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Wywiad Zz p. ministrem Leconem 
Janta-Połczyńskim 

Pozwoli się Pan Minister zapytać, z 

jakiemi rezultatami wrócił z Międzynaro- 

aowej Konferencji Parlamentarnej Han- 

dlowej w Rzymie? 

Zdecydowałem się dopiero w ostat- 

niej chwili na podjęcie się referatu „o od- 

budowie ekonomicznej i finansowej kra- 

jów rolniczych Europy Centralnej i 

Wschodniej”, gdyż pan Senator, a b. mi- 

nister Iwanowski, który pierwotnie miał 

być przedstawicielem powyższej kwestji 

ne Konferencji, z powodu choroby nie 

mógł wyjechać. Ponieważ sprawy „Blo- 

ku Agrarnego“ były mi z czasów mego 

urzędowania dobrze znane, zatem sądzi- 

łem, że bez niewczesnej dufności w so- 

bie, mogę się zgodzić na przedstawienie 

dezyderatów odnośnych na Konferencji. 

Tymczasem okazało się, że to jednak 

nie było tak proste, zważywszy, że cho- 

dziło o konierencję handlową, która do- 

tychczas sprawami polityki agrarnej ni- 

gdy się nie zajmowała i dla której wo- 

bec tego już ich wstawienie na porządek 

dzienny tworzyło coś nowego. Zebranie 

w dodatku nie bylejakie. Dowodzi tego 

chociażby obesłanie ilościowe i jako- 

ściowe konferencji przez poszczególne 

państwa. I tak Francja miała przeszło 

20-tu przedstawicieli, w tem 12-tu by- 

łych ministrów, dyrektora naczelnego 
Kredytu Rolnego, a nawet prezesa Izby 

adwokatów. Inne państwa były mniej 

więcej na tej samej wysokości, chociaż- 

by jugosławja, Rumunja i Czechosło- 

wacja, które miały każde po kilkunastu 

delegatów wybranych, jak się zdaje, z 

elity ekonomicznej swoich krajów. Pol- 

ska natomiast była reprezentowana 

oprócz mnie, tylko jeszcze przez pana 

ministra Gliwica. Była to numerycznie 

najsłabsza obsada któregoś państwa, 

gdyż wręcz niepodobna obstawić dwo- 

ma członkami czterech komisyj, w dodat 
ku referent, który codzień, najpierw w 

komisji, potem w  plenum, a nareszcie 

w komisji uzgadniającej musi wygłaszać 

godzinne referaty i bronić swoich tez, 

niczem innem, jak swoim referatem zaj- 

mować się nie może, a nawet nie jest w 

stanie przez kontakty osobiste zyskać 

poparcie dla przedłożonych dezyderatów, 

czynność może ważniejszą jak wygłasza- 

nie chociażby najbardziej wymownego 

wykładu. Skończyło się wszakże o tyle 

Gobrze, że nareszcie wszystkich 15 tez, 

przedłożonych przeze mnie zostało przy- 

jętych przez zebranie bez zmiany z na- 

stępującą ogólną rezolucją: 
„Uznając, że odbudowa finansowa i еко- 

„nomiczna Europy Środkowej i Wschodniej 

„ima charakter wyjątkowej nagłości i wymaga 

„wysiłku międzynarodowej współpracy, Kon- 
„łerencja poleca Konferencji Monetarnej i Go- 

„Spodarczej w Londynie, by uznała życzenia i 

„wnioski wymienionych państw rolniczych, ja- 
„ko jeden z najważniejszych środków do pod- 

„niesienia całej Europy". 

— Czy bym się w szczegółach mógł 

dowiedzieć na czem polegają tezy „Blo- 

ku Agranego“? 

— Jest ich 15-cie i w ramach kró'- 

kiego wywiadu możnaby się nimi zajmo- 
wać tylko bardzo powierzchownie. Pra- 

sa zawodowo-rolnicza będzie się przy- 

puszczalnie niemi zajmowała obszerniej 

i kto się interesuje temi zagadnieniami, 

znajdzie w niej już szczegółowe rozpa- 

t:ywania. 

— Jak pan minister wogóle ocenia 

znaczenie międzyparlamentarnej konfe- 

rencji? 
— W toaście, który mi przypadł w 

udziale wręcz zaznaczyłem, że jechałem 
symizmem na tę konferencję, 

że skutek praktycz- 

azdów nie odpowiada ogrom- 

siłkowi pracy, włożonemu w 

yiko pięknych, ale 
sezolucyj. Dodałem 

wszakże, 'atego  wygłaszam, 

tak, zdawałoby się, niepochlebne oceny, 
że w toku obrad przekonałem się, że je- 

Gnak atmosfera międzynarodowego zro- 

zumienia się i oceny sytuacji, jest 

czemś bardzo realnem i. stąd wysoce 

wartościowem. Sam fakt niezmiernie bo- 

gatego we wszystkich szczegółach do- 

skonale zorganizowanego przyjęcia do- 

Kišo T 
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wodził jak wysoce chociażby Rząd Wło- 

ski ceni obecność konferencji w Rzymie 

— Czy pan minister miał sposobność 

poza sprawami konferencji mówić także 

o polityce? 

— Przygodne, a zatem amatorskie 

rozmowy o polityce, uważam za jeden z 

największych błędów, które mogą popeł- 
nić niepowołani politycy”. Chociażby 
zatem z samym „Duce'* mówiłem, raczej 

o olbrzymich pracach, które zostały do- 

konane w Italji, np. o osuszeniu bagien 

Pontyńskich, dzieła, do którego od 3-ch 

tysięcy lat zabierali się wszyscy wybit- 
ni władcy Rzymu. Nota bene dzieło to, 

przedstawiające niezmierną wartość so- 

cjalną, jest z pewnością inwestycją defi- 

cytową, tak samo, jak cudowne autostra- 

ay, których siecią jest pokryta cała Italja; 

Turyzm, o który chodziło -w obecnych 

czasach kryzysowych zupełnie zamiera, 

tylko koleje, które zredukowały taryfy o 

70 proc. (!!) są tak przepełnione, że 

przedziały pierwszej klasy są zajęte cza- 

sem przez 8-siem osób, a korytarze tak 

zapchane ludźmi i walizkami, że niepo- 

dobna się godzinami ruszyć z miejsca. 

Przyczynia się do tego przeważnie „An- 

no Santo“ ogłoszone przez Ojca Święte- 

go. 
— Czy pan minister miał możność po- 

za konferencją skorzystać także z możli- 

wości, które daje rok jubileuszowy? 

— Ponieważ wyjechałem już w Wiel- 

ki Piątek, zatem przez pierwszych kilka 

dni mogłem się oddać zupełnie wraże-- 

niom niezatartym, które wynosi się z wi- 

doku chociażby Ojca Świętego. Bije od 

Niego taka moc przekonania, że z naj- 

większą wdzięcznością jej się poddać 

trzeba. Jest to nietylko bardzo wielki 

człowiek, ale zarazem narzędzie łaski bo- 

żej. Na audjencji półprywatnej przypom- 

niawszy sobie, że w roku 1920 byłem 

wiceministrem w Poznaniu, zakończył 

słowami następującemi: „My, którzyśmy 

razem przeżyli takie odmiany losu jak 

zwycięstwo pod Warszawą, kiedy  lu- 

Gziom małej wiary już wszystko zdawa- 

łc się stracone, czy byśmy kiedykolwiek 

mogli wątpić o Opatrzności Boskiej". 

Słowa te tworzą najpiękniejsze moje 

wspomnienie z Rzymu, niech mi Pan po- 

zwoli na nich zakończyć naszą  dzisiej- 

szą rozmowę. 

  

LONDYN PAT. — „Manchester Guardian" 
opublikował wczoraj i dziś dwa kolejne arty- 
kuły na temat podpalenia Reichstagu, w któ- 
rych na podstawie rewelacyjnych danych, po- 
chodzących z kół nacjonalistycznych, przepro- 
wadza dowód, że Reichstag podpalony został 
przez umyślnych emisarjuszy, wysłanych przez 
Goeringa, obecnego ministra Rzeszy. 

„Manchester Guardian" podkreśla, że w dn. 
2r łutego, gdy nastąpiło podpalenie Reichsta 
gu ani Hitler, ani Goering, ani Goebbels nie 
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Diokała Zgromadzenia Narodowego 
POGŁOSKI O KANDYDATURACH. — 

JĘŁY STANOWISK. 
WARSZAWA — (Tel. własny). — 

Fakt zwołania Zgromadzenia Narodowe- 
go w terminie znacznie wcześniejszym, 
aniżeli ogólnie przypuszczano, był dla 
wszystkich wielką niespodzianką. — Na 
tem tle kursowały wczoraj liczne nieraz 
bardzo fantastyczne pogłoski. 

W kołach politycznych i poselskich 
mówiono, że wcześniejszy termin Zgro- 
madzenia Narodowego przemawia za 
tem, że Prezydentem Rzeczypospolitej 
zostanie ponownie prezydent Mościcki, 
znane są bowiem tendencje czynników 
decydujących, ażeby pomiędzy terminem 
wyborów nowego prezydenta a ustąpie- 
niem dotychczasowego był jak najkrót - 
szy okres czasu. Inni znowuż twierdzą, 
że nie jest wykluczona kandydatura o- 
becnego premjera p. Aleksandra Prysto- 
ra. Natomiast według jeszcze innych wer 

  

Kongres gospodarczy w Warszawie 
WARSZAWA (tel. wł.) Sfery kierow 

miecze Bezpartyjnego Bloku od dłuższego 
czasu mosiły się z zamiarem zwiołania do 
Warszawy wielkiego Kongresu Glospodar- 
czego. Obecnie onganizacja tego zjazdu we 
szła w stadjum realnych pmac. Blok Bez- 
partyjny, wychodząc z założenia, że dla 

skutecznego wysiłku rządu w: dziedzinie 
gospodamczej konieczne jest powołanie dło 
współpracy jakmajszenszych warstw ispo- 
łecznych, pragnie ażeby Konigres ten po- 
informował zaintieresąwane czynniki o 

Odnalezienie części skradzionej monstrancji 
WARSZAWA (Tel. własny), — Wczoraj 

późnym wieczorem około. ul.  Bonifraterskiej 
znaleziono trzecią część skradzionej monstran- 
cji z kościoła Najświętszej Marji Panny na 
Nowem Mieście. 

Podobnie jak i dwie poprzednie części od 

  

Dzisiejszy numer zawiera 20 stron 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
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TELEGRAMY 
ŻYCZENIA 0.0. FRANCISZKANÓW 
DLA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

I JAPONII 
WARSZAWA (tel. mt) Sekretarjai 

Marszalka Piłsudskiego otrzymał list z 
Nagassaki, od polskich 00. Franciszkanów 

   

      
  

Tendencja na giełdach 
europejskich 

WARSZAWA PAT. — Na europejskich giel 
3 dach pieniężnych panuje dzisiaj naogół tenden 

KLUBY SEJMOWE JESZCZE NIE ZA- cja spokojna. Zarówno dolar jak i funt szterl. 
wykazywały dziś nieznaczne ae” kursu w 

я z RR „, stosunku do notowań wczorajszych — przy- 
z: ma być o w ostatniej chwili czem, funt nieco zniżkował a dolar minimalnie 
zgłoszona kandy: a całkiem nowej 0- zwyžkowal E ; ЕЕ ор оаа ь й 
sobistości, dotąd nieznanej. Notowania giełdowe w godzinach popołud- Z cioa 

Co się tyczy stanowiska klubów opo- "iWYCh kształtowały się jak następuje: : 0: Fretnzzacka RAA Ю 
- Е W Zurychu notowano Londyn 17,765, — Marszałkowi życzenia z okazji Jego Imic- 

zycyjnych, to kluby te powezmą decyzję (wczoraj 17.77), zaś Nowy York 7.40 (wczo- min w dniu 19 marca br, 
podczas obrad, które mają się odbyć w raj 4.68). 4 MINISTER BECK W GDYNI 
ciągu przyszłego tygodnia. jedynie chrze _ W Paryżu notowano Londyn 87,25 (wczo- 
ścijańska demokracja określiła już swoje "i 87,50), a Nowy York 23 — : GDYNIA. PAT. — W dniu 27 bm. o @. 
negatywne stanowisko wobec Zgroma - „ „N%,giełdzie londyńskiej ostatnie notowania 13 tej przybył do Gdyni samolotem p. mi- z godziny 13-ej wykazują nieco większą zniż- _. > ż, 
dzenia Narodowego. kę funta szterlinga w stosunku do dewiz zagra TiSter Beck z małżonką. Samolot wylącdo- 

i ° = | skr Ri i, gdzie p. ministro W związku z doręczeniem marszałko- nicznych. 1 funt notowano przy wpłatach na Wał na lotnisku mt Rumaji, . 
wi Sejmu rozporządzenia Pana Prezyden Nowy York 3,7475 (wczoraj 3,7975), na Pa powiliali: a ZA komisarz sk 
ta o zwołaniu Zgromadzenia Narodowe- ryż 86.71, (wczoraj 87,53), na Szwajcarję — dowy wi Gdyni OL, ienowmik 7 inž. 

i т ? 17.675 (wczoraj 17,84). Ryszkiewicz i nacz. wydz. bezpieczeństwa 
go na dzień 8-go Maja marszałek Śwital Oficjalne notowania na giełdzie warszaw- p. Szachowski. IP. minister Beck zatrzy- 
ski, jako przewodniczący Zgromadzenia skiej wynosiły: Londyn 30.55 do 30.60, Nowy mał się w apartamemtach komisarza rząito 
wyznaczył posiedzenie na godzinę 11-tą: York czek 8,10, kabel 8,12. wego i zabawi na wybnzeżu do jutra. 
przed południem. W końcu bieżącego ty _ pPRZEDGIEŁDA W WARSZAWIE 71 OKRĘTÓW W PORCIE GDYŃSKIM 
godnia kancelarja sejmowa przystępuje ° : 
do wysyłania zawiadomień do wszyst- WARSZAWA PAT. — Przedgiełda. Dolary GDYNIA. PAT. — W porcie gdyńskim 

kich członków Zgromadzenia. 8,12 (w godzinach rannych) i 8,10 w żąda- znajduje się 71 jednostek wodnej komuni- 
niu, 8,08 w płaceniu (po godzinie Il-ej). — jacji, Jest to rekord ficzebny, dotychczas 
Złote „dolary 9,25. Ruble 4.85 — 4.86. —Bank nienotowamy. 

HO ZA A GDYNIA. PAŃ. — W dniu 27 bm. o 
DOLAR W ŁODZI godzinie 12,30 przybył do portu w. Gdyni 

= > staltek „Polonia“, przywożąc uczestników 
ŁÓDŹ PAT. — Dzięki wiadomościom, ©- wycjeczki „Po słońce do Afryki", Statek 

trzymanym z zagranicy, kurs dolara notowa- Trowitgli przedstawiciele władz z konii- 
noz R pod szaakieg Reis sa sarzem rządu Sokołem ma czele. W chwili 

Kongres odbędzie się w Warszawie i mi, nojowano dar 810 -> 816, Podaż mate. gdy statek wpłynął do poru, orkiestra o- 
potrwa 'tmzy dmi. iPienwisze dwa dni prac piąłu była w ym ciągu dostateczna, zapo- degrała hymn marodowy. Uczestnicy wy- 
kongresu ečybaro seni obradom = trzebowanie średnie. ai wtymażają się o jej organizacji z 
marmym i isy nym, w: trzecim zaś dmiu wielkim entuzjazmem. 

zostaną przeprowadzone wymiki obrad (w PCO POLSKA PRÓGE POBICIA RE 
klubach wegjonalmych. Kongres odbędzie  wARSZAWA PAT. — Dziś po południu SODU 
się w majbliższych tygodniach, a więc jesz gojąr poprawił jeszcze nieco swój kurs w o WARSZAIWIA. PAT. — W dniu 27 bm. 
cze pnzed świałtową konferencją goSpo- sunku do notowań rannych i południowych.-— O godzinie 5-tej rano wystartował do Lyo- 
darczą. Natomiast funt szterling zniżkował w silniej. mu na samolocie turystycznym RWD—5 

szym stopniu do południa. kpt. Skarżyński, który ma zamiar podjąć 
W Warszawie w godzinach wieczornych próbę pobicia rekordu długości lotu w, li- 

płacono za jeden dolar w obr. pryw. 8,12, a nji prośtej bez lądowania dla samolstów 

za funt — 30.60. turystycznych II-giej kategorji. Decyzję 
= - i eo do terminu lotu podejmie 

kpt. Skamżyński po przybyciu do Lyonu, 
Likwidacja komunistów w zależności od warunków atmosferycz- 

we Lwowie mych. Kpt. Skarżyński wystartuje pd 
LWÓW, PAT. — Organy policji w Sa- Parwami Aeroklubu Rzeczypospolitej Pol- 

moku przeprowadziły w nocy z 26 na 27 Kiel. 
kwietnia Tikiwiidację miejscowego podokrę- _ POWRÓT LOTNIKÓW POLSKICH 
gu komunistycznego. Aresztowano Teodo- KRAKÓW. PAT. — W: dniu 27 bm. o 

  

wysiłkach dotychczasowych prac rządu w 

dziedzinie gospodarczej. 

—=0-0-05—— 

łamki monstrancji ukryte były niegłęboko w 
Memi. Znalazła je jakaś kobieta  nazwiskieni 
A. Trasa, nigdzie nie meldowana. W momen- 
cie gdy kobieta ta wygrzebywała szczątki mon 
strancji, nadszedł policjant, który odrazu zor- 
jentował się, że sa to części monstrancji. 

u a Н e Ha hd Aion z CA ы 6 1 s . 

Antyżydowskie wystąpienia OUN. pod Lwowem. ss so vżesae Serodzieną w sżmie wer a Zędącna 1145 avadavai na locka 0; 
LWÓW. PAT. — Na terenie powiatu 

sokalskiego w miejscowości Spasów do- 

szło do zajść antyżydowskich, wywołanych 

przez członków U. O. N. (objednamie ukra- 
ińskieh nacjonalistów), którzy w. liczbie 

10 zdemolowali okna, szyld i ganek u kup- 

ca Mamkusa Gleinsteina. Płostenunikowy. po 
ticji państwowej, patrolujący iw tej okoli- 

cy, intenwenjował matychmiast. Jeden z 
mapastiniików, który stajwił czyminy opór, 

został ranny. Tej samej mocy wybito i zde- 

molowamo okinia w Sklepach Mejera Safta 

w Łmezycach, Chaima Silbera w. Pierwia- 

wyjechali z Berlina, mimo kampanji wyborczej 
— lecz przebywali w stolicy w oczekiwaniu 
pożaru. Reichstag połączony jest z mieszkaniem 
prezydenta parlamentu Goeringa chodnikiem 
podziemnym. Przez ten chodnik emisarjusze 
Goeringa mieli wejść do Reichstagu. Każdy z 
nich ubrany po cywilnemu zajął posterunek-— 
W ciągu kilku minut podrzucili oni dostateczną 
ilość materjałów palnych i następnie wycofali 
się z powrotem przez chodnik podziemny do 
mieszkania Goeringa, gdzie znowu włożyli bru 
  

Reorganizacja oddziałów wojsk. w Niemczech 
BERLIN PAT. — „Vossische Ztg.“ 

donosi, że po podporządkowaniu Stahl- 
ję motki a kierownictwu kancie- 

rza należy oczekiwać następują- 
cego podziału podległyń»: organizacyj: 

M 

Ształety ochronne (S.S.) pod prze- 
wodnictwem Himmlera; oddziały sztur - 
mowe (S. A.) z szefem sztabu Roehmem 
na czele; Stahlhelm (S. T.) pod kierow- 
nictwem ministra Seldtego. 

Katolicka akcja na wschodzie 
У W SPRAWIE POLACZENIA KOsCIOLOW CHRZEšCIJANSKICH 

CITTA DEL VATICANO. PAT. —Rozpo- 

czął obrady pierwszy zjazd włoski zorganizo- 

wany przez stowarzyszenie katolickie dla ce- 

lów akcji na wschodzie chrześcijańskim. 
Zjazd omówi kwestję stosunków poiniędzy Ko 

ściołem rzymsko - katolickim a schizmatykami 
i rozpocznie działalność celem konkretnego 
podjęcia prac, zmierzających do zrealizowania 
połączenia kościołów chrześcijańskich. 

Groźna sytuacja na kolei wsch -chińskiej 
MOSKWA PAT. — Sytuacja na kolei wsch.- 

chińskiej zaczyna przybierać coraz groźniejszy 
charakter. Moskiewskim korespondentom zagra 
nicznym rozesłano komunikat, donoszący, że 
wedłe miarodajnych informacyj z Chabarow- 
ska kierownictwo interesów strony mandżur- 
skiej na kolei wschodnio - chińskiej powierzo- 
= konsulowi generalnemu Japonji w Charbi- 

Ue. 

Samowolne przerwanie komunikacji pomię- 
dzy kolejami zabajkałską a wschodnio - chiń- 

ską miało się odbyć wedle jego ścisłych wska- 
zówek. Japońskie koła w Mandżurji ułożyły i 
przedstawiły do zatwierdzenia sztabowi armji 
kwantuńskiej cały plan działania na kolei 
wschodnio - chińskiej, mający na celu pogwał- 
cenie uprawnień rządu sowieckiego na kolei ce 
lem całkowitego wyparcia Sowietów z kolei 
wschodnio - chińskiej i owładnięcia nią przez 
Japończyków pod pozorem przekazania jej pań 
stwu mandżurskiemu, 

  

Sensacyjne rewelacje o podpaleniu Reichstagu 
„Manchester Guardian" oskarża Goeringa.— Protest rządu niemieckiego głównej, Po. dłuższej: debacie. prezydjum 

pewnego adwokata, Uciekający komuniś- 
tyczach, Salomona Silbenia w Królikowi- ci porzucili 2 cyklostyle i większą ilość u- 

czach oraz Wałdmana Fisza w Horbkowie. Sa Z 2 jeszcze kilka osób, któ 
sA r rych naawi iai trzymają iw ttajem- -_W związku a tent zajściami władze PO- ay ze względu na toczące się Śledztwo. 

licyjne wszczęły dochodzenia, które dopno- : Anas = 3 У 
wadziły do ujęcia wszystkich 10 sprawców Strajk w hucie „Bismarck“ — 5& п 469 ei : MS 
wraz z dowodami rzeczowemi. Na ulot- KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — Dzis dowski. Lotnicy startują do Warszany: o- 
kach U. O. N., skonfiskowaniych przez po- o godz. 10 rano wybuchł częściowy strajk koło godziny 13tej i przypuszczalnie przy- 
licję, widnieje znak swastyki hitlerow- m hucie „Bismarka*, Strajkowało ma 1- bedą tam około 4-tej. skiej. P nie: sprawiówi. zaj aż Ku 270 robotników. rurkwoni i ma LEKARZE ŻYDZI UCIEKAJĄ 
ścia zostały zlikwidowane. Władze bezpie- B ik. "2 tnaijku jest wypowiedze- DO LITWY 

czeństwa _ imterwenjowały matychmiast, —000= 3 'KRÓLEWIEC. PAT. = Głośni lekamze: Ze 

kładąc kres dalszym zajściom. o R) = Meyer aż rządu Mitewskiego => Obrady rozbrojeniowe prośbę o zasolenie wa oiedleie się = 
s Kłajpedzie i na wykonywanie tam prakty- 

„w Genewie Mi lekarskiej. Jak donosi prasa litewska, 
GENEWĄ PAT. — W dniu dzisiej. Szereg lekarzy w Królewcu, mieście słyną- 

Szym zebrało się prezydjum konierencji 
rozbrojeniowej celem powzięcia decyzji 

cem jalko wiażay ośrodek „Zu 

do p dalszych prac komisji 

wracający z meetjmgu lotniczego w Sofji. 
na tnzech aparatach: 'PZL—19 z kpt. Kro- 
pińskim i p. Mościckim z Pozmania, PWS 
—12 z por. Orłowskim i R=12 z mjr. 
Chrameem i kpt. Lewoniewskim. Maszyny 

mierza również opuścić to miasto. 

ANTYNIEMIECKI WIEC ŻYDÓW 
KOWIEŃSKICH 

postanowiło zaproponować komisji głów _ KRÓLEWIEC PAT. — Jak domoszą z 
nej odroczenie dyskusji nad częścią pier- e o tam. "=: JJ A 
wszą at: ielskiego rojekti d į; ski przeciw Niemcom łem: „Na- 

ie o R szai odpowiedź hitlenowcom*, na którym 
potępione zostały gwałty hitleroweów ©- 
raz powzięto ostre rezolucje, wreszcie po- 
rwiołanb do Życia Specjalną komisję, dla 
zorgamizowamią miemieckich towarów i 

natne mundury hitlerowskie i odeszli. — We 
wnątrz pozostawiono tylko van der Luebbego, 
zaopatrzonego w paszport holenderski, broszu — * Е 2 у 
ry komunistyczne, szereg własnych fotografij i dotyczącą bezpieczeństwa i rozpoczęcie 
kartę przynależności do holenderskiej grupy ko pierwszego czytania części drugiej, do- 
munistycznej. = tyczącej rozbrojenia. 

„Manchester Guardian“ twierdzi dalej, że Jednocześnie prezydjum zażądało od pod, jakoby podpalenie Reichstagu miało komitetu Gdywów Frzyśpledeckia prac i yć dziełem komunistów, okazały się niewy ; stanowiło ż : filmów. starczające. 0 ieskos, ae, podkomitet, do ktėte-: ZAKOŃCZENIE STRAJKU GŁO- 
_ Sędzia, który badał tę sprawę, miał odmó = zie zostały propozycje, dotyczą DOWEGO 

wić sporządzenia aktu oskarżenia w myśl ży Ce określenia i stwierdzenia agresji, — , MORAWSKA OSTRAWA. PAT. — czenia rządu, uważając, że sprawa ta jest zbyt zajmie się także sprawą układów regjo- Strajk sh szy wiemy naciągnięta, aby można bylo ją prowadzić w nalnych o wzajemnej pomocy. chej KZ az > nikas = > 
RR powodzemiem. Górnicy w: liczbie 130 osób, 

drodze otwartego przewodu sądowego. 

LONDYN PAT. — Ambasador niemiecki Briem 2 A 
von Hoesch na podstawie instrukcyj otrzyma za Ь oc Н №№№Ъ…Ёіт“№№ Шшцщащ 
nych z Berlina, złożył dziś ministrowi spraw kopalni do opuszczenia szybu, nie uzyskaw 
zagranicznych Simonowi protest przeciwko ar szy zapewmienia spełnienia ich postulatów. 
tykułom „„Manchester Guardian", oświadczając Sześciu górników) zostało. aresztowanych. 
że zarzuty stawiane Hitlerowi i ministrom Zarząd kopalni zapowiada Iiczne zwolniie- 
niemieckim, są bez precedensów w historji jego z prezydentem Rooseveltem okazały "2 WŚród górników, którzy brali udział w 
= się o wiele większe, miż przypuszczał, — =tradku. 

Chociaż nie przyjęto żadmych zobowiązań _ KAMIENIAMI W SZYBY POCIĄGU 
Czy Reichswehra wierna formalnych, dokonano jednak pożytecme- MORAWSKA OSTRAWA PAT. 

go й я Na odcinku kolejowym. Piotrowice - Bogu- 
jest Hindenburgowi ‚ 2 kų korespomdenci pism min został wczoraj warszawski pociąg poś- 

WIEDEŃ PAT. — „Arbelter Ztg:* donosi z c zmeuskich, ustalono podołmo wspólny pieszny Nr. 151 obrzucony kamieniami. 
Berlina, że w ostatnich dniach odbyła się w 

i z - amerykański na świato- 
е R wej eremcji ekonomicznej, ico oznacza- iwania  żandar- 

ministerstwie Reichswehry konferencja, na któ qoby powrół: do goldstamdantu oraz między za as ads mok zaszedł 
rej generałowie zapewnili ministra Reichswehry namodową stabilizację walut. Mac Donald wczoraj także w okolicach Przerowa, 
Blomberga, że będą nadal słuchali tylko Hin- powraca do Amglji z obietnicą morator- gdzie ostrzeliwano pociąg pośpieszny. idą- 
denburga. Takie same zapewnienie złożył wyż jum dla spłaty raty czerwcowej włraz z cy do Brna. 
szy korpus oficerski. Natomiast nie tak optymi Nowem. sprecyzowamiem zapewnienia osta- 1 stycznie brzmiały relacje co do żołnierzy i pod ©ecznego uregulowamia całokształtu zaga- A CEE 3 

oficerów. Rozkazy Hindenburga — zaznacza "nienia długów. ać Ę я ARESZT. * ‚ — Z Moldaswji do- cziennik — będą przez Reichswehrę jeszcze ESET NST URNATT S S TRACES ODZYWA. A aaui T as katastro- 

Sziś wykonywane. Czy jednak możliwe to bę pawiĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEK falne rozmiary. ae zeewóżone jest dzie za miesiąc, nie jest pewne. Narodówi so- ON 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK miasto Vaslui, gdzie woda dokonała już 
cjaliści twierdzą, że oświadczenia lojalności ze UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIŁ wielkiego zniszczenia, pozbawiając tysią- 
strony generałów nie należy brać na serjo, — QGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKt ce ludności dachu mad głową. Komunika- 
gdyż z 42 generałów Reichswehry więcej niż Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- cja wi wielu miejscowościach jest przer- 
połowa oświadcza się za Hitlerem. ŻLICZE"! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. wama, Miasto jest zupelnie odcięte od 
S TORJUM POD WILNEM. świata. 

Mac Donald o rozmowach 
waszyngtońskich 

PARYŻ. PAT. — Mae Donald, opusz- 
czając Stamy Zjednoczone, oświadczył 
przedstawicielom prasy, że mymiki rozmów 
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SILVA RERUM 
SZTUKA KULINARNA A MEDYCYNA. 
— CZOSNEK — ŹRÓDŁO ŻYCIA I 
ZDROWIA. — KURACJA NAFTALINO- 
WA U LITERATÓW WILEŃSKICH 
Czem i jak się ma człowiek odży- 

wiać, żeby zawsze być młodym, zdro- 
wym i rzeźkim — któż to dokładnie po- 
wie?.. Zawsze panuje jakaś moda. Co 
przez naszych dziadów było uważane nie 
mal za truciznę, — przez nas jest trakto- 
wana, jako środek cudowny, a przez na- 
sze dzieci będzie uznane za coś bez war- 
tości. Zapanowała ostatnio moda na wi- 
taminy, — dziś już coraz powabniej za- 
czyna wyglądać przysmak nad przysma- 
ki: czosnek!.. 

Kurjer Poranny (111) pisze: 
Czosnek jako przyprawa kulinarna, doda- 

tek do potraw jest bardzo rozpowszechniony 
w południowej Europie, a u nas u ludności ży- 
dowskiej, dla której jest jednym z czynników 
przeciwdziałającym wymieraniu tej ludności w 
miastach. 

  

Słusznie: przyprawa popularna, a w 
obecnych czasach szczególnie aktualna, 
bo antyhitlerowska. Czosnek jednak jest 
doskonałym środkiem odżywczym i lecz 
niczym. 

Już w głębokiej starożytności czosnek był 
stosowany jako środek leczniczy i leczniczo- 
zapobiegawczy. W Egipcie obficie nim — Каг- 
miono robotników przy budowie piramid dla 
zabezpieczenia ich od chorób zakaźnych. Leczył 
mim Hipokrates. Czosnek był bardzo lubianym 
środkiem leczniczym przez Hellenów i Rzy- 
mian. 

W czasach późniejszych stosował go Pa- 
racełsus przy leczeniu dżumy. W starych ziel- 
nikach polskich XVII wieku przypisują czosnko 
wi bardzo obszerne działanie lecznicze. Przy 
pojawieniu się cholery azjatyckiej w Europie 
czosnek był stosowany jako środek leczniczy, 
a głównie jako zapobiegawczy. 

Żywy i namięfny temperament południo- 
wych Francuzów i Gaskończyków powszech- 
nie jest przypisywany bardzo rozpowszechnio- 
nemu w tych okolicach spożywaniu czosnku 
w znacznych ilościach. To samo się odnosi i 
do Arabów północnej Afryki. Bardzo często 
spotykane na wschodzie wypadki długowiecz- 
ności, przekraczającej częstokroć setkę lat, przy 
pisują działaniu spożycia czosnku. 

Cóż to za cudowna rzecz ten czosnek: 
żedna człowieka dżuma i cholera nie 
weżmie, temperament będzie miał ogni- 
sty, żyć zaś będzie ze sto lat!.. 

W ostatnich kilku latach medycyna nowo- 
czesna zwróciła uwagę na lecznicze własności 
czosnku, który dotąd w wielu krajach i tak- 
że u nas w Polsce był i jest bardzo rozpow- 
szechnionym lekiem ludowym. Działanie czosn- 
ku przy różnych chorobach poddano  dokład- 
nym obserwacjom klinicznym w szpitalach, 
oraz zbadano analitycznie skład czosnku i od- 
działywanie lecznicze poszczególnych jego skła 
dników. Głównym składnikiem leczniczo-czyn- 
nym jest olejek lotny czosnkowy, który zawie- 
ra około 15 proc. organicznie związanej siar- 
ki. Ogólnie w lecznictwie czosnek ma zasto- 
sowanie bardzo obszerne. Preperaty czosnku 
są specyficznym lekiem przeciwko grypie. Sto- 
suje się czosnek z pożytkiem przy różnych 
cierpieniach przewodu pokarmowego, przy cho 
robach płuc, jak to przewlekłe zapalenie oskrze 
li, gruźlica i t.p. Czosnek posiada także bar- 
dzo wybitne działanie antyseptyczne i czer- 
wiopędne, lecz najważniejsze w lecznictwie za- 
stosowanie ma on przy leczeniu sklerozy. W 
ostatnim wypadku czosnek bardzo powoli i 
stopniowo rozszerza naczynia krwionośne, oraz 
znacznie obniża ciśnienie krwi. Dłuższe odpo- 
wiednio umiejętnie stosowane użycie prepara- 
tów czosnkowych może zupełnie usunąć skle- 
rozę. 

Panie i panowie!.. Zajadajmy czo- 
snek!.. Nie zwracajmy uwagi na to, że 
teki sposób kuracji będzie. zwalczany 
przez literatów wileńskich, którzy popie- 
rają... naftalinę!.. 

Na ostatniej „środzie* poczęstowano 
gości ciastkami z naftaliną. Dlaczego z 
naftaliną? No bo to zdrowo, smacznie i 
oszczędnie. Ciastka, które nie zostały zje 
dzone przez niedźwiedzie smorgońskie 
na otwarciu „Smorgonji*, po przesypa- 
niu naftaliną i przechowaniu w kufrze 
w ciągu miesiąca, podano naszym wie- 
szczom i ich drogim gościom!... 

Niedźwiedzie smorgońskie!.. Do was 
mamy żal śmiertelny! 
niedźwiedzie apetyty?... 

Zlitujcie się!.. Zjadajcie wszystko, co 
wam dają, bo z jakiej racji ktoś ma po- 
kutować za wasz brak apetytu?.. 

Lector 

Gdzież są wasze 

  

  

PROPAGUJĘ 

KOMPROMIS CZY KOMPROMITACJA 
OBRONY 

W nałurze adwokata leży szukanie kom 
promisów. Linja wytyczona przez obnonę 
w procesie, choćby nawet efektowna i po- 
rywająca, załamuje się już zazwyczaj w 
ostatniej niemal chwili przed: zamknięciem 
postępowania, dowiodowego, dla uzyskania 
(korzystniejszej sytuacji dla oskarżomego, 
dla wyżebrania od trybunału  dodartikio- 
wych pytań do przysięgłych, dla otwarcia 
dnobnej choćby funtki do wymoku uwalnia- 
jącego. 

Przez cały czas procesu zaklinała się 
Gorgoniowa ma wszystko eo Śmiięte, że żest 
miewinno. Dopomagali jej w tem obrońcy 
ma Sali sądowej i grono entuzjasiek poza 
salłą sądową. Gdy; zapytano Gorgonową, 
a potem obronę, czy podejrzewa kogoś z 
domowników willi bnzuchowiekiej o popel- 
mienie zbrodni, Glorgonowa prosto edpo- 
sliadziata: „Nie“. Obroma data odpowiedź 
mymijającą. Dziś, gdy zegar pnocesowy 
wskazywał 5 minut przed 12-tą, z przysło- 
wiowej „ostrożności zawodowej”, która 
eschuje wszystkich adwokatów, postawio- 
mo nadspodziewanie Spramę nia zupełnie 
mowym grumcie: Jeśli Gorgonowa popeł- 
niła zbrodnię, (to uczyniła to w stanie za- 
mmoczenia epileptycznego. 

To jedno słowo „jeśli”, wypowiedziame 

przez adw. Axera ma dzisiejszej rozprawie, 

to dopuszczenie pnzez obronę samej myśli, 
że jednak Gorgonowa może być sprawczy- 

nią zbrodni: — to największa sensacja dzi- 
siejszej miespełna godzinę trwiającej roz- 
prawy. Entuzjastki Gorgonowej uważają 
ten kompromis adwokiatów za komprom- 

tację. Pani Elga Kem mie posiada się z 
oburzenia. W kuluamach grzmi i pioruny 
ciska ma obrońców, jak można było tak ze- 
psuć cały efekt ostatnich dni, jak możma 
się było tak załamać, jak możma było zy 
chwiać jej głębokiem przekonaniem, że 
Gorgomowa jest miewimna! 

— Proszę pana, — tłumaczy mi w ku- 
luarach jeden z obrońców — obrona nie 
mogła grać va ibanque. Chodzi mie o zasa- 
dę, chodzi o wolność pomiiewieranej kobie- 
ty, chodzi o to, by niezdecydowiamy sędzia 
przysięgły mógł zgodnie z sumieniem po- 
wiedzieć: Chociaż zabiła, jednak jest nie- 
winmia, bo mie wiedziała, eo czyni. 

P m jednekć opińja, że. dziedej 

posunięcie obrony było taktycznie bamdzo 
zręczne. Trybumał zaś, a  przedewszyst- 
kiem przewodniczący dr. Jemdl, okazał ta- 
kie maksimum wywozumienia i lojalności, 
że matychmiast po wysunięciu tej reweila- 
cyjniej koncepcji. ze stromy obrońców, wsta- 
wiił stosowne pyłtanie ewenltualme idla ławy 
przysięgłych, to pytanie, które może zde- 
eydować o wymoku uwalniającym. 

NIEPRAWDZIWA HISTORJA O ZŁA- 
MANEJ RĄCZCE 

Zreferujmy jednak przebieg niezwykie 
sensacyjnej rozprawy. — Po wejściu try- 
bunalu przewiodniczący oznajmia: „W! za- 
łatwieniu mekwizycji w Warszawie, został 
przestuchany Henryk Ziamemba pod przy- 
sięgą i zeznał co następuje: „Stwieńdzam 
kategorycznie, że nieprawdą jest, jakoby 
maittka Romusi kiedykolwiek złamała jej 
rączkę. Wersja o złamaniu rączki: powsta 
ła prawidopodobmie z lttego powodu, że w 
moku 1930 we Lwowie, w miojem mieszka- 
miu pani Gongonowia, bawiąc się z Romu- 
sią, za, silnie pociągnęła ją za rękę. Dziec- 
ko wówczas zaczęło płakać, że ją boli rącz 
ika. Wówczas natychmiast pani Gorgonowa 
mdała się z Romusią do lekarza, który 
stwliendził |brak jakiegokolwiek uszkodze- 
nia, a po powrocie do domu dziecko mie 
skarżyło się więcej ma ból ręki, a jak po- 
dała pani: Gorgonowa, dziecko już w. ga- 
bimecie tekarza na ból ręki nie skarżyło 
sig“. 

„Wobec tego oświadczenia  Świadkcu 
Henryika Zaremby, sąd warszawski ;posta- 
miowił mie poddawać Romusi oględzinom le 
kamzy, sądowych, a przedęwszystkiem pnze- 
świetlamiu promieniami Roentgena. 

Przewodniczący mówi dalej: „Czy wc- 
bec tego panowie, a specjalnie obrona, do- 
majgają się jeszcze przesłuchania p. Kur- 
czyńskiego ?** 

Adw. Ettinger: Nie. 

(Pnzewiadmiczący zapytuje strony, czy 
mają jeszcze jakieś wmioski domodowe. 

CHWISTKA 
2. RADOŚĆ ŻYCIA 

Mój warszawski przyjaciel 
dział mi następującą historję: 

| — Siedziałem w restauracji. Wypi- 
łem kilka kieliszków. Opodal przy stoli- 
ku zabawiało się towarzystwo, z pośród 
którego jeden pan był moim znajomym. 
W pewnej chwili podszedł do mnie, nie- 
co chwiejnie, i prosił, abym przepił z 
nim. Co robić? Człowiek zawiany: trud- 
no odmówić. Wypiliśmy po kieliszku. 
Odrazu wezbrała w nim czułość. Wido-- 
cznie kieliszek ten był ostatnią kroplą 
słodyczy. Chciał się całować ze mną. Mó- 
wił, że ja jeden jestem człowiekiem, resz 
ta — to szuje. Byłem zawstydzony 
wylewem uczuć i chciałem  coprędzej 
umknąć. Okazało się to niemożliwością. 
Wzięty pod rękę, siłą zostałem  dopro- 
wadzony do stolika, przy którym zaba- 
wiało się towarzystwo mego znajomego. 
Nastąpiło to, co zwykle w takich okolicz - 
uościach: pijackie prezentacje, wybuchy 

opowie- 

serdeczności, spowodowane aikoh>»len:, 
radość i wesele. Ale humor i nastrój 
człowieka pijanego jest zmienny. Przed- 
stawiano mię właśnie czwartemu, 
temu z kompanów. Usłyszałem: 

— Pan A. B., poseł perski. 
Spojrzałem uważnie: zwykły, przecię 

tny warszawiak; polszczyzna czystej 
krwi. Więc, że i ja miałem trochę w czu- 
bie, a towarzystwo dużo więcej, pomy- 
ślałem, że to żart po pijanemu. Zdobyłem 
w” odpowiedź, niezbyt wprawdzie 

czy pią 

dowcipną, ale zupełnie logiczną w re- 
stauracyjno-wćdczanej atmosferze. Po- 
wiedziałem coś w tym rodzaju, że dotych 
czas znałem tylko bez perski i perskie 
Gko, a teraz poznaję posła perskiego: 
bardzo mi przyjemnie... 

I z miejsca awantura. Poseł perski o- 
braził się. Jego uczucia narodowe i pań- 
stwowe zniewazy'em niebacznie. Towa- 
rzystwo wzięło go w obronę. Wszyscy 
zerwali się z krzeseł. Mój znajomy о- 
świadczył, że nigdy nie spodziewałby się 
po mnie podobnego postępku. On do 

mnie z sercem, a ja takie świństwo. 
świństwo? — pomyślałem: o, to grube 
słowo. I począłem zastanawiać się, jak 
wyjść z sytuacji tembardziej, że i pu- 
bliczność i kelnerzy zainteresowali się 
nadobre naszym stolikiem. Jeszcze chwi- 
la, i mogłoby dojść do bijatyki. Ale po- 
seł perski, hamując z dyplomatyczną go- 
Gnością oburzenie, rozstrzygnął sprawę, 

— Panie — rzekł: zechce pan spo- 
dziewać się jutro moich zastępców hono- 
rowych. : 

Nie jestem pewien, czy tak właśnie 
mówi się w powyższym wypadku, my- 
ślę jednak, że dyplomaci wiedzą  najle- 
piej co to jest takt. Skłoniłem się i od- 
szedłem, żegnany wrogiemi okrzykami. 

— Oto skutki słabego charakteru — 
myślałem: — nie mogłem odmówić zna- 
jomemu wypicia kieliszka wódki, pozwo- 
liłem zaciągnąć się do ich stolika. Trze - 

  

SŁ O w © 

Proces Rity Gorgonowej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

SENSACYJNE OŚWIADCZENIE 
OBRONY 

Obrońca Axer: Nie, W imieniu obrony 
mam zaszczyt złożyć mastępujące oświad- 
czenie: 

Obrona zajmuje i zastępuje od pierw- 
szej chwili stanowisko i przekonanie, że 
oskarżona nie ma mic wspólnego z czynem 
jej zarzuconym. (Pomieważ jednak obrona 
jest obowiązama do mozważenia wszyst- 
kie ewentualmości, nasuwających się z są- 
dowego pnzewodu i mie jest w: tym wzglę- 
(dzie związania ani stanowiskiem oskamżo- 

mej, ami jej zgodą lub zezwioleniem, przeto 
stawia oma następujące tlwiierdzenie: 

           CIE 
   

zeby:Chlorodont     
Zważyjwszy, że przewód sądowy mie u- 

jawniił po stronie oskarżonej talkieh mo- 
mentów, któreby mogły uchodzić u ludzi 
normalnych za dostateczną jpobudkę do do- 
Kkonamia zabójstwa; 

Że mord został dokonany ze szczególną 
brutalnością, ma co wskazuje ilość i jakość 
zadanych uszkodzeń, że rónłaccześnie wy- 
konany został ma części rodne denatki a- 
itak o eechach wybitnie sadystycznych ; 

że cała przeszłość oskamżonej, jej cha- 
nakter i usposobienie mie dają żadnej pod- 
stawy do przypisywania oskarżonej zdol- 
mości: ido świadomego popełnienia takiega 

czynu ; 
zważywszy (dalej, 
że podniesione wyżej momenty stamo- 

wią wedle litemalttury fachowej, a w szcze- 
gólności wedlą zapatrywań Oppenheima, 
Mehninga, Raeckego i Dietricha, objektysy 

EBERTOWYRCERE   

me momenty, zamroczenia epileptycznego, 
czemu mie sprzeciwia się opimja biegłego 
psychjatry, że wiedle tej samej literatury 
dalszą objektywną cechą takiego stanu 
jest oddanie przez odnośme indywiduum 
kału w pokoju; 

że człowiek, (dotknięty zamroczeniem e- 
pileptycznem może dokonać najbardziej 
skomplikowanych czynów i 

że niejednokrotnie w takim stanie do. 
konuje zabójstwa ma osobie domownika, a 

w związku z tem czymu mieobyczajnego na 
tle seksualnem, — zważywszy dalej, że za- 
mmoczenie epileptjyczne powoduje zupełną 
nieświadomiość czymu, a sprawica, działa- 
jący o takiem mammoczeniu, nie wie nie, 
co zrobił i tego mie pamięta, co rówaież 
stwierdzeme zostało 'w Titematurze i przez 

biegłego dr. Jamikówskiego, — zważywszy 
że cskarżona stale i konsekwentnie wy- 
piera się winy i utrzymuje, że z zamzuco- 
nym jej czynie nie ma mie wspólnego; 

że jedynym sposobem badania prawdo- 
mówiności w takich wypadkach są krzyżo- 
we pytania, często pod wizględem czasu 

różne (przesłuchiwania, że oskarżona 
poddana była badaniu przez policję, sę- 
dziego. Śledczego, na rozprawie pierwszej 
i obecnej i kilkanaście razy, a mimo to ni- 
gdy zeznań swoich nie zmieniała i żadnye 
sprzeczności jej nie wykazamo; zważywszy 
mireszcie, że u oskarżonej gruczoł tanczy- 
kowy uległ powiększeniu, co jest motorycz 
nym, majważmiejszym objawem choroby 

. Basedowa; 

że choroba ta — eo podkreśla litiematura 
fachowa, a co potwierdził biegły dr, Jan- 
kowski — zdarza się w rodzinach, u któ- 
rych stwierdzomo przypadki epilepsji; 

  

Tragiczna pomyłka sądowa 
GANDAWA PAT. — Wielkie poruszenie wy 

wołała tragiczna pomyłka sądowa z przed 6 

lat. W roku 1927 popełniono morderstwo, ra- 
bunkowe. Posądzenia padły na niejakiego Peel- 
mana, który twierdził, że jest niewinny, lecz 

ponieważ poszlaki świadczyły przeciwko nie - 
imu, został skazany na śmierć. Karę śmierci 

  

król zamienił mu na dożywotnie więzienie. O- 
becnie schwytano w Gandawie bandytę, na- 
zwiskiem Osselare, którego zeznania stanowiły 
główny dowód winy Peelmana. Osselare przy- 
znał się, do popełnionego swego czasu mor- 

derstwa. Peelman po 6-letniem więzieniu zo- 
staje obecnie wypuszczony na wolność. 

Lotnicy polscy w Sofji 

  

W stolicy Bułgarji, Sofji, odbył się w ubiegtym tygodniu meeting lotniczy polsko-bułgar- 
ski przy udziale szeregu maszyn i pilotów polskich Na zdjęciu naszem widzimy scenę z lądo- 
wania samolotów polskich na lotnisku Bożuriszte pod Sofją. Stoją od strony prawej dyre- 
ktor departamentu lotnictwa cywilnego w Min. Komunikacji p. Filipowicz, 

  

Oddział P. K. 

„PALI. 

o 

O. w wilnie 

dyrektor 

  

zawiadamia, 

że z dniem 1 maja b. r. bluro I Kasy zostają 
| przeniesione do nowego lokalu przy ul. Mickiewicza Nr. 32. — Kasy 

| P. K. O. czynne od godziny 8 do 13-ej i od 17 do 19-ej. 

ba być stanowczym. Trzeba było powie- 
Gzieć: „idź pan do djabła, nie zawracaj 
mi głowy; nie będę pił z panem*. Ale, 
spostrzegłem się, gdybym tak  powie- 
dział, wynikłaby inna obraza. Okropne. 
Prżyszedłem w najlepszym / humorze, 
chciałem posłuchać „Rebeki, rozerwać 
się trochę — a zamiast tego — przykra 
awantura, sprawa honorowa, czy ja 
wiem, co jeszcze? 

Wyszedłem w najgorszym humorze. 
Nazajutrz musiałem cały dzień siedzieć w 
domu, oczekując zastępców. Byłem zły. 
Przyszli wreszcie. Panowie C. i D. Ja 
musiałem szukać panów E. i F. Ci mu- 
sieli skomunikować się z panami C.i D. 
Wspólnie we czterech ustalili czas i 
miejsce pierwszego zebrania, I zaraz oka- 
zało się na niem, że pan A. B. nie jest 
wcale posłem perskim, tylko urzędnikiem 
konsulatu perskiego. Więc był to istotnie 
żart. Więc dlaczego obrażać się? A jed 
nak pan A. B. czuje się obrażony:.. Wo- 
bec powyższego, zastępcy honorowi obu 
stron przyjęli za podstawę postępowania 
honorowego kodeks honorowy Boziewi- 
cza, wydanie ostatnie z roku 1933.. Na- 
stępnie ustalono stan faktyczny zajścia. 
Następnie poczęto ustalać stopień obra- 
zy: pierwszy, drugi czy trzeci? Od sto- 
pnia bowiem obrazy zależy wymiar sa- 
tysfakcji. Nakoniec zastępcy honorowi 
pana A. B. zażądał, aby zastępcy moi 
oświadczyli, że ich mocodawca nie ży- 
wi. dla Persji wrogich uczuć, że przeciw 
nie — uczucia jego są przyjazne... Moi 
zastępcy oświadczyli, że ja jako ich mo- 
codawca żywiłem zawsze przyjazne dla 
Persji uczucia... Spisano jeden protokół, 

  

potem drugi, potem odroczono tok postę 
powania honorowego, aby zasięgnąć o- 
pinji sędziego rozjemczego w kwestii, 
która wydawała się wątpliwa. Potem wy 
bierano sędziego rozjemczego przez lo- 
sowanie. Potem wyznaczano posiedzenie 
z sędzią rozjemczym... Postępowanie ho 
norowe ciągnęło się miesiąc. Zatruło ży- 
cie mnie, moim zastępcom, i mam na- 
dzieję, że zatruło również życie posłowi 
perskiemu i jego zastępcom. Ostatni 
protokół głosił, że sprawa honorowa zo- 
stała załatwiona ku honorowi stron obu. 
Potem musieliśmy pójść na kolację z 
wódką i winem. Piłem i rozglądałem 
się po sali: czy niema gdzie jakiego zna 
jomego, ktory zechce wypić ze mną kie- 
liszek wódki. 

— Jaki ma cel twoje opowiadanie? 
— przerwałem przyjacielowi: — czy wy 
stępujesz przeciwko bezmyślności Bozie- 
wicza, głupocie postępowania honorowe 
go i fałszywie pojętej ambicji? To są 
rzeczy znane i banalne. 

— Opowiem ci jeszcze jedną histo- 
rję. Byłem świadkiem awantury ulicznej. 
Poszło o kobietę. Jakiś człowiek, prze- 
ciętny typ mężczyzny, który najlepiej o- 
kreślić terminem facet, zaczepił na ulicy 
kobietę, do której również najlepiej pa- 
suje słowo facetka. Narobiła krzyku. Ten 
typ facetki zawsze krzyczy, gdy zacho- 
dzi tego potrzeba. Ujął się za nią jakiś 
przechodzień. Zaczęło się od tego, co na 
zwałbym sztorcowaniem dwóch facetów. 
—Nachał — mówił jeden: — będzie po- 
rządne kobity zaczepiał! — Znalazł się 
obrońca — mówił drugi: co się pan wtrą 
casz? Żona pańska, czy co? — Stopnio- 

  

że wreszcie ciąża stamowi predyspozy- 
cję do stanu epileptycznego, oznaczonego 

przez naukę „epilepsją ciążową”, a oskar- 

żona, jak to stwiiendził biegły prof. Ol- 
brycht — była w krytycznym czasie w 
ciąży; że 

obrona, mie zajmując się wi tej chwili 

Ikwestją, do którego z inmych domowników 

śp. Lusi Zarembianki mogłyby wszystkie 
te momenty, prócz ostatniego, mieć zasto- 

sowanie i pozostawiając teraz tę kwestję 

ma uboczu, twierdzi, że o ile oskarżona pu- 
pelnila czyn zarzucony jej aktem oskarże- 
nia, uczyniła to w stanie zamroczenia €pi- 
leptycznego, a zatem w takim stanie za- 
mroczenia czynności psychicznej, w któ- 
rym sprawca nie może ani rozpoznać zna- 
czenia czynu, ami pokierować swem postę- 
powamiem. 

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 
DOWODOWEGO 

Po tem oświadczeniu obrońcy, które 
wywarło piorunujące wrażenie ma sali, 

przewodniczący zwbaca się do prokuratora 
i obrońców z zapytamiem, czy są jeszcze 
jakieś wmiosiki. Pomieważ ami prokurator, 
ami obroma nie zgłasza żadnych nowych 
wniosków, przeto pnzewodniczący  ozmaj- 
mia uroczyście: 

— Wobec tego postępowanie dowodowe 
ogłaszam za zakończone. 

W tej chwili tnybumał udaje się na na- 
radę, celem ostatecznego sformułowania 
pytań dla ławy przysięgłych. 

TRZY PYTANIA 

Po maradzie przewodniczący trybunału 
ogłasza następującą decyzję: 

— Trybunał wiidzi (wi oświadczeniu ©- 

brony powołanie się oskarżonej na: istnie- 
mie okoliczności ustawowej, wyłączającej 
przestępczość czynu, względnie poczytanie 

wimy. 'Wiobec lego trybumał, ma zasadzie 
amt. 428 Kodeksu Proceduny Kanuej, po- 
stanowił ułożyć ttrójezłomowe pytamia. Py- 
tamia te brzmią: 

1) Czy oskarżona Emilja Małgorzata 
(Margerita) dwojga imion Gorgonowa w 
nocy г 30 na 31 grudnia 1931 roku w Łącz 
kach ad Rzęsna Polska zabiła umyślnie ś, 
p. Elżbietę Zarembiamkę, wugodziwszy ja 
kilkakrotnie twardem narzędziem w głowę? 

2) Dmygie pytanie ma wypadek za- 
fiwierdzenia pierwszego pytamia: Czy o- 
skarżonii Emilja Małgorzata (Margerita) 
dwojga imion Gorgonowa w chwili popeł- 
nienia czynu, określonego w pytaniu 1- 
szem, z powodu zakłócenia czynności psy- 
chicznej nie mogła rozpoznać znaczenia 
czynu lub pokierować swem  postępowa- 
niem? 

i(To drugię pytanie zredagowane 70- 
stało właśmie w związku z mową koncep- 
cją obrony). 

8) Trzecie pytanie, ma wypadek za- 

twierdzenia pienwszego pytania i zaprze- 
ezenia drugiego: Czy oskarżona Emilja 
Małgorzata (Margerita) dwojga imiom 
Gorgonowa jest winna, że w nocy z 30 na 
31 grudmia 1931 roku w Łączkach ad Rzę- 
sna Polska zabiła umyślnie śp. Emilję Za- 
rembiankę, ugodeiwszy ją kilkakrotnie 
twardem narzędziem w głowę? 

Po odczytaniu pytań przewodniczący 
wwiraca się do stron: „Czy pamonłie mają 
jalkieś wnioski ?** 

Prokurator Szypuła: Nie. 
W imieniu ławy obnońców 

Nie. 
Przewodniczący: W takim razie trylbu- 

mał zatwierdza te pytania i podpisuje. 
Następuje uroczysty, ai zarazem dra- 

miatyczny: moment! równoczesnego podpi- 
kamiiaj przez wszyslikich członków trybu- 
mału pytań, zadanych sędziom  przysię- 

głym. 
Przewodniczący: (Wobec zatwierdzenia 

pytań, przerywam rozprawę do jutra, pum- 
ktualnie do godziny 9-tej rano. Prosiłbym 
o zachowianiie tej punktualności, 

Jutno zatem pnzemawiać będzie proku- 
raton Szypuła, którego playdoyer oczeki- 
wane jest z olbrzymiem mapięciem. Mowa 
prokuratora ma porwać 5 godzin. Prawdo 
podobnie iw ciągu piątku zabierze jeszcze 
głos adwiokat Pttimger, który pierwszy 
przemówi imieniem obrony. Na sobotę 
przewidziane są mowy adwokatów Wożź- 
miialkojwskiego i Axera, który przemówi ю- 
statni, uderzając wi najmocniejsze akordy. 

Potem diwiunastu mężów uda się na ma- 
radę. Od ich decyzji zawisły losy tej nie- 
Szczęsnej kobiety. LA 

idr. Axer: 

wc tempo i temperatura dialogu wzros- 
ły. Chwila, i doszłoby do rękoczynów. 
Zgromadził się tłum gapiów. Zjawił się 
policjant. Zaczął oczywiście od rozpędza 
nia zbiegowiska: proszę rozejść się, pro 
szę rozejść się! Chciał zabrać dwóch fa- 
cetów i facetkę do komisarjatu. Ale 
wkońcu każdy poszedł swoją drogą. A- 
wantura rozeszła się po kościach. Obser 
wując ją, przypomniałem sobie małe zda 
rzenie z Paryża. Przy drzwiach jakiejś 
kamienicy na Montparnassie stała szyko- 
wna kobieta. Mijałem ją z towarzyszem. 
Zrobiła najwyraźniej oko. Zatrzymaliś- 
my się i coś zagadaliśmy. 

— O, przepraszam — rzekła z uśmie 
chem: — czekam na męża! 

Nie jest przyjemnie usłyszeć takie o0- 
świadczenie, nieprawdaż? Ruszyliśmy 2 

miejsca momentalnie, i właśnie z drzwi 
wyszedł jej mąż. Zetknęliśmy się. Mąż 
spojrzał na nas. Nietrudno było domyś- 
leć się, że zaczepiliśmy tę panią. Ale on 
objął wpół żonę, spojrzał na nas, na na- 
sze miny — i roześmiał się. I ona roze- 
śmiała się. | my musieliśmy roześmiać 
się również. Zdjęliśmy kapelusze. On u- 
chylił także kapelusza. Poszliśmy w róż 
ne strony, ale po kilku krokach obejrze- 
liśmy się, i oni obejrzeli się również. 
Jeszcze raz uchyliliśmy kapeluszy. Z ja- 
kiem uczuciem? Szacunek połączony z u- 
śmiechem. Miałem takie wrażenie, że mo- 

gliśmy zostać najlepszymi przyjaciółmi. 
Przygoda wprawiła mnie i towarzysza 
w znakomity humor. Nastrój, pełen ra- 
dości. Szliśmy sprężyście, spoglądaliśmy 
ne mijające nas kobiety z uśmiechem, a- 
le jestem przekonany, że żadna nie czuła 

W WIRZE STOLICY 
MOŻE BIBLJOTEKA UNIWERSYTECKA 

OžYJE 
Z przyjemnością dowiedzieli się bywalcy 

bibljoteki uniwersyteckiej, że prokurator za- 

interesował się działalnością p. Rygla. Chaos, 

bałagan rachunkowy — jeśli trzeba aż policji, 

by umożliwić czytanie na uniwersytecie, to 

trudno, niech stójki porywają pana Rygla, mo- 
że nareszcie bibljoteka będzie dostępniejsza. 

Pisaliśmy na temże miejscu o działalności 

Gyr. Rygla. Zamknął bibljotekę na 2 lata z po- 
wodu remontu. Kiedy po tej „krótkiej*, jego 

zdaniem, przerwie, otwarto znów największą 

bibljotekę w Warszawie, okazało się, że zo- 

stała przerobiona w sposób urągający zdrowe- 

niu sensowi nawet niepiśmiennej kucharki. 

Katalog mieści się w 350 pudłach. Nie do- 

puszczają doń nikogo — prócz  energiczniej- 

szych profesorów. Sporządzono zaś mały, nie- 

kompletny, katalog, systemem  działowym, a 

więc w wielu wypadkach wątpliwy, bo wiele 

dzieł może być zaliczane do pięciu conajmniej 

działów; ta namiastka katalogu mieści się w 

90 pudłach, czyli że dla studentów bibljoteka 

reprezentuje zaledwie jedną czwartą swych 

istotnych zbiorów. 

  

Trzy czwarte książek leżą  bezużytecznie 

na półkach, niedostępne, bo w katalogu dla 

ogółu nie są wymienione. I wybór wcale nie 

jest czemś uzasadniony, mnóstwo dzieł pier- 

wszorzędnych nie znalazło się w katalogu stu- 

denckim:. np. Askenazego wymieniono tylko 

dwie książki!! Oczywiście w bibliotece jest ca- 

ły Askenazy, ale jak go czytać, kiedy sygna- 
tura jest tajemnicą. 

A jeszcze ulokowanie perfidne. 

Katlog umieszczono w malutkim pokoiku, 
dawnym ustępie, gdy wejdzie tam - 15 osób, 

nie można już się poruszyć, cóż dopiero wynoto 

wywać numery. 

A obsługiwanie wypożyczających książki. 

Dwa wąskie okienka, jakby w kasie cho- 
rych, w jednem inteligentny woźny, w drugiem 

urzędnik. Trzeba stać godzinę w kolejce, żeby 

oddać książkę, półtorej żeby dostać nową. Tam 

gdzie potrzeba personelu — niema go. Dwóch 
ludzi dla obsłużenia 10.000 studentów! Za ma- 

ło pieniędzy na liczny . personel! Kilkanaście 

magisterek pracuje darmo w bibljotece dla na- 
brania praktyki, dla zabicia czasu, tak sobie... 

Kilkadziesiąt chciało pracować darmo, odmówio 

no im, bo przecie — niema co robić. 
Brawo prokurator! Gdy Rygiel będzie pod 

ryglem, może nareszcie bibljoteka oswobodzi się 

z ryglów, będzie możliwa do korzystania. 
Karol. 

   

   

Wileńska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

ukaże się w czasie najbliższym 
w wydanin ksiątkowem. 

Mu P 

Losowanie książeczek 
P. K. 0. 

Dnia 25 kwietnia rb. odbylo się w Poczto- 
wej Kasie Oszczędności XVII losowanie ksią- 
żeczek na premjowane wkłady oszczędnościo- 
we Serji II. 

Po zł. 1000 — 
NN-ry książeczek: 
50127 51367 51952 
54479 55536 55663 
57740 58301 58536 
60713 60737 61468 
64043 64562 64826 
65227 69504 69548 
70768 71139 71242 
72254 73852 74279 
76636 77059 77067 
78365 79169 80694 
82512 82842 83294 

84913 85158 
86699 87069 87423 
89998 90078 90648 
92102 92466 93110 
96951 97391 97991 
100787 101058 
103327 104127 
105980 106735 
108003 108590 
111702 111764 
115001 115073 
118950. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.] 

  

wylosowały następujące 

52346 
56577 
58811 
62037 
65142 
69626 
71277 
74389 
77204 
81152 
83822 
85433 
88870 
90999 
93371 
98151 

101112 
104884 
107117 
109399 
111861 
115938 

52996 
56943 
59180 
62628 
65567 
69902 
71345 
75010 
71313 

53851 54156 
57155 57221 
60565 60566 
63694 63699 
66409 67154 
70215 70415 
71433 71628 
76339 76500 
11142 78220 

81342 82046 82412 
83959 84015 84743 

85740 86376 
89229 89374 89916 
91019 91070 92088 
93701 95335 95669 
98805 99406 99822 

101221 101316 102907 
105508 105510 105920 
107416 107663 107804 
109505 109689 111694 
111942 112705 114705 
115954 117432 118023 

się dotkniętą. I Montparnasse cały uśmie 
chał się. Było poprostu niezwykle przy- 
jemnie. Rozumiesz? Doznałem, można po 
wiedzieć, przypływu tego uczucia, które 
nazywa się radością życia. Zupełnie inne 
miałem przeżycia, jako widz w owym za 
targu o „iacetkę*, zupełnie inaczej czu- 
łem się w chwilach, gdy postępowanie 
honorowe postępowało cały miesiąc, wy 
wołując niesmak, smutek i nudę. Tam, 
w Paryżu, pragnienie łatwego rozwiąza- 
nia sytuacji, wynikłej z nieporozumienia, 
przejście nad nią do porządku, by nie 
komplikować i nie zatruwać sobie ży- 
cia, które jest urocze; tutaj — dziwacz- 
na, niepojęta chęć utrudniania sobie ży- 
cia, udręczenia się wzajemnie, rozgory- 
czania, budzącego poprostu nienawiść. 
Poco? Jaki cel wrogości wzajemnej? — 
Przypuśćmy, że ten Francuz był człowie- 
kiem kulturalnym, a owi faceci nie. Ale 
nie można tego powiedzieć o towarzyst- 
wie w restauracji, które popełnia nietakt 
przedstawiając fałszywie człowieka, i wy 
ciąga z nieporozumienia i żartu ciężkie, 
brzemienne w utrapienia, wnioski. Byl: 
to ludzie kulturalni. Elita społeczeństwa. 
Jaka przyczyna jest tej złośliwości, prze- 
kory, szukania zatargów, które tak czę- 
stem są u nas zjawiskiem? 

— Myślę— odpowiedziałem  przyja- 
cielowi: — że wiele w tych sprawach 
mógłby ci wytłumaczyć Leon Chwistek. 
Przeczytaj jego książkę o  „Zagadnie- 

niach kultury duchowej w  Polsce'. 
Zwróć uwagę na rozdział p. t.: „Kultura 

powojenna” i jego podrozdziały 0 tra- 

gedji elity i nieużyteczności wyżyn du- 

chowych. Wysz.



HANKA ORDONÓWNA 
zrobiła się mocniejszą 

Мваю się wrażenie wczoraj, że w 
twózegaości Hanki Ordonówny zachodzi 
<wolucja. Wszystko płynie w kierunku 
męskich tonów mocno dramatycznych. 
Mie eznacza to, aby liryka się rozwiała. 
Jest ta liryka, jak dzwonek, który koły- 
sze się nad wszystkiem  melodyjnie, 
chcąc zatrzymać to co się rozrasta do- 

' dem mocno tragicznie. 
Artystka odnalazła swój głos. Na tle 

małej sceny konserwatorjum inuzycznego 
i dmsznej, po brzegi wypełnionej sali, 
miały miejsce produkcje, animacje duszy. 
Był głos zadziwiająco głęboki, zarazem 
sypiący, skoro trzeba bogactwa z serca, 
które nie chce milczeć, a wciąż głosi 
swoje. 

W kilku słowach jakżeż trudno mó- 
wić e twórczości, która sycić może oko 
i uelao? Każda kompozycja jest radośnie 
ujęta w zwarty rytm. Znać rękę, któ- 
ra ramę stawiała, aby życiem wszystko 
rozsadzač. 

Ordonówna rodzi piosenki, eksplo- 
zywnie. Nie są to żadne kalkulacje, kom- 
binacje. Są kwiaty, które strzelają forma- 
mi. Podobnie Ordonówna ze swej treści 
rodzi miespodzianie rozmaite formy, na 
chwilęp rzedtem n'cwiedząc, że sąi wyj 
dą ma słońce. 

Artystka wybiera wiersze, które są 
na jej drodze. To są wszystko pasaże, 
w których wypowiada się cała. Aliaż się 
1obi drogocenny, łącząc w jedno, co poe- 
ta napisał i przeżywa artystka. Ordo- 
nówną użycza ciała nawet majakom roz- 
wiewnym. Moglibyśmy z tych wierszy, 

_ jak chiromanta z linji na ręku, opowie- 
dzieć w jakiej aurze znajduje się w tej 
chwiłi artystka, to znaczy w życiu, jakie 
jej planety przewodzą, użyczając moc 
snom i afektom. 

Niezrównane są ręce Ordonówny. Odi- 
kryła te ręce wsobie i posługuje się nie- 
mi, jak by to był rekwizyt przedziwnie 
giętki, aż śpiewny, który może też stra- 
szyć tragicznie, kończyć  kadencjami 
wszełkie inwencje. 

Te ręce, zwłaszcza w żydowskich 
kompozycjach, są jak gołębie, które 
wzbiżają się w powietrze i nagle mają 
drapieżności harpji. Podziwiać można, 
jak każdą kompozycję otwiera Ordonów- 
na ręką, jak każdą zamyka. Reszta mię- 
azy początkiem i finale, ma też mowę 
rąk wyraźną. Byłoby nie do darowania 
niedostrzec tej wymowy z instynktu zro- 
dzonej. 

Nie z obliczań, nie z pocenia się i 
kombinowania jest rezultat, ale z żywio- 
łowego narastania jak w przyrodzie, kie- 
dy idzie wiosna. 

Są ruchy całego ciała, taneczne, poprostu 
muzyczne akordy. Trudno przynajmniej 
określić inaczej ogniwa po kolei mają- 
ce w sobie muzykalność ujętą w suity. 
Tak, jest to są akordy. Kilkoma ta- 
kiemi akordami wyrażone są Śpięcia, kil 
koma innemi odprężenia. Dołącza się 
głos kontrapunktowo i wszystko stano- 
wi harmonijną całość nieoklepaną, nie na 

, szablonie wzorowaną, Te tańce z hiszpań 
ska, aby przykład ustalić, są aż eleme- 

_ terne, dlatego tak piękne. Ruchy gwałto- 
_ wne idą crescendo i zwroty są, niemal 

odruchy. Gdyby ktoś chciał mógłby po- 
wiedzieć, że są to interpretacje Ordo- 
nówny, refleksy na skutek tego, że oglą- 
<ała pląsy z Balearów, czy Barcelony w 
Paryżu czy Berlinie. Dość, że jest muzy- 
kalność przedziwna i że ta muzykalność 
znajduje ujście po kolei komponując z 
ruchów, głosu, te niezrównane, miłe rze- 
czy całości, w których połyskuje słońce. 

Po co było kiedyś przed laty w Ordo- 
nównie miękkie, płochliwe nawet, teraz 
wzrosła. Spęczniały energje. Zjawiły się 
głosy, modulacje niezwykłe. Wszystko 
przesunęło się w kierunku Szekspira. Róż 
norodność rzeczy zdumiewa. Obok mar- 
szu żałobnego Żwirki z ręką podniesio- 
ną w formie skrzydła, jest maj wiedeń- 
ski, w którym się śpiewny Wiedeń, jak 
w zwierciadle przegląda. W Wiedniu 

_  Qrdonówna takim majem triumf może о- 
siągnąć wprost niewiarogodny. Także 
była Warszawa zdumiewająco podana, 
jak tylo Polka może podać, mając w 
sobie czerwoną, heroiczną krew narodu. 
Te miasta szkicowane mają duszę. To 

_ jest jakaś geografja wyśniona, i chcia- 
_ doby się, aby artystka mając taką intui- 
_ cję i taki artyzm, naszkicowała nam po 
_ kolei Kraków, Wilno, Lwów z obcych 
' Paryż, Londyn, Rzym. To jest niezrówna 

ny program, kondensacja rzeczy, których 
tikt na świecie chyba tak nieprzeprowa- 
dzi ślicznie jak to czyni Ordonówna, ma- 
jąc maestrję, inwencje i to ważne, naj- 

_ ważniejsze: duszę. Taki Wiedeń, taka 
' Warszawa, czyż to, nie światy całe, mi- 
' krokosmos? Dość, że oklasków jest na 
_ wieczorze wbród i że pod koniec, gdy 

występuje ta geografja, ręce uderzając o 
_ siebie, zbijają się w jeden huragan. Domi 

nuje u naszej artystki fenomenalna treść, 
która znajduje niewiarogodne wprost pla 
styczne chwyty, aby rzeczy nienazwalne, 
in ponderabilia, formować. Pokazuje się, 

_ że artystyczne finezje stają się jasne na- 
_ wet dla mas. One to masy, czują tę psy- 
= chołogję niezwykłą, zdawałoby się nieu- 
_ chwytną, lepiej nawet czasami od tej 

psychologji cząstkowej, jakiejś postaci, 
która nie może konkurować ze zbiorowi- 
skami, z kłębieniem się interesów, świa- 
topoglądów. Ordonówna szuka w swojej 

' sztuce wciąż za tą syntezą i wystarczy 
pierwsza już odrazu kompozycja „Heca, 

— Чгуса“, aby zobaczyć Nowy York, auta, 
ludzi, głosy, puls wprost miasta. Tak 
„jest, gwiżdżą synery, jest ścisk, a równo- 

_ cześnie serce bije, jak obecne, pochyla 
_ się nawet nad kimś przejechanym. Za 

miastami przyjdą jakieś całe kraje i Or- 
donówna rozszerzając swój zasięg, idzie 
w siłę z konieczności, staje się mocniej- 
EB W sylwetach kobiecych zaczyna 
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KRONIKA 
vilėkrka 

PIĄTEK 

Dr: 29 
Pawła od K. 

Jatro 
Roberta 
22 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNE] U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 27 KWIETNIA 

Cišnienie šrednie: 766. 

Temperatura Średnia: +8. 

Temperatura najwyższa: --10. 

Temperatura najniższa: —1. 

Opad: 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: rano pogodnie potem pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-s 

na dzień dzisiejszy: 

Stopniowiy: wzrost zachmurzenia, miej- 

scami Žanos Temperatura bez większych 

zmian. Słabe wiatry wschodnie i półmocno 

wschodnie. 

Wschód słońca g. 3,59 

Zachód słońca g. 6,35 

  

KOŚCIELNA 

— HOJNIA OFIARA NA RZECZ KO- 

MITETU RATOWANIA BAZYLIKI Dy- 

rekcja Pocztowej Kasy Oszczędności — 

Oddział w. Wiimie, złożyła ofiarę ma TZECZ 

Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 

w kwocie 300 zł. Za tak hojną ofiarę Ko- 

mitet składa Sz. Dynekeji serdeczne i go- 

jce podziękowanie, 
2 URZĘDOWA 

— PASZPORTY ZAGRANICZNE. — 
Władze wojewódzkie otrzymały okómik w 
sprawie wydawania paszportów: zagranicz 

mych. Udzielanie bezpłatnych paszportów 

zostało zupełnie wstrzymane. Liczbę pasz- 

portów: mormalinych mależy ograniczyć do 

minimum i udzielać je zależnie od mieod- 

zownej potnzeby wyjazdu z kraju. : 

Paszporty: ulgosje uzależnione są od i- 

stotnej potrzeby wyjazdu. 
Ograniczenie wyjazdów: zagramieę po- 

dyktowane jest względami matury gospo- 
damczej. Chodzi mianowicie o wstrzymanie 
iw zu walut z kraju. 
TA MIEJSKA 

— [PRZENIESIENIE RYNKU RYB- 
NEGO. Onegdaj tymek rybny z ul. Jezior- 
mej na Zamzeczu, został przeniesiony na ul. 

Ponarską, do lokalu b. stacji kontroli mięsa 

— KONTROLA WYTWÓRNI LODÓW 
Z uwagi na sezon, miejskie władze sani- 

tarme przystąpiły do lustracji zakładów, 
gdzie wyrabiane są napoje chłodzące i lody 

SKARBOWA 
— TERMIN ODWOŁAWSCZY. Do 15 

maja mależy składać odwołania na nade- 
słane wymiary podatku obrotowego z mok 
1932. 

POCZTOWA 

— DOPŁATY DO RADJA, Władze 
pocztowe wyjaśniają, że 30-groszowe do- 
płaty do radja pobierane ma rzecz bezro- 
bocia będą nadal utrzymane : zasilą fum- 
(dusz pracy. 

— WYRÓŻNIONIE  TELEFONISTKI. 
Ostatni Dziennik Zarządzeń Dyr. Poczt. i 
Telegr. przymosi podziękowanie prez, Żu- 
chowicza telefonistkom pp.: Karolinie Ba- 
biczównie i Irenie Liczbińskiej z urzędu P.- 
T. Wilno 1 oraz kier. agencji Wilno 3 p. 
Gryciukowji, za godne wyróżmienia, sumien 
me i talkktowne pełnienie swych obowiąz- 
ków, eo znalazło wyraz wi listach, wysto- 

Zbrodnia 
  

sowanych przez abonentów. do prezesa Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów. 

Niezależnie od podziękowań panna Ba- 
biezówna i Liczbińska otrzymały, jak głosi 
Dziennik Zarządzeń, po 70 zł., zaś p. Gry- 
ciuk 60 zł. remuneracji, 

SZKOI NA 

WIZYMACJA SZKOL, Kurator 
O. S. p. Szelągowski wraz z nacz Głuchow- 
skim i wizytatorem Szymamosskim, przy- 
stąpił do lustracji szkół średnich na tere- 

SPOŁECZNĄ 
— Komitet Pań Zbiórki Daru Narodowego 

Polskiej Macierzy zorganizowany został we 
środę dnia 26 bm. Najpoważniejsze obywatel- 
ki m. Wilna weszły do Komitetu na czele któ 
rego stanęła jako przewodnicząca pani Wanda 
Jaszczołtowa, wojewodzina wileńska. 

AKADEMICKA 
— Akademickie Koło Muzyczne. Podaje 

się do wiadomości członków,, że z dniem 30 
b.m. w niedzielę rozpoczną się próby orkiestr 
pc przerwie feryj świątecznych w lokalu Ogni- 
ska Akad. (ul. Wielka 24). Sekcja mandolini- 
stów — godz. 9,30, sekcja smyczkowa — godz. 
12. Prosimy członków o punktualność. 

ŻYDOWSKA 
— CO BĘDZIE Z BUDŻETEM GMI- 

NY ŻYDOWSKIEJ. Kierowniietwo Gminy 
jak dotychczas, nie przedłożyło władzom 
administracyjnym  prelimimarza budżeto- 
wego na rok bieżący. 

W związku z tem zachodziła potrzeba 
wyznaczenia specjalnych urzędniików, któ- 
rzyby sami opracowali budżet tej imstty- 
tueji. 

Na skutek jednak prośby gminy, o- 
imzymała ona tygodniowy, ostateczmy Iter- 
min na wykonanie tych prac i przedłoże- 
mie preliminarza ido rozpatrzenia odnos- 
nym czynnikom nadzorczym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Wydziału Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk. W sobotę 29 b.m. o godz. 7 wiecz. w lo 
kalu Dziekanatu Sztuki (Uniwersytecka 3) od- 
będzie się posiedzenie naukowe z referatem dr. 
S. Cywiūskiego p.t. Kleopatra Norwida jako dra 
zt ponadszekspirowski. Wstęp dla członków | 
gości. 

— Unja Związków Zawodowych  Pracow- 
ników Umysłowych. — W dniu dzisiejszym— 
28 bm. — odbędzie się walne zgromadzenie wi 
leńskiej rady okręgowej z następującym porząd 
kiem dziennym: 1) zagajenie zebrania i wy- 
bór prezydjum, 2) odczytanie protokułu z po- 
przedniego walnego zgromadzenia, 3) sprawo- 
zdanie prezydjum Rady i komisji rewizyjnej, 
4, uchwalenie budżefu na rok 1933, 5) spra- 
wa zmiany par. 7 i par. 17 regulaminu Rady, 
6) wolne wnioski. 

Zebranie rozpocznie się o godz. 18 w pierw 
szym terminie, ewentualnie o godz. 18 min. 30 
w drugim terminie w lokalu Rady przy ul. Mic 
kiewicza 11 (Klub Myśliwski). 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 28 b. 
m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie się 
120te zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o 
godz. 19 m. 30. Na porządku dziennym: 1) Re- 
gulamin klubu, 2) przyjmowanie nowych człon- 
ków, 3) sprawy, związane z 8 numerem Włó- 
częgi, 4) plan numeru specjalnego „Włóczęgi” 
5) wolne wnioski. Wstęp tylko dla członków. 

— BACZNOŚĆ „I PODOFICEROWIE 
REZERWY! W dniu 30 kwietnia br. odbę- 
dzie się Nadzwyczajne 'Wiailne Zebranie w 
lokalu związku przy ul. Uniwersyteckiej 1 
m. la, o godz. 16-tej w 1-szym terminie, 
a w razie brakiu quorum io głodz, 17-tej w 
2-gim terminie bez względu ma ilość obec- 
mych członków, z następującym  pomząd- 
kiem dziennym : 

1) Zagajenie i wybór przewodniczące- 
go zebramia, 2) sprawozdanie z życia orga 
nizacji, 3) wybór delegatów na ogólno - 
polski zjazd Podoficerów Rezerwy we 
Liwiowiie, 4) wiolne wmioski. 

RÓŻNE 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wil- 

nie. — Wyrazy współczucia i żalu z powodu 
zgonu nieodżałowanego prezęsa T-wa Ś. p. Al 
fonsa Parczewskiego na ręce zarządu TPN na- 

chłopska 
  

ODNALEZIENIE SZCZĄTKÓW JEDNEGO Z ŻOŁNIERZY, ZAMORDOWANE- 
GO W ROKU 1920-ym. 

WILNO. — W dniu 25 bm. na polach Już na drugi dzień zdołano ujawnić, 
koło wsi Bojuciszki gminy holszańskiej „że ma się tu do czynienia ze zbrodnią, 
pow. oszmiańskiego odnaleziono wymyte 
przez wodę szczątki ludzkie. O ciu 
powiadomiono natychmiast policję, któ- 
ra po zabezpieczeniu szkieletu, wszczęła 
dochodzenie w celu stwierdzenia tożsa- 
mości szczątków. 

Sala Konserwatorium 
ulica Końska 1. 

W sobotę 29-go kwietnia punkt. o g. 8 w. 
nieodwołalnie 

PUŽEGNALNY WYSTĘP 
HANKI 

ORDONÓWNY 
Najznakomitsza pieśniarka pelska 

W programie: 
Najpiękniejsze piosenki z własnego 

repertnarn, 
Bilety do nabycia w kasie Konserwatorjam 

od 11—2 i 5—7. 

drgać głos już nietylko buntu, ale wprost 
Medei. Podnosi się ten głos do sztychu 
tragiczńego. Czy to wszystko nie znaczy, 
że dusza szuka zaklęć najwyższych, w 
,czemś, co musi mieć siły skupione już 
wielu pokoleń? Bogactwo natury Ordon- 
ki wciąż nowe pędy ujawnia, na których 
złocą się niezrównane kwiaty. Pokazuje 
się, że w dzisiejszej epoce dusza może 
mieć głos, skoro idzie w parze z taką 
opulencją serca, jaka jest w  Ordonce. 
Czerwona chusteczka krwi z jedwabiu 
na szyi zjawia się, gdy ręce trzepocą naj- 
bardziej tragicznie. Jakże to jest dobrze, 
że w tem całem bogactwie środków od 
wnętrza, suknie są na drugim planie, zo- 
stają na tym drugim. W tem są najwyż- 
sze sekrety, aby wiedzieć, że niezrówna- 
ne melodje nie mogą chodzić w pompie. 
Albo jest wszystko nazewnątrz, albo jest 
wszystko nawewnętrz. Hanka Ordonów- 
na wybrała na wewnątrz. 

Mieczysław Limanowski 

  

  

dokonaną na żołnierzu _ W. P. w roku 
1920. 

Podczas pamiętnego odwrotu latem 
1920 roku, do jednego z chłopów we wsi 
Bijuciszki Pawła Ławnika zaszedł stru- 
dzony legjonista, który poprosił o posi- 
łek. 

W czasie pobytu żołnierza w chacie, 
Ławnik zauważył u swego gościa przed- 
mioty, jak zegarek, obrączka, itd. i po- 
stanowił niemi zawładnąć. 

Wiedząc, że żołnierz jest wielce wy- 
czerpany, a jednocześnie obawia się na- 
dejścia bolszewików, chłop zapropono - 
wał mu nocleg, zobowiązując się ostrzec 
go w razie jakiegokolwiek niebezpieczeń 
stwa. 

W nocy gdy żołnierz spał, Ławnik 
zamordował go i po doszczętnem obrabo 
2 zawlókł ciało na pole, gdzie zako 
pał. 

Sąsiedzi widzieli z wieczora przyby- 
łego żołnierza i mocno dziwili się, gdy 
rano gościa już nie zastano. Ławnik twie 
rdził, że żołnierz wystraszył się w nocy 
jakichś głosów i uciekł nieledwie w bie- 
liźnie, na dowód czego okazał pozosta- 
wione ubranie i sprzęt. 

Dopiero po paru latach morderca, bę 
dąc pijany, wygadał się co do losów żoł 
nierza nocującego u niego w ową czerw 
cową noc, dając jednocześnie do zrozu- 
mienia, że nawet gdyby i doszło z tego 
cokolwiek do władz, to i tak mu nic nie 
zrobią, bo nie znajdą dowodów, które są 
ukryte bardzo głęboko. 

Po trzynastu dopiero latach przypa- 
dek zrządził, że dowód zbrodni chciwego 
chłopa został wyrzucony przez wodę. 

Przeciwko Ławnikowi zeznało przed 
policją pięciu jego sąsiadów, którzy opi- 
sali wszystkie znane im szczegóły przed 
i po zbrodni. 

Mordercę na skutek tych zeznań a- 
resztowano i osadzono w więzieniu. 

ŁO0o wo 

Na dwa dni przed ureczystościami 
ku czci Królowej Jadwigi 

Prace przygotowawcze do uroczystoś- 
ci ku ezci Królowej Jadwigi, które się od- 

będą w naszem mieście w, niedzielę dnia 
30 kwłietnia br., dobiegają końca, (Pozo- 
stała tylko do wykomania część dekora- 
cyjna, mad którą czuwa Dziekan Wydziału 
Sztuk Piękmych p. prof. Ludomir Ślem- 
dziński. Zaproszenia i bilety w ograniczo- 
nej ilości zostały już nozesłamie. 

Wobec niezwykla licznych zapotnzebo- 
wań ma bilety, (Komitet Onganizacyjny 
miał bardzo trudne zadanie. Bamdzo wiele 
poszczególnych osób mie mogło otrzymać 
biletów. W związku z tem Kiomitet zapo- 
mocą prasy zwraca się z prośbą o ewentiu- 
alny zwrot biletów. dzisiaj do godziny 15, 
ma wypadek, gdyby ktokolwiek mie mógł 
z jakichkolwiek wzelędów wziąć udziału 
wi aka lemji, pod adresem. Anchidjecezjal- 
mego Instytutu Akeji Katolickiej w Wil- 
mie, ul. Mietmopolitalinia 1. 

Przy tej okazji zazmaczamy, że dzięki 
bardzo przychyilnemu stanowisku  Radja 
Polskiego, całość uroczystości będzie trans 
mibowama ma teren całej (Polski i dlatego 
wszyscy mogą brać udział w uroczystoś- 
ciach ku ezci Królowej Jadwigi, 

Komitet Organizacyjny zwiraca się raz 

desłali p. Stanisław Michalski, dyrektor Fundu 
szu Kultury Narodowej przy Prezydjum Rady 
Ministrów, Poznańskie T-wo Przyjaciół Nauk. 
Stefan Kirtiklis, wojewoda pomorski, Stefan 
Rygiel, dyrektor Bibljoteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie, Wileńskie Koło Związku Bibljote- 
karzy Polskich, Julja Dickstein - Wyleżyńska. 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Podoficerów przeniesionych w stan spoczynku 
zawiadamia kolegów, którzy dotychczas nie po 
dali przynależnym PKU swych dokładnych ad- 
resów, by to niezwłocznie uczynili, w celu za- 
miany na nowe, dotychczasowych legitymacyj 
osobistych. 
Kolegom przeniesionym w stan spoczynku, a 

niezrzeszonym w naszej organizacji, zarząd 
przypomina, o konieczności wpisania się na 
członków Stowarzyszenia. Informacyj udziela 
sekretarjat przy ul. Mickiewicza nr 13, czynny 
codziennie od 18 — 19, z wyjątkiem "niedziel i 
świąt. 

> O OBNIŻENIE TARYF NA NIE- 

[WI związku z toczącemi: się pracami mad 
rewizją taryfy towarowej (PKP, Izba (Prze- 
mysłowo - Handlowa w Wilmie wystąpiła 
z wmioskiem o obniżenie taryfy dla prze- 
wozów wentnątma kraju ma dalsze odległo- 
ści — cienikich i ubocznych sortymentów 
produkcji leśnej (papierówika, kopalniaki, 
drzewo iopałowe, kora garbamska). Winio- 
ski te będą w dniu 28 bm. riozpatnywamie 
ma posiedzeniu podkomisji dla taryf wew- 
mętrznych, wyłonionej przez Międzyminis- 
tterjalną Kiomisję Taryfową. 

— POOHODY W DNIU 1-go MAJA, 
Między PPS, „Bundem“ į „Poalej-Sjonem“ 
miie doszło do porozumienia w sprawie u- 

mządzenia (wspólnego pochodu, więc ci o- 
statni zwrócili się do p. stanosty z prośbą 
© mdzielemie im zezwłolenia ma oddzielny 
pochód. Zezwolenie udzielono z tem, że 
manifestacja odbędzie się już o godz. 12 

w. południe i po wyruszeniu z ul. Szopena 
przejdzie Stefańską, Rudnieką, Niemiecką, 
Trocką, Zawalną w kierunku punktu wyj- 
ścia, gdzie natychmiast zostanie mozwią- 
zamy. 
Gospodarcze Zw. Zaw. nie urządzają ро- 

chodu, a jedymie alkademję przy; ul. Wier- 
kiej 34. 

— EKSPORT OBUWIA DO SOWIE- 
TÓW. Obradowiała komisja eksportowa ©- 
biuwia do Sowietów, grupująca szewców 
wileńskich. Po zapoznaniu się z wymaga- 
miami odbioneów, próbny: transport obuwia 
zostanie wysłany przed 5 maja. Sowiety 
proponiują, ml razie przyjęcia pierwszego 
transportu (dalsze tmanzakcje z tem, że za 
mabyty towar będą płacili! 18-miesięczne- 
mi wekslami, gwananitowaniemi przez Bank 
Gospodarstwa: Krajowego. 

O GATUNEK RASY ŚWIŃ. Rasa 
świń, chodowamych ma Wileńszczyźnie, nie 
nadaje się, jak stwierdzono ma eksport. 

W! związku z tem w: niedalekiej pnzy- 
szłości odbędzie się konferencja pmzedsta- 
wicieli Tzb IP.-H. ti Rzemieślniczych oraz 
Izby: Rolniczej, w celu omówienia podnie- 
siemiia gatumku świń, jprzeznaczonych ma 

el ` 
— ZIAGHOROWIANIA ZAKIAZNE. — 

W ubiegłym tygodniu ma terenie woje- 
wódzitwa. zamotewamo 117 wypadkówi za- 
słabnięć ma choroby zakaźne, W tem było: 
tyfus brzuszny 27, plamisty 3, gruźlica 11, 
jagliea 39, płomica 17 itd. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — dziś w 

piątek dnia 28 b.m drugie widowisko genjalne- 
go utworu „Wesełe”, które nic nie straciło na 
swej aktualności i potędze wrażenia i widzia- 
ne nawet kilkakrotnie na scenie, budzi swą po- 
tęgą niezatarte wrażenie. Udział całego zespo- 
łu. Dzisiejsze przedstawienie „Wesela* jest je- 
dno z ostatnich wieczorowych. 

— Jadwiga Smosarska. Jutro, w sobotę 29 
b.m. Wilno będzie miało sposobność zachwy- 
cać się grą Jadwigi Smosarskiej,  ulubienicy 
publiczności, sława której jest w każdem mie- 
Ście wystarczającym magnesem. Popularność 
jej spotęgowana białym ekranem, niezawodzi. 
Jadwiga Smosarska wystąpi w uroczej włoskiej 
komedji „żegnaj młodości" („Młodość szumi“) 
mając za partnera znanego już « Wilnu arty- 
sty Teatru Polskiego w Warszawie Stanisława 
Daczyńskiego, Jadwiga Smosarska wystąpi za- 
ledwie kilka razy. Ceny miejsc zwykłe, legity- 
macje zniżkowe ważne. Zniżki studenckie 25 
poc. koncelarja Teatru wydaje w dzień przed 
stawienia od godz. 7 wiecz. 

W niedzielę dnia o godz. 4 po ce- 
nach zniżonych „Lekarz bezdomny”. 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Występy M. 
Grabowskiej. Dziś po raz 4-ty efektowna i me 
lcdyjna operetka Kalmana „Marica“, która zy- 
skała ogólny poklask i uznanie prasy i ри- 
bliczności, dzięki doskonałemu wykonaniu i 
barwnej wystawie. W roli tytułowej wystąpi 
gościnnie znakomita śpiewaczka Mela Grabow- 
ska w otoczeniu całego zespołu artystycznego. 
Reżyserja M. Tatrzańskiego. Produkcje baletc- 
we układu W. Morawskiego. Zniżki nowego 
typu ważne. Ceny zniżone. 

  

jeszcze do wszystkich organizacyj i insty- 
tucyj z prośbą o delegowanie pocztów sztan 
darowych (po 3 osoby) na unoczystą aka- 
demję wi sali Teatru ma Pohulamce, conaj- 
mniej na kwadrans przed godziną 13 (1 po 

poł.), a to ze względu na konieczność od- 
powiedniego ustawienia: sztandarów i punk 
tiualność przy madawaniu pnzez Radjo. — 
Poczty sztamdanowe mają wstęp do sali 
Teatru na Pohulamce bez okazania zapro- 
szeń i biletów. Dla przedstawicieli wszyst- 
kich ongamizacyj zostały wysłane zapro- 
szenia % biletami dla jedniej osoby ze wzglę 
du na brak miejsce. 

Nabożeństiwo, jak. wiadomo, odbędzie 
się w Ostrej Bramie o głodz. 10,15, celebro- 
mame przez J. E. Ks. Arcybiskupa R. Jał- 

Ze względu na ułatwienie słuchania mabo- 
żeństwa i kazania, będą czynne głośniki 
przy Ostrej Bramie. 

Uroczystości ku czci Królowej Jadwigi 
zapowiadają się imponująco. (Zaintereso- 
wiamie: społeczeństwa maszego jest bamdzo 
wielkie. 

W uroczystościach wezmą udziął wszy- 
sey przedstawiciele władz z panem wioje- 
wodą Jaszczołtem na czele. 

  

Święte lasu 
(W dniu 29 kwietnia 1933 r. na terenie 

całej Rzeczypospolitej będzie obchodzone 
„Święto Lasu". 

Protekrtorai nad „Świętem Lasu'* ma Wi 
leńszczyźnie przyjęli pp.: wojewoda wi- 
leński Władysław Jaszezołt, kurator Okrę- 
gu Szkolnego 'wi (Wilmie Kazimierz Szelą- 
gowski i dyrektor Lasów! Państwowych 
wi Wilnie Edwiamd Szemioth. 

Program „Święta Lasu' w Wilnie jest 
następujący: 

DNIA 28 KWIETNIA (PIĄTEK) br: 

godz. 19-ta prof. Jam| Kloska wygłosi 
odczyt w Sali Śniadeckich | 
S. B. w Wilnie pt.: „Święto Lasu Polskie- 
go”. Wstęp bezpłatny. 

DNIA 30 KWIETNIA (SOBOTA): 

godz. 10: Nabożeństwo w Ostrej Bra- 
mie, celebrowane przez J. E. ks. Arcybis- 
kupa Romualda Jałbrzyłkowskiego, Metro- 
politę Wileńskiego; 

godz. 10,45: Pochód na Górę Boufał- 
łową, gdzie będzie dokonane symboliczne 
sadzenie drzewek przez  pnzedstawiicieli 
władz, urzędów, 'instytucyj społecznych i 
młodzieży szikollmej|; 

godz. 19,15: Przed mikrofonem Rozgło 
śni Wileńskiej wy: zostanie od- 
ezyt pt.: „Święto Lasu". 

W szkołach, pułkach garnizonu Wileń- 
skiego ii Związku Strzeleckim wygłoszone 
będą propagandowe odczyty leśne. 

— Popoładniówka  niedziełna w  „Lutni*. 
W niedzielę nadchodzącą ukaże się na przed- 
stawieniu popoł. po cenach propagandowych 
świetna operetka Lehara „Wesoła wdówka” z 
udziałem znakomitej artystki M. Grabowskiej. 
Ceny zniżone. 

— „W pustyni i puszczy” Już jutro tj. w 
sobotę 29 kwietnia o godz. 4 po poł. w teatrze 
„Lutnia” ukaże się w pełni swej krasy, przecu- 
dne widowiska dla młodzieży według  powie- 
ści H. Sienkiewicza pod tytułem „W pustyni i 
w puszczy” w wykonaniu teatru „Żagiew* z 
Warszawy pod art. kier. Idy Michorowskiej. W 
głównych rolach: Staś — S. Lewicki, i Nel 
— najmłodsza ośmioletnia artystka, Lola Ba- 
ronówna, której to parze bohaterów sekunduje 
kolega Rin-Tin-Tina — pies Saba. Pozostałe 
bilety do nabycia w kasie teatru „Lutnia”. 

— Znižki do teatru „Lutnia“. Administra- 
cja teatru „Lutnia“ wydaje znižki nowego ty- 
pu iristytucjom i organizacjom codziennie od 
11 do 2 po poł. 

— Wieczór artystyczny Hanki Ordonówny 
wypełnił po brzegi salę Konserwatorjum entu- 
zjastami „sympatycznej bandytki* jak określiła 
Ordonkę zachwycona zagranica. Jutro — na 
usilne żądania publiczności — drugi i ostatni 
występ Ordonki. Sprzedaż biletów w kasie 
Konserwatorjum (Końska 1) w godz. od 11—2 
i .5—7 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Wiatr od morza. 
CASINO: Student żebrak. 
HELIOS — Ludzie w: hotelu. 
PAN — Każdemu wolno kochać. 

SWIATOWID — Uroda życia. 
ADRIA — W krzyżowym ogniu i 

pechowcy. 

LUX — Serce na ulicy. 

Dwaj 
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Ś.p. Justyn Strumiłło 

Doszła nas żałobna wieść o śmierci = 
służonego obywatela ziemi Kowieńskiej 
p. Justyna Strumiłły. Dnia 18 kwietnia b. 
r. po krótkiej chorobie ma zapalenie pluc 
zmarł mt Koszedarach śp. Justyn Strumił- 
ło, osieracając trzech synów:  Justyma, 
Kazimierza i Marjana oraz okrywająe ża- 
łobą p. Józefę z Bolcewiczów Strumiłłową. 

Zmarły śp. Justyn Strumiłło, urodził 
się w roku 1855 w Łopiach, ziemi Kowień- 
skiej. Znany był jako wzorowy gospodarz 
i obywatel, obdarzony dużemi walorami 
społecznemi i zaufaniem sąsiadów i Tudno- 
ści. Żywły brał udział w pracach społecz- 
mych i organizacjach nolniczych, gospoda- 

rująe 
sławieństwie, a ostatnio w Kioszedarach. 

     

wdzięczność Społeczeństwa i ludności bez 
różnicy marodowości i wyznania. We wszeł 
kich ważmiejszych poczynaniach zwracano 
się do Śp. zmarłego o rady i wskazówki, 
których chętnie udzielał i które zawsze by 
ły wysłuchiwane. Biedniejsze warstwy: lud 
mości długo Mu będą pamiętały Jego fi- 
lantropję i ludzki stosunek (do miedoli. 

Zwłoki śp. Justyna Strumiłły zostały 
tymczasowo pochowame w. | 
poczem nastąpi 

ROZKAZ 
w sprawie „Święta Oficerów 

Rezerwy" 
W. myśl uchwały walnego zugromadze- 

mia Koła, począwszy od r. b. corocznie w 
miesiącu kwietniu w; dnilu Zjazdu Delega- 
tów Kół Okręgu Wileńskiego ŻOR, będzie 
uroczyście obchodzone „Święto Oficera Re 
zenwy”. W roku bież. Święto to przypada 
ma dzień 29 i 30 kwietnia i połączone 
m VIII Zjjazdem Delegatów: Kół Okręgu 
leńskiego ZOR. 

W |. = „Śwłiętem Oficera Rezer- 
wy. za miniejszem ij 
wszystkim członkom stawić az 
dniu 29 kwietnia o godz. 19-tej w kasynie 
Garnizomiowem ma otwarcie zjazdu, 2) 

dnia 30 kwietnia © godz. 9-tej rano ma po- 
dwórzu Federacji PZO. przy ul. Želigow- 
skiego 4, gdzie odbędzie się zbiórka związku 

Rozkaz powyższy umieszczony w ko- 
munmikacie Nr. 15 uzupełniam wezwanier 
| mych Ww związku oficerów re- 
zenwy, aby: wzięli udział (w „Święcie Ofi- 
cera! Rezerwy", Koledzy, posiada: jący, mnu 
dury, powinni: stawić się umundurowani. 
Sekretarz (—) M. Kondratowicz, por. rez, 
Prezes Wil. Koła ZOR. (—) Michał Obie- 
zierski, kpt. p. r. 
BORZĄCZC ZYC ORROZYA PE REIKIA 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Znaczna kradzież. — Do mieszkania Fry 

dy Prószańskiej, w domu przy ul. Zawalnej nr 
5T-- wtargnęli w czasie nieobecności domow- 
ników dnia 26 bm. między godz. 10 m. 30 w 
południe złodzieje, otworzywszy drzwi miesz- 
kania wytrychem ilub dobranym kluczem. Skra 
dziono futro damskie karakułowe, futro męs- 
kie na popielicach, drobną biżuterję, oraz bieli- 
znę stołową. Poszkodowani obliczają straty na 
3720 złotych. Policja wdrożyła dochodzenie ce 
lem wykrycia sprawców tej Śmiałej kradzieży. 

— Fałszywe pieniądze. — Fałszywą 5-zło- 
tową monetę zakwestjonował 5-ty komisarjat 
policji państw. Przyniósł ją do komisarjatu Jan 
Budryk, (Słowiańska 20), a otrzymał on ją od 
A Agrusa (Ponarska 71). Wszczęto docho 

enia. 
Fałszywą monetę 2-złotową złożyła w 1-ym 

komisarjacie P. P. Józefa Pupkiewiczówna, — 
Monetę tę otrzymała ona od Abrama Romerow 
skiego (Szklana 5). Monetę zakwestjonowano 
i wdrożono dochodzenia. 

(Dokończenie kroniki wil. na str. 4-0j). 

jest 
Wi 

POSIEDZENIE WILEŃSKIEJ RADY MIEJSKIEJ 
Z wielką trudnością udało się wczoraj zebrać 

quorum Rady. Do ostatniej chwili nie wiadomo 
było, czy ten 27-my rajca miejski zjawi się, 
czy nie. Ale zjawił się i dzięki niemu posie- 
dzenie mogło dojść do skutku. 

Upadły tylko z porządku dziennego sprawy 
wymagające kwalifikowanej obecności, a wśród 
nich wniosek Magistratu o zaciągnięcie 500000 
złotych pożyczki dła zasilenia środków obroto- 
wych kas miejskich. 

KRZYWDA WŁASNEJ NĘDZY 
WYRZĄDZONA 

Na ostatniem posiedzeniu Rady Frakcje 
PPS i Bundu zgłosiły wniosek nagły o asyg- 
nowanie 1 tysiąca złotych dła dzieci strajka- 
jacych wówczas włókniarzy łódzkich. Wniosek 
ten trafił do Komisji Finansowej i wczoraj 
wrócił znowuż na 

Rada ten tysiąc złotych uchwaliła. 
Wilno, mając własnych biedaków, włas- 

nych nędzarzy, którym nie jest w stanie pomóc, 
uszczupliło swe skromne środki na rzecz straj 
kowców łódzkich. 

Mówiło się, że Łódź w czasie powodzi, też 
z pomocą Wilnu pośpieszyła, więc wypadało 
nam się zrewanżować. 

Znowu samolot litewski na naszem terytorjum 
WILNO. Onegdaj w dzień w rejonie 

Białozoryszek mą odeinku Niemeniczym u- 
kazał się wojskowy samolot litewski, któ- 
ry po pnrzeleceniu gmamiey! zniżył tak @а- 
lece lot, że robił miraženie, jak gdyby 

miał zamiar lądować w odległości około 
kilometra od linji granicznej. 

W ostatmiej jednak chwili lotnik pod- 
miósł maszynę i po dokonaniu kilku wira- 
ży, szybko oddalił się. 

Zachodzi ta drobna różnica, że nam poma- 
gano gdy Z ełementar- 
na, my pomagamy, gdy Łodzi, ludzie 
z zm ochoty, biedę cierpią. 4 

tysiąc złotych, a dość jest przejkć się po przed 

jest 
mniejsza o to. Zro- dzie ymalsi. 

a tysiąc złotych. biliśmy gest — rzuciliśm 
Niech na 

SPRAWOZDANIE I PROJEKTY 
Przyjęto do wiadomości sprawozdanie: Ma- 

gistratu z wykonania budżetu za rok 1930 — 
31 z uwagami Kom. Rewiz., udzielając Magi- 
stratowi absolutorjum. 

Uchwałono projekt opłat admin. Wydz. Wo- 
doc. - Kanaliz., niższy o 30 proc. od dotychcza 
sowego. 

Zatwierdzono projekt przepisów o zabudo- 
waniu Zwierzyńca i taki sam projekt wytycz- 
nych dla planu zabudowania dzielnicy Góra 
Konuiałłowa, na której ma być założony park 
rozrywkowy dla dzieci. 

Dwu b. pracownikom miejskim przyznano 
emeryturę i na tem wobec nieuzupełnienia się 
quorum do liczby kwalifikowanej p. p. rad- 
nych posiedzenie zamknięto.



20 

Tragiczna Śmierć psalmisty cerkiewnego 
Żedajszym wyjechał 

psalmista cerkwi 
i Bazyli Baszła- 

WILNO. — W dniu 
łedzią na jezioro Czeres] 
w Czeresiu pow. . iego 
kow z folw. Janowo gininy miorskiej. Po pew-i 

nym czasie znaleziono niedaleko brzegu pustą 
łódź Baszłakowa. 

Jak się okazało, Baszłakow wypadł z łodzi 
utonął podczas ataku epileptycznego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradziona nauczycielka. — Złoty dam- 
ski zegarek wartości 180 zł. skradziono z nie- 
zamkniętego mieszkania Marji Banelowej przy 
ul Zarzecze 8. 

— GROŻĄ ZABICIEM. — Niedaw- 
no odbył się proces o usiłowanie wyko- 

nania wyroku „din-tojry“ na osobie zna 
nego w świecie przestępczym” A. Mil- 
sztajna. 

Oskarżeni, w tej liczbie znani policji 
J. Szuijan, i H. Szuster, zostali jednak 
uniewinnieni i przed paru tygodniami 
edzyskali wolność. 

Tymczasem onegdaj do policji zgłosił 
się wspomniany Szuster, który zeznał, 
że Milsztajn wraz z bratem postanowili 
go zabić i zapowiedzieli, że przy lada 

okazji zamysły swoje wprowadzą w 
czyn. 

Szuster prosi o roztoczenie nad Mil- 
sztajnami nadzoru i pociągnięcia ich do 
odpowiedzialnošci. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
Nr. 3 przy ul. Poznańskiej znaleziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 7 tygodni. Niemow 

le umieszczono w Przytułku Dzieciątka Jezus. 

— 11-LETNI ZŁODZIEJ. Policja za- 
trzymała 11-letniego J. Ł., który okazał 
się sprawicą oniegdajszej kradzieży w ha- 
lach miejskich. Jak nmotowaliśmy, w jed- 
miym. ze straganów skradziono wówczas 120 

— OBŁAWA. iPodczas iwiezomajszej ob- 

ławy w melinach złodziejskich, zatnzyma- 
mo Ikilka osób z mzeczami, pochodzącemi z 
kradzieży. 

  

Drużynowy bieg © nagrodę puhar „Słowa” 
Juž tylko dziesięć dni dzieli nas od wiel- 

kiej dorocznej imprezy lekkoatletycznej, biegu 
drużynowego, a nagrodę przechodnią 
puhar, utundowany przez Redakcję „Słowa”. 

Impreza ta, zorganizowana w roku 1927, 
zdobyła sobie „wstępnym bojem'* zarówno wi: 
leński świat sportowy, jak i szersze masy pu- 
bliczności, zawsze tłumnie przybywającej na 
teren parków, tam właśnie, gdzie wytyczona 
została stała trasa biegu. 

  

dzy klubami wileńskiemi, które: stać było na 
wystawienie sześciu dobrych biegaczów. W prze 
ciągu pierwszych czterech lat, puhar wędrował 
pomiędzy WKS Pogonią, a WKS 3 B Sap. 
Ostanie dwa lata zwyciężyły drużyny Sokoła. 

Siódmego maja będziemy mieli emocję. Bę 
dziermy obserwować ostrą walkę, Ostrą tem- 
bardziej, że ewentualne zwycięstwo Sokoła, ja- 
ko trzecie z rzędu, oddawałoby mu puhar na 
własność i rozwiązywało imprezę. — Wiemy,    

Zeszłoroczny zwycięzca— drużyna Sokoła. - 
W środku prezes Wil, O.Z.L.A. ppłk. dypi. Z. Wenda. 

Bieg drużynowy o puhar „Słowa* bijąc 
rekord liczby zgłoszeń i ogólnego zaintereso- 
wania, śmiało powiedzieć można, stanowi cłou 
corocznego programu lekkoatletycznego Wilna. 

Mówimy o tem śmiało zdając sobie dokła- 
dnie sprawę, że cel zamierzony: — jaknajszer- 
szą propaganda sportu tak pięknego, jak lek- 
koatletyka, został osiągnięty i zadanie spełnio- 
ne. 

Drużynowy bieg o puhar „Słowa* był te- 
tenem zawziętej walki konkurencyjnej pomię- 

że kluby szykują się do tej rozgrywki już od 
kiiku tygodni trenując zawzięcie.. Jaki będzie 
tego wynik? Zobaczymy w pierwszą niedzielę 
maja. 

Nadmienić należy, że w tym roku organi- 
zacja techniczna biegu powierzona została 
przez Wil. Okr. Zw. Lekkoatletyczny Klubowi 
Sportowemu 3 B. Sap. co daje pewność, że 
przeprowadzona będzie doskonale. 

Bliższe szczegóły dotyczące biegu podamy 
w najbliższym numerze. 

Wyścigi na Pośpieszce 
Odbędą się w dniu 11, 15 i 

Na torze wyścigowym na Pośpieszce 
w dniach 11, 15i 18 czerwca r.b. odbę- 
dzie się meeting wyścigowy. W roku bie 
żącym przeprowadzone zostaną wyłącz- 
nie biegi przeszkodowe dla p.p. dżentel- 
menów i oficerów. Trasa będzie uroz- 

18 czerwca 

maicona nowemi przeszkodami. Oczeku- 
je się zjazd większej ilości koni. Udział 
wezmą najlepsi jeźdźcy kawalerji. W tym 
że czasie odbędą się konkursy hippiczne 
p.p. oficerów, pań i jeźdźców  cywil- 
nych. Nagrody pieniężne i honorowe. 

  

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

1 maja r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

GG 1932 z bilansem i 

— UJĘCIE SZAJKI ZŁODZIEJSKIE.! 
IW dniu 24 bm. ujęta została szajka zło- 
dziejska, krtómu dokomała szeregu systema- 
tycznych kradzieży mia terenie miasta. — 
Zatrzymani: zostali: 'Warsieki Stanisław i 
"Tadeusz, Damin Kazimierz, pasenzy. Kior- 
piński Salomem, Buczański Jakób, Kapul- 
Ski Szymon, (oraz Kkochanika: [Wąsickiego, 
Možejko Eugenję. [Wszystkich odstawiono 
ido sądu grodzikiego, w celu zastosowania 

środka. zajpobiegawiczego. (Większość skra- 
mzeczy została odnaleziona i od- 

dana właścicielom, 
'Ujęta szajka operostała 200 skradzio- 

memi: kluczami ma szkodę Szlumela Szlo- 
my. Między immemi wymienieni dokonali 

kradzieży wyrobów tytomowych ma sumę 
400 zł. ma, szkodę Szerszeniia, Włodzimierza 
<FYYWYYTWYYYYYYYYWYYYTYYYYYYTYYWYTYYYYYYYYYTY 

Dźwiękowe Kino RA REZ 

Czeski pnzebój filmowy « ANNY ONDRA 
i KAROL LAMACZ w filmie p. t. 

Raj podiotków 
film całkowicie śpiewny grany i mówiony 
po czesku. Czarująca uezenica uwodzi 
swego profesora, reżysera, męża! 

Pocz, sean8. o g. 6, 8, i 10.15. 
Wstęs cd 50 gr 

ASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

Radio wiieniskla 
PIĄTEK. DNIA 28 KWIETNIA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, czas, komun. meteor 
12.10: Muzyka z płyt. 13.208 Komun. meteor 
14.40: Program dzienny, 15.45: Muzyka popu 
larna (płyty) 15.15: Giełda roln. 15.25: Komu 
nikat LOPP-u. 15.35: Pieśni (płyty). 16.00: 
„Mala skrzyneczka“ — listy dzieci omówi Cio- 
cia Hala. 16.20: Odczyt dla maturzystów. 16.40 
„Społeczeństwo wobec umysłowo chorych" — 
odczyt. 17.00: Koncert 17.55: Program na so- 
botę. 18.00: „Badania biologiczne w Polsce 
współczesnej odczyt dla maturzystów. 18.20: 
Wiad. bieżące. 18.25: Chór murzynów (płyty). 

  

18.40: Ze spraw litewskich. .18.55: Rozmait. 
19.00: Codz. odc. pow. 19.10: Rozmait. 19.20: 
Przegląd prasy roln. kraj. i zagr. 19.30: „Na 
pełnem morzu” 19.45: Pras. dz. radj. 20.00: 
Pogad. muzyczna 1a 20.15: Koncert symfoniczny. 
„Powieści rodowe”, 
sport. 22.45: 
meteor. 

Dod. "do pras. dz. radj., komun. 
23.00: Muzyka taneczna. 

UDZIAŁY 
Wytwórni Mechanicznej Pie- 
czywa Pol. sp «ki „Piekarskiej 

sp. Z o. 
SĄ DO NABVCIA po zł 1003 za 1 ndz. w | 
Banku Towarzystw Spółdzielczych, ul. Mic 
kiewicza 29. — Biuro sp-ki Sz kaplerna 4 

T-i. 19-11: 

Zarząd 
leńskiega Banku 
Ziemskiego 

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

Akcje, albo zaświadczenia instytucyj kre 
dytowych o zdeponowanych akcjach z nume- 
racją takowych, powinny być złożone w Ban- 
ku przed dniem 6 maja rb. 

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

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

uej, oraz związane z niemi wnioski. 
3) Zatwierdzenie rachunku strat i 

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

z prowizorycznem zestawie- 
pa 

  

  

Wi 

zysk 

niem przypuszczałnej wartości aktywów i 
sywów z terenu poza granicami Polski. 

5) Preliminarz wydatków na rok 1933. 
6) Referat Szacunkowej Komisji. 
7) Wolne wnioski. 
8) Wybory. 

The— Najlepszy środek przeciw 
zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski. 

  

      

d.c. koncertu. 22.40 Wiad. ——-. 

Ba!kon 

35 gr. 
na wszystkie 

seanse 

  

     

  

CZYŚ JUŻ BYŁ w kinie Parter 
REW JA ostr:bramska 5 

na znakomitym filmie polskim 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
Jeszcze tylko do niedzieli 30b m 

PO CENACH POPULARNYCHI 

54 gr. 
na wszystkie 

seanse 

  

  

„PAN“ ogłasza KONKURS Z NAGRODAMI 
za najtataiejszą recenzję lima „KAŻDEMU WOLNO KOCHAĆ" Iirał w konkanię dostepny dla wszystkich 

Wyznaczono następujące nagrody: 1-sza nsgroda zł 50. — 2ga nagioda zł 25. — 
nagród po zł, 5 — Regulamin konknrsn do obeirzenia w poczekalni kina 

8-cia nsgroda 7: 
„Pin“ 

15 — oraz IC 

  

Dziś nroczysta premjera! 

W rol. gł. Pan 
tel. 528 

kwiat aktorstwa polskiego 

Wielki sukces muzyczny nsjp: pul. 
śliczny dodstek mazyczny i in. — Seanse: 4, 6, 8i 10 g — Ubiegajcie się o nzsze nzgrody 

Dymsza 
komp. Kataszek-Karasiński 

konkursowe. — Bilety” honorowe nieważne. 

wspzniałs komedja masyczna ze „złotej serji”, 
przerosła poziom dotychczas wyśw eilanyih flmów (idealne ndźwiękowienie) 

Każdemu wolno kochać 
Maszyński, 
Ziemińska, 

9 Zielińska 
Nad program: Wyjątkowo 

kióra O całe niebo 

  

  

Dziś! Czołowe arcydzieło produkcji angielskiej 

„CASIN 
Najnowsza szampanska operetka Millokera 

0“ „Student žebrak“ 
Czarujący śpiew, wspaniała muzyka, efektowne tańce, beztroski humor. o O przepych i bogactwo. 

wystawy. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 44, 6, 8 & 10.15. 

  

„.. -- — WKAĄ$TA BURIANA 
w najnowszym jego filmie WESGRY BARAWARIA EZ 
  

  

E- BGDU 
K. TOM 
INA BENITA 
M. EWIKLIŃSKA 

JEGO 
EKSCELENCJA SUBJEKT 

Polska komedja muzyczna, uznana za najlepszą w tym sezonie. Wkrótce w kinie „Helios”. 
  

  

w roli 
Grudzińskiej 
w arcyftimie 

Niebywałe powodzenie! 
Cale Wilno mówi o arcydziele sześtlu 

najwybitniejszych gwirzd z 

LUDZIE DD 
GRET 

  

  

OBWIESZCZENIE 
Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

3-go rewimu, zamieszkały w, Wilmie przy 

mł. M, Pohulanika 13/2 na zasadzie art, 
1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 28-go 
kwietnia 1933 moku od głodz. 10-tej mano 

w IWilmie, przy ul. Subocz Nr. 10 odbędzie 
się sprzedaż z; licytacji publicznej w dru- 

gim terminie majątku ruchomego, należą- 

cego do Hirsza Ajzensztadta, składającego 
się z maszyn, drukarskich oraz innych ru- 
chiomości, oszacowaniych ma sumę 652 zł 
ma, zaspokojenie pretensji Kasy Chorych 
m, Wiilna w sumie 805 zł. Т5 gr. z procen- 
tami i kosztami. 

Komornik sądowy: W. Leśniewski, 

PLAC 
w Zwierzyńca róg Tomasza-Zana i Fabrycz 
nej do sprzedania — Dowiedzieć się: Wielka 

10 m 1 do 10 rano i od 2—3 pb. 

EEST EEE M I ESZKANIE 
Lekarze 4 - pokojowe ze wszel- 

kiemi wygodami przy 
ul. Mickiewicza 62 do 

Dr Ginsberg 
wynajęcia. od 1 maja. 
Wskaże dozorca. 

choroby skórne wene- 
ryczne i moczoplciowe. DO WYNAJĘCIA 
Wilenska 3, od 8 — 1 Šio i 4 ro pokojowe 

i 4 — R. Tel. 567. mieszkanie z wszyst- 
= m a pz KIEMI y goda mi: Zeii- 

POPIERAJCIE szać się ul. 3-go Maja 

L.0.P.P SZ MIESZKANIE 

WARDAAAŁALBŁDAĆDA 

Lokale 

3 pakoje, lazienks, bal: 
A+ kon, suche, słoneczne. 

  

    

DO WYNAJĘCIA 
Białostocka 6. Dozorca 

wskaże. 

  

  

4 - POKOJOWE MIESZKANIA 
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA 
wygodami potrzebne' 3 pok. z kuchnią, elek- 

od zaraz, suche, ciepłe, rycznością, wolne od 

słoneczne, Zgłoszenie w podatku lokalowego — 

Adm. SŁOWA — dla Ulica Popowska nr. 22. 

GR Dowiedzieć się nr. 6.— 

  

  

* noma. Skromne wyma- 

POKÓJ 
z wygodami do wynaję 
cia. Motwiłłowski zau- 
łek 4 — 6 m. 2. Oglą- 
dać od 2 do S-ej. 

AMOI DAMA AAAA zh: 0 

Розхукият 
PRACY 

TYPTYPYWYPCYWYPSYGE 

POSZUKUJĘ 
posady rządcy lub eko- 

"RÓŻNE 
  

K S. RODZINY woj- 
skowej poszukuje auta 
do wynajęcia. Zgłosze- 
nia telef. nr. 10-19 go- 
a 2—4 p.p. 
  

IE Z PRADA AAAA 

wiieński 

gania. Posiadam ukoń- 
czenie szkoły rolniczej 
ieśnej, Świadectwa i 
referencje poważnych o 
sób. Dobry hodowca 
oydłz, koni i trzody — 
obszerna znajomość w 
prewadzeniu gospo - 
derstwa rolnego. Ofer-' 
ty do Administracji 
SŁOWA dla okaziciela 

u nr 278.   
  

GARBO 
w g powieści Vicki Baum io niewidzianej 
dotychczes atrakcii „NOC W SKLEPIE 

LALEK" w EE kolo ach 

| PLUGI, BRONY | 
oraz wszelkie iane_ maszyny i nar zędzia | rel. 

nicze sezonu wiosennego 
poleca 

"| Zramunt Nagrodzki 
Wilno, Zewaina 11-2 

nika ТМЕТВФАСЕЕИВРЛЕЙ УЕЛЕ   

LICYTAC 

Lombard „Kresowi ja” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkieł 53) tel. 722 

podaje do ogólaej wiadomości, 
4ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu 
eienychi nieprolongowanych zastawów od Nr. 50.000 do 
Nr. 100 030 i od Nr 1 do Nr 32.:10. 

UWAGA: w dniu licytacji prolengat N-rów licytacy nych 
lomberd nie będzie przyjmować. 

że 8 i 9 maja r. b. o godz. 
licytacja niewyku- 

  

P OWAŽNA 
„ntel. wdowa życzy pro 
wadzić dom u solidne- 
go pana. Znam dobrze 
kulinarję. Oferty do ad- 
min. SŁOWA dla J. M. 

Letnisko 
w majątku, 6 klm. od 
Wilna. 1, 2 lub 3 po- 

wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocykiowe 

Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

  koje, z kuchnią. Duża 
  weranda. Obok rzeka i 

les sosnowy. Miejsco- 
wość malownicza. Ko- 
manizacja antobusowa 
(co godzinę) Inb koleją 
Może być z całodzien- 
nem utrzymaniem, 
Olerty skladač do Ad- 
ministracji „Slowa“, 
pod A. K. 
  

Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sąžni kw. uroczo położany xa 

Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sta- 

neczna. Wiadomość w Adm. „Słowa”.   
    j 4 ч : KTS SEK 0 

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
— Przejdźmy na weselszy temat. Pan 

Starosta, o ile uzna za stosowne, sam pa- 
nu udzieli wszelkich informacyj. Czy 
innie słuch myli, czy naprawdę auto ter- 
kocze? No tak, właśnie zajeżdża. Panie 
Rotman, ile płacimy? Nie, dalibóg, pa- 
me komendancie, nie pozwalam! A_zre- 
sztą... jeśli pan chce koniecznie.. Psia- 
kość! Niech pan spojrzy jakie oko sypie 
do nas piękna Taube! Co za szkoda, że 
nie mogę tu jeszcze trochę pozostać! 

— Ale ja mogę, — błysnął Żołądź w 
uśmiechu wszystkiemi białemi zębami. 

— Tedy wesołej zabawy... i bacz- 
ność! 

— A to znowu dlaczego? 
Cegiełkiewicz wskazał oczyma na le- 

wo. 
— Ten jegomość w zielonej bekie- 

Szy — to Leon Stągowicki. Taki sobie 
ziemiański bubek i pierwszoklaśna ku- 
moszka. Istna baba. W razie czego — 
cały powiat będzie wiedział. 

Żołądź zesztywniał. 
— Dziękuję za ostrzeżenie, ale nie 

rozumiem do czego zmierza; nie jestem 
panną na wydaniu. 

— Pewnie, pewnie. „Ja też tak 
tylko... Moje uszanowanie. 

Żołądź zostawszy sam, przez chwilę 
myślał o tem, czego się dziś dowiedział: 

sobie 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

prawdopodobne zahaczenie Zahorańskie- 
go odziału i matrymonjalne projekty Zo- 
ni. Stanowczo zadużo na jeden dzień. 
Trzeba koniecznie otrząsnąć się, oderwać 
myśl... a potem., jakoś to będzie. Ruda 
żydówka ciągle jeszcze stała przy bufe- 
cie. Poczuła na sobie uporczywy wzrok 
Żołądzia, oblizała czerwone wargi, wdzię 
cznie przegięła smukłą figurkę i spuści- 
ła oczy, aż długie puszyste rzęsy ocieniły 
policzki 

Żołądź przeniósł spojrzenie na oso- 
bnika w zielonej bekieszy., 

— To byłby zatem brat mojego Is 
wala; bo tamtemu — Józef, jak mnie. 
Jeżeli braciszek podobny — ja mam wię- 
cej szans. A tymczasem: patrzy, czy nie 
patrzy? A, główna, zna, czy nie zna? Stą- 
gowicki patrzył, ale najwidoczniej nie 
znał. Oczy miał szklane, obojętne. Żo- 
łądź wstał zwolna, minął Stągowickiego, 
stanął przy buiecie, tuż obok żydówki, i 
zażądał kieliszka wiśniaku. Jojne Rot- 
man, nalewając starannie, rzucił ku ru- 
dowtosej. 

— Taube, ty posuń się. Ty psieszka- 
dzasz panu komendantu! 

— Piękne dziewczyny nie przeszka- 
dzają nigdy, — powiedział dwornie Żo- 
łądź. 

DER NS RIAA 

Restaurator skrzywił boleśnie lisią, 
pomarszczoną twarz. Znać było, że wie, 
co się święci i jest wobec swej córki 
zupełnie bezsilny. Odwrócił się pod po- 
zorem odstawienia butelki na półkę. Żo- 
łądź i Tauba uśmiechali się do siebie 
porozumiewawczym uśmiechem starych 
wspólników. 

— Urwał mi się guzik od płaszcza, — 
powiedział józek. — Czy panna Tauba 
nie mogłaby mi przyszyć? 

Ruda Tauba przeciągnęła się zachę- 
cająco. 

— Nuuu... ale chiba że nie tutaj.,, 
— jak panna Tauba uważa... 
— To ja poproszę do mojej stancji. 

U mnie tam nici jest. 

Jojne Rotman odprowadził ich spoj- 
rzeniem czarnem od nienawiści, ale nie 
ruszył się z miejsca, gdy tamci odeszii 
razem wgłąb lokalu. Lolo Stągowicki tak 
że siedział nieczuły, wswoich  kombina- 
ciach cały zatopiony. 

4 

Starosta podniósł się z krzesła, by 
przywitać Żołądzia. Robił to wobec każ- 
dego interesanta, który wchodził do jego 
gabinetu, ale Józef Żołądź, za każdym ra- 
zem, brał uprzejmość starosty na swój 
wyłączny rachunek i prostował się w 
duchu z przyjemnem uczuciem własnego 
znaczenia. Zresztą starosta bardzo życz- 
liwie patrzył w przystójną, nieco upartą, 
twarz młodego komendanta. Z uśmie- 
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chem wskazał mu krzesło i odrazu, 0- 

twarcie, przystąpił do rzeczy. 

— Mam duże zaufanie do pańskiego 

zmysłu orjentacyjnego. Nie będziemy ba- 

wić się w „ślepą babkę”. Musi pan za- 

poznać się z sytuacją, bo pański człowiek 

jest 'w to zaangażowany. : 
— Korolonek nie jest moim człowie- 

kiem. Nigdy nie był przyjęty do organi- 

zacji. Kręcił się tylko... 
— №е о nim mówię. 
Żołądź wpatrzył się chciwie w pół- 

przymknięte powieki powiatowego dy- 

gnitarza. 
— Czy zechce pan Starosta poinfor- 

mował mię? 
— Pan osobiście nie ma żadnych po- 

dejrzeń?.. 
— Żadnych — indywidualnych. ja, 

od pewnego czasu, niezbyt dowierzam 
całemu zahorańskiemu oddziałowi. 

— Jaką rolę w odziale zahorańskim 

gra Dymitr Pawluk? 
° Żołądź przygryzł wargi tak mocno, 

aż ból wrócił mu zachwianą równowagę. 

Powiedział spokojnie: 
— Dymitr Pawluk był komendantem 

oddziału. 
— Był? 
— Do tej chwili. Czy jest aresztowa- 

nym? : 

Starosta spojrzat z uznaniem na 20- 

łądzia. 

— Nie jest aresztowany. Narazie nie- 

ma podstaw do aresztu. Są mętne, poplą- 

tane zeznania. Tyle z nich można wy- 

wnioskować, że Dymitr Pawluk, oraz 
brat jego, Iwan, przestawali dużo z Ko- 
rolonkiem... I że Dymitr Pawluk, jako ko- 
mendant „Stražy“, forsował kandydaturę 
Korolonka na członka oddziału, i to po- 
mimo sprzeciwu niektórych innych stra- 
żaków. 

— Mógł być wprowadzonym w błąd. 
— Nie przeczę. Otóż Korolonek 

zbiegł. 
— Słyszałem. 
— Są poszlaki, że bracia Pawluko- 

wie dopomogli mu w tem. Oni sami po- 
zostali na miejscu, i to przemawia na 
ich korzyść. Śledztwo wyjaśni. Zobaczy- 
my. — Żołądź brwi zmarszczył i wpatrzył 

się w okno, gdzie obudzona marcowem 
siońcem mucha  prostowała  zgniecione 
skrzydełka. Chwilę obserwował ją pilnie, 
jakby to była rzecz najciekawsza na świe 

cie, śledził za nią, gdy próbowała tan- 

czyć po szybie, brzęcząc głośno... Napa- 

trzywszy się jej do syta, zdecydowanyin 

półobrotemt krzesła zwrócił się znowu do 

Starosty. 
— Panie Starosto, ja wiem, że zapro- 

ponuję rzecz niepraktykowaną, może zbyt 
Siaż, ale wierzę, że pan Starosta ma 
de mnie cokolwiek zauiania. Nie podej- 
rzewałem Pawluków... raczej innych. 
Dymitra lubiłem i ufałem mu, przyzna- 

ję, ale nie myślę go bronić. Proszę tylko 

o pozostawienie mi wolnej ręki w Zaho- 

ranach. Pojadę tam jutro. 

Starosta zrobił minę trochę zaskoczo- 

ną, ale milczał. Przeto Żołądź mówił da- 
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lej, wmiarę mówienia rozpalając się ca- 
raz bardziej własnemi słowami. 

— Ja sam MRURAŚ śledztwo w 
oddziale+i, jakiekolwiek ody znajdę, 
przekażę je władzom. Niech mam moż- 
ność wykluczenia winnych z szeregów or 
ganizacji, zanim zostaną aresztowani, ja- 
ko bolszewicy. To konieczne ze względu 
na prestige „Straży w powiecie, na 
atmosferę wewnętrzną oddziałów.. I niech 
mam możność opanowania, uratowania 
oddziału Zahoranskiego. Tam są dobre 
elemnta, dzielne chłopaki. Byle zniwe- 
czyć zły wpływ i nie zgnębić ich niepa- 
trzebnie... 

— A jeśli się zgodzę?... 
pojedzie? Sam? 

— No tak. Poprostu z inspekcją. We- 
zmę odnośnego rejonowego, Baranow- 
skiego. Nie mogę przypuścić, że cały od- 
dział jest podminowany. Za kiłku — rę- 

CZĘ... Naprzykład: Alojzy Rupejko... 
Żołądź urwał i wpatrzył się pilnie w sta 
rostę. Starosta, głęboko zamyślony, krę- 
cit w palcach papierośnicę; nagle odło- 
zył ją, splótł ręce i podniósł głowę ru- 
chem czowieka, co właśnie wybrał kie- 

runek postępowania i jest z tego zado- 

wolny. 
— Dobrze. Zateletonuję do posteruu- 

ku policji w Zahoranach, by do pana 
przyjazdu wstrzymali wszełkie kroki. 

Jak pan tam 

E že pan swoich ludzi, ješli są win- 

i, pokrywač nie będzie. 

>. co jeszcze do mnie? 
D. C. N. 

A teraz... ma 

Witold Tatarzyński. 

    
 


