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MARSZ ŻAŁOBNY ŻWIRKI 
jesienna wyjąca wichura, 
śród której polegli ze sławą 
Įotnik Zwirko i inżynier Wigura; 
od Brna po Wilno 
droga jej nieomylna 

Dotąd kołysze się jak sęp mad Warszawą 

gnie to, co zgiąć się dale, , łamie i kruszy 
wszystko, co jej się opiera, wszystko, co jej nieposłuswie. 

№ Onį — przywykli do zmagan 
omi — których nie oślepia błyskawica, 
ptaki, strzały lecące, duchy zwycięzkie, które szatan burzą smaga, 
odkupiciele pełzających dusz. 
«..Oni, którzy codziennie, 
— wesoło, niezmiennie — 

bohaterowie, lotnicy!... 

wyruszają po śmierć tak zapobiegliwie 
jak po Życie powszednie bieży to co żywie — 

właśnie — Oni... 
„I po nich to Warszawa płacze, dzwon dzwoni... 
„Po nichl..,. 

kto tak potrafił, kto tak poleciał?! 
Kto tak prosto z mosiu 

Była z nich dumna Ojczyzna, jak matka z pięknych dzieci: 

wszystkich prześcignęł, wszystkim — sprostał? 
Wilmo puszyto się i puszyło się nopewno Kowno tuż za ścianą: 
„Wiadomo — nasz”. — kto? Gdzie? „Ano w Święcianach...* 
Tam, w kraju kochającym i poważnym rodzą się waleczni, 
co ewyciężać, potrafią prosto i słonecznie 
tak zwyciężać, by laur unosząc na wuścigu czele 
mię urazić nikogo, w rywalu nie zbudzić nieprzyjaciela... 

Nie mogli wiedzieć, że zginie! 
Orkiestra pruska waliła, że aż echa 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Ściskał mu dłoń lotnik niemiecki, 

Klaskał porucznikowi Źwirce wielki tłum w Berlinie, 

drgnęły 

awyciężony przecie, 
mówiąc: „Jechał cię sęk, kolego, dobrześ leciał!* 
Sniły się pięknym Niemkom — od patrzenia w górę — 
przez tydzień po zawodach polnische mundury... 

Ach, leży ten mundur cały pokrwawiony 
w cieszyńskiej ziemi... na czeskiej stronie... 
„O świerki, o sosny na Cierlisku. 
O szczątki ptaka olbrzymiego, rozsiane w kolisko... 
O ptaku o dwóch sercach... O klęsko bez żadnej pociechy... 
O krwi polsko - litewska, najdroższa krwi przelana w pobratymczych Czechach... 

Wzięk ich zabitych na bary 
i płakał cały naród. 
Obstąpili ów las żołnierze: 
„Niechaj nikt jedmej gałązki nie bierze! 
Każdą tutaj ziemi grudkę, 
każdy krzak, każdą trawkę malutką 
obryżgała i aż w ziemię przenikła 
krew zabitych polskich lotników. 
Będziem tutaj pilnowali my, Czesi, 
aż deszcz spłucze po całym lesie..." 

Minister wojny, mimister komunikacji 
Generałowie, Dzieci ślązkie. Polskie delegacje. 
Kwiaty... Kwiaty... Łzy osiwiałych robotników, kupców. 
i orszak... I zawalone dwa graniczne słupce... 
Mundury polskie w Czechach, czeskie wojsko w Polsce 
Telegramy... Listy... Wiersze... Prezydent Masaryk... 
Ambasador Laroche.. I-—won Moltke,, 

Radca Smutny... 

W żałobie — czeskie, wiedeńskie, londyńskie i włoskie gazety... 
Łkamie.. Po kościołach  mdlejące w 
Nie tylko my — świat cały 
płacze po tobie, 

ścisku kobiety, 
do pogrzebu twego się sposobi, 

Na skrzydeł twych strzaskanych żałosnym pomniku, 
Framciszku Żwirko 2 Święciam, polski poruczniku, 
imię twe zapisane we wszystkich językach. 3 
Ciepłą falą powstaje tkliwość niewymowna, 
od Rzymu do Berlina, od Francji do Kowna. 
Przepaści nikt nie widzi. Ktoś je wszystkie zrównał. 
Były spory? „Schon gut”. Na teraz zapomniane, 
„Wisst ihr, że źwirkę grzebią w Warszawie jutro ramo?*, 
W Pradze — smutek, „Amo — jo!*.. Ach jak szumi, szumi bór w Święcianach. Ustało szczekamie, pokazywanie kłów. 
Wyjrzała ludzka twarz, Patrzą oczy po ludzku Znów,.. 
To ty?! To — ja... I świat — to już nie strzelecki rów. 
Jakże się to zrobiło?! Jeszcze się ręce lepi, ` 
od walki... Ktoš nas manit? Сгу 
Czech? Niemiec? Polak? Oto 
Dokąd mogiłą tak jeszcze 
dokąd pozwiędłe kwiaty w 

' byliśmy tale ślepi? 
grób. Od jutra będzie lepiej, 

bardzo świeża, 
Cieszyńskiem po drogach leżą niech serca ockną się Zwažą i odmie: 

O wskrześmy prawdę, leżącą od lat siecia, 
bo przyszedł czas, 
..w Warszawie, w Berlinie, w Pradze... 

* * 

czyś może 
Czyś pomyślał, już 

że sąsiada obrzydło nazywać — wrogiem 
On przebył wszystkie te drogi 

* 

Lotniku nasz, wileńskie dziecko, serce nasze, 
ginąc o los twych najdroższych się przestraszył? 

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA 
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk wzbroniony). 

  

Ponad wybuchy tłumów stawiać należy 
rozsądek polityków, a ponad rozsądek polity- ków intuicję artystów. Ten Wielki Piątek ob- 
chodzimy wśród gwaru i zamętu. W Niem- 
czech biją żydów, a u nas nienawidzą Niem- 
ców. Z tej i z tamtej strony granicy dwóch 
narodów chrześcijańskich padają słowa, dykto- 
wane złością, w obelżywych intencjach. Wiel- 
kie narody wydają się być małemi pokłócone 

mi smarkaczami, pokazującemi sobie nawzajem 
języki i pięście. й i 

W tym dniu zamieszczamy rycerski 
Kazimiery Iliakowiczėwny, laureatki wilejskiej 
jest on rycerski w formie i treści. Mówi o ba- 
haterach, o bohaterstwie i miłości. Poetka na 
pisała ten wiersz dla nas, przysłała go nam z 
listem, że życzy sobie, aby tylko u nas sie 
pojawił. Kierowały nią niewątpliwie intencje 
polityczne. Wśród prasy polskiej reprezentuje- 

  

  

my Wilno, a więc i tęsknotę po tych ziemiach. 
które od swej stolicy oderwane zostały. Poct- 
ka mówi, że bohaterstwo Żwirki dumą napel- 
niło także Kowno. Nie wiemy, czy tak było. 
lecz chcielibyśmy, aby tak było. Poetka przy- 
pomina także, jak orkiestra niemiecka grała 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Było to kurtua 
zyjme z Niemców strony, ale pamiętamy z 
wielkiej wojny, że żołnierz, oficer, _ generat, 
książę niemiecki umiał zobaczyć i uczcić na- 
wet we wrogu prawdziwego bohatera. Wiemy, 

‚ że to wspomnienie o niemieckiej kurtuazji bę- 
dzie dysonansem, który wraz z panną Iiłako- 
wicz do ogólnego tonu prasy polskiej wprowa- 

dzamy. Ale niech nie będzie *to dysonansem 
przynajmniej dzisiaj, w Wielki Piątek, w dzici 
śmierci Ukrzyżowanego, który głosił miłość 
wśród ludzi i narodów. Cat. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
65” RANUWICZE -. ul. Szeptyckiego — A. 
QGŁĘBOKIE — ul Zamkowa 14 Księg. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 

YURODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch" 

XI ECK — Sklep „Jednošė“ 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINI.€ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

wOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
M+ORY — Ejdełman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa _- Księgarnia Jaźwińskiego. 
xowOURÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-.$WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

w. Włodzimierowa. 

Laszuk, DRUJA — Kowżin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. ) 

PODBRODZIE —- ul. Wileńska 15 T. Gurwicz Ф 

PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski й 

POSTAWY —- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. * 

STOLPCE — Kslegarnia T-wa „Ruch“ ż 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. į 

SMORGONIE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Xtaj2 4 

WOŁOŻYN — Łiberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 
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Tajemnica procesu moskiewskie90 
MOSKWA PAT. — W procesie o sabotaż 

w elektrowniach zaczęto dzisiejsze posiedzenie 
od przesłuchania oskarżonego Sokołowa, zastę 
pcy naczelnika elektrowni w Złatouście. 

SZEREGOWIEC BIAŁEJ I OFICER 
CZERWONEJ ARMII 

Sokołow, syn rzemieślnika, były białogwar- 
dzista, szeregowiec, następnie służył w czerwo 
nej armji jako oficer aż do roku 1924, poczem 
pracował w Złatouście. Pierwszy akt sabota- 
żu ił w r. 1927, kiedy zatrzymał szereg 
robót w elektrowni na polecenie Witwickiego 
obecnego naczelnika elektrowni w Czelabińsku 
a wówczas w Złatouście. Sokołow nie chciał 
brać udziału w akcji sabotażowej, ale Witwi- 
cki zmusił go do niej, wyrzucając go z miesz- 
kania. Gdyby nie sprawa mieszkaniowa, pozo- 
stałby neutralny. Latem w roku 1930 poznał 
Mac Donalda za pośrednictwem Gusiewa, któ- 
tego znał od roku 1925-go. 

O działalności kontrrewolucyjnej aż do го- 
ku 1930 nic. nie wiedział. Gusiew zarekomen- 
dował go Mac Donaldowi, jako człowieka wro 
giego władzy sowieckiej „wobec czego Anglik 
prowadził z Sokołowem liczne rozmowy, utrzy 
mane w duchu antysowieckim. : 

Sokołow zeznaje, że miał z Gusiewem i 
Mac Donałdem rozmowy, dotyczące płanu ak- 
cji dywersyjnej w przemyśle na wypadek woj 
ny. Mac Donałd dawał mu instrukcje, dotyczą- 
će organizowania akcji szpiegowskiej i sabo- 
tażowej. Sokołow informował Mac Donalda 
bezpośrednio i przez Gusiewa. 

„NA TO NIEMA NADZIEI“ 
Mac Donald twierdzi, że Sokołowowi żad- 

nych instrukcyj sabotażowych nie udzielał, mi 
mo, że przyznał się on do tego w śledztwie 
pierwiastkowem, uważał bowiem złożenie tega 
rodzaju zeznań za „dogodne w danej sytuacji 

Na zapytanie prokuratora Wyszyńskiego, 
czy stosowano wobec niego jakieś „metody 
badania“, Mac Donald odpowiada przecząco, 
poczem oświadcza,: „Zgodnie ze Zložoneini 
przez się zeznaniami uznałem się za winnego, 
ale faktycznie jestem niewinny". 

Na uwagę prokuratora, że mówi co innego, 
niż wczoraj, a zatem może jutro powie co in- 
nego, Mac Donałd odpowiedział: „Na to niema 
nadziei". : 

Mac Donald ošwiadcza, že od Sokolowa о- 
trzymał wiadomość o ilości robotników w fab- 

  

Lnglelska lzha (min przeciw projektom rewizjonistycznym 
LONDYN PAT. — Dzisiejsza debata 

w Izbie Gmin była niezwykłem impresjo 
'nującem powszechnem potępieniem Nie- 
miec i polityki rewizji traktatów. Z poi 
skiego punktu widzenia można stwier - 
dzić z zadowoleniem, że w polityce wszy 
stkich trzech stronnictw angielskich do- 
konał się korzystny dla naszych intere- 
sów zwrot. 

O ile w czasie debaty 23 marca nad 
expose Mac Donalda o wizycie w Rzy- 
mie opinja Izby Gmin była nieustalona i 
raczej przychylna projektom  rewizjoni - 
styczaym Mac Donalda, o ile wówczas 
wyraźnie przeciwko rozmowom rzym - 
skim wystąpił tylko Churchill, o tyle dziś 
wszyscy mówcy Labour Party i partji 

liberałów, a przedewszystkiem konserwa 
tyści potępiali kategorycznie politykę re- 
wizjonistyczną Mac Donalda, 

Otwierając debatę imieniem Labour 
Party, Attlee oświadczył, že Polska i 
Mała Ententa są także wielkiemi mocar- 
stwatmi, bez których niczego nie należy 
decydować. W obecnej chwili nikt nie 
może z najdrobniejszych nawet mniejszo 
ści zaufać Niemcom. 

Sir Austen Chamberlain wygłosił 
przemówienie, które pozostanie w pamię 
ci wszystkich, dążących do sprawiedli- 
wych stosunków międzynarodowych. 

To, co się dzieje w Niemczech, czyni 
rewizję traktatów niemożliwą. Czy moż- 
na z takim rządem mówić o rewizji gra- 

  

Palestyna przyjmuje żydów niemieckich 
JEROZOLIMA. PAT. — W związku z 

obecną sytuacją Żydów iw Niemczech pre- 
zes palestyńskiej egzekutywy Agencji Ży- 
.dowskiej intenwienjował u wysokiego ko- 
misarza w sprawie ułatwień dla imigracji 
uchodźców: żydowskich z Niemiec do Pale- 
styny. Decyzja wiysokiego komisarza w 

tej sprawie ma zapaść w. najbliższych 

LONDYN. PAT. — W dalszym ciągu 
wczorajszej debaty przemawiał ponowinie 
Simon, występując jako wyraziciel ogól- 
mych nezuć całej Amgllji wiobec tnaktowa- 

mia Żydów i innych mniejszości w Niem- 
ezech. 

'Poruszając mastępniie sprawę. dopusz- 
czenia Żydów niemieckich do Palestymy, 
Simon oznajmił, że wysoki komisarz An- 
glji w Palestynie udzielił upoważnienia do 
wiydania tysiąca: świadectw imigracyjnych 
i rozdzielenia ich pośród Żydów, pochodzą- 
cych z klasy robotniczej w: Niemczech.—- 
Świadectwa te zaliczone będą do komłtym- 
gentu, przypadającego ma pierwsze półno- 
cze roku, mozpoczymające się 1 kwietnia. 

—=0-0-05— 

Deklaracia min. John Simona 
LONDYN PAT. — Na dzisieįszem po- 

siedzeniu Izby Gmin sir John Simon  0- 
świadczył, że wobec postawienia w Mo- 
skwie w stan oskarżenia 6 obywateli bry 
tyjskich pragnie złożyć następującą de- 
klarację: . 

1) Żaden z tych ludzi nie był nigdy 
używany czy to pośrednio, czy też bez- 
pośrednio przez naszą służbę wywiadow 
czą. 2) żaden z nich nie dostarczał nig- 

dy jakichkolwiek informacyj. 3) Żaden 
nie był nigdy opłacany i nie uzyskał o- 
bietnicy nagrody za jakąś informację.— 
4) żaden z nich nie składał nigdy jakie- 
gokolwiek sprawozdania naszej służbie 
wywiasłówczej lub na rachunek tej słuz- 
by. Wszystko, co powiedziałem powyżej 
— zaznaczył sir John Simon — dotyczy 
również i samej Wickers Metropolitain 

  

Papen © wizycie w Watykanie 
BERLIN. PAT. — Donoszą z Rzymu, 

że w rozmowie z dzieminikarzami niemiec- 

kimii wieekancierz Papen zaprzeczył wia- 

domościom, jalkioby kunfereneje jego 

Watykanie pozostawały w związku ze spra 

wą konkondatu między Rzeszą Niemiecką 

a Stolicą Apostolską, lub z utwonzeniem 

miowej partji katolickiej 'w Niemczech. Nie 

była również poruszona sprawia tralkktawa- 
nia Żydów w Niemczech. W mozmowie z 
Ojcem Świętym wieekamelerz przedstawił 

w 

tyjlko pokojowy (bieg wydarzeń w Niem 
czech, przyczem odniósł jwirażenie, że pa- 

pież jest doskonale poinformowany. Wi- 
туба w. Watykanie miała pozatem chamak- 

ter czysto prywatny. Plan Mussoliniego 

mazwał Papen. gemjalnią kopieepcją, wyraża 

jąc jednocześniie oczekiwaniie, że mokowa- 
mia międzymiarodowe w itej sprawie zakoń- 

czą się powrotem dło darwiniej formy pno- 

jektu włoskiego premjera. 

DOZ   

nic polsko - niemieckich? Korytarz poi- 
ski jest zamieszkały przez Polaków, a 
czy można oddać choćby jednego Pola- 
ka pod jarzmo takiego rządu? — woła 
Chamberlain, a cała Izba gorąco oklasku 
je jego przemówienie. 

Następny mówca Wedywood, odda- 
jąc hołd Chamberlainowi oświadczył:— 
Przemówienie, które przygotowałem, — 
podarłem w kawałki. Sir Austen Cham- 
berlain powiedział wszystko. Rewizja 
traktatów została uśmiercona przez tę 
mowę. Ulicznicy, rządzący w Niemczech 
zbezcześcili swą własną ojczyznę. 

Churchill mówiąc o Polsce, nazwał ją 
realną i pozytywną siłą. Korytarz jest 
prawie wyłącznie polski, jeżeli chodzi o 
jego mieszkańców i przed rozbiorami 
należał całkowicie do Polski. 

Wobec takiego jednomyślnego stano 
wiska Izby Gmin minister spraw zagrani 
cznych Simon nie miał do powiedzenia 
nic innego, jak zapewnić, że rząd brytyj 
ski dąży tylko do wypełnienia tego, co 
przewiduje art. 19 paktu Ligi. Rząd bry 
tyjski nie dąży do ominięcia państw za- 
interesowanych. 

Nabożeństwo żałobne za Ś. p. 
min. Boernera 

WARSZAWA. (PAT. — Nabożeństwo 
żałobnie za: spokój duszy zmarłego wezorai 
w Warszawie Śp. imżymiena Ignacego Boer 
nera, ministra poczt i telegrafów, odbędzie 
się w sobotę dnia 15 bm. o godz. 12 w po- 
łudnie w kościele ewamgielicko - reformo- 

rykach w Złatouście. Pieniędzy Sokołowowi 
nie dawał. Gusiewowi płacił za godziny nad- 
liczbowe. Część pieniędzy stanowiła jego włas 
ność, część otrzymał od Thorntona. Powraca- 
jąc do sprawy siedztwa pierwiastkowego, 
Mac Donald oświadczył, że w Gru pokazano 
mru obciążające go zeznania Thorntona i in- 
nych, wobec czego uważał za właściwe poczy- 
nić takie, a nie inne zeznania, bo zdaniem je- 
go, negacja nie miała sensu. 

4 KWIETNIA O GODZ. 6 PO POŁ. 
ODZYSKAŁ MĘSTWO 

Thornton potwierdza, że złożył zeznania, do 

tyczące zbierania informacyj 0 charakterze 
wojskowym ale zeznania te były nieprawdziwe 
Mówił nieprawdę, bo był zdenerwowany, „stra 
cił męstwo pod wpływem aresztu i potworne- 
go oskarżenia". 

Mac Donald przyznaje, że zbierał informa- 
cje o charakterze wojskowym poprostu z cie- 
kawości. 

Na pytanie przewodniczącego Ulricha, „dła- 
czego Mac Donald postanowił ośmieszyć się 
wobec sądu i publiczności* — Mac Donald 
odpowiedział, że nie uważa swej obecnej sytu- 
acji za śmieszną. 

Thornton na pytanie przewodniczącego Ulrt 
cha „kiedy mu powróciło męstwo* — odpowie 
dział: — „W dniu 4 kwietnia o godz. 6 po pał. 
(tj. gdy go zwolniono z więzienia GPU za ka- 
ucją)“. 

PIENIĄDZE NIE GRAŁY GŁÓWNEJ 
ROLI 

Sokołow zeznaje, że pieniądze od. Mac Do- 
nalda dostał za pośrednictwem Gusiewa, prży 
czem twierdzi, że dostarczone przezeń iniorina 
cje nie miały charakteru wojskowego. W cza- 
sie aktów sabotażu, dokonanych z polecenia 
Witwickiego, pieniędzy od nikogo nie otrzymy- 
wał. W okresie późnłejszym dostawał pienią- 
dze, ale nie grały one m 

Następnie na pytanie Mac da, dla kó- 
-go ten zbiera informacje, odpowiada, że copra' 
m domyślał się, ale nie chciał go o to zapy- 

6. 
ZNÓW SPRZECZNE ZEZNANIA 

MAC DONALDA 
Następnie Mac Donald zeznaje w sprawie” 

swego pobytu w Sowietach. Przybył do Mosk- 
wy w roku 1928 i pracował na pierwszej mo 
skiewskiej stacji elektrycznej, jako inżynier 
montażowy. Przełożonym jego był Monkhouse, 
W końcu 1928 roku pracował w Leningradzie” 
na 5-ej stacji elektrycznej. Przyznaje się do 
szpiegostwa ekonomicznego, politycznego i 
wojskowego, ponieważ go to interesowało. — 
Wiadomości te zakomunikował  Thorntonowi, 

który był jego kierownikiem. Ce do działalno- 
ści szpiegowskiej innych inżynierów angiel- 
skich (np. Sushny'a) przypuszczał, że ją upra 
wiają, ale nie może tego twierdzić napewno. 
W Złatouście bawił od roku 1930. Z Gusie- 
wem utrzymywał przyjazne stosunki. Thornton 
miał być z jego informacyj zadowolony. —W 
roku 1929 będąc w Leningradzie poiniormował 

Thorntona o produkcji motorów samolotowych 
i armat. : 

THORNTON МО\М, 2Е ТО 

KŁAMSTWO 3 
Thornton oświadcza, że jest absolutnie nie- 

zgodnem z prawdą, jakoby polecał Mac Dona!- 
dowi zbierać informacje wojskowe. Zaprzeczył 
wszelkim zarzutom dotyczącym szpiegostwa 
wojskowego i oświadczył, że o braniu pienię- 
dzy od Mac Donalda przez Gusiewa dowie- 

dział się dopiero na obecnym procesie. Thora- 
ton interesował się przebiegiem prac na przed 
siębiorstwach sowieckich, by poprawiać defek- 
ty w maszynach, dostarczanych przez firmę 
Metropolitain Wickers. Przyznaje, że dawał te- 
chrikom i inżynierom sowieckim pieniądze. —- 
„aby naprawiali drobne defekty bez wiedzy 
przełożonych". 

Thornton cofa ponownie zeznania pierwia- 
stkowe podczas konfrontacji z Mac Donaldem. 

Mac Donald potwierdza fakt otrzymywania 
informacyj od Gusiewa i przekazywania ich 
'Fhorntonowi. Również zeznaje, że dawał jnstra 
kcje Gusiewowi w sprawie organizacji uszko- 
dzeń, czem właściwie znów potwierdza odwoła 
ne przed chwilą zeznania, złożone na śledztwie 
pierwiastkowem. 

Thornton wyrzeka się wszystkich zeznań, 
poczynionych poza gmachem sądu i ošwiad- 
cza prokuratorowi, że podpisał je bez wszel- 
r nacisku, ale opanowany przez uczucie 

achu. 

TAJEMNICZE PISMO DO PREZESA 
G. PrU. 

Następnie Mac Donald na pytanie obrońcy 
Smirnowa oświadcza, że zwracał się z jakie- 
miś pismami na imię prokuratora republiki pre 
zesa GPU, ale w chwili nie chce zako- 
munikować treści tych pisem, 
.  Thórnton oświadcza, że 2 tys. rubli były 
jedynemi pieniędzmi, jakie dawał Mac Donaldo 

M otrzymał wzamian czek na 66 i. 
wanym przy ul. Królewskiej. Po: nabożeń- ster 
stwie nastąpi wiyprowadzenie zwłok na 

emejnitanz wojskowy ma Powązkach. 

WARSZAWA. (PAT. — Z powodu zg0- 
nu śp. miniistma Igniacego Boennena p. Pire- 
zydent. Rzeczypospolitej przesłał wdowie p. 
Zofji Boernerowej pismo odręczne z wy- 
mazami głębokiego współczucia. 

Strajk robotników Tomaszowie 

TOMASZÓW MAZOWIECKI. PAT.— 
Ponieważ dyrekcja tomaszowskiej fabryki 

(sztucznego jedwabiu mie cofnęła ogłosze 
mia o 12pnccentowej zmiżce zarobków: oraz 
o procentowych dodatkach za dni świąte- 
czme, wi dniu wezorajszym robotniey tej 
fabmyki pnzystąpili do strajku włoskiego. 
(W fabryce znajduje się pierwsza i druga 
zmiama wobotjniików. Tnzeciej zmiany, któ- 

ra przybyła do fabryki celem rozpoczęcia 
pracy, już mie wipuszczono na teren fabry- 
ki. — Na terenie fabryki znajduje się obe- 

anie około 2200 robotników. Władze bez- 
pieczeństwa czuwają, aby spokój jniie został 
zakłócony. 

DZIWNY KURS FUNTA 
Prokurator zwraca w tem miejscu uwagę 

na „dziwny kurs" 2 tys, rubli za 66 fantów — | 
podczas gdy oficjalny kurs wynosiłby około 
500 rubli. 

Thornton mówi, że ruble kupił okazyjnie u 
pewnego inżyniera niemieckiego. Thornton о-: 
świadcza kategorycznie, że wydaliłby Mac Do- 
nalda, gdyby wiedział, że zajmuje się szpiego- 
stwem lub szkodnictwem. Mac Donald przyzna 
je, że pieniądze od Thorntona otrzymał na 
o E 

1 zakończeniem posiedzenia edpo- 
fudniowego rozpoczęto przesłachiwanie Tort. 
tona, któremu ma być wytoczone dodatkowe 
oskarżenie o spekulację walutową. Następnie 
ogłoszono przerwę rozprawy do godz. 18. 

Antyżydowskie demonstracje 
Brabów 

JEROZOLIMA. PAT. — W związku z ogło 
szoną akcją bojkotową Arabowie  postanowiii 

nie brać udziału w przyjęciach oficjalnych u- 

rządzanych dla lorda Allenbyego, który przy 

być ma *do Palestyny na inaugurację nowego 

gmachu YMCA w Jerozolimie.



SILVA RERUM 
BOJOWE GŁOSY Z POWODU BOYQ- 
WEJ NAGRODY. — „CZY PANI CHCE 
WYJŚĆ ZAMĄŻ?* — PANI „KALIBRU 
NAJLŻEJSZEGO* W WILNIE I FRAN- 

CUSKI DZIENNIKARZ. 
Tadeusz Boy-Żeleński zdobył nagio- 

dę literacką miasta Warszawy. 

Jeden z dzieników pisze: 
Byłoby doprawdy rzeczą dziwną i niezio- 

zumialą, iż najbardziej żywy i fascynujący kry 
tyk polski, świetny i pracowity tłumacz pozo- 
stawał poza obrębem nagrodzonych pisarzy. 
Boy-żelński jest indywidualnością twórczą na 
miarę europejską, umysłem niezwykle bogaty:n 
i wszechstronnym. jego znajomość literatury 
trancuskiej jest nieporównana, jeżeli zważy się 
że obcował on z pisarzami francuskimi od cza- 
sów najstarszych, a więc od legendy o Trista- 
nie i Izoidzie, až do Balzaca i Murgera. Miał 
zatem sposobnošė poznač tak, jak nikt w Pol- 
sce, tajniki stylu i prozy Irancuskiej. 

* Praca przekiadowa Boya-Żeleńskiego, któ- 
rą wyraża się setką zgórą tomów przekładów. 

Równolegle z temi studjami tworzy Boy- 
Żeleński swoje feljetony teatralne zbierane w 
tomach p.t. „Flirt z Melpomenąa". Recenzje te 
stanowią przełom w polskiej krytyce teatralnej 
i mogą być śmiało postawione obok najlep- 
szych felietonów teatralnych w Europie. 

Boy-Żeleński jest jedną z najciekawszych 
postaci fiteratury nietylko polskiej, ale i euro- 
pejskiej. Nagrodzenie nagrodą literacką m. War 
szawy „jest tylko widomym znakiem tego uzna- 
nia, jakie żywi społeczeństwo wobec wielkiej 
pracy znakomitego pisarza. 

Natomiast inny dziennik, reprezentu- 
jacy opinję przeciwnego obozu, umieścił 
artykuł p.t. „Policzek dla kulturalnej 
Warszawy, w którym m. in. mówi: 

Sensacyjna uchwała jury ma wybitne ce- 
thy aiery literackiej, której kulisy postaramy 
się niebawem wyświetlić. Dziś możemy stwier- 

dzić : polskie społeczeństwo kulturalne 
stolicy decyzję tę powita jako zniewagę. 

Rola p. Boya-Żeleńskiego, jako propagato- 
ra nowych haseł w dziedzinie obyczajowości 
jest już znana. Chociaż wyraźna szkodliwość 
jakiejs działalności społecznej nie może pozo- 
staćć bez wpływu na ocenę Ogólnej wartości 

pisarza — ci, którzy powzięli wczorajszą @- 
chwałę, mogliby się tłumaczyć, że chodziło tu 

` © nagrodzenie zasług wyłącznie literackich. 
„Czemże jest tedy Boy jako „zjawisko* w pol- 
„skim świecie literackim Pisarzem, który nurt 
„twórczości sprowadza na płycizny: pisarzem 
typowo pasożytniczym, którego cała  działal- 

- mość fiteracka, jest właściwie zaciekłą walką z 
wszelką wartością istotną w sztuce; autorem, 

*tóry wyjaławia grunt. 

Oto dwie miary, które, zastosowane 
do Boya dają bojowe, ale dezorjentujące 
wyniki. 

Ciężko być pisarzem w Polsce!.. 
— Czy chce pani wyjść zamąż? rza- 

ca pytanie Kurjer Polski (101). 
Panie odpowiadają: 
— Gdybym się nie bała, że mnie ktoś po- 

sądzi o pretensjonalność stylu, powiedziałabym, 
że takie pytania tylko ranią serce... 

— Ach, my przecież wciąż o tem mówimy. 
— No, bardzo nam się nie śpieszy — do- 

rzuca druga. 
.. — Nie śpieszy nam się, ale o tem najchęt- 
wiej marzymy — przerywa trzecia i dodaje: 

— jak nas pani już o to szczerze pyta, to 
szczerze powiem, że chcemy i to nawet bar- 

Р — jak się widzi tyle dzieci dokoła, to czło 
wiek bardzo często myśli, że sam mógłby mieć 
dziecko, to byłoby cudowne... 

"  — Pytanie jest bardzo dyskretne, powiem 
nawet, że bardzo niedyskretnie, ale trudno, dzien 

| mikarze... Otóż czy ja chcę? Proszę pani ja mam 
pieniądze, więc normalnym biegiem rzeczy ja 
jestem... nagabywaną. Chcę, oczywiście, tylko 
ie zaraz, nie prędko. Chciałabym, żeby mój 
miąż miał tyle zalet, ile ja mam pieniędzy. 

Panny. chcą (wyjść zamąż — oto 
welacyjne wyniki ankiety, przeprowadzo- 
nej przez dziennik!., 

Rewelacje bardziej rewelacyjne za- 
wiera pewien zeszyt francuskiego tygoi- 
nika p.t. Voila! O tem informuje Kurje: 
Warszawski (101). 

Mamy znowu teraz przed sobą tygodnik 
„Voila* z 1 kwietnia, w którym, specjalnie do 
Połski wysłany korespondent p. Georges Si- 
menon, różne dziwy o nas opowiada. 

Pierwszem żeniem, które p. Simenon 
w Połsce otrzymał, był jakiś domek drewniany 
w polu za Wilnem stojący, dokąd go powiódł 
jakiś przyjaciel mojżeszowego wyznania i 
gdzie ich przyjęła jakaś dama kalibru — naj. 
Ižeįszego. 

*  Až z Paryža trzeba się bylo po to do Wil- 
na, a z Wilna sankami w pola iatygowač? 

Drewniany domek za Wilnem... Dama 
kalibru najlżejszego*.. Gdzież to może 
DET PSA 

Życie w Poisce i 
oryginalne: 

Z zapłatą za mieszkania wszyscy załegają, 
w czem niema nic dziwnego, tłumaczy kore- 
spondent, skoro się waży, że panie domów no- 
ce całe Ją w kawiarniach, gdzie wychy- 
łają kieliszki po 20 ir. każdy, a panowie żłopią 
„wódkę* do samego rana i tańczą. 

W kraju tym, czytamy dalej, gdy przed 

Przycisk 
Proces Gorgonowej przedłuża się w 

nieskończoność. Świakowie, póżniej bie-- 
gli, znów rzeczoznawcy od jakichś spraw, 

wizja lokalna, znowu świadkowie, zno- 
wu rzeczoznawcy. Kto go nawet nie śle- 
dzi, nim się nie interesuje, wciąż go ma 
przed sobą, dziś i wczoraj o nim słyszał, 
przypadkiem, czy ukradkiem. Poprostu 
wizja, już nie lokalna, ale wszechobecna, 
wizja skołatanej, przybitej kobiety nie 
winnej, łub — winnej. Tak, czy nie? — 
Jakże dałeko jeszcze do odpowiedzi na 
to pytanie. Wiele jeszcze ukazać się ma 
na arenie sądu świadków, rzeczoznas:- 
ców i dowodów rzeczowych? 

Proces przedłuża się w nieskończon- 
ność. Szczegóły, szczególiki, szczególicz- 
ki. Niektórzy o tych sprawach sądzą, jak 
z mostu. Ot poprostu: „nikt inny, tylko 
ona, — A przeciwnie... Zresztą nie cho- 
dzi tu o opinię, ani procedurę, tragikomi- 
czną w niektórych wypadkach, oburza- 
jącą winnych, poważną, lub bagatelną. 
Chodzi o wyrok, o te dwa słowa: tak, 
czy nie. Niewątpliwie prowadzić ma do 
tego właśnie procedura, opierająca na 
powodzi drobnych szczegółów tudzież 
gadaninie świadków. Na tym fundamen- 

zwyczaje są dość 

  

DZIEŃ WIELKICH SENSACYJ 
Kiedyśmy w środę opuszczali gmach 

sądowy, ami mam pnzez myśl nie przeszło, 

że takie sensacje, bomiby i szlagieny cze- 

kają nas mia  czwiartikowiej mozpraiwie. = 

Wszysilko raczej wisktazywiało ma to, że 

proces dzisiejszy będzie mało ciekawy, a 

mawet mudny, Nie włiadomo było przecież 

mawet, jaki program przygotował p. pre- 

zes Jenidl ma dzień dzisi . Муб ! айо się, 

że będzie suche odczytywanie alkitów, kitó- 

rych stosy całe ugniatają stół sędłziowslki. 

Tymczasem niespodzianka na całej li- 

nji Dzień dbfsiejszy był tak sensacyjny i 

„gorący”, jak żadeni jeszcze z dotychcza- 

samych dni priocesu. Ramo, pnzed nozpoczę 

ciem wozprawiy — jak zwykle sielamika. — 

Zwałezające się na „bij, zabij” „Strony“ 

procesowe: prokuratorzy ii obrońcy, rze- 
czozmawcy & dziennikarze, mastawieni pro 
i eomtra, gwarzą Sobie w majlepszej zgo- 

dzie. W sali niarad przysięgłych konferuje 
prezes Jendł z przysięgłymi w sprawie u- 

zgodnienia początku rozprawy w przysz- 
tym tygodniu. Jest: temdemcja, by komiiecz- 
mie rozprawę skończyć iw] tygodniu poświą 
tecznym, a to w sobotę, o ile, oczywiście, 
nie zajdą jakieś madspodziewianie okolicz- 

miości, Ustalono więc, żeby wczprawię moz- 
począć mie jak pienwiotjnie projekitowano w 
środę, lecz już we wtorek, o godzimie 9 Tano 

Ocdzienne urozmaicenie: na: ręce mec. 
Wośniakowskiego madeszło z Wiarszawy i 
Bydgoszczy kiilika: paczek z ubranikami i za 
banikami dla małej Kwopelki: omaz list ze 
złotym dla niiej medalikiem. Rzeczy te ze- 
zwiolił pnzewodniiczący doręczyć matce Kro 
pelki, Po godzinie 9 poczyniają obrońcy u- 
bierać się w togi ii zajmowiać miejsca. Rów 

nież zapełnia się ława przysięgłych. Wo- 

źmii sądowi mistaiwiiają fotele dla 2 repre- 
zemitainitów: _ Mimistenstwa Sprawiedliwości, 
którzy zapowiiedzieli przyjazd na wozpra- 

  

    

  

    

  

wę. Przybył jedniak ityliko jeden, mianowi- 
cie maczelnik wydziału „pnokuratoriskiego: 
W: oczy nzuca się miezwykła rzecz. Naresz 
cie wśród audytorjum przeważają mężczy- 
Ani. Widocznie porządki przedświąteczme 
przykuty: dziś pamie do warsztatu gospo- 
darskiego i zajęć przy kuchni. 

PROF. OLBRYCHT W UTARCZCE 
Z OBRONĄ 

Między: rzeczoznawcą prof. Olbnychtem 

a obroną nagnomadziły się od wczoraj ©- 

'gromne dozy materjału palnego. Domiios- 

łem już wczoraj, że ofbriona zrzekła się wo- 
góle stawiiania pytań prof. Olbrychtowi, 
wskutek: obraźliwego odegwania się tego 
pewnego siebie profesona do jednego z о- 
brońców, Obrona (ograniczyła się do iwy- 
powiedzenia szeregu zanzutów. pnzeciw eks 
perityzie rzeczoznawców. Przewodniczący 
wezwał wie środę obrońców, by zarzuty. swe 
sfonmutowali nia piśmie, czego jednak ©- 
Ibrońcy mie zdążyli jeszcze uczynić. Wiobee 
tiego ustala się dziwną dość procedurę, 

miamiowicie przewodniczący odczytuje ze 
stenogramu zarzuty obrony, wypowiedzia 
mie ustnie nia środowej nozprawie, a prof. 
Olbrycht stamte pedes odpowiada na każ- 
dy poszczególny casus. Sytuacja obrony 
jest niie do pozazdroszczenia. IProf. Ol- 
brycht ogriommie poważnie, dobitinie i rze- 
cząno razbija w puch każdy komtrargu- 

ment pogmiewanej z mim ławy obnońców. 
№ pewnej chwili uczony czyni obrion- 

eom gonzkie wiyrzuty, że czepiająe się pa- 
ragrafów, udaremnili mu zadawanie py- 
tan znawieom - lekarzom, którzy przepro- 
madzili sekcję zwlok. Wolbec tego pewne 
sprawy (ważne mie mogły być należycie wy 
świetlonie. Tę takttykę obneniy określa pro- 
fesor Olbrycht jako miegodną sprawy i zia- 
izmiacza, że żadem: obrońca krakowski mu 
jeszcze tego: dotąd mie zrobił. Oświałdcze- 
miie to wywiołuje Silne pnotesty wśród o- 
prońców, kitóre zapowiadały, że zanosi się 
ma burzę w wielkim stylu. 

Prof. Olbrycht w dalszym ciągu dość 
lekeqrhażąco odzywa się o obrońcach i z 
patosem wygłasza (takie credo znarwicy: są- 
dowego: 

„Zbyt. poważmie traktuję swą przysię- 
gę, złożoną jako biegły i swe staniomisko 
społeczne i naukowe, które mi malkazuje, 

  

kilkunastu laty stał się ni 
pidwersyiów. szkół az” BRP 

„Nie byto“., Ale teraz już, chwała Bo- 
gu, mamy nietylko uniwersytety, ale na- 
wet „Smorgonję“!.. 

Ach ci cudzoziemcy!... Lector 

z bronzu 
cie zbudowany będzie wyrok. 

A jakże czasami trudno bywa w ta- 
kich wypadkach odpowiedzieć z cała 
pewnością! 

— Więc jak to było? — pyta sędzia 
po raz tysiąc i pierwszy. 

Było tak: w eleganckiej willi w Chi- 
cago, mieszkał znany architekt Litsho- 
ver wraz z żoną. Pewnego dnia znalezio- 
no żonę przemysłowca martwą. Oto krót- 

ka relacja, jaką zamieściły niektóre dzien 
niki europejskie o wypadku w Chicago. 
Ale już nazajutrz nadeszły szczegóły 
śledztwa, które omal nie doprowadziły 
do fatalnej pomyłki. 

Gdy służba państwa Litshover zaalar 
mowała policję o śmierci pani domu 
stwierdzono, że mąż, ów architekt, znikł 
bez wieści. Do willi przybyła komisja 
sądowo śledcza. Pani Litshover leżała na 
ziemi obok klubowego fotelu. Na skroni 
widoczna była ciężka rana, zadana tępe 
narzędziem. A oto same narzędzie: cięż- 
ki przycisk z bronzu. Krew dawno już 
skrzepła na parkiecie. W domu nieład. 
Widać z pośpiechem wyjmowano z sza- 
ty garderobę. Mąż znikł i zabrał ze sobą 
ubranie, bieliznę, palta swoje. Najwido- 

  

SŁOWO 

Droces Rify Gorgonowej 
(Telefonem ced własnego korespondenta z Krakowa) 

jako słudze nauki, dążyć do prawdy. Zu- 
pełnie dla mnie jest obojętnie, czy teza ©- 

brony się pokrywa, czy teza oskarżyciela 

się pokrywa z mojem orzeczeniiem. Jeżeli 

dotychczasowe moje onzeczenie było przy- 

(kre dla, obrony, 'to temu ja niie jestem ' 

mitem. Opieram się tylko mia faktach Śceis- 
łych. Talk samo może dalsza część tego 
expose (będzie przytkna dla pama prokura- 

tora. Mogę przytoczyć szerąg wypadków z 
miojej (pralktyki, gdy obncnę prowadzili pro 

fesomowie prawa karnego, a mimo to by- 
łem objektywyiy. Mogę przytoczyć dziesiąt 
ki wypadków, gdzie prokunalior powie- 

  

   
ałe zęby: Chlo dont | 

      
dział, że odstępuje od oskarżenia,  usty- 

szawszy Toje omzeczenie. Nie kierowałem 

się inniemi motywami, — jedynie tem, co 

ma podstawie mojej wiedzy i głębokiego 

przekonania wolmo mi będzie paaliedzieč“. 

To wyznanie wiary zniawey, wywiera 

silne wmażenie na Sali 

PROFESOR W ATAKU 

Obrońcy, którzy zniów: musieli przysiąść 

fałdów ii zabrać się do mozolnego studjum 
podręczników, zamzucali miiędzy  immemi 
prof, Olbrychtowi, że w: kwestji tak (xjaž- 
mej jak sknzepnięcie knwii, nie powołał się 
ma jakichś tam autorów, względnie powło- 
łał się mia jakiegoś automa, ale źle. W'ymwo- 
łuje 'to następującą replikę rzeczoznawcy: 
Stamiowiczo zastnzegam się, żebym pnzyta- 
czal czas krzepnięcia krwi według mettody 
Buergera inaczej, miż tenże auton podaje. 
Przytaczam miamozjicie mie jak obrona z 
dnugiego źródła, z dnugiej męki, lecz we- 
dług orygimalnej pracy Buengera, pomiesz 
czemiej w: „Archiv fuer Phisiologie“, gdzie 

na stnonie 66... O ile chodzi o zarzut, że 
miie przytoczyłem Nedelego, czy Sehillin- 
ga „muszę go odeprzeć, że takich zamzutów 
mogłoby być jeszcze sto, ponieważ jeszcze 
stu inmych aułiomów: okineślało czas knzep- 
mięcią, aa uważam, że może "w Kołomyji, 
gdzie huculi zasiadają ma ławie przysięg- 
tych, można tego. rodzaju metody sitoso- 
wać, żeby cytować pewne źródła, pewnych 
autorów, którzy majją jakieś szczegóły pod 
Torešlač“. 

O innym zarzucie obrony mózłi rzeczo- 
zmawca, że zarzut ten jest zupemie goło- 
słowny i świadczy o braku fumidamental- 
mych wiadomości ze stronty obnomy.  Uwia- 
ga ta skłamią przewodniczącego do zwróce 
mia uwagi prof. Olbrychtowi, który mówi 
głosem podniesionym i miesłychanie zde- 
merwowaniymi, prosząc go, ażeby: mie ucie- 
kał się do takich odezwań. 

Prof. Olbrycht (ciągle rx! uniesieniu): 

Ale to jest ciężki zarzut, że mie jestem 

człowiekiem objełkittywntym. Muszę dodać, 
że w' swłoich doświadczeniach kieruję się 
największą objektywnością. Mnie zupełnie 
mie obchodzą... 

Przewodniczący: Przyznaję 

że {0 ciężki zanzut, ale proszę pana: pnofe- 
SOrA... 

Prof. Olbrycht: Ustawa także powiada. 
żeby mmie pam przewiodniczący... Procedu- 
ra kaima i kodeks karny dają mi obronię 
w tym kieruniku, albym mógł ciężki, odpo- 
wiedzialny obowiązek wypełnić i nie byt 
ataikowamy. zarzutem gołostowniości. 

Preewodniczący: Zupełnie słusznie, u- 
mažam jednak, że miajszlachełniej będzie, 

gdy pan mie będzie mobił tego rodzaju za- 
mzutów, któremiby się mogli uczuć panlo- 
wie obmońcy nrażeni. 

Adw. Kttinger prosi przewłodniiczące- 
go o dokładmie zaprotokółowanie słów prof. 
Olbrychta, dotyczących sądu i ławy przy- 
sięgłych w Kołomyji. 

Prze vtodjniiczący mówi do prof. Olbry- 
chta: „Jest tu taki zanzut obrony, że pam 

przeszedł do porządku dziennego nad pma- 
ańmi autorów, którzy przemawiają na ko- 

rzyść cskarżonej. Nie rozumiem dobrze te- 
go zarzutu, ale czy panu zmami są tacy au- 

torzy, którzy przemąsliają rzeczywiście 
na komzyść oskarżomej?* 

Prof. Olbrycht: Nie znam autorów, któ 
rzy z oskarżoną byli w jakimś stosunku 
(wesołość ). 

Przewodniczący: Ale nie o sfosunek 

chodzi... To jest mzeczywiście bardzo niepo 
mządnie stylizowame — zwraca się przewo- 
dniczący z zarzutem pod adresem ławy ©- 
prończej. 

GRZYWNA NA OBROŃCĘ 

iPrzez cały czas wtywodów nzeczoznew- 

cy, obrońcy są miezwiykle skonsternowan: 

i podniecemii tem traktowamiem ich jak ża- 

ków przez prof. Olbrychta. Podniecen'e to 

мара się podczas miefortunnej zmiany 

  

   
frontu ze strony rzeczoznawców war-zaw- 

skich, o czem jeszcze poniżej będzie mowa, 

a osiąga punkt kulminacyjny, gdy po 
przerwie przewodhiiczący trybunału ogła- 

sza uchwałę, skazującą obrońcę adw. Axe- 

ra. ma 300 zł. grzywny za zarzut! strown'czo 
ści, wiystosowamiy wobec prof. O:brychta, 
Który jako człowiek nauki cieszy się uzna- 
miem nietylko w Kmakowie, ale i daleko 
poza jego grajniicami. 

To oświadczenie przewodniczącego wy- 
wołuje piorumiujące 'wrażemie ma sali. Po 
dlugiej cbrwili milczenia mozpoczyna się ist 
my turmiej krasomówezy obrońców, którzy 
kolejno zabierają głos dla wiymażenia. soli- 
darności z ukaramym dr. Axerem. Wnio- 
sek adw. Wożźnialkowiskiego 'o cofnięcie ka- 
my natożomej jna adw. Axera mie odnosi 
siktutiku, Tirybiumiał jest mlieubłagamy. 

OBRONA ŻĄDA PRZERWANIA 
PROCESU 

Wówiczas wśród: gnobowej ciszy: wstaje 
adw. Axer i oświaldcza: „Wysoki! Try- 
bunale! Po porozumieniu z resztą obrony 
miam zaszczyt: złożyć wnilosek 0 odnoczeniie 
rozprawy i oddanie jej innej (kademeji przy 
sięgłych'. Wniosek ten motywuje obrońca 
uchwałą, którą trybumał przedtem ogłosił. 
— Nie wichodzę wi kwesttję słuszności czy 

zupełnie. hiesłuszności ukaraniia dyscyplinarnego — 

PDT MIME TIT ST TPS SSE SSRS TR ETO 

Niedziela palmowa w Warszawie 

  

Na zdjęciu naszem widzimy sprzedaż święconych „palm* pod kościołem św. Krzyża w 
Warszawie. 

czniej uciekł. Willę poddano jeszcze ba - 
dziej skrupulatnym oględzinom i cóż si? 
okazało... zginęła również cała biżuterja 
pani Litshover. Naturalnie — on, morder- 
ca! 

Gdzie są świadkowie? -— Już zezna 
ja: Przemysłowiec od dłuższego czasu u- 
trzymywał bliskie stosuńki z tancerką z 
kabaretu. Proszę, cała paczka listów mi 
łosnych: Była jego kochanką. Żona się 
o tem dowiedziała. Dochodziło do burzii- 
wych scen. Małżonkowie wciąż się kłó- 
cili, a bywały nieraz bardzo ostre scysi : 
Pokojówka wezwana  przeż sędziego 
śledczego stwierdza, że krytycznej nocy 
długo nie mogła zasnąć z powodu hała- 
sów w sypialni. Sprzeczka przybrała roz 
miary wręcz groźne. Przez dyskrecję nie 
wchodziła. Później wszystko zamilkł: 
a nazajutrz... zimne zwłoki żony i pięk- 
na skroń przebita brutalnym  przyci 
skiem z bronzu. ; 

Gdzie mieszka tancerka? W Nes 
Yorku. Śledztwo przeniosło się na dwo 
rzec kolejowy i ustalono ponad wszelką 
wątpliwość, że architekt wyjechał noc- 
nym pociągiem w kierunku New Yorku 
Tam go jeszcze nie było. Ukrył się w 0- 
bawie przed odpowiedzialnością sądową, 
Cały przebieg zbrodni, podłoże, tło, mo- 
tywy, wszystko leżało, jak na dłoni wo- 
bec urzędników śledczych. Z całą pedan- 
terją ustalić już mogli każdą minutę tr..- 

gicznej nocy, żaden szczegół nie nasuwał 
wątpliwości. Trudno o bardziej wyrażne 
dowody obciążające. To już nie poszla- 
ki, to pewność. 

Sędzia śledczy nakazuje ściganie 
przestępcy. Do wszystkich Stanów, do 
wszystkich _ posterunków — policyjnych 
Ameryki, dworców kolejowych, portów, 
od Pacyfiku do Atlantyku, od granicy 
Kanady do Meksyku, rozesłano depesze 
z nakazem aresztowania architekta. Do- 
kładny rysopis zapodany. Wresżcie go 
ujęto. I oto ten człowiek w obliczu dru- 
zgoczących faktów i dowodów, ośmiela 
się jeszcze twierdzić, że — nie on zabił. 

Naturalnie nikt mu nie wierzy. 

Tymczasem tego samego nieoma! 
dnia, policja chicagowska  aresztowałe 
znanego bandytę. Bandyta usiłował sprze 
dać paserowi klejnoty. Sędzia śledczy 
ogiąda klejnoty, patrzy uważnie i zdaje 
się mu, jakoby posiadał już spis tych 
właśnie zaginionych kolji, pierścionków. 
kransolet. Przecież to klejnoty pani Lits- 
nover!.. 

- Skąd je masz? — pytają bandytę. 
-— Ukradiem. 
-— Jakto „ukradłem*, chyba 

malcs je od pana Litshover? 

— Nie, sam ukradłem. : 

Sędzia šledczy įėst zdumiony,  zdu- 
mieni są również urzędnicy policyjni i 

otrzy- 

Święto dzieci 

W dniu 8 b.m. obchodzono w całej 
pochód dziatwy szkolnej, przechodzącej prz. 

jącej nołd rodzi 

mówi adw. Axer — żałuję, że jeden z ko- 
legów mówił o tem bez porozumienia się 
ze mną. Uwiażam, że Wysoki: Trybunał ma 
praiwio do bego. Te rzeczy są obojętne, nie 
są jednalk obojętnie motywy tego wniosku. 

Miamoawiicie obrońca twierdzi, że (tny 
bumał, orzekając, iż zamzut stronniczość 
skierowamy prizeciwiko prof. Olbrychtowė, 
jest niesłuszny* i gołosłowiny dlatego, że 
prof. Olbrycht: cieszy się wielkiem zaufa- 
niem nietylko w Krakowie, ale i poza Kra 

kowem, tem samem daje sędziom pmzysię- 
głym do zrozumienia, że to, co mówi prof, 
Olbrycht. jest świętem, a tem samem prze- 
sądza już wynik mozprawy w sensie nie- 
korzystnym dla: oskarżonej. 

Zalbiena głos pnok. Przytulski, który 
spnzeciwiia się iwinioskowi obrony, — My 
ze swej strony — mówi prokurator — nie 
wiidzimy żadnego powodu, by Wysoki Trz 
bunał przychylił się do wniosku obrony, 
by po tylu tygodniach żmudnej i ciężkiej 
pnalcy przenywać nozprawę, bo miema żad- 
mych powodów do (tego: 

Po przeszło półgodzinnej naradzie try- 
bunał wraca ma: salę. Wśród ogólnez - na- 
prieženia przewodniiczący ozmajmia, że try 
bunał odmówił wnioskowii obrony o Įro- 
czenie mozprawy, albowiem mniema do tego 
podstaw, przewidzianych ustawą, O ile o- 
brona widzi podstawę w ocenie wactości 
zezmajnia biegłego, to jest to * mieistotne, 
gdyż w uchwale tej powiedziane jest, że 
finybunał miie wdaje się rw ocenę opinii piie- 
głego, pozostawiając ją sędziom pnzysięz- 
tym. „Trybunał nie 'widawiał się rw; ocenę za- 
rzutów obrońcy dr. Axera, lecz zajął się 
tylko zarzutem stronniezości. — Po wy- 
czerpaniu tego incydentu przewodniczący 
chce prizystąpić do dalszego przesłuchania 
prof. Olbrychta mia okoliczność śladów 
Ikinwii. 

NOWA AWANTURA 
Ale tu sprzecinlia się obrona, wycho- 

dząc z założenia, że prof. Olbrycht mie mo 
że być słuchamy jako zmawca: w tej dzie- 
„dzimie; od tego są chemicy. Prof. Olbrycht 
— mówi dr. Axer — słuchaniy był jako 
znawca. wi sprawie stanu umysłowego Sta- 
sia, w kwiestji dżagania, ran na głowie, 
kmzepnięcia krwi, spraw seksualnych td) 
Jesti to bamdzo obszerny zakres wiedzy, a- 
le (wf kwestjaich chemicznych mają się wy- 
powiedzieć chemicy. Z 'tej przyczyny jest 
wezwiamy: prof. Hirszfeld z Warszawy, po- 
mieważ ojn zajmuje się badaniem grup 
krwi. Obrońca sprzeciwia się słuchaniu 
prof. Olbnychta jalko biegłego w sprawie 
krwi dlatego, że tych doświadczeń mie 
przeprowadzał. Ostatecznie jedjniak obnoma. 
musi skapitulować, okazuje się bawiem, że 
prof, Olbrycht: doświadczenia takie pnze- 
prowiadzał, a mawiet podczas wizji lokalnej 
w Brzuchowicach zesknobywał plamy krwi 

  

  

  

Cinzano zestawia 

A 
Mnoyczno ct 4 

  

wywiadowcy. Sędzia uśmiecha się zja- 
dliwie: 

— Mój drogi, ukraść nie mogłeś. nio- 
głeś tylko zrabować, dokonawszy uprzed- 
nio morderstwa. Wiesz, co zato ci grozi? 
no więc, fotel elektryczny. Lepiej ni: sta- 
raj się osłonić pana Litshover, bo mu już 
nic nie pomoże, a przyznaj się. skąd imasz 
klejnoty. Bo czy wiesz, że pani Litsho- 
ver nie żyje, że została zabita przyci- 
skiem z bronzu? 

— Wiem. 
— W takim razie ty jestes morder- 

са- 
— Nie, nie ja. 
— Mąż? 

— Więc któż u djabła! Powiadasz, 

że wszedłeś do willi państwa Litshover. 

Czy wtedy pani Litshover żyła jeszcze? 

— żyła. 

— W takim razie podpisujesz na si-- 
bie wyrok śmierci, toś ty ją zabił! 

Poprzednio pan Litshover zeznał, że 
istotnie pokłócił się z żoną do tego stop- 
nia, iż postanowił zerwać związki raz na 
zawsze. Zabrał własną garderobę, pod-- 
ręczne niektóre przedmioty i nocą wy 
szedł z domu, z mocnem postanowienien: 

nie powracania tam już nigdy. Bardzo 

być może, iż pozostawił żonę, w rozp1- 

czy siedzącą na fotelu klubowym, obok   

Jugosiawji święto dzie: 

    

    

  

   
  

    

  

O JEST CINZANO? 
starych win, a specjalne 

<= nadają mu subtelny aromat. 
Cinzano od przeszło 100 lat dostarczany jest 

”) % jednakowej doskonałej jakości. ` 
ż Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzano. 

Wszędzie do aabycia 

w Białogrodzie 

    

a. Na zdjęciu naszem widzimy 
cem królewskim w Białogrodzie i składa- 
królewskiej...   

  

ze śŚciłaniy, (któne niastępniie poddał badaniu. 
Obrona więc cofa zastrzeżenia 'wobee prof. 
Olbrychta, który też: zaczyma składać wy- 
jaśnieniia co do analizy krwi. W tym mo- 

memcie dr. Axer podnosi się z łajmiy: obnoń- 
ców i demonistmacyjnie opuszcza salę, co 
wtywiołuje pewmą rwiesołość wśród audytor- 

jum. Prof. Olbrycht mie dokończył jednak 

swych iwyjaśnień, ponieważ trybunał za- 
rządził, że będzie om jeszcze przesłuchany 
ws wtorek iw obecności prof. Hirszfelda.— 
MW. ten sposób zmierzą się ze sobą przed 
tirybuniatėm kmakowskim dxie pierwszorzę 
dne powagi naukowe. 

BLAMAŻ RZECZOZNAWCÓW 
WARSZAWSKICH 

Wspomniałem już powyżej © zmianie 
frontu obu rzeczozmawiców warszawskich. 
Była to wielka sensacja dzisiejszej rozpira- 
wy, sejnisacja: — dodajmy — mocnio dla o- 

bnony i oskarżonej niepomyślna. Prawdzi- 
wego pecha ma ta Gorgonosa. Skono na- 
reszcie znaleźli się już jacyś eksperci któ- 
rych orzeczenie wypadło przychylnie dla 
miej, to eksperci ci mazajutnz cofają się ; 
mówiią coś wiręcz przeciwnego. Wazoraj 
mówili, że nie znaleźli śladów Kkinwi ma pod 
szeweć futra; Giongonowiej, matomiast zma- 
leźli jalkąś drobną  kmopeleczkę krwi ma 
włoskach rękawa. Orzeczenie to było dla 
oskarżonej korzystne. Dziś tłumaczą się, 
że Kiedy dostali twiezwamie do stawienia 
się w Krakowie, musieli śpieszyć się do 
pociągu tak że nie mieli czasu na zabranie 
jakichś aktów czy protokułów od prof. 
Hirszfelda i mie mieli czem się posługiwać 
IProstują więc dzisiaj, że plamy kmwi. zna- 
leźli mie ma zewnętrznej stronie fntra, ale 
nia, podszewce. Ten| niekorzystny dla Gor- 
gonowej zwnmoń, potwierdza wymilk badań 
qafawskich chemików, wywołuje znów zde- 
nerwiowianie mia ławiie obriońców. Dochodzi 
do utatrczki słownej między adw, Wioźnia- 
kowskim a prok. Sypułą. Niewiele brako- 
iwało, by i mec. Wożźniialkkowski oberwał ka- 
rę. Trybumał już-już zamierzał iść ma na- 
madę, gdy. jalkoś burza szczęśliwie minęła. 

W taki to sposób zakończyła się dzisiej 
sza rozprawia :w( nastroju moeno podener- 
wowanym i zgoła nie przedšwiątecznym.— 

Zobaczymy, jak to będzie po świętach. 
L, A. Z. 

PEREESTY 
erus Clausus na uczelniach 

niemieckich 
BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy niezwło- 

cznie świętach ogłosi ustawę, wprowadzają 
cą numierus cłausus dla słuchaczy - żydów we 
wszystkich uniwersytetach i wyższych uczeł- 
niach Rzeszy. Procent dopuszczonych do stu- 
djów uniwersyteckich żydów odpowiadać ma 
procentowi. mieszkańców pochodzenia niemiec- 
kiego w Niemczech. 

  

  

najprzedniejszych 
zioła zdrowotne 

się 2 

półeczki, na której stał przycisk z bro1- 
zu. Co się dalej działo nie pamięta. 

Teraz bandyta opowiada dalszy ciąg: 
tej nocy zakradł się do willi, gdzie prz-- 
czuwał znaczniejszy połów. W domu by- 
ło cicho. Sądząc, że wszyscy śpią, wszet. 
do sypialnego pokoju. Tam siedziała ni 
fotelu, obok mahoniowej etażerki, młoca 
kobieta. Spostrzegłszy bandytę, krzyknę- 
ła i padła jak martwa na ziemię. Tak 
jednak nieszczęśliwie, że łokciem zawa- 
dziła o etażerkę. Ciężki przycisk z bron- 
zu zachwiał się i spadł, uderzając leżącą 

na ziemi kobietę w samą skroń. Trysnęja 
krew... 

—. Niedowiary! 
Amerykańska procedura śledcza nic- 

ma obowiązku dokonywania sekcji zwłok, 
chyba w jakichś niezwykle wątpliwych 
wypadkach. Zawezwano więc biegłych 
lekarzy, wydobyto zwłoki i poddano , 
sekcji. I oto lekarze stwierdzili, ponad 
wszelką wątpliwość, iż pani Litschover 
zmarła od udaru sercowego; zmarła wi- 
docznie z przerażenia, ujrzawszy na pr"- 
gu swej sypialni bandytę, zmarła zanim 
dosięgnął ją ciężki przycisk z bronzu, 
spadający z etażerki. 

Jak dziwne bywają koleje śledztw + 
sądowego. Przecież fotel elektryczny 
stał w pogotowiu. Cudem ominął archi - 
tekta Litshovera i cudem tylko nie za- 
siadł na niem bandyta chicagowski. aż.  



   

   

  

    

  

    
   

  

   

    

    

    

     

   

"„Pociąg wiosenny“ 
Teatr muzyczny „Lutniia”, uwzelędaia- 

ił w celu unozmaicenia repertuaru — re- 
w 22 cbnazach. Jakikolwiek — z przy- 
odr niezależnych — sprawozdanie 

: 'a się Z о późnieniiem. było= 
206, gdybyśmy © tej 

  

  

Zmając już « „ masz tegoroczny ze- 

5ł_cperetkowy, można było z pewinłością 
wiidyrsać, że rewia będzie wyb 

należycie urozmajiconem widowiskiem, 

Wysoko sięgające oczek iwamia zx stały cał- 

оЛЙ Imione. Z bralku miejsca, mie 

emy omawiać całego, bardzo urozmai- 

toniego i zabawniego programu, wiylkiomiajnie- 

Bo wyśmienicie przez miszystikie czołowe 

Siły artystyczne, ma ile bardzo pomysło- 

jw dekoracyj il odpowiiecjeto amej 

wły muzycznej, - 
“ё[‹;утз'тушо'[›отеш był K. Wyrwicz - 

Wichrowski, który przedstawienie neżyse- 

kował i jako pełny humoru „eonifereneier 

lucharakteryzowamy na młodzieńca - nie- 

Śmiałka, szczerą wzbudza! wesołość i wła- 
Śeiwy nastrój publiezmości, życzliwie pirzyjj 

lnującej i fnenettycznie oklaskującej wszyst 

kich uczestników, którzy obdarzyli midzów 

próbkami swych talenitów. Ad w 
Między wielu Świetnemi produkcjami, 
— się podobał sparodjowany dow- 

ipnie „Kwartet amatorski" — wyk. K. 
Dembowski, L. Deiikowski, S. Brusikie- 
wicz i W. Szczawiński — pod dyrekcją M. 
Tatrzańskiego, tm moli kapelmistrza czes- 
kiego, mówiącego po polsku, ucharaktery- 
zowanego miezmiernie trafnie na nieżyją- 

Ч juž kapelmistrza Czelańskiego. Nu- 
mer ten: wzbudzał żywiołową wesołość i by! 
— podcbnie jak inne wybitniejsze produk- 
ее — na powszechnie żądamie powtórzony. 

Miłośnicy pnzedstawień rewjowych miie 
rinmi ominąć sposobności: ujrzeniia л©- 

fi „Pociąg wiosenny”, którą trzeba zali- 
zyć do najlepszych, jakieśmy tutaj wii- 

dzieli. Parę godzin: beztmoskiej zabawy, tak 
obecnie. każdemu pożądaniej, znajdzie nie- 
p ęwiiwie nawet: rozgoryczony odludek, 

Micha Józefowicz. 

  

   

    

    

    

    

     

   

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„W CIBNIU KRZYŻA". 

Dea jeduocześnie kina — „Helios“ i 
„Pan? wyświetlają ten doskonały film. Od 
<zągów „Ben-Hura* nie było obrazu o ta- 
žim zakroju. в 

Taleni režyserski Cecile Blount de Mil- 
sta objawił się tu wspaniałe. Idzie on, po- 

zą niektóremii filmami! mp. „Madame Sa- 
| An“ w kierunku gigantycznych obrazów 

zeligiijno - historycznych. Takie były „Dzie 

Sięcioro przykazań” i „Król Królów". 
„W cieniu kmzyża* może być niawiąza- 

ne do -sienikiewiczowiskiego „Quo vadis* ze 
Względu na temat. Tem niemniej obraz 

|| Sam przez się stanami rzetelny wyczyn ar- 
4 tystyczny. (Walory filmu są tak iwielkie i 

| Brzekonywające, że nieliczne usterki giną 

   
    

    

  

    

    

    
   

    
    

  

     

     

   
   
    

   
     

     
   

  

     

    
    
    

   

    
   

    

       

  

optycznie. Takiego opencwanmiia masami mie 
| wńdzi się często. Sceny zbiłorowe mają naj- 

Wyższy stopień prawdy i mapięcia uczu- 
Momejgo, Alkcja zatrzymuje się nieco w 
 djałogach — ale na chwilę nawet mie opa- 
da. zajniteresorwianie. 
(__ Dzieje miłości prefekta Rzymu Marka 
do chmześcijanki Marji stamowią główny 
Ząb treści. Akcja ta nzucona jest! ma zma- 
komicie podmalowane tło. 

Dekoracje są zrobione bardzo starannie 
Stajvyści (dobrami dobnze. Opracowanie 
Szczegółów znamionuje dokładność i. su- 
mieniność reżysera. | 

Zarzut, jaki możnia wysunąć, dotyczy 
r djalogów) w żargomiie amerykańskim. Jed- 
malkże treść, bogactwo wrażeń optycznych 
i słuchowych, znakomita gra aktorów — 

kio ф0 każe zapomnieć o bałaście nie- 
wzm iałych djalogów. 

_ Jeśli mowa o wykonawcach, (to ma plam 
Ž "Szy wysuwia się Frederick Miarch 
| (Mancus Superbus). Po Jekyllu jest to je- 

у 50 druga bamdzo dobna rola. 
__— Clamdette Colbert (cesarzowa Pappla) 
iezentuje wysoką klasę gry i oryginalną 
modę. 

—— IPewne zastrzeżenia co do typu budzić 
Może Elissa Landi (chnześcijanka: Mercia). 

że wybitnie utalentiowama aktorka 
awe przy tem zastnzeżeniiu stwanza ipo- 

| Stać mocną i prataidziwą. 
Postać Nemcna jest ciekawie odtwonzc- 

la przez alktora angielskiego Charles'a 
ona. Mimowoli nasuwa się porów- 

@йе п doskonałym Neronem Janningsa. 
: Smiech Nienonia w! czasie pożaru Rzy- 
mu nie był udamem pociągnięciem reżyser- 
skiem. Raczej patos, poza-— ale nie śmięch 
Za mało było wi Neroniie Lenghtona wład- 
Sy o zwierzęcych inistynktiach, za wiele na- 

iast matołkowatego obżartucha. 
_ Zresztą są to szczegóły. Całość pozosta 

Via ijne wiriaženie. Niiebanailne za- 
> 70 dość śmiałe jak ma film a- 

Wartość filmu polega główinie na opra- 
jęciu tematu oraz wykorzysta- 

przez reżysera wzrokowych i słucho- 
Mych możliwości ekranu. Na takich obra- BCh można się uczyć sztuki fiłmowej. 

3 Tad. C. 
у— 

"į Pano Adjonktowi Kliniki Wewnetrznej USB. * М. GOJDZIOWI składam tą drogę sere czne podziękow:nie za bezinteresowne wyleczenie mię z zapalenia pluc i za troskli- 4 opiekę podczas choroby, 
Jadwiga Jamuszewiczowa. 

— 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

: Z DNIA 13 KWIETNIA 1933. 
— (Zebrania giełdowe odbywają się w poniedział- 

ki, środy i piątki.) 

Ceny za I q. (100 kg.) parytet Wilno. 

Qanty tramzałkcyjmie : 
Mąka psznena 0000 A luks. 59,375, 
Mąka żytnia do 55 pnroa. 32,50. 
Mąka żytnia do 65 proc. 27,50. 
Mąka żyttniia sitlkowa 23.— 
Mąka żytnia mazowia 22,— 
Tendencja na mąkę mocna. 
Notowania lnu (bez zmian (jak 10-go 

 ulietnia). 
| Obroty male, 
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Bojkot odbił się na przemytnictwie 
IWILNIO, Zainiejowania przez Żydów 

alkcja  bojkotowa towarów  miemiecdkich 
pnzyniiosła. natychmiast wpmiki ma odcin- 
ku najmniej spodziewanym. 

Mianowicie ustał prawie calkowicie 
szmugiel sachanymy ii kamyczków, sprowa 
dzany ma Wileńszczyznę z Niemiec drogą 

miełegalną via Litwa, 
Przemytniey litewscy wobec catkowite- 

go braku zamówień z Wiilna 1 Wileńszyz- 
my, mie wykupili zamówionych  towanów 
miemieckich, które pozostały w melimach 
po stronie niemieckiej. 

Odnalezienie zaginicnego leśniczego 
SŁONIM PAT. — Do policji wpiynęio do- 

niesienie, że w dniu 10 kwietnia rb. o godzinie 
21 rybak Herasiuk Eljasz, zam. we wsi Dobry 
Bór pow. słonimskiego, odnałazł na łąkach 
przy Szezarze, które podczas tegorocznego wio 
sennego rozłewu rzeki stały pod wodą, zwłoki 
jakiegoś mężczyzny. 

Zwłoki, znajdujące się w stanie częściowe- 
go rozkładu, poddano zbadaniu celem stwier- 
dzenia tożsainości topielca. Okazało się, że są 
to zwłoki leśniczego Lasów Państwowych nad 
leśnictwa kosowskiego Włodzimierza Czerniaw 
skiego. 

Sprawa zaginięcia Czerniawskiego w dn. 15 
listopada 1932 roku, ze względu na tajemnicze 

  

vilėkrka 
PIĄTEK 

Dziś 1 4 

W. Piątek 
jutro 

W. Sobota 
WREERZECWRE 55 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 13 KWIETNIA ° 

Cišnienie šrednie: 760. 
Temperatura Średnia: +9. 

Temperatura najwyższa: + 

Temperatura najniższa: —l. 

Opad: 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: spadek. 

Uwagi: rano pogodnie, potem pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-2 
na dzień dzisiejszy: 

Najpierw. stopniowy  wznost zachmu- 

rzenia, Miejscami deszcze. Potem zmien- 

mie. Temperatura bez większych zmian. 

Umiarkowane wiatry, najpienw: południo- 

wie i południawo - zadhadnie, potem za- 

chodniie. 

Wschód słońca g, 4,23 

Zachód słończ g. 6,14 

   

  

MIEJSKA 

SPŁATA POŻYCZKI ANGIEL- 
SKIEJ. Wczoraj odbyło się w magistracie 
zapowiadane posiedzenie w sprawie likwi- 
dacji pożyczki angielskiej, wi której to 
konferencji wziął udział delegat minister- 

stwa skanibu. - 

Jak już pisaliśmy, mimo zawarcia od- 

nośnej umowy. ©o do spłaty zarejestrowa- 
nych obligacyj, na rynku angielskim ulka- 
załty się ostatnio obligacje nieobjęte spi- 

sem, a więć bezwartościowe. Tymczasem 
Londymi zupełnie nieoczekiwanie żąda wy- 

kupu i tych papierów. 8 
Na posiedzeniu piosianowionio prizeciw- 

stamič się žądaniu Anglikėw i zalkwestjo- 
mowajiych obligacyj mie wykupywać. . 

W tej Sprawiie miai sie odbyć jeszcze je- 
dna narada. 

— ZMIANY W RUOHU AUTOBU- 
SÓW. Z dniem 18 bm. dyrekcja autobusów 
miejskich wprowadza letni nozkład kurso- 
wania wozów. 

W pierwszym rzędzie zostanie pnzedłu- 
żona do Pośpieszki linja jnm 3, przy jedno- 
czesnem zwliększeniu liczby wozów o 9 mio- 
wiyich maszyn, W ten sposób przebieg au- 
tobusėw będzie się odbywał prawie co 3 
miniuty:. 2 

Poniadtio linija do Jerozolimki (z placu 
Orzeszkowej) zostanie zasilona przez 4 nio- 
we wiozy. 

Linija nr, 7 (do szpitala kolejowego) bę 
dzie obsługiwana bez przerw co 15 minut. 

—ULEPSZENIA W. ELEKTRYFI- 
'KACJI MIASTA. Już w maju elektrownia 
miejska przystąpi do planiowych wobót naid 
uspriajriniiemiiem elektryfikacji miasta. 

Roboty: te będą polegały na włączeniu 
do sieci prądu zmiennego kilku dzielnie, 
zasilanych idotytcheczas pnzez prąd stały.— 
MW tym celu stamą w mieście trzy stacje 
tnamsformacyjnie, któnych zadaniiem będzie 
przydzielanie prądu całej okolicy. 

Jedna ze stacyj stanie przy, ul. Porto- 
wiej, druga przy; ul. IBobnujskiej, trzecia 
zaś u podnióża Góry Za: j 

„Wspomniane noboty potrwają przez 
całe lato, aż do sienpnia. 

OŚWIETLENTE NA TRAKCIE 
BATOREGO. Na skutek starań mieszkiań- 
ców: ulicy Та Batorego otrzyma oświe- 
tleniie elektrycznie na całej swej przestrzeni 

— TRZECIE TARGI IPÓŁNOCNE. — 
(Wi dnia 25 Ibm. odbędzie się posiedzenie 
Komitetu Wykonawczego Targów wileń- 
skich, ma Kktórem ma zapaść decyzja w spra 
wiie zonganizowania 3 Tanmgów Półuoenych 
w Wilnie, 

Jak wiadomo, lokalne samorządy gcs- 
podańcze wypowiedziały się za  urządze- 
niem targów. 

SKARBOWA 

— (PRZENIESIENIE 5-60 URZĘDU 
- SKARBOWEGO. Od dnia 18 kwietnia br. 
5-ty Urząd Skarbowy m. Wilna, kasa te- 
goż Urzędu i dział rachuby mieścić się bę- 
dą przy ml. Wielka Pohulanika Nr. 18, 

UNIWERSYTECKA 
— BIBLJOTEKA UNIWERSYTEC- 

KA W WILNIE ikuje, że Mimister- 
stwjo WIR i OP zmieniło maąwię Bibljotelki, 

opuszczając w niej określenie „publiczna, 
Jednakże faktycznie pozostaje Bibljoteka 
nadal dostępma dla pracy naukowej także 
pozaumiwensyłteckiej publiczności. Czytel- 
miie bibljoteczne czynnie są od godz. 9 rano 
do 8 wieczór bez przenwy (w: soboty do g. 

3 pp.) Pracownie Specjalne otwamte od 9 
do 3-ciej. Opłata za korzystanie z Bibljo- 
teki wymosi półroczniie 6 zł. lektura na 
miejseu w czytelniach 3 zł. Przy wypoży- 

jej okoliczności, nabrała w swoim czasie wiei- 
kiego rozgłosu. Czerniawski zaginął 15 listo- 
pada ub, r. w lesie państwowym „Bendżuga'* 
położonym nad rzeką Szczarą, na terenie gmi- 
my byteńskiej pow. słonimmskiego. Wszelkie po 
szukiwania pozostały bezskuteczne. — Dupiero 
przypadek umożliwił teraz stwierdzenie, co się 
stało 7 Czerniawskim, 

Zwloki są w tem samem ubraniu i butach 
w których zaginął leśniczy Czerniawski. Brak 
tylko czapki i torby służbowej. Na jednym z 
palców prawej ręki — złota obrączka. 

Zwłoki zabezpieczono do dyspozycji władz 
sądowych. Dałsze dochodzenia w toku. 

KRONIKA 
u książek do domu obowiązuje kaucja 

OSOBISTA. 

— Prezes zarządu Wileńskiego Banku Ziem 
skiego p. Aleksander Meysztowicz wyjechał z 
Wilna na okres świąteczny. 

— URLOP. STAROSTY. Starosta Grodz 
ki p. Waecławi Kowalski wyjechał w, dniu 
14 bm. ma kilkudniowy umlop wypoczyn- 
kowy. 

CZ 

  

RÓŻNE 

— DELBGACI INWALIDÓW! W STA- 

ROSTWIE. W: dpliu 11 bm, p. starosta 

grodzki W. Kiowalski przyjął delegację 0- 

kręgowego Kloła Zw. Inwalidów iWojen- 

mych R. P. w osobach inž. P. Ostrowskiie- 

go i M. Borysewicza. Delegacja wręczyła: 

p. staroście Kowalskiemu rezolucję, uchwa 
loną na walnem zebułaniłu, zawierającą po- 
dziękowanie za dotychczasowe przychylnie 
stamiowisko i opiekę, mdzielaną ofiarom 
wiojmy, oraz przedstawiła postulaty Związ- 
ku Inwalidów Wioj. 

— ZBIÓRKA FANTÓW NA LO'TERJĘ 
DLA BEZROBOTNYCH. W dniu 19 kwiet 
mia, w (pienwiszą środę po 'Wiełkanocy, na 
ulice Wilna wyruszą kwestarze Komisji Lo 
teryjnej ma zbiórkę fantów mia loterję ma 
Ibezmobotniych, Wilno będzie podzielone na 
30 wejonówi, m każdym wejanie do pracy 
stamiie dwóch krwestarzy: i hamcenze. Zebria- 
me fantły zostaną odwiezione do składu 
przy ulicy Ostrobramskiej 5, gdzie też mo- 
żna w dadu kwesty składać dałsze fantty. 

Wojewódzki Komitet do spraw: bezro- 
Ibocia zwraca się do fimm handlowych i 
pnzemysłowyłch, a talkże do calego społe- 
czeństwa z gorącym iapelem, by [nie skąpiło 
„ofiar ma loterję. Kwestarze z wdzięcznością 
przyjmą każdy zaofiiarowiany przedmiot 
Po domach jednaik zbiórki: mie będzie. Na 
dźwięk trąbki mależy przedmioty wymieść 
na podwórze lub ma ulicę do kwestarzy. 

— LOTNIK LITEWSKI. W: dniu czo- 
rajszym odjechał do Kowna lotnik litew- 
ski, który pnzed kilku dniami zbłądził i 
zmuszony był lądować pod Zawiasami. 

— ZDROWOTNOŚĆ W POWIATACH. 
luspekcja sanitarno - lekamska, badając 
stan zdrnowiotiny, ludności wi yiatach, 

stwiendziła znaczny spadek zachorowiań e- 
plidemieznych. W miejscowościach, gdzie 
ostatnio notowano tyfus plamisty i brzu- 
iszniy, przepisy: sanitamnie ji. porządkowe z0- 
stały znacznie obostrzone. 

Miejscowości te znajdują się pod stałą 
obsenskicją lekarską. 

— DZIAŁALNOŚĆ KOIP. Za ubiegłą 
dekadę miesiąca władze graniczne przy- 
trzymały większą ilość przemytników, któ 
rzy z uwagi ma okres przedświąteczny usi- 
łowiali dostarczyć do miasta: różne towary 
pochodzenia łotewskiego lub litewskiego, 

— AKCJA BEZBOŻNIKÓW. W po- 
wiatach, a m. im. w gminie wisłockiej za- 
trzymamio kilku agitatorów, którzy usilo- 
iwali prowadzić wśród chłopów propagan- 
dę antyreligijną. W. Wiilnie, podczas ży- 
dowskich świąt bezbożmicy nie ujawnili ja 
kiejkolwiek działalności. 

— [POCHODY NA 1-GO MAJA. W lo- 
kalu zw. socjalistycznych przy: ul. Kijow 
skiej odbyła się konferencja w sprawie 
pochodu w dmiu 1 maja. 

Soejaliści i bumdowey urządzą wspólną 
demonstrację uliczną, lecz wiece zongani- 
zują oddzielnie, 

— Wycieczka warszawska. — W okresie 
tegorocznych świąt wielkanocnych Wilno g0š- 
cić będzie wielką wycieczkę z Warszawy. 

. Na dworcu kolejowym goście będą powita 
ni, w W. Piątek o godz. 23 m. 20 — poczem 
w towarzystwie harcerek i harcerzy udadzą 
się na kwatery. Zwiedzanie miasta rozpocznie 
się zbiórką uczestników” na placu Katedralnym 
w sobotę o godz. 9-ej, a w poniedziałek o g. 
17-eį przypadnie najbardziej podniosły moment. 
— złożenie wieńców na grobach obrońców 
Wilna. którzy przed laty miastu naszemu przy 
nieśli zmartwychwstanie z niewoli najeźdzcy. 
Na tę uroczystość sekcja żeńska Fidacu zapra 

"sza jak największe rzesze patrjotycznej ludno- 
ści miasta. 
„Na zakończenie wycieczki odbędzie się pod 

wieczorek i zebranie towarzyskie w cukierni 
=: R Wstęp za opłatą 1 zł. dla wszyst- ich. 

— Oficerowie, podoficerowie 1 żołnierze 
wszystkich formacyj polskich oraz członkowie 
POW, którzy w 1918 roku kierowani byli do 
Archangielska i na Murmań, względnie inter- 
wani bądź osadzeni w więzieniach bolszewic- 
kich w Wołogdzie, Niżnym Nowgorodzie i tp. 
proszeni są usilnie o podanie swoich obecnych 
adresów. 

Listy z podaniem dat ; pseudonimów upra 
sza się kierować: Józef Mańkowski, Warszawa 
Haża 58 m. 26. 

Wszystkie pisma polskie proszone są oprze 
druk niniejszej notatki. 

— Z Towarzystwa Popierania Przemysłu 
Ludowego. — Zarząd Towarzystwa Popierania 
Przemysłu Ludowego zawiadamia, że walne 
zgromadzenie członków Towarzystwa odbę- 
dzie się w piątek dnia 28 kwietnia rb. o godz. 
6 po południu w lokalu Zakładu Etnologji przy 
ul. Zamkowej 11.-— Zarząd prosi wszystkich 
członków Towarzystwa o przybycie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — W Wielki 

Piątek i. Wielką Sobotę teatr nieczynny. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY TEATRU 
NA POHULANCE 

- Wielkanoc (16 kwietnia): — o godz. 8 wie 
czorem świetna sztuka Słonimskiego „Lekarz 
bezdomny”. 

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

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

17 kwietnia o godz. 8 wiecz. „Lekarz bez- 
domny''. 

18 kwietnia o godz. 
kapturek". 

18 kwietnia o godz. 8 wiecz. „Czerwona 
limuzyna.  — ceny propagandowe. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 
Dziś przedstawienie zawieszone. Widowiska 

w teatrze Lutnia rozpoczną się w niedzielę naj 
bliższą. 

4 po poł. „Czerwony 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 

Kasa teatru Lutnia rozpoczęła sprzedaż bile 
tów na przedstawienia Świąteczne. W niedzie- 
lę wieczorem grana będzie ciesząca się wiel- 
kiem powodzeniem rewja Świąteczna „Pociąg 
wiosenny*. Ceny zniżone. W poniedziałek te- 
atr czynny będzie dwukrotnie: po południu „la 
dy Chic“, wieczorem „Fijolek z Montmatre" . 
W obu operetkach wystąpi świetna śpiewacz- 
ka Janina Kulczycka. Ceny zniżone. 

We wtorek ujrzymy piękną operetkę Leha- 
ra „Carewicz* z j. Kulczycką w roli głównej. 
Ceny zniżone. We środę przedstawienie z cyk- 
lu propagandowych:; wystawiona zostanie ope 
retka Falla „Róże z Florydy* z udziałem J. 
Kulczyckiej. Ceny propagandowe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Św. Franciszek w Assyżu 
HELIOS — W cieniu krzyża, 
CASTNO — Głos sumienia. 
PAN. — W cieniu krzyża. 
HOLLYWOOD — 24 godziny. 

LUX — Arka Noego, 
ŚWIATOWID — Ben-Hur. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wykroczenia złodziejskie. — Kejla Wol- 
pian (Stefańska 4) doniosła policji o systema- 
tycznych kradzieżach garderoby damskiej itd. 
Policja ujęła Piasecką Malwinę, mieszkającą w 
tym samym domu. Zatrzymano ją i część skra 
dzionych rzeczy odebrano. 

W domu przy Lipówce 41 Janowi Guisowi 
skradziono kury. Policją wykryła sprawczynie 
kradzieży w osobie Stankiewiczowej Anny (Li 
pówka 48), której narazie nie zatrzymano. 

— Obiawa. — W nocy z dnia 12 na 13 b. 
m. od godz. 24 do 4 na terenie miasta Wilna 
policja przeprowadziła obławę, podczas której 
zatrzymano 10 osób celem stwierdzenia ich toż 
samości. M. in. zatrzymano Wandę  Stanisła- 
wek z ul. Obozowej 21 z rzeczami pochodzące- 
mi z kilku kradzieży. 

— ZŁODZIEJKA W PRZEBRANIU ŻEBRA 
CZKI. — 
ra w przebraniu żebraczki odwiedzała zamoż- 
niejsze mieszkania w śródmieściu i okradała je 
w stosownej chwili. Zatrzymano ją na gorą- 
cym uczynku kradzieży w mieszkaniu A. Daj- 
niełewicza przy ulicy Wileńskiej. : 

Wilna. przybyła na „gościane występy: po do na na 
k lų w Równem gdzie odby 
ła karę za podobne przestępstwa. 

— SZYBKONOGI WŁAMYWACZ NA 
PRZYMUSOWYM. ODPOCZYNKU. — Od 
dłuższego czasu polieja: poszukiwała niebez 
pieczniego włamywacza (Władysława Dre- 
ko, sprawcę szeregu kmadzieży mieszkanio 
wych w mieście, 

Drelko znany jest z tego, że kiłkakrot- 
mie uciekał z zasadzki, a nawiet, było to 
przed 3 laty, zdołał ueiec z aresztu cen- 
tralmego. 

Właśnie wiezoraj madeszły: wiadomości, 
że Dreko ukrywa się w mieszkaniu swojej 
przyjaciółki przy ulicy Dolnej. 

Późno w miocy patrol policji śledczej 0- 
toczył wiskazany dom, zaś dsłóch wywia- 
dowców z mewolwerami wi rękach wikro- 
ezyło do mieszkania. 

Nieuchwytny Dreko na widok wkracza 
jących wywiadoweówi jednym susem wisko 
czył na parapet okna, wybił butem szybę 
i wtysikoczył ma ulicę... wpadając w. ręce 
przyczajomiych pod oknem policjantów, 

Zaikutiegio w kajdaniki! odstawiomo go do 
awesztu cenitralnego. Załtnzymanio również 
i ikochankę jego, oskiamżoną o ukrywanie 
poszukiwmaniegia przestępcy. 

— OBŁAWY NA RZEZIMIESZKÓW. 
Władze administracyjne zarządziły: za po- 
średnietwem onganów (Policji Państwoytej 
mwi_lokresie przedśjwiątecznym kilkakrotne 
obławy mocne na terenie miasta Wilna. — 
Obławiy # miiały mia celu zapewnienie lud- 
mości tem większego bezpieczeństwa przed 
kradzieżami, które praktykują męty wiileń 
skie, korzystając z ruchu świątecznego, 
nieobecności domowników itp. W wyniku 
obław ujeto kilkumastu rzezimieszków, u- 

krywających siię przed okiem władz bez- 
pieczeństwa ji znaleziono schowki ze skra- 
dzionemi rzeczami, 

MOŁODECZNO 
— ZABITA W PASIE GRANICZNYM. — 

W pasie neutralnym na terenie gminy Radosz- 
kowickiej pomiędzy słupami granicznemi w oko 
licy fotwarku Majerowszczyzna ujawniono zwło 
ki nieznanej kobiety. Umieszczono je w pobli- 
żu posterunku KOP-u i wdrożono dochodze- 
nia celem stwierdzenia tożsamości. 

Radio wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 14 KWIETNIA 1933 R. 
11.40: Przegląd prasy, komun. meteor., czas. 

12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Komun. meteor. 
14. 40: Program dzienny. 14.45: Muzyka reli- 
gijna (płyty). 15.25: Komun. LOPP-u 15.35: 
Odczyt. 15.50: Arcydzieła wokalnej muzyki re- 
ligijnej (płyty) 16.40: „Mała skrzyneczka* -— 
listy dzieci omówi Ciocia Hala. 17.00: Retrans- 
misja stacji zagranicznej. 17.55: Program na 
sobotę. 18.40: Ze spraw litewskich. 18.55: 
Rozmait. 19.00: „Średniowieczny żal za grze- 
chy”. 19.15: Rozmaitości. 19.20: „Przegląd 
prasy roln. kraj i zagr.*. 19.30: „Obrzędy 
wielkopiątkowe* — feljeton. 19.45; Prasowy 
dz. radj. 20.00: Koncert religijny. 21.50: Wiad. 
sport. dod. do pras. dz. radj. 22.00: Słuchowi- 
sko (,Parsifal*). 23.30: Komun. meteor. 

  

ofiary 
Z okazji zbliżających się świąt wielkanoc- 

nych, zamiast wizyt i przesyłania _ życzeń 
świątecznych, złożyli na rzecz bezrobotnych 

do dyspozycji Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia, członkowie Zarządu i „ko- 

misji Szacunkowej Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego 100 złotych. 

H. O. dla wjbiedniejażych składa zł. 2. 

Na remont Bazyliki wileńskiej wpłyn ely о- 

statnio następujące ofiary: Wileński Prywatny 

Bank Handlowy — 50 zł. Zarząd Oficerów 

Przeniesionych w Stan Spoczynku — 25 zł. 

    
   
     

  

nia 1933 r. w Warszawie w wieku 

tarzu Rossa o godzinie 9-ej. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

`О UPORZĄDKOWANIE OKOLIC 
DWORCA 

Znaną jest rzeczą, iż t. zw. pierwsze wra 
żenie decyduje w szeregu wypadków o całem. 
naszem dalszem, negatywnem, lub  pozytyw- 
nem, ustosunkowaniu się do jakiejś osoby, czy 
miejscowości. Gdy pierwsze wrażenie wypadło 
niekorzystnie, sporo się człek musi nabiedzit, 
nim chociaż troszkę sympatji dla swej osoby 
z bliźniego wykrzesze, a jeśli o miasto chodzi, 
to żadne katedry, ani zabytki nie pomogą, guy 
przyjezdny po przybyciu swem natrafia z pun- 
ktu na obrazy i scenki godne jakiegoś przed- 
wojennego, rosyjskiego „zachałustja”'!! 

‚ А tak jest, niestety, w. naszem kochanem 
Wilenku! Sam dworzec, owszem, wcale nawet 
solidny, chociaż może — „niemodny“, ale nąj- 
bliższe otoczenie — pożal się Boże! — cóż to 
za mizerja!... Od uporządkowanych i  mniej- 
więcej po ludzku wyglądających ulic Zawalnej 
i „ Ostrobramskiej, oddziela dworzec szereg 

ulic „małomiasteczkowo-humorystycznych, nie- 
chlujnych i brudnych. 

Dobrodziejstwa niwelacji i je- 
Szcze nie dotarły do nich, to też tkwią one w 
pierwotnej dzikości, która się kojarzy harmo- 
nijnie z prowincjonalną szpetotą. 

„Na jednej z tych ulic (Sadowa) jezdaia 
napięczniała od „kocich łbów”, wznosi się ra 
metr bez mała ponad poziomem chodnika, na innych znów (Gościnna, Kolejowa) chodniki biegną o metr nad jezdnią! Jeśli dodamy do te- 
go taki jeszcze szczególik, jak to, że chodniki 
po bokach posiadają 'wypustki zabrukowane 
szerokości również ponad metr, oraz głębokie 
rynsztoki, melancholijna całość stanie przed na- 
mi jak żywa! ; 

A sam plac przed dworcem jakže daleki 
od pojęcia doskonałości!... Pasmo chodnika, 
opasujące go półkolem od strony dworca, nie po siada charaktęru jednolitego: z prawej strony, tam, gdzie stoją taksówki, struktura jego od- powiada wymogom współczesnym, natomiast z lewej , w miejscu postaju dorożek, pozosta- wiono stary, prymitywny chodnik. 

Gdy o postoju dorożek mowa, warto tu odnotować jeszcze jeden rzewny; szczególik 
oto, wybetonowane pasmo podjazdu w miejscu 
postoju dorożek posiada dwa szerokie wyżło- 
bienia biegnące równolegle przez całą długość postoju. Skąd się tu wzięły, kto je pracowicie wyrzeźbił?! Okazuje się, że jest to dzieło pocz- ciwych „Siwkow“ dorożkarskich, które w cią- gu długich godzin wyczekiwania na pasażerów 

wyżłobiły, przestępując z nogi na nogę, jeden Z żenie s ar tylnemi nogani!- 

ze smętne!.. e NE > 
ajwiększym jednak mankamentem i dworca jest wylot ulicy Zawalnej na Se r rudno 0 wiekszą szpetotę į zaniedbanie! Tu właśnie zgrupowane są te wszystkie pierwiast- ki, które mniej życzliwych cudzoziemców skia-. 

regulacji 

niają po powrocie do domu do charakterystyk 1 złośliwych Wilna jako miasta owo  rosyj- skiego, lub też — brudnego, oresaazi, — x Obszarpane domostwa z niechlujnym dzie- dzińcem i. dwiema šcianami nieskończonej ka- mienicy z jednej strony; jakieś parterowe ruder; drewniane, wykraczające poza linję domów z dmii drugiej; w głębi ulicy jeszcze jedna rude: = rowana, wyłażąca na jada wreszcie pri zoryczny zjazd niebrukowany i wyłamana miej scami barjera z grubych belek przebiegająca ms a od strony ulicy Kolejowei, — wszystko to domaga się niez: Ga RBA ль p mA oudzony z zimowej śpiączki Magistrat, zapowiedział przed paru tygodniami tide przy stąpienie do robót nad uporządkowaniem wyla- tu Zawalnej, oraz urządzenie tu dogodnego zja- zdu, „który połączy ją z ul. Kolejową. Miejmy nadzieję, że nie skończy się na zapowiedziaci:, i że niebawem roboty te zostaną  podjete, jednak, o ile chodzi o całkowite uporządkowa- nie okolic dworca, nie można poprzestać na samym tylko wylocie! Jednocześnie z tem, roz- począć należy także prace nad regulacją ulic Gościnnej, Sadowej, Kwiatowej i Kolejowej fa to przez zaopatrzenie ich w normalne betonowe chodniki z krawężnikami, po uprzedniej niwela- cji terenu. 
Co do Sadowej i Kolejowej, to chodzi tu przedewszystkiem o odcinki ich wiodące do śródmieścia, a więc od Gošcinnej do Zawalnej i od Gościnnej do Ostrobramskiej, pożądanem by jednak było zaopatrzenie w chodniki także i odcinka Kolejowej w drugą stronę: od Go- ścinnej do bulwarów, a także uporządkowanie ulicy Szopena stanowiącej ciąg dalszy Gościn- nej. Gdy do tego dojdzie wykończenie chod- nika i podjazdu przed dworcem — okolice dworca zyskają wygląd daleki wprawdzie od wspaniałości wszelako taki, którego nie będzie- 

ny potrzebowali się wstydzić przed przyjezd- 
nymi, | 

‚ Jest to sprawa tembardziej pilna, że trzy 
główne arferje łączące dworzec z ulicą pryncy- 
palną i śródmieściem a mianowicie: Ostrobram- 
ska — Wielka, Niemiecka — Wileńska, oraz 
Zawalna, są już prawie całkowicie uporządko- wane, bo brak tylko normalnych chodników na 
odcinku Zawalnej od  Mickiewiczowskiej do 
Wielkiej Pohulanki, którego nie zdążono zakoń- 
czyć w roku ubiegłym. Przechodzeń! 

ALANIS. 
TĘCZA — Kwiecień. W numerze tym po- 

mieszczono artykuły m. in. następujących auto- 
rów. Wybitny uczony i publicysta dr. K. Gór- 
ski pisze o polskości Gdańska, temacie tak 
aktualnym w obecnym czasie; znany literat Cze 
sław ]astrzębiec-Kozłowski dał przykład wier- 
sza jednego z największych poetów _ francu- 
skich Fr. „Jammesa p.t. „Pięć tajemnic  boles- 
nych*; — Jan Matyasik, autor wnikliwych ko- 
respondencyj z Paryża i Genewy pisze w ar- 
tykule „Powrót cesarza” 0 odrodzeniu ruchu 
napoleońskiego we Francji; — Wanda  Miła- 
szewska daje niezmiernie ciekawy artykuł p.t. 
„Moje wspomnienia o Paderewskim*; — Ży- 
gmunt Nowakowski nowy swój utwor p.t. 
„Złota rakieta"; — St. Piasecki jeden z najzdoł 
niejszych krytyków młodego pokolenia, anali- 
zuje zwyczaj „dziadowania*, wypraszania sub- 
wencyj u naszych literatów; Anna Słnoczyńska 
umieszcza cykl pięknych wierszy, a gen. St. So- 
chaczewski kreśli własne wspomnienia z kraju 
zamieszek, z Mandżurji. — Pozatem, wiele in- 
nych artykułów, przeglądów, kronik. Wszystkie 
artykuły bogato i pięknie ilustrowane. 
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ANTONINA BUTRYMOWICZOWA 
Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 12 kwiet- 

lat 78. 
Pogrzeb odbędzie się w Wilnie dn. 15-go kwietnia 1933 r. na cmen- 

O czem: zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w giębokim smutku 

CÓRKA, SYN I RODZINA 

   

Wystawa Niezależnych 
Wi dniu 9-go bm, odbyło się pod prze- 

wodinicbwiem (prezesa M. Kuleszy zebranie 
gmona. amtystów: T-wia Niezależnych Antys- 
tów Sztuk Plastycznych, (ma którem u- 
chwalono otworzyć II wystawię doroczną 
wi dniu 14 maja br. w lokalu T-wa „Tate 
nia”, uprzejmie udzielonym przez zamząd 
„Lutni*, Termiln( madsyłamiaą zgłoszeń prac 
mija w dniu 9 maja o g. 20 pp. 

Na skutek zabiegów krakowskiego T<wa 
A Motyw“, zebranie wyraziło zgodę ma 
przyjęcie na iwiystaiwię prac tego T-wa, 

Na miniosek amt. O. Zmamierowiskiego, 
postanowiono część dochodu z wystawiy 
przeznaczyć na fundusz watowamia Bazyli- 
ki Wileńskiej. Został nówniież wszechstron 
mie omówiony projekit: art. S. Jamockiego 
© zorganizowamiu wi 'Wilnie wystawy re- 
trospektywmej dzieł sztukii. Uznając tę im- 
pirezę za wielce porządaną ze względów 
kulturalnych i propagandowych — pole- 
eono zanządowi mozpocząć prace wstępne i 
zwealizować wystawę ma jesieni br. 

Następmie prezes Kulesza  zaznajomił 
zebranych z powstałą т Wilnie spółdziel- 
nią artystyczną. Wiadomość tę przyjęto z 
maležytem  zainteresąstamiem,  zalecając 
swym członikom popieranie placówki. 

Zebranie zamknęło się przyjęciem К- 
ku nawiych człaników, 
EROL CTI KIEKIS UA TA DT ZZ EZ ZZA ZYWO 

Wielki spław kajakowców 
sziakiem Sapiehy I Ogińskiego 

czących trasy, wodnej — „szlaku: Sapiehy 
i Ogińskiego", 'Wymosi omia 565 km. i zo- 
stała przez Komitet: Międzyktubowty: w! Sło 
nimie podzielona ma 4 odeśniki, a mianowi- 
«ie: 1) Pińsk — 10-ta śluza na kanale O- 
gińskiego 140—150 kim., 2) 10 śluza: Mosty 
na aa (km,, 3) Mosty Niem- 
mowia ‚ ® 4) kiai ' Augustowskie 
68 km. Trasa aka © 

tyjcznio - krajoznawczym i hi 

bardzo ciekawe, zaś 

do stacji kol. Domanowo linja Baranowi- 
cze — Brześć), d) (wj Słonimie (lijnja. kol. 
Warszawa — Stołpce), e) w: Mostach (li- 
mjia ikol. Wołkowysk — Lida) i £) w: Gro- 

ie. 
Projektowhny: spływ, któremu ini ja- 

* 
ё cha 

no 7 krajomawezy (mie wykluczając możności 
urządzania w ramach spływu ma poszcze- 
gólnych odcinkach konkursów, zawodów i 
popisów), będzie tafk zorganizojwemy, że- by: jego uczestnicy mogli! wziąć udział w uroczystość. : iach lekalnych i ewent, krót- kich wycieczkach krajoznawczych w: оКо- 
liee Słoniima (Żywowiice, Byteń, Róża nia. Symkowicze, Zelwa, Dereczyn i in.), które ma zonganizowač Polskie Tomwarzyst 
Ktrajoznijwicze — oddział (wi Słonimiie. $ 
Komitet zamierza. przygotować około 

20 miejsc noclegowych ma trasie, gdzie dla 
uprzyjemnienia spędzenia czasu Ibędą nada 
wane. koncerty radjowe, patefomowe, zorga 
ez Sry, spontowie itd. Rówmież miej- 

te zostaną zaopatrzone w odpowiedni 
ilość i! rodzaj artykułów ozn Dalsze informacje podamy w najbliższym 
czasie. Wik. 

nowogłódzk 
x = mia WYWIROTOWCA. — i nit kwietnia Sąd Okręgowy w No 

wiogródłku skazał oskarżoniego oakkkdć 
mość komunistyczną _ mieszkańca wsi Ro- mejki gm. Szezorce pow. mowłogródzkiego, Włodzimierza Aniikieją ma 4 lata wiezie- mia z pozbawieniem praw publicznych na lat 10. Współoskarżcny z nim Kolado Mi- 
kołaj został umiewinniiomy. | 

— GRZIECZNY BANDYTA. W dniu 
Ti. kwietpiaj wieczorem, pod oknem domu 
zamieszkałego przez, Arona Josielowicza, 
miesz] zk. wsi Horewiicze gm, horodeczań- 
skiej znaleziono zatkniętą na. kij kopertę 
z listem, do Josieląwiicza. Amoniimowy 0- 
czywiście autior, żąda wi tym liście od Jo- sielewiicza, by złożył we wsikazajnem miej- psk ) zł. i by nikomu o tem nie 

ЭИН, imaczej, niechaj się pożegma z ro- 
dzimą. Podobnio policja już jest na tropie 
grzeczjniego bandyty. 

= „WDZIECZNY“ UCZEX. Bandzo się 
zdziwiła p. Jadwiga Mierzejewska, matu- czycielka szkoły powiszechnej we wsi Bia- 
ła gm. korelickiej, pom. nowogródzkiego, kiedy pewnego dnia, frumięła do. jej miesz- kami ia przez lufcik w okmie ikopertia h zawie- rajjąca parę rymowajnych arcydziet, bar- dzo silmie pachnących komunizmem. Do- pisek wyjaśniał powód tak oryginalnego arumku: utwory, jak pisał dopis > jego własne, sam ea rs kie- / się do j о siada, ię z szkoły, w której uczyła 
pnzesłał siwioj. 5 s ® 
iliwoś Je życzenia świąteczme.. Złoś- 

POPIERAJCIE L.O.P.P.



grodźięhyka 
— USILOWANE SAMOBOJSTWO— 

W. dziu 12 bm. z mieznajnych powodów u- 

siłowała popełnić samobójstwo przez wy- 

pidie spirytusu denaturowanego Dancewi- 

czówaa Janina. zam. przy ul. Ogrodaniej 

9. Denatkę odwiezicao do szpitala miej- 

skiego. 
— POSIEDZENIE KOMISJI RZBOCZO 

ZNAWICÓW. W dniu 20 kwietnia o godz, 

13-tej w lokalu 2-go Urzędu Sikarbowego 

odbędzie się posiedzenie komisji rzeczo- 

„marwiców do ustalenia wysokości czyniszów: 

dzierżawnych za rok +932 dla grumtów, 

położonych w pawiecie. 

— ZE SPORTU. Na otisjaincie sezonu 

sporłtowiego zonganizowiamnio diwia spotkania 

piłkarskie, między mistrzowską drużyną 

okręgu białostockiegc 76 pp. ai Malkabią. 

W pierwszym dniu zawodów zwyciężyia 

drażyna: wojskowych w stosunku 4:0 (2:0) 

wiykazując dość dobre przygotowanie. — 

Makabi grała słabiej mliż kiedykolwiek, 

Tecz rozgrywała dopiero swój pierwszy 

mecz w bieżącym sezoniie. 
W. drugim. dniu mojskowi wystąpili w 

składzie rezerwowym i ulegli w stosunku 

2:1 (1:1). Publiczności tak w pienwszym, 

jak i rw drugim dniu zawiodów około 500 

'asób. Sędzia bandzc dobry. 
— WIDOCZNIE MYŚLI O ŽENIACZ- 

CE. — Tołłaczkowia Mamja zam. pmzy ul. 
Legijcnowej 5 zameldowała o kradzieży ma 
jej szkodę przez miezniajnych sprawców z 
mieszkamiia obrączki: złotej i 150 zł, 

— POŻAR. W dniu 12 bm. w zabudowia 
niach Ejsmonta Wimcemtego, mieszkańca 
wsi Głusyjuny gm. Hołynika, wybuchł po- 
żaiń, niszcząc stodołę rwiraz z Siamem i sło- 

mą. Straty wynoszą około 700 złotych. — 
Pożar powistał wskutek: mieostirożmego ab- 
chodzeniia się z ogniem. 

Diwiekowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr. 26. 

Najweselszy film niezrówn»nych komików 

FLIP i FLAP 
w Legji Cudzoziemskiej 
Wywołujący bezustaanie huragany śmiechu. — 
Tak wesołego łilma jeszcze nie było. — Hasło 

tilma „Prece ze smutkiem!" 
N:d program: 

Tygodnik Paramountu. 
Pocz. seans, o godz. 6, 8, i 10,15 

WSTĘP 49 GROSZY. 

опа 
— ZHBRANIE ZARZĄDU UP. T. K. 

W SŚŁONIMIE. Ostatnio odbyło się tu ze- 
[branie zarządu Polskiego Tuwa  Krajo- 
'zmiarwiczego. pod przewodnictwem prezesa 
oddziału raajora Ottona Zielińskiego. Po 
mwygłoszeniu sprawiozdania. ogólnego i ka- 
sowego przez przewodniczącego, omówiio- 
mia została sprawa udziału T-wa wt 'wiel- 
kich rocznicach historycznych, przyczem 
postanowiono: niezwłocznie zorgamizować 
kurs przewodników! po Słomlimie i powiie- 
cie, przyczem termin| otwamcia. oznaczono 
ma dzień 24 bm., wykonać poriuczonie człon. 
kom zarządu prace opisowe do dzieła zbio- 
rłowiego o Słonimszczyźnie, wydać niezwło- 
ст przewodnik po Słonimszczyźnie i mie 
ście, utworzyć sekcję miłośniików miasta, 
przyczem organizację jej i wybory zanzą- 
du dokonać ma walnem zebraniu, które 
ma się adbyć w dniu 7 maja br. o godz. 
18-tej w, sali konferencyjnej Starostwa sło 
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FELICJA ROMANOWSKA. 

mimskiego. Na zjazd delegatów do Rady 
Głównej PTK wybramo prezesa oddziału 
p. mjr. O. Zielińskiego i sekretarza p. Wik 
toma Klimikie sMicza.  (Poniadto rozpatrzomo 
szereg spraw: bieżących muniiejszego znacze- 
mia, 

— KONFERENCJA PREZYDJUM P. 
T. K. I DELEGATÓW KóŁ MŁODZIE- 
ŻY KRAJOZNAWICZYCH. Pod przewod- 
inietwem prezesa zarządu PTK Slonim p. 
mjr. O. Zielińskiego cdbyło się zebranie 
prezydjum PTK i delegatów Kół młodzie- 
ży, mia. którem delegaci: złożyli sprawozda- 

WINA GRONOWE 
Maskat Rumuński, Marsala, Madera, Wę- 

gierskie. But. 3/4 litra, 

zł. 3.50 

  

oraz wielki wybór win odleżałych włas 
nego importu, po cenach konkarencyjnych 

D.-H. ST. 
olgca 

BANEL | th 
Wilno, ul, Mickiewicza 23, tel. 8-49 
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  nia z działalności reprezenitowiamych kół, 
która maogół wypadła dodatnio. Ponadto 
omów iofnio sprawę kursu (dla przewodników 
i wydawaniia pisemka dla młodzieży Ikma- 

jozmawiczej. 

— NOWE KÓŁKO MŁODZIEŻY KRA- 
JOZNAWCZEJ. Gimnazjum Żydowskie 
Koedukacyjne w: Słonimie zgłosiło chęć u- 
tworzenia Kioła Krajoznawczego i nawią- 
zania kiejattaktu z oddziałem PTK w. Sło- 
mimie. Zamierzenia dyrekcji gimnazjum 
spotkały się z pnzychylnem stanowiskiem 
zarządu [PTIK.. 

  

  

Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

Dr. Krzemiański | 

„Pod Twoją Obronę 
to chluba polskiej kinematografji dźwiękowej! 

Brodzisz — Walter — Bogda — Samborski — 
Trapsze I Landorfówna 
to naziwska, które mówią same za siebie. Wkrótce w Kinie © „REWIA* 

„ — Dziś po raz ostatni! „ŚW. FRANCISZEK z ASSYŻU* Balkon 35 groszy. Początek o godz. 3—5 — 7— i 9-ej. Parter od 49 gr. 

  

Kwiatowa 7, tel. 14-25, 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 14—6 | 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

i. I 
BY 

  

  baranšinicka 
— 'POSIEDZENIE SEKOJI GOSPO- 

DARCZEJ KOMITETU REGJONALNF- 
GO. — W dniu 10 kwietnia odbyło się po- 
siedzenie Sekcji Głospodamczej Komitetu 

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

1 Z. Kessler "te, Zinine 19 
Wysyłam także na zamówienia 

Dziś 

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

bezpł. bezwzględnie nieważne. Ceny biletów w obydwu kinach jed- Bi. hon. i 
nakowe. 

  

  

Regjonalnego, pod przewodniictwem p. se- 
matora K. Rdultowiskiego, przy współu- 
dziale starosty powiatoxtego p. J. Neuge- 
Ъапега i pp. posłów, Małymieza i Kuzunia 
i około 50 obywateli z miasta i powiatu, 
na którem omawiane były mastępujące 
sprawy: 1) regulamini sekcji, 2) obowiiąziki 
i zadania, 3) plam pracy (na mok 1933-34, 
wreszcie 4) Targów Kresowych w: Barana 
wiczach. 

Ostaitmią sprawę, jako bardzo ważną. 
dla m. Baranowiicz i (Kresów, dłyisktutowa- 
mo bardzo szeroko. 

  

NASIONA |„LMIIJ 
roślin warzywnych oraz kwiatów z naj- 

lepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cenników, Dźwiękowy 

Kiae-Testr 

  iPostanawiionio urządzić Tangi! Kresowe 
iw Bamanowiczach i w tym celu wyłoniono 
podsekeję wystawową w/ osobach: 1) inż. 
Jarmulski bummistrz m. Baranowicz pre- 
zes podsekcji, 2) imż, Winmikow zast. bur- 
mistrza, 3) Mickiewicz prezes sądu moz- 
jemczego dla spraw roliniych, 4) Awinowie 
ki nacz stnaży ogniłowej, 5) Rószczyk pre- 
zes zwiiązku Związków. Robotników.   
  

NiE SZUKAJ NOWYCH ŹRÓDEŁ, 
bo najlepszą 

zaprawę do psdłóg 
dostaniecie jedynie w starej, dobrze znanej 
firmie artykułów elektrotechnicznych i farb 
$ Z U X zeuł, Św. Mikołaja 

(róg Niemlerkie 11) 
: tel 11 11 

Każdy kupujący otrzymuje PREMJE — 
„wosk do nacierania podłóg bezpłatnie. 
Zapamiętajcie adres: Zaułek Św. Mikołaja—- 

(róg Niemieckiej 11). 

  

My niżej podpisani właściciele autobusów i 

sp 
SĄ DO NABVCIA po zł 1000 za 1 ndz. w 
Banka Towarzystw Spółdzielczych, ul. Mic 

Biuro sp-ki S:kaplerna 4, 
Tel. 19 11- 

kiewicza 29, — 

MAAAKAAAASASBAAAAAAAAAAA 

. ШО{!К[! TUCZONE 

аи Mąka extra na Baby 
poleca 

D.-H. ST BANEL ; Ą 
Wiino, ul. Mickiewicza 23, tel. 8 49 
Uwaga: Każdy wpłacający do kasy zł50 
otrzymuje gistis butelkę wina gronow ego, 
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PODZIĘKOW ANIE 
rod dorożek samochodowych w. Nowogródku, 

niniejszem składamy serdeczne podziękowanie Syndykatowi Rolniczemu w Nowogródku za 
to, że w ciężkich dla nas czasach kryzysu gospodarczego, na naszą prośbę sprowadził ben- 
zynę, niezbędną dla prowadzenia naszych przedsiębiorstw, sprzedając nam takową o wiele ta- 
niej, niż pobierały od nas stacje benzynowe innych firm. 

Jednocześnie zaznaczamy, że dostarczana nam przez Syndykat Rolniczy benzyna jest "Gb © 
pierwszorzędnej jakości; jesteśmy najzupełniej zadowoleni i 

dobra. 
Nowogródek, dnia 7 kwietnia 1933. 

Następują podpisy: A Doroliejczyk, właściciel samochodów, Szymon Stoma, współwłaś- 
ciciel firmy Autoruch, Firma Nowogródzianin |. Bartnicki, Jan Sieniawski, właściciel taksów- 
ki, K. Szarankiewicz, szofer, M. Palacz szofer, A. Mikołajewski, właściciel taksówki, L. Czar- 
ny, właściciel taksówki. 

(J i) M i) y WANA AINA. A A AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AA AAS AAA AAA AA 
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Wilenska powiešč kryminaina 
LXIII. ! — I tak — rozpoczął Wierigin Korszur 

Chćri — zwróciła się pani Wierigiu- } po rosyjsku — i tak, opowiem panu całą 
Korszun do wchodzącego mężczyzny— drogi 
izmaelu, oto pan Alired Mańkowski, dete- 
ktyw z Wilna, który przyjechał do nas 
oawiedziny. 

Powiedziała te słowa po irancusku- 

na, a przecie jest prosta. 
= Nie będę przytaczał dosłownie 

opowieści Korszuna. Oto jej, że tak 
esencja: 

historję, która wydaje się nieprawdopodob- 

długiej 
powiem, 

RED Pan wybaczy, ale mąż mój nie zna Wierigin Korszun ma brata. jest ich tyl- 
języka polskiego. Pochodzi z Tatarów ro- ko dwóch z rodu, ongi rozgałęzionego wiel- 
syjskich, z Kaukazu. ja jestem natomiast ce. Ojca nie mają oddawna. Ze starszego 
qatarka polska. jeśli panu nie zrobi różni- 
cy, będziemy mówili po rosyjsku. 

Skłoniłem głowę na znak zgody, i 
mieniem mocny 
Wierigin-Korszunem. 

— Ależ nazwisko! — zaświtała mi na- 
gle w mózgu dziwna asocjacja—Korszun! 
Nic dziwnego, że porwali tego... czort bierz, 
jak jego tam? — Alego... 

I z uśmiechem zająłem wskazane 

sce 

Wy- 

shack-hand z Izmaelem , 

miej- 

'$niadanie było doskonałe. Narodowe po- 

poklenia Korszunów pozostał 

pomnożył go stokrotnie. Olbrzymie 
Brazylji z plantacjami kawy... 

— Palą nią teraz w piecach — 
gło mi przez głowę. 

„Olbrzymie dobra w Brazylji, 

tylko stryj, 
ienomenalny bogacz, posiadacz akcyj T-wa 
Naftowego Baku, które szczęśliwym trafem 
wymienił jeszcze za czasów  Kiereńskiego 
na akcje Standart Oil Company, i dzięki tej 
tranzakcji nietylko nie strącił majątku, lecz 

dobra w 

przebie 

udział w 

kopalniach diamentów w Afryce południo- 
willa w trawy tatarskie, jak  szaszłyk i ku- wej, majątki na południu Francji, 

mys, zakrapiane Moulin au vent, har- Amalfi, tereny łowieckie na Polesiu, patac 
monijnie przeplatały się ze smakowitym w Paryżu... 

patć de foie gras i 

śniadania nawiązać rozmowę © Alim 

Agatce, jednak bezskutecznie. 

— 0, nie teraz — przerywali mi uprzej- 

mie państwo Korszunowie — nie psujmy 

sobie apetytów. Przy papierosach i OWO- 

cach będziemy mieli czas na rozmowę. 

Dałem więc * spokój, 

jestem nielada smakoszem i rozkosze po 
niebienia cenię nade wszystko. 

krzepiącem nerwy win 

tonique. Usiłowałem kilkakrotnie w. ciągu 

delektując 

się potrawami. Muszę wyznać szczerze, źe 

Z pisarzy 

francuskich zawsze najwyżej stawiałem B:' - 

— Może pan sobie wyobrazić 

i mował pan Korszun. 

głowę z uznaniem. 

bił był testament. Olbrzymi swój 

szunów, ale temu synowi jednego 

  
który pierwszy przyjdzie na świat. 

SE nowie byli wówczas jeszcze 
Dowiedziawszy się o oryginalnym (rozumie 

pan, stary dziwak) zapisie pożenili się na- 

— inior- 

— Pytanie! — pomyślałem, pochylając 

Otóż, trzeba trafu, że stryj umarł mie- 

siąc temu. Ale dwa lata przed śmiercią 7го- 
majątek 

zapisuje nie żadnemu z dwóch braci Kor- 
z nich, 
Korszi!- 

kawalerami. 

UDZIAŁY 
Wytwórni Mechanicznej Pie- 
czywa Pol. $p-ki Piekarskie! 

c ! polecamy wszystkim naszym ko- 
legom po fachu, przyjeżdżającym do Nowogródka, popieranie Syndykatu Rolniczego w No- 
wogródku, jako placówki spółdzielczej, idącej na rękę odbiorcom. Również 
dostarczana nam przez Syndykat Rolniczy w Nowogródku oliwa samochodowa jest bardzo 

  

„ŚWIATOWID 
Mickiewicza J, 
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2 ©. ©.   
towsry świąteczne 

w Zgromadzeniu. 

Prześladowania chrześcijan i 
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Zarząd 
Wileńskiego Banku 

Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że z powodów przewi- 
dzianych w par. 106 statutu Banku, Walne Zg 
romadzenie Akcjonarjuszów Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego, prawomocne bez względu na 
ilość przedstawionych na 
dzie się 13 maja rb. o godzinie 6-ej po połud 
niu w lokalu Banku (Mickiewicza 8). 

Akcje, albo zaświadczenia instytucyj kre 
dytowych o zdeponowanych akcjach z nume- 

* racją takowych, powinny być złożone w Ban- 
ku przed dniem 6 maja rb. 

. _ Depozytarjusze Wileńskiego Banku Zie:n 
skiego powinni przed dniem 6-go maja rb. po- 
wiadomić Bank o zamierzonem uczestniczeniu 

niem 

PORZĄDEK DZIENNY: 
Odczytanie sprawozdania za r. 1932. 
2) Referaty Zarządu i 

zaznaczamy, że Ž = 
y. 1932 z bilansem i 

8) Wybory. 

słowem honoru: o zamianie dzieci nic nie 
wiedzieliśmy. Zrobiła to bez wiedzy mojej 
żony Anna, która wiedziała 0 te- 
stamencie stryja. To ona podmieniła dziec- 
ko nasze i wojewodziny wileńskiej, która 
niewiarogodnym zbiegiem okliczności, o tej 
samej godzinie powiła synka. Anna chcia- 
ła nam oddać przysługę. Pragnęła, by nasz 
synek dziedziczył po stryju. Co do nas, by- 
liśmy przekonani, że on jest naszym oryginal 
nym synem. jedno, co nas stropiło — to 
jego słowiański typ. Ale, myśleliśmy... Kra- 
ków, Polska, Słowianie — może przez za- 
patrzenie? Zresztą, powiem szczerze: uiż 
przywiązywaliśmy do tego żadnej wagi. 
Chodziło wszak o olbrzym: majątek. Zna 
pan wasze przysłowie: jak się zwał, tak 
się zwał, — byle się dobrze miał. 

Opowiadanie pana Korszuna wyjaśniało 
sprawę. Z dalszego jego ciągu okazało się, 
że brat miał na szczęście córeczkę. Wszyst 
ko ułożyło się najpomyślniej. Stryj umari 
przed miesiącem. Mały Ali został spadko- 
biercą. Jedno tylko zastrzeżenie: do czasu 
dojścia do pełnoletności, Ali nie może roz- 
porządzać fortuną. Opiekunem jej jest jego 
ojciec. 

— Rozumie pan — zakończył Korszus 
— że dopóki Ali nie osiągnie dwudziestego 
pierwszego roku życia, oddać go wojewo- 
dzie nie mogę w żadnym wypadku. To me- 
je niewzruszone postanowienie. 

Zdziwiło mnie nieco, że człowiek pory- 
wający cudze dzieci, może z takim spoko- 
jem o tem mówić i jeszcze dodawać coś o 
niewzruszonem postanowieniu. 

— Drogi panie — rzekłem znienacka — 
wystarczy, abym treść pańskiego zwierze- 
nia zameldował policji, i Ali będzie już w 
moich rękach. ' 

— Omanie — zwrócił się nagle po ro- 
syjsku Korszun do lokaja, który stał cały 
czas przy drzwiach, a na którego obecność 

  

Jlan Savarin'a, wielkiego znawcę kuchni. gwałt. Śluby ich były niemal tego samego nie zwróciłem uwagi: — Osmanie, o czem 

Moim podwładnym powtarzałem nieraz, że dnia. I rozpoczął się osobliwy wyścig: kto mówiliśmy z tym panem? : 

wykwintna kuchnia jest dowodem najwyż- pierwszy będzie miał syna? Pani Korszun, — 0, — rzekł Osman — polowania ia 

szej kultury. A taki Blum, naprzykład, n'- matka Agatki, poczuła się matką równocze- Polesiu są pełne przygód i niespodzianeki 
gdy nie miał zmysłu smaku. jemu wystar- śnie z bratową. To było straszne. Sytuacja O, takich żubrów jak w puszczy białowic- 

czała kiełbasa z kapustą. | dlatego pozostał niesłychanie nerwowego oczekiwania. Syn skiej niema na całym świecie! 

osłem... czy córka? A jeżeli dwóch synów jednego — A ten pan? 

Śniadanie tedy wprawiło mię w różowy dnia? A jeżeli dwie córki? — Coś okropne- — 0, — powiedział Osman, wznosząc 

humor. Z lekkim szmerkiem  wstaliśmy od nego... Wreszcie przychodzi rozwiązanie w oczy dogóry — o, ten pan dużo pił, smacz- 

stołu, by przejść do pięknie urządzonej pa- owej klinice krakowskiej, gdzie siostra Kor- nie pił. Osman przynosił trzy butelki kc- 

larni. Pani domu opuściła nas, zapow'ada- szunowej jest lekarzem.- niaku. 

jąc butelkę koniaku. Zaciągnęliśmy się cy- Niech mi pan wierzy — rzekł z powagą Wściekłość moja nie miała granic. 

garami. pan lzmael — niech mi pan wierzy, pod — To jest nikczemność! —— krzykną- 

T i S GS Si i i н 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, Redaktor w/z. Witold Tatarzyński. 

raz związane z niemi wnioski. 
3) Zatwierdzenie rachunku strat i 

ów oraz przeznaczenie zysków za 1932 r. 
4) Zatwierdzenie sprawozdania za rok 

z prowizorycznem zestawie- 
niem przypuszczalnej wartości aktywów 1 pa 
sywów z terenu poza granicami Polski. 

5) Preliminarz wydatków na rok 1933. 
6) Referat Szacunkowej Komisji. 
7) Wołne wnioski. 

  

Film nad iilmy! Film który poruszył opinję świata! Gi- 
gantyczne, monumentalne arcydzieło króla reżyserów, twórcy „Króla Krółów*, 

„Dziesięciorga Przykazań”. 

Cecii De Milie'a . 

W CIENIU KRZYZA 
kN 

  

Od 16 b. m. wielki film muzyczno - Spiewny wytwórni M.G.M. 

w Ł 0 c Z Ę i A 4Z FiEŠNIĄ NA US'ACH). 

Miłość, humor, śpiew — to bohater filmu „Pieśniarz Gór”. 

LAWRENCE TIBBETT 
genjalny śpiewak, tytan barytonów Metropolitain Opery House w New Yorku i 

Hollywoodu ROLAND YOUNG w rol. 

DZIŚ JEDNOCZEŚNIE W DWÓCH KINACIiI! 
Największe arcydzieło dźwiękowe oparte na tle znakomitej powieści opisującej krwawą epo- 

kę władców Rzymu. „„-BEK-HUR““ 
Monumentalne epokowe misterjum rež. znakomit. FREDA NIBLO. Poczatki chrześcijanstwa. 

żydów. W rol. gł. RAMON NOVARRO. Dla młodzieży dozwo 
lone. 

  

  

  

gł. Nad program: Przepiękny dodatek „Foxa* „DAR 
POMORZA“, — Początek o godz. 2-ej. 

najpiękniejsza błondynka 

  

Kino-Testr 

Wielka 36 

  

Chambard 
  

Thė— Naliepszy šrodak przeciw | 
zatwardzeniu 

Żądzć orygin Francuski. 

POPIERAJCIE Lekarze 

[L0.P,P Dr Ginsberg 
choroby skórne wenć- 

  

  

Tanie i piękne 

akcyj, odbę- 

perkale, krepony, jedwabie sztu- y 
й czne, żorżety,meteory, jedwsbie 3 

surowe i markizety — to nsjprsktyczniejsze inajmilej widzisne gz 
podarnaki świąteczne, najdcgodniej które można nabyć w Wil- 

ie tylko 1 ° 
"Khwatym p. „łKaniny Tanie" — Kupko 

S$ Ciszewskiego Wileńska 31. i SPRZEDAŻ 

ryczne i mocz: 
Wiłeńska 3, od 8 — I 

4 — 8. Tel. 367. 
  

ZABAN ASN AAB Й нле 

  

  

Komisji Rewizyi 10 — 13 

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy $amochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 
1 16 — 20 

SPRZEDAIĘ 
autobus 6 - cyliadrow7 
„Chevrolet“. Antokol - 
ska 48. Romanowski. 

Jaja wylęgowe 
„Rhode lsiacd Reds" 
(Karmazyny) nagrodz. 
Wielkim Srebrnym Med. 
na wyst. Drobiu w Wil- 
nie poleca Hodowle w 
maj w Rakańcach. Zgło- 
szenia kierować na Zy- 

  zysk gmuntowską 12 —16. 
  

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

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”. 

Do Warszawy 
z Wilna kolejowy "bilet 
3 kl. tanio odstąpię — 
Odjazd z Wilna 18 
kwietnia rano. Dowia- 
dywać się listownie: 
"Wilno, Paczta Gł. Poste 
Restante Dowód esch 
Ne 1194 1. W.     

tem, porywając się z fotela. 
— Myślałem, że będziemy przyjaciłniu, 

—  odpowiedziai spokojnie Korszun: —- 
niechże pan łaskawie usiądzie. Niech pan 
pamięta przytem, że oprócz Osmana, który 
jest swiadkiem naszej rozmowy, jest sąd 
irancuski i rzeczoznawcy. Pan tu jest czło- 
wiekiem nieznanym. A ja mam miljony. 

Usiadłem. Co miałem począć? 1 еп czło- 
wiek mówił prawdę. Siłą nicbym nie zyskał. 

— Dobrze, — powiedziałem, opanowu- 
jąc się: — rozmawiajmy w dalszym ciągu. 
leraz, niech mi pan wytłumaczy, dlaczego, 
mając Alego, porwaliście jeszcze Agatkę7 
'Wojewodzina przyzwyczaiła się do niej, 
wierzyła, że to jej rodzone dziecko... 

— Ma pan trochę racji — usłyszałem 
w odpowiedzi: — nie powiem, żebyśmy 
byli całkiem w porządku, porywając Agat- 
kę. Ale, niech pan zrozumie serca rodziciel- 
skie. Przecież to nasze dziecko! To teź, kie- 
dy Anna po pewnym czasie zakomunikowa- 
ła nam, że zamieniła dzieci, żona moja nie 

mogła znaleźć spokoju. Jadę do Wilna --- 
płakała — wyproszę, a jak nie dadzą — 
skradnę moją córkę. — Cóż miałem po- 

<ząć? Musiałem zezwolić. Ali przyniósł nam 

miljony, jednakowoż nie samemi miljonami 

człowiek żyje. Serce ma też swoje prawa 
— zakończył Korszun z westchnieniem. 

— | ukradła — krzyknąłem — ukradia. 
— Tak jest. Pojechała do Wilna. Kilka 

dni mieszkała u Georges'a, obserwując ży- 

cię wojewodostwa. Chodziła do Bernardyń 

skiego ogrodu. Gdy niańka oddaliła się raz 

—- porwała. Siadła w samolot. Przyleciała 

do Paryża. Trzeba przyznać, że to odważua 

kobieta. > 

Myślałem, że rozszarpię tego człowieka 

Vtóry umiał o sprawach czułych i tragicz- 

iiych mówić z niezamąconym spokojem. 

— Cóż będzie teraz? — zapytałem w 

pasji. 3 
— Jak pan juž wie, oddač Alego nie 

możemy. Zresztą, pokochaliśmy go jak 

własne dziecko. Przemiły brzdąc. Oddamy 
go, gdy skończy lat dwadzieścia jeden: 
wówczas nie będzie już nam potrzebny. A- 
gatki również nie możemy oddać — jest 
niezaprzeczoną naszą własnością. 

— A więc? Pan kpi, mój panie! 
— Mam wyjście z sytuacji. Niech wo- 

jewoda z żoną przyjadą do nas. Powiedzmy 

— w roli guwernera i bony do Alego, a- 

by nie "wzbudzić podejrzeń. Pozwolimy im 

  

  
  

WORSLWZ AOTODWAY JE SPORZE ZERA 

opiekować się dzieckiem, jak tylko zaprag- 
ną. Mogą nawet osiąść z chłopcem w Вта- 
zylji na plantacjach kawy. Prócz tego wyna 
grodzenie miesięczne:.. no, niech będzie 
50.000 tranków. Myślę, że wystarczy? ile 
też, ciekaw jestem, otrzymuje рап Lack ja- 
ko wojewoda? 

— Panie, dość żartów — rzekłem suro- 
wo — rodzeni rodzice jako guwernerzy! 
Wojewoda wileński z pałacu reprezentacy; 
nego do pokoju dziecinnego w charakterze 
metra! Czy pan zwarjował, mówiąc popro- 
stu? 

— Ani trochę. Niema innej rady. Zresz- 
tą niech pan zważy: 50.000 miesięcznie & 
plantacje kawy, i Syn odzyskany. Tylke 
oczywiście, nikt nie może wiedzieć o tem, 

że Ali jest synem Lacka. Wychowanek, poj- 
muje pan, wy-cho-wa-nek! To jest condiiie 
sine qua non. 

— I pan ośmiela się jeszcze stawiać 
warunki? — powiedziałem z gorzkim uśmie 
chem. 

— Trudno. Powtarzam: niema innega 

  

„ADRIA“ | 

  
! 

  wyjścia. 
Pan Korszun powstał. : 
— Najlepiej będzie, — oświadczył, — 

jeśli pan przedstawi całą sprawę swoim 
mocodawcom. Niech oni zadecydują. Pro- 

szę mi wierzyć: pragnieniem mojem jest, 

byśmy jak najszybciej doszli do porozumie- 

nia. 
Wyszedłem od Korszunów jak podcię- 

ty. Takiego pecha nigdy w życiu nie mia- 

łem. Wróciwszy do hotelu z głową napęcz- 

niałą ciężkiemi myślami, przystąpiłem de 

pisania szczegółowej relacji, którą tegoż je- 
szcze dnia wysłałem do Wilna. 

Powieść niniejsza może zakończyć się w 

dwojaki sposób: 

albo: 8 ю . 

W dwa tygodnie po opisanej rozmowie 

odbywał się w Wilnie uroczysty raut poże- 

gnalny. ; 

albo: 5 
Do pałacu Reprezentacyjnego w końcu ti- 

pca wojewoda Lack sprosił całe Wiino ва 

chrzciny odzyskanego syna Jerzego, Józefa, 

Stanisława, Walerjana Lacka. 

KONIEC. 

————000———— 

      
Drukarnia Wydawnictwa „SLOWA“


