miały maczać pal- 
ce w tej aferze. 

Przedstawiciel policji stanu New jersey 
Schąffel, przybył wczoraj do Wiednia sa- 
molotem. Schafiel odbył długą rozmowę z 
naczelnikiem policji wiedeńskiej. Rozmowa 
dotyczyła sprawy porwania dziecka Lind< 
bergha. 

mie księdza, przypominał te przedpo- 
topowe dynozaury, które żyły w 24- 
szczach. Ale reszta? Reszta była zni- 
koma. : 

Postanowiliśmy nie robić nikomu 
przykrości. Wystarczy zatem, że pale- 
ta była blada, wodnista. Nie wyszedł 
więc, nie mógł wyjść należycie Wyr- 
wicz, który aby wyjść, potrzebuje tej 
palety, pełnej i oddanej, jak kolor Ka- 
mińskiej. Chaplin też wie o tem, że 
aby farbę swą objawić, musi mieć tę 
resztę, która składnie podkreśli to je- 
go świecenie. Stąd Chaplin w filmie, 
jako dyktator wszystko reżyseruje we- 
dle swojego wyłącznego widzi-misię. 
Gdybyż to był mógł Wyrwicz uczynić 
podobnie jak Chaplin?.. Ale aktoro- 
wie zależni są na scenie od wielu 
fluktuacyj... Płanety zebrały się aby 
Kamińskiej pomóc. Na tem też ko- 
niec, skoro żaden Saturn nie zapalił 
się nad Lucyą, albo nad tym mężem, 
który z Lucyą jest tak skory do nie- 
dozwolonych amorów. 

Wychodząc z teatru mogłem pójść 
na bankiet, aby dalej czcić  Wyrwi- 
cza. Poszedłem do domu. Nie chcia- 
łem, abu rozpuszczone były we mnie 
barwy i tonacje, które Wyrwicz mi- 
sternie rozpiął tego wieczoru. Był 50- 
bą. Miał nawet tę cudowną, niedającą 
się sformułować tremę, która nie jest 
tremą na skutek grania, czy Sceny, ale 
tremą ujawnienia siebie, pokazania 
siebie. Byłem za sceną, aby powin- 
szować jubilatowi Wilna i aby przeko 

nać się ad aculos, czy się pomyliłem 

W WIRZE STOLICY. 
DEFILADA STUDENTÓW 

Z GROMNICAMi 

Studenci, mieszkancy olbrzymiego Donni 

Akadeinickiego przy ulicy Grójeckiej, są w 

ostrym zatargu z B.G.K. Największy bo- 

wiem i najwspanialszy dom bratniacki w 

Polsce kosztował 6 miljonów, B.G.K. dał pa 

   

        

    

życzk ; Bratniak przestał płacić raty, — 

bank wyznaczył komisarza, mecenasa Ra- 

dlickiego. 

Zanosilo się, że dom zostanie odebrany 

młodym, pogłoski, że ma być odda 

ny wojskowy czy urzędnikom; ostatecz- 

nie nie doszło to do skutku, zawsze dom 

daje przytułek 1500 studentom. Nie mó- 
wiąc o nocy. Ale walka między Radlickim i 

lokatorami domu zaostrza się z dnia na 

dzień. 

Ostatnio studenci zaprotestowali przeciw 

komornemu — nadmiernemu, ich zdaniem. 

Za pokój pojedyńczy płaci się 40 zł. mie- 

sięcznie, za podwójny 60 (po 30 od asob- 

nika). Trzeba zaznaczyć, że komiort nad- 

zwyczajny — pokoje duże, jasne, ciepłe, 

szafy w ścianach, umywalnia w przedpoko- 

ju, gaz i telefon na korytarzu, obsługa 

darmo — żaden cywil nie mieszka tak wy- 

godnie, beztrosko, niekrępująco. 

Więc studenci na znak protestu przestali 

placić komorne. Radlicki nie uiścił nałeżno- 

ści w elektrowni, ta zkolei zamknęła šwiat- 

lo. We wtorek ogromne gmaszysko stało 

ciemne, ponure. Studenci wnet zorganizo- 

wali nowy protest. 

Nakupili świec i 'gromnic, całą masą 

wyszli na ulice. Kołosalne wrażenie robił ten 

pochód półtora tysiąca studentów, kroczą- 

cych powolutku, pogrzebowem tempem, z 

zapalonemi świecami przez Aleje Jerozolim- 

skie. Publiczność rozdziawiała gęby, policja 

piesza, na rowerach, autach ciężarowych e- 

skortowala pochód. 

Procesja doszła do wielkiego gmachu 

Banku Gospodarstwa Krajowego, obeszła 
dookoła, poustawiała  groimnice 

przed wejściem. Potem wszyscy poszli na 

ulicę Foksal, gdzie mieszka Radlicki i przed 

oknami zaśpiewano mu „Requiem in pace". 

Niezliczone tłumy ryczały z uciechy. 

Wreszcie już koło północy, gdy wszy- 

stkie gromnice się wypaliły, studenci radzi- 

z kawału, wróciłi do swego domu. Policja 

ani razu nie interwenjowała. 

Dobry dowcip studenterji podobał się 

wszystkim. A swoją drogą Radlicki zapo- 

wiedział, że gaz również nie opłacony i ga- 

zownia jutro zamknie dopływ. Warszawiacy 

się cieszą — będzie nowa heca. Karol. 
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dostrzegając tę tremę  nieuchwytną, 
prawie nie idącą w świadomość, ale 
rozlewającą się niepokojąco w krwi, 

twarzy, ruchach. 
Wyrwicz ma ten swój tupet niby 

kiedy występuje w rewjach jako kon- 
ferencier. jest to jednak zawoałowana 
jego istność. Jak ten cynik, udający 
raczej cynika, tak Wyrwicz, rodzi w 
sobie tupet, aby pokryć wrażliwość 
mimozy, która jest w nim muzyką naj- 
szczerszą. Dobrze zrobił nasz wielki 
artysta, że na ten swój dzień wybrał 
sztukę, w której ujawnia się najpełniej. 

Dał duszę swoją w tej sztuce. Będzie 

mu Wilno też wdzięczne, że nie wy- 

kręcił się tego dnia, czemś bardziej e- 
fektownym, bardziej nawet scenicznie 
konkretnem i łatwem. Nie. Wyrwicz 

mając to, co my wszyscy czujemy dla 
Wilna, dał tego wieczoru siebie. Kwit- 

nął, rozwierając kielich, płatki dziw- 
nego arcydelikatnego storczyka, któ- 
rym znać jest jego „ia i cała orkie- 
stracja intimna, związana z tem jego 
„ja“ Tak łatwo było tego wieczoru 
wykręcić się czemś taniem. Wyrwicz 

zrobił inaczej. Komedji współczesnych 

czasów dał duszę, bez żadnych ob- 

słon, w całej nagości. Zanim  posz- 
ła Kamińska. lleż byśmy dali, aby 
była za tymi dwojga poSzła i ta re- 
szta tegoż wieczoru niezrównanego i 

wyjątkowego? : 
Mieczystaw Limanowski. 

ZKE



WYJAŚNIENIE 
W Wilnie przygotowuje się ob- 

chód 20-lecia harcerstwa w naszem 
mieście. Uważamy, że najwyższy czas 
zawieszenia wszystkich obchodów i 
temu podobnych uroczystości, które 
stały się prawdziwą płagą, odzwy- 
czajając Polaków od produktywnego 
spędzania czasu. Lecz ponieważ z na- 
tury rzeczy niewielu jest ludzi, którzy 
są o początkach harcerstwa wileńskie- 
go poinformowani, więc kreślimy tych 
kilka wyjaśnień. 

Myśl założenia skautingu w Wilnie 
powstała istotnie w 1912 r. wśród 
uczni gimnazjum Winogradowa, nale- 
żących do „Młodzieży Narodowej“. 

Głównym tego inicjatorem był Тео- 
dor Montwiłł, obecnie starosta które- 
goś z powiatów w Wielkopolsce. Ze- 
branie organizacyjne odbyło się w 
mieszkaniu jego przybranych  rodzi- 
ców, na W. Pohulance 7. Pierwszy 
pięcioosobowy zarząd harcerski skła- 
dał się z prezesa, Andrzeja Brochoc- 
kiego, ucznia I gimnazjum rządowego 
(później młodszy oficer w szwadronie 
pionierów partyzantki Dąbrowskiego, 
inżynier, ziemianin z Nowogródczyz- 
ny, którego świetne feljetony o podró- 
ży do Afryki ekwatorjalnej zamieszcza- 
ło „Słowo* ubiegłego lata), wice- 
prezesa, Stanisława  Węsławskiego, 
znanego dziś w Wilnie adwokata i 
krytyka muzycznego, sekretarza wy- 
żej wspomnianego Teodora Montwił- 
ła, skarbnika Stanisława Mackiewicza, 
obecnego posła i dziennikarza wileń- 
skiego, oraz Antoniego Wejtki, syna 
generała, obecnie majora wojsk pol- 
skich. 

Piszący te słowa jest w posiadaniu 
fotograiji pierwszej wycieczki skauto- 
wej, w której udział wzięło około 30 
zrzeszonych harcerzy i która odbyła 
się do gór ponarskich. > 

- Wyžeį wymieniony 
sprawował swe funkcje. Doszło do po- 
rozumienia z grupą p. Jacewicza, któ- 
ry samorzutnie organizował organiza- 
cję harcerską. Wkrótce później harcer- 
stwo okręgu wileńskiego upodobniło 
swą organizację do innych harcerzy w 
Polsce. Duży wpływ na harcerzy wy- 
wierał prof. Stanisław Cywiński, wów- 
czas pełny poświęcenia nauczyciel ję- 
zyka polskiego w gimnazjum Winogra 
dowa. P. Jerzy Houwald z Mejsza- 
goły, uczeń szkoły Gralewskiego, kie- 
dy przyjeżdżał na wakacje do domu, z 
chęcią instruował naszych skautów. 
Jednym z drużynowych był później ś. 
p. Stanistaw Popławski; zmarły lat kil- 
ka temu, oficer kolumn samochodo- 
wych. 

Oczywiście cała - organizacja była 
konspiracyjną i zalegalizowaną do sa- 
mego ustąpienia Moskali z Wilna nie 
była. * 

Г 

: 
WILNO. Z Oszmiany donoszą, iż 

w nocy z 20 na 24 bm. w zaścianku 
Cudzieniszki pow. oszmiańskiego do- 
konano ohydnego morderstwa rabun- 
kowego. O godz. 23,30 do domu braci 
Jana i Macieja Krawcewiczów wdarło 
sie kilku uzbrojonych bandytów, któ- 
rzy pod groźbą lui rewoiwerowych u- 
siłowali wymusić od Krawcewiczów 
wydania gotówki. 

Mimo  steroryzowania, Krawcewi- 
cze błyskawicznie rozbili lampę i po- 
rwali za strzelby. Widząc to, bandyci 
otworzyli ogień rewolwerowy. Między 
bandytami: a napadniętymi wywiązała 
się ostra strzelanina. Wobec przeważa 
jacej ilości bandytów oraz zranienia 
Jana Krawcewicza, który otrzymał 
śmiertelny postrzał w szyję, sytuacja 
napadniętych stawała się wprost bez- 

% nadziejna, gdyby nie sąsiedzi, którzy 
pośpieszyli z pomocą. 

  
WILNO. Z pogranicza donoszą, iż władze 

sowieckie czynią energiczne poszukiwania za 
pewnym osobnikiem, który ukazał się na te- 
renie okręgów Białorusi sowieckiej i wśród 
ludności prowadzi intensywną agitację prze- 
ciwpaństwową. Osobnik ów podaje się za 
szczęśliwie ocalonego carewicza i przy po- 
mocy jakichś podejrzanych osobników kol- 
portuje odezwy, nawołujące do obalenia so- wieckiego ustroju na Białorusi i ogłoszenia 

Nowy „samazwaniec' 

| 

zarząd krótko s 

RO 

    

Wscenód słońca g. 4.18 

jutro Zachód słońca g 19.10 
Wojciecha 

SODAEĘSWEEEOEAIEORAD 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 21 kwetnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 7 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwyższ 

Temperatura najniższa: 

Opad w mm: 

Wiatr: południowy. 

"Tendencja: słaby wzrost. 

Uwagi: pół-pochmurno. 

       

  

  

KOŚCIELNA 
— Zarząd Katolickiego Związku Polek 

podaje do wiadomości swych członków, że 
niedzielę 24 bm. JE. ksiądz arcybiskup me- 
tropolita Romuald Jalbrzykowski odprawi 
mszę św. na intencję Katolickiego Związku 
Polek w kaplicy związkowej przy ui. Mickie 
wicza 19 — 2 o godzinie 9-ej. 

Pożądane jest przystąpienie członków do 
komunji św. 

URZĘDOWA 
— Lustracje sanitarne. — Komisja sa- 

nitarno - porządkowa Starostwa Grodzkie- 
go dokonała w dniach 12, 13 i 15 bm. lu- 
stracji zakładów użyteczności publicznej i 
posesyj, położonych na terenie 4, 5, i 6-go 
kom. P. P. m. Wilna, przyczem szereg wła- 
ścicieli , dozorców oraz administratoró 
za stwierdzony antysanitarny stan posesyj— 
byli ukarani mandatowe. 

— Tepienie szczurów  pižmowych. W 
związku z zarządzeniem o tępieniu szczurów 
piżźmowych, osoby prowadzące hodowię tych 

zurów, winne niezwłocznie powiadomić o 
tem odnośnego starostę. 

      

MIEJSKA 
— Zredukowany budżet. W wyniku sze- 

regu narad komisyj miejskich, nowy budżet 

miejski zredukowano do 8 miljonów. W sto- 

sunkų do preliminarza z r. ub., budżet jest 

mniejszy o 25 procent. Podobnie jest z bud- 

żetem nadzwyczajnym. Kompresja ta odbiła 

się w pierwszym rzędzie na instytucjach do- 

broczynnych, utrzymujących się z subwen- 

cyj, a w pierwszym rzędzie na stacjach 0- 

pieki nad matką i dzieckiem, które w liczbie 

pięciu będą zlikwidowane. Taksamo trzeba 

było umniejszyć wydatki na walkę z bezro- 
bociem. 

— Ceny chleba. Od dwóch dni cena chle- 
ba podniosła się nieco i obecnie kilo chleba 
razowego w detalu kosztuje 35 groszy. Rów 
nież zaobserwowano zwyżkę ceny chleba 
białego. 

— Finanse miejskie. Narady nad wyjs- 

ciem z ciężkiej sytuacji, w jakiej znajduje 

się obecnie miasto, trwają nadal. 

  

TRS STS I OT NAT EITI ASS STR ATIENTASRYTA 

Krwawy napad rabunkowy 
pod Oszmianą 

W momencie, kiedy bandyci usiło- 
wali zbiec, Maciej Krawcewicz celnym 
strzałem w głowę położył trupem je- 
dnego z bandytów, który padł na pro- 
gu domu. Gdy przybyła pomoc, bandy 
tów już nie było; zbiegli oni do oko- 
licznych lasów. Bezczelny napad ra- 
bunkowy oraz morderstwo na osobie 
Jana Krawcewicza rozniosło się szyb- 
ko po okolicy. 

Z Wilna na wieść o zbrojnym na- 
padzie rabunkowym wyjechał na miej- 
sce zbrodni zastępca naczelnika Urzę- 
du Śledczego Jastrzębski wraz z kilku 
wywiadowcami i psem policyjnym. 

Przeprowadzone dochodzenie oraz 
oględziny zabitego bandyty zdołały 
przedewszystkiem stwierdzić, że zabi- 
tym jest Feliks Gorzanowicz, mieszka- 
niec wsi Orgiele, gm. oszmiańskiej. — 
Napastników było czterech. 

na Białorusi S6W. 
niepodległego królestwa. 

Ułotki przeciwkomuńistyczne rozrzucane 
są waż w miejscowościach pogranicz- 
nych. 

, Dnia 19 bm. w m. granicznem Zasławiu 
nieuchwytni sprawcy zasypali temi odezwa- 
mi całe ulice. G. P. U. wyznaczyło nawet na- 
grodę pieniężną dla tego, kto przyczyni się 
do ujęcia samozwańca. 

Bandytom z ul. Rudnickiej 
nie grozi Sąd Doraźny | 

WILNO. Śledztwo policyjne w spra 
wie napadu na sklep Majzlowej przy 
ul. Rudnickiej przekazane zostało wła- 
ge sądowym. Obaj ujęci bandyci 

lidują się już w więzieniu na Łukisz 
kach. 

, Wobec stwierdzenia, że planowali 
oni jedynie włamanie bez chęci rozbo- 
ju, dochodzeniu nie nadano trybu do- 
raźnego. Z okoliczności całego zajścia 
jakie rozegrało się w piwnicy Majzio- 
wej wynika, że Stankiewicz i Kowszyk 
jaz w chwili gdy handłarka schodziła 
do składu, chcieli ją wyminąć i zbiec. 

Na swe nieszczęście Majziowa, nie 
wnikając wcale w sytuację, w jakiej 
Się znajduje, stawiła im opór, a nawet 
Uchwyciła jednego z rzezimieszków za 
$ardło. 

„ Ciosy, zadane Majzłowej, a nastę- 
Pnie jej córce i zięciowi Frydmanowi, 
nie obciążają zbytnio włamywaczy, 

m 

£dyž byli oni stroną atakowaną i wy- 
stępowali jakgdyby „w obronie wła- 
snej“. 

Majzlowa i Frydmanowa pozostają 
nadal w szpitalu. 

: „Szczególnie ciężki jest stan 60-let- 
niej Majzłowej, gdyż musiano dokonać 
u niej operacji. 

Uderzona kilkakrotnie żelazem po 
głowie, doznała ona nadłamania 
czaszki. 

Życiu jej grozi bardzo poważne 
niebezpieczeństwo. 

  

WAŃŁAKNŻAŻAAADAKADAAAŁ AMA, 

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

      

оООО 

NIK 
Magistrat wychodzi z założenia, poniekąd 

słusznego, że sama kompresja budżetu i do- 

stotowanie go do obecnych możliwości do- 

chodowych nie jest celowe, gdyż wpłynie u- 

jemnie na rozwój finansów miejskich. 

W związku z tem zachodzi potrzeba wy- 

szukania nowych źródeł dochodowych, natu- 

ralnie bez uciekania się do wyznaczania no- 

wych podatków. Dotychczas nie udało się 

wynaleźć nic konkretnego. 

— Odroczenie rat pożyczek remontowych 
W związku z ciężką sytuacją, w jakiej się 
znajdują właściciele nieruchomości, do Ko- 
mitetu Rozbudowy napływają liczne podania 
z prośbą o zmniejszenie i przedłużenie spłaty 
rat z tytułu pobranych pożyczek na remonty 
domów. W niedalekiej przyszłości sprawa ta 
będzie omawiana w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. * 

— Akcja budownictwa drewnianego. W 

związku z omawianą ostatnio sprawą budo- 

wnictwa podmiejskich domków z drzewa do 

wiadujemy się, że Bank Gospodarstwa Kra- 

jowego będzie upoważniony do udzielania 

na ten cel kredytów ze specjalnego funduszu 

rządowego. 

Pożyczki udzielane właścicielom parcel, 

nie będą jednak przekraczały 4 tysięcy zł. 

Narazie dla Wilna przyznano kredyt w 

wysokości 150 tysięcy złotych. W miarę roz- 

szerzania się budownictwa drewnianego, kre 

dyt ten będzie zwiększony. 

— Należności za pokoje w hotelach. Ko- 
menda Policji poinformowała podiegłe sobie 
organy, że nieopłacenie rachunku w hotelu 
za zajmowany tam pokój należy traktować 
jako oszustwo, a nie jako sprawę cywilną. 

W razie stwierdzenia systematycznego u- 
chylania się od uregulowania należności za 
hoteł, winnego należy bezwzględnie zatrzy- 
mać. 

— Podatek lokałowy. Magistrat rozsyla 

już nakazy płatnicze na podatek lokalowy 

drugi kwartał. Podatek ten należy uiścić w 

ciągu maja, gdyż w przeciwnym razie do na 

ieżności wliczane są procenty za zwłokę, 9- 

raz. ewentualne koszty egzekucyjne. 

— Hazard uliczny. Na ul. Syrokomli lo- 
kuje się stale kilku podejrzanych osobników, 
którzy ustawiwszy na przenośnych stołach 
coś w rodzaju ruletek, ogrywają naiwnych 
hazardowiczów w najbezczelniejszy sposób. 
Wskazanem byłoby oszustów natychmiast 

usunąć tembardziej, że zwabiają oni młodzież 
szkolną, wyłudzając od niej ostatnie grosze 
i licznych wieśniaków, nieorjentujących sie, 
że padają ofiarą wydrwigroszów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub włóczęgów. -— W piątek dnia 

22 bm. w lokalu przy ulicy Przyjazd 12 — 
odbędzie się 79-te zebranie Klubu Włóczę- 
gów Senjorów. Początek 6 godz. 19 min. 
30. Na porządku dziennym referat członka 
Klubu p. Kazimierza Leczyckiego p.t. „Włó 
częga po Jugosławii i Wloszech“. Gošcie 
miłe. widziani. Е 

— Posiedzenie Komitetu įubileuszowego. 
Dziś o godz. T-ej w. w gabinecie p. prezy- 
denta miasta odbędzie się posiedzenie Komi- 
tetu obchodu 25-ciolecia Teatru Polskiego w 
Wilnie. — Jak już uprzednio  donosilišmy 
termin jubileuszu wyznaczony został na dz. 
7-go maja br. 

— Zebranie b: uczni SPRA. 
się do wiadomości, ogólnej byłych 
P. R. A. we Włodzimierzu, że dnia 
nia rb, o godz. 18 w sali ZOR. (ul. M 
ska 33) odbędzie się zebranie organizacyj- 
ne Zrzeszenia Byłych Uczni SPRA. 

Ze wzgłędu na ważność sprawy upra- 
sza się o najliczniejsze przybycie. 

Komitet Organizacyjny. 
— Ogólne zebranie miesięczne Związku 

Absotwentów Gminazjum Jezuitów. W 
niedzielę dnia 24 bm. o godz. 1l-ej odbę- 
dzie się w lokalu Związku ogólne zebranie 
miesięczne. Obecność członków konieczna. 
Dyżury członków zarządu: kol. Głowacki-— 
prezes; — we czwartki 20 — 21 godz., kol. 
Monkiewicz — wiceprezes i kierownik sek 
cji pośrednictwa pracy — w niedziele 12— 
13 i środy 19 — 20 godz., kol. Kurmin 
sekretarz — poniedziałki i soboty — 1 
18 godz.. Związek poleca rutynowanych ko 
repetytorów. 

— Sekcja Sanitarna Rodziny Wojskowej 
zawiadamia, że w niedzielę 24-g0 kwietnia 
br. o godz. 12-ej odbędzie się odczyt pre- 
legenta LOPP-u o „Obronie przeciwgazo- 
wej”. w lokalu Rodziny Wojskowej, (ul. 
Mickiewicza 13). Wstęp wolny. Członkinie 
Rodziny Wojskowej proszone są o jak naj- 
liczniejsze przybycie. 

WOJSKOWA 
— Żołnierze-żydzi. W związku ze święta- 

mi żydowskiemi, wszyscy żołnierze w 
nia mojżeszowego zostali zwolnieni z zajęć, 
a ponadto zezwolono im na korzystanie z ry 
tualnych obiadów, przyrządzanych przez gmi 
nę żydowską w kilku punktach miasta. 

AKADEMICKA 
— Huczna, bo pierwsza po ferjach „So- 

bótka* w Ognisku Akademickiem odbędzie 
się dnia 23 kwietnia rb. Orkiestra i wodzi- 
reje grają i krzyczą już od godziny 21-ej. 
Bufet krzepi. Wstęp I zł. (dla gości 2,50). 
Karty wstępu wydaje sekretarjat w piątek i 
sobotę o godz. 13 — 15 p. p. 

— Chór Akademicki. — Zarząd Chóru 
Akademickiego USB. zawiadamia, iż pierw- 
sza próba po feriach wielkanocnych odbę- 
dzie się dzisiaj o godz. 20-ej. w sali Ogni- 
ska Akademickiego (ul. Wielka 24). Obec- 
ność wszystkich członków konieczna. 

POCZTOWA 
— Nowe znaczki pocztowe. Z dniem 3 

maja ukażą się w sprzedaży nowe znaczki 

pocztowe z podobiznami Kościuszki, Pułas- 

kiego i Washingtona. Znaczki mają charak- 

ter okolicznościowy i zostały wypuszczone 

z okazji 200-setnej rocznicy urodzin Washing 
tona. 

  

   

    

   

   

    

   

    

  

  

   

    

    

RÓŻNE 
—. Żądają reorganizacji komisji szacun- 

kowej. Wedliniarze i rzeźnicy wystosowali 
meinorjał do, Izby Skarbowej z żądaniem re 
organizacji komisji szacunkowej, pracującej 
przy władzach skarbowych. 

Komisja ta systematycznie wyznacza zbyt 
wysokie podatki, obliczając obroty o 100 pr. 
wyższe od faktycznych. 

Memorjał ten został również przesłany 
Izbom Przem.-Handl. i Rzemieślniczej. 

— Ruch towarowy na kolejach wiień- 
skich. — W ubiegłym miesiącu zanotowano 
znaczne ożywienie się ruchu towarowe- 
go w obrębie wileńskiej dyrekcji kolejo- 
wej. Najbardziej ożywiony ruch towarowy 
panował na stacjach granicznych: Turmon- 
ty, Stołpce, Olechnowicze i Raczki. W cią 
gu marca do Łotwy przeszło 235 wagonów 
maszyn, cukru, i olejów oraz 15 wagonów 
maszyn rolniczych. — Do Rosji sowieckiej 
przez Stołpce i Olechnowicze odeszło 426 

  

Patron komunikacji 
Jak wiemy z mitologji greckiej, — 

dusze, które chciały się dostać do pod 
ziemi Hadesu, musiały przeprawić się 
przez Styks, świętą rzekę bogów. — 
Przewoźnikiem był Charon, brzydki i 
niechlujny dziad,, zrzęda i gbur. Sto- 
jąc w łodzi z żerdzią w ręce, przepia- 
wiał ów syn Nocy dusze zmarłych, 
biorąc za przeprawę obola. 

W świecie chrześcijańskim za prze- 
wodnika dusz jest uważany św. Krzy- 
sztoi. Jest on obrany za patrona ko- 
munikacji współczesnej, a w Paryżu 
niedawno poświęcony temu świętemu, 
specjalny kościół. Ludność Paryża od- 
daje do poświęcenia w tym kościele 
nietylko samochody, lecz nawet wóz- 
ki dziecięce, wierząc, że w ten sposób 
zdobędzie dla nich opiekę Świętego. 
Jest to wzruszająca uroczystość, kiedy 
poczet kapłanów w otoczeniu szpale- 
rów biało i purpurowo przybranych 
ministrantów, Święci i błogosławi set- 
ki wózków dziecięcych z bobasami, w 
towarzystwie mamuś i tatusiów. Moc 
błogosławieństwa ma roztoczyć niewi- 
dzialną Bożą opiekę nad maleństwami. 

na wszystkich drogach, kędy będą się 
toczyły ich wózki.... 

Ale miną dwa, trzy lata i bobasy 
opuszC: woje małe sleepingi, zacz- 
ną same iało biegać, wyrosną, zacz- 

się uczyć, dorastać i za lat kilka- 

   

  

    

  

naście staną się młodzieńcami i pod- 
lotkami, wchodzącemi w życie. 

Prócz opieki Opatrzności, która 
czuwa nad  najlichszem stworzeniem, 
potrzebna tej młodzieży będzie pomoc 

materjalna na dalsze studja lub na za 

„Wielki proc 
DRUGI DZIEŃ PROCESU. 

Drugi dzień rozprawy o nadużycia cełne 
rozpocząi się w atniosterze znacznego Ožy- 
wienia. Moc komentarzy na temat procesu. 

O g. 9,45 wychodzi komplet sędziowski. 

ZAPYTANIA DO OSKARŻONYCH. 
Przewodniczący Sądu pyta oskarżonych, 

czy przyznają się do winy zarzucanego im 
przestępstwa i czy życzą sądowi złożyć wy- 
jaśnienia. 

Brzmi jedna i tesama odpowiedź: nie. 
Co do złożenia wyjaśnień, to oskarżeni wyja- 
śnień nie składają, za wyjątkiem dwóch о- 

      

   

skarżonych. 

ŚWIADEK MAŃKOWSKI CHORY. 
Przed rozpoczęciem _ przesłuchiwania 

świadków sąd ogłasza, że wydelegowany 
przez Sąd doktor p. Sumorok, dla zbadania 
stanu zdrowia świadka Mańkowskiego, 0- 
rzekł, że jest chory i stawić się na rozprawę 
nie może. 

BADANIE ŚWIADKÓW. 
Wobec niestawiennictwa na rozprawę św 

Mańkowskiego, Sąd odczytuje jego zezna- 
nie, które jest materjałem obciążającym 0- 
skarżonych. 

NOWA OKOLICZNOŚĆ. 
Wczoraj z połecenia Sędziego Apelacyj- 

nego zostali aresztowani Szepse! Arłuk i Jó: 
zet Bytan. Dziś przy ławie oskarżonych stoi 
posterunek policyjny. 

Obrona prosi sąd o uchylenie aresztu, ja- 
ko Środka zapobiegawczego, zapewniając 
Sąd, że oskarżeni nie mają zamiaru uchylić 
się przed wymiarem sprawiedliwości. 

Sąd prośbę obrony odrzuca. 

DAŁSZE PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW 
Rozpoczęło się przesiuchiwanie świadków 

w sprawie ujawnienia przemytu jedwabiu. 
św. JÓZEF DOSTATNI, przodownik P. 

P. zeznaje, że otrzymał pcuine informacje o 
szeroko rozgałęzionym przemycie towarów 

ASIONĄ 
| WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
mych oraz nssiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotks, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

  

  

  

wagonów towarów. Do Prus Wschodnich 
przez Raczki przewieziono 25 wagonów ma 
nufaktury, 10 wagonów smarów i olejów, 
15 wagonów cukru, 10 cystern naity oraz 
15 wagonów drzewa budulcowego. Do Lit- 
wy przez Prusy odeszło 30 wagonów róż- 
nych towarów i 5 wagonów maszyn i wy 
robów żelaznych. 

— Sprostowanie. — Nawet chochliki dru- 

karskie zaczynają zdradzać zamiłowanie do 

sportu. We wczorajszym artykule ws 

nym p. t. „Prawda, czy też pół prawdy? 

ks. profesor Żongołłowicz został na” vany 
„najbliższym współzawodnikiem** pana Mini- 

stra WR. i OP. Rzecz jasna, iż należy czy 
tać: „najbliższy współpracownik". 

— Praca przygotowawcza na dzień 3-g0 
Maja. — W biurze centralnego zarządu Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Z. W. wre przygo- 
towawcza praca do wielkiej kwesty Daru 
Narodowego 3-go Maja. , 

Wysyła się do Kół Macierzy na prowin- 
cji znaczki, nalepki, afisze, odezwy itp. — 
Dzień 3-go Maja — dzień święta narodo- 
wego jest dniem oświaty i w tym jednym 
dniu Macierz zwraca się do społeczeństwa 
tak w Wilnie, jak i na prowincji o pomoc 
w utrzymaniu przedszkoli, burs, bibliotek, 
świetlic itp. placówek oświatowych. Wie- 
dząc, jak za lat ubiegłych społeczeństwo na 
sze popierało wysiłki Macierzy, ufać należy 
że i w obecnym roku stanie ku pomocy. 

— Przyrost naturalny w marcu. Ww 
ubiegłym miesiącu na terenie miasta urodzi 

ło się żywych dzieci 386 — w tej liczbie 
158 dziewczynek. Zmarlo w tymże czasie— 

205 osób, w tem 19 osób w szpitalach. — 
Najwięcej zgonów zanotowano z chorób or- 

ganicznych i gruźlicy. 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie przedstawienie sztuki „Pod 

falami" — na Pohulance. — Dziś w piątek 
22 kwietnia o godz. 8-ej wiecz. odbędzie 
się ostatnie przedstawienie interesującej sztu 
ki Hertza „Pod falami", poruszającej tema- 
ty nadwyraz aktualne. Antoni Różycki, ba- 
wiący w Wilnie na występach, podziwiany 
w „Bebnie“ i ostatnio w „Pod falam:' 

      

  

za spokój Jego duszy, 

o czem zawiadamia 

łożenie warsztatu samodzielnej pracy, 
lub wreszcie na założenie własnego 
gniazda rodzinnego... To podłoże przy 
szłych dróg życiowych trzeba budo- 
wać teraz, kiedy przyszli ludzie odby- 
wają bezpieczne spacery w wózkach 
pod opieką św. Krzysztoia, patrona 
komunika 

Wyposażeniem dziatek, przyszłych 
nodzielnych ludzi, będzie kapitał, 

zbierany przez rodziców. Najracjonal- 
niejszą formą zbierania funduszu po- 
sagowego jest ubezpieczenie 
posagowe, zawarte w PKO. Pie- 
niądze przez łat kilkanaście odkładane 
przez rodziców na rzecz dziecka, u- 
tworzą po latach kilkunastu kapitał, 
który będzie wypłacony młodzieńcowi, 
nawet w tym wypadku, gdyby opła- 
cający składki ojciec zmarł przed- 
wcześnie. 

Ubezpieczenie będzie wtedy dzia- 
łało samo i zabezpieczona suma w о- 
kreślonym czasie będzie wypłacona 
zabezpieczonemu. 

    

   

   

  

W sobotę an. 23 kwietnia b. r. o godz. Y raao jaso w perwszą 

rocznicę bohaterskiej Śmierci 

a 
MIECZYSŁAWA DORDZIKA 
odbędzie się w Kościele po-Bernardyńskim Nabożeństwo Žaiobne 

Komitet Uczczenia Pamięci 

ś. p. Mieczysława Dordzika 
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Z polskiego T-wa 
Eusenicznego 

O bm. odbylo się walne zgromadzenie do- 
roczne T-wa, na którem sekretarz odczyta 
sprawc 
skiego za rok 1931 i pierwszy kwartał 
roku. Odnotowano: I. praca propagandowa 
i kulturalno - oświatowa: wygłoszono w 
łokalu Poradni Eugenicznej 20 odczytów o 
popularnej treści i urządzono akademię 
propagandy wałki z chorobami weneryczne- 
mi w sali Śniadeckich USB przy uczestni- 
ctwie przedstawicieli od Uniwersytetu, Wo- 
jewództwa, T-wa Dermatologicznego. li. W 
Poradni Eugenicznej było udzielono porad, 
oprócz zabiegów w 31 roku wszystkiego — 
1694, 2 okres od 1 IV 31 roku do 1 IV 
32 roku — 1353. III. Reprezentowanie T-wa 
nazewnątrz między innemi wyraziło się w 
przyjęciu stałego udziału w komisji I instan- 
cji przeciwałlkoholowej i komisji walki z 
chorobami wenerycznemi i prostytucją przy 
Starostwie Grodzkiem.. 

Do zarządu nowego weszli: jako prezes 
— dr. H. Rudziński, wiceprezes prof. K. 
Pelczar, dr. S. Brokowski, skarbnik — kpt. 
Tymański, sekretarz — dr. W. Morawski. 

Członkowe komisji rewizyjnej — mjr. dr. 
Ryll - Nardzewski, mjr. M. Ossowski, se- 
dzia F. Zmaczyński. 

   
     

    

    

  

es o nadużyciach celnych 
zagranicznych, W m. listopadzie 1928 г. ре!- 
niąc służbę obserwacyjną na dworcu osobo- 
wym: zauważył, jak pewien żydek ze stacji 

s-pośpiesznej otrzymai trzy skrzynie 
bagażowe, które na ręcznym wózku powiózi 
w strone ulicy Kwiatewej. Przytem spos- 
trzegi, że w pobliżu wózka kręci! się Szepsei 
Ariuk. Podejrzewając, że w tem jest coś nie- 
dobrego, owego żydka (nazywał się Stejn- 
berg Wulf) zatrzymał. Natychmiast spraw- 
dzi, że owe skrzynie były wydane ze stacji 
ekspres-pospieszna bez żadnych dokumen- 
tów. Po dokonaniu oględzin zawartości skrzy 
ni, ujawniono jedwabie, podiegające ocleniu. 

Następnie św. PIOTR STEMPEL st. prz. 
P. P. i św. RYSZARD NOWOCHOŃSKI, a- 
spirant P. P. stwierdzają te same okolicz- 
ności, 

Przytem św. Nowochoński stwierdza, że 
Sz. Arluka często widywał w towarzystwie 
oskarżonych urzędników celnych i że stosun- 
ki między nimi były koleżeńs 

Na teniat stosunków koleżeńskich obrona 
zarzuca świadka szeregiem pytań, na które 
tenże daje jasne odpowiedzi. 

Przed Sądem staje św. SZTEJNBERG 
WUŁF. Wyjaśnia, że Sz. Arluk wynajął go 

    

   

  

do odwiezienia skrzyń bagażowych na ulicę 
Kwiatową. Co zawierały skrzynie - nie wie. 

PRZEW.: Może nie ten Ariuk wynajął 
świadka, a brat jego, Morduch Ariuk? 

ŚW.: Brata Arluka nie znałem. Wynajął 
ten, który siedzi na ławie oskarżonych i pai- 
сет wskazuje na Sz. Artuka. 

Św. JÓZEF KOŁIŃSKI dużo mówi 0 '0- 
bowiąziach urzędników celnych, o przepro- 
wadzonej rewizji zaaresztowanych trzech 
skrzyń, 0 ujawnieniu w nich jedwabiu. Przy- 
tem zaznacza, że w owe lata na dworcu 0- 
sobowym składu celnego nie było i przesytki 
celne znajdowały się pod dozorem władz ko- 
lejowych, oraz że kolej odpowiadała za ca- 
łość przesyłek, a Urząd Celny nie ponosił - 
żadnej odpowiedzialności. 

W toku pytań obrony zostało wyjaśnio- 
ne, że Urząd Celny by uzależniony od władz 
kolejowych. Kolej mogła nawet wydać dia 
odbiorców przesyłki zagraniczne, bez wia- 
domości Urzędu Celnego. 

Na tem zakończono drugi dzień procesu. 
Dziś dalsze badanie świadków. 
Jak widać z przewodu sądowego, proces 

potrwa conajmniej do 2 maja bieżącego roku 

  

    

  

sztuką tą kończy 
powrotem do V 

jystępy, udając się 
. Jutro w sobotę 

3 bm. o godz. 8-ej wiecz. premjera ieno- 
j sztuki „Car Lenin". 

— „Miłość czuwa” w Lutni po raz ostat. 
mi. — Dzis w piątek 22 kwietnia o godz 
8-ej wiecz. po raz ostatni arcywe 
medja Caillavet'a i Flers'a „Miłoś 1 
wystawiona na jubileusz  10-letniej pra 
scenicznej Karola Wyrwicz - Wichrowsi 
go. Dziś właśnie jest ostatnia okazja uj: 
nią ulubionego artysty w świetnej ; 10! 
krzywdzonego przez los historyka „Walen- 
tego". 

Jutro w sobotę 23 bm. o godz. 8 min. 
30 pierwszy „Wieczór muzyki i. piešmi“.— 
Część dochodu przeznacza się na budowe 
pomnika A. Mickiewicza. 

— Premjera „Cara Lenina“ — na Pohu- 
lance. — W sobotę 23 kwietnia o godz. 8 
wiecz. premjera głośnej, potężnej sztuki 
Franciszka Porche, „Car Lenin". Autor przed 
stawił tu wiecznie zaciekawiający pszebieg 
iewolucji, pobudki i idee przywódców, na 
plan pierwszy wysuwając niezwykłą postać 
największego w dziejach dyktatora Wiodzi- 
mierza Lenina. „Car Lenin* niezwykłem po- 
wodzeniem cieszy się obecnie na scenie sto- 
lecząego teatru „Ateneum”*, gromadząc w 
teatrze co wieczór tłumy ludzi, żądnych za- 
poznania się bliższego z dziwną osobowo- 
šcią Lenina. Ze względu na coraz wzrasta- 
jące zainteresowanie sztuką — bilety na- 
leży wcześniej nabywać w kasie teatru Lut- 
nia. 

— Sobotnia popołudniówka w Lutni-— 
W sobotę 23 bm. o godz. 4-ej p. p. tylko 
jeden występ zńanego telepaty i jasnowi- 
dza prof. Johna Neumana, we własnym ory 
ginalnym programie; na który złożą się:— 
sensacyjne eksperymenty czytania myśli pu 
bliczności bez udziału medjum, oraz ekspe- 
rymenty z dziedziny okultyzmu i magji— 
Ceny miejsc popołudniowe. od 30 gr. do 
328 

— Dwa „Wieczory muzyki i pieśni'— 
w Lutni na cele społeczne. — W sobotę dn. 
23 i w niedzieię 24 kwietnia o godz. 8-ej 
min. 30 odbędą się tylko dwa koncerty pod 
nazwą „Wieczór myzyki i pieśni*, w któ- 
rych wezmą udział p.p.: Janina Sumoroko- 
wa, (program niedzielny), Wanda Biszew- 
ska (śpiew), prof. Kontorowicz (skrzypce) 
Aibert Katz (wiolonczela) oraz Poleski i 
Szabsaj. Akompanjament — St. Białoguski, 
pozatem chór rewellersów w osobach P.p.: 
Świętochowskiego, . Rewkowskiego, Konstan- 
tynowicza i Stefańskiego. W programie:— 
Mozart, Borodin, Czajkowski, Szubert i in- 
ni. Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki ważne. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
— Pożegnainy występ Antoniego Róży- 

ckiego — na Pohulance. — W niedzielę 24 
kwietnia o godz. 4-ej p.p. wystąpi pożeg- 
nalnie świetny artysta Antoni Różycki —w 
sztuce „Pod talami* A. Hertza. -Przedstawie 
nie to odbędzie się po cenach od 30 gr. do 
3 zł, — aby dać możność wszystkim ujrze 

  

   
   

  

  

     

  

   
      

  

  

    

  

      

  

nią po raz ostatni A. Różyckiego w świetnej 
roli malarza „Stefana”. 

— Ostatnie przedstawienie komedji Cail- 
lavet'a i Flersta w Lutni. — W niedzielę 24 
kwietnia o godz. 4-ej p. p. pierwsze 1 0- 
statnie przedstawienie popołudniowe rozkosz 
nej komedji francuskiej Caillavet'a i Flers'a 
„Miłość czuwa”. wystawionej z okazji 10-le 
cia pracy Karola Wyrwicza - Wichrowskie- 
go. Ceny miejsc popołudniowe. 3 

— Koncert zespołowy Konserwatorjuzi. 
— W sobotę dnia 23 bm. w sali Konserwa- 
torjum odbędzie się wielki koncert zespoio- 
wy, na którym wykonane zostaną rzadko 
produkowane publicznie utwory na zespoły 
chóralne i orkiestrowe z udziałem solistów. 

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety po ce- 
nach zniżonych w biurze podróży „Orbis — 
Mickiewicza Il a — od godz. 9 rano do 7 
wiecz., zaś w dzień koncertu również w ka 
sie Konserwatorjum (Wielka 47, wejście od 
ul. Końskiej) od godz. 7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Sierżant X 
Hollywood: Czar Meksykanki. 
Casino: Ronny. ъ 

Pan: Gloria. 

    

   

  

Styiowy: Odrodzenie. 

Światowid: Odrodzenie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek z olicerem. Wczoraj rano za 

słabł nagle rotmistrz Adam Dobrzański (Ar- | 
tyleryjska 10). Chorego odwieziono do szpi: 
tala wojskowego. 

— Fatalny upadek. — Bolesław Walen- 
tynowicz, przechodząc ulicą Zawalną, upadł 
i złamał prawą nogę powyżej kolana. — 
Lekarz Pogotowia ratunkowego po udziele- 
mit pomocy, odwiózł wymienionego do szpi 
tala św. Jakóba. ' й 

— AGITATORZY WŚRÓD ZBIEGÓW. 
Na odcinku granicznym  Radoszkowicze w 
grupie zbiegłych 11 włościan, rozpoznano 3 
agitatorów komunistycznych, którzy przedo- 
stali się na teren polski w celach agitacyj- 
nych w związku ze zbliżającym się ł maja. 

Agitatorzy mieli za zadanie przeprowa- 
dzenie propagandy strajkowej wśród rol- 

ników. З и 

— Samobójstwo w lasku Antokolskin: 
Wczoraj rano na drodze 'Wilno-Niemenczyn 
na 5 km. od miasta w lasku, gdzie przed pa= 
ru tygodniami popełnił samobójstwo St. Bu* 
kowski, znaleziono wczoraj rano wiszące na 
drzewie zwłoki osobnika w starszym wieku. 
ubranego z miejska. R 

Przy samobójcy nie znalezióno żadnych 

dokumentów, więc ustałenie' jego: identycz- 
ności napotyka na duże trudnościu ©: - 

  

sprowadzon= do Polski, okazały się 
zapach nie plami ubrania. 

KA 

  

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futraiinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KATOŁ, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol i zostały w Rosji, dopiero po upływie długich. lat |. 

całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny у 

TO L tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusaki karalu- 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W Polsce Katol jest zba- 
dany przez siły naukowe i uznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia ropactwa 

i owadów. Kałol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawieieł H. WOJT<IEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21.   
 



  

4 „SLOWO“ 

POSTAWY. ž *„ 66 я > ы 
& 1) Dziś! Genjalny mistrz ekranu w arcydziele mówionem — Dożywianie iawy siatej  _ „CZATNE promienie” wykrywają przestępców o IWAN MOZŻUCHIN 

W dniu 6 kwietnia r.b. rozpoczęto doży- i za zk : й EE Z T Czławiek bezy Dramat miłosny. Reż. twórcy filmu „Trojka* Wtodz,| 
wianie biednej dziatwy szkoły powszechnej Niedawno w New Yorku oszuści wpadli odróżnić w świetle fioletowem. Kawałki Dźwiękowe przeszłości Stryżawskiego. Film demonsti uje się jednocześniej 
w Postawach. Akcją dożywiania objęte z0- na nowy pomysł fałszowania perium. Imita- sai które as Oi z i ie Kino w Paryżu, w Warszawie i innych stolicach Świata, : 
stało 61 dzieci najbiedniejszych, uczęszczają cje butelek, używanych przez znaną firmę szy y, reagują odmiennemi barwami, o ile ` 
cych do szkoły powszechnej. periumeryjną do sprzedania bardzo rzadkiej są różnego pochodzenia. HELIOS 2) Niebywała ROSYJSKI SENTYMENTALRY ROMANS 

Dożywianie rozpoczęto dzięki wysiłkom 
i staraniom miejscowego Komitetu Rodziciel 
skiego, który został zorganizowany w dniu 

"7-1 1932 r. i już w tak krótkim okresie cza- 
su swego istnienia, zdołał wykazać wielka 
dozę zrozumienia dążeń i potrzeb dziatwy, 
zgrupowanej w szkole, oraz okazała wiele 
zainteresowania się i odczucia wysiłków, któ 
re wkłada miejscowe grono nauczycielskie, 
aby powierzonej sobie dziatwie działo się 
jaknajlepiej, by wspólnie z rodzicami przez 
ścisły kontakt i bliską współpracę  realizo- 
wać problemy wychowania młodzieży na do 
brych przyszłych obywateli kraju. 

Na czele Komitetu stanął mjr. Kamiński 
Eugenjusz, znany z energji i zainteresowań, 
skierowanych przedewszystkiem ku szkole 
powszechnej, oraz niewielka grupa osób, 
którym przedewszystkiem dobro szkoły po- 
wszechnej, jako tej podstawowej komórki 
w nauczaniu i wychowywaniu — leży na 
sercu. Pierwszym czynem Komitetu było 
znaleźć fundusze na dożywianie. Dobre chę 
ci, oraz wieleenergji i wytrwałości, uwień- 
czone zostały pomyślnym rezultatem. Pie- 
niądze się znalazły i dziatwa codziennie o- 
trzymuje drugie Śniadanie. 

Z posiadanych funduszów 
trwać będzie do końca maja r.b. 

W dniu 9 kwietnia r.b. przy usilnych 
staraniach Komitetu Rodzicielskiego, Grona 
Nauczycielskiego i dziatwy szkolnej, został 
urządzony „Wieczór szkolny”, na który zło- 
żyły się: 1) Bajka o źródełku — obrazek 
sceniczny w 2 odsłonach, 2) Kłótnia o wiatr 

dożywianie 

— komedyjka w 2-ch odsłonach, 3) Plotka- 
reczka — komedyjka w 1 akcie, przepiata- 
na śpiewami chóralnemi. Staranne opracowa 
nie i wykonanie, barwne — bajkowe stroje, 
przemiłe śpiewy, stworzyły śliczną całość i 
wykazały tę chęć i gorący zapał dziatwy 
dania z siebie jaknajwięcej, aby starsi zoba- 
czyli, czego oni uczą się i jak pracują, że 
czasu spędzanego w szkole nie marnują na- 
próżno i gdzież byli ci starsi?... 

Niestety, starsi nie wykazali większego 
zainteresowania i na przedstawienie przyszła 
znów nieliczna grupa osób. 

Dziatwa odczuła to bardzo bołeśnie, bo 
nie mogła odczuć tego inaczej. Słyszałem 
dziecinne głosy, które mówiły w ten sposób: 
„Na nasze przedstawienie mało osób przy- 
szło, ale gdyby przyjechała trupa ukraińska, 
czy inna, to na salę trudnoby było się wci- 
snąč“. 

Nie wiem czy ta skarga dziecinna jest 
sluszna, ale niech sobie na to odpowiedzą ci, 
którzy gromy rzucają, czy tež  chronicznie 
narzekają na nieodpowiednie nauczanie i 
wychowanie, a sami są wiecznymi malkoten- 
tami w życiu i społeczeństwie. Dła nas naj- 
ważniejszem jest to, że akcja została rozpo- 
częta, rezultaty są, a za ofiarność i pracę 
wszystkim tym, którzy się do tego przyczy- 
nili, nałeży się serdeczne podziękowanie i 
życzenia dalszej owocnej pracy. R. D. 

NA. FILMOWEJ TAŚMIE 
„MIŁOŚĆ WŚRÓD LODÓóW* 

„Hollywood“ 
Temat interesujący. Coś z Londona, coś 

z Coopera. W zaśnieżonych puszczach ka- 
nadyjskich życie idzie swoim własnym try- 
*bem. Natury ludzkie twardnieją, kryją się 
pod powłoką skór jelenich. Młody traper 
wymierza sobie sprawiedliwość, odbierając 
swoją cząstkę złota od zachłannego przed- 
siębiorcy. Policja śledzi złodzieja, który byt 
by się wymigał, gdyby nie zemsta zawie- 
dzionej dziewczyny, zdradzającej żandarmo- 
wi kryjówkę ze złotem. I tym razem mało 
brakowało, aby sprytny traper uciekł od po 
dicjantów, cóż kiedy zatrzymuje go miłość 
do córki właściciela kopalni. Ratuje swoją 
«kochaną z pod śnieżnej lawiny i bezwoi- 
ny oddaje się w ręce władzy. W ostatniej 
chwili okazuje się, że posądzenia są nie- 
słuszne i dzielny chłopiec odzyskuje wol- 
ność. —. Założenie konfliktu jest ciekawe, 
łecz wykonanie popsuło je zupełnie. Reży- 
ser nie umiat podkreślić istotnych momen- 
tów, skutkiem czego żadna z postaci nie 
wyszła plastycznie. Wszystko zatarło się w 
niejasnościach. Wykonawcy mało znani na- 
szej publiczności. 

Giłbert Roland w roli trapera wiele ma 
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mieszaniny po sto dolarów uncja, zostały 
napełnione bezwartościowym płynem, za- 
miast jednak podrobić etykietę, oszuści prze 
kupili drukarza, który ją odbijał i dostali od 
niego prawdziwą kliszę, używaną przez iir- 
mę. Zdawało się, że wykrycie tej całej alery 
będzie niemożliwe. Ale dr. Herman Good- 
man pionier w nowych metodach wykrywa- 
nia zbrodni, zaczął w swojem nowojorskiem 
łaboratorjum badać buteleczki przyniesione 
imu przez oszukane towarzystwo. I w ciem- 
nym pokoju pod działaniem promieni ułtra- 
fioletowych, okazało się, że etykiety na praw 
dziwych butelkach jarzą się czarownym, nie- 
bieskawem światłem, podczas gdy podrobio- 
na butelka błyszczy żółtą barwą. 

Drukując etykiety oszuści używali farby, 
która wydawała się identyczną z oryginalną, 
ale promienie  ultra-fioletowe natychmiast 
wykryły ich odmienny skład chemiczny. U- 
zyskawszy w ten sposób przewagę nad о- 
szustami, firma periumeryjna wyparła ich z 
tynku, zanim jeszcze zdołali rozsprzedać 
podrobione wyroby. 

Jest to przykład jednego z wielu zastoso- 
wań promieni przy wykrywaniu zbrodni. O- 
becnie w Ameryce jest już 50 detektywów, 
specjalnie ćwiczonych w użyciu 
wych narzędzi wałki, a wkrótce Szerlok u- 
zbrojony w promienie, stanie się składową 
częścią służby śledczej na całym świecie. 

Weźmy pod uwagę wykrycie „Mordercy 
z chusteczką*, która to sprawa miała nieda- 
wno miejsce na dalekim zachodzie. Moto- 
ceyklista jadąc drogą znalazł w rowie ciało 
zabitego kulą w skroń. Widać było ślady 
walki, a jako jedyny corpus delicti, widnia- 
ła na sąsiednich krzakach, przez które uciekł 
morderca, czerwona chusteczka, ordynarnej 
dosyć roboty. Ofiarą okazał się żebrak włó- 
czący się po okolicznych iermach. Miał on 
wielu wrogów i wszyscy, którzy mogli być 
podejrzani o zbrodnię, zostałi wzięci pod śle- 
dztwo. Chusteczka brudna i zakurzona z0- 
stała zbadana w świetle promieni ultrafiole- 
towych przez eksperta i miejsca zakurzone, 
zaczęty się jarzyć kolorem indygo. „Szpat 
polny" określił ekspert. 

Próbki piachu z ferm, należących do po- 
dejrzanych 6 zbrodnię, zostały również pod- 
dane działaniu promieni, ale chociaż więk- 
52086 ich wykazywała również obecność 
szpatu polnego, żadna nie świeciła dokładnie 
tym kolorem, co kurz na chusteczce. Nieda- 
leko miejsca zabójstwa, znajdowały się po- 
kłady gliriy, którą wybierali robotnicy dła 
celów garncarskich i otóż próbki tej gliny 
poddane działaniu promieniu, miały ten sam 
kolor, co badana chusteczka. Krótkie śledz- 
two wśród robotników. tam zatrudnionych, 
pozwoliło łatwo wykryć winawajcę, który z 
przygotowanej zasadzki zastrzelił swoją 
ofiarę. 

Badane na serjo dopiero od czasu wojny, 
promienie ultrafioletowe mają bardzo wiele 
ząstosowań. Prawie każda rzecz w naszem 
otoczeniu świeci albo jarzy się odmienną bar 
wą pod ich działaniem. W naukowem Labo- 
ratotjum Wykrywania Zbrodni w Chicago, 
można zobaczyć rozmaite odmiany białego 
pudru, które nabierają koloru pomarańczo- 
wego, purpurowego, krwisto-czerwonego, u- 
derzone niewidzialnemi promieniami. Skóra 
garbowana rozmaitemi czynnikami, Świeci 
różnemi kolorami; papier wykonany w róż- 
nych warunkach, błyszczy odmiennie; wło- 
sy, które wydają się zupełnie jednakowe 
    

uroku i młodzieńczej werwy. 
dzika Woolie - Woolie była lepsza i z 
większem odczuciem interpretowana, niż 
bezbarwna, papierowa postać córki właści- 
ciela kopalni. — Sam obraz rozwiązany 
częściowo w atelier, częściowo w terenie. 
"To pierwsze nic szczególnego nie przedsta- 
wia. W plenerach źle wyzyskana jest spa- 
dająca lawina śnieżna i widoki górskie. 
Miłe oku i ciekawe są sceny z psiemi za- 
przęgami. 

Dźwięk wypadł niezbyt szczęśliwie. — 
Lampa w aparacie „Hollywoodu* również 
nie dopisała. i 

Nadprogramowa komedja Flipa i Рара 
więcej bezmyślna, niż dowcipna. Obaj ci 
komicy trzymają się utartych swoich spo- 
sobów. Razem tworzą niezły duet, szkoda, 
że niezawsze zasilany dobremi pomysłami. 

Tad. C. 

Mała pół- 
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Prawdopodobnie najbardziej uderzająca 
historja zastosowania promieni, dotyczy 
schwytania „Całującego bandyty* w okolicy 
Chicago. Czatował on na kobiety, wracają- 
ce wieczorem do domu, zabierał im pienią- 
dze pod groźbą rewolweru, następnie za- 
tykał im ręką w rękawiczce, aby nie zosta- 
wiać śładów palców, usta, zabezpieczając 
się przed ewentualnym krzykiem i całował 
je w policzek, widocznie w celu odwdzięcze- 
nia się za wyrządzoną przykrość. 

Zgórą miesiąc, ten Don Juan pośród ka- 
walerów księżyca, wymykał się z rąk poli- 
cji, aż pewnej nocy, patrol policyjny zaare- 
sztował doskonale ubranego młodzieńca o 
pięć bloków domów od miejsca ostatniego 
rabunku. Miał on doskonałe alibi i już mia- 
no go wypuścić. Gdy poddano jednak jego 
rękawiczki działaniu promieni  ultrafioleto- 
wych, eksperci spostrzegli wydłużony śład 
w poprzek dłoni, świecący specjalnie inten- 
sywnem światłem. Z kolei oświetłono dziew 
czynę obrabowaną i okazało się, że róż na 
jej wargach ma dokładnie ten sam odcień, 
co śłąd na rękawiczce. Młody człowiek po- 
szedł pod sąd i skazano go na długoletnie 
więzienie. 

SPORT 
PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA A-KŁASY 

Już wkrótce rozpoczną się piłkarskie roz- 
grywki o mistrzostwo okręgu, w A—klasie. 
Siódmego maja Lauda z Makabi rozpoczną 
długi łańcuch spotkań przynoszącym moc 
emocyj dla graczy i widzów, a mających za 
zadanie wyłonienie mistrza okręgu. Był nim 
w ub. sezonie I p.p. Leg. i jak można wnio 
skować z pierwszego meczu, godności tej 
wydrzeć sobie nieda. 

Jakże się przedstawiają składy poszcze- 
gólnych klubów, biorących udział w tych 
walkach? 

Drużyna 1 p.p. Leg-u przedstawia się naj 
lepiej. Klub rozporządza dwoma bramkarza- 
mi: Zienowiczem (Ognisko) i Rogowym 
(ŻAKS) odbywającymi służbę wojskową. 
Obydwóch znamy z dobrej strony. Obrona 
Malicki — Chowaniec. Kto ma lepszą? Po- 
moc z Miszczyńskim na centrze jest najsłab- 
szą chyba częścią drużyny, natomiast trój- 
ka ataku: Pawłowski, Zbroja, Połubiński, po- 
winna klubowi zdobyć mistrzostwo. Poza- 
tem, klub ma jeszcze rezerwę: weteranów i 
drugą drużynę. 

Makabi, Zajdel, o ile będzie grać, Szwarc 
Antokolce, w ataku wspierani przez Birnba- 
cha i Rywkinda, będą niebezpieczni dla każ 
dej obrony. Polaczek w obronie zawsze był 
dobry. 

Ognisko. Może nauczy się grać zespoło- 
wo, a .wówczas, będzie groźne — do tego 
czasu, nie. Pracowitość Wasilewskich mar- 
nuje się na hyperkombinacje podbramkowe. 
Skrzydłowi słabo grali na pierwszym meczu. 
Pomoc zbyt ofenzywna, co jest niebezpiecz- 
ne np. w spotkaniu z I p.p. Leg, lub Ma- 
kabi. 

Nie wydaje nam się, aby Ognisko moglo 
zdobyć pierwsze, lub drugie miejsce. 

ŻAKS będzie słabszym niż w roku ubie- 
głym. I bez tego aż nazbyt młody skład zo- 
stał... odmłodzony. Nowego Bengisa nie zdo- 
byto, Polaczek uciekł do Makabi, trudno 
więc będzie samą wolą zwycięstwa przebi- 
jać mur obrony i zdobywać bramki. 

Lauda przeżywa kryzys. Uciekło z niej 
kilku najlepszych graczy: Cz. Godlewski, Le 
piarski, Okułowicz pozostał Kostanowski pe- 
łen jaknajlepszych chęci w otoczeniu „od- 
młodzonego skłądu*. Wiemy co to znaczy 
i trudno przypuszczać, aby kierownictwu 
Laudy udało się odkryć w Wilnie nowe ta- 
lenty. Ostatecznie jeden, dwa.... a gdzie re- 
szta drużyny Lauda nie będzie groźną dla 
czołowych drużyn. 

To samo da się powiedzieć i o benjamin 
ku — drużynie 6 p.p. Leg. 

Jak chodzą słuchy, drużyna ma sześciu 
wcale niezłych graczy (z pośród poboro- 
wych przeważnie), reszta to miernota. A 
więc też mało prawdopodobnem jest, aby 
wojskowi znaleźli się na czele tabeli. 

Prócz wspomnianych wyżej drużyn A— 
klasowych—mamy jeszcze jedną z pośród 
B-klasowych, zapowiadającą się wcale nic- 
żle. Mamy na myśli drużynę „Drukarz*. Dru 

  

  

  

  

  

5. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Ola. uśmiechnęła się smutnie i po- 

trząsnęła głową: 
— Tak, chciałabym żyć tak, jak 

mówicie. Ale przecież to jest niemoż- 
liwe — córka duchownego jest po- 
zbawiona wszelkich praw. Dlaczego 
mówicie o tem, przecież wiecie, że 
to dła mnie zupełnie niedostępne ma- 
rzenie. 

— Owszem, to nie jest niedostęp- 
ne, trzeba tylko zmienić waszą sytua- 
cję socjalną! 

— Właśnie o to chodzi, że tego 
zmienić nie można, nie można urodzić 
się po raz drugi w innej rodzinie. A 

zresztą wątpię, czy nawet gdyby to 
było możliwe, wyrzekłabym się mego 
ojca. 

— Niema o tem mowy, Olu, nie 
przypuszczacie nawet, jak łatwo mog- 
łybyście zrobić to, o czem mówię. 
Musicie tylko zgodzić się? 

— Na co? 
— Wyjść zamąż i to za komuni- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

stę, któ:ry umożliwi wam odrazu nau- 
kę i powróci utracone prawa. Prze- 
cież mężatek nie pytają ani o nazwi- 
sko panienskie, ani 0 zawód ojca. 
Mąż może tu dużo pomóc, jego stano- 
wisko udzieli wam praw, których nie 
macie! 

— Teraz widzę, Andrzeju Michaj- 
łowiczu, że żartujecie. Nie tak łatwo 
jest znaleźć męża tego rodzaju, a i 
nie za każdegobym wyszła. Który z 
wybitniejszych komunistów zechciałby 
się zć mną ożenić: z córką „popa”? 

— Ja, naprzykład. 
— "Wy? — Ola 

roža. 
— Tak, ja. 
— Czyż byłabym odpowiednią 

dla was żoną, Andrzeju Michajłowi-- 
czu? Znamy się tak krótko i mało... 

— Ach, Olu, nie rozumiecie mnie! 
Nie chcę namawiać was, żebyście zo- 
stali moją żoną. Małżeństwo nasze 
mogłoby być czysto formalne. Zareje- 
strujemy się, dostanę dla was przy- 
dział do „Wuza*, postaram się 0 sty- 
pendjum dla was i pojedziecie na nau 
kę, a ja zostanę tutaj. Będziemy nadal 

sponsowiała jak 

tylko przyjaciółmi. A po ukończeniu 
Wuza rozwiedziemy się.i odzyskacie 
wolność. Dyplomu już wam nie odbio 
rą, a z dyplomem zawsze znajdziecie 
pracę! Tylko będziecie skrępowani 
przez pięć lat, nie mogąc wyjść zamąż 
naprawdę, ale może to i iepiej, bo u- 
chroni was od rozczarowań  małżeń- 
stwa. „studenckiego. 

— Nie rozumiem... w takiem mał- 
żeństwie po mojej stronie byłyby 
wszystkie przywileje i korzyści, a wy? 

— Nie kłopoczcie się o mnie, Olu, 
czy zgadzacie się na moją propozycję? 
Tylko musimy się jak najprędzej za- 
rejestrować, żeby nie posądzono was, 

żeście wyszli zamąż tylko dla uzyska 
nia przydziału do „Wuzu'... Jeżeli for- 
malności tej dokonamy zaraz, to bę- 
dziemy mieli trzy miesiące czasu da 
zapisów, małżeństwo nasze nie wzbu- 
dzi żadnych podejrzeń. Pojedziemy 
do Odesy, gdzie was nikt nie zna, a 

tutaj nikt nie powinien wiedzieć o na- 
szem małżeństwie. Pozostaniecie na- 
dal robotnicą w naszym „Sowchozie *. 

— Przepraszam, Andrzeju Michaj- 
łowiczu, ale nie mogę myśli zebrać zu 
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sensacja! : 3 Е 
3 ieb łych walorach artystycznych arcydzieło ze špiewem słyn. „rosyjsk, rez. EJZENSZTEJNA, 
K A 1-szy seans ini szadżone, Początek o godz. 4 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

BOLLYWOOD 

Mickiewicza 22.   

Dziś premjera! Olśuiewające arcydzieło śpiewno-dzwiękowe 

„CZAR REKSYRAREKI"" 
oraz tencerek Dorothy Lee i June Ktyde. Przebogata wystawa! Kolorowe zdięcia! Przepiękne 

czne. Wspaniał- tańce! Nad program: Atrakcje dźwiękow'. Pocz. o godz 2-ej, 4, 6 8 i 10. 

w wykonaniu Berty Wheelera i 
Roberta Woolseya) 

przeboje muzy* 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJ/ING 
ul, Wielka 47. Tel. 15-41. 

produkcji francusko-, 
niemieckiej p. t. 

Dziś! Mamy zaszczyt zaprezentować Sz. Publiczności arcydzieło filmowe — przepiękną operetkę 

„э ОНИ У° 
Nad progrem: Arcyciekawe urozmaicenia dźwiękowe. Ceny normalne. 

ais o godz. 4, 6, 8 i 10 w duie šwiąt. o godz. 2ej. 

Mczyka EMER. KALMANA 
z udziałem KATE de NAGY. 

  

Dziś! Słynna gwiaza 
filmowa 

Dźwiękowe kino 

31 
Wielka 42, tel. 5-28. 

BRYGIDA HELM kreuje rolę kochającej mężatki 
ją w roli „Wampir ycy*. — ВВУб! 

Nad program: Aktuslne dodatki dźwiękowe, 

„a 
Dźwiękowy t1m najnowszej produ 

BRYGID 
w jej najnowszej i najlepszej kreacji dźwiękowej p. t. 

LORJ 
kcji francuskiej. Prass całego świata jednomyślnie orzekła, 

jest arcydziełem genjsinej BRYGIDY KELM. o A 
co jest dla nas nowością, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy widzieć: 
DA HEL54 wywiązała się z zadania świetnie. 
Pocz. © godz. 4, 6, 8 i 1015. 

A RELM 

  

iż film „Glorja* 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

Dziś najnowszy wszechświatowy 100 proc. d/więkowy Supeisziėgier po raż pierwsy w 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr 
gi W Wilnie! Nieśmierielna powieść © = © E B 2 

STYLOWY" d si ż D ach DZE K kusząca „ŚWIATOWID Arcypotężny dramat z rosyjskiego ży ia, rolach ; LO 18, В : 

@ Wielka 36 Lie Velsz (Katjusza Masłowa) i Jahn Boles (Książe Dymitr) 100 proc. śpiewu, chór Mickiewicza 9. 

. kozaków i bałałajki. Nad program: Najuov sza džwiękowa komedio farsa. 

Uwaga! Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy arcydzieło o którem mówi cały świat i 
jakiego Wilno jeszcze nie oglądało. 

WMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dr Ginsber ! 
"ИШ||ППМШЩШН|||||||||||||||||ШН|і||||||||||1||пітітшіЕШППППНШ|!||!|||||||ШП||П|П|||||||Ш|!|||!||№|ПП|||\||||||Ш|ИШ||!|Ш|Ш||Ш|Ш|ПШУ'. Choroby. OS, rg Duży pokój 

ЗЕ neryczne i moczopłcio- dla *iedaci lub 
we. Wileńska 3, — od ] 1 

dwu osób do 

HER 
(W 1932 r. WYCHODZI 

Dła Członków Kelegjum ” 

tel. 10- 

żyna ta, składająca się z młodej braci dru- 
karskiej, a trenowana przez Drozdowicza 
(pospolicie znanego jako „Samowar“) w 
spotkaniu z Makabi uzyskała wynik 14. 

Makabi ze Szwarcem i sześcioma innymi 
graczami pierwszej drużyny o mały wlos nie 

przegrała. Samobójcza bramka uratowała 
makabistów od porażki. ; 

Ten wynik, oraz fakt, że „Drukarz% w 
drugiej połowie stale niemał zagrażał bram- 
ce Makabi, świadczy, że ta, choć B—klaso- 
wa, drużynka, jest dość silną. Prócz Droz- 
dowicza gra w niej aż czterech Bartosze- 
wiczów: dwóch dobrych graczy, dwóch 
patałachów. (t) х 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK DNIA 22 KWIETNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu 
15.25: Odczyt dla maturzystów z Warsza 

wy. („Napoleon a Polska* — wygłosi prof. 

H. Mościcki). 
15.50: „Kasprowicz“ — odczyt dla mat. z 

Warszawy, AGS M 
16.10: Audycja dla dzieci: „Święty Jerzy 

u harcerzy” — słuchowisko. 
16.55: Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17.10: „Królewska miłość" — odczyt. 

17.35: Koncert z Warszawy. i 
19.00: „Polakom na Kowieūszczyžnie“. | 

19.15: Przegląd prasy rolniczej, krajowej 

i zagranicznej — SU 
19.25: „Na srebrnym ekranie" — 

ści filmowe. 
20.00: Pogadanka muzyczna z Warszawy. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warszawy. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

nowo- 

pełnie. Dlaczego chcecie to zrobić? 
Bądźmy szczerzy, Olu. Czy my 

ślcie, że chcę zastawić na was jakąś 
pułapkę, chcę oszukać was? 

—- Nie, tego nie myślę, nie wyglą 
dacie na to. A i ja nie jestem taką 
nadzwyczajną zdobyczą. Biedna, nie- 
wykształcona „popówna* — element 

wysoce niebezpieczny  socjalnie. Ale 

to właśnie mnie dziwi. Chcecie zrobić 

krok ryzykowny, który może zaszko- 

dzić wam w oczach partyjnych przy- 

jaciół. Wy— komunista, który poma- 

ga „liszencse'*, którą niedawno po- 

znał... 
— Dajmy spokój tym rozumowa- 

ninom! Powiedźcie otwarcie czy chce- 
cie uczyć się i pracować— jeżeli tak, 
to jedyną drogą dla was jest przyję- 
cie mojej propozycji! 

— A mój ojciec? 
— Co ojciec? 
— jak ja mu powiem o tem mał- 

żeństwie? Przecież on nie uznaje mał 
żeństwa bez cerkwi!? 
— No, ślub, kościelny jest dla mnie 

niemożliwy. A zresztą nie jest po- 
trzebny. Przecież nasze małżeństwa 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo. 

ATI 

ASLIOTERA 
ASTRA) S 

k N 

ORGAN KOLEGJUM 
HERALDYCZNEGO 

PRZEDPŁATA: Kwartalnie z przesyłką — zł. 9.— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

KONTO „HEROLDA'* W P. K. O. Nr. 22941. 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Dąbrowietka 24, 
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dad aoi; Ą 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 20 kwietnia 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8,89 i pół. 
"Gdańsk 174,75. 
Holandja 361,10 
Londyn 33,65 
Nowy York 8,901 
Nowy York kabel 8,806 
Paryż 35,11 . 
Praga 26,36 
Szwajcarja 173,25 

Papiery procentowe; 
3 proc. Pożyczka budowlana 38,25 
4 proc. Inwestycyjna 90,50 
6 proc. dolarowa 56,57. 
4 proc. dolarowa 49,00—49,25 
Stabilizacyjna 53,00 — 59,25 — 53,50. 
4 i pół L. Z. ziemskie 39 50—39,25 

Akcje: 
Bank Polski 79,75 — 80.00. 

najchętniej z dworu kreso- » 
Kupie wego starodawne biurko (po- 
żądane „Cylinder*), stkreterę, szafę i inne 

meble do gabinetu: sypialni. Mogą być 
zniszczone. Płacę dobre ceny. Po pierw- 
szym maja będę przejsziem w Grodnie, 
Wilnie, Wołkowysku, Lidzie, Święcianach, 
Duksztach, Mołodecznie i innych  mias- 
tach. Chętnie zatrzymam się po drodze 
obejrzeć, od stacji dojadę końmi, Proszę 
dokładnie opisać posiadane meble (jakie 
drzewo, z jakiego czasu, wygląd), podać 
żądaną cenę, ewentualnie nadesłać foto- 
grałję lub rysunek najładniejszych. Ołer- 
ty adresować: Biuro Ogłoszeń Teofila 
Pietraszaka Warszawa, Marszałkowska 

° 115 pod „Leliwa“. 

  

(STS SI DAS O KAAT TAN 2 TTK TAKTINIS TS II S TI EEE 

będzie tylko formalne. Można więc o 
niem nie wspominać ojcu. Powiecie 
mu, że udało się wam dostać do „\Ми- 

zu“ przy pomocy „zawsowchoza* i 

koniec. Trudnoby było wytłumaczyć 
mu to wszystko. 

— Niebardzobym chciała oszuki- 
wać ojca. Ale trudna rada. 

— A więc zgoda? 
Ola popatrzyła na niego badaw- 

czo, milczała chwilę , potem powie- 
działa: 

— Wierzę wam i zgadzam się. 
Nie wyobrażacie sobie nawet, jak bar- 
dzo wdzięczna będę za pomoc w do- 
staniu się do „Wuzu”.... : 

Nagle rozpłakała się i pochylając 
się szybko, pocałowała Borysa w rę- 
KG: 

: — Co za głupstwa! — zagniewał 
się, zmieszany. Czuł jednak, że i je- 
go ogarnia wzruszenie. PR 

— Dość tych wzruszeń, pamiętaj- 
my, że jesteśmy ludźmi pracy! Więc 
rzecz zdecydowana. W tym tygodniu 
dostaniecie urlop na trzy dni, pojedzie 

my do Odesy i tam zarejestrujemy 

się, jako małżeństwo. 

    

        

   
8—1 i 4—8. Tel. 567 i 

A wynajęcia. Arty- 
Wódki leryjska 1, m. 3 
KEGOZE ZERO ORKACEGA 

Kosmetyka 
KIZYCZ CZORT ARE CZNA 
VYVWYUV w 

GABINET 
Racjonalne] 

kosmetyki 
ieczniczej ms 

WILNO, MIESZKANIE 
Mickiewicza 81—43 pokojowe z kuchnią 
Urodę kobiecą do wyusjęcia Makowa 

kouserwu- 13—4. 

nal,- odświeża, nsnwa 

  

  

  

POKÓJ 
cd 1 maja ładnie ume- 

blowapy wejście nie- 

krępujące, wygody — 
parter Zygmuntowska 
20 m. 1. 

    

je, dosko- 
i] 

jej skszy i brzki, Masaż IKuPNO 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz. _1 SPRZEDAŻ 
uy, wyszcznpiający (pa- 
nie). Natryski „Fiormo= 
na* według prof. Spnh- 
ja. Wypadanie w.usów, Meble kuchenne 
łupież, Indywidualne 7 przedmiot. białe ta- 
dobieranie kosmetyków nio sprzedzm Plac 
do każdej cery, Ostet- Piotra 3 m. 1. 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej, Tanio sprzedą 

Codziennie od g. 10—8 dwa folwarki 50 ha w 
W. 2. P: 48 okolicy Wilna, 300 ba 

w pobliżu Bieniakoń. 

    

  

GABINET |Jakėba Jasińskiego 16 
koza zo 
Lecznicze TORI 4 

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

został przeniesiony 

na ul. Mickie- 
wicza 1 m. 11 

kapitalu 1 
Sprzedam dom docho- 
dowy, murowany w 

centrum miasta. Do] 

kupna potrzebne 10.000 
dolarów, dług banko: | 

iednży, dochód 
Młoda Krawcowa 7 "0 
poszukuje stałej posa- Prhtto 16.000 złotych. | 
dy, może zarządzać Listownie bez pośred- 
domem, opiekować sięnictwa zwracać się do 

dziećmi, przyjmie chęt- Admin, „Słowa* dla 
nie posadę na wyjazd, Bończy* 
Posiada bardzo dobre * 
referencje. Zgłoszenia RAŻAAŁAAAAŁA AAAA ŁA AA 
do Adm. „Słowa* dla 
H. Różne 

Ochmistrzynię "TYYVYVYVYVVYVYvYVYY* 
z dobremi referencjami Wdowie Н. $. 
poszukuję na wieś, — hojnie wspartej przez 
Zgłosić się ul. Królew- ogłoszenie brakuje je- 
ska 9 m.6, od 3 — 4szcze 75 zł. na ostate- 

      

    

  
po poł. czne opłacenie maszy* 
I ni TOWA Leja Miło- 

sierdzia św. Wincente- 
POKÓJ go a Paulo uprzejmie 

duży słoneczny balkon przeto prosi o pomoc, 
umeblowany do |" by zapewnić przysz- 
najęcia. Tatarska 17,łość biednej wdowy i 
m, 3. я jej córeczek, 

Ola uśmiechnęła się przez łzy. . 
— Nie zapomnę nigdy tego, co 

zrobiliście dla. mnie! 
— Dobrze, nie mówmy hop, dopó- 

ki nie przeskoczyliśmy,... — zaśmiał 
się Borys. — A teraz do roboty: na- 
sze kurczątka pewnie się już wykłu- 
wają, idźcie pilnować inkubatorów, a 
ja zajrzę tam wieczorem. 

— Mój Boże, zapomniałam o nich! 
— Ola zerwała się gwałtownie i po- 
biegła do siebie. 

XIV 1 
Kurczęta wykluwały się przez ca- 

łą dobę następną, Ola więc prawie nie 
mogła spać. | 

Ostrożnie wyjmowała mokre je- | 
szcze stworzonka ze skrzyń, i wkłada | 
ła do koszów, miękko  wyściełanych | 
staremi workami. Kurczątka były tak 
słabe, że nie miały siły piszczeć i tyl 
ko otwierały swe żółte dzióbki. Kosze 
nakryte były starą derką, żeby pisklę- 
ta nie pomarzły. Najpierw pisklęta 
zjawiały się pojedyńczo, po 2,3 w. 
każdym inkubatorze, ale nad ranem | 
dwa kosze były już pełne. 

DE GUN 

  

  

'Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 

 


