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Inž.gThornton skazany na 3 — Mac Donald na 2 lata więzienia, — 
pozostali anglicy na wydalenie z ZSSR 

MOSKWA PAT. — Dziś o godz. 12-ej ogłoszony został wyrok w procesie o- F KONFRONTACJA NORDWALLA 
з Z OLĖJNIKIEM 
MOSKWA. PAT. Na. posiedzeniu 

wieezornem w piątek, sąd przesłuchał ©- 

skamżonego Nordwallia, który zeznawał o 
przebiegu swojej służby z ZSRIR. Podezas 
konfrontacji Nordwalia z technikiem Olej- 
mikiėm, ten ostatni zeznaje, że Thornton 
uprzedził Olejniika, żeby z Niondwallem był 
ostroży, jako z człowiiekiem io poglądach 
filosowieckich, miemal bolszewikiem. 

Oskarżony: Siewient technik elektrowni 
w Niiżniim Nowgorodzie wyraża się :0 Thorm 
tonie z uznianiem, jako o fachowicu i! czło- 
wieku. Thornton proponował Siewertowi 
służbę w Metmopolitaim Wickers, ale ten 
odmómił. Siewent spotkał Thorntona w r. 

1930 w: ellelkktimowinii yw! Twiamiowie, przyczem 
Thornton miał mu dać 500 rubli, propo- 
nująe zwolnienie tempa prac miontażo- 

wych oraz dlostarczaniie mu imformacyj. 
O fakcie tym Siewient iniie doniósł władzom 

bo obawiał się śledztwa. Pozatem oświad- 
cza, że ukrywał om defekty w maszynach 
firmy i hamował monitaż, za co otrzymał 
300 rubli od Thormtona. Thomtonj zapnze- 
cza zezmaniiom Siewerita, przyznając, że 
dał mm jedymie 250 rubli jako gratyfikację 
za zmontowaniie maszymi w: Iwanowie. Sie- 
wert oświadcza, że otrzymał te pieniądze 
raczej za hamowiamiie monitażu, Następnie 
Siewert: oskarża montera Gregory o amty- 
sowiecką agitację i hamowanie roboty. — 
Siewert w końcu okazuje skruchę oświad- 
czające, że działał mia szkodę ZSRR. 

Gregory w sprawie zeznań  Siewenta 
komunikuje, że montować maszyny mu- 
siał osobiście, nie chcąc powierzać tego si- 
łom niewykwalifikowiamym, Mimo to mon- 
taż był uikończoniy m krótkim czasie, co 
zbija zanzut rozmyślnego hamowania prac 

ZNOWU SAMOOSKARŻENIE 

Następnie zeznawał oskarżony Sucho- 
ruezkim, naczelnik wydziału eksploatacyj- 
nego elektrownii moskiewskiej. Suchorucz 
kim przyznaje się do spowodowania sze- 
negu rozmyślnych uszkodzeń (w elektnowini 
moskiewskiej oświadczając, że popełnił je 
z poalecemia Thornitonia, 'od którego też v- 
tnzymał magrodę w kwocie 2.500 mubli w 
bamiknotach sowieckich i 350 nubli: bonami 
„Torgsinu*. Następnie Suchoruczkini skta- 
da zeznania o planie dywersyjnym ma wy- 
padek iwłojniy, wedle którego miaino spana- 
iiżować pracę całej elektrowni: moskiew- 
skiej. [Plan miał być ułożony wspólnie z 
Thorntonem. Pozatem oskarżony przyrznia- 
je się do szeregu wypadków ukrywamia 
defektów) urządzeń, doStamczanych przez 
fimmę amgielską. "Thornton kategorycznie 
zaprzecza. zezmamiom dotyczącym imstruk- 
cji sabotażowych i dawania pieniędzy, —- 
W” końcu swyjch zeznań Suchomuczkin oś- 
wiadcza, że gdyby nie spotkał się z Thorn- 
tonem, to pomimo swych antysowieckich 
przekoniań, nie byłby, dziś na ławie oskar- 
żonych. 

POWIEW ŚMIERCI 

Na zakończenie mozprawy piątkowej 
pomiiędzy Suechoruczkinem a prokurato- 
rem Wyszyńskim wywiązuje się następu- 
jący djalog, mie  pozbawiiomy wysokiego 
dramatycznego  mapięcia: IProkuratior: 
„Czy oskarżony zdaje sobie sprawę prze- 
pa komu działał?* Oskarżony: „Pnze- 
ciwko masom pracującym i władzy sowiec 
kiej*. (Prokurator: „A w czyich Lai 
askamžony dziaža? ?“ Oskamżony: „W. imite- 
resach jwmogów. Związiku Sowieckiego". 
Prokurator: „Czy oskarżony mozumie, eo 
go za to czeka?* Suchonuczkin: „Tak, 
Obecni nia sali sądowej po maz pienwszy od 
początku procesu poczuli powiiew śmierci. 

PRZEMÓWIENIE OBRONY 

gdzie poza ZSRR nie jest uważana za „szpiego- 
stwo. W sprawie przekupstwa obrońca wska- 
zuje na różnicę pojęć pomiędzy uznawaną na Zachodzie prowizją a łapownictwem podług 
kwalifikacji ZSRR. Świetną mowę w obronie 9- 
skarżonego Cushny'ego wygłosił sędziwy obroń 
OWY adwokat Lidow, który jeszcze za 

z uratował od śmierci wielu wy 
bitnych rewołucjónistów. W mowie chowa 
nej niebywałą jak na stosunki miejscowe od- wagą cywilną Lidow, obrazował pokolei wszy stkie tezy twierdząc, że udział Cu- 
shny'ego w akcji sabotażowej opiera się jedy- nie na fakcie jego obecności podczas uszko- 
dzeń, jakie wydarzyły się w elektrowni bakiń 
skiej. Stosunki oskarżonego w obywatelami so- wieckimi były pozbawione cech występnych i 
miema żadnego powodu do twierdzenia, aby mogło być inaczej. Wykazywane zainteresowa- 
nie sprawami sowieckiemi jest zrozumiałe, bo- wiem sprawy te przykuwały uwagę wszystkich cudzoziemców. Nie można przytem twierdzić 
aby zbieranie informacyj miało charakter szpie- gostwa. Adwokat oświadcza pod adresem pro- ktratora, że oskarżenie nie wytrzymuje kryty- 
ki, zaś zachowanie się Cushny'ego na śledztwie 
świadczy raczej o jego dżentelmenerji. Trudno 
jest komentować je jako zachowanie się wy- 
trawnego szpiega. Mówca prosi o „uniewinnie- 
nie swego klienta, kończąc słowami: „Niech 
sąd sowiecki pokaże światu, że drzwi jego pro 
wadzą nietylko do więzienia". 

sabotaż w przemyśle elektrotechnicznym. 

inż. Gusiew, inż. Łobanos skazani zostali na 10 lat więzienia i 

mia praw oraz konfiskatę majątku. 

Inż. Sokołow, Kotlarewski i 

wienia praw. Technik Olejnik na 3 lata 

Kutuzowa na 1.5 roku więzienia. 

Technikowowi Siwertowi darowan 

Zorin na 8 łat więzienia i 
praw i koniiskatę majątku. Inż. Krafiennikow na 5 lat więzienia i 

inż. Suchoruczkia, 

5 lat pozbawie- 

5 lat pozbawienia 

5 lat pozba- 

więzienia, technik Lebiediew na 2 lata, 

о- 

Oskarženi Rosjanie: 

o karę z powodu okazanej skruchy i 

statnio wykazywanej gorliwości w pracy. 

Inż. Thornton skazany został na 3 

ta, dyrektorowie: Monkhouse, Nordwall 

i pozbawienie prawa przyjazdu w ciągu 

lata więzienia, inż. Mac Donald na 2 la- 
i Cushny na wydalenie z granic ZSRR 

lat 5-ciu. 

W stosunku do dwóch pierwszych skazanych inżynierów angielskich zasto 

sowano tak łagodny wymiar kary z powodu braku bezpośredniego udziału w ak- 

tach sabotażu. 
Technik angielski Gregory został zwolniony z powodu braku dowodów. 

Wszystkim skazanym zaliczono więzienie prewencyjne. 

Po ogłoszeniu wyroku przewodniczący Ulrich polecił komendantowi warty 

wypuścić na wolność technika Siwerta i aresztować Thorntona. 

Wszyscy oskarżeni Rosjanie przyjęli wyrok z widoczną ulgą. jest to pierw- 

szy wypadek w dziejach sądownictwa sowieckiego tak łagodny wymiar kary. 

PANEGIRYK OBROŃCY 
NA CZEŚĆ G.P.U. 

Obrońca inż. Kotlarewskiego i Kutuzowej 
Libson przedstawia Kotlarewskiego jako ofiarę 
Mac Donalda, co zaś do Kutuzowej uważa, że 
jest ona winna co najwyżej niedoniesienia o 
przestępstwach, czego powodem był „kobiecy 
sentyment"'-— W zakończeniu mowy obrońca 
wnosi wyraźnie akcenty nacjonalistyczne. Sąd 
sowiecki nie potrzebuje Waregów — powiada 
m. in. Libson — i zakończył panegirykiem na 
cześć GPU, stojącego czujnie na straży intere- 
sów ZSRR. 

Obrońca inż. Monkhause'a zaznacza, że je- 
dynym dowodem — obciążającym jego klienta 
jest słynna lista szpiegowska, podpisana przez 
'Thorntona, którą sam prokurator obarczył su- 
mienie zeznającego. 

Po przemówieniach obrońców miał zabrać 
głos prokurator _ Wyszyński, który jednak 
zrzekł się repliki. 

„SKRUCHA* OSKARŻONYCH 
ROSJAN 

W ostatniem słowie oskarżeni Rosjanie po- 
kolei wyrażali „głęboką skruchę”, wskazując 
na swe szczere przyznanie się do winy i obie 
cywali poprawę. 

„JESTEŚMY NIEWINNI* 

Z wielką godnością zachowali się oskarże 
ni Ariglicy. nie wyłączając Mac Donalda. Prze 
mawiali oni po angielsku i korzystali z usług 
tłumacza. : 

Mac Donald oświadczył: „Jestem winien i 
nic nie mam do dodania". 

Ostatnie słowo oskarżonego Cushny'ego 
brzmiało: „Wobec świetnej obrony mam niewie 
le do dodania. Obrona zdruzgotała oskarżenie. 
Cały czas twierdziłem, że jestem niewinny. — 
Na sądzie winy mi nie dowiedziono i bez 
względu na wyrok wyjdę z sądu takim samym 
uczciwym człowiekiem, jakim tu wszedłem. 

Oskarżony Nordwall oświadczył, że mowa 
prokuratora bardzo go dotknęła. Interesował 
się on — mówił Nordwali — wyłącznie pracą 
i pracował uczciwie, zachowując lojalność wo 
bec państwą sowieckiego. Do Związku Sowie- 
ckiego ustosunkowywał się przychylnie, —co 
stwierdzają dokumenty, winy zaś nie stwierdza 
żaden dowód. 

Inż. Thornton krótko oświadcza, że jest nie 
winny. Świadczy przeciw niemu wiele poszlak, 
ale nie zasługują one na wiarę. 

MONKHOUSE OSKARŻA 
Dłuższe przemówienie wygłosił Monkhouse. 

Oświadcza on, że podczas mowy prokuratora 
dowiedział się jeszcze o jednem  oskarženiu, 
mianowicie, że zarzuca mu się oszukiwanie 
przedstawicieli rządu Jego Królewskiej Mości. 
Monkhouse odpiera zarzuty kłamstwa. Popełnił 
jedynie omyłkę co do czasu trwania badań, 
Była to omyłka spowodowana brakiem zegar- 
ka w więzieniu, gdzie oskarżony  orjentował 
się co do czasu według wywieszonej w celi 
listy podawania posiłków. W przerwach między 

  

badaniem sędzia śledczy jadł z nim obiad i 
rozmawiał. Oskarżony nie był zatem przekona 
ny, czy nie jest ta rozmowa dalszym ciągiem 
badania. Zarzut szpiegostwa oparty jest na do- 
kumencie, podpisanym przez Thorntona. Monk 
house oświadcza, że zna go od lat 22 i jest 
całkowicie przekonany, że nie byłby tego pod- 
pisał dobrowolnie. Dokument taki przez żaden 
inny sąd nie byłby uważany za dowód. 

W tem miejscu prezydent trybunału Ulrich 
przerywa pytaniem, skąd oskarżony wie, jak 
sąd traktuje ten dokument. 

Dalej Monkhouse kategorycznie zaprzecza, 
jakoby brał udział w robocie szpiegowskiej, -— 
Co do sabotażu oświadcza: „Dziwi mnie oś;. 
wiadczenie prokuratora, że interesy mojej tir- 
my kolidowały z interesami Związku Sowieckie 
go. To nie jest słuszne. Związek Sowiecki wi 

©+nien jest mojej firmie półtora miljona i. st. i 
mieliśmy pozatem widoki na dalsze obstalunki. 
Tem samem szkodząc Związkowi Sowietów, —- 
szkodziliśmy sani sobie, osłabiając wypłacat- 
ność tego kraju. 

Przewodniczący Ulrich przerywa uwagą, że 
sprawy cywilne nie są przedmiotem rozpatry- 
wanym przez obecny proces. 

Dalej oskarżony Monkhouse twierdzi, że nie 
dawał i nie będzie dawał łapówek. Prokura- 
tor oświadczył — ciągnie dalej Monkhouse — 
że moskiewska filja Metropolitain Wickers Co 
miała złe tradycje i że ja je przejąłem. Tytm- 
czasem, gdy obejmowałem posadę w Rosji, fi- 
lja moskiewska jeszcze nie istniała. Prokurator 
i GPU przejrzeli wszystkie księgi firmy, wszy 
stkie moje osobiste notesy i nie znaleźli nic o 
łapownictwie, W zakończeniu oświadcza, że 
nie ma nic więcej do dodania. Jest niewinny. 

OSTATNIE SŁOWO KUTUZOWEJ 

Prawdziwą niespodzianką było ostatnie sło- 
wo Kutuzowej. „żyję z własnej pracy już od 
lat 20, — oświadcza oskarżona — z czego 10 
lat pracowałam w służbie państwowej. Nigdy 
się nie sprzedawałam, jak to zarzuca prokura- 
tor, ani za puder, ani za perfumy, których ra- 
dal się zresztą nie wyrzekam. Specjalnie chcia- 
łam pracować u Anglików, bo byłam przemę- 
czona na posadzie państwowej. Pozatem wola - 
łam Anglików od Niemców i Francuzów, któ 
rych nie lubię". Dalej oświadcza oskarżona, że 
dla planu 5-letniego uczyniła więcej, anizeli 
wietu z tych, którzy noszą etykiety sowieckich 
urzędów. W Metropolitain Wickers pracuje od 
6 lat. Zbliżyła się do Anglików, nie mając in- 
nego wyjścia. Podczas służby w tej firmie nie 
chciano jej wynająć pokoju w mieście. Przyja- 
ciele i. znajomi bali się jej, a ci nieliczni, u któ 
rych bywała, nie spali po jej wyjściu po nocach 
i stawiali świece przed ikonarni, ażeby ustrze 

gły ich przed powtórną wizytą. Kutuzowa przy 
znaje się do wszystkiego, lecz to podobno, we 
dług jej słów, nie zmniejsza jednak jej winy. 

Gdy Kutuzowa skończyła przemawiać, sły- 
chać było wśród dziennikarzy na sali zdanie, 
że Kutuzowa zachowała się jak prawdziwy męż 
czyzna. Oświadczenie Kutuzowej rzuca bardzo 
charakterystyczne światło na stosunki, panują- 
ce w Sowietach. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
fs” RANUWICZE —. ul. Szeptyckiego-— A. Łaszuk, 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
tUNINIFC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 

Michalskiego. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. K 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, d 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. ž 

  

Premjer Prystor odjechał do Warszawy 
P. Prezes Rady Ministrów Aleksander 

Prystor odjechał we wtorek dnia 18 bm. 
o godz. 23,25 z powrotem do Warsza- 

wy. P. p. premjerostwo Prystorowie —— 
jak wiadomo — spędzili święta wielka- 
nocne w Borkach pod Wilnem. 

Pielgrzymka „Odrodzenia” u Ojca Świętego 
RZYM PAT. — Ojciec Święty przy- 

jął w sali tronowej pielgrzymkę stowa- 
rzyszenia akademickiego „Odrodzenie. 

W długiem, serdecznem przemówie- 
niu papież wyraził zadowolenie i ojcow 
ską radość z tak licznej reprezentacji dro 
giej jego sercu Polski, z którą łączą go 
szczególnie silne węzły. Podkreśliwszy 
potrzebę braterstwa, odczuwaną w obec- 
nym momencie historji świata, papież 2- 
świadczył, że dumny jest, iż wśród przed 
stawicieli licznych narodów obecnych w 
Rzymie na początku Roku Świętego, nie 
brak jest reprezentantów Polski, tej, któ 
rą Ojciec Święty poznał tak dobrze je- 
szcze jako nuncjusz w Warszawie. 

Następnie papież udzielił błogosła- 

wieństwa członkom pielgrzymki i Caiej 
Polsce, a w szczególności biskupom, kie- 
rowi świeckiemu i zakonnemu, rządzą- 
cym i rządzonym. 

Papież wysłuchał śpiewu „Boże coś 
Polskę", poczem pożegnał pielgrzymkę 
po polsku wypowiedzianemi słowami: -- 
„Niech będzie pochwalony jezus Chry- 
stus“. 

U roczyste błogosławieństwo 
Ojca św. 

CITIA DEL VATICANO. PAT. — 
Przy unoczystem błogosławieństiwie, udzie 
lonem przez Ojca Świętego z Bazyliki św. 
Pilotra, asystowało około 300 tysięcy osób. 
W samej Bazylice na sumie obecnych było 
60 tysięcy osób. 

Zjednoczenie szturmowców Nazi ze Stahlhelm. 
BERLIN PAT. W ciągu dnia dzisiej- 

szego Hitler i ministrowie Rzeszy wra 

cają z urlopów świątecznych. We środę 

odbędzie się posiedzenie gabinetu Rze - 

szy, na którem omówione będą między in 

nemi ważne kwestje z zakresu polityki 

zagranicznej. Wicekancierz Papen i mi- 

nister Goering złożą sprawozdania o wy 

nikąch rokowań rzymskich. 
BERLIN PAT. — W czasie świąt do- 

była się w Berzhtesgaden w Bawarji kon 

ferencja Hitlera z ministrem Seldtem. — 

Wobec przedstawicieli prasy Seldte 0š- 

wiadczył, że kierownictwo obu ugrupo- 

wań narodowych dołoży wszelkich sta - 

rań, aby zacieśnić węzły koleżeństwa 

między członkami Stahihelmu a narodo- 

wo-nacjonalistycznymi szturmowcatni. 

W ostatnich dniach krążyły w Berli- 

nie pogłoski, że Hitler ma objąć naczelne 

kierownictwo polityczne Stahlhelmu. 

PROF. FRANCK ZRZEKŁ SIĘ + 
KATEDRY 

BERLIN PAT. — Profesor uniwersytetu w 
Getyndze James Frank, laureat nagrody Nobla, 
za prace z zakresu fizyki eksperymentalnej, od- 
dał do dyspozycji pruskiego ministerstwa oświa 
ty piastowaną przez siebie dotychczas kated- 
rę. Franck, żyd z pochodzenia, brał udział ja- 
ko ochotnik w wojnie światowej, wałcząc na 
troncie od roku 1914 do 1918 i odznaczony 
został krzyżem Żelaznym pierwszej i drugiej 
klasy. ` 

W liście do rektora uniwersytetu w Getyn- 
dze Franck motywuje dobrowolne ustąpienie w 
sposób następujący: „My, Niemcy pochodzenia 
żydowskiego, traktowani jesteśmy jako cudzo- 
ziemcy i wrogowie ojczyzny. żądając od nas 
ażeby nasze dzieci wzrastały w świadomości, 
że nigdy nie będzie im wolno dowieść, że są 
Niemcami. Kto zaś brał udział w wojnie, otrzy 
mać ma zezwolenie na dalszą służbę państwo- 
wą. Odrzucam propozycję korzystania z tego 
przywileju." 

Dzięki proi. Franckowi, uczonemu o šwiato 
wej sławie i laureatowi nagrody Nobła, uni- 
wersytet w Getyndze uzyskał subwencję funda 
cji Rockiellera na utworzenie instytutu fizyki 
eksperymentalnej. Nagrodę Nobla Franck uzy- 
skał wraz z Gustawem Hertzem za badania nad 
budową atomów i molekuł. 

Demonstracje antypolskie w Niemczech 
BERLIN PAT. — W czasie świąt wielkanoc 

nych odbyły się w Sztumie i Szczecinie ma- 
nifestacje o charakterze antypolskim. W Sztu- 
mie na zgromadzeniu publicznem, w  którem 
wzięły udział m. in. oddziały szturmowe oraz 
związki ojczyźniane, wygłosił przemówienie in 
spektor partji narodowo - socjalistycznej na 
Prusy Wschodnie Dargel, który w niezwykle 
gwałtowny sposób wystąpił przeciwko Polsce, 
powołując się na „misję cywilizacyjną Zakonu 
Krzyżackiego". 

W Szczecinie obradował Kongres  Grenz- 
kampibundu. Przemówienie wygłosił poseł do 
Reichstagu Kasche, poczem zebranie złożyło 
przysięgę, że ziemie wschodnie muszą powró- 
cić do Rzeszy. 

NAPAD HITLEROWCÓW NA ROBOT- 
NIKA—POŁAKA 

LIPSK PAT. — W Zwenkau koło Lipska 
bojówka hitlerowska napadła brutalnie na jed- 
nego z miejscowych robotników polskich, któ 
rego dotkliwie pobito i obrzucono stekiem wy 
zwisk. W Bitteriełd aresztowano bez powodu 
na zasadzie ustawy o ochronie państwa i naro 
du robotnika polskiego Jana Urbanika. Jest to 
już 49-ty wypadek pozbawienia bez jakiejkol- 
wiek przyczyny wolności osobistej obywatela 
polskiego. Konsul polski interwenjował u właś 
ciwych władz policyjnych, domagając się uka- 
rania winnego i zwolnienia Urbanika. 

LIPSK PAT. — Liczba obywateli polskich 

wyznania mojżeszowego bezprawnie i bez po 
wodu wziętych do aresztu ochronnego doszła 
w Saksonji do cyfry 48, przyczem znaczna 
część na skutek energicznych zabiegów konsu- 
latu połskiego w Lipsku wypuszczona została 
na wolność. 

BERLIN PAT. — Sąd specjalny skazał dziś 
komiwojażera - żyda Hermana Beera, obywate 
la polskiego na 10 miesięcy więzienia za rozpo 
wszechnienie wiadomości o aktach teroru prze 
ciw żydom w Niemczech. Na taką samą kare 
skazana została obywatelka rosyjska: Szumietki 
nowa, która miała opowiadać, że była świad- 
kiem, jak wykłuwano oczy pewnemu żydowi w 
Berlinie. 

SKUTECZNA INTERWENCJA 
KONSULA POLSKIEGO 

LIPSK PAT. — Rada miejska m. Lipska cd 
mówiła wszystkim obywatelom połskinm wyzna- 
nia mojżeszowego stoisk na tegorocznych tar- 
gach wiosennych. Jest to już czwarta z rzędu 
odmowa władz niemieckich w odniesieniu do 
jarmarków, jakie rozpocząć się mają w dniach 
najbliższych. Fakt ten głęboko dotknął kupców 
polskich, dla których udział w jarmarkach jest 
dziś jedynem bodaj źródłem dochodu. Szereg 
rodzin żydowskich popadł z tego powodu w 0- 
gromną nędzę. Konsul polski interwenjował w 
tej sprawie u nadburmistrza, uzyskując zapew 
nienie cofnięcia tego zakazu. — Wiadomość tę 
przyjęli żydzi z prawdziwą ulgą. 

  

Międzynarodowe zawody hippiczne w Nicie 
W Nicei rozpoczęły się międzynarodowe za- 

wody hippiczne z udziałem zawodników 3 
państw. Z Polski bierze udział w zawodach 5 

  

Sytuacja na kolei wsch.-chińskiej 
OBAWY SOWIECKIE WOBEC AKCji 

JAPOŃSKIEJ 
MOSKWA PAT. — Urzędowo komu- 

nikują, że w związku ze wzbudzającą 0- 
bawy sytuacją na kolei wschodnio - chiń 
skiej zastępca komisarza spraw zagrani- 
cznych Karachan zaprosił 16 bm. amba- 
sadora japońskiego w Moskwie Ota i 
złożył mu oświadczenie, w którem zazna- 
czył między innemi, że od chwili powsta 
nia koniliktu japońsko - chińskiego rząd 
japoński niejednokrotnie składał zapew - 
nienia, że interesy ZSRR na kolei wschod 
nio - chińskiej nie poniosą uszczerbku, 
a zatem japonja przyjęła odpowiedział- 
ność za wszelkie ewentualne szkody, ja- 
kie mógłby ponieść ZSRR. W działalno- 
ści władz mandżurskich i japońskich do 
radców, a także władz ściśle japońskich 
miały miejsce wypadki, które wytworzy- 
ły poważną sytuację na kolei wschod - 
nio - chińskiej. 

Rząd sowiecki wyraził obawy nietyl- 
ko o stan kolei, ale uważa również, że po 
wyższa działalność ma na celu dalsze za- 
ostrzeżenie sytuacji drogą sztucznego 
stworzenia konfliktów w poszczególnych 

kwestjach. Komunikat wymienia szereg 
taktów, jakie zaszły na kolei wschodnio › 
chińskiej, jak sprawę wagonów, parowo 
zów, napadów na obywateli sowieckich, 
a nawet stosowania tortur przez żandar- 
merję w stosunku do obywateli sowiec- 
kich. 

Karachan prosił ambasadora o jak 
najrychlejszą odpowiedź na powyższą de 
klarację, co ambasador japoński przy- 
rzekł uskuteczuić po niezwłocznem sko- 
munikowaniu się ze swoim rządem. 

SAMOLOTY JAPOŃSKIE W POBLIŻU 
PEKINU 

PEKIN PAT. — Aeroplany japońskie 
pojawiły się dziś rano ponad miastem 

Turg-Czau položonem 0 12 mil na 
wschód od Pekinu. Aeropiany rzuciły kil 
kanašcie bomb, które upadły jednak po- 
za miastem, nie wyrządzając poważniej- 
szych szkód. 

ZWOLNIENIE INTERNOWANYCH 
OFICERÓW CHIŃSKICH 

MOSKWA PAT. — Dziś rano przy- 
było do Moskwy 66 oficerów chińskich, 
w tem 5 generałów, internowanych do- 
tychczas w Tomsku. Przeszli oni grani- 
cę sowiecką w końcu ubiegłego roku po 
rozbiciu ich oddziałów przez Japończy- 
ków. Chińczycy po południu wyjecha!i 
specjalnym pociągiem do Warszawy, — 
skąd udają się w dalszą drogę na za- 
chód. W kołach zbliżonych do ambasa- 
dy japońskiej w Moskwie zwolnienie in- 
ternowanych oficerów chińskich uważa- 
ne jest za demonstrację wobec |aponiji.. 

oficerów i 12 koni. 
W pierwszym dniu rozegrano trzy konkurs 

Konkurs 1-szy o nagrodę Kosaikotu załędzyna. 
rodowych zawodów wojskowych, dla koni, któ 
re w Nicei wygrały 3 tysiące złotych i wię- 

cej. Pierwsze miejsce zajął zawodnik belgij- 
Ski. Mjr. Królikiewicz na „Milordzie" zajął 

miejsce czwarte. Konkurs dła koni które wygra 
ły mniej miż 2 tysiące zł. Połacy nie obsadzali. 
Konkurs trzeci dła koni i jeźdzców debiutan- 
tów, wygrał Włoch. Z Polaków por. Ruciński 
na koniu „Reszka* zdobył wstęgę honorową. 

W drugim dniu zawodów rozegrano kon- 
kurs o przechodni puhar księżnej d'Aosta. — 
Pierwsze miejsce zajął jeździec hiszpański. —- 
Z Polaków Kulesza na koniach „Doneuse* i 
„Nida“ zdobyl trzecią nagrodę, a Szosland— 
dziewiątą, Królikiewicz — wstęgę honorową, a 
Ruciński — wstęgę zwykłą. 

W trzeciw dniu zawodów rozegrano kon- 
kurs potęgi skoków i szybkości o nagrodę 
przechodnią armji polskiej. Pierwsze miejsce 
zajął po raz pierwszy Francuz por. Bizard. — 
KOZZEJ na „Milordzie* zdobył 8-mą nagro- 

©. 
  

Deficyt budżetowy Włoch 

RZYM. PAT. — Przewidywany е )- 

cyt budżetu piństwa w roku 1933-34 wy- 

niesie 3.088 miljomów: lirów. Płodezas gdy 

w: moku 1932 na 1933 deficyt! określony był 

nia 1,412.710 (tys, zaś na rok 1931-32 — 

424017 tys. lirów, 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Msjz 3 
WOŁOŻYN — 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

     

  

   

OrRZ 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

TELEGRAMY 
NOWY MINISTER POCZT I TELEGRA- 

FÓW PPŁK. EMIL KALIŃSKI 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Poi- 
skiej na wniosek prezesa Rady  Minist- 
rów mianował p. Emila Kalińskiego. 
ppłk. W. P. ministrem poczt i telegra- 
fów. 

Nowomianowany minister poczt i te 
legrafów w obecności prezesa Rady Mi- 
nistrów złożył na Zamku na ręce Pana 
Prezydenta R. P. przysięgę. 

WZNOWIENIE PROCESU 
RUSZCZEWSKIEGO 

WIARSZAWA. PAT. — W dmiu 18 b. 
m. w Sądzie Okręgowym wznowiono (po 

przerwie proces przeciwko Ruszezewskie- 

ferował, że ido sądu wpłynął lis: 
premjera prof. Bartila z prośbą nania 
go ma świadka. Z uwagi, że pnof, Bartel 
może wyjaśnić ważne dla sprawy, okolicz- 
ności przekroczeń budżetowych, sąd po- 
stamowił wezwać prof. Bartla ma dzień 20 
kwietnia do Wamszawy. 

LIKWIDACJA ZATARGU W FABRYCE 
JEDWABIU W TOMASZOWIE 

ŁÓDŹ. PAT. — W wymiku trzydnio- 
wych. pertraktacyj między pnzedstawicie- 
dami tomaszowskiej fabryki sztucznego je 
dwłabiu w. Tomaszowie Mazowieckim, zw. 
zatwodowego „Praca* i delegatami! mobot- 
ników fabrycznych pnzy udziale władz ad- 
mijniistracyjnych podpisano ostateczną u- 

mowę, likwidującą zatarg. Dottychczaso- 
wie płacie zostaną iobniżonie od dnia 20 bm. 
o 5 do 8 procent, zamiast proponowamych 
poprzednio przez dyrekcję 12 procent. 

TRAGICZNE ZAJŚCIE NA WESELU 

LUBLIN. PAT. — W czasie uczty we- 
selnej му mieszkaniu państwa Komorow- 
skich wydamzył się nieszczęśliwy wypadek. 
Miamowiicie 8-klasista miejscowego gimna 

zjum, Hemryk Górecki, pokazując profeso- 

rowii bejże szkoły Zygmuntowi Wąsowiczo- 
wi wewiolwer, nieumyślnie strzelił Kula 
zraniła Wąsowiicza ciężko iw! brzuch. Spraw 

ca posinzelenia tak przejął się wypadkiem, 
że popełnił samobójstwo. 

WYNALAZEK INŻYNIERA - POLAKA 

W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. — (Prasa amery- 
(kańska poświęca wiele miejsca wynalazko 
wi polskiego inżymiera; Stefana Zanda, pra- 
cującegó w labonatonjum (mw. Brooklymie.— 
Wymiadazek Zandy polega ma tem, że ab- 
sobuje hałas, spowodowany hukiem mo- 
toru spalinowego. Inż. Zand wynalaz: spe- 
cjalny matierjał absorbujący, którym wy- 
kłada się ściamy, kabiny samolotu. 

MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
OFTALMOLOGÓW 

MADRYT. PAT. — Otwarto tu uro- 
czyście międzynarodowy (kongres oftalimo- 
logów. W skład delegacji polskiej wcho- 
dzą: prof, dr. Szymański, jakio przewodni 
czący, oraz Lianuber, Abramowicz, Klar | 
Gajpszewiczowa. Na posiedzeniu inaugura- 
cyjnem wygłosił przemówieniie w imienin 

okulistów, słowiańskich prof. Szymański, 
były manszałek Senatu. 

ZGON OJCA PICCARDA 

ZNRYCH. PAT. — W Lozannie zmarł 
93-letni pnofesor Jiules Piceamd, ojciec zna 
mego uczonego, badacza stnatosfery Augu- 
sta Piecarda. Zmarły był miele lat profe- 
sorem chemji na uniwersytecie w Bazylei, 
gdzie dokonał szeregu odkryć. 

Ulgi taryfowe dia ziem. 
północno-wschodnich 
Międzyministenjalma: Komisja Taryfo- 

wa: na posiedzeniu w dniu 12-go kwietnia 
br., rozważała wjiioski w sprawie regjo- 
malinych ulg taryfowych dla: Ziem Półmoc- 
no-Wischodnich,  wiysunięte przez Izbę 
Przemysłowo - Handlową w Wilnie. Co do 

szeregu artykułów, wywożonych z tego te- 
menu, jak i igo do miektóryich miiezbędnych 
surowców, sprowadzanych prizez przemysł 
tych ziem, Komisja uchwaliła zniżki ta- 
ryfowe, powodując się względami ma o- 
gólmą miiezwiykle miepomyślną sytuację g0- 
spodarczą, a specjalnie ma miekonrzystne 
położenie geograficzne tych ziem. W szcze 
gólności Komisja postanowiła przyznać 5- 
proc. zniżkę dła materjałów. tartych ii cio- 
samych, eksporiiowanych z terenu wioje- 
wództw północno - 'wschodhiich przez Gidy- 
mię i Gdańsk, oraz dla materjałów Фал- 
fych, wysyłamych z tegoż terenu na rynek 
krajowy na odległość ponad 300 km. Spra- 

wy ulg taryfowych, mienozstnzygmięte 0- 
stateczniie ma tem posiedzeniu, mają być 
jeszcze dodatkowo zbadane. 

Wileńska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskie] 

  

  

mkaże się w czasie najbliższym 
w wydanin ksiąłkowem, 

ч 
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SILVA RERUM 
PRECZ Z MĘŻCZYZNAMI! NIECH ŻY- 

JĄ KOBIETY! 
Kurjer Polski (105) w šwiątecznyin 

numerze zamieścił artykuł, którego sam 
tytuł budzi dreszcze w szeregach przed- 
stawicieli płci brzydkiej: 

„Czy mężczyzna skończył się już o- 
statecznie?' Pisze, naturalnie, niewiasta.. 
Stan obecny — to stan zażartej walki: 

Kobieta stała się dziś dla mężczyzny po- 
ważną konkurentką na wszystkich niemal po- 
łach jego działalności, więc zwalcza się ją czę 
sto wszelkiemi sposobami, niebardzo idealisty- 
czne pobudki pokrywając „interesującemi" ogól 
nikami. Czyż można się np. dziwić, że adwo- 
kat, któremu koleżanka — adwokat odbiera 
klijentelę, zaczyna dużo i szeroko opowiadać 
0 nieudolności, a zarazem zachłanności kobiet? 
"Tak się przecież na przestrzeni wieków robiło 
i mówiło zawsze. Walka o chleb jest walką 
zawsze bardzo ciężką. Jak zawsze w życiu, 
zwyciężą tu nie wzniosłe hasła, ale sprawność 
zawodowa. 

Kto zwycięży w tej walce? — bru- 
talny mężczyzna, czy też anielska nie- 
wiasta?.. Ale... Jak tam jest z tą aniel- 
skością? 

U kolebki ruchu ieministycznego, wyobra- 

żano sobie mianowicie, iż kobieta, zdobywszy 
równouprawnienie, wypełni jakąś misję  dzie- 
jową, że zainauguruje nową, lepszą erę Tudz-- 
kości. Tak się nie stało, bo się stać nie mo- 

gło. Kobieta zdobywszy prawa, okazała się wia 
śnie w całej pełni człowiekiem; pokazała, że 
umie, zębami i pazurami walczyć o to, co 
zdobyła, że umie, bo musi walczyć siłą, podstę- 
pem, intrygą, że jest taką samą realistką w naj- 
gorszem tego słowa znaczeniu, jak i jej męski 
kolega, że jest tak samo wyrachowana, zimna, 
rzeczywista, że jest właśnie tak samo człowie- 
kiem... I dlatego możeby już był czas przestać 
mowić o szłachetności i lepszości kobiet -— 
przestać o tem mówić, bo i tak już nam nie 

uwi S 4 ° +“ 

Walka zębami i pazurami, — siłą, 
intrygą, podstępem. Racja, racja!.. Szcze 
gólnie te-dwa ostatnie sposoby walki sto 

sują niewiasty tak chętnie... Niektóre 

przynajmniej... Drogę kobieciel... Kobie 

cie — człowiekowi — czyli dymisjowa- 

nemu aniołowi!.. : 

Są kobiety — zawsze będą — dla których 

miłość będzie alią i omegą życia — są inne, 

które nie mogą żyć bez dzieci, inne wreszcie, 

dła których praca naukowa, czy zawodowa -—— 

jest wszystkiem. Zostawmy im swobodę wybo- 

ru i przestańmy sobie i im zawracać głowy 

banialukami o potrzebie przezwyciężenia miło- 

ści czy mężczyzny — tak się naprawdę mó- 
wi na zebraniach kobiecych — przestańmy two 

tzyć specjalne komitety kobiece, międzynaro- 
dowe i narodowe stowarzyszenia kobiece — 
wystarczą stowarzyszenia ogólne, w których 
kobiety pomieszczą się doskonale. 

A jeżeli nasze feministki chcą naprawdę 
coś zrobić dla swych „sióstr — niech się zaj- 
mą „przedewszystkiem takiem ich przygotowa- 
niem do życia, aby pod każdym względem 
stanęły w niem je i śmiało, zbrojne w 
umiejętność wykonania obranego zawodu, ro-- 
zumiejące, że czeka je w życiu dobro i zło, 
wielkie uczucia i wielkie zawody — tak, jak 
kazdego dojrzałego człowieka. * 

Niewiasty nie na žarty zaczynają гу- 
walizować z mężczyznami. Któżby np. 
przypuszczał, że nawet w tak typowo inę 
skim zawodzie, jak marynarka, znajdą się 
kobiety? Ale już mamy uroczego kapi- 
tana żeglugi morskiej!.. 

Gazeta Polska (106) podaje wywiai 
z tym kapitanem, p. Jadwigą Ossowskę- 

Wolifową: 
Pierwsza i jak dotychczas jedyna Polka 

dyplomowany kapitan żeglugi morskiej p. Ja- 
dwiga Osowska-Wolifowa bynajmniej nie wy- 
gląda na „wilka morskiego". jest bardzo miłą 
blondynką i jako harcerka nie pali nietylko taj 
li, ałe i papierosów. я 

— Jak się to stalo, že zostala pani kapita- 
nem — zapytujemy p. Wolifową. 

— Wychowana na wsi położonej daleko 
od wybrzeży morskich — opowiada p. Woliio- 
wa — a słysząc i czytając tyle czarujących 
opowieści o morzu i podróżach morskich -— 
postanowiłam w marzeniach moich dziecinnych 

zostać... żeglarką. 
Marzenia te niedługo miały się spełnić. Los 

zrządzii, że zamieszkałam w Warszawie. Tu 
wstąpiłam od sekcji żeglarskiej AZS-u. Pierw- 
sze swoje „kroki* — żeglarskie stawiałam na 
Wiśle, odbywając w miłem towarzystwie ko- 
leżanek i kolegów dłuższe wycieczki, oraz bio 
rąc udział w regatach żeglarskich. 

— Kiedy pani zdobyła stopień kapitana? 
— W 1932 r. PUWF zezwolił już na ой- 

cjalne kształcenie się kobiet w ośrodku — тог- 
skim. Mając dyplom sterniczki, wzięłam udział 
w wyższej grupie kursu, po skończeniu które- 
go mogłam już przystąpić do egzaminu na ka- 
piana yachtowej żeglugi morskiej. 

— Jakie są pani zamierzenia na przysz- 
łość? 

— Projektów mam mnóstwo, czy jednak 

  

PO ŚWIĘTACH 

Jesteśmy wiięc znawu ma sali sądowej. 
We witorek wielkanocny, dzisiaj właśnie 
6-ty tydzień pnocesu Głorgomowej. Wszys- 

cy są już tym procesem niesłychanie prze- 

męczeni i gdyby mie częste pauzy, miktby 

poprostu mie wytrzymał takiego wysiłku 
mierwów: i zdrowia. Tembardziej ugina się 
pod ciężarem procesu Sama oskarżona, 

która coraz gorzej wygląda, z każdym 
dniem jest coraz bledsza i mizerniejsza ; 
kości policzkowe eoraz bandziej występują 
jej na iimarzgy, Z danmej pięknej Dalma- 
tyki pozostał już ityllko cień. 

IZainiteresowianiie procesem wzmogło się 
zmłacznie. — Ławy dziennikarskie szczelnie 
pnzepelnionie. Zjechalli się owi: pnzedstawi- 
ciele prasy. Po idługiej miieobecności zja- 
wiła się pami Irena Krzywileka. Przyszła 
też oczywiiście pami Elliea Kem, która dziś 
ramio pnzyleciała samolotem z Warszawy. 
Pod jej adresem przychodzą wciąż jeszcze 

prima-aprillisowe pocztówki z iokropniemi 
nfzerumkami. Obelżywe listy przyjchodzą 
też do obrońców całemi masami. 

Pierwszy zjawia Się rano ma sali moz- 
praw zmany juž diobnze prof. Olbrycht. — 

Dziś będzie składał wyjaśnienia o amali- 
zach krwii. Uljazcniy ten. więe mozstawia mia 
stołach szereg przynządów, aparatów nau 
kowych, próbówek, preparatów. Zjamiał 
się też skomplikowany miknoskekitroslkiop 
i mėw po chwili salla sądowa zamienia się 
w wielkie labomatorjum  bakterjologiczne. 
Jesteśmy też dziś pod zmalkiem bakterjo- 
logii i chemii. 

SŁÓWKO O RZECZOZNAWCACH 

Tluž to już mzeczozmaweów prezxiinięło 
się w tym przewlekłym procesie! Słucha- 
nio biegłych ma! wiajdnobniejsze szczegóły i 
szczególilki. Zezmawali nzeczoznmawcy ze 
Lwiowa, (Krtalkowia,  [Wfalriszawiy.  Zezmiajniia 
ich najczęściej pozostawały ze sobą w ntuj- 
bardziej jasikrawej  sjpnzecznłości, talk że 
kiomiec kcńeórwj sprawa zamiast wyjaśniać 
się, coraz bandziej zaciemniała się i gmat- 
wała. * 

Duże nadzieje pokładano w zeznaniach 
prof, Hirszfelda z Warszawy, światowej 
sławy uczonego w  dziedzimie ustalania. 
grup krwi. Oto zjawił się dzisiaj teu u- 
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Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

czony, złożył swioje 'obszerne expose i te- 
raz w mezulitacie mie jesteśmy anii o odno- 
binę mądrzejsi.  Temoramus, ignonabimus 
— mie wiemy i nie dowiemy się chyba pra 
uhły w tym procesie. Sjpierają się między 
sobą anjzmakomitsi uczeni o każdą plamkę 
krwi, o każdy Яеар ma futrze; jeden 
zbija wywiody drugiego, jeden zarzuca dru 
giemu zastosowajnie fałszywej metody iba- 
dań. Słuchająe tych uczonych wykładów, 
biedny sędzia przysięgły, który ma wydać 
sąd o sprawie wedle swiego sumienlia, mu- 
gi sobie jednak powiedzieć w duchu słoxta- 
mi z „Fausta“: 

Da steh' ich num, ich, ammer Tor, 
Und bin so klug, als wie zuvor. 

(Stoję oto ja, głupi mędrzec i jestem 
talk madry, jak byłem przedtem). 

ZEZNANIA INż. ŻMIGRODA 

Najpierw: stanął dziś przed sądem mło- 

dy jeszcze i przystojny inż. Żmignod, dy- 
frekitor Państwiewego 
Środków Żywmości z Wanszaiwy. (Pod jego 
(to kierunkiem fachowym przeprowadzali 

Ibaddania: dowodów rzeczowych  słuchani 
już poprzednie. chemicy Szymczyk i Le- 
wandowiski, którzy, jak wiemy, niezbyt się 
(dobrze spisali w tym procesie. Idh przeło- 
žomy. biemze w lobnonę swoich młodszych 
iwkpółpracowmików, wystawiając im miaj- 
lepsze śn/iadectwio. Inż. Żmiigried szczegó- 
łowo pnzedstawia wymiki badań śladów 
(krwi wia fufinze, nia ichusteczce, w wyskro- 
binach muru, kawiałkach dnzwii itd. Ogra- 
miieczamio się tylko do stwierdzemiia obecno - 
Ści krwii i mozezniamia w drodze chemicz= 
mej, czy tto krew (ludzka, czy mxjierzęca. 
Petem już dallsze badaniia prowadził pmo£. 
Hinszfeld «dla ustalenia przymależniości @а- 

mej plamy do grupy A, względnie zero. = 
MW neznlltacie w zakładzie inż. Żmiigroda 
stwiiesdzionio plamy: knwi ma. futnze Głorzgu- 

młowejj, mia dole rękawia i na gónze prawie 
ramienia, ma: podiszewiee, madtle ślady krwi 
ma, chustieczee, zmalezioniej w piiwnicy. Nia 
tle mryjaśnień rzeczoznawcy wywiiązuje się 
dluższa wymiana zdań między prokuratto- 
rem a obroną, która przybiera chwinan:. 
dość losttry chamaktter. \ 

WYKŁAD prof. HIRSZFELDA O KRWI. 
Zikolet: . słuchany jest prof, Ludwik 

Po walnym zjeździe ZASP. 
ZASP — NIE BĘDZIE NADAL PROWADZIŁ 

TEATRÓW. 

Ostatni zjazd delegatów ZASP-u powzial 
ważną uchwałę, dotyczącą teatrów  związko- 

wych. Mocą tej uchwały ZASP. w przyszłym 
sezonie teatralnym nie będzie zupełnie prowa- 

dził teatrów. 

Forma organizacji teatrów na terenie Rze- 

czypospolitej, czy to na zasadach  zrzeszenio- 

wych, czy to na zasadzie spółek z 0.0., czy też 

na zasadzie jednostkowego kierownictwa, bę- 

dzie każdorazowo uzgodniona z Zarządem G'- 

wnym ZASP. 

J] PAWŁOWSKI — SKREŚLONY Z LISTY 

CZŁONKÓW ZASP-u. 

Pomimo orzeczenia prokuratora, że  dzia- 

lalnošė ; ayr. zarządzającego ZASP-u nie 

nosiła cech przestępstwa, jednak walny Zjazd 

delegatów ustalił wyraźne działanie J. Pawłow- 

skiego na szkodę Związku artystów Scen Pol- 
skich, Organizacja ta poniosła bardzo poważ- 

ne straty, sięgające przeszło 600 tysięcy zł. Pu 
długotrwałych naradach, podczas których był 

przesłuchiwany J. Pawłowski, — zarówno k>- 

TTD PAPESSA LBS 

zostaną zrealizowane — trudno coś o tem po- 
wiedzieć. Po pierwsze chciałabym odbyć jakąś 
podróż żeglarską do dalszych krajów europej- 
skich. 

— Czy tylko z załogą kobiecą 
— No no. jest nas obecnie w Polsce 

około 20 żeglarek, z których zrekrutować mo- 
żna świetną załogę yachtową. Jeśli zrobimy 
wyjątek, to tylko dla naszych mężów — koń- 
czy z uśmiechem pani kapitan Wolifowa. 

Czy mężowie pań marynarek (bo jak 
je należy nazywać?) skorzystają z ponęi 
nej propozycji odbycia podróży morskiej 
na statku, kierowanym przez niewiasty, 
— narazie niewiadomo!.. Lector. 

га ponuremi kulisami 
To, co się dzieje, na procesie angiel- 

skich inżynierów w Moskwie, nie da się” 
porównać do procedury procesów 
państw kapitalistycznych. Zresztą, byliś- 
my na to przygotowani. Aparat sądu w 
Sowietach jest specjalnie przystosowany 
do wspaniałych inscenizacyj. Takich in- 
scenizacyj mieliśmy już kilka. Samooskar 
żanie podsądnych jest nazbyt wyraźne. 
Dziecko zrozumie, że w tym wylewie 
skruchy, niema ziarnka szczerości. Przy 
mus, teror. Wszystko dzieje się według 
zgóry uplanowanej reżyserji. Jednakże w 
niektórych wypadkach jesteśmy wprost 
zaskoczeni, w labiryncie sprawozdań z 
procesu, w stenogramach, które się prze 
dostają do. nas, w chaosie zeznań, sprze- 
czności doprawdy trudno się jest poła- 
pać, Każdy sąd sowiecki zgóry postana- 
wia o winie oskarżonych: Trybunał „I u 
du Pracującego“ nie może się mylić! My, 
ze swej strony zgóry przesądzamy o fał- 
szywej inscenizacji i terorze GPU. Nie 
możemy się jakoś porozumieć. Tyimcza- 
sem proces toczy się dziwną koleją. Ze- 
znania oskarżonych wydają się jakoś nie 
samowite. 

Oczywiście gwałtowne samooskarże- 
nie obywateli SSSR w tym procesie, nie 
może budzić zaufania. Żaden normalny 
człowiek nie będzie sobie zakładał pętli 
na szyję i osobiście ją zaciągał. Musieli 
mu to w jakiś sposób „wytłumaczyć, 
coś obiecać, coś, czego się w Sowietach 

z reguły nie dotrzymuje. Zapewne — ży 
cie. To jest więcej niż tradycyjne „pói- 
królestwa” z bajki. Ale również zeznania 
Anglików, obywateli brytyjskich, są nie- 
logiczne, niezrozumiałe. Ktoś skory do 
syntetyzowania zjawisk mógłby w tym 
wypadku wyrzec z patosem: niezbadana 
jest psychika rosyjska!. Ktoś, ktoby nie 
wiedział, że ma do czynienia z rodowi- 
tymi Anglikami. 

Więc Mac Donald, jak to wiemy ze 
sprawozdań, płaszczy się, histeryzuje, za 
łamuje się. Ale nawet w tem załamaniu 
psychicznem, nie możemy znaleźć punk- 

tu oparcia dla logicznych wniosków. Te- 
ror GPU? — Takby wyglądało, skotc 
odwołuje swe zeznania dane na śledztwie 
pierwiastkowem. «Inżynier Thornton rów 

nież to czyni, i... brakuje kropki nad tem 
1. Odwołują, ale twierdzą, że GPU ni. 
wywierało na nich nacisku. Więc co to 
znaczy. Sam fakt odwołania zeznań, nie 
może usposabiać przychylnie władz so- 
wieckich, mogliby dodać coś jeszcze, ska 
ro już się zdecydowali, ale tego się boją, 
nie dopowiadają. Czasami się wydaje, że 
straszliwe metody sowieckich czeka, po 
części należeć muszą do legendy. Czasa- 
mi jednak nabieramy przekonania, że są 
one bardziej niezwykłe i bardziej tajem 
nicze, niż o tem mówią wszyscy „niewo- 
zwraszczency“ i „razobtaczitieli“ razem 
wzięci... 

Jeden z dziennikarzy angielskich pu- 

  

misja, jak i walny zjazd delegatów ZASP, 
uchwalił skreślić raz na zawsze z listy człon- 

ków organizacji p. Pawłowskiego, bez prawa 

rekurpu na walne zjazdy. 

Jednocześnie polecono Zarządowi Główue-- 
mu poszukiwać sądownie od p. J. Pawłowskie- 

go dotychczas ujawnionych i mogących oka- 

zać się w przyszłości, — należności związko- 

wych. 

WŁADZE ZASP'u 

Honorowy przewodniczący Związku arty- 

stów Scen Polskich i honorowy członek kapi-* 

tuły członków zasłużonych p. Józef Šliwicki, 

wybrany został jednogłośnie na walnym zje- 

ździe delegatów na przewodniczącego Związku 
któremu udzielono specjalnych uprawnień i peł 

nomocnictw. 

Ponadto do zarządu głównego wybrani 20- 
stali: p.p. Freszel, Bonecki, Popowski, Wron- 

cki, Ziembiński, Janowski Maurycy, Chmielew- 

ski Tadeusz, Sulima Helena. 

Na zastępców powołani zostali: p.p. Stroń 

ska, Dardziński, Pony, Poreda, Palewicz, Halicz, 

Żelski i  Minowicz. 

KANDYDATURA WACŁAWA NOWAKOW- 
SKIEGO W WILNIE. 

Wybitny działącz teatralny, były dyrektor 

teatru Polskiego w Katowicach, a ostatnio arty- 

sta teatru krakowskiego, Wacław Nowakowski 
składa swoją kandydaturę na prowadzenie w 

przyszłym sezonie teatru dramatycznego w 

Wilnie. 
Wacław Nowakowski, oprócz wybitnego 

talentu dramatycznego, obdarzony jest wiel- 

kiemi zdolnościami reżyserskiemi i  insceniza- 

torskiemi. Wacław Nowakowski posiada ponoć 

w sferach kierowniczych ZASP-u nieograniczo- 
ne zaufanie. 

blikuje obecnie w Londynie kolejne rewe 
lacje o metodach GPU. Był sam ongiś 
członkiem koiegjium tej instytucji. Rewe- 
lacje z okazji procesu są na czasie. 

Zesłany do Archangielska za jakieś 
przewinienia natury służbowej, odzy- 
skał zaufanie władz sowieckich i poru- 
czono mu współdziałanie z inscenizacją 
procesu przeciwko kilku studentom nie- 
mieckim. Jeden z Niemców siedział w 
więzieniu na dalekiej północy. Był abso- 
lutnie niewinnym. W jaki więc sposób 
zmusić go do obciążających zeznań? Set 
ki sposobów. Wsadzono naprzykład do 
pokoju o dwóch piecach. Palono w oby- 
dwóch. Gorąco straszne. Męczyło go pra 
gnienie, zlewał się potem. Damy ci pie, 
powiadano, jak się do wszystkiego przy- 
znasz. Nie przyznawał się. Więc za całe 
pożywienie służyć mu miały śledzie. Bie- 
dny chłopak, omal nie dostał obłędu. W. 
końcu urzędnik śledczy przyniósł mu wo 
dy. Oczywiście podpisał zeznanie odeń 
wymagane, tak, jakby podpisał każde in- 
ne. Rozstrzelano go później. 

„W innym wypadku — pisze obecny 
dziennikarz angielski — udawałem z po 
wodzeniem szpiega polskiego, obiecując 
różne dogodności, o ile przystanie do wy 
wiadu polskiego. Udało się. Człowiek ten 
doprowadzony był do tego, że gdy żona 
otrzymała pozwolenie na widzenie męża, 
on jej nie poznał: odpowiadał stereoty- 
powem: wszystko powiedziałem, nic wię 
cej nie wiem”. 

Czy podobne metody stosowane by- 
ły w stosunku do inżynierów  angiel - 
skich?. Nic konkretnego narazie o ten 

Imstytutu Badamia с 

Hirszfeld. Jest to starszy już mieco pam, 
dość otyły, o bujnej siwiej czuprymie. Wy- 
znłamie posiada rzymsiko - katolickie, skła- 

da pnzysięgę ma kmzyż. Zapyłtany 0 wynik 
swoich badań, prosi pmof. Hirszfeld prze- 
wiodłniczącego, aby, zanim da odpowiiedź 

ma to pytamie, wyłożomio sędziom prizysię- 
głym zasady prób krwii, by mógł wyświe- 
iliė stmomię naukową. (Przewodniczący mie 
Sprzeciwia się, pnosi jednak, aby prof. 

Himszfeld pnzedsitawił spraiwię tę o tyle po- 

pulacjnie, aby: łatwa: była do zrozumienia 
wszystikiim, a zwłaszcza sędziom przysię- 

głym, kitórzy wr tej 'dziedzinie nie są fa- 

chowicami. (W! rezultacie prof. Hirszfejld 
wygłasza długi, bamdzo uczomy wywód, po- 

party mnóstwem cytat z dzieł naukowych, 

kitóre to dzieła przedkłada trybuniałorwi. 
. Sprawy (te są zby tnudne, zbyt skompiiko 

   wianie, byśmy je tutaj, marwett w sitneszcze- 
niu, podawali, Ważna jest natomiast osta- 

teczna konkluzja tego u łego, obalająca 
zupełności onzeczejniie  nzeczoznawiców 

lwowskich, które tak miesłychanie obcią- 

żyło oskamżoną i zdecydowało c jej ska- 

zanmiu we Lwioxie. IPrzypominamy, że mze- 
ezoznawiey lwowscy — dr. Ojpieński: j Wiest 
falewicz — siiwierdzili ma futrze oskarżo- 
miej krew, mależącą do grupy A, czyli do 
zamiomdowianej Lusi. Było to ogromnie 
miekorzysitnie dla icslkiarżomej, Teza ta te- 
raz została przez prof. Himszfelda 'obalo- 
ma. To najważniejsza sensacja dzisiejszego 
dnia rozprawy. 

ZNOWU PROF. OLBRYCHT 

Tnybuinjał odmówił wmioskowi obrony, 
by prof, Olbrychta miie pnzesłuchiwano w 
charakterze rzeczoznawcy *w_ sprawiach, 
dotyczących knwi, gdyż ta dziedzima obca 
jest tem uuczonemu. Trybunał stanął prze 
ciwniie na stanowisku, że prof. Olbrycht 
Įjest rzeczozmawicą 'wszechstronnym ii po- 
'wiiemzył mu wypowiedzemiie opimji także i 

ir tym zalkresie. Zinłowiu więc, po naz krtig- 
myś już z rzędu, usłyszeliśmy expose prof. 
Olibrychta, który poglądy swoje wypowia- 
da w tonie ex cataedra. Diestało się przy- 
tem > a Iwiowskim. į war 
Sza: im. (Pierwszych wylkpił uezony Kkra- 
kowski, że wi ciągu dałóch dni załatwili się 
z tak ognomnym materjałem badań, gdy 
jemu samemu mie wystarczyłby do. tego 
okres trzymiesięczny. | Rzeczoznawiców 
twowskich przynaglał sędzia śledczy, gdyż 
groził sąd doraźny. Gdyby mnie — mówi 
prof. Olbnycht, mawiet sam prezes Sądu A- 
pelłacyjnego kazał, nie byłbym w stanie w. 
tak krótkim czasie przeprowadzić badania. 
Co do nzeczcznaiwcówi warszawskich, to 
ich ostnzej jeszcze skrytykował prof. -O'- 
bryjcht, zarzucając im  (olaweft, że metody 
ich były kiarygodne, slkomo odstępowali od 

  

  

  

   

  

daliszych badań dowodów rzeczowych, z Liusi 
chwiłą gdy prymitywma próba benzydymio- 
wia: mie wiykazała kmufi. 

  

Na szeregu ekisjperymentów, które prof. 
Oibryiehit demonstruje sądowi, stwierdza, 
jak nikłe znaczenie ma ita próba benzydy- 
mowja. IPozątem zarzuca zmiawicom: Warszaw 
skim bnak jpodstawiowyjch znajcmości: ana - 

tomicznyich. Zapyłamiy przez przewodniczą 
cego trybujniału o swoje (łasne kw k: 

cje naukowe w dziedzinie badań krwi, pr 
fesor Olbrycht kreśli obszernie swój ży- 

ciorys naukiowy, przedstawiając dokładnie 
swoje prace i badania mw tym kierunku. — 
Na! tle dalszych mywodów priof. Olbrychita, 
których wie efmiemy pnzytajczali, rysuje 

się wyraźnie jaskrawy kontrast między u- 
czonym kmaikowskim a prof. Hirszfeldem. 
Ten: drug przeldstiarwiia typ wybitinego u- 
czonego - teoretyka, podczas gdy prof. Ol- 
brycht jest pmzedewszystikiem doskonałym 

praktykiem, który wiedzę swoją umie za- 
siiesować 'do potrzeb procedury karnej. Ru 
tyma doświadczemego  lekamza Sądowego 
pozwłala prof. Olbryichitowi w pewnym to- 
nie wyższości wyrażać się o swych kole- 
gach ii kliepać po ramieniu pnof. Himszfelda 
któremu z pewnym uśmiechem iriomiji u- 
dziela koleżeńskich rad. Przewodniczący 
killkalkmotniie sjknalca, prosząc zmlawieę, by 

ściśle tmzymał się tematu i unikał iwycie- 
(azek iosobiistyjch. WW rezultacie priof. Ol- 
brycht! mie potępia w czambuł metody pro- 
fesorła, Hirszfelda, uważa tylko, że medyk 
sądowy miie może ograniczyć się do pew- 
mych (tylko (badań, a musi ogarniać cało- 
kształt procesu ii dążyć do syntezy. 

Pewną rewelacją sw sensie komzystnyn 

dla oskarżcnej było oświadczenie prof. Ol- 
brychta, że kał, znialeziony w hallu wini 

Zaremby, mie był kałem ludzkim, ale we- 
dle wszellkiego pnrawydopodobieństwia psim. 
"Teza oskamżenia: szła kiomsekwenitniie w (tym. 
kiemuniku, że oskarżona po dokonamiu zbriod 
ni, będące nowicjuszką, załamała się psychi 
cznie i pod iwipływem: tego, oddała kał. Był 
to powiażniy: argiumemiti pnzeciwikio miej, Te- 
maz argumenit tem upada. Prof. Olbrycht z 
uśmiechem zaznaczył, że p. pnokumator infie 
będzie mu wdzięcmy za to odkrycie. 

Co do knwii prof. Olbrycht z miną tri- 
umfującą dowiódł dzisiaj, że znalazł ją 
tam. mawiet, gdzie badania. mzeczoznaiwiców 
bądź to liwiowskich, bądź też warszawskich. 
dały wiyymiik ujeminiy. Bamdzo szczegółowio 

przedstawia prof. Olbrycht, w jaki sposób 
„doszedł do tych doskonałych wyników ba- 
bań. Osłatecznie więc słyszymy, że krew: 
ludzką znalazł ma futrze Gomgonowiej, na 
chusteczce znalezionej w  piwniley, ma 
drzwiach, prowadzących do tejże piwni- 
cy, gdzie kawi nie znaleźli ani wparszawe 
всу, amt liwowsiey zmawcy, a wreszcie ma 2 
klamkach. Nie wiemy jedniak napewno, 
czy, lsrew, ta pochodzi: z. rani, odniesionych 
pnzez : Gorgonową podczas: stłuczamia: Szy- 
by, czy też jest to kmem,  zamondowanaj 

  

   

Da steh' ich nun, ich, armer Tor... 

L, 4. Z. 

W WIRZE STOLICY 

AMBICJE NAUKOWE 
Pełno u nas zawsze skrzeku, zrzędzenia, 

biadolenia, że nauką nikt się u nas nie zaj- 
muje, nikogo ona nie obchodzi, że zwycięzca 
biegu od świetnika do obory jest więcej feto- 
wany i ceniony, niż odkrywca nowej komór- 
ki mózgowej u kury czy siódmej nogi u mi- 
chy. 

Utyskiwania niesłuszne, trzeba tylko sto- 
sownej okazji, by powszechna miłość do nau- 
ki i uczonych wyszła na jaw; pewnie, że pod- 
czas olimpjady trudno było więcej miejsca po- 
święcać Curie-Skłodowskiej niż Walasiewiczów 
nie, ale zato teraz!!! 

Zainteresowanie, pasja, ogarniająca wszyst 
kich wobec zeznań biegłych w Krakowie pięk- 
nie świadczy o popułarności profesorów. Kra- 
kowskie gazety piszą wyraźnie: 

  

Prof. Olbrycht-! to jest głowa!!  Hirszfel-- 
dzina — eeee, pacykarz; Opieński, Westfale- 
wicz — niedouki, wyrobnicy. 

A prasa iwowska: prof. Dadlez, prof. Pi- 
ro — luminarze wszechświatowej sławy, Ol- 
brycht — niegłupi człowiek, ale przeszkolenie 
u Opieńskiego dobrzeby mu zrobiło. 

A warszawska endecka prasa, co się cie- 
szy gdy koń dorożkarski kopnie chałaciarza na 
Gęsiej, pisze: śmieć negować autorytet super 
mędrca, jakim jest prof. Hirszfeld, to zaślepio- 
na ciemnota... 

Gazety są tylko oddźwiękiem tego, co my- 
ślą ich czytelnicy. Patrjotyzm dzielnicowy, am- 
bicja by „nasz* profesor być najmądrzejszy, 
tkwi głęboko w kucharkach lwowskich, wa:- 
szawskich. Trybunał we Lwowie skazał Gorgo- 
nową, nie przejmując się tem, co orzekli eks- 
persi stołeczni, dla przysięgłych w Krakowie, 
szczytem  miarodajności będzie z pewnością 
opinja Olbrychta, ich profesor musi mieć rację. 

Kar. 

  

Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwy, o subtelnym 
miłym zapachn, doskonale 

matuje cerę. 

  

Zabawa powodem pożaru wsi 

KIELCE. PAT. — W czasie ubiegłych 
świąt te wsi Sadek w powiecie pińczow- 
skim lil-letni chłopiec, bawiiąc się strzela- 
miem z calichlonicum, spowodował pożar 
istóry rwskutelki rwiarttnu Się ma 
calłą wieś. [Pożar zniszczył 10 budynków 
wiraz z imwienitanzem martwym i żywym. 
Strattiy, wiymoszą 120 tysięcy złotych. 

  

Dolar w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. — Dolary słab- 
sze 8,845, dolary złote 9,1075 — 9,11. — 

Ruble złote 4,78. 

  

Meeting lotniczy polsko -bułgarski | 
SOFJA PAT. — Wobec przeszło 50 tysię* 

cy widzów rozpoczęły się w Sofji uroczysto” 

ści lotnicze polsko - bułgarskie. W loży zajęli 
miejsca: reprezentant króla, ministrowie woiny 
i komunikacji, ministrowie pełnomocni Tarnow 
ski i Arciszewski, posłowie charges datfai- 
res, generalicja, wyżsi urzędnicy itd. 

Uroczystość otwarta została odegraniem 
hymnów narodowych polskiego i bulgarskie- 

go. Pierwsze przemówienie wygłosił wicepre- 

zes Aeroklubu Bułgarskiego, który w entuzja- 

stycznych słowach podniósł rezultaty, osiągnię 
te przez lotnictwo polskie, oraz podkreślił przy 
jaźń, jaką Polsce okazuje Bułgarja. 

Następnie przemawiał szef departamentu lot 
nictwa cywilnego płk. Filipowicz, który dzię- 
kował za serdeczne przyjęcie, zgotowane deie- 
gacji polskiej. Brawurowe loty, dokonane przez 
lotników bułgarskich i polskich, a zwłaszcza 
popisy akrobatyczne por. Orłowskiego wywo- 
łały burzę entuzjazmu wśród publiczności, — 
Po wylądowaniu samolotu por. Orłowskiego 
tłum zerwał kordony i wyniósł na rękach łot. 
nika, którego przy dźwiękach hymnu polskiego 
udekorowano honorową odznaką lotnictwa but 
garskiego. Wieczorem odbył się bankiet, wyda 
ny przez Aeroklub Bułgarski na cześć gości 

sądowym to się nie ujawnia. Może jedy- 
ny Mac Donald mógłby uzupełnić histo- 
rję GPU, ale ten się załamuje, raczej beł- 
kocze, niż zeznaje. „Bred“ — powiedział 
by Rosjanin. Tymczasem radca  posel- 
stwa angielskiego opowiada o następują- 
cym wypadku: gdy Mac Donald w śledz- 
twie wciąż oskarżał Thorntona, a ten się 
wypierał, zarządzono konirontację oby- 
dwóch. Mac Donald na widok kolegi rzu 
Cił mu się na szyję i płakał jak dziecko. 
Nie mógł mu spojrzeć w oczy, zresztą 
własne zalane miał łzami. Wówczas kon 
irontacja odbyła się w ten sposób, że po 
sadzono obydwóch Anglików do siebie... 
plecami. Mac Donald rzeczywiście po- 
twierdził wszystkie obciążające Thornto- 
na zeznania, ale Thornton nie widział już 
więcej twarzy kolegi. 

Wiemy jednak z przebiegu procesu, 
że i inżynier Thornton odwołał znaczną 
część swych pierwiastkowych zeznań, 
czyli mówił w GPU co innego. Musiano 
więcę i na niego „wpływać odpowied- 
nio. Ogłoszona obecnie „Biala Ksiega“ 
angielska rzuca nieco Światła w mroki 
sowieckich kazamatów, trochę też za К- 
lisy Metropolitain  Wickers Co..., trochę 
do prywatnego życia inżynierów. Podc- 
bno jakieś bliższe stosunki łączyły Tho - 
ntona ze znaną z procesu obywatelką so- 
wiecką Kutuzową... Tak twierdzą sowiec 
kie władze śledcze. Może w istocie sto- 
sunki te byiy bardzo bliskie.. Jednem sło 
wem, wersja angielska jest następująca: 
Thorntonowi zaproponowano, aby się 
przyznał, iż z konsulatu angielskiego w 
Moskwie otrzymał większe sumy na cele 

> 

Na zdjęciu naszem 

dyrektora „Lotu* (na lewo) i 

widzimy 

  

dwóch 
pułk. Filipowicza, dyrektora departamentu lotnictwa cywilne 

uczestników _ raidu p.p. Makowskiego, 

go i Ministerstwie Komunikacji (na prawo) w towarzystwie wojewody warszawskiego p. 
Twardo i ministra Komunikacji p. Pietkiewicza na lotnisku Mokotowskiem, tuż przed od- 

lotem. 

czył temu kategorycznie. Wówczas oka- 
zano mu podpisane już przez Kutuzową 
zeznanie tej właśnie treści. 

— Wie jan, co ją czeka, w razie gdy 
by zaprzeczył pan jej zeznaniu? 

— Nie. 

Kara śmierci. 

Ją... właśnie ją. Moment erotyczny o- 
degrywa znaczniejszą rolę w sposobach 
śledczych i metodach prowokacji sowie 
ckiego wywiadu. Z treści tej samej „Bia 
łej Księgi" dowiadujemy się, że jedyny 
oskarżony, który się trzyma mocno Nord 
wall, prowokowany był przez kobietę, na 
słaną przez tajemnicze czynniki. Ale 
Nordwall się oparł. Oczywiście kwestja 
temperamentu, kwestja wdzięków, może.. 

Ale o Kutuzowej sam dyrektor Monk- 
house wyraża się jako o solidnej i mą- 
drej kobiecie. Anglicy mieli do niej zat- 
fanie. Zdradziła, bo GPU groziło jej stia 
sznemi represjami w stosunku do rodzi- 
ny. Metody dosyć charakterystyczne: wi 
docznie więzy rodzinne nie zostały je- 
szcze dostatecznie rozprężone w piętna- 
stym roku bolszewickich rządów. 

Jeżeli jedrak wyjdziemy z założenia, 
że inżynierowie angielscy rzeczywiście 
są niewinni, że proces jest kolejną pro- 
wokacją GPU, zainscenizowany według 
ustalonych już i tradycyjnych w Mosk- 
wie wzorów, — zachodzi pytanie: poco 
władzom sowieckim potrzebne są podob 
ne widowiska? Jaki cel ma cała afera, do 
czego prowadzi? Istnieje pewne popular- 

powiedzieć nie można. Na przewodzie szpiegostwa wojennego. Inżynier zaprze - ne uzasadnienie psychologiczne, mówią- 

ce o wyszukiwaniu „kozłow otpuszczeń- 
ja” za niepowodzenie piatiletki. Coś w 
rodzaju „wtirańja oczkow* sowieckiej 
publice." Pogląd dosyć rozpowszechnio- 
ny i posiadający pewne cechy prawdo- 
podobieństwa. Natomiast paryskie „,Po- 
ślednija Nowosti* wystąpiły z dłuższym 
artykułem, dowodząc, że proces posiada 
podkład nietyle polityczny, ile ekonomicz 
ny. Zachodzić tu ma zupełna analogja do 
procesu AEG z niemieckimi inżynierami 
w roku 1928. Przebieg procesu, oskarże 
nie, że się tak wyrażimy, temat, rzeczywi 
ście analogiczny. Dziennik paryski twier- 
dzi, że wówczas chodziło Sowietom o ze 
rwanie układów handlowych z Niemcami, 
o nowe atuty w subtelnej grze zawodo- 
wych szulerów, o tricki, o szantaż. Ро- 
noć tym razem jest podobnie. Rokowa- 
nia handlowe sowiecko - angielskie za- 
trzymały się na martwym punkcie. Sowie 
ty chcą je zruszyć. Czy podobna jednak, 
by kwestja zatrzymania, ewentualnie roz 
strzelania, lub zwolnienia inżynierów an- 
gielskich mogła odegrywać rolę i stać 
się przedmiotem targów i atutem sowie 
ckim w ekonomicznych pertraktacjach ? 
— Czyżby królewski rząd Wielkiej Bry- 
tanji poniżył się do tego rodzaju u- 
stępstw? Nie wydaje się możliwe. Tak 
wszelako pisze organ emigracji rosyjskiej 
w Paryżu. aż. 

A   



Wschód słońca g. 4,23 

Zachód słońca g. 6,14 

  

į Wiktora i 
| анна 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 18 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 750 

Temperatura średnia: +2. 

Temperatura najwyższa: 4. 

Temperatura najniższa: —2. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: spadek, następnie wzrost ciš- 

nienia. 

Uwagi: deszcz i Śnieg. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-2 

na dzień dzisiejszy: 

o zachmurzeniu zmiennem, miejsca 

z drobnemi opadami śnieżnemi . 

jeszcze chłodno, umiarkowa- 

ł północno - zachodnie. 

Pogoda 
mi jeszcze 
W dalszym ciągu 
ne wiatry północne 

  

ŻAŁOBNA 

—- NABOŻEŃSTWO: ŻAŁOBNE ZA 

DUSZĘ ŚP. INż, IGNACEGO BOER- 

NERA. Z iniejałttywy prezesa inż. Żuchowi- 

cza i pracowników Dypelkicji Poczt i Te- 

legrafów w Wilnie odbędzie się dhia 22 

kwietnia o godz. 10 wano w kościele e4iam- 

selicko-augsburskim przy ul. N. iemieckiej 

9, mabożeństiwo żałabinie za: spokój duszy 

śp. inż. Ignacego Boermera: Mimistra' Poczt 

i Telegrafów, zmarłego dnia 12 kwietnia 

br. w Warszawie. В 

W czasie malbożeństwa wyikomia pieśni 

żalobne chór i onikiestna pocztowców. 

MIEJSKA 

— MIEJSKIE REJONY LEKARSKIE 

M wistrat podzielił ostatnio miasto na 

dm rejony lekapskie, wyzmaczając do tego 

dr. Vziekowiczównę (komisarjaty 1, 3 i 4) 

i dr. Szapiro (kom. 2, 5, 6). Liekamze ci 

będą udzielali bezpłatnej pomocy biednym 

= WOJSKOWA 

— KOMISJA IPOBOROWIA. Dziś przy 

ui. Bayłljańskiej 2 zbiera się kiomisja po- 

borowa  (dodatkonta), która przyjmuje 

zgłoszenia (tych wszystkich, którzy dotych 

<zas mie uregulowiali iswiego stosunku do 

аи KOLEJOWA 
-- POWRÓT PREZESA DYR. KOLE- 

JOWEJ. Jutro wraca ż urlopu świątecz- 

"ego prezes (Wileńskiej Dyrekcji Kiolejo- 

wej, inż, Falikowiki, który obejmuje urzę- 

dowanie. 

— KREDYTY NIA ROBOTY KOLEJO- 
WE. Ministerstwo Kiomnunikacji przyznało 

Dyrekcji Kolejowej w Wiilnie kredyty ma 
_ konserwację i naprawę forów. Kredyty te 

, umożłiwią kontymuowaniie w ciągu lata 
robót ma Tinjach kolejowyłch i zatmudnie- 
nie około 150 nobotniilków sezonowych, któ 
Tzy w związku z brakiem odpowiednich 

robót mieli być zredukiowani, 
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  FETA 

y adsszeze słowo... 
"W od s: и T 

296 ASPIRINA. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

   

   

    
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zgromadzenie członków Ligi Mor- 
skiej i Kolonjalnej Okręgu Wileńskiego. 
Niniejszem zawiadamiamy, że w dniu 23 kwiet 

„tia rb. o godzinie 17-ej w lokalu Izby Rzemieśl 
niczej (Mickiewicza 23 m. 5) odbędzie się zwy 

 Czajne walne zgromadzenie członków Ligi, na 
tóre uprzejmie zapraszamy. 

Porzadek dzienny: 1) zagajenie i wybór 
przewodniczącego; 2) odczytanie protokulu 0- 
statniego walnego zgromadzenia; 3) sprawo- 
Zdanie zarządu: a) część ogólna; b) sprawo- 
zdanie sekretarjatu; c) sprawozdanie  finanso- 
we; d) sprawozdanie zarządu schroniska w 
Trokach; e) sprawozdanie sekcji technicznej; 
4) sprawozdanie komisji rewizyjnej; 5) zatwier 

_ dzenie preliminarza budżetowego; 6) wybory 
ы SE i komisji rewizyjnej; 7) wolne wnic- 

i. ‚ 

Że względu na ważność obrad walnego zgro 
madzenia pożądane jest przybycie wszystkich 
<złonków. 

Przy wejściu na salę należy okazać legity- 
mację członkowską. 

RÓŻNE 

_— DYR. KAWIECKI W! WILNIE. Ba- 
Wil w Wilnie dyrektor depantamentu poli- 

ы tycznego M. S. W. p. IKamedki. 
— Sprawozdanie z działalności Związku 

cielstwa Polskiego. W bieżącym miesią- 
tu powstała w Wilnie Sekcja Kierowników 
Pbl. szkół powszechnych Z.N.P. Celem sekcji 
jest: a) doskonalenie szkoły pod względem 

Organizacyjnym, administracyjnym, wychowaw 
czym ; dydaktycznym; b) popieranie i о- 
гопа praw członków Sekcji zarówno w dzie- 
Zinie jch służbowych interesów, jak i w dzie- 
zinie wewnętrznego życia szkoły c) rozwój ży 

“а koleżeńskiego i towarzyskiego. Środkami 
О osiągnięcia określonego wyżej celu są: a) 

ę zadzanie zebrać dyskusyjnych, odczytów i 
d. by podejmowanie prac związanych z fe- 
rmą szkolnictwa powszechnego; c) współ- 
Zialanie z władzami szkolnemi w zakresie pra- 

©У nad organizacją i rozwojem szkolnictwa 
zechnego; d) przygotowanie materjałów i 

cyj do odpowiednich władz rządowych i 
Arganizacyj społecznych; e) organizowanie wy- 

: ‘с:тек celem zwiedzania różnych typów szkół. 
« Zarządu Sekcji weszli kierownicy: p. Tracz 

iPrzewodniczący), p. Hynek (sekretarz), p. 
gdański (skarbnik) i p. Siedlecki (zast. 

Sekretarza). 
Dnia 8 b.m. odbyło się -drugie z kolei ze- 

ranie Sekcji, na którem został wygłoszony od- 
yt przez p. wizytatora _Matuszkiewicza 

 Smąt: „Kierownik szkoły jako instruktor лте- 
ч sh lyczny“. jest to jeden z cyklu odczytów, ja- 
_ xe będą wygłaszane w miarę możności na ze- 

1 .Ё"ц_!асп Sekcji. Odczyt p. wizytatora wywo- 
о сужа dyskusję. Były również poruszane 

| Prawy ściśle związane z pracą kierownika na 
| a szkoły i powzięto odnośne rezolucje. 

ы 

na Jan 

KRONIKA 
— święcone Wielkanocne na stole Peowia 

ków. Wileńskie Koło P.O.W. najuprzejmiej za 
prasza swych członków i sympatyków na świę 
cone, które się odbędzie we środę dnia 19 kwie 
tnia o godz. 18 w lokalu Związku, ogród Be:- 
nardyński. 

Wstęp bezpłatny i datki dowolne, na bez- 
robotnych peowiaków. 

— „ŚWIĘTO LASU*, MW @о 29-go 

kwietnia br. z iniejatywiy (Prezydjum Za- 

nządu Głównego Lešnikėw Rzeczypospoli- 

tej i Redakeji „Eeh Leśnych”, będzie Ob- 

chodzomie na terenie całej Rzeczypospolitej 
„Święto Lasu''. 

Zajniejowame przez wyżej wymienicme 

organizacje „Święto Lasu" w Polsce bę- 

dżie mialo na celu: 1) budzenie i szerzenie 

“Е oleczeństwia, a szczególnie wśród 

młodzieży szkolnej, kultu dla lasu i dla 

drzew w ogólmości; 2) uświadomienie sze- 

rckich mas ludności, a zwłaszcza młodzie- 

ży szikolinej o  niespożytych wartoś 
lasu dla dobra ogółu i znialczemii 
kultury duchowej, fizycznej i matenjalmiej ; 
3) pcuezenie ogółu obywateli o konieczneś 

ci szanowania, chronienia i opiektowatnia 

się drzewami i lasami; 4) zachęcenie de 

obsadzania idróg, osiedli, zalle: ią nieu- 
żytików i pielęgmicwania wiszełkich mowo- 

powistalych zadnzewiień. 
MW dniu 8 kwietnia br. z iaiejatywy Dy 

relktowa Liaisė aństiwowych p. Edwamda 
Szemicitha, zawiązał się w Wilnie Komitet 
Obchodu „Święta Lasu. W dniu 13 bm. 
w Dyrekcji Lasów, pod (przewodnictwiem 
Prezesa Oddziału (Wileńskiego Związku 
Zawiodowiego Leśriików, przy współudzia- 
le przedstajwicieli wszystkich 'orgamizacyj 
leśnych, znajdujących się na terenie Wi- 
teńskiej Dyrekcji Lasów Państwowy, 
odbyło się zebranie lorgamizacyjne Komi- 
tetu Obchodu „Święta Lasu“. Program 
„Święta Lasu", po uzgodnieniu z miatrodaj 
memi czynnikami, zostanie w dniach maj- 
bliższych podamy do wiadomości społeczeń 
stwa wileńskiego. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś 19, ju 
tro 20 i pojutrze 21-IV o godz. 8 wiecz. cie- 
sząca się niebywałem powodzeniem sztuka wy 
bitnego poety, literata, publicysty i autora 
scenicznego w jednej osobie A. Słonimskiego 
— „Lekarz bezdomny* — w doskonałej obsa- 
dzie artystycznej — pod wytrawną reżyseria 
Daczyńskiego. 

— W Przygotowamu 
spianskiego! 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Trzy wido- 
wiska propagandowe. Występy znakomitej śpie 
waczki Janiny Kulczyckiej — Dobiegają koń- 
ca. Z jej udziałem odbędzie się trzy przedsta- 
wienia z cyklu propagandowych. Dziś ujrzyn'y 
wartościową operetkę Falla „Róże z Florydy". 
jutro, w czwartek melodyjna operetka Kalma- 
na „Fijołek z Montmartre". W piątek wspania- 
ły utwór Lehara „Carewicz*. Na wszystkie te 
przedstawienia ceny miejsc wyznaczono propa- 

   
    

  

  

  

   

    

  

   

    

  

    

„Wesele — Wy- 

gandowe. 
— „Marica“. Najbliższą premjerą teatru 

muzycznego „Lutnia““ — będzie šwietna one- 
retka Kalmana „Marica“. W opracowaniu re- 
žyserskiem M. Tatrzanskiego. Pracownie tea- 
tralne przygotowują nową wystawę. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Król -to_ ja. 
LUX — Ajda trojka! 

CASINO — Włóczęga. 

HELIOS — W cieniu krzyża, 
PAN. — W cienilu krzyża. 
ŚWIATOWID — Quo Vadis 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wykroczenia złodziejskie. — Z niezam- 

kniętego mieszkania Starczyńskiej Emilji (Bot- 
tupska 18) skradziono w pierwszym dniu świąt 
garderobę męską wartości 90 zł. Sprawcę — 
Czałdyńskiego Konstantego bez stałego miejsca 
zamieszkania ujęto ze skradzioną garderobą. 

W dniu 15 bm. wieczorem na gorącym u- 
czynku kradzieży z mieszkania Hinfelda Izaaka 
(Zawalna 35) zatrzymano znanych zawodo- 
wych złodziei Abramowicza Lejbę (Piłsudskie- 
go 41) i Gryszkiewicza Franciszka (Ponarska 
18 

— Pokłosie świąteczne. — W czasie Świąt 
policja interwenjowała w przeszło 50 wypad- 
kach opilstwa, bójek i zakłócenia spokoju pu- 
blicznego. Większe zajście miało miejsce pod- 
czas likwidacji burdy pijackiej przy ul. Subocz 
gdzie aresztowano 8 osób. 

— Alarm pożarowy. — W dniu 15 b. m. 
wskutek pęknięcia pieca zapaliła się ściana w 
mieszkaniu Mołodcowa Konstantego  (Mickie- 
wicza 49). Straż pożarna ogień ugasiła. Wy- 
padków z ludźmi nie było. Wysokości strat nie 

ustalono. A 
Podrzutek. — W posesji domu nr. 4 

przy ul. Mickiewicza znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 2 tygodni. Ulokowano 
go w przytułku Dziec. Jezus. 

— Upadła staruszka. — Bielewiczowa An- 
na, iat 66, z zawodu służąca (Raduńska 23) 
spadła z taboretu i złamała sobie dwa żebra. 
Pogotowie odwiozło staruszkę do szpitala Św. 
Jakóba. Stan jej jest ciężki. 

— NIEUWAŻNY DOROŻKARZ. — Doroż- 
ka konna, powożona przez Mickowskiego Wia- 
centego przy zbiegu Jagiellońskiej i  Mickie- 
wicza najechała na przechodzącą przez jezdnię 
Hołowaczównę Weronikę, lat 13 (Ofiarna 1). 
Hołowaczówna doznała lekkich obrażeń ciała. 

— ZAMACHY. SAMOBÓJCZE. — W dn. 17 
kwietnia Kozłowski Władysław (Chocimska - 
63) wystrzałem z rewolweru usiłował pozhba- 
wić się życia. Desperatowi udzieliło pogotowie 
pierwszej pomocy. poczem  odwiozło go do 

e A = ca nie bu 
obaw. yczyna gnięci na życie — 

brak środków utrzymania. = e 
W tymże dniu w mieszkaniu Pietrakowa 

Bazylego (Trakt Batorego 66) mieszkaniec No 
wej Wilejki Szyrwiński Kazimierz w zamiarze 
samobójczym zranił się nożem w klatkę pier- 
siową. Odwieziono go do szpitała św. Jakóba 
w stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna za 
machi samobójczego nieznana. 

— BÓJKI PODCZAS ŚWIĄT. — W dn. 16 
bm. około godz. 23.30 przy zbiegu ulic Cedro- 
wej i Zacisze wywiązała się bójka pomiędzy 
Władysławem Bujko , szer. komp. telegr. 1 dy- 
wiz. leg. i Januszkiewiczem Aleksandrem (Ce- 
drowa 47). W pewnej chwili Bujko uderzył Ja 
nuszkiewicza bagnetem w brzuch, ciężko go ra 
niac. Januszkiewicz leży w szpitalu św. Jakó- 
ba. „Bujko sam zgłosił się do plutonu žandar- 
metji, gdzie zameldował o zajściu. Powodem 

WWE OR a Tegoż na owej i sie Ilš 
i Wiadysiaw ZelTRiw | SE 

Jan (Obozowa 42) i Gmura Bolesław (Wierz 
bowa 20) contra bracia Sawiccy Józef i Wła- 
dysław. (Obozowa 44). Sawiccy zadali Swym 
obu przeciwnikom kilka ciosów nożami, [lina i 
Gmurę umieszczono w szpitalu św. Jakóba w 
stanie niezagraźającym życiu. 

Sawickich zatrzymano. 

< L 

WILNO—TROKi 

— W TRYBACH KIERATU. — W maj. Po 
widaki, gm. rzeszańskiej dostał się w tryby kie 
ratu robotnik Witold Szuszkiewicz. Rannego w 
stanie bardzo ciężkim przewieziono do szpitala 
św. Jakóba w Wilnie. Dochodzenie w toku. — 
Winy osób trzecich nie stwierdzono. 

— RABUNEK. — Leszczyński Hipolit, mie- 
szkaniec Nowych Trok, zamełdował na poste- 
runku P. P. w Nowych Trokach, że w dniu 
12 bm. gdy jechał z Wilna furmanką, został ©- 
koło szpitała kolejowego na Wilczej Łapie ob- 
rabowany przez 2 osobników, którzy mu zabra 
li kożuch i zbiegli w stronę ulicy Tunelowej. 

ZALESIE 

— Program prac na sezon letni Koła B.B. 
W. R. w Zalesiu. W dniu 9 b.m. odbyło się 
drugie w sezonie wiosennym zebranie  człon- 
ków i sympatyków BBWR, na którem po za- 
łatwieniu spraw organizacyjnych, pogadankę 
na temat rolniczy wygłosił agronom p. Wawoj- 
ski. Jako dobrze znający glebę terenu, podzie- 
lit ją na tak zwane rejony poletek doświad- 
czalnych, na których mają być uprawiane ze- 
społowo marchew, buraki i brukiew. W związ 
ku z tem zapoznał zebranych z uprawą gleby i 

pielęgnowania tych roślin. Ponieważ Koło skła 
da się przeważnie z rolników, przeto przy ukia 
daniu programu pracy na sezon letni postano- 
wiono, że każdy członek Koła posiadający zie- 
mię, ma prowadzić poletko doświadczalne, na 
co wszyscy wyrazili swą zgodę. Inicjatorem 
tego projektu był sekretarz Koła p. Moszkow- 
ski, któremu powierzono ogólny nadzór. Pre- 
zes Koła p. Rybak jako doświadczony rolmk 
ma służyć radą i być przodownikiem tych 
prac. Współpracę w zakresie Przysposobienia 
Rolniczego przyrzekł agronom powiatowy 5. 
Żukiel, który żywo interesuje się naszą działal 
nością i w każdym wypadku przychodzi z fa- 
chowa pomocą. 

Niezależnie od prac rolniczych w progra- 
mie- Koła uwzględniono prace społeczne nad 
podniesieniem uświadomienia ludności na te- 
mąty aktualne jak: Zgromadzenie Narodowe, 
wybór Prezydenta Rzeczypospolitej, zmiany w 
ustroju samorządowym, Sądy Rozjemeze i Ko- 
mitety Finansowo-Rolne. W programie uwzględ 
niono uroczystości, obchody i święta pań- 
stwowe. 

Na wymienione tematy podjęli się wygło- 
szenia odczytów sekretarz Koła p. Moszkow- 
ski i p. Kaczmarski prezes Kolej. Przysposo- 
bienia Wojsk. członek tut. Zarządu. P. Kacz- 
marski do organizacji BBWR, należy już od 
kilku lat i w poprzedniem miejscu swego po- 
bytu był organizatorem założenia Koła Gmin- 
nego w Zelwie pow. Wołkowyskiego. Na tut. 
terenie dał się poznać ludności już w poprzed 
nim okresie jako Świetny mówca przy wystą- 
pieniach w czasie akademij i wygłaszanych 
odczytach, odczyty te cieszą się wielką popu- 
larnością i przyciągają tłumy publiczności. 

Rozwój tut. Koła idzie w szybkiem tempie 
i na terenie tut. Blok zyskał zautanie miejsco- 
wej ludności o czem świadczy ciągłe wstępo- 
wanie nowych członków i zwracanie się lud- 
ności po radę we wszystkich sprawach, to je- 
dnak mimo to są jednostki, które nie chcą zro- 
zumieć dobra tej organizacji i ośmielają się 
podrywać jej autorytet. 

Na tem miejscu przestrzegam, że o ile te 
osoby nie zmienią swej taktyki postępowania 
do Bloku, Zarząd będzie zmuszony podać do 
ogólnej wiadomości całkowite ich „curriculuia 
vitae“. 

Rozwój tut. Koła ma wiele do zawdzięcze- 
nia kierownikowi Sekretarjatu Powiatowego p. 
Łukaszewiczowi, który nadaje ogólny kierunek 
pracy Koła, z uwzględnieniem warunków lokal- 
nych. W bieżącym sezonie obiecał przybyć oso 
biście dla wygłoszenia odczytu i również wy- 
starać się o wyjazd prelegenta z powiatu, dia 
wygiaszania referatów _ polityczno-gospodat- 
czych. 

Ponadto z uczniów, którzy ukończyli tut. 
szkołę zorganizowano zespół Przysposobienia 
Rolniczego. Kierownictwo zespołu objął kierów 
nik szkoły p. Moszkowski. 

DZISNA 
— ZABITY NA DRODZE. — jeszcze w dn. 

6 bm. o północy sołtys gromadzki ze wsi Ka- 
ziuki, gminy głębockiej znałazł na drodze cięż- 
ko pobitego nieprzytomnego, pijanego Mieczy- 
sława Bielskiego, mieszkańca wsi Przedoły, — 
gminy hołubickiej. Bielskiego odwieziono do 
szpitała w Głębokiem, gdzie zmarł w dniu 10 
b. m. 

Dochodzenia wykazały, że Bielski idąc ra- 
zem z Albinem Usowiczem, mieszkańcem wsi 
Przeobrażenka spotkał w odległości 5 kilomet- 
rów od Głębokiego kompanię, złożoną z Koz- 
łowskiego Piotra z maj. Ozierce, Zakrzewskie- 
go Serg. z kol. Obrub - Berezwecki, i Szulgo 
Jakóba z Kozyrowa. Wywiązała się kłótnia, — 
która przemieniła się w bójkę. Bielskiego pobi 
to tak dotkiiwie, iż było to przyczyną jego zgo 
nu. Ucierpiał również towarzysz Bielskiego U- 
sowicz, którego również lekko  poturbowano. 
Zakrzewski, Kozłowski i Szulgo zostali aresz- 
towani i przekazani do dyspozycji sędziego 
śledczego w Głębokiem. Dalsze dochodzenie w 
toku. 

MOŁODECZNO 

— FATALNY SKOK Z POCIĄGU. — Na 
stacji Prudy koło Mołodeczna z pociągu osobo- 
wego wyskoczyła Adela Balcewicz, lat 60, mie 
szkanka wsi Kowale, gminy lebiedziewskiej, — 
lecz tak nieszczęśliwie, iż doznała złamania rę 
ki i ogólnego potłuczenia. 

Bałcewiczowa jechała bez biletu i uciekała 
przed kontrolą. Odwieziono ją do szpitala w 
Lebiedziewie. 

Klub flimowy 
Życie filmowe Wilna rozwija się w tempie 

stosunkowo dobrem, jeżeli się je zestawi z in- 
nemi ośrodkami kraju. Przeważnie wszystkie 

większe obrazy mają u nas premjery, jeżeli nie 
współcześnie co np. Warszawa to 7 niewiel- 
kiem zaledwie opóźnieniem. 

Poziom zainteresowania filmem jest zna 
czny, a co za tem idzie znajomość i otjenta- 
cje w różnych dziedzinach, dotyczących kina, 

zwiększa się także, 

Niejednokrotnie wyłaniały się Ssamorzut 

filmie. 

ujęte 

nie pewne zagadnienia i dyskusje O 

Nie były one jednak skoordynowane i 

w ramy organizacyjne. 

Wśród miłośników kina i ludzi, interesu- 
jących się filmem artystycznym, powstała mysł 
zorganizowania Klubu Filmowego, w którym 
znalazłyby oddźwięk aktualne sprawy kina 1 
lilmu. Zakres działalności Klubu Filmowego 
obejmowały zarówno referaty, dyskusje i po- 
gadanki — jak i pokazy filmów awangardo- 
wych studja nad estetyką sztuki kinowej i t.p. 
— Celem głównym jest szerzenie prawdziwej 
kultury filmowej, by w ten sposób przyczy* 
nić się do zupełnego zwycięstwa filmu arty- 

stycznego. : 

Na jednej z najbliższych Śród  Literac- 
kich poruszona będzie sprawa Klubu Filmo- 

wego. 

Inicjatywa ta zasługuje na gorące poparcie, 
gdyż obok wartości Ściśle związanych z  za- 
gadnieniem filmu, wnosi nowe pierwiastki do 

życia kulturalnego w postaci szerzenia smaku 
estetycznego 'w społeczeństwie. 

Tad. C. 

ow 0 

Listonosz zabójcą 
TRAGICZNY EPILOG ZATARGU 0 17-cie ZŁOTYCH 

WILNO. — W ub. niedzielę został zabity 
wystrzałem z rewolweru tamtejszy mieszkaniec 
Antoni Bartoszewicz. 

Sprawcą zabójstwa okazał się listonosz Wia 
dysław Sienkiewicz, który miał ze zmarłym za- 
targ o nieuregulowany oddawna dług w wyso- 

Strzały n 
ŚMIERTELNE ZRANI 

WILNO. — W pierwszy dzień Świąt we 
wsi Androny pod Postawami w czasie nabozen 
stwa w miejscowej cerkwi zgrupowani w po- 
bliżu podpici parobcy poczęli strzelaninę z 
obrzezanek. 4 

Skutki tych wybryków okazały się śmiertel- 

Przeszkoda na torze K 
WILNO. — Na linji kolejowej Traki- 

szki — Suwałki w odległości 1 km. os 
granicy pruskiej nieznani sprawcy ułoży- 
li na torze kawał żelaza, widocznie z za 
miaretm spowodowania katastrofy. — Ма 
szczęście przeszkodę zauważyli stražni- 
cy kolejowi, którzy żelazo usunęli. 

kości 17 zł. 
Sienkiewicz natarczywie domagał się zwro- 

tu długu, a gdy w krytycznym dniu Bartosze- 
wicz ostro mu odpowiedział, wierzyciel nie pa- 
nując nad sobą, wydobył broń i strzelił w 
przeciwnika, kładąc go trupem na miejscu. 

a wiwat 
ENIE PRZECHODNIA : 

ne. jedna z kui oddana przez pijanego chłopa 
w ogarnięty paniką tłum zraniła ciężko 28-let- 
nią Dominikę Mackiewiczową z sąsiedniej wsi 
Paszkowo. Stan 'rannej jest beznadziejny. 
Sprawca strzałów narazie nie jest znany. 

elejowym 
Powiadomione władze śledcze wszczę 

ły natychmiastowe dochodzenie. 
Istnieje uzasadnione przypuszczenie, 

że dopuścili się tego okoliczni pastusi. 
Władze śledcze są już na tropie spra- 

wców. 
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Instytut Sztuki Teatrai- 

nej w drodze do Rygi 
Wizoraj (18 bm.) porannym pociągiem 

warszawskim przejeżdżał pnzez (Wilno w 

drodze do Łotwy dyrektor Zieliwienowjiez 

ma czele zespołu słuchaczy i Stuchaczek 

Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. 

W zwliązku z tem na dwonreu wileńskim na 

długo przed giodziną 7,50 zgnomadzili się 
liczni: przedstawiciele miejseowych sfer 

teatralnych z dyr. Rychłowskim i dyr. 

Śmiałowskim nar czele, oraz liczni wielbi 

ciele talentu dyr. Zelwemowiicza. 
50-ia młodych, pełnych emergji i zami:- 

łowania do sztuki plastycznej i dramatycz- 

nej, słuchaczy i słuchaczek Imstyttutu po- 

stańowiło przedsiewwiąć wiycieczkę do Ho- 

twy, a przedewszyśstkiem do Rygi i Dyne- 

bunga. Sami złożyli się а) pokrycie kosz- 

tówi podróży, przy wyidatnej. pomocy ma- 

terjalniej dyr. Zelwerowicza i ministerstwa. 

Koleje polskie przyzniały wycieczce 75pro- 

cemtowiej zniżki, (koleje zaś łotewskie 50 

prłocenit. ? 

Celem tej wycieczki jest przedewszyst 

kiem propagamda sztuki polskiej zagrani- 
są, a mastępnie pozinianie kraju łotewiskiego 

Wycieczka zwiedzi Rygę i okolicę, 

wiieś łoltiewsiką, miastępmie Dyneburg. W! o- 
bu tych główinych miastach łotewkkich о- 
spół dyr. Zelwerowicza umządzi pmzedstia- 

wiiemia' pokazowe, ma których program zło- 
żą się dekllamacje utiwomówi wisjpółczesiniych 

autorów — solowe i chóralne, fnagmenty 

siceniicznie oraz grupowe ćwiczenia plasty- 
czjnie. Cały program będzie wyłkomaniy: w 
języku polskim, lecz specjalnie idlla Łotwy 
przygiotowamo także deklamacje w języku 
lotewskim. Zalkończeniem wieczoru będzie 
mazur wi icztiemy: pary. 

W drodze ipowirotnej dyrektor Zelwe- 
rowicz zatrzyma się razem ze swym zespo- 
łem w Wiilinie j nia jpriośbę Wojewódzkiego 
Komitetiu do spnajw beznicbocia da w Lutni 
iw. dniu 25 kwietnia bir., o godziniie 5-tej po 
południu jeden wieczór, przeznaczając ca- 
ły dochód ma nzecz bezmobotniych miasta 
Wiilma., 

Czy WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóg, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 19 KWIETNIA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Mozart -— kon- 
cert skrzypcowy (płyty). 15.15: Giełda rolni- 
cza. 15.25: Komun. Zw. Młodz. Polsk. 15.35: 
Audycja dla dzieci. 16.00: Muzyka francuska 
(płyty). 15.20: „Napoleon a Polska“ — odczyi 
dla maturzystów. 16.40: „Czterdziestolecie pra 
cy pisarskiej Józefa Piłsudskiego”. 17.00: „Naj 
częściej spotykane wady w nauczaniu špiewu 
w szkole powszechneį“ — odczyt dla nauczy- 
cieli muzyki wygł. Bronisława Gawrońska. 
17.20: Pieśni litewskie w wyk. Aldony Potopo- 
wiczówny. 17.40: „Płace a bezrobocie" — od- 
czyt. 17.55: Program na czwartek. 18.00: „Za- 
sadnicze formy w świecie organizmów” — 
odczyt dla maturzystów. 18.25: Odczytanie 
wierszy konkursowych. 19.00: Codz. odc. pow. 
19.10: Rozmaitości. 19.15: „W świetle rampy” 
— nowości teatralne omówi Tadeusz Łopalew- 
ski.. 19.30: „Boy-Żeleński* laureat stolicy — 
feljeton. 19.45: Pras, dz. radj. 20.00: Koncert 
jazzowy. 20.35: Wiad. sportowe. dodatek do 
prasow. dz. radj. 21.05 Koncert. 22.05: „Na wi 
dnokręgu”. 22.20: „A kuku” — mówiony dwu 
tygodnik humorystyczny. 22.55: Komun. me- 
teor. 23.00: Muzyka taneczna. 

  

  

  

  

ZIEMIA — Nr. 4. W ostatnim zeszycie 
zwraca na siebie uwagę artykuł dyr. St. Mi- 
chalskiego, poświęcony pamięci Ś. p. Władysła 
wa Lichtarowicza. autor w sposób serdeczny 
zarysowuje sylwetkę niedawno zmarłego dzia- 
łacza, zasłużonego na polu krzewienia kultury. 
Wilno ze szczególną wdzięcznością musi przy- 
jąć ten głos, składający hołd szlachetnemu Wil- 
nianinowi. 

Z innych artykułów zasługują na uwagę: 
J. Rozen-Przeworskiej — „Muzeum Archevic- 
giczne im. Е. Majewskiego”, A. Gadomskiego 
— „Stawek, w którym się Giewont odbija”, St. 
Małkowskiego „Klesów*, Z. Gerwatowskiej — 
„Niezwykły lawaterz w «ościele w Płonsku”, 
W. Olszewicza — „Obrona ziemi na Pomorzu”, 
A. Wisłockiego — „Na wodę!* W kronice m. 
in. obszerne sprawozdanie z działalności Wi- 
leńskiego Odziału Polskiego Towarzystwa Kra 

-| joznawczego. 

— PRZEGLĄD MORSKI — miesięcznik 
marynarki wojennej Nr. 49. Ostatni zeszyt cie- 
kawego i bogatego w treść czasopisma na- 
szych dzielnych marynarzy przynosi przede- 
wszystkiem wspomnienia pośmiertne o Ś.p. wi- 
ce-admirale Kazimierzu Porębskim, wilnianinie 
z pochodzenia, — jednym z najzasłużeńszych 
twórców naszej wojennej marynarki. Artykuły 
umieścili: B. Krzywiec — „Podstawy polityki 
morskiej”, F. Rostkowski — „Zadania Polski 
na Atlantyku", S. A-ski — „Lotnictwo morskie 
S.Z.A.P.Y., inż. Hubert — „Drake i jego zwy 
cięstwo nad Armandą“, inž. S. K. Kochanow- 
ski — „Zagadnienie Oceanu Spokojnego“, kpt. 
mar. A. Lewicki — Taktyka pościgu i od- 
wrotu na morzu*, S. G. — „Nowoczesne wa- 

    runki strzelania artylerji nadbrzeżnej”, B. 
micz — „Samotny krążownik”, ]. Rummel 
„Budownictwo okrętów handlowych w r. 1932“ 
kdr. ppor. R. Stankiewicz — „Kronika zagra- 
niczna“. 
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Pogrzeb Ś. p. kpt. 
Tadeusza Gareckiego 
(Wczoraj, dnia 18 kwietnia, 0 godz. 

16,30 odbyła się eksportalcja ma dwłorzee 

kolejowy zwłok śp. kapitana. Tadeusza Ja- 

mia: Goreckiegio, legjonisty 6 pp. Leg., о- 

brońcey Lwowa I-szej załogi szkioły, Sien- 

kiewicza, kawalera orderu Virtuti Mili- 

tami, Kmzyża Niepodległości, Kmzyża Wa- 

tecznych. 

Z kaplicy Szpitala Wojskowego rajy- 

cieśli trumnę ria barkach Legjoniści i zło- 

żyli ją ma laiwecie działa, zapnzężonego w 

szęść koni. 'W kondukcie postępowała kom 

pamija honorowa 6 pp. Leg. z orkiestą. Za 

imumną szła rodzina i koledzy zmarłego, 

oraz епа publiczność. 
Śp. kpf. Goredki zmarł po kilkudnio- 

wiej zaledwie chorobie, w pełmii sił. Podho- 

dził ze Lwowa, liczył lat 40. Pracował w 

Strizeleu przed wojną, młalczył cd pierw- 

szej chwili w! legjomach, w których Злеге- 

gach zapisany był pod pseudonimem 

„Zeus”, bronił z owężem w ręku Lwowa, 
przebył całą wojnę bolszewiidką, był ranny 

Od lat sześciu przeniesiony idlo Wilna, peł- 
nił ostatnio służbę w D. O. War. Powsze- 
chnie lubiany przez kolegów dla s zia- 
let charakteru, cieszył się róniniież popu- 
larnością wi sferach muzycznych, gdyż po- 
siadał piękny głos i wiystępował mia! wielu 

koncertach ma cedle dobroczynne. Nagły 
zgon kpt, Gioredkiego ibył wielkim ciosem 
dla wszystikich, którzy go zmalli. 

Zwłoki śp. kpt. Gioreckiego spoczną we 
Lwowie, ma cmentarzu obrońców Lwowa. 

List do Redakcii 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

Wobec zamieszczenia na łamach Pańskie- 
go poczytnego pisma w dniu 11.IV r.b. komu- 
nikatu Zarządu Związku Rezerwistów w Pod- 
brodziu niezgodnego z prawdą, uprzejmie pro- 
szę W. Pana Redaktora o zamieszczenie na- 
stępującego oświadczenia: 

Nieprawdą jest bym działał na szkodę Ko- 
ła, natomiast jest prawdą, że przez cały czas 
piastowania przezemnie godności prezesa i 
członka tegoż Koła kładłem poważne wysi'ki 
dla rozwoju takowego. 

2) Nieprawdą jest, bym miał podjudzać 
innych członków do' gorszących wystąpień, na- 
tomiast jest prawdą, że członkowie świadomie 
protestują przeciwko zaniechaniu wszelkich 
prac w Kole z programem tegoż. 

3) Nieprawdą jest bym miał być 
smem Zarządu Powiatowego Federacji z dnia 
3-III r.b. №. 26 — 33 wykreślonym z iisty 
członków, natomiast prawdą jest, że osobiście 
złożyłem zrzeczenie się godności członka Kota 
na ręce p. prezesa Powiatowego Zarządu. 

4) Co do spisanego jednostronnego proto- 
kułu na moją niekorzyść, to protokuł ten jest 
bezpodstawny, po pierwsze' odpisu takowego 
do dnia dzisiejszego nie otrzymałem, a powtó- 
re sprawa postępowania honorowego nie jest 

  

  

pi- 

jeszcze ostatecznie zakończona. 
5) Prawdą jest, że pewna ilość członków 

Zarządu Koła zdołała wbrew innym członkom 
postawić wniosek o zawieszeniu mnie w człon- 
kostwie i że wniosek ten został przyjęty, lecz 
także jest prawdą, że Zarząd Powiatowy pi- 
smem swem z dnia 2-III r.b. L. dz. 26 — 33 
wniosek ten uchylił. 
Podbrodzie, dnia 12-1V 1933 r. 

K. Rożnowski. 
My niżej podpisani członkowie Zarządu 

Koła Rezerwistów w Podbrodziu niniejszem о- 
świadczamy, że całkowicie solidaryzujemy się 
z powyższem oświadczeniem p. K. Rożnow- 
skiego, natomiast protestujemy przeciwko wy- 
niesieniu uchwały, mocą której omawiany ko- 
munikat został powzięty i ogłoszony bez wie- 
dzy i zgody naszej. 

Józef Geszczyński 
Józet Łabuć. 
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Dni świąteczne na boiskach polskich 
DR. SIDOROWICZ STARTOWAŁ W POZNANIU. — POLSKA REMISUJE Z 

CZECHOSŁOWACJĄ. —RUCH BIJE PODGÓRZE 

Dla braku miejsca podajemy (tylko su- 
che wyniki! ciekawszych imprez sportowych 
jakie odbyły się ma terenie całej Polski. 

Zacznijmy od biegu na przełaj „Kiur- 
jena Poznańskiego”, jako ze startował w 
mim nasz ezołowy biegacz dr. Wacław Si- 

dorowicz. — Bieg mie powiódł się wskutek 

fatalnej orgamizacji POZLA i zakończył 

się skalnidalem. Do biegu zgłosiło się 121 
zawodników, a w: ich liczbie dir. Sidoro- 

wicz z Wilna. Przez cały czas biegu Sido- 
mowiidz trzymał się mą czele, a na krótko 
przed metą wysunął się prawie o 100 me- 

tirów pnzed następnym zkolei zawodnikiem 

Na skutedk myilniej informacji funfkcjonar- 
jusza POZLA, Sidorowicz zmylił trasę i 
zajął wiskuteki itego dalekie miejsce. Pierw 
szy do mety przybył Jamowski z Wirty. 
Dr. Sidomowicz złożył oficjalnie protest. 
przeciwiko wprowadzeniu go w błąd, ро- 
party zresztą pnzez przedstawicieli „Kur 
jera (Poznańskiego". Wielotysięczne tłumy 
publiczności! matni mówmież swoje 

oburzenie z powodu tego postępku. Bieg 
wisłkutek protestów unieważniono i magród 

mie rozdamo. ` 
* 

* * 

_\М›о›і\еашіеаа odbył się mw Sosnowcu 
piemwiszy mia temenile (Polski mecz o robot- 
mieze mistrzostwo Bunopy, pomiedzy Фо- 

botniczemi reprezemtacjami Polski i Cze- 
chosłowiacji. 

Wynik remisowy 1:1. 
* 

W, Wielkich Hajdukach odbył się jedy- 
my wi czasie świąt: mecz o mistrzostwo Li- 
gi grupy zachodniej pomiędzy Ruchem a 
Podgórzem. Zwyciężył Ruch zdecydowanie 
4:1 (1:0). 

Benjaminek Ligi pokazał dobrą grę na 
wysokim poziomie. Do jego klęski przyczy 
miła się kontuzja Kasimy, który zeszedł z 
boiska. 

* 

Przez oba. dnii świąt bawiła w Warsza- 
wwie polska drużyma ligowa z Gańska „Ge- 

Idainija“. RozegTaža ona dwa mecze z miej- 
scowemi drużynami ligowemi, odmosząe 
jedno zwycięstwo i ponosząc jedną poraż- 
kę. Gdańska drużyna okazała się dobrym 
zespołem, stojącym na poziomie maszych 
średnich drużym ligontych. Dzięki swojej 
ładnej i fair grze, zdobyli sobie zupełne u- 

i przeciwnikiem gdańsz 
'czam była, Warszawiajnika. Mecz zakończył 
Się niespodziewamiie wysokiem zwycięst- 
wem Gedamji wi stosunku 5:2 (2:2). х 

Drugiego dnia Gedanja zmęczona me- 
czem miedzielinym ła z Legją w sto 
Sunku 2:4 (2:3). Gira żywa z lekką prze- 
wagą wiojskowiych. 5
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Z życia VIII Drużyny Harcerskiej w Wilnie 
Życie „Ósemki* 'w odróżnieniu od ogółne- 

go kryzysu i częściowego zastoju w różnych 
organizacjach społecznych Wilna, rozwija się 
bujnie dzięki dużemu poparciu Koła Przyja- 
ciół tej drużyny ponad 100 członków. Funda- 
ment tego Koła stanowią głównie Korpus Ofi- 
cerski 1 p.p. Leg., oraz personel nauczycielski 
Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej in gremio 
z p. dyrektorem Skalińskim Janem jako preze- 
sem tego Koła i prawdziwym opiekunem nie- 
tylko młodzieży harcerskiej, ale całej szkoły. 
Ponadto do Koła tego należy jeszcze kilkana- 
ście osób z różnych sfer społeczeństwa wileń- 
skiego, tecz najwydatniej poczynania młodzie- 
ży harcerskiej, popiera p. pułkownik Wenda, 
który osobiście żywo jej pracami się interesuje 
i wspomaga. 

Drużyna ta rekrutuje się głównie ze stery 
drobno-rzemieślniczej i robotniczej. Na czele 
jej stoi od lat kilku niezastąpiony druh Skup 
Kazimierz, który wychowaniu i  wyrobieniu 
harcerskiemu tej drużyny oddany jest całą du- 
szą, wkładając w pracę tę wiele czasu i wysił- 
ku. Ludzie tacy, należą dziś do rzadkości. 

To też drużyna ta w niedługim czasie 
współzawodniczyć będzie o palmę  pierwszeń- 
stwa w pracach harcerskich i społecznych 2 
innymi drużynami, które dotąd palmę tę dzier- 
żyły. 

Jak życie tej drużyny się rozwija i jakie'ni 
idzie drogami, najwymowniej zobrazują to ni- 
żej przytoczone fakty. Praca społeczna piękuie 
się rozwijająca na terenie szkoły nie tylko nie 
jest obcą harcerzom, ale znajduje w nich ży- 
wych i nadzwyczaj czynnych członków, czy 
to na polu „Bratniej Pomocy' szkoły, «ierowa- 
nej wprawną ręką pani Adolfowej, czy też przy 
prowadzeniu sklepików, biljoteki szkolnej, wre- 
szcie przy organizowaniu obchodów i rocznic 
historycznych, a nawet przy poważniejszej pra- 
cy społecznej, jak zbiórka książek dla Polaków 
na Łotwie i zbiórki na bezrobotnych. 

Również i na polu pracy harcerskiej nie 
pozostaje ona wtyle, dowodem czego mogą 
być odbyte w roku ubiegłym zawody; rzetel- 
ności harcerskiej, dobrego uczynku, śpiewu i 
wreszcie urozmaicenia wieczoru  wigilijnego, 
jak również zorganizowanie wespół z 3, 7 i 
15 żeńską drużyną wieczornic harcerskich. 

Ponadto drużyna odbyła zlot harcerski pod 
Wilnem, kilka wycieczek, wśród nich 2-dniową 

do Trok. 3 
Ale i praca obozowa nie jest w zanied- 

baniu i pod tym względem stoi ona bodaj naj- 

lepiej ze wszystkich drużyn wileńskich, gdyż 

rok rocznie w różne strony Polski wyrusza jej 
obóz wędrowny złożony z kilkunastu osób, by 

zwiedzić pamiątki i zbliska zapoznać się z 

dorobkiem narodowym. Zwiedzili oni Gdynię i 

polskie wybrzeże, pozatem wiele ośrodków 

przemysłowych, przebywając rok rocznie w 

ciągu 2 — 3 tygodni setki kilometrów. Oto dro 

ga, jaką przemierzyli w roku ubiegłym: Wilo, 

Warszawa — Częstochowa — Olsztyn — Zło- 

ty — Potok — Myszków — Zawiercie — Ogro 

dzienice — Pilica — Wolbrom — Olkusz — 
Piaskowa-Skała — Ojców — Kraków — Wie- 

liczka — Katowice, oglądają pamiątki i boga- 

te ośrodki przemysłowe. Nie potrzebuję tego 

specjalnie udawadniać, jakie tego rodzaju przed 

sięwzięcia mają znaczenie w wychowaniu i 

wyrobieniu obywatelskiem młodzieży rzemieśl- 

niczej, gdyż każdy z tego dobrze zdaje sobie 

sprawę. Chcę tylko podkreślić, co można »:a 

tem polu zdziałać przy nie dużym, a rzetelnym 

wysiłku ze strony poszczególnych Kół Przyja- 

ciół. 
Pozatem rok rocznie „Ósemka* zaprawia 

się w twardem życiu obozowem, obozując 4—6 
tygodni pod namiotami zdala od Wilna nad 
wartkim strumieniem Rzejmiany przy poszumie 
boru w rejonie Nowicz, poświęcając czas na 
przysposobienie wojskowe, wycieczki i prace 
harcerskie. 

Równie energicznie pracuje „Ósemka”* i 
nad wyrobieniem sportowem, uprawiając z za- 
miłowaniem strzelectwo, narciarstwo, sport że- 
glarski i pływacki. 

I na tem polu również może się poszczy- 
cić ładnemi wynikami jak zdobycie przez har- 
cerza tej drużyny I miejsca w pływaniu stylem 
klasycznym i Ill miejsca w pływaniu nawznak 
podczas spławu w roku ubiegłym w Grodnie. 

Ponadto 5-ciu harcerzy ukończyło z wy- 
nikiem poimyślnym kurs żeglarski, co daje gwa- 
rancję, że w niedługim czasie i na tem polu 
drużyna da znać o sobie sportowemu  Wilnu, 
tembardziej, że posiada własne dwa kajaki i 
łodzie. jeśli chodzi o sport strzelecki, to zdo- 
bycie dotąd 16 odznak strzeleckich przez har- 
cerzy tej drużyny, świadczy najlepiej o jej kla 
sie strzeleckiej i zamiłowaniu do tej gałęzi 
sportu. 

ł dorobek materjalny drużyny przedstawia 
się wcale powaźnie, gdyż w niedługim czasie 
drużyna ta będzie nietylko dobrze wyposażo- 
ną w wyprawę obozową, ale także jednolicie 
umundurowaną. 

Jak widać z tego, w odróżnieniu od ogól- 
nej apatji jaka daje się zauważyć powszechnie 
w życiu drużyny kwitnie i rozwija się bujnie. 

To też na terenie szkoły cieszy się ona 
szczególną sympatją i zaufaniem całego per- 
sonelu szkolnego. Bo też młodzież harcerska 
do życia szkoły wnosi wielkie wartości życio- 
we i moralne, a każdy chociażby  najdrob- 
niejszy przejaw życia społecznego na terenie 
szkoły przez nią nie jest pomijany. 

Szczególnie jest ona niezastąpioną przy 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

organizacji uroczystych obchodów, pamiątek 
historycznych, lub ku czci zasłużonych  Pola- 
ków. 

Nie brakło również ich czynnej i owocnej 
pracy przy urządzaniu w dniu 18-III r.b. ku 
czci wodza narodu Józefa Piłsudskiego na te- 
renie szkoły akademii, która ściągnęła w inu- 
ry szkolne ponad 400 osób, to jest tyle, le 
pomieścić mogła reprezentacyjna sala szkolna. 

Serce żywiej zabiło, gdy porwane  entu- 
zjazmem miłodzieży dla Wodza audytorjum za 
śpiewem chóru zawtórowało melodję piesni ie- 
gionowych, z któremi na ustach szli w bój o 
wolność narodu pierwsi żołnierze Polski Niepo- 
dległej. 

Entuzjazm publiczności, złożonej z młodzie, 

— eglem dopnowadzenia idh do posteruniku 
PIP. Widząe ta dewastujący zaopalinzyli się 
w kije i kamienie i pobili niemi gajowego, 
a gdy tan wi obronie własnej wyjął rewiol- 
wer, broń mu odebrali i zbiegli. Gajow, 

Adaśko zawiadomił to zajściu policję, któ- 
ra Dmuchowskich zatrzymała, a broń 
zwróciła prawemu właścicielowi. 

— NOWIY MOST PRZEZ KANAŁ 
RZEKI SZCZARY NA UKOŃCZENIU .-- 
Nowy most zwodzony przez kanał rzeki 

Szazary w Słonimie jest już ma nikoń: i 
Z większych mobót pozostały jeszcze prace 
ziemne, w: związku z komiecznością pod- 
miesieniia jezdni ul. Ułańskiej i części ul. 
Piłsudskiego, z powodu podniesienia po- 

ży, doszedł do jeszcze większego napięcia, gdy mu mowiego mostu o metr Jak mas im- 
z werwą i życiem młodź harcerska odtworzyła 

na scenie obrazy ze sztuki „Cud nad Wisłą”. 
To też zebrani z żalem opuszczali mury 

sali szkolnej, w której przez te kilkadziesiji 
minut przeżyli tyle dziś tak rzadkich chwii 
wzruszeń, ale zato tem mocniej utwierdzeni w 

przekonaniu, że tylko Ten, którego imię Świę- 

cąc doznali tych wzruszeń, zdolny był jeden, 

porwać za sobą i garstką szaleńców cały na- 

ród jakąś niepojętą tajemnicą władzy dusz i 

dokonać dzieła jakich mało, znaleźć można w 

dziejach ludów. Pewni również tego, że tylko 

On jeden oddał Polsce siebie niepodzielnie, wio 

dąc swoim genjuszem i siłą tytana naród 4 

Ojczyznę ku chwale i potędze godnej Imienia 

narodu Chrobrych, Batorych i wielkich wie- 

szczów narodowych, gniotąc po drodze zapory . 

ciskane Mu pod nogi w a pochodzie kaino- 

ręką ludzi zawistnych. 

>. W. Malec por. 
wy 

POPIERAJCIE L.0.P.P.! 

słoniińyka 
— PIERWSZY ZJAZD LBGJONU 

MŁODYCH W SŁONIMIE. — W diniu 

23 bm. w sali Domu Ludowego w Sloni- 

mie o godz. 12-tej odbędzie się tinoczyste 

otiwamcie (pierwszego zjazdu okręgowego 

(nowogródziko - polskiegio) Legjonu Mžo- 

dych (Związku IPracy, dla [Państwa) w Sło 

mimie. — Protektorat mad zjazdem przy- 

jęli pp. wojewodowie mowiognódzki dr, Ste 

fam Świdenski i poleski płk. Wiacławi Kios- 

tek-Biennacki. : 

Na zjazd ten spodziewany jest. przy- 

jazd p. wojewody mowogródzkiego dr. Ste- 

fama. Świderskiego. 

— WIELKANOC Wi SŁONTMIE. Tego 

roczne Święta Wielkanocne przeszły ym) Sło 

mimiie zupełnie spokojnie. Nie zamiotowialn,o 

żadniego wypadku zakłóceia spokoju pub- 

liezmego, Ispowodowianegio miadimierinem Spo 

życiem alkoholu, eo (talk: często się zdarza- 

ło iw latach ubiegłych, Jedymie pogoda mie 

dopisała tu wcale. W ciągu dwóch dni. by- 

io wiietrzmio i zimno, przyczem w ciągu 

dnia iczęsto popadywał śnieg, który po fet 

ku mimutach znikał. obiło to wmażenie 

raczej zbliżającej się zimy, miż wiosny. 

— BÓJKA NA [PIĘŚCI MIĘDZY РО- 

LITYCZNYMI (PRZECIWNIKAMI [PO- 

WODEM ROZWIĄZANIA ZEBRANIA. 

W Domu Ludowym w Słonimie, staraniem 

orgamizacji „Brith-Trumpeldor"* (sjomiiści- 

rewiizjomiści), został riomganizowiany 'od- 

czyt, mai którym idr. Szachtmam: poruszył 

spnawię sytuacji Żydów w świecie, a spe- 

cjallnie przedstawił obednym politykę anti 

żydowską Amglji, jej tendeneje do stwiorze 
mia z Palestyny części skłładowej iimpe - 
jum brytyjskiego oraz kwestji żydowskiej 
w Niemezech hitlenowskich. (W czasie prze 
mówienia: prelegeniita jobeany ma odczycie 
Chaim Polański, poalej-sjonista (przeciw- 
mik polityczny mówcy), wszezął krzyk i 
wywiołał zamieszanie w: zamianze przerwa 
mia odczytu. Polańskiego jednak usunięta 
ze sali. Po przemówieniu dr. Szachitmama 
zalbnal gžos Majnym Reznik, poalej-$joni- 

Stlai ze Słonima, Witedy mewizjoniści! wszczę 
(i hałas, klaskamie i gwizdanie na sali, by 
iw ten sposób uniemożliwić Rezmikowii prze 
mówiienie. Pełniący mia odczycie służbę po- 
liejamit wezwał iprzewłodniiczącego do |przy- 

wróceniia: ponządku, а/ @@у mimo wezwania 

przewodniczącego krzyki i hałasy mie u- 
stawały — zebranie zostało nozwiązamie. 
Po rozwiązaniu poalej-sjoniści i rewizjo- 
miści wszczęli bójkę ma pięści, czemu jed- 

mak miebawem _ przeszkodziła policja. Na 
iadczycie tym było окойо 600 osób . 

— SKRADLI DRZEWO I POBILI GA 

JOWEGO.— Gajowy lasów Albertyńskich 
usiłowiał zatrzymać Pawła ij Macieja Dmu- 

chowskich z Albertyna, dewastujących las 

    

2) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
— Wpłaćcie ma radjo dwadzieścia 

złotych, a za resztę kupcie sobie książek. 
— Książki, wiadomo, dobra rzecz, -— 

wtrącił Arasimowicz. 
— Książki... gazetka tam jaka... A to 

wszystko z kółka rolniczego bioro. Praw- 
dę powiedzieć—wstyd dla naszej „Stra- 
ży”: 

Żołądź obrócił się ku niemu. 

— Sam wiem, kochany prezesie, że 
wstyd, ałe cóż poradzę? Nie mamy pie- 
niędzy! Dzielnica nie wiele daje, składki 
członkowskie... śmiech bierze! Tych ma - 
nych dwudziestu groszy miesięcznie żad- 
ną miarą zebrać nie można. 

Naród biedny. Są takie, co na przed- 
nówku wrzos do chleba mieszają. „Są ta- 
kie, co kapli mleka nie mają”. — Głos 

Arasimowicza w tem miejscu nabrzmiał 
surowym żalem. Żołądź żachnął się pra- 
wie gniewnie: 

— Wiem o tem równie dobrze, jak 
wy. — Wam się zdaje, że okręg jest 
wszechmocny. Wy sobie nie wyobraża- 
cie nawet tych trudności, z jakiemi my 
wciąż walczymy. Myślicie, że wam dać 
nie chcemy? Co się tylko skądkolwiek 
wyszarpnie — pcha się w oddziały, а!> 
wy w to uwierzyć nie chcecie... 

Dyrmo słuchał i uśmiechał , się. 
Uśmiech jego mówił wyraźnie: gadaj 

' zdrów! znamy się na kawałach. Arasimo- 
wicz, lubiący nadewszystko zgodę, ро- 

      

    Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

wiedział parę pojednawczych słów, Żo- 
łądź powrócił do ataku. 

— Starajcie się sobie dopomódz, ma- 
cie koło teatralne, a gdybyście zaryzyko- 
wali płatne przedstawienie w świetlicy? 

Dyrmo roześmiał się teraz niegrzecz- 
nie, ironicznie, a Kazia, pomimo całego 
zachwytu dla komendanta, wzruszyła 
nieznacznie ramionami. 
_ — To nigdy nie pójdzie... żeby pła- 

Cili za przedstawienia? dobrze, że darmo 
przychodzą! 
"  — Ale spróbować można! Jeżeli nic 
groszami, to może naturą co dadzą... pa- 
rę drzewek na opał, kilimek, na przy- 
ozdobienie świetlicy... Trzeba, by wsio- 
wi ludzie „zrozumieli, że świetlica, to icl: 
dom wspólny, własny. Zrozumieją, przyj - 
dą, a wówczas zagarniemy ich pod swój 
wpływ, przyzwyczaimy do służby Oj- 
czyźnie! Tylko rąk nie opuszczać! i 
choćby przyszło głową o mur bić — bę- 
dziemy bili, aż rozbijemy zimny mur о- 
bojętności; ospałej bezradności, Zoba- 
czycie, że rozbijemy! 

Kazia szeroko otworzyła błękitne 
oczęta i chłonęła każde słowo komendan- 
ta, Michaś Kunicki až poczerwieniał z :a- 
pału, Arasimowicz przytwierdzał ener- 
gicznem chrząkaniem, jeden Dyrmo, na- 
stroszony i nieprzekonany, mrużył po- 
gardliwie szczurze oczka. Dyskusję 
przerwał znienacka tętent galopującego 
konia. Kazia siedziała najbliżej okna 

  

formują, roboty te zostaną ukończone w 
6iągu raiesiąca maja i w iym też czasie 

Spodziewiać siię jnależy uroczystogo otwar- 
cia ruchu przez pienvszy most! zwodzony 
w Słonimie. 

—=00-— 

Ofiary 
Kasa  Pożyczkowo-Oszczędnościowa Pra- 

cowników Skarbowych w Wilnie na rzecz Ko- 
mitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 100 zł. 
na rzecz domu dla sierot im. Marszałka J. Pił- 
sudskiego 50 zł., na rzecz Žlobka im. Maryi 50 
złotych. 

Pracownicy Wileńskiego T-wa Organizacyj 
i Kółek Rolniczych na żłobek im. Maryi zł. 20. 

Piasecki Jarosław na Komitet Ratowania 
Bazyliki zł. 12. 

Wołańska na Ratowanie Bazyliki zł. 3 
Inż. jerzy Pomianowski na Ratowanie Ba- 

zyliki zł. 5. 
Anna Skrzywan 

2 2. 
Zamiast wizyt i życzeń świątecznych: 

Inż. Glatmanowie Juljuszostwo zł. 10 na Komi- 
tet dożywiania dzieci. 

D-ca i korpus oficerski 3 pac 25 zł. na ko- 
mitet dożywiania dzieci. 

Witold Skinder dla najbiedniejszych zł. 10. 
Weronika Rodziewiczowa z Juraciszek na 

bezrobotnych zł. 12. 
Zamiast życzeń świątecznych składa na 

rzecz bezrobotnych 10 zł. Tadeusz Żemoytel, 
kierownik Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 
Grodnie. 

Zamiast życzeń świątecznych na ll-gą Kon 
ferencję T-wa Św. Wincentego a Paulo złożyli 
bezpośrednio Helena i Zygmunt Hryniewiczo- 
wie 5 zł.. 

Kpt. Siwkowski, kpt. Osipowski i por. Lau- 
rentowski z Brygady KOP „Wilno* zamiast wi- 
zyt i powinszowań świątecznych składają 12 
(dwanaście) złotych na Fundusz Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej. 

Pułk. dpl. Hackiewicz Wacław 5 zł. za- 
miast życzeń świątecznych na rzecz bezrobot- 
nych. 

Zamiast wizyt Wielkanocnych składają ofia 
rę na Komitet „Chleb dzieciom* Urzędnicy 
Okręgowej Izby Kontroli: Pietraszewski Jan, 
Mikulski Zenon, Juchnowicz Jan, Szyszko Ro- 
man, Cywiński Wiesław, Piegutkowski Ludwik, 
Sztejn Ludwik. Ściborski Józef, Talewicz Jan, 
Degenbesz Emil, Rozwadowski Józet, Wasilew 
ski Aleksander, Iwanowski Aleksander, Alexan- 
drowicz Kazimierz, Kownacki Witołd, Czapla 
Kazimierz, Olszewski Wacław Sizow Konstin- 

na Ratowanie Bazyliki 

ty, Kozakiewicz Dominik, Wojnowa Maria, 
Wojciechowska  Denuta, Lipińska Jadwiga, 
Brzeska Janina, Dąbrowska Pola, Dobrzański 
Jan, Grądzka Marja, Karczewski Henryk, Łu- 
kaszewicz Wacław, Rusiecki Witold, Walkie- 
wicz Michał, Kwasowicz Stanisław Chomiński 
Leon, Undrewicz Tadeusz, Ejnik Jerzy, Kon- 
dratowicz Jan, Hłasko Jerzy, Juszkowski Anto- 
ni, Szaciło Franciszek. Razem zł. 33.00. 

— Urzędnicy Centrali Dyrekcji Lasów Pań 
stwowych w Wilnie wzamian życzeń świątecz 
nych złożyli na rzecz LOPP kwotę zł. 51.55 zł. 

UDZIAŁY 
Wytwórni Mechanicznej Pie- 
czywa Pol. S$p-ki Piekarskiej 

sp. Z 0. 8. 
SĄ DO NABVCIA po zł. 1000 za 1 ndz. w 
Banku Towarzystw Spółdzielczych, ul. Mic 
kiewicza 29. — po sp-ki Sr:kaplerna 4 

Tel. 19-11 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakre- 
towej Nr. 7 — 3 zgodnie z art. 1030 Ust. Post. 
Cyw. podaje-do wiadomości publicznej, że w 
«niu 28 kwietnia 1933 r., o godzinie 10 rano, 
w Wilnie przy ul. Portowej Nr. 19 m. 1 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji majątku ruchome- 
go, składającego się z umeblowania oszacowa- 
nego na sumę zł. 550. 

  

  

Komornik Lisowski 

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Wil 1 19 Z. Kesslar Vilne: Zavalns 
Wysyłam także na zamówienia 
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przechyliła się ku mętnym szybkom i po- 
wiedziała spokojnie: 

— To panna Wołłowiczówna z Li- 
pni. Pewnie ma do mnie jakiś interes; 
bardzo opiekuje się naszą etlicą. Czy 
mogę opuścić zebranie i wyjść do nitj, 
panie komendancie? 

Żołądź spojrzał na zegarek. Do czwar- 
tej brakowało kwadransa i zebranie nie 
było skończone.  Zonia swem pośpie- 
chem postawiła go w kłopotliwej sytua- 
cji. Musiał kazać jej czekać i zirytowało 
go to. : 

— Nie wiedziałem, że córka prezesą 
okręgu czuwa nad wami, —- powiedział 
cierpko. — Tak skarżyliście się przed 
chwilą... Proszę, niech par: idzie, -— 
zwrócił się do Kazi. 

Kazia wyszła, stąpając cicho i zwin- 
nie, jak kotka. Żołądź popatrzył jej wślad 
z uważnią przyjemnością. Zaraz putem 
podniósł się Dyrmo, obszedł na palcach 
świetlicę i stanął za krzesien: komiendan- 
ta, 

— Przepraszam  szanownego pana, 
ja chciałby zapytać... bo to u nas mówio... 
czy prawda, że tym, co w „Straży* . pra- 
cują z podatków zdejmo... w nadgroda? 

Pytał przymilnym szeptem, z najuprzej- 
miejszym uśmiechem na żółtej lisiej twa- 
rzy. Żołądź szarpnął się gniewnie: : 

— Co za głupstwo! Tyle razy wam 
powtarzałem, i ja, i prezes Wołłowicz, że 
pracując w „Stražy“, spełniamy nasz 0- 
bowiązek wobec Polski. Przygotowujemy 
Jej kadry przyszłych żołnierzy, uświado- 
mionych żołnierzy - obywateli, -obroń- 
ców jej granic! Cóż to ma wspólnego z 
podatkami! Jakaż może być za to nagro- 

   

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWA 

  

Ostrobramska 5 
Dat 

K I 

BRODZISZ — BOGDA — WALTER — TRAPSZO — SAMBORSKI — LINDORFÓWNA. Najnowsze — Najwspanialsze — Najpiękniejsz 

—Najpiękniejsze— Połskie — Arcydzieło — Filmowe!; Początek o godz. 4-€j, w niedziełe i święta © ge Najnowsze — Najwspanialsze 
dz. 2-ej. Bilety honorowe i 

N © R E W J A Ostrobramska 5 
  

CHLUBA POLSKIEJ PRODUKCJI 

D TWO JĄ OBRONĘ 
DRAMAT POLSi GO LOTNIKA 

bez- względnie nieważne bezpłatne 

| 
aż do odwołania, 

  

SŚPIESZCIE UJRZEĆ! 

HELIOS 
I PAN 

OSTATNIE DNI! 

W CIENIU K 
(ZAGŁADA RZYMU) 

realizacji króła reżyserów Cecila B. de Mille'a. 

Monunientalne arcydzieło o rekordowem powodzeniu 

RZYŻA 

  

„МГ 
6 Gigantyczne dźwiękowo - śpiewne 

Przepiękna błondynka ROLAND YONG w super-szlagierze p.t 

WŁÓCZ ĘGA (Z PIEŚNIĄ NA USTACH) 

Nad program! Niespodzianka!!! Przepiękny dodatek Fox'a „DAR POMORZA”. Pocz. seans. od godz. 1,36. 

Ostatni dzień! 
arcydzieło 
mu „Pieśniarz Gór* LAWRENCE 

wszechświatowej sławy! Największy baryton świata, znany z f- 
TIBBETT. 

  

PAN 
Wkrótce film ze współczesnego Egiptu 

M U id J A (GRZESZNA MIŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA). 

W roli mumji wskrzeszonej do życia mistrz maski BORYS KARLOFF. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziś! 

jego 

WLA$TA BURJAŃNŃ 
bohater niezapomnianych filmów „C. K. Feldimarszałek* „On i 
naszym ekranie w swojej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego sobowtóra w doskonałym arcyprze- 

bojowym filmie p.t. KRÓL To JA Nad program: Atrakcje dźwiękowe. „Początek © godz. 2-ej| 

siostra" i „Pod kuratelą" ukaże się na m 

  

Światowid   
351-4. 

KONKURS 
na stanowisko rządcy (Ekonoma) do majątku 
ww bliskiej okolicy Wilna. Warunki wedle umo- 
wy. Zgłoszenia z dokładnem curriculum vitae i 
referencjami wnosić należy do Państwowego 
Szpitali Psychjatrycznego Wilno, Letnia 5, do 
dnia 20 kwietnia rb. 

I 

Chambard 
Żądać orygin Francuski, 

OBWIESZCZENIE 
86-4.—K. 

Komornik Sądu Grodzkiego III rewiru w 
Wilnie, zamieszkały w Wilnie przy ul. M. Po- 
hulance 13—2, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 19 kwietnia 1933 r. od 
godziny 10-ej rano w Wilnie przy ul. Zawalnej 

Nr. 15 A. odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
blicznej majątki! ruchomego, należącego do Wa 
cława i Krystyny Narkiewiczów, składającego 
się z maszyny do szycia firmy „Singer* osza- 
cowanej na sumę 700 zł. na zaspokojenie pre- 
tensj: firmy „Singer Sewing Machine Compa- 
nyv* w Wilnie w sumie 1000 zł. z procentami i 
kosztami. 

Komornik Sądowy. 
W. Leśniewski. 
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27. P. LOT. 

   

    

da? Radość z poczucia spełnionego obo 
wiązku i potęga Polski, oto nasza na- 
groda. Kiedyż wy to, nareszcie, zrozu- 
miecie! į 

Dyrmo zgiął się w pół i ręce szeroko 
rozłożył. 

— Ja przeparszam.. jaż mówił, zc 
przepraszam... tak tylko... zapytać chciat... 
ludzie mówią... 

‚ — Nu i niechaj sobie głupie gadają, 
te, co nie rozumieją, — wtrącił gorąco 
Michaś Kunicki. — Pan Dyrmo, jaż mó- 
wit, žeb“ tego nawet nie pytać się. Dyr- 
mo wciągnął głowę w ramiona i odszedł 
na bok. Kazia nie wracała. Żołądź, chn:u- 
rząc się coraz bardziej, zapalił papiere- 
są. 

Arasimowicz spojrzał w okno. 
—- Rozmawiajo, poinformował 

zcicha. — Piękna panna z naszej Zofji 
Wołłowiczówny. I pan Wołłowicz — go- 
dny pan, nie hardy. 

— ii... nie będziesz teraz taki hanuy, 
jak przed wojną bywszy, — mruknął sar- 
kastycznie Dyrmo. 

Żołądź zaciągnął się mocno papiera- 
sem. 

— Pan Wołłowicz jest najszanow- 
niejszym człowiekiem, jakiego znam i mie 
sądzę, by jego stosunek do ludzi i pia- 
cy zależał od trudności powojennych. 
Nie będziemy dłużej tracili czasu; panna 
Sorokówna zaraz powróci, a tymczasem 

pan prezes mi powie... 
„Kazia zeszła z ganku i zbliżyła się 

do karego konia, który niecierpliwie tar- 
„gał głową u wrót. Panna Wołłowiczów- 
na, nie schodząc z siodła, rozglądała się 
dokoła ze ściągniętemi brwiami. Na wi- 

Twe go | 
mieszkania 

muyślaj się Jłużej 
LOS A klasy 

KLA/. 
wi najszczęśliwszej kolekturze 

ńsk 
w Warszawie, Centrala, Nowy Świat 19. Cena całego losu zł. 40, 

14 losu zł. 10. Zamiejscowe zamówienia załatwiamy odwrotną po- 

cztą. Konto P. K. O. Nr. 7192. 

Uwaga! nasza kolektura zwraca specjalną uwagę na wygodią 

i terminową obsługę P. T. Graczy zamiejscowych. 

Dziś W nowem dźwiękowem opracowaniu najpotęźniejsze arcydzieło świata p.t. 

QUO VADIS? 
Epokowy dramat w 12 akt. w-g genjai Ineį powieści H. Sienkiewicza. 

i LILJAN HALL. Dla młodzieży 
W rol. gł. E. JANNINGS, A. FRYLAND 

dozwolone. / 

  

NASIONA 
Koniczyn, tymotk“, seradelli i różnych in- 

nych roślia pastewnych oraz łubinów 

poleca 

Zygmunt Nagredzki 
Wiine, Zawalna 11-a. 
  

Lekarze. ,, DOKTOR | 
nowania BlumMowiCZ 

choroby weneryczne — 
DOKTOR skórne i moczopłciowe. 
Janina WABIKA „21, żel Zi. 

PIOTROWICZ- 17,3 — 
JURCZENKOWA 773 _ 
crdynator Szpit. Sawicz — 
cheroby skórne, wene- Dr Walfso : 

s ryczne i moczopłciowe 
przeprowadziła się Choroby zk 

ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 34  Weńska 7, tel 10-67: Nejętro. OSN 
od Sa Wież. POPIERAJCIE 

LO. P. P 
PY YYYYYYYTYYYYYH 

"Letniska 
LETNISKA 

od 3 pok. umebl. w po- 
bliżu Jaszun Malown. 

  

"Ry 

Kursy 

Wileńskie Koncesjonowane 

LETNISKO 
3 pokoje z kuchnią. — 
10 minut od Kolonii 
Wileńskiej. — Osadnic- 
two wojskowe. Kryw- 
ko. 

TANIO 
do sprzedania różne me 
mie, Jagielleńska 6 
22. 

MIESZKANIE 
o - pokojowe do wy- 
najęcia. Wszystkie wy- 
gody. System  koryta- 
rzowy. Nadaje się dla 
instytucji. Ul. Sierakow 
skiego 24. OPIOWANI 

PLANÓW, 
K 

3i 5 - POKOJOWE 
MIESZKANIA 
odremontowane z wy- 
godami do wynajęcia.. 
informacje 9 — 11 ra- 
no lub 4 — 6 po poł. 
Zawalna 60 — 10. 

  

KURSY KROJU,   — — — — — — —szycia i robót  ręczj 

oAaaAńAAAŁAŁAGSAŁG. nych. Królewska 5 — 
11. Nauka- solidna zaj 

Kupno 2 dostępną opłatą. 
I SPRZEDAŻ — — — — — — “| 

DĘBOWE SŁUPY i 
dla ogrodzenia, deski Zguby 
jesionowe, lipowe dla jl 
iodzi, wioseł, nart, wo- 4 
zów — Wacław Jano-s KRADZION 
wicz Zamkowa 16 m. 3 książeczkę wojskową 4| 3 

icz 0 jydamą рр КОН 
M A JĄ TE K Wilno - Powiat na FK| 

miejsc. Sosn. las. Rze- 400 HA koło WILNA mię Józefa Apanasewi| 
ka. Kolej lub autobus. - budynki spalone. sprze- cza, zam. we wsi Czar 
inf. Święciańska 25 — dam bardzo tanio. Wi- nice gm. rudomiūskiei 
(Rossa) W. K. (3—6). lejka Powiatowa. Ad- unieważnia się. 

wokat Steckiewicz.   

aj 

| 
| 

| Samochodowe 
i motocyklowe 

Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

j0— 13.116229 
  

  

neczna. 

M   Tanio | 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położony ną 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

. Wiadomość w Adm. „Słowa”. 

    

  

dok podchodzącej Kazi, przechyliła się 
ku niej i wyciągnęła rękę. 

— Dzień dobry. Co słychać? 
szukam komendanta Żołądzia. 
niego parę poleceń od ojca. 

Kazia uśmiechnęła się jakimś wewnę- 
trznym, uśmiechem, rozjaśniającym ustna 
i oczy. Wyglądało to, jakby jej ktoś ma- 
łą lampkę w sercu zapalił. | 

-— Pan komendant jest już od trzecii 
godzin... Była zbiórka... a teraz, właśnie 
posiedzenie zarządu Nie «wiem, dopraw- 
dy.. Chyba pani zechce, łaskawie, po- 
czekać... 

Zonia Wołłowiczówna zrobiła jakiś 
niewyraźny, płynny gest ręką, jakby od- 
suwała od siebie niewczesną uwagę ma- 
łej nauczycielki, Ześlizgnęła się z konia, 
owinęła tręzle dokoła słupa wrotowego i 
szła na ganek pewnym, zdecydowanym 
krokiem. Już kładła rękę na klamce, gdy 
Kazia zatrzymała ją grzecznie, ale sta- 
nowczo. 

— Przepraszam, ale 
jest posiedzenie zarządu. | 

— Więc ja nie mogę wejść? 

Kazia zmieszała się ogromnie. 

—- To znaczy... ja nie wiem... właś- 

ciwie... chyba—nie. 
— Więc nie? — Zonia Wołłowiczów 

na zmierzyła biedną Kazię ostrem spoj- 

rzeniem. — Więc gdzie mam czekać? Na 

ganku? Ale ja wchodzę nawet na zebra- 

nia okręgowe, jeżeli mam interes do 0j- 

ca... więc i tu wejdę, bo tak mi się po- 
doba. | н 

Kazia była. blizka płaczu: Nie śmiała 

sprzeciwiać się dłużej pannie . Wołłowi- 

czównie, a tak miło jej się zdało wystę- 

Ja tu 
Mam d: 

to tam właśnie 

оаЕа     

powač w imienių komendanta, bronič p 
wagi „urzędowania“, w którem ona, Kaj 
zia, udział brała, podczas gdy panienka 4 
Lipni powinna była zostać za progiemĄ 
za nawiasem. 

Powinna była, lecz nie została. Pó 
prostu pchnęła drzwi i weszła do świetłź 
cy, niwecząc odrazu całą olicjalną atmof 
sferę. Arasimowicz z Dyrmą porwali sić 
z miejść, by ją powitać, wstał i Miche 
Kunicki, jakkolwiek mniej skwapiiwi 
Józef Żołądź przywitał się sztywno, zd 
znączył niezadowolenie i poznał, z sobić| 
tylko wiadomych oznak, że Zonia zmał” 
twiła się i straciła kontenans. Próbow2Ą, 
ła kilkakrotnie wciągnąć go w rozmow: 
rozpoczętą z Arasimowiczem i uwijająj 
cym się teraz po węgorzowemu — уг 
mą. Żołądź odpowiadał półsłówkami; wi 

dząc to, panna powiedziała wręcz: 
—- Ojciec polecił mi wyszukać pand 

przywieźć do Lipni, ale to koniecznie. Oją. 
ciec przypuszczał, panie Józku, że pa! 
dziś tu będzie, w Lachowiczach. Ma d'4 
pana całą gromadę nowin i jedną bardzą 
dobrą, ale nie wiem, co właściwie. D: 
wie się pan na miejscu, bo, przecie, pd] 
zwoli pan zaanektować siebie na kołacj 
i nocleg.-. pozwolą panowie, —- popra! 
ła się, patrząc na Baranowskiego, któ 
skłonił się nizko i niezgrabnie. 2 

Žolądž, zaskoczony zaprosinami, @° 
mógł dłużej utrzymać się w tonie niez” ę 
dowolonego chłodu. 3 
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