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Konstantynopol przewrot 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze | 

Kilkanaście razy zdarzyło mi się, jak 

chyba każdemu obcemu w tem mieście, 

pytać o drogę do tej czy owej moszeji, 

tego, czy owego zabytku . W Konstan- 

*tynopolu, gdy cudzoziemiec pyta, pyia 

po francusku. Ten język zakorzenił się tu 

oddawna, wrósł jak angielski w Chinach. 

A jednak... 

Przy paru pierwszych razach, gdy 

przychodziło mi się pytać, zwracałem 

się, rzecz prosta do najzamożniej, najkiti- 

turalniej zewnętrznie wyglądających prze 

wodników. Takimi w dzisiejszym Kou- 

stantynopolu są wyłącznie (nie prawie 

że wyłącznie, ale bodaj w całem tego 

słowa znaczeniu wyłącznie) oficerowie 

tureckiej armji. I oto okazało się, że w 

żadnym z pięciu wypadków, ludzie ci, w 

tym Konstantynopolu tak nasiąkłym wszy 

stkiem co francuskie, ludzie ci nie umieli 

słowa po francusku. Zato po francusku 

— stwierdziłem to w dziesięciu, w kilku- 

nastu innych wypadkach; umie jeśli nie 

co drugi, to chyba co trzeci przechodzier. 

Te dwa fakty są rzeczą, która rzuca 

bardzo dużo Światła na dzisiejszą Tu.- 

cję: 
* * * 

„Wszystko ludzie nowi, ludzie nowi, 

ludzie nowi* — mówił mi przedstawicie! 

dużego francuskiego koncernu  kolonjal- 

nego, który z Konstantynopola jechał z 

nami do Aten. -„„Wszystko wywrócono 

z powrotem; to tak samo jakby drugi raz 

przyszli tu Turcy z głębi Azji, zupełnie 

„ak samo. Tylko że Kemal Pasza nie 

wjechał konno do Aja Sotja. Pozatem 

„absolutnie to samo“. 

Przypomniałem sobie wczorajszą mo- 

ją obserwację odnośnie do kulturalnych 

związków z Zachodem dzisiejszej a wcze 

rajszej elity tego państwą. — W owem 

porównaniu dwóch tak różnych, dwóch 

tak odległych od siebie epok jak rok 1450 
i lata 919 — 1933, było jednak coś nie 
tak bardzo dalekiemi od prawdy. 

Jest to podobno najtrudniejszą, nie- 

doścignioną rzeczą móc określić szcze- 

gólny, niezrozumiały urok  Konstantyno- 

pola, Bosforu. I nawet kusić się oto п 

wolno po Pierre Loti'm. — A jednak są 
dwa akcenta, bardzo od siebie różne, 

bardzo każde w sobie wyraźne, splecio- 

ne tu jak stalowa, a delikatna krata, 

chroniąca przed ludżmi i słońcem wą- 

skie okna tureckiego domu. Miękkość — 

i okrucieństwo. 

Uderza to na pierwszy , zaraz rzut 
okiem, prawie rani. Czy jest na świecie 
coś bardziej miękkiego, bardziej pogod- 

nego, słodkiego — jakby i tak powie- 
dzieć można — niż pofalowane łagodnie 
choć wysokie, wzgórza z obu stron nad 

Bosforem? Ciepłe, i jakby o mlecznych 

odcieniach w dnie słotne, powietrze i 

winnice, winnice, winnice. Nigdy sto4- 

kość tego krajobrazu nie wyjdzie tak sii- 

nie, jak wtedy, gdy przed 16 godzinami 

marzło się jeszcze w pociągu, zatrzyma- 

nym w polu, wśród zasp śnieżnych Wo- 

łoszczyzny. Po tych śniegach i zaspach 

lepiej się rozumie żale wygnanego z 
woli cezara do dzikiej Dacji Owidjusza. 
I lepiej, o ileż lepiej ocenia się spokojną 
ciepłość Bosforu. — Miękkość. 

Ale niemal jednocześnie z tą miękko- 

ścią uderza owa druga cecha: okrucień- 

stwo. Tam, gdzie wzgórza zbiegają ku 

morzu, tam, gdzie mogłaby być płowa 
smuga drobnego, miękkiego piasku, wy- 

rosły ciężkie i wysokie mury obroniie. 
Aż prawie, na tych wzgórzach i u ich 
stóp, przypomina to. widziane gdzieś 
widoki chińskiego Wielkiego Muru. Bo i 

jest to taki Wielki Mur, a potem to okru- 
cieństwo uderza wszędzie. Jest okrucień- 

stwo w rozwalonej szczeliną przez poło- 

wę olbrzymiej baszcie Jedykułu, tej, gdzie 

żebrem o hak zawieszony, konał diu- 

giemi godzinami kniaź Samuel Korecki, 

jest w tych czarnych tunelach bram miej- 

skich, gdzie tętnił niegdyś śpieszony krak 

janczarskich gwardyj, jest w owych zim- 

nych, w tajemnicze arabeski geometrycz- 

ne rzeźbionych moszeach, osiadło wspz- 

mnieniem Abduł Hamida na białym od 

swych marmurów sułtańskim  Ildiz 

rozumowanej, wyliczonej na chłodno, nic 

z gotyckich wzlotów naszych kościołów, 

nie mającej Aji Sotji. Trzeba to wszysi- 

ko widzieć, trzeba na to patrzeć, by zro- 

zumieć, iż niema jakby gmachu w tem 

mieście, którego kamienie innym  spa- 

jano kitem. — Okrucieństwo. 
* * * 

Kiedyś, kiedyś, bardzo a bardzo da- 

wnio, było tu takie naddalsze portowe mia- 

sto Hellady. jego szlaki morskie prowa- 

dziły na Taurydę, daleką Taurydę i kra: 

ju, gdzie przelać się mógł swobodnie nad-- 

miar ludności z Attyki i archipelagu. 

z którego czarnych tłustych ziem szłz 

pszenica, wtedy, gdy Nil nie wylał i 

Egipt sam dla siebie już nie miał zboża. 

Coś jakby starożytny Hamburg, czy Fa- 

vre, czy Kadyks. Stąd szła Hellada za 

Port Euxinus. W długie, bardzo długie 

wieki potem, do tego właśnie przyszło 

miastu ogromne, znużone ogromem swym 

mocarstwo. Samo podzieliło się na poio- 

wy i pobudowało tu właśnie nową, 

wspaniałą stolicę. Na dzień drogi st.;d 

była noc i szalasy pastusze drewniase. 

Tu ,było słońce i Hagia Sofia, i amf'- 

teart igrzysk i życie dźwignięto o całe 

góry ponad tem życiem, co panowało 

wszędzie. Z roku na rok, z panowania w 

panowanie, wytapiały się tu  tradycie 
rzymskiej twardości: z roku w rok, roz- 

tapiał to wszystko w słodkiej miękkości 

swej przyrody ciepły Bosfor. 

Bardzo długie były. lata konania tego 

mocarstwa, któremu jedną po drugiej 

odebrał barbarzyński najeźdźca prowin- 

cję po prowincji, gród po grodzie. je- 

sžcze całe lata, jakby szczyt zalanej mo- 

rzem wyspy pożostała, przez łacińskie, 
zachodnie wojska broniona, stolica. — 

Taka stołica mogła za: całe- starczyć ce- 

sarstwó. Nie mogło na długo. 

Potem zwalił się tu.dziki i twardy 

Islam osmański. Jak kiedyś przyszła de 

spokojnego Bizancjum siła rzymska. I 

znowu okrucieństwo wzięło górę i zno- 

wu zamarła tu rozleniwiona słodkość ży- 

cia. I było to długo, bardzo długo, ale 

znowu nie na zawsze! Potem przysziy 

czasy, gdy w szyirach dyplomatycznych 

nie zwano groźne mocarstwo inaczej, 

jak „chorym cztowiekiem“ Europy, a gra- 

nice z pod bram Wenecji skurczyły się 

po Adrjanopol. Ale nad Bosforem, aie 

tu, brała górę niezmożona, zawsze zw;- 

cięska miękkość przyrody tych stron. 

  
  

EE 

„Podobno w Niemczech szydzą  so- 

cjaldemokraci z Hitlera, że był czeladni- 

kiem. Swoją drogą cóż to za szczególni 

demokraci! Ach, panie! Gdyby u nas na- 

si ludzie nowi byli tylko malarzami po- 

kojowymi niegdyś! Żeby nie tyle straga- 

niarzy!“ 

Tak swe žale na nierozumne, doktry- 

nerskie zarazem i pozbawione racji po- 

czynania władz, wywodził się zrośnięty 

z dawnym Konstantynopolem  cudzozie- 

miec. Wszystko co dziś jest rządzącą 

Turcją, to nowy zalew z Anatolji. To jak 

by rezerwa żelazna, jaką chował Islam na 

kiedyś — i która poszła przeciw nie- 

mu. Dziś władza Konstantynopolem aie 

trzyma się odeń zdala. Miasto ma złą tra- 

dycję: coś jak dom, w którym straszy. 

Dwa mocarstwa, szukające sobie sto- 
licy, znalazły ją tu, i znalazły z nią ra- 

zem swój Zachód i swój koniec. Przed 

bramą Top Kap= padł, walcząc pieszo, 

ostatni dziedzic Juljusza Cezara. Po tar- 

gach i zachodach daremnych, wyniósł 

się z lidiz Kiosku ostatni sułtan rodu Os- 

mana. Ale trzecie z kolei państwo pozosta 

wiło niezajętem dziedzictwo cesarskie. 

Wiedziało już, że silniejszem niż najbar- 
dziej pierwotna moc ludzka jest ciepła 

miękkość Bosforu. K. Prusz. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
i” RANtWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE —. ul. Zamkowa 14 Księg. 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch* 
KLECK — Sklep „Jedność 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁAJNINIŁ C — Księgarnia Kol „Ruch“. 
RROŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
wK4ESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic! О. 
N.-SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

W. Włodzimierowa. 

Laszik, 

OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

POSTAWY — 

WOLOZYN — 

y na stro: 
V 
czne 

DRUJA — Kowiin. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SLONIM -- Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mała % 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

  

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

| ы %пшЩу że 
oraz z prowincji 0 proc. drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

i CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltow nie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 1 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 numerach świątecznych, 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelary: o 50 proc. drożej. 

i do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
PRZE CABAOE WYCK OCT ZO ZA   

17 osób na ławie oskarżonych. —Czy akcja szpiegowska Intelligence Ser- 
vice?—Dwunastu oskarżonych przyznało się do winy pod terrorem 
MOSKWA PAT. — Proces inżynie - 

rów angielskich rozpoczął się w dniu 12 
bm. w południe. Na początku rozprawy 
odczytano akt oskarżenia, który w głow- 
nych punktach zarzuca inżynierom: 1) 
dokonywanie rozmyślnych uszkodzeń ma 
szyn tabrycznych ze szkodą dla przemy- 
słu państwowego; 2) wydostawanie ta;- 
nych wiadomości, dotyczących armji  t- 
rządu i użytkowanie ich na szkodę pań 
stwa i 3) przekupywanie funkcjonarju- 
szy zakładów elektrotechnicznych dla ak 
cji sabotażowej. 

MOSKWA PAT. — Dziś w południe 
w małej sali Domu Sojuzów w obecno- 
ści przedstawicieli korpusu dyplomatycz 
nego, prasy sowieckiej i zagranicznej 
oraz szczupłego grona publiczności recz- 
począi się proces o sabotaż w przemyś- 
le elektrotechnicznym-. Na ławie oskarżo 
nych zasiadło 17 osób, w tem 6 inżynie- 
rów angielskich, pracowników firmy Me 
tropolitain Wickers Comp. Komplet sę- 
dziowski stanowią: członek kolegium są 
du najwyższego ZSRR Ulrich, proi. Max 
tens, inż. Dmitrjew, członek zastępca 

Zelikow. Oskarża generalny prokurator 
Wyszyński. Sprawę 18-go oskarżonego, 
głównego inżyniera elektrowni w Czela- 
bińsku Witwickiego wydzielono z powo 
du choroby oskarżonego. 

Pierwsze posiedzenie zostało wypeł- 
nione odczytaniem aktu oskarżenia, za- 
wierającego 77 stron maszynopisu. Akt 
oskarżenia zarzuca podsądnym szpiego- 
stwo wojskowe, polityczne i ekonomicz 
czne, organizowanie akcji dywersyjnej 
na elektrowniach w Moskwie, Czelabiń - 
sku, Złatouście, Ilwanowie i Baku w ce- 
lu osłabienia przemysłu sowieckiego, a 
także układanie planów akcji dywersyį- 
nej i sabotażowej w przemyśle elektro- 
technicznym na wypadek wojny. 

Wedle aktu oskarżenia, inżynierowie 
angielscy mieli powyższe zadania reali- 
zować zapomocą przekupstwa, stosowa- 
nego wobec współoskarżonych  inżynie- 
rów i techników sowieckich. — Akcją 
szpiegowską z ramienia Intelligence Ser-. 
vice kierować miał z Londynu szef wy- 
działu eksportowego firmy Metropolitain 
Wickers Comp. Gichards, były oficer wy 

Posiedzenie brytyjskiej Rady Ministrów 
LONDYN PAT. — Niezwłocznie po 

zakończeniu procesu moskiewskiego Ва!- 
dwin zwoła specjalne posiedzenie rady 

  

ministrów celem zbadania wytworzonej 
sytuacji. 

Ministrowie Rzeszy u Ojca św. 
BERLIN PAT. — Prasa niemiecka donosi z 

Rzymu: — Wicekancierz Papen i premjer pz. 
ski Goering byli dziś przyjęci przez papieża 

specjalnej audjencji prywatnej. Najpierw przy 
ięty został von/ Papen. Audjencja trwała 
godziny i miała — jak stwierdza oficjalny ko- 
munikat — charakter serdeczny. Przed końcem 

audjencji yon Papen przedstawił papieżowi swa 

małżonkę. Bezpośrednio po nim przyjęty został 
Goering, który przed zakończeniem  audjencji 
przedstawił papieżowi podsekretarza statu 

Koernera.— Zarówno Goering, jak i Koerner 

przybyli na audjencję w mundurach hitlerow- 

skich. 3 

W. przededniu audjencji u papieża wicekań- 

cierz Papen odbył z wysokiemi osobistościami 
watykańskiemi konierencję na temat unormowa 

nia stosunków między Stolicą Apostolskg i no 
wą Rzeszą Niemiecką. W międzyczasie będący 

Lt cy w Rzymie prezes stronnictwa  centrowego 
prałat Kaas odwiedził Papena. Prałat Kaas pro 
wadził również narady z kołami watykańskiemi 
w sprawie nowej orjentacji partji centrowej, 
która według wszelkiego prawdopodobienstwa 
zwróci się na prawo i- poprze rząd Hitiera.— 

Na dzisiejszej audjencji u papieża, jak donosi 
prasa, Papen miał imieniem rządu niemieckiego 
zadeklarować wolę nietylko utrzymania do- 
tychcząsowych stosunków ze Stolicą Apostal- 

ską, lecz nawet dalszego ich rozbudowania. 

Cele wizyty austrjackiej w Rzymie 
WYJAŚNIENIE URZĘDOWE. — ZAPRZECZENIE POGŁOSKOM O TRÓJPRZY- 

MIERZU 

WIEDEŃ. PAT. — Austrjackie koła 
dyplomatyczne oświadczają, że kanclerz 
Doliuss wyjechał do Rzymu z własnej i- 
nicjatywy. Przed podróżą Wiedeń wy- 
stosował zapytanie, czy wizyta kanclerza 
jest w Rzymie pożądana. Zarówno z 
Watykanu, jak i z pałacu Chigi nadesz- 
ło uprzejme zaproszenie. Kanclerz Dol- 
fuss oddawna nosił się z zamiarem złoże 
nia wizyty w Rzymie. Postanowienie je- 
go przyśpieszyły rokowania polityczne i 
gospodarcze toczące się obecnie we Wło 
szech. — Od rokowań tych Austrja nie 
chciałaby być wyłączona. Kanclerz bę- 
dzie ponadto konierowač z sekretarzem 

Grožba konfliktu so 
LONDYN PAT. — Prasa londynska 

bije na alarm z powodu grożącego na 
Dalekim Wschodzie koniliktu sowiecko - 
japońskiego o kolej wschodnio - chińską 
Według iniormacyj dzienników londyń- 
skich. obie strony czynią przygotowania 
do wojny i wybuch zbrojnego koniliktu 
możliwy jest lada chwila. Japonja uwa- 
żać ma moment obecny za odpowiedni 
wobec naprężenia stosunków pomiędzy 
Sowietami a Wielką Brytanją, jak rów- 

  

stanu kard. Pacelli w sprawie konkorda- 
tu. 

Rokowania między Stolicą Apostol- 
ską i Austrją toczą się w tej sprawie 
już od roku. Wiedeńskie koła rządowe 
zaprzeczają stanowczo doniesieniom 
dzienników, jakoby w Rzymie planowane 
było zawarcie nowego  trójprzymierza 
włosko - austrjacko - niemieckiego. Fan- 
tastyczne są także doniesienia, jakoby 
kanclerz Dolfuss zabiegał o gwarancję 

włoską przeciwko ewentualnemu wtarg- 

nięciu zbrojnych oddziałów  hitlerow- 
skich do Austrji- i 

wiecka-japońskiego 
nież między Sowietami a Niemcami. 
Japonja sądzi, że akcja zaczepna, rozpo- 
częta w danej chwili, nie spotkałaby się 
z potępieniem w Europie. Ameryka, oczy 
wiście, przeciwstawiłaby się poczyna- 
niom japońskim, zmierzającym przez kon 
flikt z sowietami do opanowania Włady- 
wostoku. Sowiety mają być gotowe do 
czynnej walki zbrojnej o stan posiadania 
na kolei wschodnio - chińskiej. 

  

Wojska japońskie przekroczyły Mur Chiński 
SZANGHAJ PAT. — D © krwa 

wych walkach japońsko - chińskich w 
północnych Chinach. Japończycy, postut- 
gując się ciężką artylerją, przekroczyli 
w kilku miejscach Wielki Mur Chiński, 
i zajęli szereg miejscowości. Samoloty 
japońskie bombardowały bez przerwy 
dolinę rzeki Luan o 70 mil od Czang - 
Haj-Kwanu. 

Według informacyj ze źródeł japoń- 
skich, armja chińska cofa się w popłochu 
japończycy nie zamierzają jednak konty- 

RRT RIAA TINA T BTI O BOROWE 

Z 
WARSZAWA PAT. —-Dziś o godz. 

22 zmarł w Warszawie minister poczt 

i telegrafów inż. Ignacy Boerner. — W 

" „końcu ubiegłego tygodnia min. Boerner 

gon ministra Bo ernera 
pobytu w mieszkaniu swem na kolonji 

pocztowców w Babicach pod Warszawą. 

Przewieziony bezzwłocznie do lecznicy 

w Warszawie po pięciu dniach zakończył 

Kiosku. jest nawet w owej ciężkiej, Wy- zachorował poważnie na płuca w czasie życie. 

nuować pościgu i ograniczywszy się do 
odrzucenia Chińczyków poza rzekę Luan 
wycofują się na swe dawne pozycje 
wzdłuż Wielkiego Muru. 

Trzy wyroki śmierci 
jPRZEMYŚL. PAT. — Sąd doraźny wy- 

dał wymok w sprawie Michała Stracha, Mi- 
chała Ziętka i Władysława Dyrdata, oskar 
żonych o dokonanie w mocy, z 14 na 15go 
czenwica ub. r. napadu rabunkowego na 

dom Michała Maślanka, przyczem Strach 
miał dać strzał do Maślanka, który 'wsku- 
tek ramy zmarł. (Wszyscy oskarżeni. przy- 
znali się do winy i skazani zostali nia karę 
śmierci! przez powieszenie, przyczem w sto 

sumiku do Ziętka (tryfbumał zamienił kanę 

śmierci nia dożywotmie więzienie, Obrońcy 
skazamiych zwróciilii się do Pama Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z prośbą o ułaskawie- 
mie. Pam Prezydent z przysługującego mu 

prawa łaski nie skorzystał, tak że wyrok 

wykomanty będzie jw! dniu jutrzejszym. 

  

wiadowczy w angielskim korpusie ekspe 
dycyjrnym w Archangielsku. 

Wszyscy oskarżeni obywatele sowiec 
cy do winy się przyznali, podobnie jak 
inżynier Mac Donald, jedyny z pośród 
oskarżonych Anglików, który nie został 
zwolniony za kaucją i do samego pro- 
cesu przebywał w więzieniu śledczem.--- 
Pozostałych pięciu oskarżonych Angli- 
ków do winy się nie przyznało. 

Około godz. 16 przewodniczący za- 
rządził 2-godzinną przerwę. 

OBCIĄŻAJĄCE ZEZNANIA GUSIEWA 

MOSKWA PAT. — Całe wieczorne 
posiedzenie sądu wypełnione było zezna 
niami byłego naczelnika elektrowni w 
Złatouście inż. Gusiewa, oskarżonego 0 
to, że w latach 1930 — 1932, będąc 
członkiem kontrrewolucyjnej organizacji 
sabotażowej, mającej na celu działania 
na szkodę przemysłu sowieckiego, stanęt 
z polecenia inż. Mac Donalda na czele 
grupy dywersyjnej. Celem tej grupy była 
dezorganizacja elektrowni w Złatouście. 
Miał on rozmyślnie spowodować szereg 
katastrof, które osłabiły siłę elektrowni 
do połowy i uprawiać z polecenia Mac 
Donalda szpiegostwo. Pomocnikiem Gu- 
siewa był niejaki Sokołow. Inżynier G: 
siew, syn maszynisty kolejowego, był w 
armji Kołczaka. Potwierdza on całkowi- 
cie zeznania złożone w śledztwie pierwia 
stkowem, Mac Donald proponował mit 
zbieranie informacyj, dotyczących produ 
kcji fabryki w Złatouście i innych fab- 
ryk o znaczeniu wojskowem: 

Mac Donald potwierdza zeznania Gu- 
siewa, zaznaczając, że informacje te zbie 
rał dla własnej wiadomości. Dalej Gu- 
siew zeznaje, że Mac Donald zwerbował 
jego pomocnika i obu im dawał polece- 
nia zorganizowania uszkodzeń, co miaio 
zmniejszyć produkcję materjału wojenite 
go w Złatouście. Gusiew zaznącza, że 
działał z pobudek ideowych. Brał pienią 
dze od Mac Donalda, ale grał on rolę dru 

gorzędną. | 2 
MAC DONALD PRZYZNAJE SIĘ 

: DO WINY ° 
Mac Donald wszystkie zeznania Gu- 

siewa potwierdza, zaprzeczając jedynie, 
jakoby wspólnie z Gusiewem i Sokoło- 
wem układał plan zórganizowania uszko 
dzeń, twierdząc, że dowiadywał się o 
nich po fakcie. Gusiew ponownie twier- 
dzi, że plan takie omawiano wspólnie— 
przyczem w naradach brał udział inż. 
Thornton podczas służbowych  przyjaz- 
dów do Złatousta. Po odjeździe Mac De 
nalda do Zujewki na Ukrainę Gusiew u- 
trzymywał kontakt z Mac Donaldem o0- 
raz pośredniczył pomiędzy Mac Donal - 
rem a naczelnikiem elektrowni w Czeła- 
biūsku Witwickim, przywożąc mu od 
Mac Donalda pieniądze i dostarczając 
listy Witwickiego Mac Donaldowi. ё 

Thoraton mial mu ošwiadezyč, že e- 
lektrownia. w Czelabińsku znajduje się 
pod jego wpływem. Gusiew osobiście był 
w Zujewce na zaproszenia Mac Donalda 
i informował go o przebiegu akcji saGo 
tażowej.. Mac Donald zaznacza w tem 
miejscu, że Gusiewa w tej sprawie nie 

wzywał, ale był przez niego iniormowa- 

ny. 

INŻ. THORNTON O SPRZECZNOS- 
CIACH 

Inż. Thornten potwierdza iakt trzech- 
krotnego spotkania się z Gusiewem, jed- 
nak zaprzecza własnym zeznaniom, zło: 
žonym na śledztwie pierwiastkowem, ja- 
koby wiedział o stałej działalności poinię 
dzy Gusiewem a Mac Donaldem, przy- 
znając, że wogóle o informowaniu Mac 
Donalda przez Gusiewa wiedział. Inior- 
macje te, dotyczące według niego jedy - 
nie spraw technicznych, potrzebne były 
inżynierom firmy _ Metropolitain Wickers 
na wypadek złego funkcjonowania jej a- 
paratu. Sprzeczności w zeznaniach wy- 
jaśnia swem zdenerwowaniem w czasie 
sledztwa pierwiastkowego, przyczem sta 
nowczo stwierdza, że ze strony GPU nie 
wywierano nań żadnego nacisku. 

Następnie Gusiew wyraża skruchę, 
obiecując naprawić swe winy resztą swe 
go życia, jeżeli zostanie mu ono zacho- 
wane. Oskarżony twierdzi, że miał wy- 
cofać się z akcji sabotażowej, ale Angli- 
cy wywierali na nim presję i grozili mu 
wydaniem w ręce władz. 

Jak wynika z zeznań Gusiewa otrzy- 

mał on od Mac Donalda ogółem około 9 
tys. rubli, z których większą część oddał 
wspólnikom. Na zapytanie adwokata Lib 
sona Gusiew oświadczył, że nie pamięta, 
czy Mac Donald nie dawał mu tych pic- 
niędzy, jako pożyczki. 

Następne posiedzenie odroczono do 
jutra, wyznaczając rozprawę na godz. 10 
rano. 

TELEGRAMY. 
250-LECIE ODSIECZY WIEDNIA 

WARSZAWA. PAT. — Komitet Obcho 
du 250-lecia Odsieczy Wiednia, działający” 
pod przewodinietwiem gen. dra Romana Go 
reckiego, w Warszawie, na posiedzeniu ko-. 
mitetu wykonawczego, w. skłąd którego. 
wchodzą delegaci ministerstw, duchowień- 

stwa, prezydjum komitetu miasta Warsza- 
my, wszyscy pp. wojewodowie i przewodni 
czący sekcyj, * przeprowadził organizację 
pracy na obszarze całego państwa. Komi- 
tet wykonawczy wyłonił następujące sek-: 
cje: organizacyjną; finansowo — gospodar. 
czą, maukowo - historyczną, artystyczną. 
widowisikową, propaganidowo-prasowa. 

Organizacja obchodów nia terenie całe- 
go państwa opiera się ma. komitetach (xo- 
jewódzkich. 

WIZYTA LOTNIKÓW POŁSKICH Žž 
NA BALKANACH е . 

WARSZAWA. PAT. — W środę po 
południu z lotniska Mokiotowskiego odle- 
cieli do Sofji ma 2 samcalotąch Lublin R 13 ' 
dyrektor Polskich Linij Lotniczych mjr. 
pilot Makowski z dyrektorem departamen- 
tu łotnictwa eywiilniego płk. Filipqwfczem i 
Ikpt. imż. Lewoniewski z mjr. Chramcem, 
ma samolocie RWD—5 kpt. pilot Halewski 
z wiceprezesem Aeroklubu Warszawskiego 
sędzią Grabińskim, ma samolocie PWS-12 
por. pilot Orłowski z mechamikiem Gierlie 
kim oraz ma samolocie PZL—19 kpt. Kro- 
piński z Januszem Mościekim, członkiem 
Aeroklubu Poznańskiego. Lotnicy zatrzy- 
mają się na noe we-Lwowie, poczem przez 
Galacz i Jassy odlecą do Sofji, gdzie we- | 
zmą udział wi 'wiellkiem święcie lotuiczem. 
urządzaniem przez Aeroklub ° Bułgarski ; 
Bułgarskie T-wo Lotnicze. Z Sofji lotnicy 
polscy udadzą się z wizytami do Białogro- 
du, Zagrzebia, Budapesztu, Wiednia i (Pra- 
gi Czeskiej, в 

DANIEL PRENN USUNIĘTY Z DRUŻY- 
NY NIEMIECKIEJ | 

LONDYN PAT. — Cała prasa łondyńska 
wyraża swoje oburzenie z powodu wykreśle- 
nia przez Niemcy ze składu niemieckiej druży- 
ny tenisowej, mającej walczyć ,9, „Davisa, 
najlepszego niemieckiego tenisisty Dłnteła Pren 
na na tej podstawie, że jest ón'ż pochodzenia | 
żydem polskim. sai 

LENGLEN ZNOWU NA KORČIĖ 

  

* 

Słynna w swoim czasie tenókistka fra 
cuska, wieloletnia niepokonana "mistrzyń 
świata, Zuzamna Lengleni obedniie po pat 
latach przerwy, wraca na kort, Jak wia 
mo, przeszła ona na z ;jodowsiwę, w. ty 
dniach wystąpi, jednak w .gromię amatoró 
na turnieju w: Biarritz, organizowianym:RA- 
cele dobroczymne. (Pat). 2 , 7%. ст 

NAJPIĘKNIEJSZA FRANCUZKA '" 
PARYŻ, PAT. — Miss ją na „rok 

bieżący wybrama została Jacquelinie Bentin- 
Lequieu. Wybrana królowa: piękności jest 
blondymką, paryżaniką, liczy lat, 16 i pół. 
Była, odznaczona za urodę jeszcze jako ma 
ła dziewczynka ma konkursie piękności 
dzieci. ; й : 

KOKA TPA IS TARSIS DTS 

Sprawa pobicia trzech 
studentów Polaków 
BERLIN PAT. — Biuro Wołffa ogłosiło na- 

stępujący komunikat: — Wbrew wszelkim do- 
niesieniom prasy zagranicznej o rzekomem cięz 
kiem pobiciu studentów narodowości polskiej 
we Wrocławiu komunikują urzędowo, co na- 
stępuje: 

Prawdą jest, że w nocy z 4 na 5 kwietnia 
1933 około godziny 4.30 trzej studenci w jed 
nej z piwiarń we Wrocławiu cieszącej się zią 
opinią, mieli sprzeczkę słowną z kilku osobami 
cywilnemi, i że następnie w dalszym ciąga 
tej sprzeczki zostali przez te same osoby cy- 
wilne w towarzystwie urzędnika policji, nie bę 
dącego na służbie, wprowadzeni do lokalu o- 
kręgowego  partji narodowo - socjalistycznej 
we Wrocławiu. й 

Wszyscy uczestnicy znajdowafi się w stanie 
mocno podochoconym. Sprawcy byli pozatem 
oburzeni, że trzej studenci prowadzili głośną 
rozmowę w obcym języku. Prawdą jest, że w 
toku dalszego dochodzenia przeprowadzonego 
w tej sprawie w domu okręgowym partji naro 
dowo - socjalistycznej doszło do lekkiego po- 
bicia trzech studentów. 

Nie jest prawdą natomiast, że osoby cywił 
ne, które spowodowały bezpodstawne areszt)- 
wanie owych trzech studentów,: już przedtem 
rozpoznały przynależność tychże „studentów 
(którzy zresztą są obywatelami niemieckimi), 
do narodowości polskiej. O jakiejkołwiek złoś- 
liwości, skierowanej przeciwkć obywatelom 
państwa polskiego, lub też 'przeciwko' przyna- 
leżności do szczepu. polskiego: nie może być 
mowy. Nieprawdą jest również twierdzenie, że 
członkowie odziału szturmowego brali udział 
w tem ubolewania godnem zajściu. Dalsze do 
chodzenie poruczone zostało specjalnemu komi 
sarzowi policji politycznej we Wrocławiu. , Je- 
den ze sprawców jest znany. Za: pozostałymi 
kontynuowane są entrgiczne poszukiwania. -— 
Jest samo przez się zrozumiałe, że oskarżeni, 
którym wina zostanie dowiedziona, będą suro 
wo ukarani. 

owiec LQ GA 

Ukaranie'spraw'ów napadu. 
na poselstwo niemieckie 
WARSZAWA PAT. — Starosta : Grodzki 

śródmieścia Warszawy ukarał za zakłócenie 

spokoju i rzucanie kamieni w okna poseistwe 

niemieckiego Zdzisława Pyszkowskiego, stu- 

denta, i Józefa Friedenstadta . skazując ich 

na 20 dni aresztu bezwzględnego i 50 zł., ja- 

ko zwrot kosztów postępowania administracyj- 

nego z art. 28 i 38 prawa o wykroczeniach. 

ъ
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SILVA RERUM 
MŁODZIEŻ O SOBIE I O STARSZEM 

POKOLENIU. 

ABC zainicjowało ciekawą ankictę 
wśród młodzieży akademickiej na teniat 
jej stosuaku do pokolenia starszego i 
do zadań, które widzi przed sobą. Ankie- 
ta, jak każda ankieta, nie ogarnia całości; 
w. tym wypadku głos zabiera młodzież 
prawie wyłącznie należąca do obozu na- 

todowo-demokratycznego, ale pomimo 
to nad temi głosami warto się zastanowić. 
Co mówi młodzież o pokoleniu starszem? 

Ktoś wyrozumiale tłumaczy niedołęstwo 
starych: 

Ze starością ciała, związane jest prawie za- 

wsze postarzenie się ducha i u ludzi nawet 

najsilniejszych — obniżenie jego wzlotów. Stąd 

mniejszy zapał do pracy, społecznej, czy pry- 

watnej, mniejsze zainteresowanie się hasłami 

ogólnemi, skłonność do stwarzania sobie wygo- 

dnych warunków życia nawet jeśliby to miało 

przechodzić niekiedy w zwykły oportunizm. 

$tarsze społeczeństwo jest zmęczone, tem wię- 

cej, że przeżywało ciężkie okresy zawieruchy 

wojennej, okupacyj, wysiłków budowania od 

nowa wielu dziedzin życia. 2 

Wielu z nas też zapewne stanie się takimi 

samymi, gdy, zmęczeni wałką o byt, kłopotać 

się będziemy nietylko o nas samych, ale prze- 

dewszystkiem © nasze rodziny. 

Dalej się mówi, że młodzi — to pokoie- 

nie tych, którzy obecnie liczą najwyżej 

27 — 28" lat. Ponieważ jednak cięża” 
prac społecznych i politycznych dźwi- 

ga obecnie. pokolenie ludzi, mających 40 

— 45 lat, przeto różnica między „młody- 

mi“ a „starymi“ nie jest tak wielka, cha- 

rakterystyka zaś starych nie zanadto tra- 

ina. Kto inny mówi: 

Pewien rozłam między starszymi i mło- 

dymi istniał chyba zawsze, — spowodowany 

rie tyle różnicą wieku, stanowiska i wynikłym 

stąd stosunkiem wzajemnych praw i obowiąz- 

ków, ale raczej różnicami w sposobie myślenia 

+ działania, — pojmowania życiowych i me- 
tod ich urzeczywistniania. 

Miodzież nietylko biernie odczuwa na sobie 

dotkliwe, nieraz tragiczne, sztuki kryzysu za- 

równo moralne, jak materjalne. Idąc z duchem 

czasu, poszukuje też rozwiązań rażących anty- 
nomji współczesnego świata. Lecz napotyka na 

ficzne trudności. Próbując operować wartošcia- 

śni, vświęconemi przez tradycję, widzi, że wy- 

siłki jej są bezpiodne, tak samo jak są bez- 

płodne w tej dziedzinie wysiłki starszego poko 

lenia. Stąd —+ rozczarowanie i do wartości sta- 

rych i do ludzi, którzy te wartości reprezentit- 

ją, a w dalszym ciągu powolne uświadomienie 
konieczności zerwania z rutyną myśli i czy- 

nów. 
„Przewartościowanie wszeikich wartości* 

— staje się powoli hasłem dnia. 

Czyżby naprawdę pomiędzy „młody- 

mi“ a „starymi“ byla przepaść nie do 

przebycia?.. Do czego dążą młodzi? 

Drogi wyjścia: gruntowna przebudowa u- 

  

„stroju w kierunku upowszechnienia i uspolecz 

nienia częściowego własności, drogą stopniowej 

przemiany, postępującej równolegle z wycho- 

waniem iii — z odbudową duszy ludz- 

kiej. 
Mgliście, ale dość radykalnie! 

"W podobny sposób został ujęty 
„twórczy ruch młodych”, jakim jest ra- 

A <jonalizm. ` 
jest to racjonalizm, pojęty jako przeświad- 

mocy Najwyższego Rozun:u. 

„ współczesnego  materjalizmu 
raktycz Dalej , uniwer- rzneg * eni 

: Ё №ш№м wynika idealizt, 
; y -negacją 
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Trochę za. dużo pięknych słów. Cie- 
kawe są uwagi, dotyczące stosunku do 
przeszłości. 
| Czujemy, związek jednakowo silny z 
przeszłością narodu. Dlatego bliskie aw 
czasy Chrobrego i jego myśl polityczna, cza- 
sy budowania państwa polskiego i jego mo- 
carstwowego 

Takie chwile dziejowe jak Grunwald, czy 
Otszynka Grochowska, Cecora czy klęski pow 
staniowe, porównywamy w jednej płaszczyźnie 
Nic dziwnego, że imponuje nam więcej Grun- 
wald, większy szacunek budzi Cecora. 

Czy młodzi jednak tak stanowczo róż 
nią się od starych, jak im się wydaje, — 
jest to jednak pytanie, narazie niercz- 

strzygnięte. " Lector. 

  

UPIOR STRASZY 

Upiór z Duesseldorfu, o którym mówi- 
ło się wie witorek ma tajnej i jawinej rozpra 

wie, talk dobrze dał się we zmaki wszyst- 

kim utzestnikom nozprawy, że wszyscy ja- 

kcś przyszki wiezoraj do sądu źli i ziryto- 
wani. Ale też kto przeżył grozę dnia oneg- 
dajszego, te wszystkie (»tymaichiwiania dża- 
ganem, to walenie grubą pałą w czaszki 

ludzkie, a wyeszeie kto poddał się u 
miym _dreszezom wozprawy tajnej, o której 

wiróble już ma dachu opowiadają w Kma- 
kcwie, ten musiał się pożegnać ze snem, 

dobrym humorem, dobrym apetytem. Prof. 
Olbrycht kilkugodzinnem asojem niesamo 
witem opowiadeniem mastraszył wszystkich 

ma «dicbre. Nie więc dziwnego, że wszyscy 

są (podenienwowianii. 
Burza wisiała dzisiaj 'w powietrzu już 

od samego początku rozprawy. Zancsiło się 

przecież ma: generalny atak obrońców, wiy- 
mierzcny: przee| ko tak niekomzystnej ekis- 

pertyzie prof. Olbrychita. Zaczęło się od 
rozprawy tajnej, ma której mła odmianę о- 
birońcy zasypywieti pytaniami prof. Olb- 

    

    

  

    
    

  

  

  

  

rychta ma tematy seksualne. Dobrze przy- 
miazjm że. działo się to pnzy drzwiach 

  

zamikniętych i że w przeciwieństwie do 
rozprawy lwowskiej, nie babrano się temi 
zagadnieniami coram publico. 

Chlorod Białe zek 
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PIERWSZY KONFLIKT 

Gdy tylko skończyła się tajna rozprawa 

i gdy dopuszczono już publiczniość md salę. 

cdnazu zaczęła się atmosfera podniecona i 

nervwowa. Najpierwi poszło o — procedurę. 

Przewodniczący anraca się do nzeczoznaw- 

cy prof. Olbrychta, aby maz jeszcze streś- 

cił swoje onzeczemie odłiośnie kwestji mor- 

du seksualnego, tym razem już mła rozpra- 

wie jawnej, iPrzeciwiko temu protest uj 

adw. (Wioźniłakowski silwiendzając, że 

tylko jeden wytpaciek riakapitulacji,  prze- 

wiiłdz przez procedurę, mianowicie 

przewcdniczący rekapituluje rezultaty roz- 

prawy iw: wypadku wyprowadzenia, oskarża 

miego z sali. To jest jedyny wypadek. — 

Wszystko co było itiajne, musi pozostać 

ftatjnie. 

Przewodniczący: Qzy painiowie sprzeci- 

wiają się, żeby biegły wypowiedział teraz 

swicją opimję? 
Obrońca Kttinger: Talk. 

— Dlaczego? 
— Bo nie widzimy powiodu procedura!- 

nego, dlaczego się to ma! stać. * 
* Przewodniczący zapytuje o opinję pro- 

kuratera, poczem trybunał idzie na mara- 
dę. Po 10-minutowej przerwie przewodni- 
czący: ogłasza! uchynałę trybumału, ozmaj- 

miającą, że tybumał postanowił zatwierdzić 

pytanie przewodniczącego do. rzeczoznaw- 

cy prof, Olbrychta, aby, wypowiedział osta 
teczną opinię, czy odnośnie do osoby Lusi 
Zarembianki zachodzi mond sdksualny. — 
Uchwałę śwą trybunał motywuje tem, że 
cały proces jest jawny, a tajniość: jest do- 

puszczania wyjątkowo, w szczególności gdy 

chodzi © imypadki obrazy moralliniości pub- 
licznej: Natomiast: pyłańie: przewodniiczą- 

cego, aby rzeczoznawca wypowiedział swo- 
dą opinję o tneści badąń, nie może obrażać 
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1 dobrych obyczajówi 
- pfaktycznych. zastośc / Wreszcie radykalizm, 
-<ozumiany: EKO żerwanie z obowiązującym sza- 
*©lonem wszech wartości. 

'bitnie cświiadcza, że opierając się na wszyst 
kich okolicznościach, które zachodzą w ws 
padkach zbrodni seksualnych oraz w my 
ipadkach hańbienfia! zwłok, należy przyjąč. 
że śmierć Lusi Zarembianiki nie była mor- 
derstwem seksualnem, lecz było (to zwykłe, 
ordynarne morderstwo, które sprawca usi- 
łował upczorować jako morderstwo z lu- 
Ibieżności. Co więcej. sfingowalnie (tio mor- 
derstwo . z lubieżności było mpozorowamne 
mialwiet w sposób mieumiejętny. Przypadki 
takich morderstw. upozorowanych z ubież 
mości są znane — oświadcza prof. Olbrycht 
— wypadki takie eytowałem 'i zdjęcia de- 
monstrowałem. Wireszcie, io ile mi wiado- 
mo, w Polsce mie zdarzył się dotąd: wypa- 
dek upozerowaniego morderstwa seksua!- 
nego. 

E UR ZA 

Zaczęło się to od miewinnego pytanka 

  

TEATR WIELKI NA POHULANCE 
kę „LEKARZ BEZDOMNY'* — SZTUKA W 3-ch AKTACH ANTONIEGO SŁONIM- 

SKIEGO. 

Rzecz dzieje się w Warszawie w chwi 
li obecnej. Profesor Werner, (St. Grolicki) 
lekarz, pracujący nad zwalczaniem cho- 
rób nerek, gabinetowy uczony, który po 
jakichś przeżyciach kompletnie się zarył 
w książkach, — ma dwóch synów. 

Steian (A. Szymański) jest zapalo- 

nym endekiem. jerzy (St. Daczyński). 

_ jest nie mniej zapalonym socjalistą. Sie- 

ian podkreśla swe pseudo-arystokratycz- 
"ne pochodzenie, jerzy brata się z przed- 

stawicielami proletarjaiu w osobach 
charki i lokajczyka. Bracia wzajcinnie 
się zwalczają, lecz jak siusznie stwierdza 

_ ich rodzony ojciec, są do siebie niczwy- 
kle pudobni. Łączy ich -przedewszystkien: 
wspólna cecha: obiuda. taj odgr, wają 
„w życiu mniej, lub zręczną komedję. ma- 
ją szumne hasła na pokaz i zachowując 
do własnego użytku brutalny egoizm i 
chęć użycia- ё 

Stefan ma narzeczoną Marylę (li 
Riernacka), -— współczesiią pannę, Szu- 
kającą dozgonnego a raczej dorozwodc- 
wego towarzysza do uprawiania sportu. 
ttochała kogoś, zawicdła się na miłuści, 
więc teraz traktuje małżeństwo bez sen - 
tymentów, bez rozczulania się, bez ko- 

medji uczucia. Stefana nie kocha wcale, 
ale uważa go za odpowiedniego kań- 
dydata na męża, — zresztą i Stefan nie 

kocha narzeczonej i chce się z nią oże- 
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nić tylko wskutek posiadania przez nią 
pokażnego posagu. 

Ojcem Maryli, narzeczonej  Steiana, 
jest profesor historji sztuki Mikusz, (W. 
Neubelt), dziwak, mający, jak wielu hi- 
storyków sztuki, manję dokonywania re- 
welacyjnych odkryć. 
„Mikusz przychodzi do Wernera, żeby 0- 
mówić sprawę małżeństwa dzieci i .,,oa- 
krywa“ u Wernera „prawdziwego“ Кет- 
brandta, Ocenia obraz na przeszło mi- 
ljon dolarów. 

„Blask miljonów oślepia wszystkich ' 
wyjątkiem starego Wernera i Maryli. 

w blasku tym wszystko zaczyna wy- 
glądać nieco inaczej, tembardziej, że ro- 
dzina Wernerów siedzi powyżej uszu w 
długach u żyda Dawida (M. Bielecki). 
Niezależność, bogactwo, karjera, no i 
możność wesołego, beztroskiego życia 
— całkowicie jednoczą narodowca z 30- 
cjalistą, jednakowo pragnących  pienię- 
dzy. Zasady zaczynają wykazywać impo- 
nującą elastyczność: narodowiec i ultre- 
patrjota pragnie wywieźć obraz do Amc- 
ryki, aby tam dogodniej spieniężyć, i 
narzeka na rząd polski, który utrudnia 
podobne tranzakcje, — socjalista propo- 
nuje swe usługi w przemyceniu obrazu 
przez granicę i z równym zapałem pro- 
jektuje sprzedaż w Ameryce, uzasadnia- 
jąc to przesłankami ideologji socjalisty- 
cznej. Posag panny Maryli blednie, a 

SŁOW v 

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własnego Korespondenta z Krakowa) 

adw. Axera, mtystosowanego do prof. Ol- 
brydhta: jak długo mianowicie utrzymuje 
się ciepłcta w) zwłolzaih (iudzikich ? 

Prof. Olbrycht wyjaśnia wedle swojej 
najlepszej wiedzy, eytlując mazwiska |pro- 
fesorów. Teraz (chodzi 0 wypadek Lusi Za- 
rembiamniki: chodzi o stwierdzenie, którzy 

świadkowie zastali zatoki ciepłe, a którzy 
już tylko zimne, wiadomo: bowiem, że kie- 

dy przyszedł owej mocy  wywiadowca 
Lorch, o godz. 4-tej mad ranem, zwłoki by- 
ły już zimnie, Dr. Axer mówi: 

„Ostatnim, który przyszedł i badał 

awiłóki, był dr. Csala. Była witedy godzina 

akcło 1,30. Jeżeli znalazł zwłoki ciepłe 0 g. 

130, to mie wyklucza, że o godz, 3-ciej mo- 

gły być już zimne, bo my tylko wiemy, że 

o 1,30 były zwiłoki ciepłe, a o 1-szej zimne” 

To wyraźne przemówienie się obrońcy 

wywcłuje ironiczny uśmiech prof. Olbryich 

ta, który oświadcza: „Jeżeli o godz. 1,30 

były zwłoki ciepłe, to iniiemożliwe, żeby by- 

ły o 1-szej zimne. To trzeba upaść na glo- 

wę, żeby: mówić, że zwiłoki były najpierw 

zimne, a potem ciepłe". 

W tym momencie wybucha burza. Na 

sali odzywa się kilkanaście śmiechów, a o- 
iknońca Axer wzburzony, wstaje i zwraca 

się „do trybumału, mówiąc jpodnieconym gło 

sem: 
„To miesłychane (powiedzenie pod moim 

adresem: „Trzeba upaść ma głowę”. Jeże- 

li powiedziałem «© godz. 1-szej, tio mogło to 

być przemówienie się. Miałem na myśli go- , 

dzinię śtą*. 

Prof. Olbrycht: Jai miie twierdzę, że to 

było przemówienie się. Alte jeżeli było pod- 

chwiytliiwe pytanie, to musiałem tak odpo- 

miedzieč“. 

iAcim. Axer mówi iw dalszym ciągu to- 

nem bardzo podnieccnym, w! pozycji sto- 

jącej: „Takiej podehwiytliwości do profe- 

sora uniwersytetu bym: niie stosował, żeby 

powiedzieć, że zwicki były o godz, 1,30 cie- 
płe, a © godz. 1-szej zimne. Zwracając się 

do przewodniczącego, mówca ośr 
„Ja, palnie prezesie, muszę się żalić, że 

        

mnie pain. nie bierze 'w obronę. Ja proszę o * 
uchwałę, proszę o wzięcie mnie rm obnonę. 

Tego nedzaju odpowiedź mzeczozniawey kwa 
lifikuje go, aby: był przez Wiysoki Tryibu- 
łał skarecay". — Podnosi się z miejsca ró 
winież adw. Eitinger i pnosi (trybunał o 
stwierdzenie, że mzeczoznawca (prof. Ol- 
brycht sam potwierdził, iż użył pod adre- 

sem obreńcy  dbraźliwiego wyrażenia. — 
Wobec żądania obrony trybumał udaje się 
mia: miariadę. Atmosfera ma sali miestychamie 
maprężona. 

UCHWAŁA TRYBUNAŁU 

Po 20 minutach wraca na salę trybunał 
i wśród ogólnego miapięcia odczytuje u- 

  

  

: złożona mia wiczerajszej 

dhysiałę, według której trybunał postanowił 
odmówić wnioskowi obronty, albowiem ©- 
brońca istotnie wyraził się, że jeżeli „„zwło- 

ki o godz. 1,30 były ciepłe, to o godz. 1-szej 
miogły być zimnie”; (tego rodzaju pytamiie 
mógł rzeczoznawca uznać za miestosowne i 

uważać wię, jako pnzedstawieiel nauki za 
obrażoniego. Dlatego zareagowamie jego mie 
było talk nieodpowiednie, żeby mymagało 

wzięcia obreńcy 1x! obronę. Odpowiedź rze- 

czoeznawicy zawierała wyrażenie, użyte w 

formie niieosobowej, wobec tego miema pod 

etawiy do przyjęcia, aby było wiypowiedzia 
ne w zamiarze obrażenia cbrońcy, prof. 

Olbrycht nie mógł bowiem zmać myśli о- 
briońcy i mie mógł przypuszczać, że nastą- 
piło przemówienie się”. 

DEMONSTRACJA OBRONY 

W odpowiedzi na to zabiera głos obroń- 

ca dr. Axer, który oświadcza: „Wysoki 

Trybumale! |Penieważ zaraz przy pierw- 

szem. pytaniu, jalkie zadałem: panu biegłe- 

miu prof. Olbrychtowi, przy pytaniu, które 

rzekomo było wystyflizowane błędnie, a któ 

ra to Stylizacja — co dla każdego człowie- 

ka dobrej woli było widceznie — pochodzi 

z przemówienia się, otrzymałem odpowiedź 

w! wysokim stopniu mnie obrażającą, od- 
powiedź, która nie jest godna chociażby 
sali sądcwej, poniej aż, Wysoki Trybunale, 
ja ze strony (Wysokiego Trybunału nie ©- 
tmzymałem zadośćuczynienia, o jakie pro- 
siłem i jakiego spodziewałem się, ponie- 

ż zachodzi uzasadniona obawa, że dal- 

szyj sposób odpowiedzi p. biegłego prof. 

Olbrychta sprowokuje mnie do odpowiedzi, 

którejbym, ze względu na szacunek, jaki 
żywię dla sądu, w tej sali dać mie chciał— 

przeto oświadczam imieniem obrony, iż 0- 
brona rezygnuje z dalszego prawa zadetwa 

mia pytań prof. Olbrychtomi“. To 0- 

świadczemie obrony wywołuje na sali pio- 
runujące wirażenie. Obrona składa w dal- 

szym ciągu szeroko umotywowamy wniio- 
sek, w którym stiwiiemdza, że ekspertiyza, 

rozprawie przez 
prof. Olbrychta, zarówmo ma posiedzeniu 

jawmem, jak na posiedzeniu tajnem, zmu- 
obnomę do podniesieniią zarzutu, że eks- 

pertyza ta mie była podyktowana objelkty- 
wizmem, lecz przeciwniie, zabarwiona była 
ma niekorzyść oskarżonej. [Przytoczywszy 
dalej długi szereg zarzutów! przeciwko ©- 
rzeczeniu prof. Olbrychia, stwierdza o- 

bnoma, że wszystkie te zarzuty. w. całej peł- 
mi uprawniały obronę do tego, by złożyła 
wniosek o uchylenie prof, Olbrychta jako 

biegłego. Obroma jednak nie korzysta z te- 
go, pomiiewałż rwie, że sprawiadzenie mowego 

biegłego przewlelkałoby sprawę. Jednialkże 
obrona wmosi, by trybunał raczył zwrócić 
uwagę sędziów! przysięgłych, że nie jest 
rzeczą biegłych sądowych wskazywanie 
mordercy, że 'tylliko rzeczą sędziów: przysię- 

      

  

„Przy kominku w Białym Domu" 
WASZYNGTON PAT. — Departament sta- 

mu wystosował orędzie do 44 narodów, które 
nie będą reprezentowane w rozmowach waszyn 
gtońskich, wzywając je do wymiany pogtadów 
w spiawie obecnej sytuacji gospodarczej: oraz 
w sprawie rozbrojenia na jakiejkołwiek drodze 

dyplomatycznej. Przyczyną tego kroku były po 
głoski o niezadowoleniu pewnych państw z pa 
wodu niezaproszenia ich do Waszyngtonu. — 

Wobec tego, że Herriot i Mac Donald bę- 
dą w Waszyngtonie równocześnie, Roosevelt 

—jak słychać — oświadczył, że będą oni gość 

mi w Białym Domu, natomiast przedstawiciele 

innych państw będą rezydowali w swych amba 

sadach. 1 
Prezydent Roosevelt ma nie wysuwać Za- 

strzeżeń przeciwko odbywaniu rozmów z Her- 
riotem i Mac Donaldem jednocześnie, przy - 

czem miał zaznaczyć, że „dobrze byłoby, gdy- 
byśmy się wszyscy zebrali przy kominku w 

Białym Domu*. 

  

Flota techniczna 
WILNO. BAIP. — Z Mińska donoszą, że 

w związku z uruchomieniem ruchu nawi- 
gacyjnego na rzekach ZSSR, zostanie 0- 
twanty mowy szlak ma Dnieprze — z gór- 
nego Dniepru przez Dhnieproburg do dolne- 
go Dniepnu. Znamienny. jest i nie bez zma- 
czemia: fakit, że BSSR wi bieżącym reku u- 
ruchamia komuniikację rzeczną na iPrype- 
ci i spuszeza ma jej wody specjalną flotę 
techniczną dla: dokonywania robót meljora 

cyjnych. 
W związku z tem prasa miejscowa na- 

  

  

tem samem i ona traci cały urok w o- 
czach narzeczonego. Zaczynają się kom- 
plikacje. 

Komplikacje te dochodzą do szczylu, 
gdy obraz zostaje wykradziony przez 
sprytnego lokajczyka Florka (S. Marty- 
ka), który również chciałby użyć i nie 
pogardzi łatwym zarobkiem. 

Co się dzieje wówczas, — trzeba z0- 
baczyć na scenie!... 

Rozwiązanie jest łatwe do przewidze- 
nia: obraz okazuje się ,knotem“  arty- 
stycznym, — historyk sztuki tak gruntow 
nie się pomylił, że namalowaną na obra- 
zie kobietę wziął za mężczyznę, — sło- 
wem, zobaczył to, czego wcale nie było. 

Gdyby zresztą ten Rembrandt i nie 
był fałszywy i sztuka wymagałaby ir- 
nego zakończenia, autor przezornie przy- 
gotował inne rozwiązanie, wprowadza- 
jąc na scenę brata pierwotnego właścicie- 
la obrazu, Trepowa. Ten cudownie zna-- 
leziony przez Dawida ex-oficer rosyjski 
(K. Dejunowicz) dostał w Polsce obię- 
du na tle załatwiania spraw urzędowych 
i konieczności stałego legitymowania się 
zapomocą niezliczonej ilości dowodów i 
świadectw. 

Postać ta, niezmiernie charakterystycz 
na i— z pewnemi zastrzeżeniami (pod 
adresem autora, — nie artysty!) bardzo 
zabawną, jest właściwie całkiem niepo- 
trzebna, bo albo ten Trepow powinienby 

był przyczynić się do ostatecznego roz- 
wikłania wszelkich. zawiłości, albo tež 
bez niego możnaby było się obejść. 
, , Co powiedzieć o samej sztuce? Treść 
jej jest bardzo nieskomplikowana, a za- 
sadniczy motyw wielokrotnie był już wy- 

basenu Dniepru 
wołuje do energicznej pracy: ongamizacyj- 
mej DDRT i ostrzega przed błędami, jakie 
popełniono w roku ubiegłym. Ujemmemi 
stronami zeszłego roku było: znaczna ilość 
awaryj, wielka mieprodukcyjność towiano- 
wej floty i ignorowamiie wodnego trams- 

portu przez klijenitelę. Jednocześnie prasa 
podkreśla, że i w, bieżącym roku są już za- 

żające objawy sabotażu, a miamowicie 

atkii okrętów  niewyremontowanych 
steją bezczynmie. 

DO 

   

  

zyskany w literaturze. Jest fo nowoczes- 
na bajka o rybakui złotej rybce, tak czę- 
sto w różnych postaciach powtarzana 
we wszystkich literaturach świata. War- 
tość sztuki polega nie na nowości tezy, 
lecz na nowości ujęcia. 

Słonimski jest dobrze wszystkim zna- 
ny, jako pisarz, posiadający cięty język 
i zdolność do podpatrywania słabostek 
i śmiesznostek ludzkich. Satyra Słonim- 
skiego jest ostra, dotkliwa i zimna, — 
styl błyskotliwy i doskonale wyrobiony 
Dlatego też jego „Kroniki tygodniowe* 
w „Wiadomościach Literackich'*', mają ta- 
kie powodzenie u czytelników. 

Ale Słonimski nie jest „wielkim humo- 
rystą* w tem znaczeniu, w jakiem tego 
określenia używa Harald Hóffding. Hu- 
mor, jako filozoficzny pogląd na świat, 
mający za zadanie ogarnianie całokształ- 
tu i tworzenie harmonji z  przeci- 
wieństw, — humor Szekspira i Cervaa- 
tesa, — jest całkowicie obcy  Stonim- 
skiemu. W tem, naturalnie, niema nic złc- 
go; bo nie każdy humorysta ma być dru- 
gim Szekspirem, potrzebni są i przed- 
stawiciele t. zw. „małego humoru”, — ale 
to dotkliwie daje się we znaki w kon- 
strukcji scenicznej. 

Słonimski sztukę swą przedowcipko- 
wał! Trudno o większą ilość doskonałych 
„kawałów, niż ta, którą uraczył Słonii- 

ski w- „Lekarzu bezdomnym, ale właśnie 

ta nadmierna ilość dowcipów, jest słabą 

stroną sztuki, bo wkońcu zaczyna nużyć. 

Pierwszy akt wywołuje raz po raz 

szczery śmiech, podczas drugiego publi- 

czność zaczyna się ustatkowywać, a na 
trzecim już można siebie przyłapać na 

głych jest orzeczenie, czy oskarżona jest 
winna, czy też mie. 

REPLIKA PROKURATORA 

Krótko i źwięźle repiliikuje obronie pro- 

kurator, biorąc w obronę prof. Olbrychta. 
Wysoki Trybunale! — mówi prokura- 

tor Stypuła — jest nzeczą bardzo wygodną 

zrzec się obronie pytania biegłego prof. dr. 
Olbrychta, albowiem odpadła możmosć ©- 
styszeniia adjpowiedzi ma stawiane mu za- 
rzuty, Ze stromy maszej musimy podkreś- 
BE — mówi dalej prokurator — że prof. 
Olbrycht jest zniawiecą sądowym od lat 20. 
jest profesorem Uniwersytetu Jagiello: 

slkiego, jest ezłonkiem Polskiej Akadem, 
Umiejętności i ma tej sali mie padł prze- 
cimiko mu migdy zarzut sugerowamia i 

nastawiania jego opinji, Tyle chciałem po- 

wiedzieć, 
W ten sposób zakończyła się utarczika 

cbrony z prof. Olbnycehtem, którego orze- 
czenie taki druzgocąco wypadło dla oskar- 

żonej. 

ip EL zęby: Chlorodo £ 

ZNAWCY LWOWSCY I WARSZAWSCY 

Po przerwie pojawia się mowa serja 

znławców, których tylu już przewinęło się 

'w tym jprocesie. Przed sądem stają chemi- 

cy prof. Westfalewicz i dr. Opieński ze 

Lwowa. Ten ostaltni, niski stamuszek w bi- 

noklach, zwraca powszechną uwagę swoją 
miezwylkłą ruchliwością il mybitnie mło- 

ani mia chwflę nie usiedzi spokojnie na sali, 

co chwila podnosi dwa palce do góry na 

zmiak, że chce mówić, zupełnie tak, jak u- 

czeń w szkole. 
Ziaamey ci badłalli dowody rzeczowe, 

czy nie znajduje się na nich krew. Stwier- 

dziilii oni przedewszystkiem, że krew zamor 

dowanej Lusi mależy do t. aw. grupy A. 
krew Giorgonowej natomiast do t zw. gru- 

py Zerc. Znawicy stiwierdzili (ponadto, że na 

podszewce futra Gorgonowej zmajduje się 
krew grupy A (Lusi). Szczegół ten mie- 
zmiiernie obciąża oskarżoną, (która twier- 
«dzi, że wogóle przy zwłokach mie była. — 
Skądże więc krew Lusii nia podsząxice jej 
futra? — tego absolutnie wyjaśnić mie u- 
mie, W dodatku jeszcze zniajwicy lwowscy © 

rzekli, że ślady krwi staramo się z futra 

jalkby siłą usumąć. Obrona miała więc 

zmów 'ftwłamdy orzech do zgryzienia w po- 
stalci tych śladów knwi Lusi ma podszewice 
futra Giorgonowej. Z pomocą przyszedł im 
falkt, który wystąpił na jaw podczas dzi- 
siejszej rozprawy, że mianowicie znawey 

lrwowscy Śpieszyli się ogromnie w: swoich 

badaniach, gdyż groził Gongonasiej sąd 
doraźny. Nialkazano więe znawiiom ogromny 
pośpiech. Zamiast badać, jak należało, dwa 
tygodmiie, badali zaledwie 2 dni. Ten szcze- 
gół stara się obrona Silnie uwiydatnić, pod- 
waża: on! bowiem mieco zmaczenie ich eks- 

pertyzy 
[Wreszcie zjawiają się pod koniec moz- 

prawy . dwaj młodzi jeszcze wzeczozmatwey 
wiarszawscy z Państwastego Zakładu Hi- 
gjeny, pp. Lewamidowski i Szymczyk, któ- 
mzy badali te same dowody rzeczawe, co i 
rzeczoznawcy lwowscy. Rzecz dziwna! — 
Doszli w badaniach. do zupełnie innych re- 
zultatów, Krwi ma podszejwice futra Gorgo- 

      

mowej miie znaleźlń ami śladu, matomiast t.- 
zw. próba benizydymowia: wykazała nadspo- 
dziewtanie ślady krwi na rękawach futra. 
Czyja to była Ikinam, czy mależąca do gru- 
py A, czy zem, czy tto krew Gorgonowej, 
czy zam j Lusi — tego dowiiemy 
się dopiero @ ust dyrektora Państwowego 
Zalkładu Higjeny prof. Hirszfełda, który 
mie mógł przyjechać z powiedu zjazdu hi- 
gjenistów, odbywiającego się w: Warszawie 
Asystenci jego, pp. Lewandowski i Szym- 
czyłk, badali tylko, czy kmew znajduje się 
wogóle na dowodach mzeczowych i czy jest 
tio kirewi ludzika, a skomo ją znaleźli (ii doszli 
do przekoniainia, że itlo' istottniie krew lludz- 
ka, nie zajmowtalii się już (kwestją podzia- 
łu jej na grupy. Prof. Hirszfeld zeznawać 
będzie dopiero-w przyszłym tygodniu. Nie 
wiadcmio marazie, jaki program ustalił p. 

niiezący mai dzień jdzisiejstzy, ostat- 
mi dzień rozprawy przed świętami. 

L. A. Z. 

  

uczuciu znużenia i 
przesytu. 

Powodów do kawałów ma autor pod 
dostatkiem. Już dwie postacie braciszków 
ileż nasuwają spostrzeżeń i jak są świet- 
ne do wyostrzenia na nich języka! Autor 
używa, co się zowie, ale... Ale właśnie 
dlatego, to nie są żywe postacie. Stefan 
nie tyle jest endekiem, ile upostaciowa- 
nym zbiorem anegdotek o endekach, — 
Jerzy nie jest socjalistą, — jest szeregien: 
dowcipów o socjalistach. Obaj — to sę 
dość luźne zlepki anegdotek i dowcipów, 
lecz nie karykatury nawet. W karykatu- 
rze zwykle albo się robi syntezę zapo- 
mocą przejaskrawienia jednej cechy, któ- 
raby pochłonęła wszystkie inne, albo też 
odtwarza się ściśle poszczególne cecliy, 
dowolnie zmieniając tylko stosunek pomię 
dzy niemi. 

W sztuce nie znajdujemy ani jednego, 
ani drugiego. Obłuda, którą tak silnie pod 
kreślił autor, nie jest przecież wyłączna 
cechą ani endeków, ani socjalistów, — 
jest całkowicie niezależna od przekonań 
politycznych, czego najlepszym dowodem 

jest to, iż łączy ona przedstawicieli 

dwóch wrogich obozów politycznych. 
Pozatem, — czy jest zespół wszystkich 
zasadniczych cech, bez którego karykatu- 
ra nie ma siły?... 

Ostatecznie i dowcipy w trzech ak- 
tach są dobrą rozrywką, — uśmiać si 
zawsze można. 3 

Niestety, jednak autor nie poprzestai 
na dowcipkowaniu, w którem jest mi- 

strzem, — Zabawił się w moralizatora. To 

jakiegoś przykrego 

już było okropne!.. 
Gdy profesor Werner, siedzi około 

    
   

  

W wWIRZE STOLICY 
SUKCES ARTYSTYCZNY 

Aktorzy w Ateneum są uradowam. z. faai- 

ty, którą demonstrują. — Prawie. codzień. kot.- 

plet, mówią, w szabas połowa ludzi od. kasy 

odeszła bez biletu... 

Skrzyknęła się hołota komunistyczna by i:- 

częszczać na „Krzyczcie Chiny",. na tę krzy- 

czącą grandę. Żydzięta, co nigdy w. życiu procz 

w kinie Salomon na Muranowie,, nigdzie. 

były — teraz pędzą do Ateneum. Gdy tylko 

na scenie pokaże się kulis, gdy tylko ktoś bek - 

nie, utarty irazes — grzmot oklasków. Aktorzy 

opowiadają potem z dumą: 

— Ledwo wchodzę — oklaski! co znaczy 

dobrze wejść. 

— A'ja tak deklamuję, że huragan braw, 

ogromnie poprawiłem sobie dykcję...  Wszy- 

scy zaś z Szyllerem na czele: wołają: 

— Tak dobrze. wystawiliśmy sztukę, tak 

dobrze ją gramy, z takiem. uczuciem,. że pro- 

szę — jakie ma powodzenie. 
Ludzie, co myślą, że Pawłowski był strasz- 

ny spryciarzem, mylą się grubo: nabierać akto 

rów, potrafi każdy — to kasta ludzi, która 

chce być nabierana. Z całą naiwnością wierzą, 

iż młodzi nalewkowscy komsomolcy klepią, aż 

dłonie im puchną, bo są porwani, aczarowat., 

wspaniałą grą — ich — artystów. I Szyłler też 

wierzy, że dobrze. wyreżyserował sztuczyd'u. 

A tymczasem każdy widzi jasno, że publicz- 

ności, zapełniającej Ateneum, gdyby pokazano 

„Krzyczcie Chiny“ w inscenizacji stróża z do- 

mu noclegowego, gdyby grali tam stragania- 

rze z Kercelaka — sztuka miałaby akurat takie- 

same powodzenie. Pejsątym. komunistom. ani w 

głowie analizować co się dzieje na scenie: na 

ich wiecach.ledwo mówca gębę roztworzy — 

policja rozpędza,. tu słyszą. dużo więcej niż. na 

wiecu, a. nikt. nie przeszkadza. Szaloną okazja! 

Karol. 

nie 

  

  

Zjazd pracowników oświato- 
wych członków Związku Nau- 

czycielstwa Polskiego w Wilnie 
Dnia; 2 kwietnia rb. odbył się w Wilnie 

zjazd pracowników oświatowych — członków 

Związku Nauczycielstwa Polskiego z terenów 

województw: wileńskiego, nowogródzkiego i 

części białostockiego. 
W zjeżdzie wzięło udział ponad 40 osób — 

przytem z ramienia Wydziału Społeczno - 0- 
światowego Zarządu Głównego Związku Nau- 
czycielstwa Połskiego przybyła p. Wierciochc- 
wa. 

W swym: wstępnym referacie o „Nowych 
prądach w pracy społeczno - oświatowej” p. 
Wierciochowa naświetliła obecne kierunki i 
żenia oświaty pozaszkolnej 
wy 

ча 
do państwowego 

chowania pełnowartościowego obywatela 
wsi i miasta po przez szereg form pracy, jak 
świetlice dla dorosłych i młodocianych, Uni- 
wersytety Ludowe i inne. u 

P. Stubiedo Edward w końcowym referacie 
„Drogi, jakiemi winna pójść praca społeczno - 
oświatowa na tutejszych terenach" po głzb- 
szem scharakteryzowaniu podłoża pracy społe- 
czno - oświatowej regjonu wileńsko - nowo- 
gródzko - białostockiego* omówił w nawiąza- 
niu do tez poprzedniego referatu szczegółowe 
wytyczne tej pracy, oparte na wartościach re- 
gjonalnych terenu i zharmonizowane z jego za 
daniami gospodarczemi. 

Ożywiona dyskusja nad óbu referatami wy 
sunęła szereg najistotniejszych probłemów pra 
cy społeczno - oświatowej doby obecnej. 

 -PORRZTZPEKOACOG WE PERUN CZE RYROCE SNORO DATA 

SKŁADAJCIE OFIARY NA BEZROBOT- 
NYCH ZAMIAST WIZYT ŚWIĄTECZ- 
NYCH I ŻYCZEŃ — NA KONTO W P. 
K. O. NR. 180.610, LUB NA .KONTO W 
K. K. ©, NR,'472, LUB W, GMACHU 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO, POKój 
NR, 16. 
AEK TS NTT TEST RACK URK DITA 

NOWA PLACÓWKA BANKU PKO. 
w PALESTYNIE 

Jak się dowiaduje Ajenoja „Iskra“, 20 
ibm. zostanie uruchomiona trzecia placów- 
ka zagraniczna,  zorgamizowana [przez 
Bank (PIKO, mianowicie m Tel-Awiwie w 

Dyrektorem mającego powstać oddzia- 
łu Banku PKO w! Tel-Awiwie, ma być p. 
Tadeusz Piech. Dotychczas Bank PKO po- 
siada diva! oddziały zagraniczne, jeden mie 
ści się w: Paryżu przy uliey Jean Goujon 
31, dmugi zaś w Buenos Aires. 

IPomimo ciężkich waruników, w: jakich 
„pracowały placówki zagraniczne Banku w 
roku ubiegłym, rozwój działalności ich był 
nacgół pomyślny. 

  

  

BORG ORAWA | 

zamkniętych drzwi, za któremi popłakuje 
kucharka, oskarżona 0 kradzież, i „ю- 
zofuje' na temat ludzi, którzy w życiu też 
są zamknięci i odseparowani od ogółu, 
— dziwić się można i proiesorowii au- 
torowi. Profesorowi — dlatego, że mó- 
wi tak banalne rzeczy, — autorowi, —- 
że zastosował taki tani chwyt. 

Gdy jednak Maryla wygłasza kaza- 
nie na temat miłości ojczyzny i zaryso- 
wuje dwa rodzaje stosunku do ojczyzny, 
na wzór dwojakiego stosunku mężczyzny 
do kochanki, — patetyczny ten monolog 
nie tylko nikogo nie podnosi na duchu, 
lecz raczej budzi leciutki niesmak. 

Sutanna księdza Piotra Skargi, jakoś 
nie bardzo pasuje do Antoniego Słonim- 

skiego! 

Autor nabrał takiego zapału do dow- 

cipkowania i wykpiwania bliźnich, że ani 
się spostrzegł, jak zaczął pokpiwać ze 

siebie samego: są w sztuce tąkie momen 
ty!.. 

_ Sztuka jest grana pierwszorzędnie, — 
nic dodać, nic ująć. 

Dekoracje robił W. Makojnik, — dal- 
sze komentarze są zbyteczne, aczkolwiek 

pewne zastrzeżenie budzi bibljoteka pio- 
iesora: nie tak wyglądają podręczne bi- 
bljoteczki uczonych!. 

Całość tworzy widowisko, godne uwa- 
gi. Ludzie, szczególnie unikający rzeczy 
„ciężkich* i „ponurych* mogą iść *a 
„Lekarza bezdomnego” całkiem bez oba- 

wy. W. Charkiewicz,



  

‚ Ча wielkanocne“ — odczyt 
wierszy. 19.45: pras. dz. radj. 

  

ddbudowa grobowce Lod Sapiehy 
12 am. pod przewodnictwem komen- 

danta miasta Wilna, pułk. St. Błockiego 
odbyła się zebranie Komisji odbudowy 
grobowca Lwa Sapiehy w kościele św. 
Michała. Komisja ta stanowi jedną z au- 
tonomicznych jednostek, z których się 
składa Komitet Obchodu Rocznic Histo- 
ryćznych. Obecni byli członkowie konii- 
sji: dr, W. Charkiewicz, prof. dr. St. iKu- 
ściałkowski, mjr. A. Kozłowski, mjr. Lan- 
kau, dz. St. Loretz, dr. M, Morelowski, 
inż. Narębski, oraz ks rektor Fr. Tycz- 
kowski. 

Członkowie Komisji dokonali oględzin 
krypty sapieżyńskiej 'w kośc. św. Micha- 
ła i grobowca Lwa Sapiehy i dwu jego 
małżonek, oraz zaakceptowali plan 1e- 
stauracji, przedłożony przed dr. Lorentza 
i inż. Narębskiego. 

W związku ze zbliżającą się 300-uą 
rocznicą śmierci Lwa Sapiehy, krypta, w 
której spoczywają szczątki wielkiego Flet 
mana i Kanclerza, zostanie uporządko- 
wana i -otynkowana, dla trumny Lwa Sa- 
piehy będzie zbudowane podniesienie, sa- 
ma zaś trumna zostanie odrestaurowara 

i ozdobiona wielką tarczą z herbem S«- 
piehów. 

Trzeba z wielkim naciskiem i nad- 
zwyczajnem uznaniem podkreślić oliar- 
ność wojska, które wzięło na siebie wszy- 
stkie prace i koszty, związane z restai- 
racją krypty hetmana. 

Co do grobowca Lwa Sapiehy, zosta- 
nie on oczyszczony z kurzu, oraz będą 
uzupełnione części zniszczonego para- 
petu marmurowego i wstawiona z po- 
wrotem, wyjęta niegdyś, płyta marmuro- 

wa z wyobrażeniem Doroty z Firlejów 
Sapieżyny. 

Fundusze na cele remontu grobow- 
ca będą zbierane drogą składek. Trzeba 

AD ITS LLA 

Komunikat 
ZARZĄDU OBWOD. FUNDUSZU 

BEZROBOCIA | 

Zarząd Obwodowy Funduszu Bezrobocia w 
Wilnie, podaje do wiadomości Zakładów Pracy, 
że powstały z dniem 1 kwietnia 1933 r. Fundusz 
Pracy został powołany do życia niezależnie © 
Funduszu Bezrobocia i że ustawa o0 zabezpie- 
czeniu na wypadek bezrobocia zdnia  18-VII 
1924 r. w brzmieniu Obwieszczenia Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24-VI 1934 
r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 58 — 32, poz. 555 z dnia 
M-VII 1932 r.) i rozporządzenia na jej pod- 
stawie wydane obowiązują w dalszym ciągu. 

W związku z powyższem Zarząd Obwoco- 
wy przypomina, że wszystkie Zakłady Pracy i 
przedsiębiorstwa na terenie województwa wilcń- 
skiego i nowogródzkiego prowadzone w Sjo 
sób przemysłowy choćby na zysk nie obliczone 
zatrudniające nie mniej, niż 5-ciu robotników, 
lub też 5-ciu robotników i pracowników umy- 
słowych łącznie obowiązane są do zabezpiecze- 
mia swych robotników na wypadek bezrobocia 
w Zarządzie Obwodowym Funduszu  Bezrobo- 
ia w Wilnie. 

Wzmiankowane wyżej Zakłady Pracy, któ- 
re nie zarejestrowały się dotychczas, lub któ- 
rych obowiązek zarejestrowania się powstanie 
w przyszłości, winny uczynić to najpóźniej w 
pasu 2-ch tygodni od dnia powstania obowig7- 

Zakłady Pracy obowiązane do zabezpiecze- 
nia swych robotników w Funduszu Bezrobocia 
winny prowadzić listy płacy, w których mają 
być uwidocznione: 

1) kwoty zarobku, wypłaconego 
kowi za dany okres płatniczy, 

2) Eezby dai, za które zarobek został wy- 
płacony, 

3) kwoty potrąconej robotnikowi składki. 
| Odpisy tych list względnie imienne wy- 

ciągi na odpowiednich drukach winny być prze- 
słane do Zarządu Obwodowego Funduszu Bez- 
robocia w Wilnie pomiędzy 1 a 10 każdego 
miesiąca za miesiąc ubiegły. 

, Wkładki na Fundusz Bezrobocia w wyso- 
kości 2 proc. (Y4 proc. od pracowników, i 
ly, proc. od pracodawcy), względnie 4 proc. 
(2 proc. od pracowników i 2 proc. od pra- 
codawcy) od robotników sezonowych, muszą 
być opłacane najpóźniej do dnia 20 każdego 
miesiąca za ubiegły miesiąc, po którym to ter- 
minie doliczane będą odsetki w wysokości 2 
proc. miesięczne. 

„ Jednocześnie Zarząd Obwodowy zaznacza, 
że stosownie do art. 58 prawą 0 wykrocze- 
niach „kto kierując Zakładem Pracy nie wpła- 
ca do instytucji ubiezpieczeń społecznych suni 
potrąconych ma rzecz tych instytucyj przy wy- 

płacie Ew . ynagrodzenia, dek ka 
rze aresztu do 3-ch miesięcy, lub grzywny do 
3000 zi.“ S 

Niezależnie od tego, Zaklady Pracy poue- 
gające zabezpieczenióm na wypadek bezrobosi 
za wyjątkiem m. Wilna, winny powiadamiać 
Zarząd Obwodowy o każdym przyjętym i zwpl 
nionym robotniku. Zakład Pracy na terenie m. 
Wilna obowiązane są powiadamiać o powyż- 
szem Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy w 
Wilnie, a do Zarządu Obwodowego nadsyłać 
odpisy wydanych zaświadczeń z pracy. 

W razie ustania obowiązku zabezpieczenie 
robotników na wypadek bezrobocia, na skutek 
unieruchomieria zakładu, lub zmniejszenia [icz- 
by zatrudnionych poniżej 5-ciu pracowników. 

dy Pracy obowiązane są w ciągu 2-ch 
tygodni powiadomić o tem Zarząd Obwodowy 
Funduszu Bezrobocia w Wilnie. 

Nie stosowanie się do wymienionych prze- 

   

  

robotni- 

  

pisów, powoduje karę przewidzianą w art. 24 
ustawy o zabezpieczeniu ла wypadek bezro- 

а. 
Wszelkich wyjaśnień w sprawie przepisow 

uSławy udziela Żarząd Obwodowy nai 
Beztobocia w Wiltie, przy ul. Portowej 28 m. ©. tel. 1206. į 
UL KTS ETO 

Radjo wilefiskle 
CZWARTEK, DNIA 13 KWIETNIA 1933 R. 
„11-40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas 

zr Muzyka z płyt. 13:20: Komun. meteor. 40: Program dzienny, 14.45: Utwory Haendla 
Aplyty). 15.15: Giełda Rolnicza. 19.25: Komun. 
low. „Sokół”. 15.35: „Kobieta w bezrobociu” 
i odczyt. 15.50: Koncert dla młodzieży (р!у- 
2 Muzyka oratoryjna. 16.25: Francuski. 16.40 Odczyt. 17.00: Sonaty skrzypcowe (płyty) 17.40 Diet aktualny. 17.55: Program na piątek. 

.00: „Polska a Francja w rozwoju dziejowym” — odczyt dla maturzystów. 18.20: Wiad. bie- żące. 18.25: Muzyka (płyty). 18.40: Komun. litewski. 18.45: Rozmait. 19.00: Pogad. Tow. 
Przyjaciół Akademika. 19.10: Komun. Wil. Gieł dy Žbožowej. 19.15: „Šredniowieczne miiste- 

19.30: Recytacje 
20.00: Pogad. 

muzyczna. 20.15: Koncert oratoryjny z Filhm. Warsz. „Misterjum Wielkanocne”, d.e. koncertu. 22.40: Wiad. sport., dodatek do pras. dz. radj. 
komunikat meteor. 

   

mieć nadzieję, iż społeczeństwo wileńskie, 
czcząc pamięć swego sławnego wojewo- 
dy, pośpieszy z datkami na ten piękny cel. 
Przypuszczać należy, iż nasi prawnicy 
wykażą pod tym względem inicjatywę i 
tak, jak wojsko czci pamięć  Hatmana, 
tak oni zechcą szczególnie zaakcentować 
tak oni zechcą szczególnie zaakcentować 
wielką rolę w dziejach naszych ziem twór 
cy Statutu Litewskiego i Kanclerza W. 
Ks. Lit. 

Pamiętajmy o Wielkim Lwie!.. 
n. z. 

    

—НОЛЕ^ 
Czwartek 

Dzie 13 : 

W. Czwartek 
jotro 

W.P. Justyna 
MAKADI UIS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 12 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia: +8. 

Temperatura najwyższa: +11. 

Temperatura najniższa: —3 

Opad: 
Wiatr: wschodni. 

Tendencja: lekki spadek ciśnienia. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-z 

na dzień dzisiejszy: 

Naijpienw dość pogodnie, potem stop- 
aużowy 'wzrost zachmurzenia. Nocą jeszcze 

chłodno; miejscami przymnozki. W ciągu 
dnia zinialczme ocieplenie. Słabe wiatry po- 
łudniowo-wschodnie i południowe. 

122 KOŚCIELNA 
— Wiełka pielgrzymka jubileuszowa po sta 

cjach Męki Pańskiej w Kalwarji, w 1900 rocz 
nicę krwawej Drogi Krzyżowej Zbawiciela 
świata jezusa Chrystusa, odbędzie się w Wiel- 
ki Czwartek o godz. 20-ej. (8 wiecz.). Na tę 
uroczystość "zaprasza wszystkich wilnian pro- 
boszcz kałwaryjski. 

ŻAŁOBNA 

— Ś. p. pik. Bronisław Brochwicz-Korczyc. 
Dnia 9 kwietnia zasnął w Panu opatrzony Św. 
»akramentami pułkownik wojsk polskich Bro- 
nisław Brochwicz-Korczyc z ziemi mińskiej. 
Jasną, nieskazitelną postać pułkownika pamięta 
dobrze Mińsk — rodzinne jego miasto. 

Pamięta to nazwisko młodzież mińska, któ- 
rą zrzeszył w P.O.W. będąc komendantem tej 
organizacji. 

W czasie inwazji bolszewickiej mając ur- 
lop, nie korzysta z niego, a zgłasza się pod ko 
mendę generała Szeptyckiego i uniesiony tem- 
peramentem, przeprowadza swoje wojska aż za 
Berezynę. 

"Będąc w stanie spoczynku nie stracił kon- 
taktu z wojskiem a mieszkając ostatnie swoje 

Wschód słończ g. 4,23 

Zachód słońce g. 6,14 

      

  

  

lata na granicy bołszewickiej, wspierał stale 
K.O.P. i za te zasługi, został odznaczony krzy- 
żem. 2 

Czysty, kryształowy charakter jego, stwa- 
rzał zawsze koło siebie atmosferę takiej szła- 
chetności i prostoty, że ten, kto zetknął się z 
nim, ufał mu całkowicie i nigdy się nie za- 
wiódł. 

Prawy charakter nie uznawał żadnych 
kompromisów, to też życie jego, to prosty, ja- 
sny gościniec, którym kroczył pułkownik do 
Najwyższego Dowódcy, aby dziś złożyć mu 
raport z podniesionem czołem z nieposzlakowa- 
nej służby. 

Choroba sprowadziła go do Wilna, gdzie 
rozstał się z życiem otoczony szacunkiem i 
miłością licznej rodziny. 

Niech gościnna ziemia wileńska przyjmie 
Go w swoje objęcia i da mu zasłużony ody:o- 
ae? bo kochał ją i dła niej oddał zdrowie 

i siły. 

— Wszystkim, którzy okazali mi 
współczucie z powodu zgonu ś.p. Matki 
mojej Tekli ze Świętorzeckich Pawlikow 
skiej, w szczególności Panu Marszałkowi 
Władysławowi Raczkiewiczowi, Panu Wi 
cewojewodzie Marjanowi Jankowskiemu, 
Panu Prezydentowi Wiktorowi Maleszew 
skiemu, J. E. Hachanowi Seraji Szapsza- 
łowi, Panu naczelnikowi Włodzimierzowi 
Hryhorowiczowi, p.p- Januszostwu  Ko- 
narzewskim, p. Wiktorowi Godlewskie- 
mu, oraz Redakcji „Słowa”, składam gię 
bokie i serdeczne podziękowanie. 

Michał Pawlikowski. 

URZĘDOWĄ 

— Audjencje u p. wojewody wileńskiego. 
We środę dnia 12 bm. przybyło przedstawić 
się p. wojewodzie prezydjum zarządu okręga- 
wego Związku Nauczycielstwa Polskiego: jre- 
zes poseł Stanisław Dobosz, wiceprezes Jawor 
ski, sekretarz Milewski i członek zarządu Ły- 
szczarczyk. 

P. wojewoda przyjął w dniu i2 bm. panię 
Szelągowską i Brensztejnową, które imieniem 
„Komitetu Tygodnia Dziecka” przybyły prosić 
p. wojewodę o przyjęcie protektoratu nad „ry 
godniem Dzięcka* w Wilnie, który odbędzie 
się w naszem mieście w czasie od 23 — 23 
maja rb. P. wojewoda protektorat przyjął. — 

MIEJSKA 
— Rada Miejska. — Najbliższe posiedzenie 

Rady Miejskiej ma być zwołane na dzień 20 
bm. Następne posiedzenie, jakie ma się odbyć 
w maju, poświęcone będzie preliminarzowi oud 
żetowemu. 

‚ = Konserwacja mostów. — Mosty Zielony 
i Zwierzyniecki zostaną w roku bieżącym od- 
powiednio odremontowane, w celu utrzymania 
ich stanu zabezpieczenia. 

, — Pogłoski o samorządzie wileńskim. 
Wobec wciąż ponawiających się pogłosek, o 
szybkiem rozwiązaniu, Rady Miejskiej należy 
wyjaśnić, że kwestja ta wobec opracowywania 
nowej ustawy samorządowej jest narazie nie- 
aktualna. Rozwiązanie Rady i nowe wybory 
mogą się odbyć najwcześniej na wiosnę roku 
przyszłego. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora Kolei — Dyrektor 

Kolei Państwowych w Wilnie inż. Kazimierz 
Falkowski wyjechał dziś na inspekcję linij kc- 
lejowych. 
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Ofiarność PKO na rzecz bezra- 
bocia 

Dotychczas w akcji pomocy bezrobotnyni, 
ze wszystkich instytucyj bankowych i kredy- 
towych wysuwało się na czoło dzięki swej u- 
fiarności PKO. Obecnie na apel Wojewódzkie- 
go Komitetu do Spraw  Bezrobocia w Wiinie 
PKO jak zwykle zdobyło palmę pierwszeńst- 
wa, ofiarowując na Wielką Loterję Fantową na 
rzecz bezrobotnych 10 książeczek oszczędnoś- 
ciowych z wkładem po 20 zł. każda. 

Niewątpliwie, że tego rodzaju postępowa- 
nie” PKO w znacznej mierze przyczynia się do 
urzeczywistnienia szeregu  płanów instytucyj, 
prowadzących wielką akcję społeczną z drugiej 
zaś strony coraz bardziej ugruntowuje społeczeń 
stwo w przeświadczeniu o wszechstronnych ko 
rzyściach, jakie wynikają z poczucia idei о- 
szczędności w narodzie. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY 
— Święcone Peowiaków. Sekretarjat P.O. 

W. powiadamia, że w rocznicę oswobodzenia 
Wilna, t.j. dnia 19 kwietnia r.b.. w uzyskanym 
lokalu powystawowym w ogrodzie po Bernar- 
dyńskim, odbędzie się święcone peowiaków. 

Bliższe szczegóły odnośnie święconego, zo- 
staną podane w dniach najbliższych za pośre- 
dnictwem prasy. 

RÓŻNE 
— Obwieszczeń nie wołno zrywać. — Sta 

rostwo Grodzkie Wileńskie podaje do ogólnej 
wiadomości, że za uszkadzanie wszelkiego ro- 
dzaju ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń i 
planów, jako też zrywanie, zaklejanie lub w 
Jakikolwiek sposób usuwanie osoby winne będą . 
pociągane do odpowiedzialności i karane będą 
w drodze administracyjnej grzywną do 500 zi. 
lub aresztem do 14 dni, albo obiema temi kara- 
mi łącznie. 

— Wycieczka z Warszawy. — Komitet Gr- 
ganizacyjny przyjęcia wycieczki warszawskiej 
(organizowanej przez Fidac) podaje do wia- 
aomošci, że w Wielką Sobotę rano przyjeżdża 
do Wilna 500 osób celem uczczenia rocznicy 
wyzwolenia naszego miasta. 
Wobec jednak małej ilości zgłoszeń na wspól 

ne Śniadanie w niedzielę, Śniadanie to nie doj- 
dzie do skutku, natomiast program przyjęcia 
ma być ułożony inaczej. Rano powitanie na 
dworcu i zwiedzanie miasta, o 7-ej wieczorem 
rezurekcja w kościele, św. Kazimierza. W nie- 
dzielę o 10 msza w Ostrej Bramie, wieczorem 
teatr. W poniedziałek uroczystość złożenia wień 
ca na grobach poległych na Rossie. 

Towarzyskie zebranie z udziałem społeczeń 
stwa wileńskiego odbędzie się w poniedziałek 
między godz. 4 — 6 w cukierni Czerwonego 
Sztralla. 

Osoby życzące wziąć udział w zebraniu, pu 
łączonem z podwieczorkiem, wykupią w ponie 
działek rano w cukierni bileciki w cenie 1 zł. 

W czasie podwieczorku przewiduje się prze 
mowienia. 

Wszelkich informacyj zasięgnąć można w 
szkole przy Kasynie Oficerskiem od 5—6 (ut. 
Mickiewicza). 

— Zniesienie opłat na rzecz bezrobotnych. 
Jak nas poinformowano w Dyrekcji Wileńskie- 
go Prywatnego Banku Handlowego S. A. Mic 
kiewicza 8, z dniem 1 kwietnia rb. zniesiony zo 
stał dotychczas pobierany podatek na rzecz bez 
robotnych od wynajmu kasetek. 

Niewątpliwie wpłynie to dodatnio na zain- 
teresowanie się kasetkami opancerzonemi (sa- 
fes) w podziemnym stalowym skarbcu Banku, 
gdyż minimalna tenuta dzierżawna oraz nieskrę 
powane codzienne dysponowanie kasetką przy 
zachowaniu absolutnej tajemnicy ze strony Ban 
ku zachęci klientelę do korzystania z bezpiecz-- 
nego przechowywania swego mienia. 

skór twardych do Sowietów. -- 
Niezależnie od projektowanego eksportu obu- 
wia do Sowietów i nawiązanych pertraktacyj 
w tej sprawie Wileńszczyzna już obecnie. nia 
możność wysłania na rynki rosyjskie pewnej 
ilości skór twardych: (podeszwowych). Umo- 
wa dotycząca skór ma być zawarta 
z Rosją w tych dniach . i: obejmie ona całą 
Polskę. Spodziewać się jednak należy, że część 
dostaw przypadnie garbarniom wileńskim. 

— Porozumienie graniczne z ZSRR. — Na 
ostatnio odbytych konferencjach z przedstawi- 
cielami władz sowieckich osiągnięto bez trudu 
porozumienie w sprawie współdziałania przy 
tępieniu przestępstw nad granicą, wydawania 

TE pobytu łudności w pasie granicznym 
IL G 

Również uzgodniono projekty prac meljora- 
cyjnych na terenach po obu stronach granicy. 

Należy podkreślić, że stosunki graniczne z 
Sowietami znacznie się poprawiły, dzięki sta- 
nowisku wyższych władz ZSRR, co znalazło 
wyraz w odpowiednich instrukcjach do podleg 
łych im organów. 

— Spław drzewa. — Liczne już tratwy х 
drzewem zakupionem w Wileńszczyźnie przez 
firmy zagraniczne przeszły Niemnem i  Mere- 
czanką, trzymając sie na granicy z Litwą stro- 
ny polskiej. 

Wartość wysłanego zagranicę drzewa w 
ciągu wiosny i lata określają na blisko 5 ini- 
lionów franków. Z uwagi na odprężenie sto- 
sunków z Sowietami w najbliższym czasie na- 
stąpi wprowadzenie udogodnień przy spławie 
drzewa rosyjskiego. 

— USTALENIE CEN W CUKIER- 
NIACH. Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 12 
Kkwietaia br, o godzinie q4-tej w Starostwie 

Grodzkiem odbył się dalszy: ciąg kkonferen- 

cji z mlłaścicielami cukierni „mleczarni i ja 
dlodajnii w sprawie obniżenia cen nabiału 
wiwtymiemionych zakładach. Dłuższe debaty 
w tej sprawie doprowadziły w rezultacie do 
obniżenia ceni niekttónyjdh artykułów pierw 
szej potrzeby, podawaniych do spożycia na 
miejseu. 

"Tak więc z dniem 13 kwiietnia br. (t. zn. 
od dzisiaj), pobierane będą następujące ce 
ny na jniżej wymienione artykuły: 

W cukierniach i karwiamniach II katego- 
rji bez koncertu: 

1) saklamika mileia 20 gr., 2) czekolada 
lub kakao 80 gr., 3) jedno jajko na mięk- 
ko, podane do stclika nie więcej niż 20 gr., 
o ile cena jednego jajka w hamdfu mile prze- 
kracza 12 gr. w przeciwnym razie cena 
jedmiego jajka podaniego ido stolika niie pa 
wimna przekraczać kosztu surowca z doln- 
czeniem 100 proc., 4) cena jajecznicy z 3 
jaj na maśle wynosić będzie 80 gr. 

W ceukiemialch i kawiiaraiach z koncer- 
tem ceny będą wynosiły odpowiednio: sd 
1) 25 gr. ad 2) 1 zł, ad 3) 25 gm, ad 4) 
1 złoty. 

W maieczarniach i jadłodajniach mak- 
symallne ceny (łącznie z usługą) będą wy- 
mosiły: 1) za szklamikę mleka 15 gr., 2) za 
jedno jajkc na miękko 15 gr., za jajeczni- 
ее @ 2 jaj ma maśle wraz m jednym kawał 
kiem ehleha 50 wr. 

Ceny masła nie mogą przekraczać ceny 
rynkowej z doliczeniem 100 proc., zaś w 
cukienniach i kawiarniach z koncertem z 
doliiczeniem 150 proc. 

(Pobieranie cen wyższych od wskaza- 
nych, traktowane będzie jako uprawizvie 

  

2 SĄDÓW 
SZPIEG ZE ZŁAMANYM KRĘGOSŁUPEM. 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie pod prze 
wodnictwem wiceprezesa Brzozowskiego roz- 
patrywał sprawę o szpiegostwo na rzecz jed- 
nego z państw ościennych. Pod zarzutem do- 
starczenia wiadomości wojskowych obcemu wy 
wiadowi zasiedli tym razem na ławie oskarżo- 
nych mieszkaniec Wilna Ignacy Jagielła oraz 
mieszkaniec Nowo - Wilejki Bolesław Suchz- 
rzewski. 

Ze względu na tajemnicę wojskową rozpra- 
wa odbyła się przy drzwiach zamkniętych. 

W wyniku parogodzinnej rozprawy sąd ska 
zał Sucharzewskiego na 8 lat więzienia oraz po 
zbawienia praw obywatelskich na przeciąg lat 
10, zaś oskarżonego Jagiełłę na 10 miesięcy a- 
resztu. 

Nadmienić należy, że ten ostatni, będąc prze 
słuchiwany przez sędziego śledczego w Sądzie 
Grodzkim przy ul. 3-go Maja usiłował zbiec, 
skacząc przez okno 3-go piętra na bruk. Skok 
okazał się jednak nieszczęśliwym i Jagiełło 
doznał wówczas złamania  kręgosłupu, wobec 
czego na wczorajszą rozprawę musiano go do 
starczyć karetką więzienną, a następnie wnosić 
na rękach. 

Targi Iniarskie w Wilnie 
Ukazujący się w Wilnie „Przegląd Gospo- 

darczy Ziem Północno - Wschodnich" podaje, 
iż Związek dla Handlu i Eksportu Lniarskie- 
go przystąpił do zorganizowania w rb. w Wil- 
nie Targów Lniarskich. Termin otwarcia Tar 
se projektowany jest na koniec października 
r. bież. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Wobec braku tranzakcyj notowań żadnych 
na giełdzie nie było. 

  

Ofiary 
Wzamian składania wizyt świątecznych 210 

żyli w Komitecie na rzecz bezrobotnych JE. 
ks. biskup K. Michalkiewicz zł. 25, p. prezes 
W. Wyszyński zł. 20. 

Ku uczczeniu pamięci ś.p. prałata ks. Jana 
Sadowskiego pracownicy Bibljoteki Uniwersytec 
kiej w Wilnie, składają na święcone dla bied- 
a Towarzystwa Św. Wincentego a Paulo —- 
zł. ь 

Kazimierz Wojtko na remont Bazyliki 5 zi. 

#° 

Urzędy, komunikacja, skiepy 
przed I podczas świąt 

WILNO. Unzędy państwowe w dniu jn- 
inzejszym pracują do godz. 1 pp. W sobotę 
koniec urzędowania wyznaczono na godz. 
1% w pozudoit, W n.agistraz'e praca w t:u- 
rach i w okienkach kończy się w pcłudnie. 

FERJE W SZKOŁACH. 

'Wezoraj mastąpiła przerwa w zajęciach 
szkolnych. Wznowienie lekcyj w gimnazjach 
i szkołach powszechnych nastąpi 18 bm. 

GODZINY HANDLU. 

Dziś i jutro sklepy mogą być otwarte 
do godziny 9 wieczór. — Jutro, t. j. w so- 

botę obowiązuje godzina 6 wiecz. ‚ 

RUCH TOWAROWY NA KOLEJACH. 

(Przerwa w muchu pociągów) towaro- 

wych nastąpi w dniu 15 bm. o godz. 6 w. 
i potnwa do godz. 6 w. dnia 17 bm. Czynne 
będą jedymie pociągi ma magistralach dla 
przesyłek (pośpiesznych. 

URLOPOWANIE WOJSKOWYCH. 

Z racji świąt szeregowi garnizonu wi- 
leńskiego będą zwalniani ma Kkilkudmiowe 

urlopy. Urlopowamie będzie przeprojsadza- 
me w dwóch turach i obejmie największą 
liczbę żołnierzy. 

EGZEKUCJE USTANĄ. 

Wizyty sekrwestratorów! ustaną „w sobo- 
tę i wzmowilome zostaną dopiero 18 kwiet- 
mia. Przez tyjdh parę dni płatnicy podat- 
ków będą mieli waględny spokój. 

Jedmocześnie zostały odroczone na о- 
kres przedświąteczny egzekucje w sklepach 
które liczą, że dzięki większym obrotom, 
natychmiast po świętach zdołają uiścić 
choć część miależmości. 

RUCH W SKLEPACH, 

Mimo, że do świąt: mamy zaledwie parę 
dni, ruch wi sklepach jest stosunikowo nie- 
duży. Kiupey liczą , że W. Sobota przy- 
mieść może zwiększenie obrotów. 

TARGOWISKA MIEJSKIE. 

Wi tygodniu pnzedświątecznym  znałcz- 
nie wzmógł się dowóz towłarów na rynki w 

  

  

PRĄDOŻERCA PRĄD MARNUJE 

PHILIPS KIESZEŃ TWĄ RATUJE. 
zaa 

KUPUJĄC NIECO DROŻSZE ŻARÓWKI 

ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU. 
PHILIPSA 

PHILIPS 

  

łichwy i winni pociągami będą do odpowie- 
dzialności z art, 268 K. K. 

— Harce rowerzystów. — Prawdziwą pla- 
gą przęchodniów „i pojazdów są w okresie 
wiosennym i letnim rowerzyści, urządzający 
wyścigi na ułicach,i placach. 

Szczególnem powodzeniem cieszy się klin- 
kier na ul. Zamkowej i niezabrukowane pla- 
ce koło DOW i kościoła Bernardynów na ul. 
Św. Anny: 

Onegdaj jakiś rowerzysta, ścigający się ele 
ja koło Bernardynów wpadł całym impetem na 
przechodzącą panią, która tyłko szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności wyszła z wypadku bez 
większych obrażeń. 

Organa policji winny zwrócić na ten anor- 
malny stan o wiele większą niż dotychczas u- 
wagę. 

— Znowu Część robotników 
piekarskich rzekomo pokrzywdzonych przy wy 
płacie zarobków zwróciła się do inspektora pra 
cy z prośbą o interwencję. 

— Przejście apteki Zygmunta Domańskiego 
w nowe fachowe ręce. — Apteka Zygmunta 
Domańskiego przy ul. Dominikańskiej 14, egzy 
stująca od szeregu lat, została nabyta przez 
Władysława Narbuta, prowizora farmacji, właś 
ciciela aptecznego składu przy ul. Św. Jańskiej 
11. Apteka powyższa jest chwilowo zamknięta 
w celu przeprowadzenia gruntownego remon- 
tu oraz dla postawienia zakładu tego na stopie 
według ostatnich wymagań obecnej wiedzy le- 
karskiej. 

— Podziękowanie. — Wszystkim  organiza- 
cjom, które brały udział w kweście na rzecz 

wiania najbiedniejszych dzieci w dniu S 
kwietnia artystom teatrów miejskich — na Po- 
hulance i Lutni — oraz wszystkim  osobori, 
które pracą swoją tak ofiarnie w tem współ- 
działały, składamy tą drogą serdeczne „Bóg 
zaptač!“. Komitet dożywiania dzieci. 

TEATR I MUZYKA 

— Koncert religijny. — W porozumieniu się 
z Kuratorjum Wileńskiego Okręgu Szkolneg» 
Ognisko KPW w Wilnie we własnej sali przy 
ul. Kolejowej nr 19 daje dnia 13 kwietnia rb. 
w Wielki Czwartek specjalnie dła młodzieży 
szkolnej koncert religijny, na który złoży się 
oratorium Haydna „Siedem słów Chrystusa” w 
wykonaniu kwartetu prof. K. Gałkowskiego о- 
raz chóru i orkiestry symfonicznej Ogniska K. 
P. W. Wilno. 

Wstęp: wyłącznie dla młodzieży szkolnej i 
nauczycielstwa — bezpłatny. 

Początek o godzinie 18. 

— Teatr Wielki na Pohulance — Wielki 
czwartek, wielki piątek i wielka sobota — te- 

atr nieczynny. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY TEATRU 
POHULANKA 

Wielkanoc (16 kwietnia) o godz. 8 wiecz. 

świetna sztuka Słonimskiego „Lekarz bezdom- 
a 

    

17 kwietnia o godz. 12 w poł. poranek dla 
dzieci: „Czerwony kapturek". 

17 kwietnia o godz. 4 po poł. „Pocałunek 
przed lustrem“) (ceny 50 proc. znižone). 

17 b.m. o godz. 8 wiecz. „Lekarz bezdom- 
ny“. 

ы 18 b.m. o godz. 4 po poł. „Czerwony kap- 
turek“. 

18 b.m. o godz. 8 wiecz. „Czerwona limu- 

zyna“ — ceny propagandowe. 
— Teatr muzyczny Lutnia. —- Dziś przed- 

stawienie zawieszone. Repertuar świąteczny za- 
powiada: w niedzielę — wielka rewja świątecz 
na „Pociąg wiosenny”. Ceny zniżone. W ро- 

niedziałek dwa widowiska: po poł. „Ledy Chic 
wieczorem „Fijołek z Montmartre". W obu ope- 

retkach wystąpi Janina Kulczycka. Ceny zniżo- 

nė. We wtorek z udziałem J. Kulczyckiej — 

„Carewicz”. Ceny zniżone. w środę widowisko 

po cenach propagandowych „Róże z. ilorydy". 

w roli głównej J. Kulczycka. Bilety już są do 

nabycia w kasie teatru „Lutnia”. 

— Zasiewy wiosenne. — Wobec  utrzyma- 
nia się pogody, w powiatach czynione są przy 
gotowania do zasiewów wiosennych. 

Przy otyłości, pobudza naturalna woda gorz 

ka „Franciszka-józefa* przemianę materji w. or- 

ganizmie i wpływa na wysmukłość kształtów. 

Zalecana przez lekarzy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Św. Franciszek w Assyżu 
HELIOS — W! cieniu kmzyża. 
CASINO — Głos sumienia. 
PAN. — W cieniu krzyża. 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 
LUX — Arka Noego. 
ŚWIATOWID — Ben-Hur. 

— „W cieniu krzyża”. — Gigantyczne arcy 

dzieło filmowe Cecila B. de Mille'a, twórcy 

„Króla Królów", „Dziesięciorga Przykazań” i 

in. wyświetla się od dziś w dwóch kinach jed- 

noczešnie: w kinie „Helios“ i „Pan“. Nadmie- 

nić należy, że od czasów powstania dźwiękow- 

ca jeszcze podobnego filmu nie widzieliśmy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Złodzieje u św. Zyty. — W dniu il bm. 
A.i_ j. Tomkowiczówny, z kol. Krugłowo, gin. 
kościeniewickiej pow. wilejskiego doniosły poli- 

cji, że w dniu 7 bm. z lokalu św. Zyty przy ul. 
Kazimierzowskiej nr 3 skradziono im kosz z 
garderobą damską i 160 rubli w złocie, łącz- 
nej wartości 900 zł. Władze policyjne ustality, 
że kradzieży tej dokonały znane zawodowe zło 
dziejki Pimonowa Fewronja i  Jurkiewiczowa 
Genowefa, zamieszkałe przy zaułku Szkapier- 
nym i Partykowa Helena (ul. Popławska 27) 
Wszystkie trzy zostały zatrzymane. W czasie 
iewizji znaleziono u nich kosz z garderobą 0- 
raz 50 rubli ros. w złocie. Za resztę pieniędzy 
sprawczynie kradzieży kupiły sobie różną gaf- 
derobę, którą zakwestjonowano. 

— Podrzutek. — W bramie domu przy uł. 
Jagiellońskiej 9 znaleziono podrzutka płci żeń- 
skiej w wieku około 2 tygodni. Dziewczynkę 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Fałszywy bilon. — Tuszyński Jan, zam. 
przy ul. Góra Bouffałowa nr 4 dostarczył do 
3 komisarjatu policji państw. m. Wilna fałszy 
wą monetę 1-złotową, którą otrzymał w jadło- 
dajni „Kresowianka* przy ul. Ludwisarskiej nr 
12. Fałszywą monetę zakwestjonowano. 
— ZŁODZIEJE OPON SAMOCHODOWYCH. 

Z garażów 3 dyw. samochodowego skradzio- 
no onegdaj kilka opon wartości 1200 zł. 

Znaki daktyloskopijne pozwoliły ustaiić spra 
wcę kradzieży, którego aresztowano. 

u 2 ROWER O — W dn. 
m. w godzinaci |południow: 

zbiegu Zawiwed i Królewskiej ROWE 
Kazimierz (Niemiecka 11), jadąc rowerem, — 
wskutek własnej nieostrożności dostał się pod 
autobus linji nr 1 prowadzony przez szoiera 
Rutkowskiego Józefa (Arsenalska 6). Skutkie:.n 
wypadku rower został złamany. Adamowicz 
wyszedł cało. 

— WYMUSZENIE. — Wdniu 11 bm. Mik- 

szturewiczowa Aleksandra, właścicielka sodo- 
wiarni przy ul. Wszystkich Świętych nr 3 za- 
mełdowała policji, że w dniu 10 bm. Wójcik 
Wojciech zamieszkały przy ul. Archanielskiej 

10 pod groźbą pobicia usiłował wymusić od 
niej 100 zł. w gotówce, a gdy oświadczyła, że 
pieniędzy nie posiada, zmusił ją do wydania pi 
semnego zaświadczenia, że winna mu jest 50 
zł., które zobowiązuje się oddać Wójcikowi do 
dnia 20 bm. Wójcika Wojciecha zatrzymano. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

  

  

mieście. Spęd bydła osiągnął prawie $ ty- 
siące sztuk. т 

Część mięsa zakupiły pobliskie gminy. 
Cany cokolwiek wyższe, niż w tygodniu u- 
biegłych. 

OENY NIA RYNKACH. 

Jutro, jako wi ostatni piątek praed świe 

tami, specjalna kontrola będzie czuwała 
nad utrzymaniem monmalnych .cem ma arty - 

kuły, sprowadzame na ryniki. 

POCIĄG DODATKOWY DO WARSZAWY 

Ze względu na 4pcdziewane mtamożenie 
się ruchu pasażerskiego w okresie Świąt 
Wielkamoonydh, odejdzie dziś (czwartek) 
dodatkowy pociąg z Wilna do Wanszawy. 

Odjazd z Wilna o godz. 21,45. 

POCZTA W! ŚWIĘTA, 

W oknesie Świąt Wielkanocnych urzę- 
dy i agencje pocztowe będą czymne: dnia 
15 kwietnia do 17-tej. W dniu 16 kwietnia 
zewnętrzna, służba jpocztąwa dla publicz- 

mości oraz Służba doręczeń przeszyłek pocz- 
towych ustają w zupełności. 

Wyjątek w służbie doręczeń w tym dniu 

stanowią pośpieszne przesyłki listowe zwy 
kłe i polecone bez pobrania oraz żawiado- 
mienia o madejšciu  (przekazėx: pošpiesz- 
mych i telegraficznych, paczek żywnościo- 

wiyich craz paczek zwyłkłych z żywemi zwie 
rzętami. 

W dniu 17 kwietnia wydawane będą 
przez urzędy i agenicje pocztowe zaawizo- 
wane przesyłki pocztowe (także paczki ży- 
winościąqwie) i gazety adresatom, zgłasza- 
jących się po ich odbiór. Doręczanie prze- 
syłek pocztowych tw tym dhiu będzie się cd 
bywało jak w: dniu 16 kwietnia. 

Godzimy urzędowe w telegrafie i telefo- 
mie pozostają bez zmiany. 

ZARAZ WIWATÓW. ŚWIĄTECZNYCH. 

Starosta grodzki w Wilnie przypomina, 
że wi myśl rozponządzemia porządkowego p. 

wiojąwody: wileńskiego z dnia 3 marca r. 
1932, zabramiia się strzelamiiny świątecznej 
zarówno z broni palnej, jak i zapomocą 
straszaków, petard! oraz żabek, przyrządzo 
mych @ ealichloricum lub innych materja- 

łów wybuchowych w ckresie czasu 7-dnio- 
wym przed i po Świętach Wielkanocy. 

Zabrania się składom aptecznym (d:0- 

gerjom) i innym siklepom sprzedaży chlo- 
waniu potasowego (calichloricum, sól Ber- 
tholeta) i wszelkich substaneyj, posiada- 

jących nłłasności wybuchowe. Postanowie- 
nie powyższe nie dotyczy sprzedaży 'tych 
substancyj osobom uprawnionym do ich 

nabywania, ma podstawie właściwych prze- 
pisów. Z aptek chiloraini potasowy i substan 
cje, posiadające wyżej wymienione włas- 
mości mogą być wydłajxiane jedynie za те- 
ceptami lekanzy. 

(Przekroczenie powyższego rozporządze- 
mia podlega w drodze administracyjnej ka 
nze do 50 zł, grzywny lub aresztu do dni 
14>tu, albo obu tym karom łącznie. — Za 

pnzez niepełnoletnich, odpowiedzialność 
ponoszą rodzice tub opiektumowie. 

  

od. Kusocińskiego: do starego pryłka, lrtó- 
rym jest ich szef, i od stanego pryka do 
młodej steniotypistki, kitóna: jest ich kole- 

—A propos panny, Jadzi—rzekł pani G. 
— muszę ci powiedzieć, że jesteś drań. 

"I od tego się zaczęło. Albowiem obydwaj 
byli, jalk w: tej piosence, nietylko po siód- 
mym, ale po dziesiątym kieliszku. [Pan N. 
zaprotestował, uważając, że wprowadzanie 
kobiety do 'tego rodzaju rozmowy mie ma- 
leży do dobrego tomu. Pain G. nadmienił o- 
stro, że pani N. mie potrzebuje go uczyć do- 
senwację, że jeśli kogoś w swoim czasie nie 
mauczono, jak ma się zachowywać — mo, 
to trudno: ludzie go później mamczą. Pan 
G. stwierdził, że w żadnym razie tym 
człowłiekiem, który ma: go uczyć, nie będzie 
pan N. Pam N... 

W tym momencie musiał madbiec po- 
liejant, gdyż pani N. Krzyknął. A krzyknął 
dlatego, że pan G. wyrżnął go poprostu. 

[Policjant mdar! się pomiędzy obu pa- 
nów, aby im przeszkodzić w wymianie cio- 
sów, i uczuł, że pan G. wyciąga mu z po- 
chwy bagnet. Więc poliejanit gwizdnął na 
kolegę. Kolega pomógł przy odprowadza- 
miu obydwu pamów do komisarjatu. Spisa- 
mo protokół, który stał się w ten sposób 
świadectwem dobrego tonu dla obydwu 
panów. 

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Wil z 1 Z. Kessler "77 ® 
Wysyłam także na zsmówienia 
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WINA GRONOWE 
Muskat Rumvūski, Marsala, Madera, Wę- 

gierskie. But. 3/4 litra. 

zł. 3.50 
oraz wielki wybór win odleżałych włas- 
uego importu, po cenach konkarencyjnych 

D.-H. ST. BANEL | th 
Wilno, ul. Mickiewicza 23. tel. 8-49 
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iatuwa katja przeń Świętami! 
yprzedaż likwidacyjna 

płyt gramofonowych 
i gramofonów 

za bezcen 

„START“ 
WILNO, KRÓLEWSKA 1. 
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SPORT 
URUCHOMIENIE KORTÓW TENISO- 
WYCH W PARKU SPORTOWYM IM. 

GEN. ŻELIGOWSKIEGO 

Kierownictwo Parku Sportowego Mło- 
dzieay Szikolniej im. gen. Żeligowskiego po 
daje do wiadomości, iż od dnia 13 bm. bę- 
«dą czynne korty 'tenisowie od 6 ramo do 
zmierzchu. 

SĘDZIA ATRAKCJĄ MECZU 

Wczorajszy miecz WIKS-u z reprezenta- 
cją żydawskieh drużym, był przedewszyst- 
(kiem wielką Kkompromiitacją sędziego p. 

Katza, W ciągu 90 minut ma kiażdym mie- 
mal kmoku grzeszyt ignioramioją i miedopa- 
'trzamiem. Nie więc dzijwniego, że „zachwy- 
coma“ publiczność swoje uznanie dla sę- 
dziego wyważała, gwizdem ® ckrzykami w 
rodzajm „ikałosz* — wiartoby wymyśleć coś 
mowega. > 

Sama gra nie przedstałwiiała się imtere 
sująco. Pogromca ligawieówi był mie do ро- 
antaiia, a ec najważniejsza, wyjątkowo mie- 

dyspomowany: strzałowio. 

Przeciwma drużyna początkowo. grała 

chaotycznie, pod komiec jednak, przeprowa 

dziła szereg: miebezpieczniych ataków, po- 
ważnie zagrażając bramee wojskowych. 

Ustateczny iwtynik 2:1 ma (korzyść teamu 
żydowskiego ustalił się dzięki: przypadko- 
wi. Równie dobrze mogłoby: być odwrotnie 
Niajsprawiedliwszym byłby, remis. 

Meca tem podważył honoskopy na przy- 
szłość, 

CIEKAWY POKAZ GIMNASTYCZNY 

Wezeraj (w sali gimn. A. Mickiewicza 
p. IKonstamity Pietkiewicz, nauczycie! w. f.. 

przeprowadził w obecności! zaproszonych 
gośdi lekcje gimnastyki: jedną z uczniami. 
Kl. trzeciej, drugą z uczniami klasy 8-mej 

      

Pokaz wypadł bardzo dobrze i ogėlnie | 
się podobał. Nic dzijwmego. Każde ówieze- 
nie świadczyło wymaźnie o ścisłej współ- 

pracy niauczyciela z uczniem, świadczyło e 
zrozumieniu istoty zadania wychow:z:: 
zyezmego. 

Po skończontych lekcjach p. K. Pietlkie- 
lez poinformował zebramyich, że lekcje mie 

ały charakteru popisowego, chodziło je- 
dymie © zapiozmamie szerszego ogółu ze ispo- 

   
    

   
sobem (prowiadzenia gimnastyki na 'terenlie W 
sadkioty. 

Naszem zdamiem nia takie lekcje należa- › 
łoby: zapraszać rozmaitych działaczy spor- i 
towych, zwłaszcza tych, którzy opowiadają. 
o zamiedbanim nozybju cielesnego na itere- 
mlie szkoły. Niech popatnzą, jak ówiczy i wy 
gląda zamiedbama młodzież szkolna. 

   
— URZĘDOWA. W dniu 12 kwietnia 

D. wojewoda Stefani Świdemski przyjął: p. 
Bejnara insp. Izby Rolniezej, dyr. inż. Mo 
lińskiiego, p. Kawałca i dra 'Wadasa, za- 
'stępcę stamosty powiatowego mw Nowo- 

— ZBBRANIE KOŁA REGJONAL- 
NEGO POSŁÓW I SENATORÓW WOJ. 
NOWOGR. — W dniu il kwietnia, pod 
przewodnictwem prezesa: sen. K. Rdułtow- 
sikiego odbyło się zwyczajne zebranie Ko- 
ła Regjonalnego posłów! i senłatorów ziemi 
Nowogródzkiej, - Omawiamo bieżące zagad- 
nienia, idotyczące pracy ma majbliższy ©- 
|kres w terenie. * ! ` 

MW tymże dniu w: iokaliu Ogmiska, poseł 
Stamiisłarw (Poźniak wygłosił referat, w spra 
"wie mowej ustawy konstytucyjnej, ma licz-- 
-nie cbesłanym wieczonze dyskusyjniym. 

— NI r WYPADEK. — 
W dniu 11 kwietnia w glimianee, zniajduj: 
«aj się tuż przy ul. Sieniieżyckiej w Nowo- 
gródku, utonął 5-letmi Wiesław Bamicdki.— 
Widocznie dzieeko, bawiąc się przy gliimiiam 
ce, straciło równowasgę i wpadło do idołu, 
napełniomego wodą. Martire już zwłoki, 
VAVVYVYVYVYVYVYVYVYVVYVYVVYVYVYVYKVYVYVYVYYY 

Džwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr. 26. 

Najweselszy tlim niezrównsnych komików 

FLIP i FLAP 
w Legji Cudzoziemskiej 
Wywołujący beznstsanie huragany smiechn. — 
Tak wesołego tilma jeszcze nie było. — Hasio 

tilma „Precz za smutkiem!* 
N:a program; 

Tygodnik Paramauntu. 
Pocz. seans. o godz. 6, 8, i 10.15 

WSTĘP 49 GROSZY. 
PPYTYVYYNN 
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wydobył ojciec, po zauważeniu, że od dłuż- 
czej chwóli mie widać było dziecka w po- 

bliżu. 
-0 ŻBBRAKACH NOWOGRÓDZ- 

KICH. — Niema: dnia, aby kilku żebraków 
mie adwiedziło mieszkania: m, Nowogródku. 
Są wśród żebraków! niedołędzy, ułomni, są 
ż ludzie w sile wieku, tłumaczący salą że- 
kramimę ikraikiem pracy, znalezieniem się 

bez śradków do życia, w drodze w: posznki- 

wianiu pracy. Jedłniem słowem, jak kto mo- 

że, tak. wynajduje pczór czy potrzebę ucie- 
kamia się © pomoc do bliźnich. 

Jedno jest tylko zastanawiające, że 
awłaszcza: ostatnio, wzmagają się kradzie- 
że w Nawogródku: były nawet wypadki 
przy łapania ma gorącym uczyniku ikradzie- 

ży rzekomych żebraków. Mało tego, tacy 
żebracy niowoczešnį — są wyłbrednii w; przy 
jęciu jatfmużny: żądają mie chleba, lecz go- 
'tówiki, Kiedyindziej żądają, jak w skliępaich : 
cukru, tłuszczów, itp. Zidamzył się taki wy- 
padek, że żebrak: wyśmiał się z ofiarodaw- 
cy, kiedy ten dawał! mu kawiał chleba: pro- 

szę patrzeć mówi: mam tyle bułek, a pam 
mi daje chlebusia... 

Jednem słowem żebractwo staje się w 

Nowogródku plagą groźną. Z jednej stro- 
my złodziejstwo, z drugiej zaś formalne 
wymuszenia, co zakrawa na: pokrewieńst- 
wo z ichieagoiwiskiemi bamdami Al Caponea 

Pora, by powcłane władze administra- 
eyjne zwłróciły, na te pnzejawiy mależyitą u- 
wagę i ukróciły te wybnyłki. 

Z drugiej stromy, miależałoby pomyśleć 
o sposobie radiykkalnego ulktróceniia żebrąc- 

twa, przy pomocy specjalnie powołanej or- 

ganizacji charytatywinej, Wwtóraby opieko- 
wała się li tylko naprawdę ludźmi, potrze- 

bującymi opieki i pomocy, ze śrądków u- 
zygkaniych od csób, któne miast datków dla 
poszczególnych żebraków, dawałyby stałe 
miesięczne składki na wspomniamą już or- 

gamizację (charytatywną. Może o tem po- 

б magistmacka komisja opieki spolecz- 
    

& Ž 

Walne zgrem:dzenie 
okręgu wileńskiego PKO 

W dniiu 9 bm. odbyło się walne zgroma 
dzenie Okręgu Wileńskiego POK, przy u- 

dziale przedstawiciela. Zarządu Głównego i 

     
      

  

óry. przewiodniczył zgnoma- 
rowie pp. Mikulicz-Radeck: 

unias, lorąz sekretarz dr. Fekecz 
Delegat Zarządu Głównego, sędzia: Ko- 

złowski, (w wyczerpującym referacie przed- 
stawił zebranym uciążliwe drogi rozwioju, 
jakiemi ikmoczył Polski Czerwony Krzyż, 
(podkreślił obecny. jego rozwój, oraz wska- 
zał ma najbardziej aktualne zadania jego w 
dobie dzisiejszej. Zebrani przyjęli do wia- 
dcmości: sprawozdania Zamządu, młysłucha- 
li veferatu płk, Klozierowsikiego o zniaczeniu 
i organiizacji pracy w kołach młodzieży, 
omaz, po dłuższej dyskusji, zatwierdzili pro 
gram prac i budżet na mok 1933, 

'Wobee nieformalnego w swoim czasie 

E 

     

Działki 
Kemunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

INFORMACIE:   
` Ё w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

    

p. szefa sanitarnego OK HI. — ' 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

część pożyczką 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę, 

członków ustalona, ma mwiniosek prnezesa p. 
wieewojewoady Jamikowskiego, liczbę człan- 
ków, odpastiadającą wymogom statutu i 
dokonano ponownągo wyboru. Powołany 
mowy komitet składa się z 14 członków, za- 
mieszkałych wi Wilnie, ora z 14 prezesów. 
oddziałów, wchodzących w skład Okręgu 
Wileńskiego PCK. 

Do Komitetu weszli: dyr. Barański, dr. 
Ozannecdki, gen. dyw. Dąb-Biernacki, woje- 
młiodzina Jaszozołtowa, Izydorczykkowa, wi- 
cawojewoda Jankowski, prof. dr. Jamusz- 
kiewiez, inż. Kajpłan-Kapłańksi, mec. Łu- 
czyński, prezydent miasta  Maleszewgki, 
płk. dr. Mankiewicz, ks. biskup Michalkie- 
wież, prof. dr. Michejda, prezes Izby Kcn- 
firoli Pietmaszewiski, 

W sklad komisji rewizyjnej weszli: dyr. 
Szwyłkowski, (Piłsudski Adam, dyr. Miśkie- 
mie. 

'Przedstarwieiel Zarządu Głóntaego, w 
uznamiu zasług, położonych wiczasie wielo- 
tetniiej i pełnej iaddamiia pracy, przez człon- 
ków: zarządu pplk. dr. Kiakiszto i p. Izydor 
czykową, udekorował ich złotą Odzmaką 

Honorową (PCK. 
W tymże dniu odbyło się pierwsze о- 

siedzenie mowłoobranego Komitetu, na któ- 
rem ukonistytuowały się władze Okręgu.-— 

Na prezesa Komitetu powołano jednio- 
głośmie p. wiieewojąwpdę Jlamikowskiego, ina 
wiceprezesa prorektora prof. Jamuszkiewi- 

cza, na sekretarza p. Izydorczykową. Za- 
rząd Okręgu i zarazem Oddziału Wileńskie 
go powołamo w składzie: prezes ppłk. dr. 
Kiakszto, I-szy: wieeprezes dyr. Wysocki, 

Igi wieeęprezes i szef sanlitanay prof, 
Schilling - Siengalewicz, sekretarz p. I- 
zydorczyłkewa, skambniik dyr. Miłkowski, 
członkowie zarządu: płk. Błocki, płk. Ko- 
ziemewski, pmof. dr. Michejda, maez.. Wis- 
miiealski, omaz zastępey:: dyr. Borszewski, 
inż. Glatmam, inż. Łastojwiski, mec. Łuczyń 
ski i płk. dr. Zajączicowstki. 

Materjał sosnowy, 
budulec, przy stacji Ponary do sprze: 

dania dla pp. Osadników Jagiellonowa. 

Ceny b. przystępne, można z dosta- 
wą. Wiadomość: u. Mina 

6—1, godz. 9 —3, ! 
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і Spróbujcie - porównajcie 
| a przekonacie się 

wina wytwórni 

1ОЙОН 
WILNO 

są stare—leżałe, mocne i zdrowe. 

ŻĄTEJCIE WSZĘDZIE. 

  

i autobusem co godzinę. 
długoterminową, 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska 5półka Parceiacyjna, 
ui, Mickiewicza 4, m. 2, 

  "wkrótce! Największy przebój kinematografji 

„Pod Twoją 
W rolach głównych: Adam Brodzisz, Marja Bogda, Bogusław Samborski i Władysław Walter. „POD TWOJĄ OBRONĘ" to film, fńócy 

zachwyca obecnie całą Warszawę. 

Obrone“ 
  

Dziś KiNO REWJA 
OSTROBRAMSKA 5 $w. FRANCISZEK Z AS$$YŻU 

Dziś! KINO REWJA 
| OSTROBRAMSKA 5 

  
8 a. > @ Potężny tilm, obrazujący Żywot i Dzieje świętego. P e zę * 

е W roli | ° ma wszystkie seanse | świętego MIberto Pasquali »-...« Hrabia Antamaro. | ,, „3: ma. 
Początek o godz. 3 — 5 — 7 i 9tej. 

    

„IM 
DZIš PREMJERA! Wielki dramat na tle religijnym 

6505 - SUMIENIA 
(KAŻDY DŻWIGA SWój KRZYŻ) 

Wzruszająca opowieść filmowa w-g słynnego pisarza francuskiego G. Moriand'a. Od 16-go b. m. 

ny świąteczny program! Wielki film muzyczny wytwórni M.G.M. w k o c Ž GA 
(Z PIESNIĄ NA USTACH). Miłość, humor, śpiew to LAWRENCE TIBBETT, genjałny śpiewak, tyran bary- 
tonów Metropolitain Opery House w New Yorku i najpiękniejsza błondynka Holilwooodu ROLAND YOUNG 

w rol. główn ° 

  

Dziś wieika premjera! Film пай Нтпу! Film który poruszył opinję świata! Gi- 
gantyczne, monumentalne arcydzieło króla reżyserów, twórcy „Króła Krółów”, 

„Dziesięciorga Przykazań". 

Cecii De Mille'a 

W CIENIU KRZYZA 
66 

Bil. hon. i 

(ZAGLADA RZYMU). 
10.000 statystów, 12.000 robotn. 5 miljonów dol. kosztu prod. 100 Iwow i Iwic. 
Rzym ginący w płomieniach 1 występkach. Ludzie w szponach dzikich zwierząt. 

bezpl. bezwzglednie nieważne. Ceny biletów w obydwu kinąch jed- 
nakowe. 

  

  

  

DZIŚ JEDNOCZEŚNIE W DWÓCH KINACII: 
Dźwięzówy | Największe arcydzieło dźwiękowe oparte na tle znakomitej powieści opisującej krwawą epo- 

2 BE йы № @ Kino-Testr 
Kius-Teatr ! kę władców Rzymu. „ALBA ADRIA“ 

ŚWIATOWID | Monumentalne epokowe misterjum reż. znakomit. FREDA NIBLO. Początki chrześcijaństwa. | 99 
HE MLE: | Prześladowania chrześcijan i żydów. W rol. gł. RAMON NOVARRO. Dla miodzieży dozwo | Wiefka 36 

i Mickiewicza 3. 

  

lone. 
  

  

  

RBA FILMOWEJ TASK 
„ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU* 

Na Wielki Tydzień jest to program bardzo 

odpowiedni. - 

Postać św. Franciszka opromieniona 

olą poezji i 

niejszych wśród Świętych 

występuje w. św. Franciszku. 

Bogaty młodzieniec, syn kupca w Assyżu 

ma przed sobą życie z jego rozkoszami i ra- 

dością. Porzuca jednak ozdobne 

wa na siebie habit ubogi i cały oddaje się siuż- 

bie Bogu i bliźniemu. Miłość stworzenia, wszy- 

3 wošcią gestu. Całość zmontowana jest jako lu- 

źne fragmenty z życia świętego, co nie koniecz- 

$ nie wypada jasno i przejrzyście. 

‹ Kopja obrazu jest ciemna. Dorobiona iiu- 

$ stracja muzyczna nie została należycie przeniy- 

2 Ślana. Reżyserja (hr. Antamaro) raczej teatral- 
| na, niż filmowa. Sceny zbiorowe są przeważnie 

chybione. 

Postać 

Ё | Ё 

oraz wszelkie inne towary 

Mąka extra na Baby 
poleca 

D.-H. $T BANEL i th 
Wilno. ul. Mickiawicza 23, 

G
A
A
A
A
K
A
A
A
,
 

  

wzniosłości należy do najsubte!- 

średniowiecza. Mi- 
styczne uduchowienie, ekstaza religijna —— na 
tle twardego życia wieków średnich, wyraziście 

: św. Franciszka odtwarza Alb. 

+ Pasguali — w części pierwszej (św. Franciszek 

K jako bogaty młodzieniec) słaby —— ale w dru- 

giej (Św. Franciszek — jako ubogi zakonnik) 
& — lepszy. 

Jak już zaznaczyłem — obraz nadaje -:ę 
specjalnie na program wielkopostny. Tad. С. 

INDYKI TUCZONE 

Uwago: Każdy wpłacający do kasy zł50 
otrzymuje gratis batelkę wina gronow ego, 

WYVYYYYWYVYVYYYYWYYYYYYYYYVYT 

ELICJA ROMANOWSKA. 

Wiieńska powie 

Widziałem, że rozmowa z upartą Anną 
Girłej nie doprowadzi do niczego. Nie pod 
legało dla mnie żadnej wątpliwości,, iż iej 

siostra, pani Wierigin - Korszun porwała 
Agatkę, która — również niewątpliwe -— 
była jej najrodzeńszą córką. Ale gdzie jest 
autentyczne dziecko wojewodziny? 

Anna Girłej musi o tem wiedzieć. Z jej 
zachowania się, z pewności siebie, że 

wzmianki o irancuskim, sądzie przysięgłych, 
z całej jej efronterji wnioskuję nieomylnie, 
że jest w posiadaniu tajemnicy. Jednak wy 
dobyć ją z niej niema sposobu. Kazać are- 
sztować? Na jakiej podstawie? Na podsta- 

- wie tego, że ma fotografję siostry z Agatką 
na rękach? Śmieszne. Nie mogę kompromi- 
tować się. 

I oto doszedłem do smutnego spostrze- 
żenia, że w chwili, gdy wszystkie nici zbie- 
gły się już w mych rękach, fatalny los plą- 
tat je znowu i rozpraszał. Na moment pod 
dałem się przygnębieniu. Lecz trzeba prze- 
cie działać. 

Co mi pozostawało? W Krakowie nic 
nie osiągnę. Jedno tylko nasuwało się wyj 
ście: jechać do Paryża. Rozmówić się z pa 
ią Wierigin - Korszun. Wyjaśnić skompli- 

" L 

„Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

   

  

  

28) 

ść Kryminalna 
kowaną sytuację. Zażądać dziecka wojewo 
dziny, jeśli je ma. Dowiedzieć się, gdzie o- 
no ewentualnie przebywa. Czy żyje? 

Tak. Tylko podróż do Paryża mogła 
przynieść rozwiązanie tej nieprawdopodob- 
nej historji. 

LXI. 

Państwo Wierigin - Korszun zajmowali 
wspaniały apartament przy avenue George 
V, naprzeciwko ambasady hiszpańskiej. 
Dzielnica, w której mieszkali — ów kom- 
pleks eleganckich avenues i bogatych pa- 
laców pomiędzy placem Concorde, Champs 
Elysćes, Łukiem Tryumfalnym i Sekwaną 
— dzielnica świadczyła, że państwo Wiexi- 
gin - Korszun należą, jeśli nie do arystokra- 
cji, to do plutokracji wysokiej marki. 

Znaleźć ich pałacyk nie było trudno: 
panna Girlej bynajmniej nie uknywała ich, 
adresu. ' 8 

Przebrany, odświeżony, ogolony i w 
miarę możności dystyngowany — zadzwo- * 
niłem około południa do pałacu. 

Francuszczyzna moja jest mocno kula- 
wa, z wysiłkiem więc wytłumaczyłem loka- 

„jowi, że chciałbym rozmówić się z jego pa 
nią. Niebardzo rozumiał, o co mi chodzi, to 
też uważałem, że najstosowniej będzie dać    

  
Drukarnia Wydawnictwa „SŁÓW: 

mu bilet wizytowy. Napisałem na nim prze 
zornie po polsku: „od panny Girlej z Kra- 
kowa'. 

Wpuszczono mię odrazu i pani Wieri- 
gin - Korszun wyszła do salonu na moje 
spotkanie. Z uśmiechem podała rękę i rzek 
ła po polsku: 

-— Witam pana. Polszczyzna moja nie 
jest doskonała. Tyle lat jednak mieszkała! 
w Rosji, na Kaukazie... Teraz we Francji. 
Daruje mi pan, jeśli popełnię jaki błąd. 

— (Co znowu! Mówi pani przepięknie. 
Nie przypuszczałbym nigdy, sądząc z wy- 
mowy, że pani jest cudzoziemką. 

—- Dziękuję panu za łaskawą uprzej- 
mość. Proszę, niech pan siada. I co pana 
sprowadza do nas aż z Wilna?. 

Zdębiałem. Skąd ta piękna kobieta mo- 
że wiedzieć, że jadę z Wilna? Przecie na 
wizytówce podałem Kraków. : 

Pani Wierigin - Korszun domyśliła się 
z wyrazu. mojej twarzy, że jestem zdziwi”- 
ny. 

— Poprostu otrzymałam wczoraj od 
siostry wyczerpujący list i informacje o pa- 
'hu. Oczywiście pocztą lotniczą. Pan zape- 
wne jechał Koleją? |, 

W słowach jej zadźwięczała ironja, i 
to ukłuło mię niby żądło żmii. Ale opanowa 
łem się natychmiast, i z twarzą zupełnie 
obojętną, nawet lekceważącą, powiedzia- 
łem: , : 

— Skoro pani wie, nie będziemy owi- 

   

  
      

      

  

    
— „REWJA“. 

kiego. 
aurė- Wy:    zerpujące oferty 

warunków, referencyj i 

pod „Pierwszorzędna siła”. 

MŁODSZĄ RUTYNOWANĄ EKSPEDJENT- 
KĘ wzgl. ekspedjenta do działu żywnościo- 

+ego z kaucją gotówkową lub w papierach 
ściowych około 2000 zł. poszukuje od 

zaraz lub od 1 V. rb. Spółdzielnia Wojsko- 
wa w większem mieście woj. Nowogródz - 

wraz z podaniem 
przebiegu dotych- 

czasowej praktyki kierować do Adm. pisma 

PŁUGI, BRORY 
oraz wszelkie inne maszyńy i usrzędzia rof- 

nicze Szzonu Wwiosenn*go 

poleca 

* 

Zygmunt Nagredzki 
Vilno, Zawaina 11-2 

MDE PYTAN     

GŃdÓR KAAGALAAADAŻBRAŚSAKAAARAAAANAAAADŁAAAAAAA 
  

  

bo najlepszą 

szaty, wdzie- 

  
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych zname 
Šredka sd sdcisków 

Pr 
лЕЕЕ 

NIE SZUKAJ NOWYCH ŹRÓDEŁ, 

заргаме 20 podłóg 
dostaniecie jedynie w starej, dobrze znanej 

  

  

  

    

ow. A. PAKA. 

Br. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Załądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 2 1 4—6 
Kwiatowa 7, tai. 14-25,   

  

  

  

stkiego, co pochodzi z łaski bożej na świecie, | firmie artykułów elektrotechnicznych i farb Lekarze Dr.Ginsberg 
jest treścią życia św. Franciszka. $ Ž U R e anie a. 1095 choroby skórne wene- 

Zniszczywszy zewnętrzną powłokę — do tel 1 11 DOKTOR W: 
szczytów najwyższych wzniósł swego ducha. | Każdy kupujący otrzymuje PREMJE — Zelucwicz waż = lep a Pociągnął za sobą ludzi, siał Miłość i Dobro, Z W. chor. skórne, wenery - — — — — — — — 
2=ар.1$щаС Ё MES RE śRdem w (also (róg Niemieckiej 11). ! czne, narządów moczo- „WB Świata. Osiemset łat już minęło — a postal —— — * A wych. 

j ubogiego Świętego wciąż pełna jest blasku i SU w” od 9 do 1, 5 do 8-- iKuPno $ chwały. : | POCZ WNĄ wieczorem. uł. Mickie - i SPRZEDAŻ 
: Film jako taki, nie odznacza się pozioniem ŻĄDAJCIE DOKTOR DES WO techniki. Jako film. niemy razi pewną opero- A ZELDOWICZOWA KUPIĘ 

małą maszyuę do pisa- 
uia używaną w dobrym 
stanie. Oterty do Ad 
miuistracji „Słowa* pod 
A, W. M N 

kobiece, weneryczne — 
arządów . moczowych 

о4 12 — 2 104 4 -6 
ul. Mickiewicza 24 — 

  

  

świąteczne 

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe. 
i motocykiIowe — |===— 

Zapisy i informacje zauł, Bernatdyński 8 w godz. 

10 — 18 i 16 — 20 

MMI 
do sprzedania — Za- 

kretowa 16 m. 1. 

SPRZEDAJĘ 
autobus 6 - cylindrowy 
„Chevrolet“. Antokot - 
ska 48. Romanowski. 

RÓŻNE 

OJCIEC 
— uczenicy II oddziais 
szkoły powszechnej, dę 

  

  

tel. 8 49 
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  Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony na 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa ”. 

dący od dwóch lat bez 
stałej pracy i w skraj 
siej nędzy, w wieku pe- 
leszłym (L 62) zwraca 
й tą drogą do spole- 
żzeństwa z gorącą pro- 
śbą o wsparcie na u- 
trzymanie i kształce- 
nie córki. Ofiary przyj- 
muje red. „Słowa”.   

  

jali sprawy w bawełnę. Prosto więc, że tak 
powiem, z mostu. Gdzie dziecko wojewo- 
dy? 

: Pani Wierigin - Korszun wstała. 
— Proszę za mną, — rzekła krótko. 
Byłem nieco oszołomiony szybkością 

decyzji i 'zupełnym brakiem  sprzeciwu.. 
Przygotowywałem się do ciężkiej walki, 
tymczasem wszystko idzie jak po maśle. 

Udałem się za piękną gospodynią. Mi- 
nęliśmy kilka wytwornych pokojów, rozko- 
szny buduar, i oto — oczom moim uka- 
zał się oczekiwany, a przecie niespodziewa 
ny widok. Pokój dziecinny — jasny, biały, 
pełen słońca i wesela. Na olbrzymim, mięk 
kim dywanie dwa cudowne dzieciątka pię- 
ciomiesięczne w asyście dwóch sympatycz 
nych niań. 

— To jest wasza,a właściwie moja A- 
gatka. A to jest nasz, a właściwie wasz 

Ali. 
— Ali? — pomyślałem, i dreszcz prze 

biegł mię od stóp do głów: — więc woje- 

wodzina miała synka? Więc już zdążyli zro 

bić tu z niego tatarczuka? 

Przyjrzałem się uważnie dwojgu dzie- 
ciom. Bawiły się w najlepsze, ani przypu- 
szczając, jakie walki i niepokoje wzbudzi- 
ły swemi maleńkiemi, różowemi osóbkami. 
Jakiż kontrast w ich twarzyczkach, i ry- 
sach! Czarna, skośnooka, mongolska Agat- 

ką i jasnowłosy, błękitnooki, słowiański 

"ślepy nie zawahałby się i 

я A PW 

Ali! Nawet 

  

  
     

  

wskazał na niego, jako na synka wojewc- 
dziny... 

Usiadłem. Czułem, że mi się w głowie 
kręci. Mam Agatkę w rękach, mam Alego, 
mam sprawczynię wszystkich perypetyj. I, 
dalibóg, nic z tego nie rozumiem. Tak by- 
łem wstrząśnięty doznanem wrażeniem, że 
nie zdołałem powstrzymać przekleństwa. 

— Psiakrew! I po djabła pani dwoje 
dzieci! Co za awantury pani wyprawia! 

Pani Wierigin - Korszun uśmiechnęła 
się czarująco: A 

— Mogę to panu wyjaśnić. Proszę do 
jadalni. jest właśnie godzina lunchu. Spo- 
żyje pan z nami śniadanie. Kieliszek wina 
dobrze panu zrobi. Pozna pan mego męża. 
Pomówimy. 

I pięknym ruchem skierowała się da 
drzwi, a widząc, że ociągam się i nie ma- 
gę oderwać oczu od dwojga dzieci, dodała 
z nieporównanym wdziękiem: 

— (0, niech się pan nie obawia! Dzieci 
napewno nam nie uciekną. 

Tyle gracji i subtelnej ironji brzmiało - 
w jej słowach, że musiałem roześmiać się 
serdecznie. 

— Ależ z pani ziółko — . rzekłem nie- 
zbyt dwornie i z głową spuszczoną powło- 
kłem się za tą niezwykłą kobietą do jadał- 
ni. 

D. C. N. 

   
       E a яОН 2 

Witold Tatarzyėstė. 

2 PEC    7 UC IEA 

Redaktor w/z. 

ч
е
 

+: 

4 

   


