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ZNOWU DEUBNERŁ!. Marszałek Józef Piłsudski 
przybędzie do Wilna na obchód 

14-el rocznicy wyzwolenia 

Jak przykro, jak ciężko jest mówie a 

tem, o czem chciałoby się raz na zawsze 

zapomnieć!.. 

Deubner. Bolszewik w sutannie. P<- 

nura, marna postać. W ciągu kilku lat 

miał na sobie maskę, która, zresztą, nie 

wprowadzała w błąd ludzi, umiejących 

patrzeć. I oto wreszcie zrzucił tę maskę, 

przeraził społeczeństwo chrześcijańskie w 

całej Europie wogóle, w Polsce zaś szcze- 

gólnie. Ci, co orjentują się w sytuacji, 

zrozumiełi nagle, czem się tłumaczą nie- 

które posunięcia Komisji Pro Russia, 

skierowane przeciw Polsce... 

I były wyjaśnienia, wywołujące nie- 

pokój, — i były sprostowania, często 

sprzeczne ze sobą, a zawsze zbyt mgliste, 

niezdecydowane, rodzące komentarze. 

Aż wreszcie przemówił sam ponury 

bohater ciemnej afery i w liście do na- 

szej redakcji, w sposób nieinteligentny i 

impertynencki zażądał odwołania „ni.e- 

prawdziwych wiadomości*.. Zagroził nii- 

wet sądem. 

W odpowiedzi na to zanaczyłe'u, 

„że wszelkie pozory przemawiają za tem, 

iż ten egzotyczny kapłan z bolszewikami 

miał i ma stałą łączność', później zaś 

określiłem go, jako „marną postać szu: 

brawca* oraz „kreaturę z pod ciemnej 

gwiazdy”. 

Odpowiednie numery pisma wysłałen 

pod adresem p. Dejbnera do Berlina, 

lecz, naturalnie, do odpowiedzialności są 

dowej pociągnięty nie zostałem: p. Dej- 

bner zrozumiał, iż na sądzie potrafiłbym 

uzasadnić swoją opinję o nim. 

Zdawałoby się, można było postawić 

krzyżyk na tej potwornej historji, a w 

każdym razie nie wyobrażałem sobie, że 

znajdzie się w Polsce (w Polsce!) ktoś, 

kto po tak zdecydowanem stanowisku 

całego społeczeństwa zechce podjąć się 

. obrony bolszewika w sutannie, który gra- 

sował i w Polsce... 

A jednak tego niewdzięcznego zada- 

nia podjęli się Ojcowie Jezuici, występu- 

jąc na łamach oficjalnego organu swej 

Misji Wschodniej z artykułem p.t. „Nao- 

koło „afery“ ks. Deubnera“.. 

Już wzięcie w cudzysłów słowa „afc- 

ra“ dowodzi zdecydowanej postawy 0.0. 

Jezuitów, którzy już jeden raz spróbowali 

zbagatelizować nikczemną działalność 

Deubnera, — obecnie zaś wręcz oświad- 

czają, że prasa polska zastosowała meto- 

dę: „Calomniez, calomniez, il en restera 

toujours guelgue chose!“.. 

A więc prasa polska tylko — rzucała 

kalumnje na dostojnego kapłana!.. 

Stanowisko Ojców Jezuitów w tej 
sprawie budzi zdumienie i niepokój. 
Trudno zrozumieć, jakie są jego przy- 

czyny. jeżeli Ojcowie Jezuici nie orjentu-- 
ją się w roli „p. Deubnera i naprawdę 

nie wiedzą, co to jest za człowiek, jak 

mogą tak lekkomyślnie podejmować się 

jego obrony? — jeżeli zaś wiedzą... 

Obrona ta jest tak osobliwa, że war- 

to przyjrzeć się jej nieco uważniej. 

Jakże przedstawia się „afera” w Cii- 

dzysłowie? Posłuchajmy: 

„Jeden z księży Rosjan wschodniego 
obrządku, znajdujących się w Rzymie, 

Aleksander Deubner wyjeżdża gdzieś sa- 

mowolnie z Rzymu.Wypadek nic nie zna- 

czący, tembardziej, że ks. Deubner żad- 

nego odpowiedzialnego stanowiska ko- 

ścielnego nie zajmował. Niktby na taki 
wyjazd uwagi nie zwrócił''.. 

Zatrzymajmy się na chwilkę... Laik 

szeroko otwiera Oczy, czytając te słowa 
katolickich zakonników. 

A więc samowolny wyjazd, pogwał- 

cenie dyscypliny — jest „wypadkiem nic 

nie znaczącym?.. Jest wypadkiem tak po- 

spolitym, że na niego „niktby uwagi nie 

zwrócił''? 

A więc mamy do czynienia z anarchją, 

na którą pobłażliwie spoglądają nawet 

członkowie najbardziej zdyscyplinowa- 

nego zakonu?.. Czyżby aż tak źle było w 

Kościele Katolickim, — choć temu jed- 
nak stanowczo zaprzecza rzeczywistość, 

dotycząca chociażby skromnych polskich 

diecezyj? й 

Gdzież panują tak dziwne stosunki? 

Nie trzeba chyba palcem wskazywać na 

tej 

  

świeckich kapłanów obrządku wschod- 

niego. O, tak. Brak dyscypliny wśród 

nich jest zjawiskiem całkiem niewinnemu, 

— zdobywają się oni na czyny bardziej 

eiektowne, jak np. ks. Michał Knurenko, 

który przed paru tygodniami dostał dwa 

lata więzienia na podstawie art. 203 Ko- 

deksu karnego!... 

Biedny p. Deubner, prawdziwe nie- 

winiątko, padł ofiarą... reporterów !.. 

„„„ktoś wiedział, że Deubner miał ja- 

kieś stosunki z Mgr. d'Herbigny, preze- 

sem Komisji Pro Russia, a na pisaniu o 

tej Komisji i jej prezesie można trochę 

zarobić (!), więc reporter (!) stwarza 

wielką „aferę'... 

Sielanka, prawdziwa sielanka!.. Re- 

porter chciał trochę zarobić.. Ach, któż- 

by w obecnych ciężkich czasach nie 

chciał zarobić?... Nie wszyscy przecież 

są, jak niektórzy „nieboracy* i „„nędza- 

rze”, tak materjalnie upośledzeni, że mo- 

gą z nędzy i biedy.. rozjeżdżać po ca- 

łej Europie, a później wygodnie osiąść 

w” Berlinie, gdzie życie nic a nic niż 
kosztuje!.. 

Deubner nietylko nie był szpiegien! 

bolszewickim (bo przecież on sam temu 

zaprzecza, — jakże można nie wierzyć?) 

-— ale wogóle „nie posiadał warunków 

po temu, by prowadzić jakąś szpiegow- 

ską robotę!“.. 

— „Okazało się, że Deubner do Ro- 

sji nie wyjechał, lecz do Berlina; stamtąd 

nadsyła do dzienników polskich zapew- 

nienie, że jest nadal księdzem katolickim 

wschodniego obrządku. (Ale prowinca- 

łowie zakonu O.0. Jezuitów  oficjaln'e 
stwierdzili, że D. zrzucił sutannę! — W 

Ch.), stanowczo zaś zaprzecza temu, by 

był w jakimś kontakcie z bolszewickim 

wywiadem, Wyjaśniono (?), że w Rzy- 

mie nie był on sekretarzem ani prywa'- 

nym, ani jakimkolwiek mgr. d'Herbigny 

i w pracach Komisji Pro Russia žadūc- 

go udziału nie brał. Zatem nawet nie po- 

siadał warunków potemu, by prowadz'ć 

jakąś szpiegowską robotę“'!... 

„Nie posiadał warunków* do akcj: 

szpiegowskiej... Twierdzenie dość Śmia- 

łe. Czyżby Deubnerowi należało nadać 

godność biskupią, żeby Ojcowie Jezuż vi 

zaczęli spoglądać na niego bardziej kry- 

tycznie?.. 
Stanowczym, choć nie zanadto prze- 

konywującym twierdzeniom Ojców jezui- 

tów, tak energicznie broniących  działz - 

cza komunistycznego, należy przeciwsta- 

wić tezy nie mniej stanowcze, ale łatwiej- 

sze do uzasadnienia i obrony: 

1. W Komisji Pro Russia Aleksand2: 

Deubner bynajmniej nie był pionkiem, 

czego dowodem mogą być chociażby j:- 

go podpisy na oficjalnych pismach Ko- 

misji. 
2. Aleksander Deubner był w zaży- 

łych stosunkach z biskupem d'Herbigny 

i nietylko doskonale się orjentował w 

całokształcie akcji obrządku wschodnie- 

go, lecz mógł wywierać pewien 

wpływ na te, lub inne posunięcia Komi- 

sji. 

3. Na kilka lat przed ostatecznem zile 

maskowaniem się i przed wydaniem ns 

spółkę z biskupem d'Herbigny dzieła a 

rosyjskich biskupach na wygnaniu, — 

Aleksander Deubner był uważany przez 

wielu, znających go — za szpiega. 

4. Aleksander Deubner jest człowie - 

kiem, mającym bardzo poważne stosunki 

i pokrewieństwa w międzynarodowyir 

świecie komunistycznym. 

Czyżby o tem wszystkiem Ojcowie 

Jezuici nie wiedzieli?.. 
W. Charkiewicz. 

RRT RAIT ESA 

Odroczenie rajdu Ostenda — 
Warszawa 

OSTENDA. PAT. Wobec syliuacji pa- 
mującej obecnie w. Niemczech, ongawizato-_ 
rzy saidu automobilowego Ostenda — — 

IWamszawa ma posiedzeniu jakie odbyło 

się w Ostendzie doszli do wniosku, iż raid 

tem, który miał się odbyć w lecie b. r. — 

trzeba będzie odłożyć prawdopodobnie na 

czas późniejszy. 

Powodem tej decyzji jest  niebezpie- 

W dniu 21 bm. odbędzie się w Wil- 

nie, staraniem władz wojskowych, urQ- 

czysty obchód 14-tej rocznicy oswobo- 

dzenia Wilna. 

Na uroczystości te spodziewane jest 

przybycie do Wilna p. Marszałka Jozeia 

Piłsudskiego wraz z małżonką i córecz- 

kami. P. Marszałkowi towarzyszyć bę- 

dzie dowódca kawalerji wyprawy wiłeń- 

skiej, a obecny wojewoda Iwowski Beli- 

na-Prażmowski. — P. Marszałek Piłsud- 

ski ma przyjąć osobiście defiladę, która 

odbędzie się na Placu Łukiskim. 

  

Komunikat Prezydjum Miasta 
W pamięci współczesnych Wiłnian wyryte 

są i przekazane będą tradycją przyszłym poko- 
leniom wspaniałe dni oswobodzenia Wilna 
przez wojska polskie pod wodzą Marszałka Jó- 
zeia Piłsudskiego. Rocznice tego dziejowego 

wydarzenia są zawsze @ Ziemi Wileńskiej 

wielkiem świętem. 
W związku z przypadającą w tym roku 14- 

tą rocznicą wyzwołenia Wilna, uświetnioną spo 

dziewanym przyjazdem p. Marszałka, Prezy- 

dent miasta Wilna zwraca się z apelem do mie- 

szkańców, aby udekorowali odświętnie domy 

flagami i wzięli jak najliczniejszy udział w u- 

roczystościach na placu Łukiskim, w piątek 

dnia 21 bm., zapowiedzianych na godz. 10,30. 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkia, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naacz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa uł. Mickiewicza 16. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy wy па stronie 2-ej i 
CEO i Ri dia aaa: 000: W wdnich 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne о 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowołnie. dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy 

  

Nowy minister Poczt ! Telegr. 

  

Pan Prezydent R. P. mianował podpułko- 
wnika Emila Kalińskiego ministrem Poczt i Te- 
legrafów. Na zdjęciu naszem podajemy pode- 
biznę p. ministra Kalińskiego. 

  

Odožosų procesu inżynierów angielskich 
& W LONDYNIE ODPRĘŻENIE. 

LONDYN. PAT. — Wyrok w procesie in- 
żynierów angielskich wywołał w Londynie pe- 
wre odprężenie. Aczkolwiek  większ: pism 
protestuje przeciwko skazaniu 2 Anglików na 
kary więzienia, to jednak cała prasa przyznaje, 
że wyrok jest łagodny i że po mowie prokura- 
tora oczekiwano w Londynie wyroku bardziej 
surowego. 

Na dzisiaj rano zwołana została do Wind- 
soru pod przewodnictwem króla t. zw. Rada 
Prywatna, do której — według konstytucji an- 
gielskiej — należy ogłaszanie dekretów z upo* 
wažnienia parlamentų. W danym wypadku Cdu- 
dzi o dekret w sprawie embargo na import 30- 
wiecki. Powszechnie przypuszczają, że zakaz 
dotyczyć będzie narazie tylko bardzo nielicz- 
nych kategoryj towarów, aby stworzyć prece- 
dens i mieć platiormę do przetargów z rządem 
sowieckim. — w brytyjskich kołach rządowych 
istnieje tendencja do unormowania stosunków 
angielsko - sowieckich, o ile to okaże się mo- 
żliwe bez uszczerbku dla prestiżu Wielkiej Bry 
tani. 

ZAKAZ IMPORTU TOWARÓW 
SOWIECKICH. 

LONDYN. PAT. — Rozporządzenie, doty- 
czące zakazu importu towarów sowieckich, zo0- 
stało już podpisane i będzie ogłoszone dziś wie 
czorem, jako dodatek do Dziennika Urzędowego 

Zakaz ten obejmuje około 80 procent ca- 
łego importu sowieckiego do Anglji, a dotyczy 
zboża, naity, drzewa, bawełny, masła itd. Em- 
bargo wejdzie w życie dnia 26 bm. Produkty, 
przeznaczone do Anglji, już.wysłane z Rosji 50 
wieckiej, nie będą objęte zakazem, jako stano- 
wiące już własność nabywców bryfyjskich. A- 
gencja Reutera dowiaduje się, że w związku ze 
zmianą, jaka nastąpiła w stosunkach handło- 
wych sowiecko - angielskich, cotnięto przywi- 
leje dyplomatyczne trzem członkom sowieckich 
delegacyj handlowych. 

THORNTON I MAC DONALD 
PROSZĄ O UŁASKAWIENIE. 
MOSKWA. PAT. — Inżynierowie angiel- 

scy Thornton, skazany na trzy lata więzienia 

  

Rząd Rzeszy otrzymał memorjał francuski 
o pakcie 

BERLIN. PAT. — Tekst memorjatu 

francuskiego w sprawie paktu czterech, 

został rządowi Rzeszy oficjalnie prze- 

słany. 

Stanowić on będzie punkt wyjścia dia 

czterech 
urzędowych rozmów niemiecko - angiel- 

skich, które — według iniormacyj biura 

Conti — podjęte zostaną w Berlinie po 

powrocie z urlopu ambasadora Francois- 

Ponceta. 

Kanclerz Riller obchodzi uroczyście $wo urodziny 
PODARUNEK PREZYDENTA RZESZY. 

BERLIN. PAT. — Bawigcy w Monachjum 
kanclerz Hitler po spotkaniu z min. Goeringiem 
powracającym z Włoch, udał się do Berchtens- 
garden, gdzie ma spędzić dzień swych urodzin, 
przypadających w dniu dzisiejszym. W dniu 
tym gmachy rządowe będą udekorowane ila- 
gami, Przygotowywane są defilady oddziałów 
sziurmowych i Statiihelmu. W kancelarji Rze: 
szy wyłożono do podpisów specjalną księgę, 
składających nieobecnemu kanclerzowi życzenia 

Prezydent Rzeszy hindenburg przesłał kan- 
cierzowi za pośrednictwem sekretarza stanu 
Meisnera swój wizerunek w srebrnych ramkach 
z odręcznóm pismem gratulacyjnem. 

i Mac Donald, na dwa lata więzienia, skiero- 
wali do prezydjum C. K. W. ZSSR za pośred- 
nictwem swych obrońców prośbę o ułaskawie- 
nie. Dyr. Monkhouse oraz inż. Nordwall i Cu- 
shny jutro opuszczają Moskwę. 

WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE. 
LONDYN. PAT. — Ambasador sowiecki 

w Londynie odbył dziś dłaższą rozmowę z mi- 
nistrem spraw zagranicznych Simonem, po któ- 
1ej w kołach rządowych zapanował optymizm 
co do dalszego ułożenia się stosunków sowiec- 
ko-angielskich. 

Spodziewane jest, że prezydjum CKW Z. 
S. S. R. ułaskawi Obu skazanych na karę wię: 
zienia Anglików, zawiesi wykonanie wyroku i 
zmieni go na wydalenie ich z granic ZSSR. — 
W tym wypadku będą oni mogli wyjechać z 
Moskwy w niedzielę lub w poniedziałek. 

BAL U PANI LITWINOWEJ. 
LONDYN. PAT. — Biuro Reutera donosi 

z Moskwy: Inżynierowie Thornton i Mac Do- 
nald zostałi dziś nad ranem odstawieni do wię- 
zienia. Wyrażają tu ogólne przekonanie, że ska- 
zani otrzymają zezwolenie na zgłoszenie ape- 
lacji, lub że kara więzienia zamieniona będzie 
na wydalenie z granic ZSRR. Pani Litwinowa, 
małżonka komisarza spraw zagranicznych, wy- 
daje dziś wieczór bal, na który zaproszono dy- 
plomację oraz wszystkich korespondentów za- 
granicznych pism. W kroku tym dopatrują się 
chęci zacieśnienia przyjaznych stosunków mię- 
dzy władzami sowieckiemi a przebywającymi 
w Moskwie cudzoziemcami, jako że w związku 
z procesem, sytuacja stała się tak naprężona, 
iż Rosjanie, posiadający przyjaciół wśród cu- 
dzoziemców, poczęli odmawiać podawania im 
ręki, w obawie, aby nie padło na nich podejrze 
nie, że są w zmowie ze szpiegami angielskimi. 

  

VON PAPEN WRACA DO BERLINA —- 
GOERING ŚPIESZY DO MONACH]UM. 

BERLIN. PAT. — 2 Rzymu donoszą, że 
wicekancierz Papen odjechał wczoraj wieczo- 
rem do Berlina. Minister Goering został przy- 
jęty przez króla Wiktora Emanuela, poczem 
wziął udział w inauguracji międzynarodowej 
konterencji gospodarczej. O godz. 3 po połud- 
riia Goering odleciał samolotem do Medjolanu, 
gdzie m. in. zwiedził miejscowe targi. 

rołurzędowo komunikują z  Monachjum, 
że wizyta Goeringa w Medjolanie nastąpiła na 
skutek pilnego zaproszenia, otrzymanego 
premjera Musoliniego. Do Monachjum Goering 
wraca w czwartek, aby wziąć udział w uroczy- 

=
     Pogrzeb š.p. ministra Ignacego Boe rnera 

2 

czeństwyo, ma jakie narażeni byliby ucze- 

stnicy maidiu, podczas przejazdu — przez W sobotę ubiegłą odbył się pogrzeb śp. Ignacego Boernera, ministra Poczt i Tele- 
Niemcy, zwilaszeza będą ito przeważnie — gratów. Na zdjęciu naszem widzimy fragment z pogrzebu na cmentarzu wojskowym na Po- 
Belgowie, Framcuzi i Polacy. wązkach na chwilę przed złożeniem trumny do grobowca. 

stościach z okazji urodzin kanclerza Hitlera. 

UDWOŁANIE POSIEDZENIA GABINE- 
TU RZESZY. 

BERLIN. PAT. — Wyznaczone na dziś po- 
siedzenie gabinetu Rzeszy zostało odwołane. — 
zwłoka ta motywowana jest nieprzybyciem do 
Berlina kanclerza Hitlera, wicekanclerza Papena 
i premjera pruskiego Goćringa. 

Dziś powrócili tylko minister połączonych 
resortów gospodarczych i minister propagandy 
Pozatem odroczył swój przyjazd minister spraw 
zagranicznych Neurath, przebywający w Wir- 
tembergji. 

V. NEURATH W STAN SPOCZYNKU? 

PARYŻ. PAT. — Berliński korespondent 
„Paris-Soir* donosi o przewidywanej w najbliż 
szym czasie zmianie na stanowisku ministra 
spraw zagranicznych Rzeszy. Zdaje się, iż von 
Neurath będzie przeniesiony w stan spoczynku, 
a w najlepszym razie mianowany ambasadorem 
w Londynie, Dojdzie również do zmian na pla- 
cówkach dyplomatycznych i przesunięć w cen- 
trali ministerstwa spraw zagranicznych. 

REICHSWEHRA, POLICJA I ŻANDAR- 
MERJA WYMIENIAJĄ UKŁONY. 
BERLIN. PAT. — Na podstawie porozu- 

miemia między ministerstwem Reichswehry a ni 
nisterstwem spraw wewnętrznych Rzeszy wpro 
wadzony został obowiązek wymiany ukłonow 
wojskowych między członkami Reichswehry a 
policją i żandarmerją. 

SMORGONIE --- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja & 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 
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Komunikaty ornz 

TELEGRAMY 
ŚP. PROF. ]. ]. BOGUSKI 

WARSZAWA. PAT. — Dziś rano zmarł w 
Warszawie profesor honorowy wydziału chemii 
Politechniki Warszawskiej, śp. Józef jerzy Bo- 
guski. 

J.E. KS. KARDYNAŁ HLOND PRZYBYŁ 
DO RZYMU. 

RZYM. PAT. — Przybył tu prymas Polski 
ks. kard. Hlond, powitany przez członków am- 
basad R. P. przy Watykanie i Kwirynale z am- 
basadorem Skrzyńskim na czele. 

Do Rzymu przybył również 
krakowski książę Sapieha. 

INTERWENCJA KONSULA R. P. 
w OPOLU. 

KATOWICE. PAT. — Donoszą z Opola, 

że 19 bm. konsul generalny R. P. w Opelu in- 

terwenjował osobiście u nadprezydenta prowin- 

cji opolskiej dr. Lukaschka, w sprawie kilkuna- 

stu obywateli polskich, aresztowanych i zatrzy- 

mywanych w więzieniu od miesiąca. Konsuł 

zwrócił uwagę nadprezydenta na pozostawienie 

bez odpowiedzi kilku pism interwencyjnych 0- 

raz na przetrzymywanie w areszcie od dłuższe- 

go czasu żydów - obywateli polskich, bez do- 

ręczenia im formalnego aktu oskarżenia. 

WIELKA AFERA W KONCERNIE KS. 

PSZCZYŃSKIEGO. 
KRÓLEWSKA HUTA. PAT. Inspek- 

tor śląskiej straży granicznej w Królew- 

skiej Hucie wykrył mową aferę w przed- 

siębiorstwach należących do koncernu ks. 

Pszczyńskiego, - wisikutek której skarb pań 

stwa, poniósł duże straty. в 

W jednym wypadku skżrb państwa 

mie otrzymał kwoty 20.812 zł, należnej z 

tytiułu opłat stemplomiych od zawiartych — 

przez ks. (Pszezyńskiego umów. Księciu 

Pszczyńskiemu doręczono z tego powodu 

nalkaz zapłacenia wraz z grzywną sumy 

280 tys. zł. 
(Ponadto w ręce straży gmramicznej — 

wpadły jeszcze inne mieostemplowame do- 
kumenty. (W! tych wypadkach skarb pań- 

stwa poniósł szikodę ma 260 tys. zł. Za 
uchylenie się od wiszczamiia różnych opłat 
urząd skarbowy wymierzył księciu — 

Pszenyńskiemu kary pnzeszło 6 miljonów 
złotych. 

WŁOCHY A KORYTARZ. || 
BERLIN. PAT. Biuro Conti informu- 

je z kół mianodajnych, że mieprawdziwią 

jest wiadomość „Timesa* według której 

w czasie mozmów mimistrów miemieckich 
z premijerem. Mussolinim omawiana była 

spnawa  [Pomonza Polskiego. Ze stnony 

włoskiej, jak twierdził „Times* dano do 
(zmozumiemiia, że Włochom trudno byłoby 
poprzeć stianówisko Niemiec w spnawie t. 

metropolita 

zw. korytamza. 

STABILIZACJA DOLARA I FUNTA. 

PARYŻ. PIAT. „La Liberte“ i „Le 

Temps" i inne pisma paryskie (popołudnio 
we stwiendzają jednomyślnie że na czoło 
konferencji waszyngtońskiej wysunie się 

(krwestja. ustabilizowania kumsu dolara w 

stosunku do funta sterlinga. 
Korespondent „Petit Soir" donosi, że 

przezydent Roosevelt ma zwrócić się do 
Mae Donalda z propozycją ustabilizowania 
funta a to w celu uniknięcia dewaleryza- 
cji dolara. Kwestja idlugów  międzypań- 
stwowych podczas rozmów  waszyngtioń- 
skich odsunięta będzie podobinio ma dalszy 
plam. 

BURZA NAD KANAŁEM LA MANCHE. 

LONDYN. PAT. — Nad kanałem La Man- 

che szaleje silna burza Śnieżna. Również i w 

Londynie i niektórych prowincjach Anglji, w 
ciągu całego popołudnia padał obfity Śnieg. 

FOREIGN OFFICE NIE ODPOWIE 

NIEMCOM. 

BERLIN. PAT. „Local Amzeiger“ 
donosi z Londynu, że Foreign Office nie 
zamierza odpowiadać mia protest niemiec- 
ki i ogramiczyć się tylko do przyjęcia go 
do ssliaidomości. 

HITLEROWCY ATAKUJĄ SENAT 

GDAŃSKI. 

GDAŃSK. PAT. Na dzisiejszy wieczór 

jako wigilję urodzim Hitlera tutejsi naro- 

dowii socjaliści zapowiedzieli wielki pochód 

[Pomieważ w Gdańsku istnieje ogólmy za- 
kaz odbywamia zebrań pod gołem miebem 
i pochodów, senat upnzedił kierownictwo 
partji niarodowo - socjalistycznej, że po- 
chód ten odblyć się mie może. 

Hitlerowky ma skutek zakazu senatu — 
pochód odwołali, roziepili matomiast о- 

dezwy, atakując senat z powodu tego za- 

zerwanie. „Danziger Neueste Nachrichten“ 

wypowiałda w związku «z tem zdanie, że ma 

zamządzenie senatu mogło wywrzeć — 

sarza gemerallnego Rzeczypospolitej rwyso- 
kiemu Ikiomisarzowi Ligi Narodów. 

SEASONS TIE KT SNS ROS TP NAT TT METIDA SS STT 

Nawy akt terroru bojówki hitlerowskiej 
KRÓLEWSKA HUTA. PAT. W dniu 

wczorajszym przybył z Niemiec do Polski przez 
punkt graniczny Bytom - Dworzec 55-letni 

Knispel, urodzony w Rzeszowie, a mieszkający 
od dłuższego czasu w Berlinie. Knispel przy- 
był do Polski z trzema starszymi synami. 

Jak wynika z zeznań, złożonych przez sy- 

nów Knispla, do ich mieszkania w Berlinie wpa 

dia dnia 16 bm. o godzinie 3 w nocy bojówka 
hitlerowska, złożona z 20 szturmowców i prze- 

prowadziła w mieszkaniu rewizję. Gdy rewizja 
dała wynik negatywny, hitlerowcy pobili do 

nieprzytomności ojca Knispła. $ledy tego pobi- 
cia widoczne są do dziś dnia na rękach, ple- 
cach i głowie. Pozatem stary Knispel wskutek 

pobicia stracił mowę. Synowie jego zostali ró- 

wnież pobici i następnie aresztowani przez hit- 

lerowców. Gdy wskutek interwencji konsulatu 

udało się aresztowanych wydobyć z więzienia, 

hitlerowcy zapowiedzieli, że o ile nie opuszczą 

natychmiast Niemiec, to zabiją ich wszystkich. 
Z obawy przed śmiercią Knispel wraz z sy 

nami wyjechał z Bertina, gdzie pozostawił żonę 

i kilkoro młodszych dzieci.



SILVA RERUM 
TROCHĘ HISTORJI. — MARZENIA F!- 
LOMATY. — O ZNACZENIU NAUKI JĘ- 

ZYKÓW OBCYCH W POLSCE. 

Głos Narodu (103) w artykule prot. 
St. Pigonia podaje garść nieznanycn 
szczegółów, dotyczących życia i zamia- 
rów jednego z wybitniejszych filomatów, 
Józefa Ježowskiego. 

Zesłany w głąb Rosji, jeżowski, jak 
widać z jego korespondencji z Lelewe- 
lem, marzył o katedrze uniwersyteckiej 
w Krakowie, oraz o napisaniu wielkiego 
dzieła: 

Treść główną listów jeżowskiego stanowią 
jednakowoż miaterje naukowe. Dowiadujemy 
się z nich o jego zamysłach autorskich. Nosił 
się on mianowicie podówczas z zamysłem dzie 
ła zakrojonego bardzo szeroko i to (dodajmy 
nawiasem) z zamysłem, zrodzonym jeszcze w 
Wilnie. „Chciałbym — zwierza się Lelewelowi 
16 marca 1828 r. — napisać coś takiego, cze- 
go podiug mego przekonania i moich długolet- 
nich obserwacyj, doświadczeń, rozmyślań etc. 
najbardziej literatura nasza potrzebuje. Potrze- 
buje zaś dzieła, któreby dało poznać, lub po- 
prowadziło do rzetelnego poznania stanu dzi- 
siejszej kultury europejskiej, w głównych przy 
najmniej gałęziach i charakterach,  któreby 
przetario nam oczy i nauczyło jaśniej widzieć 
i zdrowiej sądzić o rzeczach naukowych; któ- 
reby dało uczuć nasze niedostateczności i sła- 
bości, i odkryło sposoby dążenia ku zrówno- 
ważeniu kultury naszej z europejską", a zatem 
„któreby mogło nadać nowy kierunek wyobra- 
żeniom zarówno światłej opinii, jak i uczonym 
połskim*. W zamierzonem dziele tem o prą- 
dach umysłowych europejskich — dodaje — 
przebijałoby może trochę duszy platońskiej i 
bakonskiej“. 

Marzenia filomaty nie ziściły się. Nie 
zdobył się on katedry na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, nie napisał zamierzonego 
dzieła. Zakres projektowanego dzieła jest 
znamienny. jest on dowodem świadomo- 
ści, że Polska ma przed sobą wielkie za- 
dania, jako wyrazicielka i krzewicielka 
kultury zachodniej. jednostki wybitniej- 

„sze w Polsce zdawały i zdają sobie z 
tego sprawę. To też raz po raz wypły- 
wają zagadnienia, związane z tem. na- 
szem historycznem przeznaczeniem 

Czas (88) mówi o znajómości języ- 
ków obcych, jako o koniecznym warun - 
ku należytego wykonania naszej roli kul- 
turalnej. 

Od Kazimierza Wielkiego i Jadwigi, co kul- 
turę dworu andegaweńskiego ma nasz grunt 
przeszcepili, poprzez erę wpływów włoskich w 
wieku XVI i francuskich w XVIII byliśmy za- 
wsze ośrodkiem cywilizacji zachodnio-europej- 
skiej wnaszej połaci Europy, i promieniowa- 
liśmy tą cywilizacją na ziemie naszych wschod- 
nich sąsiadów nawet wtedy, gdy (w XVII wie- 
ku) nasz własny kraj zalewały potopy najaz- 
dów. 

Do pełnienia tej naszej dziejowej funkcji 
ekspozytury kultur zachodnich па wschodzie 
Europy dopomogły nam nawet nasze nieszczę- 
ścia narodowe. Niedawno wszakże dopiero zna 
komity powieściopisarz Wacław Berent w swem 
niedokończonem dotąd dziele „Szabla i duch'* 
po mistrzowsku przedstawił, jak oddziałał du- 
chowo na legiony Dąbrowskiego, ich kontakt 
z pomnikami sztuki i historji włoskiej; a po- 
wszechnie wiadomo, jak potężnem narzędziem 
wymiany idei między Polską a Zachodem sta- 
ła się nasza Wielka Emigracja po roku 1831. 

Obecnie z coraz większym trudem 
przychodzi nam utrzymanie łączności z 
resztą Europy. Jedną z przyczyn tego sta 
nu rzeczy jest niedostateczna znajomość 
języków obcych. 

Nie da się zaprzeczyć, że poziom znajomo- 
ści języków obcych obniżył się na ogół po 
wojnie nietylko w Polsce, ałe i w innych paa- 
stwach europejskich. Przyczyn tego zjawiska 
jest wiele: oprócz szybkiej i powszechnej de- 
mokratyzacji oświaty należy do nich ten fer- 
ment kryzysu co do celów i metod, który po 
wojnie przeniknął nauki humanistyczne nie- 
mniej głęboko niż inne. Trzeba dalej wspom- 
nieć o zasadniczo niehistorycznej psychice po- 
kolenia, które od całej przeszłości ujrzało się 
odzielonem przez otchłań wielkiej wojny i po- 
grążyło się w zadania dnia dzisiejszego bez 
względu na tę przeszłość. Lekceważenie do- 
świadczeń historji wyraziło się także przez le- 
kceważenie znajomości obcych języków i kul- 
tur. Podsycane było — i jest — to lekceważe- 
nie przez utopijne hasła samowystarczalności 
narodowo-państwowej panoszące się dziś ze 
zgubną przesadą nietylko w dziedzinie gospo- 
darczej i politycznej, ale także w kulturalnej. 

Trzeba dążyć do zmiany sto= 
sunków, aby nie zrezygnować z naszej 
wielkiej roli, jako narodu europejskiego. 

jakąkolwiek będzie przyszłość, spadek dzie 
jowy po wieku XIX stawia nas wobec kultu- 
ralnego obowiązku zaznajamiania się ile moż- 
ności z kilku przodującemi językami światowe- 

  

$ ŁOWO 

Proces Rity Gorgonowe J 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) © 

KOŃCOWA FAZA. 

Zbliżamy się zatem szybkiemi krokami ku 
keńcowi. jeszcze tylko jedną ekspertyzę wy- 
padnie nam wysłuchać — o stanie umysłowyin 
oskarżonej, trzeba będzie jeszcze odczytać kil- 
kaset aktów, listów, dokumentów, a potem cliy 
ba jakaś dwudniowa przerwa, by dać prokura- 
torom i obrońcom możność przygotowania prze 
inówień. Nastąpią przemówienia, repliki, róćsu- 
ihć przewodniczącego i panowie przysięgli pój- 
dą na naradę. Wyrok spodziewany jest okoio 
połowy przyszłego tygodnia. 

rymczasem tkwimy w martwym punkcie. 
Przegnębiona jest nietylko oskarżona, ale i sę- 
dziowie przysięgli są dziwnie osowiali. Znaleźli 
się w chaosie, w labiryncie, z którego niesposob 
wydostać się. Zademonstrowano przed nimi re- 
wję sław naukowyci, specjalistów, rzeczoznaw 
ców od chemji, bakterjołogji, serologji i Bóg 
wie czego — wszyscy ci bardzo mili i sympa- 
tyczni ludzie są pomiędzy sobą najzaciekiej po- 
kłóceni, obrażają się nawzajem, prawią sobie 
impertynencje i zarzucają jeden drugiemu nie- 
uctwo, a nawet oszczerstwa. Zdawałoby się, że 
w dziedzinie, w której władztwo sprawuje wy- 
łącznie „mędrca szkiełko i oko", powinny być 
obce wszelkie względy osobiste i ambicje pry- 
watne, a cóż dopiero przed forum sądowein. 
Na czem mają się oprzeć sędziowie przysięgli, 
jeśli powagi naukowe, zamiast spokojnie i rze- 
czowo przedstawić wyniki swoich badań, ata- 
kują się wzajemnie z pianą na ustach. 

  

O CO IDZIE SPÓR? 
W tej chwili trudno właściwie ustalić, o 

co spór idzie. Wyjaśnienia prof. Olbrychta w 
kwestji krwi na futrze Gorgonowej pokrywają 
się właściwie z ekspertyzą chemików Iwow- 
skich. I oni przecież znaleźli tam krew, tylko 
w obiitszych ilościach, a więc zdawałoby się 
—wszystko w porządku. Co do badań w Warsza 
wie, to prof. Olbrycht czyni tylko jedną uwa- 
gę krytyczną, że na 9 przedmiotów, przesła- 
nych do zbadania na krew do Warszawy, Pań- 
stwowy Zakład Badania Środków Żywności 
nie stwierdził krwi na 3 przedmiotach, na któ- 
rych później prot. Olbrycht stwierdził obecność 
krwi. Wreszcie co do opinji prof. Hirszfelda, 
proi. Olbrycht stwierdza, że niema żadnych 
wątpliwości co do jego opinji odnośnie do wła- 
ściwości grupowych śladów krwi. W jednym 
tylko punkcie prof. Ołbrycht jest odmiennego 
zdania, niż prof. Hirszteld: mianowicie, wbrew 
opinji prof. Hirszielda, prof. Olbrycht stwier- 
dza, ża na chusteczce zamoczonej mogła być 
krew, mimo że badania tej krwi nie wykazały. 
Prof. Hirszfełdowi zarzuca jedynie prof. О!- 
brycht, że otrzymane ze Lwowa do zbadania 
przedmioty odstąpił Zakładowi Badania Środ- 
ków Żywności, gdzie badali je nieudolnie pp. 
Szymczyk i Lewandowski, którzy przeprowa- 
dzali badania, czy na przedmiotach tych znaj- 
duje się krew. Potem dopiero, gdy krew tę 
stwierdzono, prowadził badania sam prof. Hirsz- 
teld. 

Na zarzut ten odpowiedział bardzo spokoj- 
nie prof. Hirszfełd, mówiąc z kurtuazją: 

— Pan prof. Olbrycht był łaskaw zwrócić 
uwagę na to, że jeżeli sąd przesłał Zakładowi 

  

Higjeny przedmioty do zbadania, to my nieja- 
ko nie mamy prawa przesłać tego do innej m- 
stytucji. Jest mi niezmiernie przykro, — mówi 
prof. Hirszieid — że sprawy te wentylowane 
są na iorum publicznem, ale muszę podkreślic, 
że sprawy te regulują przepisy państwowe. Ja- 
bym tej kwestji nie poruszał, gdyby nie to, że 
dotyczy ona zasadniczej sprawy organizacji eks 
pertyz sądowych. Otóż nikomu nie można brać 
za złe, — mówi w dalszym ciągu warszawski 
uczony — że nie obejmuje całości nauki, którą 
reprezentuje. Dla ekspertyzy prof. Olbrychta i 
amplitudy jego zainteresowań możemy wyra- 
zić podziw i uznanie, dla fachowości, jaką eks: 

pert sądowy ów posiada. Życie jednak daje 
możliwości znacznie szersze, niż wiedza tacho- 

wa. Pan prof. Olbrycht powiedział, iż nie jest 
hańbą, jeżeli się czegoś nie umie, pod warun- 

kiem, że jeśli się tego czegoś nie umie, to się 

nie podejmuje wykonania tego. Słuszna uwaga, 
aby poszczególne zakłady, czy eksperci, Czy 

zakłady uniwersyteckie mogły objąć całokształt 

tych wszystkich spraw i nikt nie powinien się 

wahać, aby w interesie wymiaru sprawiedliwo- 

śc, w sprawie, gdzie chodzi o najwyższe dobro 
ludzkie, a nawet o życie, przyjść z pomocą 

na tym małym odcinku, na którym w danym 

wypadku lepiej się zna. 
Oświadczenie to znakomitego uczonego 

wywarło niezmiernie sympatyczny oddźwięk. 

Pani Krzywicka jest zachwycona odpowiedzią. 
Prof. Hirszield może być spokojny, że dosta- 

nie dobrą recenzję w „Wiadomościach Lite- 

rackich“. 

KRAKÓW ATAKUJE WARSZAWĘ. 

Pan prokurator za wszelką cenę pragnie 

zdyskredytować Warszawski Państwowy Za- 
kład Badania Środków Żywności, którego eks- 
pertyza wypadła dość korzystnie dla oskarżo- 

nej. Na pytanie prokuratora prof. Olbrycht za: 
czyna dłuższy wywód, w którym w bardzo nie- 
korzystnem Świetle stara się przedstawić dzia- 
łalność tej instytucji. Zarzuca pracownikom te- 
go zakładu nietachowość i ignorancję, wypo- 
mina stare grzechy, odczytuje jakiś dokument, 
który ma skompromitować ten zakład. Oienzy- 
wa w sądzie przeciwko bądź co bądź państwo- 
wej instytucji, budzi raczej niesmak. Ma się 
wrażenie, że na dnie tego ataku leżą poprostu 
jeśli nie pewne nastawienia regjonalne, to w ka 
żdym razie pewne ambicje osobiste, czy jakaś 
zawiść konkurencyjna, z powodu wyższych do: 
tacyj pieniężnych dla zakładu: warszawskiego, 
lepiej uposażonego, niż Zakład Medycyny Są- 
dowej w Krakowie. 

Przewodniczący bardzo taktownie nie dó- 
puszcza do takiej dość niesmacznej rozgrywki, 
która przecież ze sprawą Gorgonowej nie ma 
nic wspólnego. Na tem tle dochodzi do ostrej 
wymiany zdań między prokuratorem, obroną i 
prof. Olbrychtem. — Adw. Axer mówi: 

— Wysoki Sądzie! Musimy się sprzeciwić 
tym pytaniem p. prokuratora, któreby miały na 
cełua poddawanie prac Zakładu i kwalifikacyj 
pracowników opinji p. prof. Olbrychta. Sprze- 
ciwiamy się zarówno z tej przyczyny, że prof. 
Olbrycht nie jest organem kontrolnym nad tym 
zakładem, ponieważ w danym wypadku jest 
biegłym równorzędnym, który nie może wyda- 
wać opinji o drugich biegłych; o wpisaniu na 
listę biegłych i ich kwaliłikacjach rozstrzyga 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Wysoki Sądzie! 
— mówi adw. Axer — nie wykluczamy, że- 
mogą zdarzać się pomyłki; jesteśmy przekona- 

ni, że i w ekspertyzach prof. Olbrychta pomył- 
kt się zdarzały. Mógłbym i ja zacytować takie 
wypadki, lecz uważam to za niewłaściwe. 

Ostatecznie po naradzie trybunał nie do 
puścił do dalszych wynurzeń proi. Olbrychta, 
na temat warszawskiej instytucji. 

KONTRATAK OBRONY. 

Obrona chce ze swej strony zrehabilito- 
wać zakład warszawski. Adw. Woźniakowski 
zwraca się do dyr. Žmigroda: „Dlaczego w Za- 
kładzie pańskim nie znaleziono na 3 przedmia: 
tach śladów krwi, podczas gdy znalazł je proi. 
Olbrycht?" (Jak wiadomo, jest to najważniej- 
szy zarzut proi, Olbrychta pod adresem war- 
szawskiego zakładu). 

Dyr. Żmigrod wyjaśnia ponownie, jakiemi 
metodami posługiwano się w oddziale chemicz 
nym Zakładu Badania Srodków Żywności, za- 
pewnia, że stosowano metody najwłaściwsze i 
najczulsze; mówi, że stosownie do polecenia 
Ministerstwa przeprowadził w Zakładzie jak 
najdalej idącą oszczędność — tak dalece, że 
wstyd mu się przyznać, że nicuje koperty na 
lewą stronę, by ich raz jeszcze użyć. Natomiast 
jeśli chodzi o środki naukowe, o chemikalja, o 
aparaty, dzieła naukowe — nigdy jeszcze Mi- 
nisterstwo nie odmówiło żądanej sumy. Więc 
metod użyto najlepszych. Gdyby krew była na 
tych przedmiotach, to powinna była być wy- 
kryta. W jaki sposób prof. Olbrycht ją wykrył, 
jest dla biegłego zupełną zagadką i rzeczą Zu- 
pełnie niezrozumiałą. Może metodą ultrafioleto- 
wą, o której prof. Olbrycht wspominał? (Prai. 
Olbrycht zaprzecza ruchem głowy). 

Obrońca Ettinger: Jeśli dobrze rozumiem 
pana Źmigroda, to nie chodzi mu o to, w jaki 
sposób krew została znaleziona, tylko skąd się” 
wzięła krew na tych objektach po dokonaniu 
badań w Krakowie, skoro jej w Warszawie nie 
było? 

Przewodniczący przerywa: Jeżeli dobrze ro 
zumiem, to tu robi się jakieś zarzuty i musie- 
libyśmy wobec nich zająć jakieś stanowisko. 
Proszę sprecyzować pytanie. 

Znów burza wisi w powietrzu. Jak widać 
bowiem, między wierszami niejako, pada w sto- 
sunku do prof. Olbrychta zarzut batdzo powa- 
żny. Członkowie trybunału już biorą berety do 
ręki, by wyjść na naradę, która niewątpliwie 
zakończyłaby się surowem ukaraniem obrońcy, 
ale adw. Ettinger zręcznie wymyka się z opre- 
sji, powtarzając po chwili pytanie swoje w nie- 
co zmienionej formie: 

— Czy jest możliwe przeniesienie krwi na 
badane objekty wskutek złego ich przechowa- 
nia? 

"_ Dyr. ŻMIGROD: Wykluczam tę możliwość 
w czasfe, gdy objekty były w naszem przecho- 
waniu. 

+« PRZEWODNICZĄCY: Czy 
cofa poprzednie pytanie? 

Adw. ETTINGER: Cofam, gdyż jest już 
bezprzedmiotowe. 

Przewodniczący dyktuje do protokółu, że 
obrońca Ettinger cofa swoje poprzednie niewła 
ściwe pytanie. W ten sposób incydent jest zrę- 
cznie zlikwidowany. 

ŻMIGROD CONTRA OLBRYCHT. 
Po tym incydencie wybucha znów mała 

burza, gdy dyr. Żmigrod odpowiada na zarzu- 
ty prof. Olbrychta. len młody chemik i nauko- 
wiec warszawski zastrzega się sto razy, że nie 
jest mówcą, że jest owszem bardzo małomów- 

pan obrońca 

  

Donowny spadek dolara 
ALARMY O INFLACJI. 

LONDYN. PAT. — Wczoraj na giełdzie 
londyńskiej dolar uległ poważnej zniżce. W so- 
botę notowano dołar 3,4475. Notowania wczo- 
rajsze zaczęły się od 3.455. Odrazu zaznaczyła 
się tendencja zniżkowa tak, że po zamknięciu 
giełdy notowano już 3,5125 za funt. 

Według pogłosek, spadek dolara wywoła- 
ny jest alarmami o zamierzonej jakoby w Ame- 
ryce inilacji. W Londynie czynione są wysiłki, 
aby nie dopuścić do zwyżki funta, niepożąda- 
nej ani dla handlu zagranicznego Wielkiej Bry- 
tanji, ani dla rozmów, prowadzonych obecnie 
przez Mac Donalda w Waszyngtonie. Bank An 
gielski zakupił wczoraj największą z nabytych 
dotychczas w ciągu jednego dnia ilości złota, 
a mianowicie za 4.468.121 funtów, doprowadza- 
jąc swój zapas złota do 183.963.895 funtów. 

NIEŁAD NA GIEŁDACH PIENIĘŻNYCH 

PARYŻ. PAT. — Ostatnie dni wykazują 
na wielkich giełdach pieniężnych pewien nieład, 

mi, i jest rzeczą honoru cywilizacyjnego Pol- 
ski, oraz warunkiem skutecznego pełnienia jej 
najżywotniejszych i najwznioślejszych zadań 
w świecie, byśmy do upadku znajomości języ- 
ków zachodnio-europejskich w naszem wolnem 
Państwie nie dopuścili. 

Słuszne słowa! Lector. 

PROPAGUJĘ CHWISTKA 
1. KONWERSACJA TOWARZYSKA 

Odbyłem kilkugodzinną podróż pocią- 
giem. Duży poświąteczny ruch. Cywilni, 
wojskowi, młodzież akademicka i gimna 
zjalna. Przedział wagonu zatłoczony. W 
korytarzyku również tłok. Stoi tutaj para, 
oparta o drążek przyokienny. Student i 

studentka. Ona wygląda tak, jakby jej 

ideałem była mieszanka Smosarskiej z 

Walasiewiczowną. On — pełen pry- 
szczów na twarzy, ale bardzo elegancki 
i stuprocentowy, w szerokoramiennym, 
barczystym płaszczu. Należy do tego ty- 
pu zapryszczonego dżentelmena, którego 
elegancja jest wprost proporcjonalna do 
ilości pryszczów: im więcej pryszczów, 
tem bardziej elegancki, Z bocznej kiesze- 
ni wygląda ostatni numer Przeglądu Spor 
towego. Podsłuchuję strzępki rozmowy. 

On: W tę stronę pociąg prędzej idzie. 
Co? 

Ona: A dlaczego? 

On: A bo z wiatrem. 

Potem coś o świętach. Za oknami wa- 
gonu pada śnieg. Więc coś o nartach. 
Wreszcie opowiadanie anegdotek. Mię- 
dzy innemi tej o dowódcy, który zgady- 
wał, czy jego żołnierze noszą skarpetki 
czy też onucze, 

Nudno. Wchodzę do przedziału. Na- 
przeciwko mnie dwóch cywilnych, jeden 
kapitan, jakaś pani. Obok mnie starszy, 
łysy pan, dwie panie. Towarzystwo na- 
przeciwko — to znajomi. 

Pani naprzeciwko jest zamiłowana 

sportsmenką. Wioślarka, 
nadewszystko narty. 

— Tak — potakuje cywil — nar- 
ty to nadzwyczajny sport. Nie wierzyłem 
dopóki się nie przekonałem. Przytem w 
Wilnie mamy znakomite tereny narciar- 
skie. Niczem Zakopane. 

— Też porównał pan — odzywa się 
drugi z cywilnych, jak okazuje się z roz- 
mowy — lekarz: — gdzie Wilnu do Za- 
kopanego! 

— Oczywiście — wtrąca się pani: 
— byłam w zeszłym roku w Zakopanem. 
Tam się nauczyłam jeździć na nartach. 
Cudowne! 

— A jak się pani uczyła? Z kijkami, 

czy bez kijków? — pyta lekarz. 
— Naturalnie, z kijkami. 
— Bo mnie uczył tutaj jeden wybitny 

instruktor. Kazał zaczynać bez kijków. 
Tak podobno najlepiej nauczyć się utrzy - 
mywać równowagę. 

— Ja także uczyłem się bez kijków 
— powiada cywil: — nie tęgi widocz- 
nie był ten narciarz, który panią uczył. 

— O, przepraszam bardzo. Najlepszy 
w Zakopanem. 

— Oho! A często też pani padała? 
— zapytuje lekarz. 

— Pewnie, że zdarzało się. 

konna jazda, a 

— Ciekawe — mówi cywil — że 
kobiety na nartach inaczej padają niż 
mężczyźni. 

— Co to znaczy inaczej? — : pani 
wydaje się być prawie obrażoną. 

  

który. charakteryzuje się przedewszystkiem no- 
towaniami dolara. Giełda poniedziałkowa w No 
wym Yorku wykazała już pewne uspokojenie, 
przyczem dolar utrzymywał kurs 25,315, tj. o 
kilka ct. poniżej gołdpoint'u. We wtorek giełda 
paryska podobną sytuację zaakcentowała, no- 
tując kurs 25,25, po giełdzie zaś 25,16. Takie 
wahania kursu dolara były już notowane. Nale: 
ży przypomnieć datę 15 marca, tj. następny 
dzień po ponownem wprowadzeniu po 10-dnio- 
wej przerwie oficjalnych notowań dolara na 
giełdach. Sytuacja obecna zdaje się być wy- 
nikiem rozmów, prowadzonych przez czynniki 
decydujące w Waszyngtonie, które zastanawia 
ja się nad możliwością zwalczania trudności e- 
konomicznych bronią pieniężną. Jest to spra- 
'wa decyzji utrzymania dolara na poziomie о- 
becnego parytetu złota, czy też zmniejszenia 
go, lub wreszcie ogłoszenia kursu przymuso- 
wego. 

ŚRODOWE NOTOWANIA. 
WARSZAWA. PAT. W środę rano, 

przy otwarciu giełd zagranicznych, ujawniła 
się w dalszym ciągu tendencja zniżkowa dia 
dolara USA. Rano na giełdzie londyńskiej по- 
towano dolar 3,57 (na wczorajszem zamknię- 
ciu giełdy londyńskiej kurs dolara wynosił 
3.4/,37. Na giełdzie paryskiej dołar notowany 
był 24,80, wczorajsze zamknięcie 25,25). Na 
giełdzie w Zurychu 5,06 (wczorajsze zamknię- 
cie 5,14). ! й 

— A bo kobieta zawsze pada w tyt. 
— Co pan powie?! — dama jest iro- 

niczna: — A' mężczyzna? 
— Mężczyzna zawsze 

naprzód. 
— Ma pan rację, panie mecenasie—- 

odzywa się lekarz: — ja to również za- 
uważyłem. I wie pan, że to jest zrozumia- 
łe. Kobiety zawsze noszą buciki na wyso 
kich obcasach, a sportowe obuwie та 
niski obcas. Nieprzyzwyczajona do niego 
kobieta nie znajduje oparcia. Ciągnie ją 
poprostu wtył. 

— Wie pan, że to dobre wytłumaczc- 
nie — potwierdza mecenas:— ale swoją 
drogą padanie wtył jest najniebezpiecz- 
niejsze. Można rozbić głowę. Prócz tego 
najczęściej w takich wypadkach łamie się 
narty i skutkiem tego nogi. Ja tam wolę 
zawsze upaść nabok. 

Pociąg zbliża się do stacji. Milczący 
dotychczas kapitan wysiada. Zdej- 
muje walizę. Jest ciężka. Lekarz próbuje 
wagi. 

— O, pewnie mazurki i indyki. Ma- 
musia zaopatrzyła. Co? 

Następuje solenne i długotrwałe że- 
gnanie się, wprowadzające zamęt w ca- 
łym przedziale. Pociąg stanął. Kapitan 
wysiadł. Jedziemy dalej. 

Walizka z mazurkami 
tematy. 

—-akże pan mecenas spędził święta? 
— zapytuje pani. 

— Wie pani, taki dancing — wódka 
— bridż! — śmieje się mecenas. 

— Przecie pan nie tańczy? * 
— Ale nauczyłem się. Jak mnie panię 

wzięły w obroty, poszło odrazu. Nie przy 
puszczałem nawet, że to tak łatwo. Wie 

nabok, albo 

nasunęła inne 

WARSZAWA. PAT. — Przedgiełda. Spa- 
dek dolara papierowego trwa w dalszym ciągu. 
Notowano go po kursie 8,82. Dolary złote jesz- 

cze mocniejsze — 9,11. Ruble złote 4,78. 

Wycieczka polskiego Tauring- 
Klubu na wystawę w Chicago 

Wyszedł już z druku prospekt wyciecz 

ki (Polskiego Touring - Klubu ma Wiysta- 

wę Światową w Chicago. Zawiera on szcze 

gółowio opisany pnogram całej wycieczki, 

ze Sziezególnem uwzględnieniem objazdu 

po całej Ameryce, opracowany przy bardzo 

serdecznej pomocy pokirewniych l(organiza- 

cyj ameryfkańskich. Przeglądnięcie tego 

priegramu daje dokładny obraz, jak: dalece 

różni. się ON od programu wycieczek sza- 

blonowych, to iteż każdy, kto ma zamiar 
wybrać się na wystawę w: Chicago, winien 

małtychmiasti napisać po ten prospekt, о- 

irzyma go zupełnie bezpłatnie. 

Adiresowač: Wilno, ul. Mickiewicza 6, 

Polski: Douring-Kilub. 

  

pani, tango wcale nie męczy. Można tań- 
czyć godzinami. 

Ruch pociągu kołysze do snu. Zaczy» 
nam drzemać. Słyszę coś jeszcze o brid- 
żu. Potem uwagę, że pociąg spóźnia się 
czegoś: już dziesięć minut opóźnienia. 

— Niech pan wytoczy dyrekcji kolei 
proces o odszkodowanie za stratę cza- 
su — zauważa żartobliwie mecenas. 
—— A co pan myśli? — ożywia się le- 

karz: — gdybym tak miał do załatwienia 
w Wilnie jakiś interes niecierpiący zwło- 
ki i skutkiem opóźnienia stracił kilka 
tysięcy? Odszkodowanie 1nurowane. . 

— Tak, ale to trzeba udowodnić --- 
mówi sceptycznie i ospale mecenas: —- 
trzeba mieć świadków. 

—- Zapewne. Bez tego ani rusz. Ale, 
zna pan ten kawał, jak jeden spryciarz 
nabił właśnie w podobny sposób kolej, 
którą pociągnął do sądu o 300.000? Ż 
tą sfałszowaną depeszą? Niech pan po- 
słucha... || 

"I lekarz zaczyna opowiadać. 
Nudno. 
Drzemię. I nie wiem czemu, przypo- 

mina mi się Gogol. „Skuczno na etom 
świetie, gospoda*. Potem Czechow i 
Szczedryn. Same rosyjskie reminiscencje. 
To okropne. Polski wagon, polskie towa- 
rzystwo, polski lekarz, student, adwokat, 
polska dama — a kojarzy się to wszyst- 
ko z Rosją, z zapachem rosyjskiego ,,za- 
chołustja”. Może dlatego, że ten wagon 
przerobiony jest z rosyjskiego? Okna ma 
wąskie, a nad drzwiami sterczy jeszcze, 
przysłonięta firaneczką z literami P.K.P., 
latarnia, w którą konduktorzy rosyjscy 
wtykali grube i krótkie świeczki. Moze, 
mimo całe lata polskości, nie przewietrzo 

. Błąkają się pod ich ławkami, 

ny, że jest człowiekiem intensywnej pracy, a 
nie człowiekiem słów. Wydawałoby się, że po 
takim wstępie przyjdzie, jak przystało na uczo- 
nego, spokojne i rzeczowe odparcie ataku prot. 
Olfbrychta, jak to uczynił prof. Hirszfeld. Gdziez 
tam! Pan Żmigrod uniósł się niebywale, wpadł 
odrazu w patos i naraził się na śmieszność. Po 
długim i szerokim wstępie zacytował w tonie 
ogromnie podnieconym przysłowie francuskie: 
„Calomniez, calomniez, il en restera toujours 
quelque chose*, co odnosi się do prof. Olbrych 
ta. Ponieważ sędziowie przysięgli nie rozumie- 
ja po francusku, więc p. Żmigrod tłumaczy im: 
„Gdy rzuca się kalumnje nawet na głowę naj- 
niewinniejszego, zawsze jednak coś tam z tego 
zostanie”. — Teraz dopiero wkracza przewod- 
niczący: „Tu o kałumnjach niema mowy. Pro- 
szę odpowiadać na zarzuty. Ocenę proszę po- 
zostawić sędziom przysięgłym”. 

  

Prof OLBRYCHT (ogromnie wzburzony): 
Proszę o zaprotokółowanie tych słów. Ja z tego 
wyciągnę konsekwencję. 

Pan Żmigrod przez jakąś chwilę znów rze- 
czowo odpowiada na zarzuty, by po chwili je- 
dnak znowu wywołać huragan śmiechu na sali 
takiem odezwaniem się ni w pięć ni w dzie- 
więć: „My, chemicy, jesteśmy lakoniczni w od- 
różnieniu od lekarzy, którzy są elokwentni. Ro- 
żni ludzie uznają różne metody. Jeden woli mat 
kę, a drugi woli córkę. Ja wolę córkę (wesołość 
na sali)“. 

PRZEWODN.: Niech pan nie robi kpin. To 
niema związku z córką, ani matką. 

Dyr. ŻMIGROD: Zarzuca się pp. Szymczy 
kowi i Lewandowskiemu, że twierdzili, iż ze 
względów oszczędnościowych nie przeprowa- 
dzili badania surowicy. Te zarzuty są wyssane z 
palca. Ja mam pieniędzy na materjały wbród— 
wykrzykuje w uniesieniu p. Żmigrod. 

PRZEWODN. przerywa: Pan znów zaczy- 
na. Ocena tego należy do przysięgłych. 

Nareszcie więc p. Żmigrod kończy swój 
generalny atak przeciwko  proi. Olbrychtowi, 
zapewniając uroczyście, że zastosowali w War- 
szawie wszystkie metody, które są znane i po- 
dane w najnowszych podręcznikach. Rokrocz- 
nie wykonuje zakład kilkaset analiz i nigdy nie 
spotkał się z zarzutem, iż badania te nie były 
miarodajne. 

ODPOWIEDŹ PROF. OLBRYCHTA. 
Po takim zapalczywym ataku p. Żmigro- 

da spodziewano się powszechnie, że pełen wer- 
wy i temperamentu prof. Olbrycht odpowie ró- 
wnie namiętnie i gorąco. Po przerwie więc at- 
mostera na sali była mocno naprężona. Tym- 
«czasem prof. Olbrycht odpowiadał nadspodzie- 
wanie spokojnie i umiarkowanie. Zaznaczył, że 
na ciężkie zarzuty, jakie go po raz pierwszy 
od rozpoczęcia karjery rzeczoznawcy spotkały, 
zareaguje na innej drodze, ponieważ jak 
da Pismo Święte: „po czynach ich poznacie”. 
Po tym krótkim wstępie prof. Olbrycht spokoj- 
nie i bardzo rzeczowo rozprawia się z wywo- 
dami dyr. Żmigroda. 

Pod koniec rozprawy przystąpiono już do 
odczytywania aktów i dokumentów, co wska- 
zuje, że proces widocznie zbliża się ku końco- 
wi. Ze stosu aktów, które zdążono dziś przeczy 
tać, największe zainteresowanie wzbudziły akta 
agzekucyjne przeciwko inż. Zarembie, oraz wy- 
ciąg hipoteczny, wskazujący, że willa jego w 
Brzuchowicach zadłużcna jest na przeszło 100 
tysięcy złotych. Jest to okoliczność o tyle wa- 
žna, że popiera twierdzenie obrony, iż zamor- 
dowana Lusia Zarembianka dlatego figurowała 
jako właścicielka nowego miieszkania inż. Za- 
тетбу we Lwowie, ponieważ architekt Zarem- 
ba ścigany był egzekucjami. Żeby więc urato- 
wać dom od egzekucji, podstawił córkę nie- 
boszczkę jako właścicielkę. jak wiadomo, pro- 
kurator twierdzi inaczej, że Lusia Zarembianka 
dążyła do tego, by mieć oddzielne mieszkanie 
iaby odseparować się nareszcie od oskarżonej. 

Odczytywaniem aktów zakończyła się dzi- 
siejsza rozprawa. 

W kuluarac. sądowych krążą pogłoski, że 
obrona wystąpi z wnioskiem, aby trybunał, 
wobec sprzeczności, jakie zachodzą w Orzecze- 
niach rzeczoznawców, zwrócił się o opinję mia 
rOuajną do jednego z fakultetów lekarskich w 
Polsce. Pozatem krążyły pogłoski, że przygoto- 
wywana jest jakowaś „bomba* przeciwko prof. 
ulbrychtowi. Pewien odłam prasy warszawskiej 
stojący na usługach obrony w procesie Gorgo- 
nowej, wystąpić ma z sensacyjnemi rewelacja- 
mi w sprawie głośnego podczas wojny incyden- 
tu prof. Olbrychta, który wówczas był oficerem 
austrjackim, z legjonistą polskim, który nie Od: 
dał mu ukłonu wojskowego. Prof. Olbrycht 
miał wówczas dobyć szabli i ranić owego ie- 
gjonistę. W ten sposób usiłuje się urobić opi- 
nję przeciwko temu bardzo „niebezpiecznemu* 
rzeczoznawcy. Na jutrzejszej rozprawie nastą- 
pi zeznanie prof. Olbrychta i dr. Jankowskiego 
co do stanu umysłowego oskarżonej, poczem w 
dalszym ciągu czytane będą akty. 

L. A. Z. 

no jeszcze dostatecznie tych wagonów? 
w mroku 

ich wysokich półek i w zagłębieniach 
miękkich poduszek drugiej klasy, mimo 
zmienione obicia, błąkają się wspomnie- 
nia dawnych czasów... Zdieś ruskij duch.. 

W samej rzeczy. Drzemiąc, słyszę zna 
wu głos lekarza: 

— Pierwyj zwonok... Człowiek mógł 
dopiero pójść do bufetu. A jak uderzył 
trzeci, to jeszcze zdążył wrócić. 

— Dawniej to się nazywała Libawe- 
romenskaja żelieznaja doroga — słyszę 
jeszcze jak przez sen. 

Giyhy tak inny wagon —- myślę — 
pulmanowski wagon, bez stukania, z 
szerokiemi oknami, ze światłem elektrycz 
nem. jasny i widny. Może rozmowy by- 
łyby inne? Może student nie bawiłby 
swej towarzyszki opowiadaniem G skar- 
petkach i onuczach, a lekarz nie wspo- 
minałby trzecieg? dzwonka? A n:oże nie 
tylko wagon, pcsępny, ciasny i duszny 
wagon, jest przyczyną tej  banalności, 
płytkości i nudy, jakie rozlały się śród 
grona podróżnych? Student, studenika, 
dama, lekarz, adwokat—to przecie elita. 
Ciekaw jestem, jak zachowuje się nna w 
innem otoczeniu? W salonie, na dancin- 
gu, na zebraniu towarzyskiem? Czy rów- 
nież rozprawia o sposobach padania na 
nartach i ględzi dykteryjki o sfałszowa- 
nej depeszy? 

Jak długo jedziemy? — Cztery go- 

dziny. Cztery godziny o nartach, bridżu, 
dancingu, mazurkach wielkanocnych i 
kiepskich anegdotkach. Nudne czy nie? 

„Należymy do narodów, które w pe- 
wnej epoce potrafiły stworzyc oryginal- 
ny styl życia towarzyskiego. Jest pewne, 

0 stosunkach polsko- 
litewskich w Paryżu 
Bibljoteka Polska w Paryżu rozpoczęła 0- 

becnie swój doroczny cykl odczytów, poświę- 

conych zagadnieniom, związanym z zasadnicze- 

mi problemami Polski współczesnej. 

Po odczytach, zajmujących się sprawą do- 

stępu do morza, Śląskiem i Prusami Wschod- 

niemi, zainaugurowano w roku bieżącym serję 

wykładów o Litwie i jej stosunku do Polski. 

Wykłady te zebrane razem ukażą się w wy- 

daniu książkowem. 

W dotychczasowych  prelekcjach  znaiy 

historyk Pierre Champion, przygotowujący dzie 

ło o Henryku Walezym, mówił o „stosunkach 

polsko-litewskich od XIV-go do XVI-go wieku, 

a prof. Pierre Renovin, najwybitniejszy specja- 

lista w zakresie dziejów wojny światowej, © 

„Sprawie litewskiej podczas wielkiej wojny”. 

Na pierwszym z tych odczytów przewodni 

czący prof. Covillo, prezes Narodowego Komi- 

tetu Historycznego Francuskiego, który przy- 

jedzie do Warszawy w sierpniu r.b. na Mię- 

dzynarodowy Kongres Historyków, na drugim 

zaś odczycie — rektor Sorbony, p. Charlety, 

który ostatnio otrzymał doktorat „honoris cau- 

sa“ Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wykłady te cieszą się zainteresowaniem 

zarówno w szerokich kołach publiczności, jak 

i wśród sfer naukowych i  politycznych.. 

——O0DO 

Przejazd oficerów chiń- 
skich 

Wczoraj przez stację Stołpce przejechała 
grupa oficerów chińskich, licząca zgórą 50 ›- 
sób. Na dworcu w Stołpcach oficerów powitał 
pierwszy sekretarz ambasady chińskiej w Ber- 
linie oraz przedstawiciel Chin z Warszawy. — 
Oficerowie chińscy udają się do Berlina. 

Oficerowie ci, walcząc na Dalekim Wscho- 
dzie, przeszli w swoim czasie granicę sowiecką 

i zostali internowani. 
Dopiero przed kilku dniami zewołono im 

wyjechać zagranicę, 

Otwarcie konferencji gospo- 
darczej w Rzymie 

RZYM. (PAT. Dziś nastąpiło tu w o- 
ibecności korpusu dy Oraz 
przedstawicieli władz otwarcie 18-tej mię- 
dzypariamentannej kojniferencji  gospodar- 
czej. Otwancia dolkiomał premjer Mussolini 
W. przemówieniu swem — Mussolini pod- 
kmeśla, ujemne następstwia |dla hamidiu mię 
dzymarodowego (kontyngentów i ogranicze- 
mia: obrotów, które miamuszyły równowagę 
między scenami zewnętrznemi ii wewniętnz- 
memi. Włochy! zasadniczo są przeciwne tym 

iom. Г 

Mówiąc o zagadnieniu odbudowy eko- 
miomiczmej i finansowej Europy Wschod- 
miej i Środkowej, Mussolini przypomniał 
międzyjnamodowe konferencje, które rozpa- 
trywały te zagadnienia i mzmały  koniecz- 
mość udzielenia pomocy tym kmajom, kitó- 
re rozjpatrywały te zagadnienia i uznały 
kcnieczność udzielenia pomocy tym krajom 
(by podnieść ich zdolność malbywezą. 
Miussolijni: dodał, że iodbudowia ekonomicz- 
ma tych krajów! wymaga predewszyst- 
kiem likwidacji  pnzeszłości) tw dziedzinie 
finansorxfej uzdwowiemia w: dziedzinie pie- 
miiężniej omaz pomocy wi dziedzimie gospo- 
damczej i w szczególmości rolniczej. 

  

Zaburzenia w Sing-Jang 
SILMA. PAT. Z wschodniego Turtkie- 

stamu chińskiego z prowineji Sing-Jang 
domoszą o powstaniu miejscowej ludnio- 
ści przeciwko władzom chińskim. (Pow- 
stańcy posuwają się wgłąb Kaszgarji. W 
wielu miastach i oazach doszło do 1ро- 
ważmych zalbumzeń. 

Chociaż dotychczas ruch tem jest wy- 
łącznie skierowany przeciw|ko  Chińczy- 
kom, zachodzi obawia, iż wiobee słabości 
wladz chińskich mogą ucierpieć również 
cudzoziemcy, zamieszkali w Turkiestaniie 
i Kaszgarji. Šia 

    

wiieńska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

ukaże się w czasie najbliższym 
w wydania książkowem. 
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że epoka kontuszowa mimo *wszystkich 
swoich śmieszności była pod względem 
artystycznym wielka. Wpływ tej epoki 
zanikł... Zjawisko to uważać należy za 
pożądane. Potrzeba nam nowego wysił- 
ku twórczego... Niema może kraju, w 
którymby konwersacja towarzyska była 
tak mało szablonowa, jak u nas. Mamy 
stanowczo duży procent typów indywi- 
dualnych, wyróżniających się oryginal- 
nością wystąpienia, wielką zdolnością 
subtelnej obserwacji i niepospolitym dow 
cipem. Wesołość i pogoda jest u nas 
częstsza niż 22 i Gdybyśmy 
świadomie kultywowali nasze zalety to- 
warzyskie, moglibyśmy uzyskać wielkie 
rezultaty. Może być, że nasi sąsiedzi, 
którzy obecnie uważają nas za lekko- 
myślne dzieci, zrozumieliby naszą rolę w 
życiu narodów i nauczyliby się cenić nas 
музоко“. 

Zdanie powyższe wyczytałem w książ 
ce Leona Chwistka p. t. „Zagadnienia 
kultury duchowej w -Polsce'', Warszawa 
1933. Zestawiłem je z wrażeniami, prze- 
żytemi w ciągu kilku godzin w prze- 
dziale drugiej klasy. Nie mogłem *zorjen- 
tować się. Co za fantazja tego Chwistka! 

Przeczytałem je jeszcze raz i prze- 
czytałem raz jeszcze całą książkę. A po- 
tem pomyślałem: 

— Jakby to dobrze, żeby tę książkę 
przeczytał każdy student, lekarz, oficer, 
mecenas, każda studentka i każda dama. 
Szczególnie tu, na kresach, gdzie kursu- 
ją jeszcze wagony, nasuwające wspom- 
nienia libawo - romenskoj żelieznoj do- 
rogi. Książka przecie przeznaczona jest 
dla elity. | Wysz.



$prawa obimiżki taiyć 
elektrycznych 

Rówaiocześnie z pewiną ilością elelkitno= 
wmi, obniżyła również eenę za prąd — 

' Elektrownia Wileński, ustalając z dniem 
1 października 1932 r. cenę 85 gr. za kwęg., 
t. j. o 10 groszy mniejszą, niż uprzednio, 
pozostawiając jeciccześnie  wyłkołnianie - 
pionów na ikoszt miasta, czyli obniżając 

jeszcze bandziej właściwą opłatę za energję 
elektryczną, W cenie 85 gr. za 1 kwg., — 
młączono 10 grcszy. ma miejski Komitet 

Pemocy Beznobocia, które mie można li- 
czyć jako opłatę za energję elektryczną, — 
wymoszącą właściwie 75 gm. (kiwig) mitnius 
wyikonanie pioinow. 

Jeżeli (porównamy cenę  Wileńską Z 

inmemi miastami, to stwierdzimy, że nie 

jest ona wysoką: 
Bonystaw 85 gr. Brześć 90, Bydgioszcz 

69, Biala 78, Białystok 92, Tomuń 77, Cie- 
szyjn 75, Częstochowia: 90, Gidynia 80, Kiel- 
ce 95, Kalisz 81, Liwów 63, Lublin 80, — 
Piotrków 95, Sosnowiec 50, Warszawa 55.5 
Wiimo 75 groszy. 

   

  

Co się ltyczy obniżenia cen węgła, to 
cenia ta dla Elektrowni (Wileńskiej bynaj- 

mniej nie została, obiiżomą io 20 proc., a 

naodwtrót wizmosła. Do marca Magistrat! o- 
trzymyjwał specjalnie mabaty i za groszek 

II płacono loco El a 44,05 zł, .E, 

Obecnie po wejściu ustawy, ieofnęły! lkom- 
cermy rabalty. To cofnięcie ralbaltów, ma- 
wet przy usliawion jej 20 proce. zmiżee wiegil 

na ikopaflni, daje w rezultacie podrcżenie 
więgia 44,69 zł. it. (Twierdzenie 'więe, że 

obniżenie taryfy, elektrycznej jest komiecz- 
ne wobec chniiżenia (cen! węglla jest niesłu- 
szne, bo właściwie tego obniżenia: niema, 
a maodwirót! wizirost ceny węgla. 

iPrzypuszczeniie, że przy tańszym prą- 
dzie fbędzie większe zużycie tegoż, jest 
błędne: dziś każdy oszezędza i zmniejsza 
swoje zaipotrzebowianie świaliła w! domu i 
z obniżeniem eeny mie zwiększy tego za- 

potmzebowaniia — chyba w sklepach ji przy 
reklamach. (Pomieważ oplata za  energje 
elektryczną wyłnosi zaledłwie 2 proc. od 

normalmiyjch miesięcznych wydatików. oby- 
watela, mie można pnzypuszczać, aby 
kilku procentowe obniżenie tej taryfy od- 
hiło się wydatnie mia. budżecie  miesięcz- 
nym. 

  

   

      

   

  

    

    

Elektrownia poszła jeszcze dalej w 
kierunku ulżenia abonientom, ustalając ta- 
ryfę dła grzejników! jedną z najniższych w 
Polsee i dając tem możność zminiiejszeniia 
wydatków ma prasor anie i drobniejsze g0- 
towamie, 

Reasumując powyższe, mie widać miara- 
zie możności obniżenia zasadniczej itary- 
žy na Świałtło, wobec czego przyigiotbowiu- 
je stę specjalina tanyfa blokowa, zaležma 
©d iłości zajmowanych pokoi i zużycia 
energji elektrycznej ponad określoną mor- 
mę roczną. Studja (nad tą liarytą będą za- 
*ończone w ciągu maja r. b. Obywatele — 
którzy zażądają tej taryfy będą mogli ko-   
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Tzystać z udogodnień mie posiadamia liczinii- 
ka rabatomiego, gdyż „taryfa blokowia* — 
będzie mwzględniała zapotnzebowanie 
enerzję gmzejną, 

W taryfie Iblokowej, widzi się dalszy 
postęp Elektrowni w: kierunku pozyskania 
abonenitówi dlla większego — zastosowania 
elektryczności w życiu domowem. 

z życia Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami 

„ Z. wielostronnej działalności Towarzystwa 
Opieki nad. Zwierzętami w Wilnie, między - 
nemi zasługują na wyróżnienie i poparcie przez 
szerok ogół miłośników zwierząt: 

_ Ambulatorjum T-wa, mieszczące się przy 
ulicy Piėromont Nr. 11 m. 10, prowadzone pod 
kierownictwem dra weterynarji p. Józefa Dow- 
giałły i czynne codziennie (za wyjątkiem świąt) 
0d 4—5 wieczór, a w dni świąteczne od 10 
do Il-tej. Porady w ambulatorjum udzielają 
Się na warunkach ulgowych, a w wypadkach 
ubóstwa zgłaszającego się, bezpłatnie. 

Cywilna szkoła kucia koni, mieszcząca się 
Przy ulicy Łukiskiej Nr. 3, w lokalu udzielonym 
na ten cel bezpłatnie przez magistrat m. Wil- 
na. Kierownictwo administracyjne spoczywa w 
ięku wiceprezesa T-wa, gen. bryg. w st. sp. 
p. Zygmunta Rymkiewicza (Beliny 16—11).— 
achowym kierownikiem i wykładowcą jest dr. 

wet. p. Józef Dowgiałło. 
Pierwszy kontrolny tygodniowy kurs przy 

Szkole dla majstrów-kowali z miasta Wilna od- 
był się w miesiącu lipcu ub. r.; egzamin z wy- 
nikiem dodatnim złożyło 8-miu kursantów. — 
Szkoła faktycznie została uruchomiona dopie- 
TO w styczniu br. 
__ Pierwszy kurs miesięczny ukończyło z wy- 

nikiem dostatecznym 22 kowali z powiatu Wil.- 
Trockiego, a drugi 21 kowali z powiatu osz- 
miańskiego i wil.-trockiego. Następny kurs 
rozpocznie się w dniu 24 kwietnia br. 

Opłata za naukę wynosi miesięcznie 15 zł., 
a za mieszkanie w internacie 5 zł. Wszelkich 
informacyj udziela Sekretarjat Towarzystwa, 
mieszczący się przy ulicy Żeligowskiego 4, 
<zynny codziennie za wyjątkiem świąt od 6—7 
wieczór. 

_ Nie potrzeba się chyba rozwodzić o ko- 
nieczności prawidłowego podkuwania koni dla 
celów gospodarczych i wojskowych, — przy 
sprawdzaniu jednak praktycznego i teoretycz- 
nego przygotowania kowali-fachowców do pel- 
nienia zawodu podkuwaczy koni, takowe nao- 
8ół okazało się niedostateczne, 

Należy więc przypuszczać, że czynniki go- 
Spodarcze i samorządowe poprą usiłowania To- 
Warzystwa Opieki nad Zwierzętami na woje- 
Wództwo wileńskie w tym kierunku przez za- 
chęcanie do zgłaszania się na kursa odnośnych 
Xandydatow oraz ze względu na obecny kry- 

  

Zys przez subsydjowanie tychże, ewentualnie 
owarzystwa. 

Koukurs dla wypracowania T-wa Opieki 
nad Zwierzętami w Wilnie, 

„Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzę- 
tami w Wilnie, w porozumieniu z Kuratorjum 
0. S. W., mając na celu wychowawcze zna- 
<zenie propagowania haseł poznania i umiłowa fla przyrody żywej śród młodzieży szkolnej, 0- 
głasza konkurs z nagrodami za trzy najlepsze 
opracowania tematów: 

1) dła klas starszych w szkołach średnich, 
©gólno - kształcących i zawodowych: „Rola 
zwierząt w rozwoju kultury ludzkiej”; 

*2) dla uczniów szkół powszechnych i młod 
Szych, klas (1—4) szkół średnich: „Jakie dzie- 

lny pracy ludzkiej i w jakim stopniu zależne 
Są od życia i zdrowia zwierząt”, 
Do koukursu: 

pracowanie tematu winno obej ё 
04 trzech do sześciu stron pisma akaszynowego 

2) pracę należy przesyłać do Kuratorjuin 
O. S. W. od 1-g0 do 15-go maja br., z poda- 
miem nazwy szkoły i nazwiska autora; 

3) młodociani autorowie trzech najlepszych 
Prac otrzymają nagrody w postaci wartości”- 
wych książek i żetonów T-wa O. N. Z.; 

4) jedna ewentualnie więcej z prac nagro- 
nych będzie wygłoszona przez Radjo Wil.; 

| ,„. 5) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 
Dzienniku Urzędowym K. O. S. W. oraz w miej 
 Stowych czasopismach i przez Radjo Wil. 

  

mia” 

WILNO. W prasie polskiej ukazały 
się niedawno wiadomości o odnalezieniu 
na Wileńszczyźnie zakopanych przez woj 
ska gen. Samsonowa skarbów. 

Wiadomości te zostały następnie zdc- 
mentowane, bowiem były wręcz niepraw 
dziwe, i ci, którzy je podali, padli ofiarą 
plotki. 

Niemniej jednak wieść o „skarbach 
przedostała się do pism irancuskich i bel- 
gijskich, wywołując zrozumiałe porusze- 
nie wśród emigrantów rosyjskich, którzy 
stojąc na stanowisku, że pieniądze te są 
własnością wojsk carskich, postanowili 
czynić starania o przekazanie części, je- 
żeli nie całego „skarbu na rzecz emigra- 
cji. Sprawa nabrała dużego rozgłosu, a 
zainteresowali się nią szczególnie oszuś- 

ОО ВО 

tiągie skarb generała Samsenówa 
ci, którzy podsycając apetyty emigran- 
tów, zawiązali coś w rodzaju komitetu 
„obrony skarbu przed koniiskatą, zbie- 
rając podpisy wśród rosjan, zamieszka- 
łych w Paryżu i Brukseli, a co najważ- 
niejsze, urządzili zbiórkę na zasilenie tun 
duszów komitetu. 
„ Cała ta akcja wydała się policji, tak 
trancuskiej jak i belgijskiej mocno podej- 
rzana, więc postanowiła całą sprawę 
zbadać u źródła. 

Właśnie wczoraj nadeszło do policji 
w Wilnie od władz francuskich zapytanie 
w sprawie skarbu, z prośbą o wyjaśnie- 
nie wszystkich okoliczności, towarzyszą- 
cych odnalezieniu pieniędzy, jeżeli tako- 
we miało miejsce. 

Komunikacja ż Litwą 
Otwarta została granica litewska dia 

t. zw. małego. ruchu granicznego. W 
pierwszym dniu frekwencja była dość 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 19 kwietnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 753. 
Temperatura średnia: +2. 

Temperatura najwyższa: +4. 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad w mm.: 8. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: rano deszcz, 

godzenie. 
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Wschód słońca g. 4,09 

Zachóć słońca g. 6,28 

po południu wypo- 

MIEJSKA 

— RADA MIEJSKA. Termin najbliż- 

szego posiedzenia Rady Miejskiej został 

ostatecznie ustalony na dzień 27 b. m. 

— BUDŻET NA ROK 33 — 34. W po- 

czątkadh pnzyszłego tygodnia radziecka 

Komisja Finansowa — wznowi posiedze- 

nia, poświęcone mowemu  preliminarzowi 

budżetowiemu. Е 

Uchwalenia ibudżetu przez Radę Miej- 

ską oczekiwać należy :» połowie przyszłe- 

go miesiąjca. 

— ZWIERZYNIEC SIĘ ZABUDOWUJE. 
Magistrat lopracowiał przepisy  mormujące 

ruch budowlany ma! Źwierzyńcu. Dzielnica 
4а w ostatnich latach majwięcej się bu- 
duje, co roku powptają. tam [nowe budow- 
le mieszkalne, prawie wyłącznie drewinia- 

me. Przepisy te mają być zatwierdzone 

przez Radę Miejską mia najbliższem posie- 

„dzeiniiu. 

— AUTOBUSY LINJI 7. Zapowiędzia- 
ne zmiany w przebiegu autobusów linji mr, 
7 nie zostały jeszcze wjpnomadzone a to ze- 
względu ma trudności matury technicznej 
Nowy mozkład jazdy jest już jednak w op- 
racowaniu. Zmiany kursowani autobusów 

ma tej linji będą uwidolcznione na słupach 
orjentacyjnych. W związku z tem kierow- 
mietwo komunikacji miejskiej usunęło już 
słypy ze starym rozkładem jazdy. 

Jak wiadomo dynekeja autobusów, pro- 
jektuje przyśpieszyć kursowianie  wiozów 
na tej linji (eo 15 minjut). 

— DZIAŁKOWE OGRÓDKI ROBOT- 
NICZE. Jak się dowiadujemy, powstaną w 
Wilmie działkowe ogródki wobotnieze. — 
Tereny pod ogródki tte przygotowuje już 
mi dniach najbliższych Wiojew. Komitet 
do Spraw: Bezrobocia. Ogródków takich 
urządzonych będzie miamazie około stu. iPo- 
tmzebną pnzestrzeń około 6 ha, oddał do 
dyispozycji [komitetu Magistrat m. Wilna 
wybierając na tem cel  gmunta iw( akolicy 
nlicy  Kalwaryjskiej. Umządzieniem og- 
ródków przymzekł się zająć dyrektor Pań- 
stwowej Średniej Szkoły Ogrodniczej p. 
Knaus. Ziemia będzie na koszt Komitetu 
do Spraw Bezriobocia zorama, użyźniona 
mawozem, Komitet wyda udziałoweom — 
potmzebną do sadzenia ilość ziemmiaków 
i miasion wanzyw. Ogródki przydzielone — 
będą bezrobotnym, mskazanym przez ko- 
misję (kiwalifikacyjną Komitetu z pośród 
mieszkańców pobliskich mlie, Kalwaryj- 
skiej, Łosiówiki i t. d. Sprawą ogródków 
opiekuje się komisja, złożona z członków 
Komitetu do sprawi bezrobocia, z przed- 
RR Magistratu i zaproszonych 0- 
sób. 

‚ — Zamykanie sklepów. W myśl obowiązn- 
jącej ustawy przemysłowej, o każdem otwarcn 
lub zamknięciu jakiegokolwiek sklepu, zaliczo- 
nego w ustawie do pojęcia uprawiania przemy- 
słu, należy niezwłocznie zawiadamiać o tem wy 
dział przemysłowy magistratu. O ile przedsię- 
biorcy, otwierający nowe sklepy, w większo- 
ści wypadków o tem pamiętają, o tyle zamyka- 
iacy sklepy, przepisu tego, mimo niejednokrot- 
nych przypomnień, nie przestrzegają, nie orjen 
tują się, że grozi im to z jednej strony poważną 
karą, a z drugiej nie ustają przez ta obowiązki, 
wynikające z faktu prowadzenia przemysłu. 
Kara ta sięgać może 1000 zł., względnie 14 dni 
aresztu, albo też obydwóch tych kar łącznie, 
stosowanych w drodze administracyjnej. 

— REJESTRACJA ROWERÓW. w 
dniu 18 b. m. wydział komumikacyjny ma- 
gistratu przystąpił do rejestracji mowe- 
rów. Rejestracja potrwa do połowy maja, 
Przy: rejestiracji uiszcza się opłatę w wyso- 

ikości 4 złotych. Dziennie rejestruje się 100 
kolejniych inmmmerów. 

— WIODA NA WILJI. Z powodu ostat- 
mich deszezów: poziem Wilji cokolwiek się 
podniósł. Również zwiększenie poziomu za- 
obserwiowajnio w dopływach Wiilji. 

słaba, lecz zapotrzebowania na przepust- 
ki graniczne na terminy późniejsze są 
znaczne. 

о = 

WOJSKOWA 
— Przed poborem rocznika 1912. Komen- 

dant PKU Wilno-miasto, major Maksymiljan 
Ossowski, z związku z tegorocznym poborem 
wiosennym, wyjechał służbowo do Grodna na 
konferencję. Zastępuje komendanta PKU kpt. 
Berent Mikołaj. 

SKARBOWA 

PODATEK PRZEMYSŁOWY. — 
W bieżącym tygodniu riozsyłane są nialkia- 
zy płatnicze ma państwowiy podatek prze- 

mysłowy od obrotu za mok 1932. Podatek 
ten winien być mypłacony: ida dnia 15 maja. 

— NOWE BLANKIETY WIEKSLOW E. 
Używanie blamikietów wekslowych  stare- 
go typu przedłużone zostało do dnia 1 
maja, 

Stare blankiety wystawione po tym 
terminie będą stemplowamne tz dodaitlkową ka 
rą. Nowe weksle mają znaki wodnie, napis 
Rzeczpospolita: Polska i godło Państwa. 

Wymiany blanikietow uskuteczniają — 
urzędy. silkarboiwie. 

— Spłata zaległości podatkowych w natu- 
rze. Uproszczenie w zakresie uiszczania zale- 
głości podatkowych, wprowadzone przez usta- 
wę o funduszu pracy i wyjaśnione przez roz- 
porządzenie wykonawcze polega na tem, że 
płatnicy zaległości z tytułu podatków: grunto- 
wego, dochodowego, majątkowego, spadkowe- 
go i od darowizn, mogą zaofiarować, celem 
spłaty tych zaległości Świadczenia w naturze. 
Świadczenie to, wykonane na rzecz prowadzą- 
cego roboty, finansowane przez fundusz pracy, 
albo zaprojektowane przy współudziale lub z 
inicjatywy tego funduszu, kasa urzędu skarbo- 
wego uzna przez zaświadczenie o wykonanem 
świadczeniu, jako wpłatę gotówkową i wyda- 
je płatnikowi pokwitowanie kasowe. 

Poza temi Świadczeniami w naturze, złą- 
czonemi z robotami prowadzonemi wobec po- 
wołania funduszu pracy, nowe przepisy przewi- 
dują możność spłaty zaległości wspomnianych 
podatków przez świadczenia w naturze, pole- 
gające na dostarczeniu organom funduszu pra- 
cy płodów rolnych, artykułów żywnościowych, 
materjałów opałowych, włókienniczych i in. 

Opłaty od przebywania w godzinach noc- 
nych w zakładach gastronomicznych doznały 
uproszczenia. Na życzenie przedsiębiorcy opła- 
ty te mogą być zastąpione przez miesięczne 0- 
płaty ryczałtowe, przyczem podstawę zryczał- 
towania stanowi suma opłat pobranych w cią- 
gu poprzedniego półrocza kalendarzowego. O- 
płaty na fundusz pracy mogą być zryczałłowa- 
ne na podstawie dotychczasowych opłat na 
iundusz pomocy bezrobotnym. 

istniejące opłaty od kwitów komornianych 
zostały zastąpione przez opłaty od czynszu 
dzierżawnego, osiągniętego z najmu mieszkań 
lub budynku. Właściciele nieruchomości po- 
winni te opłaty od czynszu, osiągniętego w ka- 
lendarzowym kwartale, uiścić w ciągu drugiego 
miesiąca po upływie kwartału w kasie urzędu 
skarbowego. 

POCZTOWA 

— PACZKI DO SOWIETÓW. Według 
zestawień władz pocztowyjch z terenu wi- 
leńskiej dyrekcji P. i TL wywiieziono w 
olkresie przedświątecznym 10.000 paczek 
Żywinościowiych do Rosji Sow. W! porów- 
naniu z rokiem ubiegłym tegoroczny ob- 
rót paczkowy do Z.S.S/R uległ niezmacz- 
nemu zwiększeniu. 

SZKOLNA 
— LEKCJE W SZKOŁACH. Wczoraj 

nczpoczęły się normalne zajęcia w szko- 
łach średnich i powiszedhnych. Ferje — 
świąteczne w raku bieżącym trwały zaled- 
wie tydzień. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z.O.R. zawia- 
damia, iż w końcu kwietnia r.b. uruchamia II 
grupe kursu języka niemieckiego, francuskiego 
i angielskiego — dla swych członków i ich 
rodzin. Wyk'ady będą odbywać się trzy razy 
tygodniowc. Koszt uczęstnictwa 5 zł. miesięcz- 
nie od osoby. — Zapisy przyjmuje Sekretarjat 
Koła codzień od godz. 18 do 20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— WALNE ZGROMAIDZENTE CZŁON- 
KÓW ZWIĄZKU ABSOLWIENTÓW GIM- 
NAZJUM JEZUTTÓW W' WILNIE. Od- 
będzie się dnia 21 kinlietnia w. b. o godz. 
10.30 w lokalu Związku. W sobotę 22 bm. 
odbędzie się akademja i święcone z ЮКа- 
zji obchódu 5-lecia istnienia Związkiu. 

      

  

— ZARZĄD REPREZENTACYJNEGO 
KASYNA PODOFICERÓW  Zawiadówych 
Garnizonu Wilap, zawiadamia, iż w. dniu 
23-g0 b. m. w sali kasyna (Tatanska 5), o 
godz, 1/-tej, ksiądz Jam Razymełko Super- 
jor XX. Misjonarzy i były IWizytator XX 
Misjonarzy w Brazylji wygłosi odczyt z 

przezroczami p. t. „Kolonizacja Polski w 
południowej Brazylji*. [Wstęp bezpłatny. 

— WIALNE ZEBRANIE T-WA KO- 
LONJI LETNICH ZDROWIOTNYCH. od- 
będzie się dnia 27 b. m. o godz. 18-tej w 
lokalu Stowarzyszenia Techników, Wilen- 
sikiaa 33, z mastępującym porządkiem dzien- 
mym : 

1) Odczytanie protokółu, 2)  Sprawie- 
zdamie kasowe, i kcmisji rewizyjnej za 
1932-33 r. 3) Sprawa likwidacji T-wa, 
4) Wybór komisji likwidacyjnej ewent. 

Zarządu Tania. Zarząd 

— Ze Związku Oficerów Rezerwy. W dniu 
6 kwietnia r.b. ukonstytuował się Zarząd Koła 
Wileńskiego Z.O0.R., wybrany na Walnem Zgro 
madzeniu w dniu 26 marca r.b., jak następuje: 

Prezes: Obiezierski Michal. Wiceprezesi: 
mgr. Młynarczyk Kazimierz, . Hajdul Kazimie:z, 
Erdman Antoni. Sekretarz: Kondratowicz Miko- 
łaj. Skarbnik: Karpowicz Czesław. Sekcja Przy- 
sposobienia Wojsk. i Wych. Fizycznego: Haj- 
dul Kazimierz, Sokołowski Władysław, Ślu- 
sarski Zbigniew, Kiewlicz Czesław, Dudycz Ka- 
zimierz, Piszczek Ludwik. 

Sekcja Pomocy Koleżeńskiej: Erdman An- 
toni, Fela Józef, Glatman „Juljan. — Sekcja Kult. 
Oświat. i Propagandy: Mgr. Młynarczyk Ka- 
zimierz, Gąssowski Zygmunt, Rytel Zygmunt, 
Markowski. Konstanty, Lemiszewski Wacław. 

Sekcja finansowa: Karpowicz Czesław, Za- 
wadzki Władysław, Walczykowski Wacław. 

Posiedzenia Zarządu uchwałono odbywać 
co wtorek każdego tygodnia od godz. 19 min. 
30. 

-- Komunikat Związku Pań Domu. Dziś 
dnia 2% kwietnia, w sali T-wa Kredytowego 
(lagiellońska 14) p. Barbara Wołodźkowa od- 
czyta sprawozdanie z Ogólnego Zjazdu Delega- 
tek Z.P.D. w Warszawie. W części drugiej do- 
cent dr. Wacław Zaleski wygłosi odczyt p.t. 
„Higjena osobista kobiety”. Początek o godz. 
6. Wstęp wyłącznie dla pań. 

RÓŻNE 
— Starosta Grodzki p. Wacław Kowalski 

powrócił z urlopu i objął urzędowanie. 

— A. WIALAJTIS (W! KOWNIE. W 
sprawach Lit. Tow. Nanikiowego w Wiilmie 
udał się ido Kowna człomek tego Towa- 
rzystwa p. Wialajtis, 

— KOMISJE ROZJEMOZE. W pnzy- 
szłym tygodniu odbędą się dwa posiedze- 
nia Komisji rozjemcezej do spraw rolnych 
z terenu powiatu wileńsko - tredkiego. — 
Komisja ma uregulować szereg, zatargów 
i Spraw związamych z. wozpoczynającym 
się sezonem rolnym. 

— KONFERENCJE A UDOBUSIARZY. 
Bawiący w Wilnie przedstawiciele  can:- 
trali związkówi autobusiarzy z Warszawy 
łącznie z prezesem tut. związku właścicie- 
li autobusów zamiejsikich odbyli szereg 
ikomferencji m. im. z dymektorami kolei, — 
Izžby P. - H. i Dyr. Robót Publicznych w. 
sprawie mającej wejść wikrótce w życie 
mtorwej ustawy o przemyśle komumikacyj- 
mym i fo sposobach zastosowania jej na 
tut terenie. 

— REGULACJA HANDLU RYBAMI. 
Ulkaże się wkrótce zarządzenie władz ad- 
ministrajcyjnych regulujące połów: i spnze- 
daż ryb. Zarządzenie powyższe będzie ści- 
śle przestrzegało czas lochmonniy ma różne 
galtumki ryb. 

— EKSPORT OBUWIA. Prasa sowiec- 
ka (Zwiezda) podaje że plan: importowy 
dla: Białorusi Saw. przewiduje sprowadze- 
nie z Polski wi 2 ktwantale b. r. 46.800 par 
obuwia. 

   

W razie przeziębienia, kataru, -zapalenia 
gardzieli, przy bólach nerwowych i łamaniu 
w. kościach, należy dbać o codzienne regularne 
wypróżnianie i w tym celu używać pół 
szklanki naturalnej wody gorzkiej „Franciszka- 
Józefa. Zalecana przez lekarzy. Żądać w apte- 
kach i drogerjach. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR WIELKI NA IPOHULAN- 

CE — gra codziennie aż do poniedziałku 

24 b. m. włącznie 0 godz. 8-ej wiecz. jed- 
ną z najlepszych komedji: wispółczesnej li- 
teratiury scenicznej — „Lekarz bezdom- 
my“. Sztuka jest znakomitą satyrą pełną 
dowicipnego djalogu i zabawnych pamadok- 
sówi — ma stosumki wispółczesne. 

— SUKCES „OZERWONEJ  LIMU- 
ZYNY“ — Lopalewikiego. — zwiiększa się 

z każdem pnzedstawieniem, bo coraz szer- 
sze masy publiczności zainiteresowane cie- 
kawą sztuką znanego i lubianego autora 
wileńskiego wypełniają salę teatru ma 
Pchulamce, 

„Czerwona limuzyna ukaże się w nie- 
dzielę 23 b. m. o godz. 4-tej popoł. po ce- 
nach zniżonych, 

— PRZEDSTAWIENIA (PROPAGAN- 
DOWIE. Dziś po cenach propagandowych 
ciesząca się wielkiem powiodzeniem melo- 
dyjma operetka Falla „Fijołek z Monft- 
martre* z J. Kulezycką w moli głównej, 

Jutro wi piątek również po cenach pno- 
pogandowiych wispamiale wystawiona, 
wartościowa 'operetikia Lehama „Carewicz* 
w wykonaniu miajwybitniejszych sił zes- 
połu z J. Kulczycką, Dębowiskim i Szcza- 
wińskim ma. czele, 

— REWJA WIOSENNA. W sobotę — 
najbliższą grama będzie ipo raz ostatni bar- 
wnia! mewija „,Pociąję wiloseniniy* z udziałem 
J. Kulczyckiej świetnej initerpretałtonki — 
piosenek, Ceny zniżonie. 

— „CZERWONY .KAPTUREK* Jed- 
ma z majpiękpiiejszych baśni dziecięcych 
ukaże się w miedzielę 23 b. m. o godz. 12 
'w poł. po cenach zniżonyjch. 

Gorszące zajście w Żyrowicach 
SŁONIM. PAT. — W nocy z dnia 15 na 

16 kwietnia, podczas nabożeństwa w cerkwi 
prawosławnej w Żyrowicach, kilku nieznanych 
osobników wybiło 8 szyb. 

Zajście to spowodowało zamieszanie i prze 
rwę w nabożeństwie, Odłamki szkła nikogo z 

obecnych nie zraniły, Policja prowadzi w spra- 

wie tego zajścia dochodzenie. 

Budowa szosy Kryniczna—Druskieniki 
GRODNO. Ministerstwo Opieki Społecznej 

przyznało Państwowemu Zarządowi Drogowe- 
mu w Grodnie zasiłek w wysokości 30.000 t, 
na budowę drogi Kryniczną — Druskieniki. 

Rozpoczęcie budowy nastąpi po sporządze- 
niu projektu budowy, który jest już na ukoń- 
czeniu. 

  

Letni rozkład autobusów dalekobieżnych 
GRODNO. W dniu 21 kwietnia br. o godz. 

10-tej w Starostwie Powiatowem w Grodnie 
odbędzie się konferencja międzywojewódzka w 

sprawie ustalenia rozkładów jazdy autobusów, 
kursujących na obszarach województwa biało- 
stockiego, nowogródzkiego i wileńskiego. 

B 

Budowa pomnika Adama Mickiewicza w W lnie 
W. idniu 6 kwietnia Komisja, złożema z 

delegatów  Klomitetu Główinego Budowy 
Pommika A. Mickiewicza w Wilnie prof. 
Ludomira Slendzińskiego i dr. Stanisława 

Lorentza, oraz zaproszomych (przez Kio- 
толвей prof.  Mamjana Lalewicza i prof. 
"Tadeusza Breyera dokonała oględzin wy- 
konanych dotychczas prac art. rzeźb. Hen- 

myka Kumy przy ibiudowie pominikia i uznała 
że wszystkie  temmihiy określone sw umowie 
zostały (przez p. Kujpnę dotnzymane, 

Model postaci wieszcza około 2 me- 
trów wysokości wykonany był w ubiegłych 
miesiącach w gipsie, obecnie p. Kuna — 

przygotowuje model postaci w, drzewie — 
wymiarów, przewidziamych w. projekcie 
pomnika, t. j. 5 metrów: 60 cm. Według 
tego „drewnianego modelu wykonany: bę- 

dzię odlew figury w bronzie. 

Z 12 płaskorzeźb, które zdobić będą 
cokół pommikia, p. Kuma wykionał już — 
sześć, a mianowicie 4 górne plaskionzežby, 
majwiększych wymiarów (prawie 3 metry 
wysokości) i 2 płaskorzeźby = części: środ- 
kowej eokółu. Wszystkie płaskorzeźby, — 

jące Scemy z „Dziadów, wy- 
ikioname są narazie w gipsie, a w najbliż- 
szym czasie rozpocznie się wylkuwanie 

ich w granicie. 
Komitet Główny Budowy Pommika za- 

wart umowę z firmą „Czeżowski i Simug“ 
rx| Warszawie o dostawę czerwionego gra- 
mitu na stopnie, podstawę, xokół, płasko- 
mzeźby i głowicę, Do budowy pomnika u- 

żytty będzie wyłącznie granit krajowy z 
kamieniołomów, położoniych w; pobliżu — 
gliacji Kolejowej Kllesów ma! Wołyniu. Gra- 

"PRESS ZEE ZOZZZK O WRTWESZA TOZERZCO, 

— „MARICA“ — Kalmana. Przygoto- 
wania do majbliższej premjeny przepiekinej 
operetki Kalmana „Marica* — dobiegają 
Ikkońca. Operetka ta w: opracowamiu reży- 
serskiem M. Tatrzańskiego ukaże się na 

  

początku przyszłego tygodnia. Nową bo- k 
gatą wystawę pnzygotowiują pracownie te- 
altmalne pod kierumkiem art, mał. J. Ha- 
iwiryfikiejwicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Król to ja. 
LUX — Ajda trojka! 

CASINO — Włóczęga. 
HELIOS — W! cieniu krzyża, 

ŚWIATOWID — Quo Vadis 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Taksówka rozbiła kiosk. W dniu 18 bm. 
przy zbiegu <Zawalnej i Wielkiej Pohulanki — 
taksówka, prowadzona przez Łapina Stanisława 
(Rozbrat 32), będącego „pod gazem”, najecha 
ła na kiosk, rozbijając go. Siedząca w kiosku 
Zofja Filipowiczówna (Suwalska 5), doznała 
lekkich obrażeń. Łapina zatrzymano. 

NAJŚCIE NA MIESZKANIE I 
STRZAŁY. Wczoraj grupa osobników, z 
niejakim Michałem Kowalewskim na cze 

le, na podwórku domu Malwiny Sienkie- 
wiczowej przy ulicy Kalwaryjskiej 139, 
wszczęła bójkę z jej braćmi: Bolesławem 
Władysławem i Alionsem, którzy zażą- 
dali od napastników opuszczenia podwór 
ka. jeden z napastników, Michał Kowa- 
lewski rzucił się na Bolesława” Sienkie- 
wicza z nożem w ręku, co widząc Sien- 
kiewicz, wydobył rewolwer i wystrzelił 
dwukrotnie w kierunku Kowalewskiego, 
raniąc go w ramię. 

Kowalewskiego odwieziono do szpi- 
tala św. Jakóba. Pozostałych napastni- 
ków zatrzymano. Okazali się nimi: An- 
toni Tereszko, Jan Zienkiewicz, Jan Ob- 
dziej, WŁ. Jastrzębski oraz Jan Kowal. 

— TERROR PIEKARSKI. Józef Lewin, za- 
mieszkały przy uł. Zawalnej 60, zameldował 
policji, że do jego piekarni wtargnął były pra- 
cownik Stanisław Łukaszewicz, który  dotkli- 
'wie pobił innego robotnika, Pawła Romalda 
(Konarskiego 36) i zmusił go do porzucenia 
pracy. 

Sprawca został zatrzymany i osadzony w 
areszcie. ч 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. W mieszka- 
niu swojem przy ulicy Nadleśnej 49, w zamia- 
rze pozbawienia się życia, strzeliła sobie z re- 
wolweru w okolicę piersi 21-letnia Marja Dzie- 
wiatnikówna. 

Zawezwane Pogotowie Ratunkowe prze- 
wiozło ją w stanie bardzo ciężkim do szpitala 
św. Jakóba. 
* — WOK MIĘDZY WAGONAMI. 
ia stacji Wilno Towarowa podczas prac e 

tokowej robotnik Juljan Genzel lat 48 ua 
zgniecenia ręki. Genzla odwieziono do szpitala 
kolejowego. 

Z POGRANICZA 

— ROZMOWY GRANICZNE. Na po- 
szczególnych odcinikach granicznych woje- 
wództwa mwiilieńskiego i mowogródzkiego — 

odbyły się polsko - sowieckie konferencje 

tów położomiych w pasie granicznym i "2 
mieutralnym Sprawy te zostały pomyślnie 
przez komisje obu państwi załatwionie. 

'Pomozumienija; te umożliwiły zmalezie- 
nia pracy okolo 300 robotnikom, które bę- 
dą zaamgażowanii do prace związanych z 
meljoracją, iktóre mozpoczną się wi pierw- 
e js maja i poltriwają do 1 listo- 

pada: r. b. 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 20 KWIETNIA 1933 R. 

11.40: Przegiąd prasy, kom. meteor. czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Komun. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Weryści wło- 
scy (płyty). 15.15: Giełdą rolnicza. 15.25: 
Komun. Akad. Koła Misyjnego. 15.50: Koncert 
dla młodzieży piosenki dziecinne Lipskiego, 
Mozarta. 16.25: Francuski. 16.40: „Wizyta mi- 
krofonu w zakładzie rentgenologicznym Kasy 
Chorych w Wilnie* — reportaż prowadzi Hali- 
na Hohendlingerówna. 17.00: Utwory Jana 
Brahmsa (płyty). 17.40: Odczyt aktualny. 17.35 
Program na piątek 18.00: „Odrodzenie Państwa 
polskiego" — odczyt dla maturzystów. 18.20: 
Wiad. bieżące. 18.25: Odczytanie wierszy kon- 
kursówych. 19.00: Codzienny odcinek  powie- 
ściowy. 19.10: Codzienne życie białoruskiego 
djabia“ — pogad. 19.30: Recytacje w wyk. 
Tadeusza Byrskiego. Utwory Jerzego Zagór- 
skiego ze zbiorku „Ostrze mostu". 19.45: Pra- 
sowy dziennik radjowy. 20.00: Koncert, wiado- 
mości sportowe, dodatek do pras. dziennika 
radj., d. c. koncertu. 21.30: Słuchowisko. 22.15: 
Muzyka taneczna. 22.53: Komun. meteor. 23.00 
Retransmisja stacji zagranicznej. 

Ofiary 
— Sprostowanie. Zamiast powinszowań i 

życzeń świątecznych Pułk. Stachiewicz Wacław 
a nie Hackiewicz na bezrobotnych. 

Jan Falewicz emeryt na bezrobotnych. 

  

mit jest juž w 3/4 wydobyty i jeszcze w 
bieżącym miesiącu będzie przetransporto- 
wany dp Wiarszawy. Ogólna ilość gmanitu 
iw pomniku wynosić (będzie rw: obrobionym 

— Na posiedzęniu Zamządu Kiomitetu 

Głównego, które odbyło się w dniu 31 mamr- 
ca r. b. ped iprzewodnietwiem (prezesa gem. 
Żeligowsikiegio, kooptowanio do Zarządu 1 
wylbrano Wiceprezesem Komiltietu p. Woje- 
modę Wileūskiego Wžadystaixja Jeszezcita. 

"Z SĄDÓW 
BRALI, LECZ NIE ODDAWALI. 

Małe miasteczko Turgiele przeżyło swego 
rodzaju sensację, gdy pewnego dnia pod zarzu 
tem sprzeniewierzenia publicznego grosza, z0- 
stał pociągnięty do odpowiedzialności sądowej 
cały zarząd gminny. Rozprawa odbyła się wia- 
śnie wczoraj w Sądzie Okręgowym. 

Ławę oskarżonych zajęli tym razem: Pa- 
weł Aleksiuk wójt, jego zastępca Michał Atrasz 
kiewicz, rachmistrz Szymon Bulski oraz sek- 
westrator Józef Wincefowicz, 

Głównym oskarżonym był  sekwestrator, 
któremu zarzucało się przywłaszczenie pocho- 
dzących z podatków 2.353 zł. 71 gr. Zastępca 
wójta pobrał według brzmienia aktu oskarżenia 
od tegoż sekwestratora już tylko 420 zł., pie- 
niędzy. tych nie wpłacił do kasy gminnej. Po- 
zatem bezpośrednio ©d płatników pobrał on 
114 zł. 97 gr., której to sumy również nie wpia- 
cił do kasy, lecz zużytkował na własne potrze- 
by. Wójt odpowiadał za brak dozoru w zała- 
twianiu czynności urzędowych, a rachmistrz za 
gmatwaninę w księgach, co łącznie przyczyniło 
się do ułatwienia malwersacyj. 

Na wczorajszej rozprawie żaden z oskar 
żonych do inkryminowanego mu przestępstwa 
nie przyznał się. Każdy raczej wołał zwałać 
winę na drugiego, żaden atoli nie mógł wytła- 

maczyć faktu niedoboru 2.468 zł. w kasie. Na 
rozprawę powołano również cały szereg świad- 
Ów. 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 
wy sąd skazał Wincułowicza na 2 lata, zaś At- 
raszkiewicza na 1 rok więzienia, które to kary 
zawiesił obu na przeciąg lat 5-ciu. Pozostałych 
oskarżonych z braków dowodów winy sąd u- 
miewinnił, 

  

WYJĄTKOWA PARA KOCHANKÓW 

26-letni subjekt sklepowy Piotr Jamu- 
szikiewicz miął kochankę miejaką Barbarę 

Mandrykkūwinę. Młoda 3 dzi kolwiel 

wiedziała „że Jamuszkiewicz ma żonę 

zgodziła się na bliższe z mim pożycie i za- 
mieszkała we wispólnie wymajętem miesz- 
kaniu. 

Szczęście atoli trwało krótko. 
Pewnego razu  subjekt odpoczywając 

po całodziennej pracy. wi łóżku poczuł ma- 
gle ma swej twarzy bolesne działanie ja- 
kiegoś płynu. Był ito witryciej, którym ob- 
lata go podczas shiu Mandrykówma. 

Wczoraj odbyła się właśnie rozprawa 
wi tej sprawie w: Sądzie Okręgowym. 

Na pytanie przewiodniczącego 0 przy- 
czyny: tak: brutalnego postępowania oskar 
żona: opowliedziała co następuje. Kochała 
go lecz nie znosiła awantur, które mobilų 
jej praiwowita żona, Awantury te miały 
już rzekomo doprowadzić do zerwania, Ja- 
muszkiewicz chciał ją porzucić, (post i 
ła pmzeztio popełmić samobójstwio i miaweż 
kupiła w: tym celu pewną ilość witryoleju. 

— Dlaczego m takim razie  loskamżona 
oblała mim Januszkiewicza ? — pada pyrta- 
mie przewodniczącego. 

— Kiedy namyśliłam się, że tak będzie 
lepiej, 

— Jalkito:? 
SEC Przecież i (tak mogliśmy 
żyć razem, 

I rzeczywiście. Obecnie jak się oka- 
zało zeszpecony Ww olkrótny sposób męż- 
czyzna 'wrócił dł kochanki i żyją razem a 
nawet mają dziecko. 

Gdy zezmaje Januszkiewicz pada zmo- 
wu pytanie z za stołu sędziowskiego. 

— Czy świadek mie obawia się, że os- 
ikarżonia zechce go jeszcze. kiedykolwiek 
oblać ? 

— Myślę, że już teraz tego nie zrabi 
— pnzyczem iodpowiadając ofiara wiyjąt- 
kowej miłości spogląda ma kochankę. — 
Ta ma minę obojętną. Być może, że mie 
wieszaja w. tej chwili optymizmu świad- 

Sąd po krótkiej manadzie skazał Mam- 
drykównę ma dwa lata więzienia zawiegza- 
jąc jednocześnie wylkonanie kary ma — 

przeciąg lat pięciu. 

jeszcze 

— 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„POD TWOJĄ OBRONĘ* — „REWJA* 

Młody lotnik (Brodzisz) po skończeniu 
szkoły wojskowej pracuje nad swym wynalaz- 
kiem. Jego narzeczona (Bogda) wraz z matką 
(Trapszo) przeżywają chwile trwogi za kaz- 
dym razem, gdy lotnikowi grozi niebezpieczer- 
stwo. Lecz burze i wiatry potrafi on pokonać. 

Gorzej, gdy jakieś ciemne typy zaczynają 

nastawać na jego życie. W czasie popisów lot-- 

nik spada, bo aparat został przez tajemniczą 
rękę uszkodzony. Po wypadku lotnik stracił 
władzę w nogach. Narzeczona chcąc go rato- 
wać, jedzie razem z nim do Częstochowy i 

tu w gorącej modlitwie otrzymuje łaskę — u- 
zdrowienie. 

Temat filmu jest dobry. 

swoje plusy i minusy. 
Plusy: porzucenie dotychczasowego sza- 

blonu, dość śmiałe wyzyskanie motywu religij- 

nego, a co za tem idzie postawienie filmu na 
niocnej podstawie moralnej. To jest duży plus, 

jeżeli się uwzgłędni usunięcie wszelkiego ero- 

tyzmu i innych tanich efektów kasowo-rekla- 

mowych. 

Obok plusów, jak się rzekło i minusy. Ca- 
ła pierwsza część filmu jest rozwiekła, nudna 
nawet. W djalogach — teatr i teatr z patosem 

i gestem niefilmowym. 
Technicznie dialogi są słabe — brzmią nie- 

wyraźnie ' zacierają się. 

Montaż polega na zastosowaniu obecności 
dwóch akcyj. Niektóre przejścia są niezbyt 
udane. в 

Wykonawcy robią dużo, więcej nawet niż 
wyszło od reżysera (Puchalski). 

Najlepszy w obrazie jest reportaż Z uro- 

czystości Jasnogórskich (wyk. Wywerka). 
Tad. C. 

  

Wykonanie ma 

    



grodźięh/ka 
— ZAPISY NA CZŁONKÓW Z. O. K. 

Z. Zapisy na członków. Koła Grodzieńskie- 
go Ziliązku Obromy Kresów, Zachodnich 
adbywiają się w: Sekretamjacie Koła Okrę- 
gowego Ziw. (Prac. Umysł. Adm. Wiajsk. — 
(klub „Cnesovia”) codzienmie za wyjąt- 
kiem niedziel i świąt od godz. 18 — 20-tej. 

Walne zebranie członków. Koła odbę- 
dzie się w dniu 27 b. m. ma którem zosta- 
miie wybrany Zarząd Związku. 

— WIECZÓR ARTYSTYCZNY. W. idn. 
27 b. m. o godz. 8.30 wi Teatrze Miejskim 
— wielki kioncert artystyczny iv wykona 
miu prognamu Hanki Ordonowiny — miaj- 
zmałkomitszej pieśniarki polskiej. 

W programie 20 majpiękmiejszych mio- 

semiek z własnego repertuaru, 
Bilety do nabycia w księgarni Iber- 

skiego. 
— UROCZYSTY OBIAD DLA SZERE- 

GOWYCH [WYZNANTA MOJŻESZOWE- 
GO. Dorocznym zwyczajem: Komisja pmzy 

Gminie Żydawiskiej uruchomiła na czas— 
świąt Wielkamiocnych dilla, szeneg. wyzna- 
nfia Mojżeszowego tut. garnizonu kudhnię 
rytualmą. Wi ubiegły wtorek, "wm ostatni 
dzień śnłąt Komisja urządziła pożegnalny 
obiad, na który przybyli: przedstawiciele 
władz wojskowych rw: csobach szefa: sztabu 
DOK TM pmł. Perikiowiicza i komendatnita 
miasta płk. Adamowicza, 

W imieniu Gminy Żydowkkiej do zebra- 
mych przemówiił prezes Gminy p. Trop. — 
Kryński i p. Dawid Drazmik, którzy т pnze 
mówieniiach swych wzyjwali żołmierzy do 
pracy dla dłobna Ojczyzny. 

W imieniu p. dowódcy Okręgu Kionpu- 
su i w imieniu własnem przemówił p. pułk. 
dypl. Parikiowicz. 

W imieniu szeregowych mrzemówił je- 
den z rekrutów, dziękując Komisji za: jej 
opiekę mad żołnierzami. 

12 kwietmia Sąd Okręgowy pad przewodnie 
twem wiceprezesa p. Hryniasjicza i przy 
udziale sędziów! Merlego i Tołłoczki mozpa- 
trywał spraiwię Miorducha Wagmera, Ta- 
mary Blechmiamiówjny, [K'onstamtego Bara- 
nowskiego,  Salomonia Berezuńskiego, E- 
mamiuela (Płotilkma, Fejgii TLibes-Bamas i 
Zylberberyma Hirsza, oskarżonych io to, że 
miależąc do pamtji kcmumistyczniej, prowia- 

* dzili działalność wywrotową na terenie m. 
Witnia & Girodna. Wina: poszczególnych o- 
sikamżoniych polega ina tem, że Wagner, 

Bilechman i Zylberbryn przybyli z Wilna 
do Griodma; Blechman w eelu objęcia o- 
bawiiązkó] sekretarza O. K. partji kiomu- 
mistycznej, _ Blechman — instruktorski i 
Zyliberbryn jako ttiechniczny Wwierownik. tej- 
że partji, Konstamity! Baranowski działał 
we wsi swojej jako działacz komunisttycz- 
my, gdzie podburzał. wieśniaków: przeciwiko 
'komasacji. Reszta oskarżonych Berezowski 
siki, Libes i Płotkin podają się jako nale- 
żący do imyzmajnia: mojżeszowego, a resziia 
zaś. jako bezwyznianiowcy, do wiiny się mie 
pmzyznają, przyczem Wiaignen, Blechmam i 
Zyliberymi oświiadczają, że przyjechali do 
Grodna mw celu poszukiwania pracy. Bara- 
mowiski oświadcza, że pmzyjjechał do Grmod- 
nia dla zakupu ogórków i słoninty, Berezow- 
ski nie przyznaje się do wiinty, gdyż mie 
om udzielił Wiagnenowi mieszkania, lecz je- 
go żomia, przyczem cboje nie wiedzieli, kim 

_ jest Wiagmier. Muliejwiięcej talkie same oś- 
wiadczemia składają pozostali: oskarżeni. 

Oskiarżeni, m których trzej: — Вегелому- 
Płotkin i Lites pełnili obowiązki łączni- 
ków jpartji komunistycznej, 

W Sprawie tej zibadamo pomad 20-tu 
świadków. Świadkowie oskarżenia dość 
szezegółowio zeznali o funkcjach oskaržo- 
mjych: Wagmniera, Blechmana, Bananowskie 
go i Zyllberbryma. 

Qały szereg świadków odwodowych ze- 
znaje o lojalmości. oskarżonego Berezowe 
skiego. Świiadek, opiekun społeczny zezma- 
je, że zebrał potrzebną kiwotę ma wybudo- 
'wiamnie kioskiu dla Dibes. 

VTYPYYYYYYYYTYYYYTYYYYYYVYTYYYYYYYYYYYYYVY 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska nr. 26. 

    

Wielki program świąteczny 
Egzotyczny film, hodzacy z wyspy Kuby. 

: „ Nenita, 
Hawanny kwiat 

Upajające melodje! Egzotyczne tańce! Emocjo- 
nująca treść! żywiołowy humor! Koncertowa 
gra! Koncert rumby! Pocz. seansów o godz. 
2, 4, 6, 8, 1 10.15. W rol. gł. LAWRENCE 

TIBBETT i LUPE VELEZ, 
WSTĘP 49 GROSZY. 

Po zbadaniu wszystkich świadków i 
wysłuchaniu przemówienia. prokuratora p. 
Plewaika, obrońcy Blechmanówny p. mee. 
Kapłana z Wilna i obrońcy Berezowskiie- 
go, Lilbes i Płotklinia m. mec. Fiinstenbenga, 
Sąd Okręgowy wydał wyrok, skazujący 0- 
dkiarżojntych Wagnera, Blechmam i Bananow 
skiiego po 6 lati więzienia każdego, Zyilbem- 
pmyna ma 4 l. więzienia, (Płatikina na 1 rok 
wiięziemia, Libes i Berezowskiego zaś Sąd 

— KRADZIEŻ NACZYŃ KUCHEN- 
NYCH. — Ze składziku Wiajneenblatta El- 
jasza, zam. przy ul. Rydza Śmigłego 4, 
sikmaidziome zostały  maczynila:  kuchemme, 
rwiamtieści idkioto 600 zł. Jak się okazało, 
sprawcą kradzieży był lwajniiw Jerzy, któ- 

rego pmzytrzymały władze policyjnie & о- 
debrały mu skradzione rzeczy. Iwamow do 
dokiomanej kradzieży przyznał się. 

— ZABÓJSTWIO. — W niedzielę na 
ulicy Podotnej, zastrzelony został sierżamit 
81 pp. Kajta Albin. Nieznany dotychczas 
spmawiea, strzelił do Kajty przez okmo i 
zbiegł m miewiadomym kierunku. Dodho- 
dzemie wi sprawie zabójstiwia prowadzą 
milaidze mwojskowe. 

— BÓJKI NA WSI NIE USTAJĄ. — 
Omiegdaj mia tle ponachumków: osobistych 
został pobity, mieszkaniec wsi Szmmy, 
Siengiejczyk Józef przez Malewicza Piotra 

Malewicz wi bestjalski sposób uderzył 
pare mazy Siergiejczyłka 2-ke girą w gło- 
wę, ciężko go ramiąc. 

— WIDOCZNIE MIAŁ ZAMAŁO NA 
ŚWIĘTA. Niezmani osobnicy uważając wi- 
„docznie że ia mało mieli wódeczki: mia. świę- 
ta dostali się do sklepu przy: ul. Witolido- 
wiej 8, właściciela Berkowiicza Józefa i 
skmadli 'wódek mia ogólną sumę 50 zł. Po- 
sakadomtany: zameldował io tem ma postie- 
runku iP. P., który tępicieli alkoholu po- 
szuikuję. 

-—PRZEJIECHANIE. Hołownia Józef 
zam. przy ml. Krzyżalki, zameldował — o 
przejedhaniu autem  asSenizacyjnem  Mo- 
meza Aleksandra, 

Mimo, iż samochód jalko ciężarowy mpo- 
siadał dłużą rwagę, Hołownia dozmał lekikich 

вОч Ка 
— URZĘDOWIA. W dniu 18 b. m. p. 

wojewoda przyjął p, kumatoma (Wileńskiego 
Okręgu Szkolnego p. Szelągewskiego, 

W. dniu 19 b. m. p. wojewoda przyjął 
p. Bańskiego, dyrektora: gimn. państw. w 
Nowogródku; p. Jamczukowiczą w spra- 
iwiie Ziwiązku Akademików wojew.  mowo- 
gródzikiego i p. Dudzińskiego 'Wiacława — 
lek: wiet, 

ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH 
DATKI NA RZECZ BEZROBOTNYCH. 
Ziamiaslii niezłożonyjch życzeń świłąteczinych 
złożyli ma. mzecz Ibezmobotniych : p. prezes 
8. O. w Nowogródku (H. Miunaszko — 10 
zł, p. Naezelnik: Wydziału Z. Szczepański 
—5ał, p. G. Engmann £ zł. 

  

   
— NOWY KIEROWINIK KOMISAR- 

JATU. — Kierownikiem komisanjatu PP. 
został miamniawiany  podkomisamz Jasiński, 
który już przybył i objąt umzędowanie. 

— OBCHÓD 3 MAJA, iW| dniiu 20 b. m, 
o godz. 18-tej w sali: Magistratu odbędzie 
się organizacyjne zebranie w sprawie ob- 
chodu 3-go Miaja. 

—_WIEC PRZIECIWNIEMIEOKI. W 
dniu 18 b. m. wi lokalu Rady, Powiatowej 
BBWR z inicjatywy, Sekretarjatu BBWR 
odbyło się zebramniie orjęanizacyjne w — 
sprawie urządzenia wiiecu  przeciwniemiec- 
kiego. 

Zebranie zagaił kierownik: sekretamjatu 
BBWR p. Głąbik, który  poiniformował 
obecnych 0 ieedlu zebrania i zaproponował 
iwylbór pnrzewodniiczącego mw osobie p. bur- 
miistriza Ji iego. 

Po debatach uchwalono urządzić wiec 
w dmim 23 lb. m. o godz. 13-tej ma placu 
Straży Pożanniej . 

Do Komitetu Wytkoniaiwczego wybra- 
mo p. p. bummistrza  Jarmulskiego, D-ra 
Jasinowskiego, _ Stamościnę Neugebauero- 
wą, Din. Finito, Podledkiego, Berlika, — 
Tzygzona Wieltmana, Jarockiego,  Budire- 
wiiicza, Saka i Roszczykia. 

— ULOTNIŁ SIĘ PORTFEL. P. Sta- 
misłaiwiczyk Gabryel pozostarwił przez za- 
pomnienie w: sklepie Szyły Aleksandra — 
pomtfel, w któnym oprócz dokumentów — 
ziniajdowało się 180 zł. gotówką, a gdy spo- 

i A Strzegt sie i wrócił, porftfelu już nie było. - . 
WANDA N. DOBACZEWSKA. 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Musiał podziękować i zgodzić się 

tembardziej, że sam potrzebował zoba- 
czyć się _z prezesem Wołłowiczem, a za- 
prosiny do Lipni cenił ogromnie. Przytem 
Zonia skorzystała z pierwszej sposobno- 
ści, by mu powiedzieć zcicha: 

— Ja przepraszam za natrętne wtarg - 
nięcie. Już znacznie ochłodło... nie chcia- 
łam czekać na ganku... Czyby panowie 
nie mogli dalej — przy mnie? 

— Pani nie może być natrętną... ni- 
gdy. Pani obecność jest zawsze pożąda- 
ną.. Zresztą myśmy już skończyli, może- 
my jechać, jeśli pani każe. 

— Więc jedźmy! Tylko.. ja tak zmar- 
złam na koniu.. Niech mnie pan puści 
na bryczkę, — zwróciła się do Baranow- 
skiego. — Pan siądzie na mojego konia.. 
wszakże pan umie jeździć konno? Komen 
dant pozwoli? 
— Czy ja pozwolę? — Żołądź błysnął 

zębami w szerokim uśmiechu. — Jeśli pa 
ni powierzy swojego wierzchowca Bara- 
nowskiemu... ja tylko wygram na zamia- 
nie. 

— Ależ mnie zdaje się, na koniu wszy 
stko ciepłej, — odezwał się: nierozumie- 
jący sytuacji Arasimówicz. Zonia, już pe- 
wna siebie, rozpromieniona, 
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awca: Stanisław Mackiewicz, 

  

Wyd 

śmiała się polecenia na najbliższy okres czasu, Ara 

TA 
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do Żołądzia ustami i oczami, wdzięczyła 
się, nawet trzepotała odrobinę. 

— Nie, nie. Ja chcę jechać bryczką. 
Mogę przecie okryć się czemkolwiek. 
Panna Kazia pożyczy mi kocyka, dobrze? 

— Ja nie mam kocyka do pożyczania, 
— obcięła Kazia tak twardo, że wszyscy 
spojrzeli na nią, — zdumieni. 

— Już chiba ja cości doradza, — ura- 
tował Sytuację Arasimowicz i wyszedł, 
by wrócić po chwili, z baranim kożuchem 
w ręku. 

— To właśnie! teraz mi pani nie zmar 
źnie, choćbyśmy do samej nocy jechali, 
— zawołał wesoło Żołądź. 

— Otulę panią, że tylko koniec noska 
wystawać będzie... Baranowski na koi. 

Kazia usiadła na ławie, w kąciku. By- 
ło jej przykro i wstyd własnej szorstko-. 
ści, O cóż bo chodziło? Że panna Wołło- 
wiczówna robi oko do komendanta? że 
on jej odpowiada? Niech odpowiada.. Cóż 
to ją, Kazię, może obchodzić? Nie powin- 
no obchodzić... Więc dlaczego tak smu- 
tno? 

Nie wtrącała się już do ostatniej roz- 
mowy przedodjezdnej. Komendant zaopa- 
trywał Michasia Kunickiego w rozkazy i 
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— ZABEZPIECZYLI SIĘ NIA. DŁUŻ- 
SZY CZAS. [W mocy 16 b. m. kiedy p. 
Chowański Tistonosz odpoczywał jak niaj- 

lepiej z powiodłu świąt, jakiś opryszek: — 
modkopał się do komóski i skradł słominę 
i dima słoje sadła wartości 100 zł. 

—€CZY ŻART |PIJIAKIA — CZY GŁUPI 
WDWIAT. W dniu 16 b. m. około giodz. 20 
jakiś osobnik, (przechodząc chodnilkiem o0- 
koło mieszkania Postamojewa: Judela 
Przy, ul. Orlej 32, wystnzelił z rewolweru 
przez okmo do mieszkania, Na szczęście — 
mikit poszkiodowany; mie został. 

— ТО SIĘ BAWILI. (W! dniu 17 b. m. 
ma podiwónzu idomu Nir. 36. przy ul. Żawiniki 
podczas odbywającego się wesela  woj- 
Skowi z 20 p. a. p.fu mmęcili tmzy pełiardy, 
które eksplodując wprstołały silną detiona- 
«cję. Poza striachem (niie się mie stało . 

lidžka 
— NAWOŁYWAŁ DO NIEPŁASENIA 

PODATKÓW. Wynokiem Sądu Gnodzikiego 
w Lidzie został skazany z art. 156 K. K. 
ma 3 miesiące więzienia Jan Kosiak, ze 
(wst Amlacki gm. dokudowskiej pow. idz 
ikiego, za kolportowanie ulotek podburza- 
jących ludność do niepłacenia podatków. 

— SYIMULOWANY NAIPAD. Na po- 
sterunku P. IP. w Radumiu niejaki Józef 
Trocki ze wisi Pusiawiory gm. raduńskiej 
'opawiedział, że rw; nocy: z I2 na 13 b. m. — 
do jegio mieszkania, włargnęło nzekomo 3 
zamaskowanych  escbników, lbórzy po 
zrabowanii ze stolika 70 zł. i poturbowa- 
niu domowników uciekli isizolsą,  priowia- 
dzącą z Radhimia do Ejszyszek. Jeden z 
napastników uzbrojony był jakoby) w re- 
o. a drugi mwį mėž. 

wyniku  zarządzoniego dodhodzenia, 
Stwłiedzonio, że żadnego miapadu mie (było. 
Trocki wszystkio zmyślii, a tto w eelu zwró 
cenia. uwagi władz i ułalttwiemia sobie uzy- 
Skania zezwolenia ma! posiadanie broni, — 
gdyż swoje zabiegi wi tym kiemumktu mógł- 
by miotywiować miedlaiwniym „napadem — 
Z tych samych zapewnie wizgllędów Trocki 
opowiadalł o imnem — również zmyślonem 
— Usitowaniu остай еп а go w Lidzie. 

Lecznica Lifewsk. $tow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, uł. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarże specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solux, Djatermijs) 
czynny ed 11 — 6 popołudnin 

Opłata za utrzymanie i wszelkie zabiegi 
lekarskie i rentgen. została obniżona. 

SPORT 
MŁODZIEŻ SZKOLNA W KLUBACH. 

„  Doroczne obrady najwyższej w Polsce ma- 
gistratury sportowej — Źw. Polskich Związków 
Sportowych mają już ustaloną opinię, że są 
nieciekawe. 

Nie można tego powiedzieć o ostatnich o- 
bradach, z uwagi na poruszoną kwestję udziału 
młodzieży szkolnej w pracach klubów sporto- 
wych. 

„ W. trakcie obrad wiceprzewodniczący Ra- 
dy Naukowej Wych. Fiz. gener. dr. Rouppert 
poruszył doniosłą sprawę niedostatecznej opic- 
ki lekarskiej i wynikających stąd szkód i nie- 
bezpieczeństw dla młodzieży w klubach. W 
sprawie zakazu Ministerstwa, wzbraniającego 
młodzieży należenia do klubów sportowych, 
gen. Rouppert powołał się na fatalną atmosie 
rę moralną, w klubach panującą, na zupełny 
brak programów wychowawczych w klubach, 
oraz na artykuły z prasy sportowej, ilustrują- 
cą wielką korupcję i demoralizację, w spor- 
cie klubowym panującą. Dopóki stosunki te 
nie ulegną zmianie — dopóty trudno będzie o 

pozyskanie młodzieży szkolnej dla klubów. 
о ile wszyscy mówcy zabierający głos w 

dyskusji, całkowicie podzielili opinię gen. 
Roupperta odnośnie opieki lekarskiej, o tyle 
sprawa należenia młodzieży szkolnej do klu- 
bów, wywołała ogromną dyskusję, w którcj 
głos zabierało szereg mówców: W wyniku 
dyskusji zapadła niezmiernie doniosła uchwa- 

ła, idąca po linji przemówień gen. Roupperta 
i dyr. Państw. Urz. W. F. płk. Kilińskiego, a 
zgłoszona przez dr. Orłowicza. Uchwała ta 
brzmi: 

Walne zebranie Związku Polskich Związ- 
ków Sportowych uważa za pożądane wciągrie- 
cie młodzieży szkolnej do klubów sportowych. 
Zebranie uchwala zwrócić się do władz szkol- 
nych z propozycją zezwolenia młodzieży ua 
należenie do klubów sportowych z tem, że 
związki sportowe uzyskają od władz szkolnych 
odpowiednie wytyczne i w myśl ich — stwo 
rzą warunki takie, które dadzą gwarancję ra- 
cjonalnego wychowania sportowego młodzieży 
w klubach. Związek Związków Sportowych i 
poszczególne związki państwowe opracują pro- 
gram pedagogiczny w odniesieniu do młodzie- 
ży szkolnej w klubach. 

  

simowicz o coś molestował pannę Wołło- 
wiczównę. Potem komendant podszedł do 
Kazi, by się pożegnać. Na mgnienie po- 
czuła, jak jej rękę obejmuje i ściska go- 
rąca, twarda dłoń. Potem stuknęły drzwi 
i głosy jęły dochodzić przez ściany, stłu 
mione i niewyraźne. Kazia wyskoczyła 
na ganek. Tu zobaczyła, jak Baranowski 
boryka się z koniem, a Józek Żołądź otu- 
la nogi panny z Lipni Arasimowiczowym 
kożuchem. Otula długo, starannie. sta- 
nowczo zadługo.. Panna z Lipni pochyla 
się ku niemu i mówi coś z wielkiem oży- 
wieniem... on patrzy ku niej z dołu w gó- 
rę i ma coś takiego w oczach... coś ta- 
kiego: w oczach.. ! 

Ruszyli. Kazia Sorokówna stała teraz 
pośrodku pustego podwórza. Dzwoniec 
na brzozie dzwonił jeszcze ciągle, jedno- 
stajnie, męcząco. Nagle wydało się Kazi, 
że od rana, jak zwykle, dzień był szary 
i mglisty beznadziejnie, że w samo połud 
nie słońce wyjrzało na chwilę... niby, ni- 
by zaczęło rozsiewać promienie, .ale po- 
tem schowało się znowu, chmury zacią- 
gnęły jeszcze gęstsze i zaraz deszcz pa- 
dać zacznie... więc trzeba iść do domu... 

2 

Bryczka toczyła się między polami 
czarnemi i rozkisłemi, bo ruń nie zdąży- 
ła jeszcze zazielenieć po długiej śnieżnej 
zimie; wbita w rolę, zmiętoszona, rudzia- 
ła tylko pasmami, między siwemi kałuża- 
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Ostrobramska 5 
DI 

K I 

POD TWOJĄ 
DRAMAT POLSKIEG: 

BRODZISZ — BOGDA — WALTER — TRAPSZO — SAMBORSKI — LINDORFÓWNA. Najnowsze — Najwspanialsze — 
Najnowsze — Najwspanialsze —Najpiękniejsze— Połskie — Arcydzieło — Filmowe!; Początek o godz. 4-€j., w niedziele i 

N 8 R E W J 
  

CHLUBA POLSKIEJ PRODUKCJI 

LOTNIKA 
Najpięśniejcz 
święta o ge 

dz. 2-ej. Bilety honorowe i bezpłatne bez- względnie nieważne aż do odwołania, 
  

PAN i | 
HELIOS   

  

SPIESZCIE UJRZEĆ, DZIŚ OSTATNI D. 
  

N!  Monumentalne arcydzieło o rekordowem powodzeniu 

W CIENIU KRZYŻA 
(ZAGŁADA RZYMU) 

realizacji króla reżyserów Cecila B. de Mille'a. 

  

PAN 
Wkrótce film ze współczesnego Egiptu 

BĘ U kė J A (GRZESZNA MIŁOŚĆ EGIPSKIEGO KAPŁANA). 
W roli mumji wskrzeszonej do życia mistrz maski BORYS KARLOFF. 

  

Ostatni dzień! 
! Największy baryton świata, znany z ffi- 

> mu „Pieśniarz Gór* LAWRENCE TIBBETT. 
Przepiękna błondynka ROLAND YONG w super-szlagierze p.t 

[ | ||| | 66 Gigantyczne dźwiękowo - śpiewne arcydzieło  wszechšwiatowej slawy 

(Z PIEŚNIĄ NA USTACH) 
99 WŁO CZĘG Murzyński śpiew — murzyńska muzyka. 

Nad program! Niespodzianka!!! Przepiękny dodatek Fox'a „DAR POMORZA”. Pocz. seans. od godz. 1,30. 

  

EKSTAZA 
  

  

Składajcie fanty na loterję dla bezrobotnych ы 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowlane 
nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

reszta ratami 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

i w maj. Landwarów: Zarząd 

w tno" LINK 
PRZEPROWADZKI: sia iantej, najszybelej i fa- 

„EKSPEDYCJA MIEJSKA” 

  

ŚWIAT I ŻYCIE Nr. 4, zarys encyklopedy- 
czny dla młodzieży (Nakład 5. A. Książnica — 
Atlas). . + 

Zeszyt ten zawiera, jak wszystkie numery 
dotychczasowe, bogatą i urozmaiconą treść. 
Obok artykułów historycznych, takich, jak 
„Ateny“ J. Parandowskiego i „Babilonji“ A. 
Hertzówny, zeszyt ten zawiera cały szereg nie- 
zmiernie interesujących artykułów  przyrodni- 
czych, wprowadzających czytelnika w najważ- 
niejsze zagadnienia nauki współczesnej. 

Liczne artykuły geograficzne uzupełniają 
numer niniejszy. Artykuły te („Austrja" prof. 
dr. St. Pawłowskiego, „Azja” dr. j. Czekalskie- 
go, „Azja Przednia” prof. dr. St. Pawłowskiego, 
oraz „Bagna” dr. H. Galtona) są ciekawą рго- 
bą syntetycznego ujęcia wielkich zagadnień 
geograficznych. 

Artykuł „Autorytet“ Adama  Grzymały- 
Siedleckiego o wyraźnym charakterze dydakty- 
czno-wychowawczym zamyka ten interesujący 
zeszyt. > 

Jak zawsze, zeszyt zdobią liczne, starannie 
dobrane i wykonane ilustracje siatkowe na о- 
sebnych tablicach, oraz liczne rysunki piórko- 
we w tekście. 

mi, co szkliły się srebrzyście w bruzdach 
i w dołkach. Słońce już utonęło w mę:- 
nych oparach i ciągnął wilgotny suro- 
wy chłód przedwieczorny. Zonia, mimo 
kożucha zziębła bardzo prędko, więc, od- 
ruchowo, przytuliła się do ciepłego: mę- 
skiego ramienia, które miała tuż przy so- 
bie. Żołądź nie śmiał drgnąć, bo nie wie- 
dział, czy to przytulenie wynikło przy- 
padkiem, czy naumyślnie. Bał się okazać 
zbyt pochopnym i bał się okazać zbyt 
opieszałym. Pomimo, że sympatja wzaje- 
mna nawiązała się między nimi, już od 
dość dawna, pomimo, że Zonia okazywa- 
ła mu ją bardzo wyraźnie, Żołądź nie 
mógł dotąd wyzbyć się, wobec panny z 
Lipni, pewnego onieśmielenia i skrępo- 
wania. Imponowała mu swoją kulturą, 
swojem obyciem towarzyskiem, a jedno- 
cześnie drażniła temiż właściwościami. 
Ciągnęło go do niej i czuł nieuchwytrą 
jakąś przegrodę. Jakby zareagowała na 
zuchwalszy gest? Może go właśnie pra- 
gnęła? Szukała „przygody', czy byla na 
drodze do zwyczajnego zakochania się? 
Zmienna, nierówna, nawet urody nie mia- 
ła stałej: raz — prawie brzydka, raz — 
prawie śliczna... dzisiaj — to drugie z 
tym uśmiechem, z tem cichem rozpromie- 
nieniem w głębi oczu. 

Baranowski nie bardzo mogący pora- 
dzić z gorącym, młodym koniem, to 
przyzostawał z tyłu, to wymijał bryczke 
porywczym galopem. Zmęczony zaprzęg 

  

NOK оЕО ОН SERA 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWA“ 

—--—— « — —- 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 
miesięcznemi, 

  

ul, Mickiewicza 4, m. 2, 
Dóbr. 

      

  

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

l z Ina 19 Z. Kessler "c" 
Wysyłam także na zamówienia 

Moszyny do szycia 
Firmy SINGER, 

oryginalne amerykańskie rekonstruowane 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilne, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennd4ków 

OBWIESZCZENIE 
'Komornilk Sądu Grodzkiego w Wilnie 

  

  

      

Ę X rewimu zamieszkały przy ul. 'Wiwulskie- 
ś go Nr. 6 m. 28 mia zasadzie ant, 602 K. P. 

a Cyw., ogłasza, że dnia 27 kwietnia 1933 
+ I. od godz. 10 zrana w domu przy zaułku 
$ Momńwiłłowskim Nr. 11, odbędzie się biey- 

| tacja ruchomości składających się z mebii 
й i urządzenia mieszkiamiowego  loszacowa- 
ś. nych ma 930 zł, — gr. 

Spis i szacunek takowych  przejrzany 
Ę być może w dniu lieytiacji, 

Komornik Sądowy „Jerzy Fiediaj 

    

ŻĄDAJCI 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
Pru—————-—— 

POPIERAŚCIE  LEKarze 
RZRORCEZWOO OKA 

Dr Ginsberg 
  

chowo uskatecznia 
Biuro Transportowe 
nie, ul. Deminikańska Nr. 175 telefon 
łatwia wszelkie czynności i zlecenia w zakres 

i transpertów wchodzące. 

choroby skórne wene- 
o i moczepiciowe. 

fileńska 3, od 8 — i b. prac. Stacji A ‚ 
Miejskiej w Wil- 1 4 — 3. Tel. 567. 

987, jak również za- BASAABAG A iai ii in 
ekspedycji Kupno 

i SPRZEDAŻ 
"FYCYWYWYTYWYTUPYTOR 

opakowania mebli 

  

Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocyklowe ы 

Zapisy i informacje zauł. Bernatdyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

  

Tanio 
do sprzedania różne 
meble. Jagiellońska 6— 
22. 

  

_ Lokale 
FTTTTYWYWYWYTYYYGESY 
MIESZKANIE 
6 cio pokz:jowe luksu- 
sowe. — Tamże sklep 
frontowy. M .ckiewicza 

  

37 m 5. 
  

Domek z placem obszaru 1500 sążni kw.   Tanio 
Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”, 

  

RÓŻKE: 

KURSY KROJU, 
szycia i“ robot  recz- 
nych. Krėlewska 5 
11. Nauka solidna za 
dostępną opłatą. 

uroczo położony ną   
  

wlókł się coraz wolniej... Zonia, w pew- 
nej chwili, spojrzała na zegarek i zanie- 
pokoiła się: 

— Mój Boże, jak już późno! A ojciec 
tam czeka! 

Żołądź przechylił się naprzód i 
rzał w oczy dziewczynie. 

— Źle tu pani? na tej bryczce? 
mną? 

Zonia uśmiechnęła się. 

— Nie jest mi źle, ale w Lipniach tak- 
że będziemy razem. I wogóle, mógłby 
pan być o wiele częściej ze mną, gdyby 
pan chciał. 

— Czyżby 
— No, pewnie. Nie przyszedł pan, w 

zeszłym tygodniu do Starostostwa... 
— Nie lubię tam bywać. Nie znoszę 

starościny. > 
— Ale ja tam byłam. Nie ma pan 

zwyczaju poświęcać dla mnie swoich u- 
przedzeń... 

Żołądź zachmurzył się i 
cokolwiek szorstko: 

— Nie lubię pani w większem towa- 
rzystwie. 

— I dlaczegoż to, proszę? | 
— Jest pani inną. Jest pani wówczas 

obcą i wytworną damą. 
— Nie lubi pan tego? 

— Nie lubię. 

—] ja pana w większem towarzystwie 
nie lubię. Siedzi pan zawsze, jak mruk. 

zaj- 

ze 

powiedział 

  

Redaktor w/z. Witold Tatarzyński. 

— Nie jestem zwierzęciem towarzy- 
skiem. : 

— Zato jest pan zwierzęciem cokol- 
wiek szurpatem. No, niech pan się nie 
chmurzy. Wie pan, co mi przychodzi do 
głowy? Pan ma-jechać do Wilna z koń- 
cem bieżącego miesiąca? 

— Owszem, pojadę. 
— Ja także pojadę. Spotkamy się i 

pójdziemy sobie razem tu i tam... No, 
co? Dobra jestem? Wyciągnęła rękę i 
położyła mu na rękawie. Józek pochyiił 
się i ucałował tę rękę. Była ciepła, po- 
"mimo, że bez rękawiczki. Nakrył ją dło- 
nią. 
B Zmarznie łapka.. ogrzeję... Pójdzie 

pani ze mną? Nie może być! co to zna- 
czy: tu i tam? do kina? na kolację? 

— I do kina, i na kolację, tylko nie 
en deux naturalnie... Będziemy chodzić z 
Żebrowskimi. Zna ich pan? widział ich 

pan zeszłego lata, w Lipniach. 
—- Owszem, znam. Możnai z Żebrow 

skimi. Pani ma jeszcze miljon przedwojen 
nych przesądów. 

— I miljon przedwojennych ciotek w 
Wilnie. To gorzej. 

— Nie zimno pani? 
— Teraz już nie. 

EO SETEK ZOZ ECK, T Eine 

A Ostrobramska 5 
Bi: 

dy
, 

  

  
s
 

w
,
  


