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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 

syłką pocztową 4 zł, zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 
$0259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

   

  

   
do domu, lub z prze Spłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów siłezamówioaych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędzia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogioszeń. 

  

Dzisiejszy numer zawiera 22 strony 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
@ ` НАЛ 

  

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
YHORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 

XI ECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski, 
zAJNINELC — Księgarnia Kol, „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch 
MIORY — Ejdelman 
MIESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaižwinskiego. 
NIPAWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

Zagraniczne 50 

WICZĘ — ał. Szeptyckiego — A. Łasznk. 
GŁĘBOKIE — u. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUIA — Kowkis, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nancz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PiNSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski 255 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolusi. ® 
STOLPCi: — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ * 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin -—— Biuro gazetowe uł. 3 aiz £ 

ma stronie 2-ej i i Ti melo date mcy 3 . omunikaty 
50 gr. Kronika reklamowa Mew maska uu aa O SAS 

proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmie. 

  

siane dowolnie. Ża 

WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Koł. „Ruch*. 

. Za tekstem 15 gr. К: ©отах 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

  

Uroczysty przyjazd Marszałka Józefa Piłsudskiego do Wilna 
Marszałek Piłsudski nie lubi uroczys- 

tości, rezprezentacji. Ucieka od nich. U- 

czestniczy tyłko w takich uroczystos- 

ciach, które są brzemienne w znaczenie 

prawdziwie wielkie. 

Te właśnie cechy usposobienia Mar- 

szałka przypominano sobie wczoraj na 

dworcu, oczekując Jego przybycia. Przez 

okna sal dworca kolejowego z jednej stro 

ny widać było perony wypełnione orge- 

nizacjami, wojskiem, sztandarami, z dru- 

giej strony płac przed dworcem znowuż 

doszczelnie wypełniony tłumem pojaz- 

dów, poza któremi dopiero rozpoczynało 

się morze publiczności. 

Mimo tego, że uroczyste przywitanie 

zorganizowane było naprędce, bo w kil-- 

, ka zaledwie godzin, porządek był wzo- 

rowy. Zasługa to jest niewątpliwie pana 

starosty Kowalskiego, który umie dzia- 

iać sprężyście i taktownie jednocześnie. 

To niech będzie powiedziane nawiasen:. 

Za.dźwiękami hymnu narodowego 

przechodzi pośpiesznie Marszałek w sza- 

rem podróżnem palcie. Wąsy ma już t- 

raz siwe zupełnie. Żaden portret od Fa- 

łata do Ślendzińskiego nie jest do Mar- 

szałka podobny, a natomiast każda jege 

ictografja, to nowy dźwięk, rzucony w 

chaos jego charakterystyki. Piszę „chaos 

jego charakterystyki”, bo tak jest trudno 

uchwycić tę przebogatą naturę, 1е Тепо- 

menalnie bogatą naturę. Mówił Dostojcw 

ski: „portret dlatego jest lepszy od foto- 

grafji, bo w portrecie intuicja artysty wy- 

dobywa z portretowanej osoby podobień- 

stwo, czego fotograt zrobić nie może, bo 

człowiek tak rzadko jest do siebie po- 

dcbny“. Z Marszałkiem jest naodwrót. 

Portreciści zawodzą, a fotograije Piłsud- 

skiego, 'choćby najliczniejsze, są strasz- 

nie ciekawe, każda mówi o nim coś no- 

wego i innego, cykl tych fotografij, to 

iascynujące słowa nieukończonej legendy. 

Więc przeszedł koło nas Marszałek, 

tak żeśmy widzieli tylko jego białe wą- 

sy i szare palto. Jak wielką jest skala na- 

dziei, jak różnorodne są wzruszenia, któ- 

reśmy tu w Wilnie dla Niego i z Nim 
przeżyli. Pojechał w ulice wileńskie, te 
ulice, które po tępej brzydocie ulic przy- 

kolejowych otwierają przed oczyma przy- 

bysza swój wdzięk staroświecki, otwie- 

rają amfiladę swoich zaułków i ulic, z 

rzadką w całej Europie harmonją ansan - 

blu, te rzędy kamieniczek posiwiałych, w 

dystyngowanych  prababkowskich stroi- 

kach, te. uliczki budowane architekturą z 

czasów menueta. Wilno staroświeckie... 

To samo Wilno, w którem ksiądz kwes- 

tarz Ignacego Chodźki pobożnemi oczyma 

patrzał na Napoleona, teraz takiemi same 

mi pobożnemi oczyma patrzy na mundur 

Piłsudskiego. Od czasów bowiem Napo- 

leona żaden człowiek pojedyńczy nie sku 

piał na sobie tyle nadziei, oczekiwań, py- 

tań, domysłów. Е 

Dziś ma być defilada na placu Lukis- 

kim. Kawalerji ma przewodzić pułkownik: 

Belina, odwołany ze Lwowa, gdzie jest 

wojewodą. Ma dziś przyjechać prezes 

Rady Ministrów, a także pułkownik Sła- 

wek. Cat. 

W dniu 21 bm. o 7,50 rano przyjedzie z 

Warszawy jego Ekscelencja ks. biskup polowy 

Józet Gawlina, — Na dworcu powitają ks. b: 

skupa generał brygady Przewłocki Marjan, 

wszyscy dowódcy pułków, ks. proboszcz gar- 

nizonu i kapełani wojskowi. 

w 

Msza św. polowa, celebrowana przez j. Е. 

ks. biskupa polowego Gawlinę, rozpocznie się 
o godzinie 10,30. 

* 

Już o godz. 9,50 ukończone będzie usta- 

wianie oddziałów wojskowych, poczem o godz. 

10,15 przeglądu oddziałów dokona 
armji generał dywizji Dąb-Biernacki. 

Piechotą dowodzi generał brygady Skwar- 
czyński, kawalerją pułkownik Belina - Praż- 

mowski, artylerją pułk. Schroetter Karol, do- - 
wódca 3-ciej grupy artylerii. 

Defilować będą oddziały PW.: Strzelec, 
kompanja PW Kolejowego, kompanja PW pocz 
towego, umundurowane hufce szkołne itd. 

  

  

Słuchajcie! Armaty grają 

zamiast dzwonów wielkanocnych od rana! 

To nasi znać dają, 

że — są! 

Wraże mrowie kotluje się w ulicy... 

Leci jakaś kula zabłąkana... 

Niech trafi i niech powali 

takie szczęście warto płacić krwią! 

Karabin maszynowy na rogu... 

  
Zdaleka, zdaleka 

grają trąbki... Pod Katedrą podkowy 
© bruk dzwonią! 

Krwią splamieni 

Odkryjcie głowy! 

To przelaszczki im się na czapkach 

Chorągiewki z 1 

Konie tańczą! Ułani!!! 

! Kurzem powalani! 

niebieszczą! 

rannym wiatrem 
szeleszczą... 

Katedralne dzwony głośno biją... Przy nim kłębią się bezradnie bolszewicy... 
A na placu — siwe mundury! 

We trzech biegną! Słońce świeci z góry... 

radują się ich odwadze błękity... 

Na bagnetach złota iskra się pali... 

Już dopadli! Czarnym krzyżem leży wróg 

zabity 

i karabin maszynowy ie szczeka. 

Jezus — Maryjo! 

Od Lidzkiego traktu, z Ostrej Bramy 

čma się wali! Szereg za szeregiem! 
Ścielą się, jak młoda ruń po błomiu, 

co przetrwała zwycięsko pod śniegiem! 

Masi zbawce! Naszych zbawców witamy! 

Komendant! Komendant na koniu! 

Niech żyją! 

inspektor 

To za naszą długą mękę, wrogu! 

    

WANDA DOBACZEWSKA 

  

Ци Koniara (eaealego A . w Gait 
w kwestji bezpieczeństwa w Wolnem Mieście 

GDAŃSK. PAT. — Komisarz general 
ny R. P. doręczył wczoraj wysokiemu ko 
misarzowi Ligi Narodów. nowe memoran- 
dum, zawierające szereg konkretnych u- 
wag wobec wyjaśnień, przedstawionych 
wysokiemu komisarzowi przez senat gdań 
ski w odpowiedzi na memorandum pol- 
skie z dnia 8 bm. w sprawie stanu bez- 
pieczeństwa w wolnem mieście Gdańsku. 
Komisarz generalny w swem memoran- 
dum wyraża zdanie, że uwagi senatu, sta 
nowiące 3/4 jego wyjaśnień, usiłujące 
przeciwstawić aktom naruszenia porząd- 
ku publicznego i dokonywania napadów, 
wydarzenia w Polsce, czynią wrażenie 
niepoważne i są bezprzedmiotowe, gdyż 
rząd polski, domagając się zachowania 
spokoju i bezpieczeństwa w Gdańsku, o- 
piera się na swych uprawnieniach, jedno- 
stronnie mu zagwarantowanych. 

Charakterystyczną cechą wyjaśnień 
senatu, a w szczególności odnośnie bril- 
wania wypadków i insynuowania fikcyj- 
ności podstawy do zarzutów ze strony 

„IZWIESTJA* MAJĄ DEBIT 
"W NIEMCZECH. 

MOSKWA. PAT. (Prasa sowiecka  do- 
mogi, że ma skutek protestu ambasadora 
ZSSR w Berlinie przywrócono debit „Iz- 
wiestój”, „Pnawdy” i „Komsamolskiej Praw 
dy“ na terenie Rzeszy Niemieckiej. 

     RK 

talności i bezwzględności napastników w. 
stosunku do obywateli i urzędników pal- 
skich jest to, że wyjaśnienia te zmiarzają 
nie do wyświetlenia, lecz do zaciemnie- 
nia sprawy, nawet do całkowitego nego- 
Polski. W zakończeniu komisarz general 

ny R. P. pozostawia wysokiemu komisa- 
rzowi Ligi Narodów ocenę przyjętego 
przez senat stanowiska bagatelizowania 
poważnych przedstawień polskich i zwra 
ca uwagę na konsekwencje, jakie ten sy- 
stem za sobą pociągnąć może. 

Zaostrzenie zatarqu 0 kelej wschodnio-chińską 
MOSKWA. PAT. — Zatarg o kolej 

wschodnio - chińska zaostrza się bardzo 
poważnie. W sprawie parowozów kolti 
wschodnio - chińskiej ponownie nastąpi- 
ła wymiana not między rządem mandżut- 
skim a konsulem ZSSR w Charbinie. 

Rząd mandżurski kategorycznie zażą- 
dał zwrotu parowozów oraz zapłaty za u 
żytkowanie ich przez kolej sowiecką. —- 
Konsul ZSSR odpowiedział, że parowozy 
stanowią bezspornie własność ZSSR i że 
właśnie Związek Sowiecki żąda zapłaty 
od kolei wschodnio - chińskiej za ich dłu 
goletnie użytkowanie. 

Jak słychać, nieopublikowana jeszcze 

odpowiedź Japonji na ostatnie demarche 
zastępcy komisarza ludowego Karachana 
wobec ambasadora japońskiego w Mos- 
kwie w sprawie przerwanej komunikacji 
na koiei wschodnio - chińskiej posiada 
brzmienie, nie mogące zadowolić strony 
sowieckiej. Rząd japoński miał odpowie- 
dzieć, że sprawy kolei wschodnio - chiń- 
skiej należą wyłącznie do rządu mandżur 
skiego, Japonja zaś nie ponosi żadnej od- 
powiedzialności za działania tego rządu, 
a nawet za działania jego dowódców ja- 
pońskich, będących z punktu widzenia 
państwa japońskiego, osobami prywat- 
nemi. 

Uradziny Hitlera 
BERLIN. PAT. — W całej Rzeszy uroczy- 

scie obchodzono dzień urodzin Hitlera, który 
dzisiaj ukończył 44 lata. Wszystkie dzienniki 
zamuesciły artykuty okolicznościowe. 

W kościołach odbywały się nabożeństwa, 

poczen miały miejsce parady 0 ganizacyj wo;- 
skowych. Domy były bogato udekorowane tla - 
gami, wśróc których przeważały sztandary ze 
swastyką.. Kancierz otrzymał telegramy z Žy- 
czeniami od prezydenta Hindenturga, . || « 

WARSZAWA. PAT. — Odježdžają- 

cego do Wilna p. Marszałka żegnali na 

dworcu p. premjer Prystor, minister But- 

kiewicz, Ii-gi wiceminister, szef admints- 

tracji armji gen. Składkowski, szef szta- 

bu głównego generał Gąsiorowski, ptt- 

kownicy dpi. Wartha, Furgalski, Glabisz, 

podpułkownik Sobota, zastępca szefa ga- 

binetu ministra mjr. dpl. Wróblewski. 

BIAŁYSTOK. PAT. — Wczoraj o g. 

12,50 wagonem sałonowym, przyczepio- 

пут do pociągu osobowego przejeżdżał 

przez Białystok Pierwszy Marszałek Pol- 

ski Józef Piłsudski, udając się wraz z ro- 

dziną na uroczystości wileńskie. Na dwor 

cu oczekiwali na przybycie pociągu wo- 

jewoda białostocki Marjan Zyndram-Koś$ 

ciałkowski i dowódca garnizonu biało- 
stockiego płk. Kmicic-Skrzyński, którzy 

zameldowali się p. Marszałkowi w wa- 

gonie. Po 10-minutowym postoju pociąg 
ruszył w dalszą drogę. 

WILNO. PAT. — jadącego na uro- 

czysty obchód 14-tej rocznicy oswobo- 

dzenia Wilna p. Marszałka Piłsudskiego 

na całej przestrzeni z Warszawy, na 

wszystkich stacjach kolejowych, witała 

gorąco ludność miejscowa, cisnąc Się 

tłumnie na perony. 

Gsobowy dworzec wiłeński w godzi - 

nach popołudniowych obłężcny był i0:- 

mainie przez tłumy publiczności. Fronton 

dworca iluminowany był rzęsiście białe- 

mi lampkami ełektrycznemi. Perony ude- 

korowano chorągiewkami i zielenią. 

Na czwartym peronie, na który zaje- 

chał warszawski pociąg osobowy, usta- 

wiła się kompanja honorowa 5 pp. Leg., 

ze sztandarem i orkiestrą. Tutaj też ocze - 

kiwali i powitali p. Marszałka, wysiada- 

jącego z wagonu, inspektor armji gen. 

dyw. Dąb-Biernacki, wojewoda wileński 

Władysław jaszczołt, przybyły dziś rano 

do Wilna wojewoda pik. Belina-Praž- 

mowski, brat p. Marszałka Adam Piłsud- 

ski i inni mieszkający w Wilnie czionko- 

wie rodziny p. Marszałka, dowódca lszej 

dyw. piech. leg. gen. Skwarczyński i inni 

dowódcy wyższych jednostek wojsko- 

wych. Od Grodna towarzyszył p. Mar- 

szałkowi d-ca O. K. 3 gen. inż. Litwino - 

wicz. — Orkiestra grała hymn państwo- 

wy. Pan Marszałek przeszedł przed fron- 

tem kompanji honorowej. 

Na następnych peronach pochyliły 

się przed p. Marszałkiem niezliczone 

sztandary ustawionych tam zastępów Fe 

deracjj PZOO, Strzelca, Legjonistów, 

wszystkich organizacyj b. wojskowycii, 

harcerzy, Przysposobienia Wojskowego, 

wszystkich wileńskich stowarzyszeń, or- 

ganizacyj społecznych, korporacyj akade 

mickich. 

Z szeregów rozlegały się gromkie о- 

krzyki na cześć Komendanta. -Dziatwa 

Rodziny Wojskowej, stowarzyszenia Po- 

moc Żołnierzowi Polskiemu i innych orga 

nizacyj wręczyła p. Marszałkowi licznie 

wiązanki kwiatów. 
Z peronów przeszedł p. Marszałek 

do salonu recepcyjnego dworca, gdzie 
zebrali się na powitanie najwyżsi przed- 

stawiciele duchowieństwa wszystkich wy 

znań, gen. bryg. Marjan Przewłocki w о- 

toczeniu dowódców wszystkich pułków, 

szełowie władz niezespolonych, prezes 

Okręgowej Izby Kontroli Państwowej 

Pietraszewski, prezes Izby Skarbowej Ra 

tyński i inni, prezes Sądu Apelacyjnego 
Wyszyński, prokurator Sądu Apelacyjne- 
go Józef Przyłuski i inni reprezentanci 

sądownictwa i prokuratury, p. wicewoje- 

woda Marjan jankowski w otoczeniu 
przedstawicieli władz administracyjnych, 

p. prezydent m. Wilna dr. Wiktor Male- 

szewski, posłowie sejmowi z pp. redak- 
torem Stanisławem Mackiewiczem i po- 

słem Doboszem St. na czele, przedstawi- 
cieie prasy z prezesem Syndykatu Dziea- 
nikarzy M. Szydłowskim, redaktorem K. 
Okuliczem i in., b. minister prof. Witold 

Staniewicz i wieie innych osobistości. 

Na piacu przed dworcem ustawiły się 

szpałery młodzieży szkół średnich ze 

sztandarami. Gdy p. Marszałek ukazał 

się na stopniach dworca, rozległy się z ty 

sięcznych piersi entuzjastyczne okrzyki: 

„Niech żyje!* i grały orkiestry. 

Pan Marszałek odjechał z dworca sa- 

mochodem w towarzystwie wojewody 

wileńskiego p. Władysława Jaszczołta 

do Pałacu Rzeczypospolitej. Przed i za 

samochodem jechał szwadron honorowy 

4 pułku ułanów. 

Wraz z p. Marszałkem przybyła do 
Wilna p. Marszałkowa Aleksandra Pił- 
sudska z córkami oraz siostra p. Marszał 
ka pani Kadenacowa. 

Wśród osób witających p. Marszałka 

obecny był szei gabinetu p. Ministra 

Spraw Wojskowych ppłk. dpl. Sokołow - 
ski, bawiący w Wilnie od 2 dni. Panu 
Marszałkowi towarzyszą w podróży płk. 

dr. Woyczyński, ppłk. Busler i kpt. Le- 
pecki. 

Wzdłuż ulic, któremi przejeżdżał, gro 
madziły się tłumy publiczności, witając 
Dostojnego Gościa gromkiemi okrzykami 
„Niech żyje!* — Miasto udekorowane 

jest flagami o barwach narodowych. — 

Gmachy publiczne iluminowane transpa- 

rentami z godłem państwa i inicjałami 

Komendanta. 
* * * 

Dzisiaj, dnia 21 bm., jako w roczni- 

cę oswobodzenia Wilna, odbędzie się na 

Placu Łukiskim uroczysty obchód, połą 

czony z przeglądem wojsk i defiladą, któ 

rą przyjmie Pierwszy Marszałek Polski, 

generalny inspektor sił zbrojnych, minie- 

ter spraw wojskowych, JÓZEF PIŁSUD- 

SKI. W przeglądzie wezmą udział wszyst 

kie oddziały garnizonu wileńskiego i No- 

wej Wilejki, oraz pierwszy pułk szwole- 

żerów Józefa Piłsudskiego i niektóre od- 

działy z innych garnizonów, które w 

swoim czasie brały udział w wyprawie 

wiieńskiej. 

W dniu 21 c godz. 7,50 rano Grzybę- 

dzie do Wilna p. Prezes Racy Ministrów 
Aleksander Prystor, uraz prezes pułk. 

Walery Sławek. 
* 

* * 
Wojewoda białostocki p. Marjan Zyndrau:- 

Kościałkowski przybył w dniu wczorajszym ra 

dzisiejsze uroczystości do Wilna, 

* * 
* 

Zarządzenia porządkowe władz administca 

cyjnych. Przed ołtarzem na Placu Łukiskim za- 
rezerwowane są miejsca wyłącznie dla przed- 

stawicieli władz. | $ 
Miejsca na trybunie zarezerwowane są tyl 

ko dla osób, posiadających specjalne pisemne 
zaproszenia. с 

Przysposobienie Wojskowe ustawi się 
wzdłuż ulicy Montwiłłowskiej. Dojście dia Przy 
sposobienia Wojskowego na ulicę Montwiłłow- 
ską ptzez ul. Sierakowskiego. 

Dła rodzin wojskowych zarezerwowane 
jest miejsce na chodniku ulicy Mickiewicza, 
wzdłuż gmachu Sądów. Dostęp ulicą Portowa 
i 3-go Maja. 

Qdcinek chodnika ulicy Mickiewicza tylko 

wzdłuż gmachu gimnazjum Lelewela przezna- 
czony został dla urzędników państwowych. —- 
Wejście za okazaniem legitymacji od ul. Gim- 
nazjalnej (Dostęp przez Portową). 

Celem zachowania porządku, zarówno pod 

czas nabożeństwa jak i defilady wojsk uprasza 
się publiczność zajmować miejsca tylko na cho- 
dnikach od placu Katedralnego do ul. 3-g0 Ma- 
ja (wzdłuż ulicy Mickiewicza). 

Wszystkie samochody i powozy przedsta- 
wicieli władz dojeżdżają tylko ulicą Mickiewi- 
cza do wylotu ul. 3-go Maja, poczem odjeżdża 

ją ulicami 3-go Maja i Jakóba Jasińskiego na 
ulicę Sierakowskiego, na wyznaczone im miej: 

sca postoju. 5 : 

— 14-ta Rocznica Wyzwolenia Wilna u Pe- 

owiaków. W dniu 19 bm. odbył się peowiacki 
obcnód 14-tej rocznicy wyzwolenia Wilna. Ob- 

chód miał charakter wewnętrzno-organizacyjny 

z udziałem przedstawicieli niektórych stowarzy 
szeń, jak Związek Obrońców Wilna, Związek 

Kcwnian, Klub Włóczęgów. Okolicznościowe, 
bardzo jędrne i proste jednocześnie przemówie- © 

nie wygłosił prezes Związku Peowiaków prof. 
Witold Staniewicz. Następnie odbyła się uczta 
wielkanocna, przy akompanjamencie legjono- 
wych piosenek, wykonanych przez zebranych. | 

Zebranie cechowała swoboda i bardzo serdecz- : 

ny nastrój. Było obecnych około stu osób. 

DRESSED SSE | 
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ŚP. PROF. JÓZEF JERZY BOGUSKI. 

  

Zmarł w Warszawie profesor honorowy 
Wydziału Chemji i Politechniki Warszawskiej 
ś. p. Józef Jerzy Boguski. 

Józef jerzy Boguski urodził się w Warsza- 
wie w r. 1853. Po ukończeniu studjów uniwer- 
Syteckich w Warszawie, został asystentem w 
uniwersytecie petersburskim u prof. Mendeie- 
jewa. Po powrocie do kraju został w 1887 r. 
kierownikiem pracowni fizycznej, która powsta- 
ła dzięki jego inicjatywie przy Muzeum Prze- 
mysłu i Rolnictwa. W r. 1889 uzyskał na uni- 
wersytecie kazańskim stopień magistra chemii. 
W r. 1902 objął wykłady i Zakład Technologji 
Chemicznej Ogólnej w Instytucie Politecznicz- 
nym warszawskim. Dzięki inicjatywie Ś.p. prof. 
Boguskiego powstała przy tow.  Naukowem 
Warszawskiem pracownia radjologiczna,  рго- 
wadzona pod ogólnem kierownictwem M. Skło- 
dowskiej-Curie. W r. 1915 uległ przymusowej 
ewakuacji do Rosji, jednak cały inwentarz za- 
kładu swego zdołał Ś.p. prof. Boguski uchro- 
nie od wywiezienia, ocalając go w ten spo- 
sób dla przyszłej polskiej uczelni. Po powro- 
cie do Warszawy wr. 1918, prof. Boguski objął 
kierownictwo pracowni chemicznej przy Depar- 
tamencie Artylerji Min. Spraw Wojsk. W r. 
1920 mianowany został profesorem  honoro- 
wym Politechniki Warszawskiej. W. ostatnich 
latach wykładał na Wydziale Chemji Politech- 
niki warszawskiej technologję materjałów wy- 
buchowych. 

W kilkudziesięcioletniej swej działalności 
poświęcił się prof. ]. J. Boguski różnym dzie- 
dzinon: chemji ogólnej (fizycznej), fizyce, tech- 
nologji chemicznej i inn. Napisał szereg prac 
z tych dziedzin wiedzy. Był też autorem szere- 
gu wynałazków technicznych. 

SILVA RERUM 
LEKARZ CZY DOKTÓR? 

Artykuł prof. ]. Szymańskiego, druko- 
wany na łamach naszego pisma w spra- 
wie tytułu doktorskiego dla lekarzy, zro- 
dził echo. Kurjer Warszawski (101) pi- 
sze: 

„Stopnie naukowe są dwa: niższy i wyż- 
Szy. Stopniem wyższym we wszystkich szko- 
łach akademickich jest stopień doktora, który 
można otrzymać po uzyskaniu stopnia niższe- 
go, złożenia egzaminów doktorskich, przedsta- 
wienia pracy naukowej...“ Szczegółowe roz- 
porządzenie ministra W. R. i O. P. z dnia il 
listopada 1924 roku dodaje, że starania o dokto 
rat mogą być wszczęte co najmniej w dwa la- 
ta po uzyskaniu niższego stopnia naukowego, 
czyfi w dwa lata od chwili faktycznego ukoń- 
czenia uczelni. Do tego czasu, albo na całe ży- 
cie, jeśli ktoś nie chce, czy nie może ubiegać 
się o tytui i stopień doktora, przysługuje niż- 
szy tytuł naukowy. Rozporządzenie to przewi- 
duje następujące, niższe tytuły naukowe: ma- 
gister, licencjat, inżynier, architekt dyplomowa- 
my i lekarz, 

Kończący więc obecnie Wydziały Le- 
karskie, mają otrzymywać tytuły lekarza. 
a nie doktora wszechnauk lekarskich, jak 
było przedtem. Młode pokolenie absol. 
wentów broni się przed tym tytułem 
przedewszystkiem ze względów prakty- 
cznych: 

Któż bowiem pójdzie leczyć się do czło- 
wieka, który niby umie leczyć, a nie jest „do- 
ktorem*? W dzisiejszym stanie pojęć — znaj. 
dzie się takich bardzo mało; a pojęcia te są u 
nas tak stare i tak mocne, że zmieniać 1ch 
dzisiaj nie sposób. : 

Może gdzieś, w miastach uniwersyteckica 
znajdą się ludzie, znający ustawę i zdający so- 
bie sprawę z istoty rzeczy, ale szeroki ogół, a 
szczególnie prowincjonalne miasta i wieś, któ- 
ra jest połem pracy dla tylu młodych lekarzy. 
— nigdy. Bowiem słowo „doktór”, jako okre- 
śienie człowieka, który na drodze wyższych 
studjów, zdobył wiedzę leczenia ludzi — sta- 
ło się już składową częścią mowy. Recepty 
podpisywał zawsze  „doktór”, a nie „lekarz”, 
idzie się „po doktora", a nie „po lekarza”; a 
leczyć może każdy: leczy felczer, leczy zna- 
char, leczy babka na wsi. 

Sytuacja się komplikuje i wskutek 
tego, że nieco starsi koledzy, mający ta- 
kie same wykształcenie, będą korzystać 
z tytułu doktora. 

Nieco starsi koledzy, ci „szczęśliwi”, któ- 
tzy wcześniej zapisali się na uniwersytety — 
to są „doktorzy”. A konkurencja w świecie le- 
karskim jest dzisiaj tak ostra! 

Starania więc młodych medyków idą 
w tym kierunku, aby uzyskać prawo uży- 
wania tytułu doktorskiego bez korzysta- 
nia z uprąwnień naukowych, czyli w po- 
staci tytułu zwyczajowego, 

Nauka i wiedza lekarska jakichkolwiek 
strat na tem nie poniesie, gdyż zwyczajowy ten 
tytuł nie będzie dawał h uprawmień nau- 
kowych; uprawnienia te dawać będzie jedynie 
tytuł naukowy „doktór medycyny”, uzyskiwa- 
ny na mocy starań, przewidzianych ustawą. 
Stan taki jak wspomniano, w Rosji 
przedwojennej, a przecież wiedza lekarska sta- 
ła tam wysoko. | 

Starania, te, przeprowadzane przez mło- 
dzież medyczną, mają jeszcze zamało zrozu- 
mienia w starszem społeczeństwie. I aczkolwiek 

odzywają się poszczególne głosy w obronie po- 
stulatów o pnienie tytułu  „doktora* 
(piękny artykuł prof. }. Szymańskiego w „Sło- 
wie”), to jednak sprawa sama może skończyć 
się niepowodzeniem, jeśli nie zainteresuje 
nią starsze społeczeństwo, a przedewszystkiem 
— lekarskie. 

Sprawa przyznawania tytułu doktor- 
skiego nie jest tak łatwa, jakby się zda- 
wało. 

Stan dawny był nieco dziwny, Ho 
szumny tytuł doktora wszechnauk lekar- 

„ skich był mniejszy od tytułu doktora me- 
dycyny. Lekarzom należy się ze wzglę- 
du na tradycje tytuł doktora, ale ustale- 
nie tytułu doktorskiego zwyczajowego 
obok naukowego, będzie nieraz przyczy- 
ną nieporozumień. 

W swoim czasie dążono do wprowa- 

  

Dalsza gwałfowna zniżka dolara 
Stany Zjednoczone odstąpiły ed parytetu zł: 

SŁ Owo 

  

tego. — „Kontrelująca 
infiacja . — Dolar w Warszawie 7.90 

CELOWE POSUNIĘCIE ROOSEVELTA. 

LONDYN. PAT. — Spadek kursu do- 
lara wywołał w Londynie poważne oba- 
wy co do przebiegu rozmów Mac Doaal- 
da z Rooseveltem. Telegramy dzienników 
angielskich twierdzą, że zniżka doła 1 
jest celowem posunięciem Roosevelta, 
który przygotował ją właśnie na dzień 
przybycia Mac Donalda do Ameryki i 
chce w ten sposób zmusić Wielką Bry- 
tanję do powrotu do złotego parytetu. — 
©О ile zniżka dolara będzie trwała, Wielka 
Brytanja straci wszelkie korzyści, jakie 
w handłu zagranicznym dawał jej niższy 
w stosunku do dolara kurs funta szter - 
laga. 

Ponadto Bank angielski narażony bę- 
dzie na bardzo poważne straty, których 
wysokość wynosi obecnie już 30 miljo- 
nów iuntów, ponieważ chcąc utrzymać 
kurs funta na odpowiednim poziomie, 
Bank Angielski w ciągu ostatnich tygo- 
dni kupował nietylko złoto, ale również 
i dolary, nie chcąc dopuścić do zwyżki 
funta w Londynie. Obecne zapasy dolaro-" 
we, posiadane przez Bank Angielski, na- 
rażają go w razie trwania inflacji na po- 
ważne straty. 

W Londynie twierdzą, że inflacja jest 
tylko czasowa, że jest to typowa inilacja 
kontrolna i że o ile Roosevelt dojdzie do 
porozumienia z Mac Donaldem co do 
współpracy w sprawie złotego parytetu, 
to inilacja amerykańska zostanie cofnięta 

DYKTATORSKIE PEŁNOMOCNICTWA 
DLA ROOSEVELTA. 

WASZYNGTON. PAT. — W ciągu 
dnia jutrzejszego będzie złożony Kongre - 
sowi projekt ustawy, nadającej prezydca 
towi Rooseveltowi władzę dyktatorską, 
pozwalającą mu na przeprowadzenie za- 

  

rządzeń, będących w rzeczywistości za- 
rządzeniami inilacyjnemi. Prezydent Roo 
sevelt miał rzekomo zgodzić się na enii- 
sj nowych banknotów, na zmianę stopy 
procentowej złota zawartego w dołlarze i 
wreszcie na stworzenie specjalnego urzę- 
du, mającego za zadanie stabilizację 
kursu dolara. 

Według informacyj z kół, zbliżonych 
do Białego Domu, prezydent Roosevelt 
byłby upoważniony w drodze ustawodaw 
czej do przyjmowania wpłat z tytułu dłu- 
gow wojennych w srebrze zamiast złota, 
z pewnemi jednak zastrzeżeniami. 

NOWY YORK. PAT. — Zakaz wy- 
wozu złota oraz oczekiwane złożenie pro- 
jektu ustawy, upoważniającej Roosevelta 
do wydania daleko idących zarządzeń © 
charakterze inilacyjnym, zdaniem jedae- 
go z najpoważniejszych dzienników fa- 
chowych „Journal oi Commerce“ wywar- 
ły nietylko wielkie wrażenie wśród sze- 
rokich mas, ale również w kołach bezpo- 
średnio zainteresowanych,  przemysło- 
wych, handlowych i bankowych, wywoła 
ły dezorjentację. Wall-Street jest opano- 
wana przez zupełnie sprzeczne uczńcia: 
z iednej strony entuzjazm, z drugiej oba- 
wy, a nawet przerażenie. 

WASZYNGTON. PAT. Minister 
Skarbu Woodin przyznał, że powrót do 
zakazu wywozu złota oznacza odstąpie- 
nie Stanów Zjednoczonych od parytetu 
złotego. 

STABILIZACJA MONETARNA TEMATEM 
KONFERENCJI WASZYNGTONSKIE J. 

NOWY YORK. PAT. — Jak donosi kores- 
pondent „Herald Tribune“, Roosevelt podczas 
rozmów  waszyngtońskich będzie się starał 
zwrócić główną uwagę na sprawę stabilizacji 
monetarnej. Sprawa taryf zostałaby w tea spo- 
sób zepchnięta na drugi plan. Roosevelt daje 

  

do zrozumienia, że pożądana byłaby stabiliza- 
cja funta angielskiego na poziomie 3,75—4,50. 
zamiary Rooseveita ożywienia przemysłu i han 
dlu przez podniesienie czasowe kursu papierów 
wartościowych, wywołują poważne wątpliwe- 
ści w kołach przemysłowych i handłowych, u- 
sposobionych konserwatywnie. 

Wypowiadany jest pogłąd, iż korzyści, osią 
gnięte w ten sposób, będą unicestwione przez 
wielkie straty, jakie poniesie handel międzyna- 
rodowy z powodu chwiejności kursów walut. 

WARSZAWA. PAT. — Przedgiełda. 
Dołary w dalszym ciągu zniżkują. Bank 
Polski, który rano płacił za dolary (czeki 
i przekazy na Nowy York) 8,25, w tej 
chwili (godz. 11) płaci 7,90. Na rynku 
prywatnym również wielki spadek od 
8,20 do 7,90 za dolary gotówkowe. Doia- 
ry złote mocne — 9,30 w płaceniu, ru- 
ble złote również mocne — 4,90 w pła- 
ceniu. 

WSTRZYMANIE SIĘ OD OBROTÓW 
DOLAREM W ŁODZI. 

ŁÓDŹ. PAT. — Dzień wczorajszy ua pry- 

watnym rynku pieniężnym w Łodzi cechowaia 

kompletna  dezorjentacja. Zarówno większe 

banki prywatne, jak i domy bankowe wogóle 
powstrzymały się od dokonywania  jakichkoł- 
wiek tranzakcyj, zajmując stanowisko wycze- 

kujące. 

ZNIŻKA DOLARA NA GIEŁDACH 
EUROPEJSKICH. 

WARSZAWA. PAT. Silna tendencja 
zniżkowa dla dołara na giełdach europejskich, 
utrzymuje się w dalszym ciągu. W Londynie 
podczas otwarcia giełdy notowano kurs dolara 
3,90 (wczorajsze zamknięcie 3,557/8), w Pa- 
ryżu podczas otwarcia 22,50 (wczorajsze zam- 
knięcie 24,60), w Zurychu otwarcia 
4,65 (wczorajsze zamknięcie 5,02). W Warsza: 
wie w obrotach prywatnych kurs dołara noto- 
wano początkowo 8,25, później 7,90 (wczoraj- 
sze zamknięcie 8,76—8,77). 

WARSZAWA. PAT. — Tendencja zniżko- 
wa dla dolara utrzymuje się w dalszym ciągu. 
Wczorajsze giełdy notowały nastęępujący kurs 
dolara przy zamknięciu: Paryż 22,46 (wczoraj 
24,60), Zurych 4,60 (4,02), Londyn 3,59 
(3,557/8). 

WIEDEŃ. PAT. — Na wiedeńskim rynku 
walutowym nastąpił wczoraj znaczny spadek 
dolara. Onegdaj notowano dołar oficjalnie 9,v1 
6,95, natomiast wczoraj 6,16—6,20. W clea- 
ringu prywatnym notowano wypłaty na Nowy 
York onegdaj 912,60, wczoraj 812,67. 

„Die Stunde* donosi, że Austrjacki Bank 
Narodowy zawiadomił wiedeńskie banki i kan- 
tory wymiany, że z dniem wczorajszym doda- 
tek do oficjalnego kursu dolara został zniżony 
z 29 na 20 procent. Posiadacze pożyczek dola- 
rowych gwałtownie je sprzedają, zakupując 
wzamian za to listy zastawne, opiewające *a 
szyłingi w złocie. 

KURS FUNTA. 

NOWY YORK. PAT. — Kurs funta 
angielskiego podczas zamknięcia wczo- 
rajszej giełdy notowano 3,81 (przedwczo 
raj 3,67). 

ZANIEPOKOJENIO W LONDYNIE. 

LONDYN. PAT. — Gwałtowne waka 
nia dolara wywołują na giełdzie londyń- 
skiej poważne zakłopotanie. Dolar spadł 
już wczoraj do kursu 3,93 za funt. Osta- 
tecznie jednak przy zamknięciu giełdy u- 
legł poprawie i ostatecznie notowany 
był 3,85. 

Nikt nie zdaje sobie sprawy, do cze- 
go zmierza Roosevelt. Powszechnie utrzy 
muje się przekonanie, że posunięcia Roc- 
sevelta obliczone są na wywarcie naci- 
sku na Mac Donalda, aby Wielka Bry- 
tanja ustabilizowała kurs funta. Według 
iniormacyj City londyńskiej w Ameryce 
pragną, aby stabilizacja funta nastąpiła 
na poziomie mniejwięcej 4 dol. za funt. 

  

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własaego korespondenta z Krakowa) 

PRZYPOMNIAŁA SIĘ... GORGONOWA 

iPodczas tej wielkiej, chwilami drama- 

'tycznej nozgryjwki powag wszelkiego kali 

bru i autonamanitu, ikitórej świadkami by- 
liśmy w: ciągu ostatnich kilku dni moz- 

prawy, zapomniało się miemal całkowicie 
© tej kobiecie, dokoła której cała ta moz- 
grywika się toczy, zapomniało się o Ri- 
cie Grorgomowej. Brzmi to dość dziwnie, 
ale zeszła; (ona mia najdaliszy plan. Otulona 

m) czarne futro, siedziała, jak wi pierw- 

szym (dniu rozprawy, z głową spuszczoną 

МОЁ & czymiła: mwmaženie, jakby, wszystko 
to, co się dzieje ma sali sądowej, mie ty- 
czyiło jej osoby: w zupełności. Rita. Gorgo- 
mowia: mie zwracała też niczem uwagi — 

przedostatnich klika dni, kiedy, to mówiło 

się o grupach iknwi, i próbie benzydymowej 

i widmowej, kiedy odbywał się zaciekły 
pojedynek uezoniych. Dzisiaj  przypom- 
niamo sobie dopiemo, że istnieje jakaś Gor- 
gomowia, že jest ma ławie oskarżonych pod 
ciężkim 'zamzutem — skrytobójczego  mor- 

iderstwa. 

Stół mzeczoznawców jest dzisiaj gęsto 
obsadzoniy. Pan przewodniczący trybunalłu 
nie zwolnił jeszcze prof. Hirszfelda i inż, 

Žmigmoda, talk że siedzą omni jeszcze — 
dziś na wozprajwie. Zasiada dalej przy 
swym stole prof. Olbrycht oraz zjawia 
się Sliany wetenan sądowy psychjatra — 
dr. Janikowski, który ma złożyć  cnze- 
czemie «o do stanu umysławego oskar- 

| Białe zęby: 
S r r     

NOWIY ADAK OBRONY PRZECIWKO 
PROF. OLUBRYCHTDOWI 

Na zapytanie przewodniczącego, czy 
obmona ma. jakieś winioski (60 do ekisperty- 
zy psychjatrycanej wistaje adw. Axer G ©- 
świadcza: > 

— Oponuję przeciwko słuchaniu jako- 
biegłego w kwestji psydchjattrycznej proś. 
Olbrychita, ponieważ w myśl ustawy ba- 
dań psydhjatnycznych oskarżonego mają 
dokonywać dwaj lekiamze, możliwie psy- 
ichjatrzy. Możliwie — Ito znaczy tam, — 
gdzie istnieją psychjatnzy, a: Spodziewam 
Się, że w Krakowie ich nie bnak — mówi 
adw. Axer, Prof. Olbrycht jest, — jak 
sam kilkakrotnie zaznaczył, medykiem 
sądowym. Wjpnaiwidzie medycyna sądowa 
potrąca. miewątpliwie o psychjaftrję,  jed- 
mak nie może om uchodzić za lekarza — 
psychjatrę, co zupełnie nie ubliża prof. 
Olbrychktowi. Chodzi tu o lkwestję bandzo 
mysokiej wagi, przeto proszę, aby Wyso- 
ki Sąd raczył w tym wypadku zarządzić 
zbadanie pmzez dwóch psychjatrów. 

Przewodniczący: Do  zmaczy na dw. 
Janikowiskiego pain! sie mie 2galdza. 

Obrońca Axer: Ależ naturalnie, bo jest 
psychjatirą. : 

Kwestja więc kiwalifikacyj naukowych 
prof. Olbnychta również w dziedzinie psy- 
chjatmji jest szeroko omawiana. Na py- 

się tanie  przawłodniczącego. prof. Olbrycht 
wyjaśnia, że ma pelne kwalifikacje w tym 
kiierumku. Kwalifikacje te zmowóż kwest- 
jonują obnońcy, podnosząc, że jednak — 
prof. Olbrycht psychjatrą mie jest. Os- 
tatecznie po manadzie (trybunał postanowił 
odrzucić wniiosek dbrony (o powołanie mio- 

2 : 

dzenia rozróżniania stopnia naukowego 
od zwyczajnego w ten sposób, żeby ty- 
tut „doktėr“ (,„o' kreskowane) przysłu- 
giwał lekarzom, tytuł zaś „doktor* (wła 
šeiwie — doctor) miat oznaczać stopień 
naukowy, ale to się nie przyjęto. 

Lector. 

iwiego psychjatry 'w miejsce prof, Ol- 
bnyichita. Atak został odpamty. 

CO GORGONOWA WIE, A CZEGO NIE 
WIE. 

Zikolei więc dr. Jankowski przystępuje 
do odczyttyjtania długiego  elalbomatlu, 0- 
bejmującego kilkanaście stnon pisma ma- 

szymowego, ai opowliadającego nam dość 
barwnie i żywo, jakie wynilki dało bada- 
mie psylchjańiryezne oskamżoniej. Słyszymy 
maz jeszcze długi a znany już życiorys — 

Rity Gorgom, przedstawijomy wedle jej 
wiłasnegio cpowiadaniia. - Znów więc Rita 

Goargon jest centrum zainteresowań i pa- 

mie :wtyitiężają wznok w: stnonę ławy oskar- 
żomych. Mówi o stanie umysłowym oskar- 
żonej (W szkole klasztornej w Sarajewie 
miewiele się Gorgomowa: wiidać nauczyła, 

sikiomo dr. Janikowski z przerażeniem — 
stwierdził, że mie zna miawiet porządnie 

italbliczkii mnożenia — 8 razy 7 — plaalia- 
dla. po mamyśle — jest 54. Sitmaszne! 
Chociaż jest  Jugostomianiką, nie zna 
mawzwisika kmóla obecnie pamującego w 
Jugosławji. Nie słyszała nie o panujących 

tam dynastjach. W historji [Polski or- 
jenliluje sie bamdzo słabo. Z królów pol- 
skich znia tylko Sobieskiego i Jana Ol- 
brachta. To wypadkowe podobieństwo — 
imienia króla z nazwiskem prof, Olbry- 
chta i fakt, że tego właśnie króla Gor- 

ganowa sobie zapamiętała, wywołuje — 
huczną 'wksołość mia sali, iczą- 
cy usiluje pozornie dzwonkiem uciszyć 
publiczność, ale sam śmieje się  sendecz- 
nie, podlofbmie jalk zweszłtą ' człon- 
ikowie trybunału. Najbardziej  woczywi- 
ście śmieje się prof. Olbrycht, cały w 
ponsach. 

Grorgonowa ma jeszce poważne luki w: 

Walutę angielską określa jako „funt 
szyling".  Wprawidzie różnicę  pomiiędzy 
kłamstwem a omyłką podaje ściśle, mó- 

żmicy jednak między obmową a cszczer- 
stiwem mie zna, Zresztą ido badających 
odnosi się grzecznie, taktawiniie, chętnie 
odpowiada na pyłtamia, podaje iż, padła 
ofiarą mienawiści ludzkiej. Sama o doko- 
mane czynu zbrodniczego nie posądza 
mikogo.  Podzątikowia była niezadowolona 
z warunków wi knakowskiem więzieniu, 
powoli jednak dostosowała się do mich. 
Zachowanie się jej mie daje powodu do 
niezadoyyiołeniia władz przełożonych. 

Do córeczki swojej (Kiropelki odnio- 
Si się z czułością i tnoskliwością: karmi 
ią sama. Sypia naogół licho, odżywia się 
prawidlowo. (Przez cały czas mie zaob- 
serwowano u oskiarżonej śladu <chociaż- 
by zaburzeń psychicznych, tal że jest 
psychicznie sprawna. Wypowiada | sie 
dobrze po polsku, z minimalnym śladem 
akcentu cudzoziemskiego. (W! czasie  moz- 
puławy zawisize jest pnziyłtłomnia, czasem 

tylko unosi się wobec świadków, kiedy 
zeznają  miekorzystnie dla miej, lub 'też, 
zdaniem jej, maówią miepnawdę. Wniosek 
ostateczny: zatem, do jakiego doszli: mze- 
czozniaiwicy eo do stanu umysłowego — 

Gorgonowej, był mastępujący: Badania 
przeprowadzonie ma osobie Rity Małgo- 
rzaty. Gongonowej upoważniają do twnio- 
sku. że mamy. do czynienia wm osobą zu- 
pełnie umysłowo zdrowy, że nietylko jest: 
oma) zdrowi. obecnie, ale m całem życiu 
mie zanotowano momenkiu, któryby pelną 
"wartość jej władz umysłowych mógł po- 
dać w wątpliwość. 

NOWIA TEZA OBRONY 

Na (tle bamdzo zręcznie postawionych 
nzeczoznaiwicy dr. Jankowskiemiu pytań 
stama się obrona wi osobie dr. IAxema — 
przemycić (tezę, czy zbnodni: w willi bmzu- 
chaslidkiej mie mogła się dopuścić osoba 
— nie wymienia się miazwiska — w stamiie 

  

   

jakiegoś (przemijającego  zabumzenia epi- 
lepiitycznego. Wywiązuje się  miezmierniie 

ciekawy, wręcz rewelacyjny djalog. 
Adiw. Axer zapytuje: 
— Qzy bywa, że wi stanie zamrocze- 

mia epileptycznego człowiek idioikioiniuje — 

czynów  gwalllownych ma osobach blis- 
kich ? 

Dr. . Janikowski potwierdza, 
— Qzy; pwaiwidą jest, zapytuje dalej dr. 

Axer, że w zamroczeniu  epileptycznem 
popełnia człowiek czyny nieobyczajne na 
tle sadystycznem ? 

Dr. Jankowski: 
czaj niesłychamie Iki“ 

Te czyny są zazwy- 
awie, aile bywają też     

  

o charakterze  sadystycznjym. 
Dr. Axer: Zmallazłem m jednego z au- 

torów  (Diefmicha) że sprawka "taki za- 
łatwia potrzebę maturalną iw kącie pokoju. 

Dr. Jamkowski: To możeą być, ale nie 
myślę. 

Odnosi się wrażenie, że między wier- 
szamij usiłuje obmona lamsować ryzyłkow- 
mą koncepcję, że mmomdercą Lusi może 
być ewentualnie Staś Zaremba. Charak- 
terysiyczne jest. następujące pyttamie: 

„Czy  epilepsja występuje szczególnie 
u ludzi, u których nodzieów: stwierdzono 
alikoholizm ?*, 

Dr. Jankoisski odpowiada: „Faktem 
jest že epilepsija powtarza się iw rodzi- 
mach, gdzie rodzice są zwyrodnieni, a —- 
szczególnie jest tutaj wielki pnocent, — 
pochodzący, od modziców _ alkoholików". 

Tu trzeba dodać, że początki choro 
by umysłowej u nieszczęśliwej żony Hien- 
ryka Zaremby, a matki Stasia zaczęły 
się Z silnemi symptomatami alkoholizmu: 
Ponadto tmzeba pamiętać, że w sypialni 
Lusi znaleziono na ścianie ślady krwi, 
pochodzące m palców. Lwiawiskie Organa 
śledcze w pierwszym zajpalle twierdziły że 
to ślady zakrwawiiontych palców. Gior- 
goniowiej, znajdując w item rwalme potwier- 
dzenie jej wiiny. Tymczasem okazało 
się, że (to Ślady palcówi Stasia, który wze- 
komo dołiknąwszy się zwłok siostry, miał 
Się z przerażenia słamiać 4 pallce opierać 
o ścianię. Obmona obrała jednak taktykę 
miiezmiermiie subtelną i zręczną. Chodzi tu 
jej o wzbudzenie u sędziów  pnzysięgłych 
podejrzeń, mie maś io mzucamie oskarżeń. 

Ski iwszy mieznacznie _ podejrze- 
mie w stronę Staslia Zaremby, dziecka, — 
bądź co bądź — kobiety umysłowi chorej, 
obnona dla. równowagi (poprostu kieruje 
zikoleii (przezornie podejrzenie i w dru- 
gą stnonę. 

Biate ze 

  

Adm. Axer pyjtia dr. Jankowskiego: 
„„Ozy, sbyszał pam. coś o epiillepsji: ciążowej, 
czy pam uznaje tieortję epillepsji ciążowej?" 

Dr. Jankowski: Ja osobiście z. takim 
wypadkiem mie społlkałem się, ale wiem, że 
to istnieje. 

Przewodniczący: A w jalkim 'okiresie 
? 

Dr. Jankowski: Ja mie znam 'takich 
przypadków. 

Przypomnijmy; w tem miejscu. że w 

chwili gdy popelniono morderstwo w 
Brzuchowicach, Głongonowa była w... 6 
dniu ciąży. ; 

CZY SPRAWIA GORGONOWEJ ZAHA- 
CZY O WILNO? 

Po przeriwie mastąpił istny huragan 

waiosków: dowodowych obrony. Wnioski 
фе częściowo obliczone są ma (typowe wy- 

wołanie odpowiedniego nastroju pod ko- 
miec priocesu, częściowo zaś są to haczyki 
kibóre ewentualnie umożliwić mogą ka- 
sację, mw mazie odrzucenia któregoś z 

uiuiiosków: przez trybumał, Korowód wnio 
skkówi nozpoczął adw. Axer, oświadczając: 
„Jakkolwiek prof. Olbrycht nie dopatrzył 
się  sprzeczniości pomiędzy orzeczeniem 

swojem a orzeczeniem prof. Himszfelda co 
do śladów krwi, to jednak obrona  dopa- 
tmuje się w obu tych iomzeczeniach zasad 

nizej wóżniicy i dlatego wnosi, by w kwe- 
gtji tej mozstnzygmnął fakultet medyczniy 
któregoś z umniiwensytetów  Rzeczypospoli- 
tej. przyczem jednak mie może tu być po- 
wołany uniwersytet krakowski, ami mar 
szarmsłki, ponieważ arbitrem pomiędzy — 
dwoma: bięgłymi, którzy. są równocześnie 
profesorami (obu tych uniwersytetów — 
powimien, być inmy umiryensyttef: . — Pnze- 

słajniie sprawy do inmego uniiwensytetu — 
wywiodzi 'adiwiokat Axer — mie pociągnie 

kosztów, gdyż umniiwersytet jako imstytu- 
cja państ wiojwa! przeprowadzi ibadania bez- 
płatnie i może (to mawiet być przesłane w 

ciągu 24 godzin. (Whiiosek adw. iAxera m- 
zupełnił adwokat Woźniakowski, który 
odwzajemnitając się koledze lwowsikienau, 
wyłącza lteż ze swej stirony również uniwer- 
syrtiet Mmtowski, kłtóry  jalk Się rwymaża — 
też zamaczał już palce jw lej spnawie. — 
[Pozostaje jeszcze uniwersytet poznań. 
ski wzgllędnie wileński. Rozstrzygnięcie 
zatem czy sprawa  Glongoniowej przesła- 
mial zostamie ewentualnie fakultetowi medy- 
cznemiu ma Uniwersyłtecie Stefana  Batło- 
mego zajpadnie w dniu jutrzejszym. 

W! dalszym wniosku obmona zgłasza 
sensacyjne żądanie zwiróceniia się do Szpi- 
tala powszechmiego rwie Lwowie by: ten po- 
świadczył, że matka, Henmnyika Zaremby — 
przebywała. w oddziale TIT ltego szpitala ja- 
ko chora na delirium tremes, Motywnu- 
jąc swój wniosek, obrońca” oświadcza: 
„Obmona sądzi, że ktoś, kto ten czym po- 
pełnił, działał 'w stanie  epileptycanego 
zamroczenia umysłowego. Czy tym, kto 
dokonał czyjum, była oskarżona, czy: im- 
ny z domowmików, czy też mawet ktoś z 
poza domowmików — wi to obrona się mie 
wdaje. (W' interesie prawidy będzie pożą- 
dame, by powyższy szczegół odnośniie do 
matki Hentryka Zaremby został, spraw- 
dzony*. Dalej domaga się obrona powo- 
Tania w. chamakterze świadka wiceprezesa 
Sądu Okręgowego rwe Lwowie Antonie- 
wieza, który przewodniczył podczas lwłow- 
sikiej rozprawy  Giorgoniowej, celem iwy- 
słuchania jego zeznań wi sprawie śŚla- 
dów na świecy. Aidw. Etitinger, przyłą- 
czając sie do poprzednich wmiosków, — 
winosi ponowie o powołanie w charakte- 
nze biegłych docenta Uniwersytetu War- 
szaiwskiego Stefana Baleja omaz znanego 
pisarza Janusza Kiorczaka (Dr. Henryk 
Goldschmidt) z Warszawy który jako 
psychologowie i specjaliści w dziedzinie 
psychologji wieku dziecięcego mtydaliby 
onzeczenie w sprawie sposłt 1 — 
Stasia, ekispentyzai bowiem  idolcenta  Zie- 
lińskiego zdaniiem obrony, ;pozostawiła je- 
szdze szereg niewiyjaśniiomych  kiwestyj. 
№ końcu jeszcze adw. Axer _ dodatkowo 
wskazał ma różnicę jaka zachodzi vs! 0- 
РИа zmawiey: doe. Dadileza a: zniawcy, prof, 
Olbrychta, eo do tego, czy dżagam mógł 
być RS: śmierci. I tę kwestję, zda- 
niem ol — wiimieni mozsitinzygnąć fa- 
kulitet medyczny któregoś z uniwersyte- 
tów. Dla Wilma więc majciekawszą nze- 
czą, będzie, czy Sprawia Gorgonowej po- 
wędruje jeszcze do Wiilna. Dowiemy. się o 
tem jutmo. ; L.A.Z. 
ЕНЕТРЛОИНОИЗОЧОЛОЕНеЕеЦЕТИУТТИНТЕИЛИТИНГУЛИНИВЕЯ 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIP 
OGROM TEJ] KLĘSKI i POPIERAJ] WALKĘ 
Z NIĄ. KUPU NALEPKI GRU 
ŽLICZE“! JCIE BUDOWĘ SANA. 

TORJUM POD WILNEM 

    

Proces inż. Ruszczew- 
skiego 

Zeznania b premjera prof. 
Bartla 

WARSZAWA (tel. wł.) Na wczorajszej 
rozprawie w procesie inż. Ruszczewskiego, ze- 
zuawał jako świadek prof. Bartel. Przed rozpo- 
częciem zadawania pytań proi. Bartlowi, obroń 
ca adw. Gutman zwrócił się do przewodniczą- 
cego z prośbą, aby wyjaśni! świadkowi, że jest 
on wezwany wyłącznie w cełu ustalenia kwes- 
tji związanych z planami budowy gmachów 
pocztowych. Przewodniczący uwzględnił proś. 
bę obrońcy i wyjaśnił proi. Bartłowi, że zapa- 
dła uchwała, aby przesłuchać go wyłącznie na 
okoliczność płanów budowy gmachów poczto- 
wych. 

Prot. Bartel: Muszę wpierw odmalłować uo 
i proszę, aby obrona nie przeszkadzała mi w 
tym względzie. 

W dłuższym wywodzie prof. Bartel przed- 
stawił stosunki, jakie panowały w tej dziedzi- 
nie w Ministerstwie Robót Publicznych, pod- 
Kkreślając, iż interesował się tem jako szef ga- 
binetu; zwłaszcza chodziło mu o zmniejszenie 
zawrotnych nieraz kosztów przy sporządzeniu 
planów budowy. Co do planów gmachu pocty, 
to prof. Bartel zaznaczył, że dokładnej sumy za 
sporządzenie tych planów nie pamięta, stwier- 
dza jedynie, że suma ta była niesłychana. — 
W tem miejscu oskarżony inż. Ruszczewski pod 
powiada: „40 tysięcy”. 

Prof. Bartel: Nic. podobnego. Dużo ponad 
100 tysięcy. 

Na zapytanie, z jakiego tytułu inż. Rusz- 
czewski znalazł się w gabinecie premjera, świa- 
dek odpowiada: 

— Pewnie go wezwałem. Pamiętam, że po 
raz pierwszy był u mnie z planami gmachu 
poczty, który miał stanąć na placu Marszałka 
tiłsudskiego. Ogłoszono wówczas konkurs, a 
inż. Ruszczewski przedstawił mi swoje płany, 
lepsze od konkursowych. 

Dalej na zapytanie, czy cena planów była 
uderzająco wysoka, prof. Bartel odpowiada: 

— Tak, byłem poprostu zgorszony. 
Następnie prof. Bartel wypowiada się ka- 

tegorycznie co do odpowiedziałności inż. Rusz- 
czewskiego za budowę. Oskarżony był przed- 
stawiony jako odpowiedzialny kierownik robót, 
co uważałem za rzecz zupełnie naturalną, gdyż 
p. Ruszczewski był fachowcem, a min, Mie- 
dziński nim nie był. 

Przed zakończeniem zeznania prof. Bartla, 
obrońca adw. Gutman postawił wniosek o do- 
datkowe powołanie w charakterze świadka b. 
min. Miedzińskiego, który wyjaśniłby, czy nie 
zaszła pomyłka, że plany, które prof. Bartel 0- 
glądai, dotyczyły innych budowli, a nie gmachu 
centrzii telefonów. 

Proi. Bartel: jestem pewien tego, co mó- 
wię. Mam te plany odbite na komórce mózgo- 
wej i mógłbym je w każdej chwili odtworzyć. 

Na tem zakończyło się przesłuchiwanie pro 
fesora Rostia. -— Wniosek obrony Sąd po nara 
dzie posianowit oddalić, poczem przesłuchano 
jeszcze św. sętlziego Mikulskiego, którego ze- 
znania jednak nic nowego do rozprawy nie 
wniosły. 

Dałszy ciag rozprawy jutro, 

PROF. BARTEL NA ZAMKU. 

WARSZAIWIA. (tel. wił), B. premier 
prof, K. Bartel zosłłał wizoraj przyję- 
ty ma. (dłuższej audjeneji ma: Zamku. Jak 

się dowiadujemy była Ко wizyta ściśle 
kuritniazyjma i mie posiadała żadnego zna- 
czenia połitycznego. 

POWRÓ: MIN. BUTKIŁWICZA 
DO WARSZAWY. 

WARSZAWA. (PAT. Kiemowmik  Mimi- 
sterstwa Komunikacji inż. Butkiewicz — 
powrócił dnia 20 b. m. do Warszawy i ob- 
jai urzędowiamiie po odbyciu podróży prób- 
nej wagonem motonowiym na szlaku Kra: 

ków - Kmrymiiea.. 
W- dmiu dzisiejszym również tym wa- 

gomem odbędzie się podróż próbna ma szla- 
ku Kraków — Zalkopane z podsekretarzem 
stamu wi M-styfie Komumikacji inż. GC 4i- 
tem. 

PISMA POZBAWIONE PRAWA DEBITU 

WARSZAW. PAT. — Ministerstwo spraw 
wewnętrznych odebrało debit pocztowy niżej 
wymienionym drukom: 

Czasopismu pod tyt. „Nasza Droga", wy- 
dawanemu w ZSRR w jezyku polskim, czaso- 
pismu „Nasz Głos” (Notre Voix), wydawane- 
mu w Paryżu w języku polskim,  czasopismu 
pod tyt. „Życie* (La Vie), wydawanemu w Pa 
ryżu w języku polskim, czasopismu „Zorza“ 
(L' Aurore), wydawanemu w Vitry-sur-Seine 
we Francji w języku polskim, czasopismu pod 
tyt. „Internationale Front“, wydawanemu we 
Wrocławiu w języku niemieckim,  czasopismu 
pod tyt. „Rote Sturmfahne', wydawanemu w 
Niemczech w języku niemieckim,  czasopismu 
pod tyt. „Socjalisticzeskoje Ziemłedielje", wy- 
dawanemu w Moskwie w języku rosyjskim, 
czasopismu pod tyt. „Sowieckoje Iskustwo“, 
wydawanemu w Moskwie w języku rosyjskim, 
wreszcie czasopismu „Internationalnyj. Tieatr“, 
wydawanemu w Moskwie w języku rosyjskim. 

SAMOLOTY POLSKIE W BIAŁOGRO- 
DZIE. 

BLAŁOGRÓD. (PAT. Przybyły: tu dziś 
4 samoloty polskie, 5 polski. aparat — sa- 
mialo ttturystyczniy, — musiał lądować @ po- 
wodu gęstej! mgły iw okolicach Niszu. — 
Gości przybyłych z eskadrą polską: dyr. 
Filipowicza, ministra pełnomocnego R. 
P. w Bukaneszcie z małżoniką oraz żonę mi- 
mistma: pełnomocnego R. IP. w: Sofji po- 
witał mia lotnisku minister pelmomocny R. 
IP. w Białogrodzie p. Schwarzburg - Głuen- 
ter у otoczeniu personelu poselstwa, — 
przedstawiciele aeroklubu  Jugosłowiań- 
skiego i licznie zgmomadzona publiczność. 

sku śmiiadainie mia cześć gości. Według os- 
'tańnich wiadomości: piąty samolot polski 
oczekiwany! jest! iw Białogrwodzie ladachrwila 

ZAKAZ POCHODÓW I MANIFESTA- 
CYJ W WIEDNIU. 

WIEDEŃ. PAT. Zgodnie z ogólnym 
zakazem pochodów i mamifestacyj  poli- 
tycznych policja zabroniła unządzenia 

Ringstrasse, natomiast  pozwolomo ma u- 
rządzenie pochodu socjalistycznego w Pra- 
terze. 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY HIP- 
PICZNE W NICEI. 

NICEA. PAT. W 4 dniu zawodów hip- 
piezniych mozegramo konkurs o nagrodę — 
księcia Mionaco. Pierwsze miejsce zajął 
Francuz Bizard. Pienwszy z. Polaków Ru- 
eiński zajął 4-te miejsce, Królikiewicz — 
zajął siódme. 

i



  
  

    

  

    

  

Jedyny obcas Zi : 

Шуй'!‚утаі;/ laru, przyjemne dd. 
Ё бех znęczera 

Nowe trwale nodzełowanie 
4 pedyrue SKÓrĘ gumową 

Вегзоп. Обта 
Na każdą pogodę, larwa « rice 

šlaga SiĘ 

ZNACZNUŁ ZNIŻONE 
06 NABYCIA U MALDEGO SKORNIKA ! SZEWCA 

VII Zjazd Zw. Zakładów 
Teologicznych w Polsce 

[We środę 19 kwietnia w lokalu Semi- 
narjum Duchownego rozpoczął obrady, — 
VII Zjazd Związku Zakładów| Teologicz- 
nych m Polsce im. św. Jana Kiantego. O 
gadz. 8 rano uczesiinicy; zjazdu jw: liczbie 
60 (nie nąchując członków miejscowych) 

wysłuchali Mszy św. wi Ostrej Bramie, — 
którą odprawił J. E. ks. metnoąpolita Ro- 
mualė Jałbrzykowski, po Mszy św. do 
zabranych pnzemėowit ks, Hennyk Betio, — 
Rektor Seminarjum wj Łomży. 

Otwarcie Zjazdu i pienwsze posiedze- 
mie płenarinie odbyło się w, sali bibljotecz- 
nej Seminarjum Duchowinego o godz. 9.30 
[Posiedzenie (to zaszczycił swą obecnością 
J. E. ks, Metnopolita wiilleński. Po polud- 
miu od godz. 15 do 18 tnwiały, obmady sek- 
cyj: filozoficznej, ibiblijnej, pedagogicz- 
No-kaiechetyczniej, litumgicznej, i авсейу- 
eznej. Po wiieczerzy uczestnicy zjazdu — 

li tokal i zbiory Tawanzystwa Przy- 
jaciół Nauk omaz Bibljotekę Uniwersytet. 
pod uprzejmem kiierowniectisiem pp. prof. 

S. Kościałkowskiego, dyr. Łysalkowskiego 
onaz Kiorjbuta. W dniu wiezorajszym od 
godz. 9 do 12-tej, obradowało zebnanie 
Dlenarne, na któnrem referalti p. t. „Ongani- 
zacja maulki teologicznej w Polsce" wygiło- 
Sił ks. A. Klawek, profesor Uniwersytetu 
Jama Kazimierza we Lwowie. 

W zebraniu tem wziął mdział J. E. ks. 
biskup piński Kazimierz Buknaba. [Po po- 
łudniu cbnadoniały sekcje: filozoficzna, do- 

ajpelogetyiczma, prawno - Ikamnio- 
 niczna, homiletyczna i nauk społecznych, 

W. ciągm dnia (uczestnicy Zjazdu zwie- 
daili Bazylikę Mełtwopolitalną i kościół ś 
Piotra pod kierowinieliwem ks 
ka Oichońskiego, Reik Bazyliki ii Słe. 
dziewskiego. W dniu dzisiejszym — trz 

Jinim Zjazdu — mają obnadowiać 
sekcje: filozoficzna, teologiezno - moralna, 

_ historyczna homiletyczna i pasterska, — 
Zjaza zakończy posiedzenie plenarne (od 
godz. 15 do 18), po kitóram odbędzie s 

‚ Fanń pożegnalny u J. E. ks. Metnopolity. 
Liczne ż bardzo ciekawe oraz aktu 
maty; referatów zanówno na posiedze: 
plenarnych jak (też 
dotyczą przew: 
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awiązanych z mauczaniem 
Teologicznych. 
  

KREM 
Usuwa zmarszczki, zapo- 
biega tworzeniu się no- 
wy.hb, usuwa  piamy i 

pryszcze 

  

  

  

PROF. DR. 

WACŁAW JASIŃSKI 
POWRÓCIŁ           ___ Życie... zwykłe ludzkie życie... О. 

szeregu tysiącleci płynie to życie wart- 
kim nurtem, zmienia — jakże nieraz nie- 

_ oczekiwanie — swe formy, ale pozostaje 
niezmienne w swej treści.. Bo czyż zmie- 
niają swą istotę ludzkie troski i bóle, 
ludzkie tęsknoty i pragnienie szczęścia?.. 

Znamy to życie, aż za dobrze zna- 
„myl. Mamy tyle własnych doświadczeń, 
mamy tyle przykładów  naokoło!... Sta- 
taniy Się uciec od życia, szukamy iluzji 
1 so nietylko dlatego, że życie jest nie- 
Taz dokuczliwie ciężkie, ale przedewszy- 

_ stkiem dlatego, że jest „nudne”., C» cie- 
kawego jest w życiu? Jakic jego dziedzi- 
ly są wam nieznane? 

A jednak... Gdy właśnie życie — po- 
_ zbawione ozdób i iluzyj, stanie nagle 
" Przed naszemi oczami w formie dzieła 
literackiego — tracimy się, jesteśniy zdu 
mieni... Rzeczy, tak dobrze s zystkim 

- Znane, nabierają jakiegoś szczególnego 
_ znaczeria, zjawiska, na które nie zwra- 
_ €aliśmy większej uwagi, zaczynają doma 
_ Sać się jakiegoś wyjaśnienia, uregulowa- 

!Ма, — iodzą się męczące pysania, na 
_ które nie znajdujemy żadnej odpowiedzi. 

Życie okazuje się nie tak nam dobrze 
znane, jakeśmy to sobie wyobrażali, i 
nie tk „nudne', jak io się zwykle zdzje. 

W zeszłym roku taki ka'vał życia — 
-. znanego i nieznanego — pokazał polskim 

czytelnikom Urke-Nachalnik, autor rewe- 
lacyjnego „Życiorysu przestępcy”. Było 
w tym życiorysie sporo faktów, 0 których 

_ ani się Śniło wiełu z nas, był podany o- 
az poza życiem, o czem wszyscy 'wie- 

ziełi, lecz nad czem właściwie nikt się 
POważnie nie zastanawiał, Urke-Nacha'- 
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USM AEK 
PIĄTEK 

Dzis 21 

Anzelma 
Jatro 

Setera i Kaj 
EKEEKRATS 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
z dnia 20 kwietnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm.: 0. 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost, potem słaby spadek 

Uwagi: pochmurno. 

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

Najpierw jeszcze chmurno z opadami, po- 

tem stopniowe wypogodzenia. Nieco cieplej, 

lecz naogół jeszcze chłodno. Słabe wiatry z kie- 

runków zmiennych. 

Wschód słońca g. 4,06 

Zschód słońca g. 6,30 

L 
‚ 

   

MIEJSKA 
— Wpływy podatkowe. W pierwszej poło- 

wie kwietnia w związku z okresem przedświą- 
tecznym dał się zauważyć znaczny” spadek 
wpływów podatkowych. Do kas miejskich wpły 
nęlo zaledwie niecałe 30 procent podatków pre- 
liminowanych do opłacenia w tym okresie. 

WOJSKOWA 
— ćwiczenia rezerwistów. W najbliższych 

dniach ukażą się zarządzenia o tegorocznych 
ćwiczerńiach szeregowych rezerwy (4 i 6-tyg.) 
Według ustalonego planu w czasie od 22 maja 
do. 28 października zostaną powołani па 4, 
względnie na 6-tygodniowe ćwiczenia: podofi- 
cerowie rocz. 1909 z lotnictwa, balonów i łącz- 
ności; szeregowi rocz. 1902 z piechoty, kawa- 
lerji, artylerji, żandarmerji, zdrowia, intenden- 
tury i marynarki; rocz. 1905 uzbrojenia, telegr.- 
radjow., pancernej, piechoty, kawalerji, arty- 
lerji, żandarmerji, intendentury, zdrowia; rocz. 
1907 jak i r. 1905., prócz intendentury i zdro- 
wia; szeregowi innych roczników, którzy mają 
za sobą niedostateczną liczbę ćwiczeń, będa 
wzywani imiennie. 

Wilenska 
Powieść Kryminalna 

Felieji Romanowskiej 

ukaż: się w czasie najbliższym 

| w wydzuiu książkowem | 

JEZ 
SZKOLNA 

— Kurs dla kierowników szkół. Pan Kura- 

tor Okręgu Szkolnego . Kazimierz Szelągowski 

otworzył w dniu 20 kwietnia br. w sali repre- 

zentacyjnej Kuratorjum O. S. W. kurs dla kie 

rowników szkół powszechnych wyżej zorgani- 

zowanych. Celem kursu jest omówienie spraw 

organizacyjno - programowych. Kurs trwać bę- 

dzie do 30 kwietnia br. 

— Dziś szkoły nieczynne. Z racji dzisiej- 
szych uroczystości, w szkołach lekcyj nie bę- 
dzie. Młodzież ucząca się weźmie udział w po- 
chodzie i nabożeństwie na pl. Łukiskim. 

RÓŻNE 
— Zarząd Zrzeszenia Młodzieży Rzemies!- 

niczej i Przemysłowej w Wilnie niniejszem za- 
prasza członków i sympatyków na Uroczysty 
Obchód, zorganizowany przez oddział ZMR. i 
P. im. „Filaretów” z okazji 14-lecia Wyzwolenia 
Wilna, który odbędzie się w dniu 22 bm. o g. 
18,30 w Małej Sali Miejskiej (ul. Końska 3). — 
Na program złożą się: 1) okolicznościowe prze 
mowienia; 2) deklamacje; 3) występy sekcji 
Aa itd. 

— Wyjazd prezesa Ratyńskiego. W dniu 
20 bm. prezes Izby Skarbowej Ratyński wyje- 
chał do Warszawy na zjazd prezesów lzb i Na- 
czelników Wydziałów IV, poświęcony sprawom 
akcyzowym. Zastępstwo na czas nieobecności 
prezesa objął p. Bielunas, naczelnik wydziału 
V Izby Skarbowej. 

   

   

nik pokazał to tajemuicze życie swiata 
przestępców i stworzył sensacyjne dzie- 
ło literackie, ale tem się nie wyczerpuje 
wartość „Życiorysu*. Ksiązka rzuca czy- 
telnikowi niezliczoną ilość pytań, na któ- 
re nie znajduje on żadnej odpowiedzi. 

Dlaczego człowiek staje się przestęp- 
cą? Kto ponosi odpowiedzialność za mv- 
ralny upadek człowieka: on sam, czy też 
społeczeństwo? Czy olbrzymi apart spo- 
łeczno - administracyjny, zorganizowany 
w celu walki z przestępstwami, rzeczy- 
wiście zmniejsza przestępczość? A jeżeli 
nie, — to dlaczego i jakich właściwie 
środków należałoby użyć, aby wykorze- 
nić zbrodnie ludzkie? i t.d. i t.d. 

Pytania odwieczne, jak odwieczne są 
grzech i zbrodnie ludzkie. Ale jakże jest 
nieprzyjemnie stwierdzić, iż w tej dzi:- 
dzinie jesteśmy równie niezaradni i nie- 
konsekwentni, jak i nasi przodkowie z 
przed kilkuset, a nawet z przed kilku ty- 
sięcy lat... 

Niedawno ukazała się na półkach księ 
garskich książka, która jak „Życiorys 
przestępcy", podaje obraz życia znanego 
1 nieznanego i która już w samym tytu 
le rzuca męczące pytanie: „Kto wi- 
nien?“*). 

Autor, p. Jan Reytan w przedmowie 
do swej powieści mówi tak: 

— Powieść ta napisana jest bez pre-- 
medytacji. jest to sumiennie i z pietyz- 
mem oddana prawda, niejako wydarta z 
za grobu. Tę prawdę wyczuje i należy- 

*) Jan Reytan. — Kto winien — Powieść. 

Z cyklu „Pamiętniki Trzosa“. Wyd. M. Arcta. 
Warszawa, 1933 r., str. 247. 

— Ochrona ryb. Starostwo Grodzkie Wi- 
leńskie powiadamia, że w dniu | maja br. roz- 
poczyna się i trwać będzie do dnia 15 czerwca 
okres, w czasie którego używanie wszelkiego 
rodzaju narzędzi ruchomych (włoków, podwło- 
ków, niewodów, drygawic-słępów itp.), służą- 
cych do połowu ryb przez ciągnienie, wiecze- 
nie, suwanie po wodzie lub dnie, albo przez 
spławianie z prądem wody (pławuny itp.) oraz 
narzędzi, służących do połowu ryb przez na- 
gonkę (oborka itp.) jest wzbronione. 

Zarazem Starostwo przypomina, że nadal 
obowiązuje okres ochronny dla lipienia do dnia 
15 czerwca br., oraz dla samicy raka do dnia 
31 lijpca br. 

Winni przekroczenia powyższego zakazu 
karani będą w drodze administracyjnej grzyw- 
na do 1.000 złotych oraz aresztem do 2 miesię- 
cy, przyczem z orzeczeniem o karze zostanie 0- 
rzeczona konfiskata narędzi rybackich, używa- 
nych przy popełnieniu czynu. 

— Nowy spis telefoniczny. W z wiązku z 
pojawieniem się na terenie m. Wilna osób, pro- 
ponujących abonentom telefonicznym  umiesz- 
czenie ich nazwisk za pewną opłatą w mają- 
cym się rzekomo ukazać nowym spisie abonea- 
tów telefonicznych — Dyrekcja P. i T. w Wil- 
nie komnuikuje, że Ministerstwo nie wydało do 
tychczas żadnych zarządzeń, zmierzających do 
opracowania nowego spisu abonentów sieci te- 
lefonicznych państwowych i  koncesjonowa- 
nych w Polsce i nie upoważniło nikogo do 
przyjmowania ogłoszeń. 

Powyższe podaje się do wiadomości, ce- 
lem ostrzeżenia abonentów telefonicznych przed 
ewentualnemi nadużyciami ze strony niezaa- 
nych Zarządowi Pocztowemu osobników. 

— Na Zjazd Izb Rzemieślniczych. W dn.: 
29 i 30 bm. i I maja odbędzie się w Poznaniu 
Zjazd Izb Rzemieślniczych. W związku z tem 
do Pozanania udają się: prez. Szymański, ław- 
nik Kruk i dyr. Młynarczyk. - 

— Akcja antyniemiecka. Na wszechpolski 
zjazd komitetu do walki z prześladowaniami 
żydów w Niemczech, który odbędzie się dnia 
23 bm. w Warszawie, wyjadą z Wilna specjal- 
ni delegaci, jako reprezentanci tut. gminy i lo- 

kainego komitetu bojkotowego. Na zjeździe bę- 
dzie omawiana między innemi dalsza akcja boj 
kotu gospodarczego Niemiec. > 

Eksport do Sowietów. Jak już pisaliś- 
my, w początkach bieżącego miesiąca wysłano 
do Moskwy dla sklepów „Torgsinu" pierwszy 
próbny transport polskich artykułów mięsnych 
składająey się z jednego wagonu wieprzowiny, 
wołowiny, cielęciny, baraniny, słoniny i smalcu 

O ile ten pierwszy transport zadowoli im- 
porterów sowieckich, należy oczekiwać wzmo- 
żenia się eksportu powyższych artykułów do 
ZSSR i zawarcia szeregu tranzakcyj. 

— Zjazd terpentyniarzy. Przed kilku dnia- 
mi odbył się w Wilnie zjazd fabrykantów smoły 

i terpentyny, którego zadaniem było zorganizo- 
wanie wszystkich producentów z terenu woje- 
wództw północno - wschodnich dla skuteczniej 
szej obrony interesow gospodarczych i zorga- 
nizowanie zbytu produktów  terpentyniarni i 
smolarni. W wyniku zjazdu powstał związek 
pod nazwą „Terpsmol* z siedzibą w Wilnie, 
ktory ma równocześnie charakter organizacji 
producentów i biura sprzedaży zarówno dla 
rynku krajowego, jak i na eksport. 

— Eksport Inu. Wzmożone zapotrzebowa- 
nie na len ze strony przędzalni krajowych przy 
czynia się do tego, że większość transportów 
Inu z Wileńszyzny była sprzedawana w kraju, 
na eksport wychodziły jedynie pakuły Iniane, 
które są w nieznacznym tylko stopniu zużytko- 
wywane w przemyśle krajowym. Wywóz pakuł 
Ininaych w marcu br. nie przekroczył 250 ton. 
Dowozy Inu na rynku Inianym, wobec znaczne- 
go wyczerpania się zapasów ze zbiorów z ro- 
ku ubiegłego, są obecnie bardzo ograniczone. 
Ceny Inu w związku ze spadkiem podaży, 
kształtują się w dalszym ciągu zwyżkowo. 

— Wyeksmitowani ulokowali się na placu 
Katedralnym. Wczoraj rano u wylotu ul. Bis- 

  

kupiej i PI. Katedralnego roztarasowała się 
wraz z całym dobytkiem wyeksmitowana z 
mieszkania rodzina Radzinowych (Szewska 
Droga 20), składająca się z matki i dwu dora- 
stających córek. 

Po porozumieniu się policji z magistratem 
bezdomnych wraz z rzeczami skierowano do 
schroniska miejskiego przy ul. Dzielnej 56. 

BALE I ZABAWY 
— Zabawa taneczna u prawników. Rada 

Gospodarzy Klubu Prawników w Wilnie uprzej 
mie prosi o łaskawe przybycie na zabawę ta- 
neczną, która się odbędzie w dniu 22 kwietnia 
w lokalu klubu (Dąbrowskiego 10 m. 5.) Po- 
czątek o godz. 9 wieczór. 

Zabawa taneczna Związku Absolwen- 
tów gimn. jezuitów w Wilnie odbędzie się w 
sobotę 22 b.m. w sali Stow. Techników Pol. 
(ul. Wileńska 33). Początek o godz. 21. Bufet, 
reflektor i dobra orkiestra zapewniają zabawę 
do rana. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — gra co- 

dziennie wieczorem (21, 22, 23 i 24 b.m.) ar- 
cywesołą sztukę Słonimskiego — „Lekarz bez- 
domny*. 

cie oceni każdy człowiek — bez wzglę- 
du na przynależność narodową, lub reli- 
gijną — i sam sobie da odpowiedż na 
cały szereg wątpliwości, których dotąd 
nie umiał, lub nie chciał rozwiązać, choć 
przecież nieraz od tego tylko zależy szczę 
ście jego życia i jego najbliższych. 

Treść powieści jest tak nieskompli- 
kowana i tak niezwykła.. Pan Trzos, 
obywatel ziemski, bardziej niż zamożny, 
szczęśliwy małżonek młodziutkiej i prze- 
pięknej Tekluni, a wkrótce jeszcze szczę- 
śliwszy ojciec — w sprawach spadko- 
wych wyjeżdża do Petersburga. (Dzieje 
się to tuż przed wojną, akcja zaś powie- 
Ści sięga chwili bieżącej), 

W Petersburgu jak najpomyślniej za- 
łatwia wszystkie swoje sprawy, ale już 
w dzień wyjazdu poznaje ekscentryczną 
rosyjską księżnę, która zaciąga go razem 
z pewnym profesorem do restauracji, or- 
ganizuje wielką libację z popisami chó- 
ru cyganów. Później zabiera Trzosa i je- 
dną z cyganek do swego mieszkania... 
Trzos jest pijany do nieprzytomności.. 

I oto zaczęło się. Z Petersburga przy 
wozi Trzos straszną chorobę, Gorzej je- 
Szcze — zaraża żonę i dziecko. A na- 
wet jeszcze gorzej — bo wskutek osła- 
bionej woli poddaje się nałogowi, który 
był jego dziedzicznem  przekleństweri: 
zaczyna pić... 

Powieść „Kto winien?'* zawiera stra- 
szny obraz upadku mężczyzny, którego 
pożera straszna choroba i potworny na- 
łóg, — i obraz męczeństwa czystej ko- 
biety, która bez szemrania znosi spada- 
jące na nią niesamowite i ohydne ciosy.. 

_ Trzos przepija majątek, przepija ka- 
mienicę w Warszawie (tak jedno, jak dru 
gie jest własnością żony), przepija kosz- 
towności żony, dochodzi do obłędu, po 

owo 

— „Czerwony kapturek* — w niedziełę o 
12 w poł. Najpiękniejsza bajka dla dzieci p.t. 
„Czerwony kapturek" ukaże się po cenach zni- 
żonych w niedzielę 23 b.m. o godz. 12 w poł. 
w ślicznych ramach dekoracyjnych i kostjumo- 
wych, z udziałem bałetu p. Sawiny-Dolskiej, 
urozmaicona piosenkami z Felicją Trapszo w 
roli Kapturka. 

— Najnowsza sztuka Tadeusza Łopalew- 
skiego w niedzielę po południu. Najnowsza sztu 
ka Łopalewskiego „Czerwona Limuzyna", któ- 
ra zdobyła sobie na naszej scenie pełny sukces 
artystyczny, ukaże się w teatrze na Pohulance 
w niedzielę 23 b.m. o godz. 4 po poł. po ce- 
nach zniżonych. 

— We wtorek 25 kwietnia — „Wesele* --- 
Wyspiańskiego. We wtorek 25 b.m. o godz. 8 
wiecz. w Teatrze na Pohulance uroczyste wzno 
wienie „Weseła* Wyspiańskiego, w: reżyserji 
dyr. Szpakiewicza, z udziałem całego zespołu, 
w barwnych malowankach Makojnika. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie wy- 
stępy Janiny Kulczyckiej. Przedstawienie propa 
gandowe. Dzis ukaże się na przedstawieniu pro 
pagandowem wspaniały utwór Lehara — „Саге- 
wicz“ z J. Kulczycką, Dembowskim i W. 
Szczawińskim w rolach głównych. 

Celem udostępnienia tego ze wszechmiar 
interesującego widowiska szerszej publiczności 
— ceny miejsc wyznaczono propagandowe. 

— Rewja wiosenna”. jutro grana będzie 
tętniąca życiem i werwą barwna rewja „po- 
ciąg wiosenny'* w wykonaniu bierze udział ca- 
ły zespół artystyczny z ]. Kulczycką na czele. 
Ceny zniżone. 

— „Мапса“. Piękna ta operetka z muzyką 
Kalmana wejdzie na repertuar teatru muzycz- 
nego „Lutnia” we wtorek najbliższy, w reżyse- 
rji M. Tatrzańskiego. Do premjery tej przygo- 
towano nowe efektowne dekoracje i kostjumy. 

— QOrdonka w Wilnie. Za tydzień rewela- 
cyjny występ Hanki Ordonówny w sali Konser- 
watorjum, Wielka 47. 

— Pokaz szkolny Instytutu Sztuki Teatral 
nej. We wtorek najbliższy 25 b.m. o godz. 5 
Po poł. odbędzie się pokaz Państwowego  [n- 
stytutu Sztuki Teatralnej, na rzecz wojewódz= 
kiego Komitetu do spraw bezrobocia. W wyko- 
naniu programu bierze udział przeszło 50 wy- 
chowańców Instytutu pod dyrekcją A. Zełwe- 
rowicza. Bilety już nabywać można w Urzę- 
dzie Wojewódzkim (pokój Nr. 16), oraz w ka- 
sie teatru „Lutnia*. Ceny minimalne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Pod Twoją Obronę. 

HOLLYWOOD — Król to ja. 
LUX — Ajda trojka! 

CASINO: Ekstaza. 

HELIOS — W. cieniu knwzyża, 
PAN. — W cieniiu krzyża. 
ŚWIATOWID — Quo Vadis 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
— Nagły zgon. W dniu 20 bm. o północy 

zmarł w mieszkaniu przy ul. Tatarskiej 18, na- 
gle, 42 lat liczący Gutman Kowarski. Przyczy- 
ną śmierci był atak sercowy. Zwłoki zabezpie- 
czono do decyzji władz prokuratorskich. 

— Złodziej w halach. Portmonetkę, zawie- 
rającą 120 zł., skradziono ze straganu w Hali 
Miejskiej Janowi Alimowiczowi (Tyzenhauzow 
ska 10; w dniu 19 bm. Sprawcę kradzieży, Ła- 
wrynowicza Wacława, zam. przy ul. Stefańskiej 
5, aresztowano. 

— Okradzione mieszkanie. Gotówkę i róż- 
ne drobne przedmioty, łącznej wartości 100 zł. 
skradzion z niezamkniętego mieszkania Wład. 
Hermanowicza, przy ul. Legjonowej 146. Poli- 
cja wyśledziła sprawcę, niejakiego Włodz. Cie- 
ślaka z ul. Legjonowej, z tego samego domu. 
Cieślak po kradzieży zbiegł i jest poszukiwany 
przez policję. 

— WYŁUL_eNIE. W dniu 20 bm. zatrzy- 
mała policja Michała Kolczewskiego (ul. SS. 
Miłosierdzia 16), ponieważ wyłudził on od wia- 
ścicielą cukierni i piekarni przy ul. Wielkiej 16, 
Stan. Woronowicza weksel na 100 zł., pod pre- 
tekstem dostarczenia mąki. Mąki nie dostarczył 
a weksel zdyskontował. 

— SAMOBÓJCZYNI W OGRODZIE. 22- 
letnia Józefa Połakiewiczowa, zam. przy ul. Mo 
niuszki-23, popełniła w Ogrodzie Bernardyń- 
skim zamach samobójczy, przez wypicie więk. 
szej ilości esencji octowej. Pogotowie Ratunko 
we odwiozło nieszczęśliwą w ciężkim stanie do 
szpitala Sawicz. Przyczyną usiłowanego samo- 
bójstwa ma być brak środków do życia. 

MOŁODECZNO 
— WYSKOCZYŁA Z POCIĄGU. Jak pisa- 

liśmy, w dniu 16 bm. o 3,30 nad ranem po 
przejściu pociągu osobowego z Mołodeczna w 
kierunku Wilna, w odległości 200 metrów od 
stacji Prudy zwrotniczy Wacław Kazandrowicz 
znalazł na torze kolejowym silnie potłuczoną 
kobietę. Była to Balcewiczowa Adela, miesz- 
kanka wsi Kowalce gm. lebiedziewskiej, liczą- 
ca lat 66. Miała ona wysiąść z pociągu na sta- 
cji Prudy, lecz stację przespała. Obudziwszy się 
gdy pociąg ruszył ze stacji, wyskoczyła ze sto- 
pni wagonu, doznając złamania przedramieni 
i ogólnych potłuczeń. Balcewiczową umiesztzo- 
no w szpitala w Mołodecznie. Życiu jej nie za- 
graża niebezpieczeństwo. 

ŻYCIE... TYLKO ŻYCIE... kuracji w domu warjatów przez pewien 
czas pracuje normalnie, zaczyna nawct 
nieźle zarabiać, — później znów pada, 
aż doprowadza Teklunię do grobu, syna 
zaś — małego, głuchego luetyka — mor- 
duje... 

Stacza się w przepaść.. jest stałym 
mieszkańcem ponurego warszawskiego 
„cyrku”, czyli domu noclegowego, który 
jest przytułkiem dla wszystkich „byłych 
ludzi”. 

W „cyrku* poznaje ex-adwokata, któ 
ry zachęca go do poszukiwania spadku 
po ciotce. Trzos się ożywia nieco, nawią- 
zuje stosunki z pewnym poważnym adwo 
katem, który podejmuje się prowadzenia 
sprawy. Testament ciotki Trzosa, która 
umarła w Szwajcarji, jest wyraźny. I oto 
mieszkaniec „cyrku* staje się posiada- 
czem przeszło pół miljona franków szwaj 
carskich. Nowa kuracja, Nowa nadzieja 
na ludzkie życie.. A po roku — znów -— 
„cyrk*. Olbrzymi kapitał przepity, prze- 
grany w karty.. 

Treść powieści jest zaczerpnięta 
życia, jest niemal fotogratją dziejów pe- 
wnej rodziny, — to też oszałamia ona i 
przygniata swem ujęciem kronikarskiem 
i ponurym realizmem. 

Pytanie, rzucone przez autora: — kto 
winien? — nie zjawia się odrazu. Prze- 
dewszystkiem rodzi się pytanie, kim jest 
ten Trzos? Zbrodniarzem, czy też człu- 
wiekiem nienormalnym?.. 

Postępowanie Trzosa wobec rodziny 
jest tak nikczemne i ohydne, iż najwięk- 
sza kara, wymierzona mu przez ludzi, nie 
mogłaby zrównoważyć dokonanych przez 
niego zbrodni i podłości! Zatruł fizycz- 
nie i moralnie żonę i syna, okradł żo- 
nę, popychał ją do uprawiania nierządu, 
aby mieć pieniądze na wódkę, zabił żo- 

   
z szliwe klęski, bezbrzeżna dobroć i 

baczenie, jakiem obdarza swego nieszczę 

  

| r 
HELENA SOBO 

„GAR 
LEWSKA 

SĘDZINA 
ur, 10. III. 1876 r. w Kamieńcu-Podolskim zmaiła 19. IV. 1933 r. 

w Wilnie. 

Eksportacja zwłok z kościoła św. Jakóba na cmentarz 

  

Bezinteresowna opieka 
P. Igmacy Gorbacz, sławtny, przed panu 

tygodniami na całe Wiilmo urzędnik gło- 
aGomón, opuszczając nias po tmzech dniach 
głodóńiki, wystosował do redakcyj pisma 
pożegnalne. Pisma te, odbite maszynowo 
ma biankietąch Hotelu Georges'a, utrzyma- 
ne były tw stylu, pośrednim pomiędzy sty- 
lem listu pożegnalnego Kiepuny i Amma- 
nulaha. 

— (Opuszczając gościnniy. gród — pisał 
mniej więcej p. Garbacz — przesyłam tą 
drogą wyrazy mojej wdzięczności Hotelo- 
wii Sziłacheckiemu, Hotelowi , Georges'a — 
omaz tym wszystkim, którzy okazali mi... 
dt. dA. * szczególnie zaś p. Jerzemu Wyr- 

widz - Miunsztukowi za Jego bezimteresow- 
ną opiekę, pomoe monalną i t. d. 

Pisma p. Ignacego Głarbacza śwadczy- 
ły, że autor ich, świadom zdobytej sławy 
głodomora i popularmości, umie jednakże 
eenić ofiarność ludzką i z odpowiednim 
gestem uczuciom. swoim daje wyraz. Naz- 
wisko p. Jerzego Wyniwicz - Maunsztuka, 
wyróżnione zaszczytnie pnzez głodomora, 
mogło było zapisać się złotami zgłosdkami 
"wj pamięci społączeństwa. jalkio wizór bezin- 
ttenesownej opieki i moralnej pomocy. 

Wezonaj do listu p. Garbacza policja 
wiileńska dorzuciła następujący  komen- 
tara: 

Dnia 19 kwietnia aresztowano  Jerze- 
go Wymwicz - Munsztuka za mieopłacenie 
machuniku w Hotelu Georges'a oraz należ- 
mości za taksówki, któremi urządzał 
przejażdżki (po mieście”, 

Z komunikatu policytjnego wynika, że 
iwłaściwie cała zasługa bezinteresownej 
opieki, moztoczonej przez p. Jenzego Wyr- 
wiłez - Mumsztuka nad głodomorem, spada 

ma, hotel Georges'a. Jenzy Wyriwiez - Mun- 
sztuk był tylko swego rodzaju pošredini- 
kiem. Za pośrednictwo zawsze się płaci, 
Jerzy  Wynwicz - Miunsziuk zapłaci kry- 
minałem, A czem odwdzięczy mu się za to 
p. Garbacz? : 

  

PODZIĘKOWANIE 
Serdecznie dziękuję P. Profesorowi Korne- 

łowi Michejdzie za świetnie dokonaną operację. 
Również serdecznie dziękuję P. Profesorowi, 
jak doktorce p. Helenie Maciejewskiej, oraz ca- 
łemu personelowi medycznemu za troskliwą 0- 
piekę podczas pobytu” w klinice chirurgicznej 
po przebytej operacji. 

Wobec pomyślnie przebytej ciężkiej opera- 
cji składam za pośrednictwem redakcji „Słowa” 
pięćdziesiąt złotych na rzecz Biura Opłat Aka- 
demickich USB. 

Antoni Borejko, Wiceprezes Sądu Okręgowego 

Radjo wiseńskia 
PIĄTEK, DNIA 21 KWIETNIA 1933 R. 

12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Komun. meteor. 
11.40: Program dzienny. 14.46: Utwory Men- 
delsohna (płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: 
Komun. Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 15.35: Muzy 
ka z płyt. 16.20: „Zjednoczenie Niemiec* — od 
czyt dla maturzystów. 16.40: „O przeziębie- 
niach wiosennych * — odczyt 17.00: Koncert. 
17.35: Program na sobotę. 18.00: „Odrodzenie 
Państwa Polskiego* — odczyt dla  maturzy- 
stów. 18.20: Odczytywanie wierszy konkurso- 
wych. 19.00: Codzienny odcinek powieściowy. 
19.10: Rozmait. 19.20: Przegląd prasy; roln. 
kraj. i zagr. 19.30: „Co wiemy o reklamie?" 
19.45: Pras. dz. radj. 20.00: Pogad. muzyczna. 

  

  

po-Bernardyński w dniu 21 kwietnia 1983 r. o godzinie 10 ej. 

    

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
ŚWIĘTA... 

Aimosferycznie rzecz biorąc wypadły 
Święta Wielkanocne w; roku bieżącym mo- 
ano nieciekawie! Zamiast obudzoniej ze 
smu zimowego przymody, zamiast ciepła 

słońca, błękitu i zieleni wiosennej, mieli- 

śmy, jakiś irytujący „biały tydzień", zaa- 
nanżowhamiy przez ociągającą się z odejścien: 
jędzę — zimę! Oczywista, że ta miewcze- 

smia: „wyprzedaż resztek” mie zmalazła zwo- 
lenników mawet. śród narciarzy, którzy już 
na dobre pochowali swój sprzęt do mastęp- 
mego sezomni... 

Już to wogóle trzeba przyznać, że 
święta doroczne wiypadły w obu młypadkach 
niesamowicie: .Po Bożem Narodzeniu „na 
mwodzie“ mieliśmy Wielkiamoe nieledwie że 
„na lodzie”! W każdym bądź razie, to mo- 
kry, to suchy nia przemiami śmieg zalegał 
rałz po raz ziemię, przystrajał bielą da- 

chy i komary drzew, a także futra i czap- 
ki przechodni.. 

Nie brakło również — mówiąc językiem 
„Pima“ — i „wiatrów porywistych“ į efek- 
towinej „kmupy* mie mówiące już © розро- 
litym deszczu Który przeplatał swemi 
występami widzięczną całość!.. 

Ludziska nie chcieli wyłłazić i uporczy- 
"wie siedzieli 'w domu, zajadając się bab- 
kami i szynkami, bawiące się kieliszkiem, 
lub tańcząc przy dźwiękach pożyiczonego 
na święta gramofonu... 

To sparaliżowamie nuchu świąteczme- 
go przez miepogodę odbiło się nawet na 
frekwencji 1w/ teatrach i kinach, zato — 

„zwioszczyki'* zarobili, bo kto mógł tylko 
jechał by, mie zamoknąć a tu jeszcze 
najgmoźniejszy konkurent — autobusy — w 
pierwszym dniu święta były nieczynne — 
więc okazja wyjątkowa! 

A jednak, mimo zimmia i niepogody, — 
było coś co dodało ubiegłym świętom po- 
wagi i dostojeństwa, a to dzięki rzadkiemu 
zbiegowi okoliczności tw roku bieżącym cba 
wpzmania: kafolickie i prawosławne świę- 
city Wiielkanoc jednocześnie a  żydow- 
skie, Święta. przypadły: na nasz Wtżelki Ty- 

Wędrując po mieście mocą Wielkiej 
Soboty można było zaobsenmowač jak 
organy katolickich Rezurekcyj przepla- 
tały się z pieśniami i dzwonami prawosła- 
wnych „Świetłych Zautreń" w jeden świe- 
tlisty, alkond... Niektóre cerkiwiie były ilu- 
miniowane lampkami elektrycznemi, zaś w 
trakcie nabożeństw odbywały się proce- 
sje. dokoła świątyń... 

W cukierniach pomniejszych najwięk- 
szem powodzeniem cieszyły się t. zw. — 
bulki świąteczne, matomiast część babek 
i tortów nie znalazła nabywców! Chociaż 
tydzień świąteczny dobiega końca tu i ów- 

dzie widać Jeszcze 'w| oknach wysten owych 
poeztówiki świąteczne, czekoladowe kur 
częta, zajączki i baraniki oraz.. pokmajame 
na ciastka tonty świąteczne!! 

„Przechodzień* 

20.1 5: Koncert symfoniczny z Filharm. Warsz. 
„Pieśniarz powstania listopadowego" — feije- 
ton. , d.c. koncertu. 22.40: Wiad. sportowe, dod. 
'do pras. dz. radj., komun. meteor. 23.00: Mu- 
zyka taneczna. 

  

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 maja r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

nę i dziecko, — i to nie w przenośni, 
bo syna zadusił własnemi rękami. 

Zbrodniarz, ohydny zbrodniarz... Ale 
przecież w kodeksie karnym nie znaj- 
dzie się odpowiedniego artykułu do oskar 
żenia, a zresztą sąd uniewinniłby go ze 
względu na jego niepoczytalność. A pra- 
wo małżeńskie nie znalazłoby powodu do 
unieważnienia małżeństwa... 

Więc — nienormalny? —  warjat? 
Wtedy jakże dziwnie wygląda postępo- 
wanie adwokata, który wiezie tego wa- 
rjata do Szwajcarji pod opieką felczeia, 
daje mu olbrzymi kapitał (o swojem ho- 
norarjum, rzecz jasna, dobrze pamięta!) 
i uważa, iż jest całkowicie wporządku, 
bo radzi warjatowi udać się do lecznicy!. 

Od tysiącleci zna ludzkość alkoholi- 
ków i dotychczas nie znalazła do nich 
właściwego stosunku!... Czy to nie jest 
dziwne i bolesne?.. 

I kim jest Teklunia — tragiczna ofia- 
ra pijaka? Pokora, z jaką znosi ona stra- 

prze- 

śliwego męża, zdolność do najwyższych, 
nadludzkich ofiar, — wszystko to czywi 
z niej świętą. O, tak! Tylko kobieta — 
czysta, anielska — jest zdolna do takie- 
go bezgranicznego poświęcenia się!... 

Ale czy aż taka ofiara była potrzeb- 

na, — była... rozsądna?.. Wyrzekła się 
Teklunia własnego szczęścia, własnej 
'woli, podporządkowała się bez szemra- 
nia swemu mężowi — zbrodniarzowi? 
warjatowi? — zgodziła się na powolną 
śmierć w okropnych męczarniach i stra- 
szliwem pohańbieniu, — ale przecież nie 
tylko ze siebie zrobiła ofiarę, bo na za- 
gładę skazała i swoje dziecko!.. 

Matka, która nie znajduje słowa naj- 

  

lżejszego protestu, choć widzi, że mąz 
łamie życie jej i dziecku, — matka, któ 
ra z litością i miłosnem przebaczeniem 
patrzy na męża, który przepija ostatni 
grosz, przeznaczony na leczenie głuchna- 
cego, wskutek ohydnej choroby dziecka. 
— taka matka za daleko posuwa swoją 
ofiarność i dobroć. 

Kto winien? — rzuca pytanie autor, 
kreśląc tragiczne dzieje rodziny Trzosów. 
Kto? — Czy znajdzie się na to odpo- 
wiedź? Ale szukać tej odpowiedzi trze- 
ba!.. Jan Reytan rzucił przed oczy czy- 
telników strzęp życia, — brudny łach- 
man królewskiego płaszcza... Każe zasta- 
nowić się, zmusza do bołesnych pytań i 
męczącego szukania odpowiedzi. 

Książka niepokoi czytelnika, dener- 
wuje, męczy. Nie jest lekturą „do łóżka”. 
Nie jest jednak ta powieść ani artykułem 
publicystycznym, w szaty literackie przy- 
branym, ani programowo-propagandc- 
wem dziełem  „anty-alkoholowym*, -— 
jest prawie bezpretensjonalnem wyzna- 
niem kogoś, doskonałe autorowi znane- 
go. I dlatego też książka robi tak wielkie 
wrażenie i dlatego osiąga cel dydakty- 
czny, choć napewno nie w tym celu była 
pisana. 
‚ Powieści Reytana można wróżyć wy- 
jątkowe powodzenie. Zasługuje ak ie 
Jest to w dobrem znaczeniu książka sen- 
sacyjna, na którą powinni czytelnicy 
zwrócić baczną uwagę. : 

Przedewszystkiem młedzież uniwersy 
tecka powinna poznać powieść Reytana, 
— poznać i wypowiedzieć się. Tema- 
tów nie zabraknie!.. 

W. Charkiewicz. 

5 i
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Lista obiadėw ofiarowanych na dožywianie 
dzieci w Baranowiczach 

(CYFRY OZNACZAJĄ ILOŚĆ OBIADÓW) 

Gen. Skotnicki Stanisław 70, Gen. Krok- 
Paszkowski Henryk 35, płk. Boruta-Spiechowicz 
Mieczysław20, płk. Chmurowicz Jan 20, Wiłczew 
ski 20, Oskierko 13, Nagurska A. 13, Turski L. 
3, Wojtun St. 3, Grottuz Andrzej 3, Kozłowska 
Alina 3, Reichert Jan Marjan 3, Bulski Henryk 
5, Lanard Jan 3, Wawryka W. 3, Bylino Kazi- 
mierz 10, Karaś Józef 10, Rudobielski Leopołd 
5, Dadaj Stanisław 7, Wołożyński Juljan 7, 
Szpakowski Teodor 10, Olszamowski Michał 10 
N. N. 4, Rosner Ryszard 5, Horodeński 5, Bie- 
niasz-Krzywiec Adolf 10, Jarmolifski 5, Įarmo- 
liński Cz. 5, N. N. 10, Szegidewicz 7, N. N. 4, 
Flachecki Janusz 7, Krasnowski Eug. 4, Wieżek 
R. 4, Lewkiewicz Antoni 10, Rusak Maciej 7, 
Wiśniewski Leon 10, Suchta 10, Lewak 10, Da- 
nowski Kazimierz 7, Jasionowski Kazimierz 7, 
Nazimow K. 44, N. N. 2, Czyžewski A. 10, Mal- 
ler jerzy 13, N. N. 6, Janiczakiewicz Cz. 3, Po- 
lesżczuk Al. 3, Abramczyk M. 4, NN. 1, Czy- 
żewski Gracjan 7, Moczydłowski 1, Bielak Jó- 
zef 3, Morozówna H. 2, Białko T. 7, kom. Ho- 
łówko Władysław 13, podk. Buszkiewicz Fraa- 
ciszek 13, Popławski Edward 3, Chowański 
Marcin 2, Braumański Józef, Kaczmarczyk Fr. 
St. Halina, Babicki Aleksander, Jechanowski 

- Władysław, Około-Kułak Bolesław, Podhajski 
Wincenty, Wierzbicki Mikołaj po 1, Wolica Fr. 
3, Woliński Juljan, Chycki Fr. po 1, Januszkie- 
wicz K. 3, Bogdanowicz Antoni, Hoffman W. 
po 1, Kowalewski Kazimierz 30, Szwed Dymitr 
2, Czyżyk Łukasz, Bakłażec Jan po 6, Lenów 
Bazyli 2, Wikieł jan, Celiński Józef po 4, Pi- 
warski Czesław 10, Soroko Czesław 5, Hurce- 
wicz Edward 3, Pukało Teodor 2, Kluczyński 
Zygmunt, nieczytelne, Galkus Jerzy, Drozd Jan 
po 1, owalczyk Aleksander 10, Suslenikow Wło 
dzimierz, Bojraszewski Jan po 2, Siemieniuk 
Bazyli 10, Nagarnowicz Bołesław, Pietruszkie- 
wicz Stanisław, Dawidzik Andrzej po 4, Kaczyń 
ski Aleksander, Jezierski Edward,  Duklewski 

grodźięhyka 
— ROBOTY MELJORACYJNE W 

'POWIECIE GRODZIEŃSKIM, W. końcu 
Miwietnia r. b. Okręgowy Urząd Ziemski 
w. Białymstoku przystępuje do robót me!l- 
żowacyjnych w następujących wsiach ut. 

powiiatu:  Berszty, Kobele,  Miomgiewicze, 
Hołowacze, Zalesiamy, Hioża,  Koazłowłicze 

i Nietupa. 

Kienowmikiem calošci mobėt wyznaczo- 
my został inż. Zygmiunt Rafalski, któ- 
remu pnzydzielono do (pomocy 5 dozotr- 

ców meljoracyjnych. 
— ZE SPORTU. W dmiu 7 maja t. j. 

w dzień PZPN w Grodnie odbędzie się — 
spotkanie (towanzyskiie między drużynami 
76 p. p. i Malkabi, 

— TEATR MIEJSKI. W. niedzielę t. j. 
23 kmwietmia o godz. 16-tej  „Zwarjowany 
automobilisitia““ — ceny zmiżone. 

Wieczorem o godz. 20.15 ciesząca się 

niemniejszem jpowiodzeniem sztuka Ricce'a 
„Ullica'* zmiżonie. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. — 
;„Dubrenko Michał mamipulując  zapalmi- 
kiem od granatu zmalezionym w obrębie 
koszar 76 p. p. spowodował wybuch. — 
Odłamki zapalmika poszanpały mu prawą 
dłoń, policzek i odenwiany został jedem pa- 
lee ręki. 

Jest to dobna niauka dia innych i pnze- 
stmoga, by mie bawili się znalezioną amu- 
mieją. 
"TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYJYYYYYYYYYYYYYYYYY 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WLOKNIE. 
— KUPUJ] SAMODZIAŁY LNIANE) 
MAA54454454444444444444444444445444442 44423 44 

Dźwiękowe Kino „APOLLO* 
Dominikańska nr. 26. 

    

Wielki program świąteczny 
Egzotyczny film, pochodzący z wyspy Kuby. 

„.. Benita, 
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. 

Ri DOO OAAGr ANA 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

  

Brenislaw po 10, Lifszyc 3, „Transport“, Pasz- 
kiewicz, Lipko S. po 10, Adamowicz Witold 20, 
Morculanis K. 5, Zuchowicki Jakob, Wagarski 
M., Wolgust W. po 10, Korczyc Waclaw 20, 
Berezowicz 4, Bielkiewicz 7, Barettowicz 2, 
Paszkiewicz 1, Zakrzewski A. 4, Jankowska 
A. 1, Abramowicz 3, Szczyglewski 1, Zienowicz 
M. 2, Aleksandrowicz 3, Szachno Wł. 3, Kraw- 
czenia 2, Łukaszenia 2, Klejer 2, NN. 2, .Gó- 
recka |]. 3, Parafjanowicz ]. 10, Zambrzycka 3, 
Oleszkiewicz 3, Goczyńska mecenasowa 33, Po 
dlecki Florjan 10, Maniakowa Zofja 10, Maniak 
Piotr 6, Kruszewski Michał 20, Podczaski Lud- 
wik 10, Epsztejnowa Sz. 8, Pietkiewicz M. 2, 
Czyżewski A. 6, Rogulska W. 2, Jezierski Sta- 
nisiaw 7, Dowżyk Jan 30, Orsa Piotr 5, Gold- 
reg Mendeł 5, Wileńska P. 3, Dubowski D. 5, 
Zejman M. 10, Szwirański Berko 20, Joselewi- 
czówna Sara 5, Szuster Leon 3, Rozenhauz Moj 
żesz 5, Urlański 10, Piekarnia Robotnicza 3, 
Zabłocki M. 5, Zambrzycki Jan, Sawczyński F., 
Wiernikowski Z., Szyłowicki i Pinkusewicz po 
10, Lejman Mejłach 5, Wołochwiański Ch. 7, 
Łapidus D. 10, Kamieniecki A. 10, Kapłan M. 
5, Izykzon G. 10, Bregman G. 10, Kowalewski 
Jan 10, Butrym Józef, Lauren Paweł, Michałow- 
ski Gabrjel, Szydłowski Józef po 1, Jarocki Win 
centy, Zarudzki Włodz. po 3, Jurczyk jerzy 10, 
Zienkiewicz Jan, Dyżurni Ruchu st. B. Pol., 
Marczyk Mikołaj, Bogdziuln Wincenty, Telegraf 
kolej. st. Baranowicze po 10, Bielachowicz A, 
Bcndar K. po 3, „uaško Steran, Czujko Wincea 
ty po 2, Kożucnowski Zygmunt, Krasaczewski 
po 3, Pietruszewski lan, Iżykowski Wł. po 10, 
Zarzycki Stefan 3, Bojar Stefan 10, Gajowiec 
Jan 3, Dziedzice Zygmunt 10, Piotrowski J. 3, 
Wasiński Wł. 10, Ansilewski jan, |aszkan Ja- 
kób po 3, Grzeszak Fr. 10, Popławski Al. 6, 
Banas Celestyn 10, Olszyna |., Tarpiłowski Wł. 
po 6, Bikin jan 10, Górski M. 20. 

nowoqóddzka 
— URZĘDOWIA. W dniu wiczorajszym 

p. wojewoda przyjął p. Szaniawiskiego, 

komisarza 'Wileńsko - Nowogrėdzkiej — 

Iźby Rolniczej, 

-— POSIEDZENIE RADY WOJEW. 
ZW. STRAŻY POŻARNYCH WOJEW. 
NOWOGRÓDZKIEGO. W dniach 22 i 23 

b. m. w Nowogródku odbędzie się posie- 
dzemie Rady Związku Straży [Pożarnych 

Województwa _ Niowiogródzikiego. 

  

   

baranfijuicka 
— PRZYLOT PRZEDSTAWICIELA 

PRASY ANGIELSKIEJ. Przedstawiciel 
prasy angielskiej Dalmer przyleciał sa- 
molotem z Warszawy i wylądował ma 
łotmisku w Baranowiczach 0 godz. 10-tej 

gdzie powitał go prezes powiatowego 
komitetu LOIPP imż. Layman. 

Pam Dalmer przyleciał mia 4 osobowym 
Junikersie, by spotkać inżymierów  amgiel- 
skich, ostatnia wi związku z rmocesem 
wydalonych z Rosji. 

Okazało się, że inżynieramiie będą po- 
wracali (dopiero rw: dniu 21 kwietnia. 

iPilotowiał samolol: p. Pecho. Samolot 
odleciał z Baranowicz do Wilna. 

— OMAL NIE KATASTROFA. — W 
dniu 18 kwietnia: o godz. 18 — szofer Pa- 
szikiewiicz prowiadząc talksówikę miajechał 
na słup telefomiiczny, uszkadzając autodo- + 
możkę. ekikich obrażeń doznali pasaże- 
mowie p.p. Piotrowski i Sychniak unzęd- 
micy Sądu. Wypałdek nastąpił mia skutek 
mozlužnienia sie kieronmicy. 

TRS | 

Uw AGA Szt. Publiczność! 

NASEZOK LETNI 

CALEL NOZ 
sklep manofaktury, jedwabiu i sukna 

ui. Niemiecka 19, tzl. 899 
otrzymała w wielkim wyborze 

| OSTATNIE NOWOŚCI 
materjałów damskich | męskich 

CENY WYJĄTKOWO NISKIE 
Proszę się przekonač.į 

(KS S TESINIO STT OARESZEOROZAC 

OBWIESZCZENIE 

Komommik Sądu Girodkiego w Wilnie 

X rewiru, zamieszkały przy ul. Wiwnul- 

sikiego Nr. 6. m. 28 ma zasadzie ant. 602 

KPC ogłasza, że w. dniu 27-90 Ikwieinia 
1933 r. od godziny 10 zrama w domu — 
przy ul. Wileńskiej Nr. 38 odbędzie się 
licytacji! rtudhomości składających się 

z Radjo odbiomniika, aparatów  idetekitono- 

wych, mikroskopów i innych przedmiotów 
oszacowiamych ma 1820 zł. 

Spis zeczy i szacumek  'tialkowiych przej 
rzamiy być może w dniu licytacji. 

Komomnik Sądowy; Jerzy Fiediaj 

  

LARA LAA GRACZY EO ZATO OREW DIORA TR SR 

  

Parcelacja maj. 

mdwarów - 
ietniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad Jeziorem, rozmailtej wielkości. 

L 
ziaiki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki 

    

reszta ratami 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

bw maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Ё 
      

4) 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Twarze ich były tak blisko, że kiedy 

Zonia odwróciła zlekka głowę, rzęsy jej 
musnęły policzek Józka. Komendantowi 
zrobiło się gorąco. Zarzucił ramię na o- 
parcie bryczki i Zonia, uinie, oparła się 
o to ramię. 3 

Jechali tak jeszcze czas jakiś, milcząc. 
Żołądź patrzył na dziewczynę, a ona 
gdzieś przed siebie, wzdłuż drogi, biegną 

  

cej niezmordowanie ze wzgórza na wzgó | 
rze, z lasu w las. 

Lecz wkońcu, szeroka droga zmęczy 
ła się, zawróciła z gościńca w brzozową 

aleję i wpadła we wrota Lipniowskiego 
dworu, między srebrnolsitne topole, Ha- 
gie i drżące a marcowym wietrze. 

Żołądź otrząsnął się, jakby zbudzony 
ze snu, pomógł Zoni zejść z bryczki i ro- 
zebrać się w dużym przedpokoju, pod 
wieszakiem z rogów jelenich. 

— Przywiezłam gości na wieczerzę, 
papuś, — oświadczyła Zonia, wchodząc 
do ojcowego gabinetu. 

Pan Wołłowicz, podnosząc z fotelu 
swoją wysoką, kościstą postać, zrobił 
minę prźyjemnie ździwioną, Żołądź zau- 
ważył to zaraz i posłał Zoni porozu- 
miewacze spojrzenie. Uśmiechnęła się 
znowu, kącikami ust, jak przed godziną, 
na bryczce. Żołądziowi fala radości za- 
lała serce. To było coś, niby maleńka 
konspiracja między nim i Zonią, ta jej 
niewieścia chytrość, zdemaskowana przez 
niego. A potem, jeszcze, dobry znak — 
ten wybieg, świadczący, że nie jest zbyt 
pewna własnego uroku... że szuka argi- 

MENO AS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

mentow, któreby go przyciągnąć mogły... 
Tymczasem Wołłowicz zapraszał do 

siadania szerokim gestem gościnnego go- 
spodarz.a 

— ślicznie zrobiłaś, Zonieczko, mam 
właśnie parę słów. do pana Józefa... Mó- 
wiłem dziś rano... Chwali się tobie, że 
pamiętasz o sprawach swojego ojca. — 
Jakże się państwo spotkali? 

— W Lachowickiej świetlicy. Jeździ- 
łam tam konno. Zachwycone oczy, któ- 
remi Wołłowicz wpatrywał się nieustan- 
nie w córkę, aż pociemniały z żywego 

niepokojii, 
— Tak daleko! Zmarziaś pewnie, 

dziewczynko! Idž-že prędzej, okryj się 
szalem, masz sine usteczka... A możebyś 
wypiła gorącej herbaty? albo wiej sobie 
kieliszek wiśniaku... na ten raz tobie po- 
zwolę. 

Zonia roześmiała się trochę niecier- 
pliwie. 

— Ależ nie zmarzłam!... naprawdę! 
ani odrobiny! Nie jestem już małem dziec 
kiem, papuś, co to się przeziębia na każ- 
dem skrzyżowaniu dróg. Załatwiajcie, 

panowie, wasze sprawy, pójdę zająć się 
wieczerzą. 

Wołłowicz popatrzył jej -wślad z roz- 
rzewnionym uśmiechem, potem przybrał 
na nowo wyraz uprzejmej powagi. Po- 
wrócił do swego fotela, rozparł się na 
jim wygodnie, splótł palce rąk pod bro- 
dą i założył nogę na nogę. Patrzył uważ- 
nie i życzliwie na siedzącego naprzeciw 

Żołądzia, wyprostowanego na swojem 

ia be PERLA USS WYM ZY 

kupna: część pożyczką długoterminową, 

    

  

N 6 RE W A Ostrobramska 5 J 
    

Ostrobramska 5 K 
Bai 

POD TWOJĄ 
DRAMAT POLSKIEG 

CHLUBA POLSKIEJ PRODUKCJI 

LOTNIKA 
BRODZISZ — BOGDA — WALTER — TRAPSZO — SAMBORSKI — LINDORFÓWNA. Najnowsze — Najwspanialsze — Najpiękaiejsz 
Najnowsze — Najwspanialsze —Najpiękniejsze— Polskie — Arcydzieło — Filmowe!; Początek o godz. 4-€j., w niedziele i święta e go 

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

  

Dziś uroczysta premjeral To czego jeszcze nikt nie wiaziałł Nsjgłosniejszy film dcby obecnej! Wieiki suk- 
ces Kinematograłji produkcji Czeskiej! Nowe ujęcie tematu, daleko odbiegsjącego od zwykłego szablonu 

„(ASNO” EKS 
Zagadka Ssrca i Samienia Ludzkiego. Na 1-szy sesns ceny zniżone. — Nad 

ilmowego + 
AZA 

To miłosny szept ust, przgnących pieszczot kobiecych! 

dźwiękowe. Początek seansów: 4, 6, 8 i 1015 — TYLKO SLA DOROSŁYCH. 

  

S»ies c £ajrzeć! Dziś nieodwołaliie ostatui dzień! Monumentalne arcydzieło o rekordowem powodzeniu 

HELIOS 
i PAN (ZAGLADA RZYMU) 

W CIENIU KRZYŻA 
realizacji króla reżyserów Cecila B. de Milie'a. 

  

Arcydzieło koncert SZEŚCIU 
najwybitniejszych gwiazd: GRETA GARBO 

Joan Grawford, John i Lionel Barrymorowie, Waliace Beery i Lewis Stone 

„LUDZIE W HOTELU" w=g pow. 
Vicki Baum 

  dym wzglądem 

Film ten to największy 
wy:az artyzmu pod każ- 

  

ti 
Wkrėtce w kinie HELI 

51 
  

  

Pm 
tel. 528 —;— 

  

Jutro długooczekiwana premjera! Wielki film współczesnego Egiptu pełen niesamowitościi grozy 

MUMIA: 
W rcli mumji wskrzeszonej do życia niezrównany następca LON GHANEYA—BORYS 
KARLOFF (niezapomniany „Frankenstejn*). Któż to się oprze pokusie ujrzenia „Mumji*? 

„Mumja* podniecała umysły całego Świata i zainteresuje całe Wilao —:— 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

  

Biuro Pośrednictwa Pracy przy 

Wiieńske - Nowogródzkiej izbie 

Lekarskiej 
ogłssza konkurs na possdę lekirza gmir nego 

w Komajsch. — Te'min sklad:nia podsń 

(w Kancełarji Tzby Lskarskiej Wileńska 25 

m 3) upływs z dniem 5 go meja r. b. 
  

  

FRAKCOŚKI PEKSIOSAT WAKACYAY 
pod opieką pani Audiće Wojewódzkiej przy 
uroczych Jeziorach Zielonych w Gulbinach, 

począwszy od 15 czerwca. 
Kuchnia zdrowa, jegody, owoce, mleko 

tylko ód krów, pozostających pod stałą 
opieką d-:ra Glankiewicza. 

Intormacyj zasięgnąć można codziennie 
pomiędzy 12—13 i 20—2l-szą brzy ul. Ar- 
seualskiej 6 m. 12, 

Lubień Wielki 

koło Lwowa 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO 
SIARCZANO-BOROWINOWE 

SEZON KĄPIELOWY 
Od 1 maja do końca września 

W sezonie I-szym i Ill-cim specjalne 
zniżki. 

Woda do picia ze źródła Adolfa dziaia 
skutecznie, w artretyzmie, reumatyzmie, 

zatruciu rtęcią. 

INFORMACYJ UDZIELA ZARZĄD 
ZDROJOWY 

  

  

  

  

NASIONA 
roślin warzywnych oraz kwiatów z es] 

lepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagredzki | 
Wiino, Zswałna 11-a. 

Żądsjcie cenników, | 

  

rzeszna miłość 
egipskiego kapłana) 

  

  

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
ma ogrodzenia 

Wiłao, Zawalas 19 
Z. Kessler “15 

Wysylem także na zamówienia 

  

  
  

| R 
о 

_щ& я Janina 

Ta sia pm  PIOTROWICZ- 
Bi SIuSbe!S URCZENKOWA 

zator Szpit Sawicz 
y skórne, wene- 

i meczopłciowe 
prowadziła się 

twiieńska 34 
H piętro 
przyjmsje 

od 5 — 7 wiecz. 

     

   

tyczne i nioczopłeiowa. ordy: 
Wileńska 3, od 8 — i ch 

1 4 — 8. Tel. 581. 

L.0.P.P 

    

  

        

i autobusem co godzinę, 

miesięcznemi, 

      

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 
  

ui, Mickiewicza 4, m. 2,   Polski sklep mate:jałów piśmienych 

„ELEONORA“ 
Ś to Jańska Nr. 1. 

wszelkie papiery, materjały biurowe, ma- 
larskie, kreślarskie, bilety wizytowe i t.p. 

CENY KONKURENCYJNE. 

  

Kursy Samoch 

| ul. 

Wiieńskie Koncesjonowane 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernacdyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

+ 

     BO Seause 4, 6, 8 t 10,15 

  

DOKTOR 

Zełdewicz 
chor. skórne, wenery - 
czne, narządów moczo- 

wych. 
cd 9 do 1, 5 do 8-- 
wieczorem. ui. Mickie - 

A PAR DA LAA kkk 

DĘBOWE SŁUPY 
Фа ogrodzenia, deskż 

ю jesionowe, lipowe dia 
ROTOR iodzi, wioseł, nart, wo- 

SZĘ PEAK ;siizypj ÓW — Wacław Jano- 
ZZLODSSIĆ DWA wicz Zamkowa 16 m. 3 
kobiece, weneryczne — -- 
arządów . moczowych 

od 12 — 2 iod 4 -6 
Mickiewicza 24 

tel 

šžamechėd 
prawie nowy 

da sorzećannia 
Dowiedzieć się: Dobre 
схуппу 2.-a m. 4, od 
godz. 2 — 4, 

KUPIĘ 

  

Dr. Wolisoi: 
Choroby skórne, wene 
rycznę i moczopłciowe 
Wiieńska 7, tel. 10-87. domek z cgrodem na 

i iu Wilna. — 
wojelnia skrz. 

    

   
DO WYNAJĘCIA = 

MIESZKANIA— 
4 - 5-pokojowe — 24 % = 
wszystkiemi wygoda - =D 

mi. Wilkomierska 5 ės dzierżawienia. Mitkie- 
wicza 15 m 4, 

———' 

    

  

  

  

SE сай 

  

u 

  

POTRZEBNA 
pžuienž* do 2-leiniego 
dziecka, na wyjazd lub 
w Wiłnie, Świadsctwa 
i praktyka wymagane. 
Zgłaszać się 21, 22123 
b. m. cd 2 — 3 hotel 
Georges — Kwiatkow- 
sza, 

sodowe 

  

  

  

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

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”, 

p 
RÓŻE 

KURSY KROJY, 
szycia i robót  ręcz- 
nych. Królewska 5 
11. Nauka solidna za 
dostępną opłatą. 

  

uroczo położony ną   
  

krześle, lekko naprzód podanego, ze ściś- 
niętemi kolanami, jak do zerwania się od- 
razu, na nogi. Począł go pytać o wymk 
inspekcji w Lachowiczach, potem o róż- 
ne inne strażackie sprawy. Żołądź ódpo- 
wiaądał radośnie, bo miał same dobre no- 
winy. Baranowski nie wtrącał się do roz- 
mowy. Wodził oczyma po obrazach na 
ścianie, po książkach w bibljotece, i wzdy 
chał sobie od czasu do cazsu. 

— Panie Józefie, — powiedział wre- 
szcie Wołłowicz, — bardzo cieszę się z 
wyniku inspekcji, a szczególniej z rozwo- 
ju Lachowickiej świetlicy. Ta mała So- 
rokówna, to bardzo dobry nabytek. ja 
także mam niespodziankę, która pana u- 
cieszy. Wstał z fotelu, podszedł do biur- 
ka, wyciągnął z szuflady podłużną żółtą 
kopertę. Na jej widok, Żołądź porwał się, 
jak podrzucony sprężyną, była to bo- 
wiem dobrze znana żółta koperta, w któ- 
rej Wołłowicz stale i niezmiennie prze- 
chowywał strażackie pieniądze, by się 
nigdy nie splątały z jego własnemi. ŻÓł- 
ta koperta, wychylająca się z tajemniczej 
skrytki biurka, wróżyła tedy świeży przy- 
pływ gotówki, której Żołądź był zawsze 
spragniony. 

— Pieniądze, panie prezesie? Tak du 
żo! Całe trzysta złotych! Jakim cudem? 

Wołłowicz cieszył się szczerze rozra- 
dowaniem swego komendanta. 

— Widzi pan? i stary prezes na coś 
się czasem przyda... Ale to żaden sekret. 
Udało mi się namówić powiatowe Koło 
Związku Ziemian na subsydjum dla świe- 
tlic strażackich... W zeszłym tygodniu 
mieliśmy walne zebranie. 

— Jakże pan prezes... ich... tych pa- 
nów... 

— |Jak przekonałem? Ano, nie bez 

    

  

serijas? Nesi 

ia Wydawnictwa „SLOWA“ 

trudności. Wie pan, co zdecydowalo 
rzecz? Udział strażackiego oddziału w 
Rudni w tym pożarze z zeszłego miesią- 
ca... kiedy nasi chłopcy tak dzielnie ra- 
towałi miasteczko... Kojałowicz z mająt- 
ku Rudnia poparł gorąco i pociągnął in- 
nych. Takie wystąpienie Straży ma sto- 
kroć viękcze znaczenie propagandowe, 
niż pańskie uiiłowane marsze i biegi, —- 
zakończył nieco gderającym tonem. 

Żołądź uśmiechał się radośnie: 
— Marsze *akże potrzebne, panie pre- 

zesie. jakże świetnie postawimy  teruz 
nasz Wiosenny! 

Wołłowicz poruszył się niespokojnie. 
— On ma już chyba dosyć, ten pana 

„Wiosenny? od miesiąca wciąż na nie 
go daję i do Starostwa kołacę... Ekwipu- 
nek chyba opłacony? 

— Buty opłacone. 
- N plecaki? 

Żołądź zawahał się na jedno mgnienie 
oka, potem powiedział stanowczo: 

-— Również opłacone. 
— Czegóż więc pan chce jeszcze? Te 

pieniądze, które teraz daję, muszą pójść 
w całości na świetlice, panie Józefie. To 
było intencją ofiarodawców; tak już by: 
powinno. Nam tej intencji nie wolno 
zmieniać na własną rękę. 

— Mybyśmy i tak świetlic nie po- 
krzywdzik... — zaryzykował Żołądź, ale 
Wołłowicz przerwał mu prawie surowo: 

— Nie mogę na ten temat nawet dy- 
skutować. — A potem o jeden ton łagod- 
niej. — Przecie pan z marszem da sobie 
radę. Normalne subsydjum Starostwa w 
tym miesiącu jeszcze . nie wypłacone, a 
przytem Starosta prawie mi obiecał sto 
pięćdziesiąt extra, z resztek budżetowych 
sejmiku, na letnie gry sportowe. Będzie 
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pan miał tej wiosny. pieniędzy do syta... 
frzeba korzystać.. Podobno przyszły rok 
budżetowy zapowiada się o wiele gorzej. 
WołHowicz zakończył rozmowę oficjalną 
i wrócił do roli uprzejmego gospodarza. 
— Gdzież ta Zonia ze swoją wieczerzą? 
Późni się, córuś, — zwrócił się do wcho- 
dzącej, — panowie pewnie bardzo głod- 
ni. Proś nas do stołu. 2 

Zonia przebrała się w domową $и- 
kienkę z jakiegoś bardzo miękkiego, ja- 
snego materjału, która ładnie harmonizo- 
wała z kolorem jej oczu i cery. Żołądź 
uczuł się dumnym z jej ładnego wyglądu, 
jakby mia w tem jakąkolwiek zasługę. 
Choć może i miał? Z czegóż bowiem pły- 
nęła dzisiejsza promienność Zoni? Z ja- 
kiego innego źródła, jeśli nie... { 

Zuchwałe myśli, śmiałe przypuszcze* 
nia trzeba było odłożyć na bok. Wołła- 
wicz, przejmujący się ogromnie swojem 
prezesowaniem w Straży, cały czas przy 
stole utrzymywał rozmowę na tematach 
organizacyjnych. Radość Zoni znudziła 
się i zgasła w pół wieczerzy. Nachmurzo- 
na, a przez to, odrazu, dużo brzydsza, po 
paru nieudanych próbach wejścia do roz- 
mowy, zajęła się Baranowskim. Ale i tu 

nie powiodło się jej wcale; nieszczęsny 

rejonowy, ogłupiały w obcem środowis- 

ku, zdobywał się tylko na krótkie i prze- 
rażone: tak jest, proszę pani, przyczem, 

za każdym razem, podnosił się nieco na 

krześle, co nie dodawało uroku rozmo- 

wie. Wkońcu panna wydęła kapryśnie - 
steczka i powiedziała nadąsanym tonen:: 

— Czy nie mógłbyś pozwolić i mnie 

trochę porozmawiać? Co, papuś? Macie 
panowie jeszcze cały wieczór przed sobą. 

Wołłowicz rzucił jej uśmiech przez 
stół. 

— Już dobrze, córuchno. Zaraz zne- 
wu będziemy dżentelmenami, tylko skoń- 
czymy z tą jazdą do Wilna. Więc pan 
chce jechać... 

— Tak około dwudziestego trzeciegu 
-.piątego. Przebędę w Wilnie jakieś trzv, 
cztery dni.... 

— I zdąży pan wszystko załatwiś? 
Dobrzeby było, potrzebujemy pana nieu- 
stannie tu, na miejscu. Pozwoli pan jesz- 
cze kieliszek wiśniaku? 

— Papuś, ja także wybieram się do 
Wilna około dwudziestego piątego, — о-' 
dezwała się rezolutnie Zonia. — To mu- 
że pojadę pod opieką komendanta? Tak 
będzie wygodniej i przyjemniej. Dobrze? | 

Wołłowicz wydał się, jakby nieprzy- 
jemnie zaskoczony propozycją swej córki | 

— Ty wybierasz się do Wilna? Nic 
o tem nie wiem. Zonia zakręciła się nic- 
cierpliwie na krześle. 

-—Jakto: nie wiesz? jeżdżę co wio- 
sna, mniej więcej o tej porze. Sam nie 
chcesz, żebym ubierała się w powiato- 
wem miasteczku, a teraz, raptem... 

— Ależ, ja nie sprzeciwiam się temu. 
żebyś pojechała. lylko poco panu józe- 
fowi zawracać głowę jakąś opieką? Stry- 
jenka Apolinarowa jedzie w przyszłym 
tygodniu. 

— Ależ ja będę najszczęśliwszy, pa- 
nie prezesie, — porwał się gorąco Żo- 
łądź. 

Wołłowicz spojrzał na niego przelot- 
nie i cokolwiek niechętnie. 

— ]а nie wątpię, panie komendancie. 
(C. d. n.) 

D. C. N. 

Redaktor w/z. Witold TFatarzyński. 
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