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W dniu dzisiejszym rozpoczyna się 

Święto Oficera Rezerwy, zainicjowane 

przez Koło Wileńskie Związku Oficerów 

Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Święto”.. Nazwa ta budzi pewne za- 

strzeżenia natury czysto formalnej. Do- 

prowadziliśmy ilość prawdziwych, chrze 

ścijańskich świąt do minimum, ustalilis- 

my jedno święto narodowe, ale jednocz=ś 

nie zaczęliśmy wszelkie zjazdy i obcho- 

dy nazywać „świętami*, pospolitując tę 

nazwę, zmniejszając jej treść i wprowa- 

dzając pewien chaos. 

Wymownym przykładem jest wła- 

śnie dzień dzisiejszy, który jest „świę- 

tem* Oficera Rezerwy i „świętem* Lasu. 

Dwie całkiem odrębne dziedziny życia i 

pracy, dwa całkiem różne zagadnienia 

występują wobec społeczeństwa w uro- 
czystej szacie „święta”, łącząc się w 

aniu jutrzejszym z chrześcijańskiem šwię 

tem niedzieli. Skutek takiego nagromadz: 

nia patosu może być raczej ujemny, bo 

mimowoli wprowadza jakieś nuty komi- 

czne. 

Święto Oficera Rezerwy, a ściślej: ta 

iazwa „święto jest również trochę nie- 

znośna ze względu na już istniejące Świę 

to Żołnierza polskiego; — ktoś niebar- 

dzo się orjentujący może pomyśleć, że 

„Święto Żołnierza” jest świętem szere- 

gowców i że w ten sposób byłoby uza- 

sadnione zorganizowanie obok święta 

oficerów, jeszcze święta podoficerów, al- 

bo też święta generalskiego. 

Wreszcie i ten fakt, że data święta 

Oficerów Rezerwy nie jest ustalona raz 

na zawsze, nie została, zgodnie z trady- 

cjami wojskowemi, przywiązana do rocz 

uicy jakiegoś pamiętnego zdarzenia i by 

ia uzależniona od daty zjazdu delegatów 

Kół Z.O.R. okręgu wileńskiego, — wszy 

stko to osłabia pozycję „święta”. 

Uwagi te w żaden sposób nie dotyczą 

jednak treści „święta. Jakiś Dzień 

Oficera Rezerwy, ustalony dla całej Pol- 

ski, jest niezmiernie potrzebny i  dlate- 

go inicjatywę wileńskiego Koła Z.O.R. 

należy powitać ze szczerem uznaniem. 

Nie trzeba się rozwodzić nad rolą o- 

ficera rezerwy podczas wojny. Od tego 

właśnie dzisiejszego „cywila* w znacz- 

nym stopniu zależą losy wojny, na niego 

spada wielki ciężar bezpośredniego pro- 

wadzenia szeregów żołnierskich do wai- 

ki. 

Korpus oficerski decyduje o wyrazi- 

stości oblicza armji i przedewszystkieni 

ponosi odpowiedzialność za poziom i 

sprawność działania tej armji. Oficerowie 

rezerwy, stanowiący podczas wojny, zde- 

cydowaną większość w korpusie oficer- 

skim, tem samem stają się czynnikiem 

niezmiernie ważnym. Naród nie mož: 
być obojętnym na sprawy szkolenia ofi- 

cerów rezerwy, na ich poziom i spójnię 

wewnętrzną, tembardziej, że wojny arniij 

już się skończyły i każda nowa wojna 

będzie wojną całych narodów, jak to już 

zresztą było podczas wojny Światowej. 

Stąd wypływa konieczność  przede- 

wszystkiem mocnego zespolenia wewnę- 

trznego w szeregach oficerów rezerwy, 

oraz utrzymania stałej łączności pomię- 

azy oficerami a społeczeństwem najszes- 

szem. 

Nie chodzi rzecz jasna, ani o tworze- 

nie kasty oficerskiej, ani o militaryzację 

społeczeństwa, — chodzi jednak o nale- 

żyte przygotowanie oficerów rezerwy do 

roli dowódców podczas wojny, a i na- 

wet podczas pokoju, gdyż tak czy ina- 

czej większość oficerów rezerwy zajmuje 
„w cywilu” stanowiska bardziej odpowie 
Gzialne, a często, jak szczególnie np. w 

cbecnym okresie, — najwyższe kierowai- 

cze. 

Oficer rezerwy nie jest typem skon- 
czenie jednolitym. Charakter broni i słuz 
by, wpływa na odmienne kształtowanie 

się indywidualności. Lotnik zawsze się 
będzie różnił od intendenta, — oficer sa- 

nitarny od kawalerzysty, — ale, pomija- 

jąc te wojskowe różnice, oficerowie re- 

zerwy stanowią wyjątkowo  niejednolitą 
grupę ze względu na to, że tkwią na 

  

wszystkich stanowiskach w społeczeń- 

stwie, reprezentując wszystkie zawody. 

W wydanej przed laty księdze zbio- 

rowej p.t. „Na szlaku Batorego", ofice- 

rowie rezerwy tak mówili o sobie: 

— „Gdzie niema nas? Jakiej się nie 

imamy pracy? Jakich stanowisk nie zaj- 

mujemy? Posterunkowy policji i... miri- 
ster; rolnik — osadnik i obszarnik; „si- 

łe niewykwalifikowana* i lekarz, inży- 

nier, adwokat, nauczyciel... Wszędzie 

znajdziemy tego oficera rezerwy!.. 

Tkwimy we wszystkich warstwach 

społeczeństwa od najniższych do 

szczytowych, reprezentujemy wszystkie 
zawody, stoimy na wszystkich posterun- 

kach; stanowimy w narodzie olbrzymią 

tyraljerę, rozsypaną, jak Polska długa i 
szeroka!. 

I w tem jest nasza przepotężna, choć 

niewyzyskana siła!... 

Bo gdybyśmy mogli, lub zechcieli, 

chociażby tylko zrzadka, tylko w wypad- 

kach wyjątkowych, poczuć się oficerami, 

a więc członkami jednej wielkiej rodziny, 

gdybyśmy mogli posłyszeć zgodne bicie 
dziesiątków tysięcy naszych serc i po- 

czuć ramię przy ramieniu i dłoń przy 

dłoni, — moglibyśmy, zabierając głos, 

być słyszanymi w całym narodzie, potra- 

filibyśmy oddziaływać jednocześnie na 

wszystkie warstwy społeczeństwa i — 

kto wie, — może przyczynilibyśmy się 

do uzdrowienia stosunków ogólnych *.. 

Tak mówili wileńscy oficerowie rc- 

zerwy przed ośmiu laty... Głos ten jest 

stale aktualny, czego dowodem jest cho- 

ciażby obecne „święto”, pierwsza próba 

iceowej mobilizacji oficerów rezerwy. 

Wysiłek oficerów rezerwy, Oraz ich 

siła duchowa i intelektualna muszą 

szczególnie interesować całe społeczeń- 

stwo, świadome zadań i obowiązków, 

jakie naród wkłada na oficerów. 

Czy można jednak z kłócących się 

„cywilów*, jakimi są oficerowie rezerwy, 

stworzyć mocne, ideowo zespolone ka- 

Gry, mogące służyć za wzór obywateli?.. 

Co scementuje tych dzisiejszych cywi- 

lów, żyjących i pracujących w tak o0.1- 

miennych warunkach i mających tak 

różne przeżycia wojenne, lub, jak naj- 

młodsi, nie mający wcale doświadczenia 

bojowego? 

Na to znów odpowiadają sami ofice 

rowie, stojący „na szlaku Batorego“.. 

— „Mamy wspólny cel! Mamy! Jest 

nim troska o dobro Narodu, spokój i po- 

tęgę państwa. Cel ten wysuwają wszyst- 

kie partje i zrzeszenia, różnimy się od 

nich tylko tem, iż posiadamy stokrotnie 

wypróbowaną zdolność do wyrzeczenia 

się własnych ambicyjek, korzyści i za- 

szczytów, — zdolność do podporządko- 

wania się wyższej idei, do wielkich oiiar 

bez .gestów i  deklamacji. 

Kto, jak my, stojąc w szeregach armji 

wobec przeważających sił nieprzyjacie- 

la, zachował potężną wiarę w świetlaną 

przyszłość Narodu, kto mógł, jak my, 

poczuć się małą — maleńką (lecz jakże 

ważną!) śrubką gigantycznej machiny 

wojskowej, — kto był jedną z miljonów 

szarych, jednostajnych cegiełek muru о- 
bronnego państwa, — ten na długo za- 

chowa w duszy świadomość odpowie- 

dzialności najmniejszej nawet jednostki 

wobec Narodu, — ten łatwo znajdzie tle- 

jącą nawet pod popiołem sobkostwa i 

osłapości iskierkę ofiarności i zapalu“.. 

Taki jest oficer rezerwy — żołnierz 
i obywatel!... 

Podkreślając ścisłą: łączność ducho- 

wą z poprzedniemi pokoleniami rycerzy 

— obrońców Ojczyzny, świadom przede- 

wszystkiem swych olbrzymich obowiąz- 

ków wobec narodu i państwa, zdolny do 

największych wysiłków w czasie wojny 

i pokoju, — pragnie on stać się najpo- 

żyteczniejszym i najwierniejszym sługą 
i obrońcą Ojczyzny. 

Ten cel jednoczy wszystkie pokole- 

nia oficerów — obywateli oraz zespala 

korpus oficerów rezerwy ze społeczeń- 

stwem. 

To też w dniu święta wileńskich ofi- 
cerów rezerwy należy szczerze życzyć 

Teiefony: Redakcji — 17-82, Admioistracji -— 228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwrąca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozimieszczenia ogłoszeń. 

WARSZAWA (tel. własny). W 

dniu wczorajszym marszałek Sejmu jako 

przewodniczący Zgromadzenia Narodo- 

wego wystosował do premjera Prystora 

pismo, w którem prosi o spowodowanie 

ogłoszenia w gazecie urzędowej obwie- 

szczenia jego o wyznaczeniu posiedze- 

nia Zgromadzenia Narodowego na dzień 

8 maja na godzinę 11-tą przed połud- 

niem w gmachu Sejmu. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
fs” RANUWICZE —. ul. Szeptyckiego — А. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruci:* 
Ki.ECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol „Ruch*. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

бентап # MIORY — Ej 
NIESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

Zagraniczne e j. Ogłoszenia cyfrowe i tabelary 50 drożej że; € czne o 50 proc. 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowołzie. 

50 

«« Przygotowania do Zgromadzenia Narodowego „Święto oficera rezerwy” W gmachu sejmowym rozpoczęto już 

prace przygotowawcze do wyborów no- 

wego prezydenta. Między innemi w sali 

sejmowej ustawiono dodatkowe krzesła.. 

Jak wiadomo, sała posiada tylko 444 

miejsc, t. j. tyle, ile posłów liczy lzba 

poselska, a ponieważ w skład Zgroma- 

dzenia Narodowego wchodzi jeszcze 111 

senatorów zaszła więc potrzeba ustawie- 

nia dodatkowo 111 krzeseł. 

Proces szpiegowski w Warszawie 
WARSZAWA (tel. własny). — Przed Są- 

dem Okręgowym rozpoczął się w dniu wczo- 

rajszym proces o szpiegostwo. Na ławie oskar 

żonych zasiedli dwaj b. podolicerowie wojsk 
lotniczych Franciszek Arlik i Andrzej Strąg, 
oraz Witold Mączyński. Wszyscy odpowiadają 

z art. ł rozporządzenia Prezydenta o wałce ze 
szpiegostwem. Są to młodzi łudzie w wieku lat 
30.— 

Według aktu oskarżenia przed 3-ma laty o- 

  

skarżeni byli w jednem z państw ościennych. 

© po powrocie po kilkudniowym pobycie w 

Polsce zostali ujęci z kompromitującemi doku- 

mentami, Oskarżeni przyznali się do winy, — 
wskazując, że do szpiegostwa zostali zmuszeni 

przez wywiad obcego państwa. 

Wobec cnarakteru sprawy rozprawa toczy 
się przy drzwiach zamkniętych i potrwa pra- 

wdopodobnie dwa dni, 

Łaszuk. DRUJA — Kowkin. : 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 1 
PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 
PINSK — Kaiggarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoliej. 

STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch* 

SLONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10, 

| 
i 

y za stronie 2-eji i 3 
66 gr. W numerach 

  

PRZESILENIE GABINETOWE W ESTONII 

  

W związku z ustąpieniem dwóch ministrów 
4 centrum, gabinet p. Paetsa podał się do dyni 
sji Na zdjęciu naszem podajemy podobizrę b. 
premjera, a równocześnie naczeinika republiki 

estońskiej p. K. Paetsa. 

  

Czy policja niemiecka jest wojskiem 
wystąpienie delegata Polski gen. Burhardt-Bukacklego w Genewie 
GENEWA PAT. — Komitet eiektywów, któ 

ry rozpoczął wczoraj badania policji niemiec- 
kiej od policji wojskowej i ogólnej, przeszedł 
dziś do badania Schupo. Prace jego mają — 
jak wiadomo — na celu stwierdzenie, w ja- 
kim stopniu policja poszczególnych krajów ma 
charakter wojskowy. Komitet zajął się szczegół 
nie sprawą aspirantów policyjnych w Niem- 
czech. 

NIEMIECKIE OBAWY O PRUSY 

WSCHODNIE 
BERLIN PAT. — Szei gabinetu ministra 

Reichswehry płk. von Reichenau udzielił naro- 

dowo - socjalistycznemu „Angriifowi* wywia- 

du na temiat aktualnych zagadnień wojskowo- 
politycznych. 

Na pytanie, czy uważa za zagrożone bez- 

pieczeństwo Prus Wschodnich, pik. Reichenau 
oświadczył: 

W granicach możliwości uczyniono wszyst- 

ko i dziś jeszcze czyni się, co możliwe dia 
zabezpieczenia bezpieczeństwa prowincji. Nie 

zapewnia to jednak bezpieczeństwa Prus 

Wschodnich wobec wysoce uzbrojonego pań- 

stwa, którego ludność wiełokrotnie w ostatnich 

czasach szczególniej, manitestowała swe wro- 

gie dla Niemiec stanowisko. Właśnie ze wzglę 

du na Prusy Wschodnie musimy przy każdej 

okazji podkreślać nasze uzasadnione roszcze- 
nia w sprawie bezpieczeństwa. Niezależnie od 
słabych szans konferencji rozbrojeniowej, 
mówił płk. Reichenau — Niemcy powinny brać 
udział w obradach genewskich i stale pona- 
wiać swoje żądania. Rozpoczynające się roko- 

wania nad planem Mac Donalda muszą wresz- 
cie doprowadzić do rzeczywistego rozbrojenia 
1 dać Niemcom bezpieczeństwo. O ile do tego 
nie dojdzie, konierencja rozbrojeniowa wobec 

całego świata zostanie zdyskwalifikowana. 

RWPTRRTWN KW TZEFER PRAWNE: WZA 

im owocnej pracy na Zjeździe, oraz ser- 

decznie powitać ich, gdy zobaczymy na 
ulicach miasta ich maszerujące szeregi!.. 

W. Ch. 
* * * 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

„Święta Oficera Rezerwy”, połączonego 

z VIII Zjazdem Delegatów Z.O.R. 

Sobota, dnia 29 kwietnia 1933 r. 

Godzina 19-ta — Uroczyste otwarcie Zja- 

zdu przy udziale przedstawicieli władz pań- 

stwowych, komunalnych, wojskowych, Orga- 

nizacyj pokrewnych i Stowarzyszeń. 1) otwar 

cie uroczystości i oddanie Hołdu Wodzom Na- 

rodu, 2) przemówienie przedstawicieli Władz i 
Organizacyj, 3) .rozdanie świadectw ukończe- 
nia kursów instruktorskich O. P. L. Gaz. 

Godzina 21 — zamknięcie oficjalnej części 
Zjazdu. 

Godzina 22 m. 30 — tradycyjne „Święco- 
ne ZOR”, następnie tańce. Koszt uczestnictwa 
dla panów 5 zł., dla pań 3 zł, — informacje w 

Sekretarjacie Okręgu. 

Niedziela, dnia 30 kwietnia 1933 r. 

Godzina 9 — zbiórka członków ZOR.i po 
cztów sztandarowych na dziedzińcu Federacji 
P.Z.0.O0. ul. Żeligowskiego 4. 

Godzina 10 — Msza św. w kaplicy kościo- 
ła św. Ignacego (Garnizonowym) — ul. Św. 
Ignacego. 

Godzina 11 — złożenie wieńca na grobie 
ś.p. Biskupa Władysława Bandurskiego. 

Godzina 12-ta — otwarcie obrad zjazdu w 
lokalu Związku przy ul. Wileńskiej 33. 1) spra- 
wozdanie Zarządu Okręgowego i Komisji Re- 
wizyjnej, 2) udzielenie ustępującemu zarządo- 
absolutorjum, 3) zatwierdzenie planu działalno- 
ści i budżetu Okręgu na rok następny, 4) wy- 
bór prezesa wice-prezesów i członków zarządu 
okręgowego i ich zastępców, 5) wybór komi 
sji rewizyjnej okręgu, 6) wybór związkowego 
Sądu Koleżeńskiego, 7) powzięcie uchwał nad 

na walny zjazd delegatów Z.O.R. 

Delegat niemiecki w przemówieniu swem 
podkreślił, że aspiranci policyjni nie odbywają 
żadnych ćwiczeń z użyciem broni zbiorowej, 
a jedynie z użyciem broni indywidualnej. 

Gen. Burhardt - Bukacki, delegat polski, 
odczytał komunikat, ogłoszony w jednem z 
pism niemieckich, ostrzegający ludność przed 
zbliżaniem się do terenu, na którym odbywały 
się ćwiczenia aspirantów przy użyciu karabi- 
nów maszynowych. Delegat niemiecki odpowie 
dział na to w sposób wykrętny. Dałej gen. 
Burhardt - Bukacki wygłosił dłuższe przemó- 
wienie, w którem przytoczył regulamin policji 
komunalnej, co do którego delegat niemiecki 
stwierdza, że regulamin taki nie istnieje. 
# 

Następnie gen. Burhardt - Bukacki omówił 
sprawę Schupo, cytując ustęp z jej regulaminu 
i wykazując, że kopjowany on jest na regu- 
laminie dla piechoty. Pozatem gen. Burhardt- 
Bukacki zacytował podręcznik, napisany przez 
ołicera policji, który daje instrukcje co do u- 
żywania aut pancernych, miotaczy min, artyłe- 
rji i karabinów maszynowych. 

Delegat niemiecki w odpowiedzi swej nie 
zaprzeczył analogicznego regulaminu dla poii- 
cji i piechoty. в 

Dłuższą dyskusja odbędzie się jutro. Ocze- 
kiwane jest expose delegata Francji, który wy 
Każe ze swej strony wojskowy charakter poli- 
cji niemieckiej. 

  

Równouprawnienie niemiecko-naredowych 
BERLIN PAT. — „Deutsche Aligemei 

ne Ztg:* donosi, że we czwartek toczy- 
ły się między Hitlerem, premjerem pru- 
skim Goeringiem i ministrem Hugen - 
bergiem rokowania w celu usunięcia róż 
nicy zdań między narodowymi socjalista 
mi a niemiecko - narodowymi oraz w 
celu zapewnienia niemiecko - narodo- 
wym równouprawnionego stanowiska. 

BERLIN PAT. — Na zebraniu frak- 
cji niemiecko - narodowej Hugenberg za 
znaczył, że niemiecko - narodowi mają 
prawo domagać się równouprawnienia z 
narodowymi socjalistami jako równoupra 
wnieni bojownicy o przyszłość Niemiec. 
W tej kwestji nikt nie może domagać się 
od niego zgody na jakikolwiek kom- 
promis. 

Wewnętrzna reorganizacja 
BERLIN PAT. — Hitler wydał nowe rozpo- 

rządzenie, wprowadzające szereg zmian w po- 
działe na okręgi i obsadzie kierownictwa par 
tji narodowo - socjalistycznej. Równocześnie 
Hitler przypomina zakaz samowolnego powoły 
wania komisarzy, co stanowi wyłączną kompe- 

tencję władz państwowych. Podobne estrzeże- 

nie wysunął gospodarczy rzeczoznawca w szta 
bie łącznikowym partji narodowo - socjalisty- 

cznej Wagemor, zaznaczając, że życie gospo- 
darcze nie znosi bezkarnej i bezsensownej in- 
terwencji. 

  

Przyznanie premij krajom dłużniczym 
SPŁATA DŁUGU AMERYKAŃSKIEGO SREBREM 

PARYŻ PAT. — Nadeszła tu wiado- 
mość z Waszyngtonu, że Stany Zjedno- 
czone zgadzają się, aby w okresie 6 mie- 
sięcy państwa dłużnicze spłacały swe zo 
bowiązanią w srebrze, - przyczem suma 
spłat srebrem nie może przewyższać kwo 

ty 200 mil. dol., obliczona po kursie 50 
centów amerykańskich za uncję, — (do- 
tychczas płacono 36). Decyzja ta jest 
równoznaczna z przyznaniem krajom dłu 
żniczym premji w wysokości 30 proc. 

Konferencja ministrów Małej Ententy 
BUKARESZT PAT. — Doroczna kon tenty oraz mają był położone podwaliny 

ierencja ministrów spraw zagranicznych 
państw Małej Ententy ma się rozpocząć 
15 maja w Pradze. Opinja tutejsza przy 
wiązuje specjalnie duże znaczenie do te- 
gorocznej konferencji, na której ma nastą 
pić wymiana dokumentów  ratyfikacyj- 
nych zawartego w lutym paktu Małej Ea 

ścisłej współpracy gospodarczej między 
państwami Małej Ententy. Prasa rumuń- 
ska wyraża przekonanie, że po konferen- 
cji paryskiej Mała Ententa występować 
będzie na arenie politycznej jako jedno 
wielkie mocarstwo. 

  

250-lecie odsieczy 
TTT     

  

W związku z przypadającą w r. b. 250-tą ro-cznicą odsieczy Wiednia podajemy na naszem 
przedłożonemi wnioskami, 8) wybór delegatów zdjęciu zamek w Podhorcach ongiś należący do króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy z pod 

Wiednia 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjąció: Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Hiuro gazetowe ul. 3 hizja 5 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol „Ruch“. 

| WRBYWOWYZNKAY IEA 

Komunikaty orxz 
oraz z prowincji © 25 proc. drożej. 

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

ROA CT OACBEWIENIE 

TELEGRAMY 
ROZWÓJ PORTU GDYŃSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu komunikuje, że niowy 
rekord w dotychczasowych przeładunkach 
portu gdyńskiego został ustalony w dmiu 
24 kwietnia br. Mianowicie — przeladu- 

mek, dokonany w: porcie gdyńskim, wy- 
niósł w dniu tym 26.760 tonin, podczas gdy 
najwyższy dotychczas przeładunek wy- 
niósł mw; dniu 6 października 1931 r. 25.214 
tionn, 

Świadczy to o wozwijającej się stale 
sprawności pnzeładunikostej portu gdyń- 
skiego. 

iPozatem przyhołowamio do Gdyni via 
Gdańsk 26 barek z cukrem, 

KRÓL SZWEDZKI GRA Z PRENNEM 

BERLIN. PAT. — Król szwedzki Gu- 
staw. bawił w tych dniach w Berlimie į na. 
ikortach Rotweissu odbył mecz w: swym u- 
tubionym sporcie, tenisie. Król szwedzki 
grał w. doublu i ma partnera dobrał sobie 
słynnego tenisistę. Prenna, bojkotowanege 
obecnie w Niemczech z nacji swego żydow- 
skiego pochodzenia, (Prenm grał tak zma- 
komicie, że w parze z 60-letnim królem, 
pokonał świetny zespół-miemiecki Cramm 
— dr. Kleinschroth w trzech setach. 

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO NURMIEGO 

HELSINGFORS. (PAT. — W! unrządzo- 
mym tu biegu ma 4 kilometny zwyciężył 
Nurmi 13,05 przed Tuominenem 13,30. 

OFIARY TRZĘSIENIA ZIEMI 

RZYM. PAT. — Na wyspie Kos z pod 
gruzów. domów, zniszczonych przez tnzę- 
sienie ziemi wydobyto dotychczas zwłoki 

149 ofiar katastrofy. 

NIEDŹWIEDŹ ODGRYZŁ RĘKĘ 
CHŁOPCU 

BERLIN. PAT. — W berlińskim ogwo- 
dzie zoologicznym wiydarzył się nieszczęś- 
liwy: wypadek, Miamiowicie młody: miedź- 
wiedź schwycił chłopca, który zbytnio zbóbi- 
żył się do Klatki i odgryzł mu prawe przed 
ramię, Pomimo dokonanej natychmiast o- 
peracji, stami chłopca budzi poważme oba- 
wy z powodu znacznego upływu krwi. 

DŻENTELMEN WŁAMYWACZ 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Ujęty został 
dżentelmen - włamywacz Dżoriez, który 

grasował nietylko w Jugosławji, ale i ma 
terenie Francji, szczególnie w Paryżu, 
gdzie dokonał wielu śmiałych kradzieży. w 
majbogatszych dzielnicach miasta. Rok te- 
mu Dżoricz został przez władze framcuskie 
skazany na 10 lat ciężkich robót. Symu- 
tował on wkedy obłąkanie i został z tego 
powodu umieszczony w domu zdrowia, 

skąd udało mu się zbiec, Obecnie złapano 
go w Jugosławji. Lekarze stwierdziłi u 
Dżoricza chorobę umysłową, — tym razem 
prawdziwą, wobec czego umieszczono go 
w. domu obłąkanych. 

Hande! robotnikami 
w Rosji 

WILNO. — Dorioszą z Mińska, że iu- 
dowy komisarjat ciężkiego przemysłu wy- 
dał rozporządzenie, dotyczące werbunku 
robotników w: kołehozach dla fabryk i za- 
wodów. przemysłowych. 

Według 'tego »ozporządzenia, zakłady 
przemysłowe, nie posiadające dostatecznej 
ilości robotników, mają prawo zawierać 
umowy z kołchozami na dostarczenie ro- 
botmika. W umowach tych zakłady prze- 
mysłowe obowiązane są wskazać, jaką ma 

terjaliną i techniczną pomoe mogą udzie- 
lić kołchozom w sprawie remontu inwen- 

tarza : o, w. organizacji pracy itp. 
Kołchozy ze swej strony obowiązane są 
zabezpieczyć całkowitą swobodę  robotni- 
kowi, mającemu pracować w fabryce. O- 
prócz tego kołehozy mają być. odpowie- 
dzialne za dotrzymanie umowy przez zwer 
bowamego robotmilka. (BAIP.) 

— — — оОо—— 

Zagadnienie długów 
międzypaństwowych 

WSPÓLNY KOMUNIKAT ROOSEVELTA 
1 HERRIOTA ; 

WASZYNGTON PAT. — Prezydent 
Roosevelt i Herriot przed wyjazdem do 
Francji wydali wspólny komunikat, który 
iniormuje, że Roosevelt omawiał z Her- 
riotem zagadnienie długów międzypań- 
stwowych, przedstawiając mu punkt wi- 
dzenia amerykański, Herriot ze swej stro 
ny przedstawił poglądy rządu i parla- 
mentu francuskiego. 

Komunikat stwierdza, że długotrwałe 
rozmowy były prowadzone w tonie naj- 
bardziej przyjaznym i miały na celu wy 
jaśnienie i zrozumienie sytuacji, Przy- 
czynią się one niewątpliwie do odnale- 
zienia właściwej drogi przyszłości. Her- 
riot i prezydent Roosevelt wyrażają na- 
dzieję, że rozmowy te, które miają tak 
wielkie znaczenie, będą mogły być kon- 
tynuowane w Paryżu i Waszyngtonie 
po powrocie Herriota z Francji i po zło- 
żeniu sprawozdania rządowi irancuskie- 
mu. 
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MWieklie procesy kryminalne mają obok 

szeregu bezsponnie ujemnych i szkodli- 

wych stron tę jedną niewątpliwą zaletę, że 
przy odpowiednim doborze przedstawicieli 

zarówno oskarżenia publicznego, jak i ©- 

brony, możemy uzyskać iwidowisko o bar- 

dzo wysokiej klasie, miezmiermie initeresu- 

jący turniej krasomówczy, nie mówiąc już 

© tem, że końcowa faza każdego wielkiego 
procesu jest: poprostu szkołą dla każdego 
początkującego, a mawet już zaawansowa- 

miego prawnika. Niestety Źle się stało, że 
władze sądowe w tak szczupłej mierze tyl- 
ko dopuściły na salę rozpraw przedstawi- 
cieli palestry. Możma bez wahania powie- 
dzieć, że cały pozom życia prawniczego, 
zarówno po stnonie sędziów i prokurato- 
wów, jako też obrońców, podniósłby się nie 
wątpliwie, przynajmniej па terenie kra- 

kowskim, gdyby w) jak majszenszej mierze 
dopuszczono ma salę ma dzisiejszy przy- 
majmniej dzień rozprawy przedstawicieli 
sądu, prokuratury i palestry. Stało się i- 
maczej. Obowiązujące dotychczas rygory 
przy wipuszczamiu ща salę rozpraw obost- 
wzono w dniu dzisiejszym 'w' sposób niesły- 
chamy. O ile dotąd, pomimo istniejącej kom 
iimoli, zdołał się jednak prźecisnąć tem i ów 
adwokat, ten' i ów prokurator ma salę, to 
tym razem poważnych prokuratorów woź- 
ny sądowy odsyłał m kwitkiem, skoro mie 
mogli się wylkazać odpowiednią przepustką 

A mogą Szczerze żałować przedstawi- 
«ciele świata. prawniczego, że nie byli obee 
mi, że mie śledzili przez kilikanaście godzin 
z rzędu tego miaprawdę 'wspamiałego tur- 
mieju, tego niezwykle rycerskiego skrzyżo- 
wiania szpad pomiędzy prokuratorem a 
«dwoma narazie obrońcami. Wszelkie bo- 
wiem sprawozdania dziennikarskie, choć- 
by szczegółowe ii precyzyjnie oddające tok 
myśli, a mawet brzmienie słów. przemó- 
ułień, mie oddadzą wszystkich półtomów, 
wszystkich 'tych imponderabiljów, któne 
zazwyczaj decydują о doskonałości prze- 
mówienia, nie oddadzą przecie gestu 
tomu. 5 

  

Mowa prekuratora 
Pan prokurator Szypuła: miał swój 

wielki dzień. Zdobył swą. dzisiejszą mową 

ostrogi rycerskie. Przemówienie jego trzy 

mało się mądrej i rozsądnej zasady. „SUw- 

vitter im modo, fortiter ini re. Pam proku- 

rator Szypuła unikał górnych tonów. Za- 

ledjsiie początek i komiec przemówienia na- 

stałojony był ma tom wyższy, cały zaś Śro- 

dek, cała osnowa przemówienia utrzymana 

była w tonie miezmiernie spókiojnym : Mo- 

wa ta napozór nie była efektowma. Zaio 

ujarzmiala  nieublaganą logiką. „faktów. 

Pam prokurator majbardziej drobiavgowio 

analizował każde poszczególne, najdrob- 

niejsze choóby ogniwo poszlak, które ra- 

zem utworzyły miezłommy łańcuch oskar- 

żenia. Nie dziw więc, że mona prokuratora 

wywarła miezmiermie silne wrażenie. 

Wysoki Trybunale! Wysocy Sędziowie 

iPrzysięgli! Dobiega końca dlugi proces 

Małgorzaty Gorgonowej... Przez szereg 

długich, męczących dni przesuwał się przeu 

maszemi oczyma obraz, ponurej tragedji i 

obudził czarne wspomnienia grozy owej 

mieszczęsnej daty grudniowej, któna na 

młodem życiu położyła znak śmierci... Idą 

te mgpomnienia ku nam z oddali. Noc z 30 

ma 31 grudnia ,samotna wilła w śnieg o- 

$fułona, cisza półmocy... Nagle przeciągły 

skowyt, stłumiomie znazu wiołamie Stasia, a 

„wr chwilę później spazmatyczny i wozdzie- 

+ający jego okrzyk, a potem bezwładnie 

mwisająca dziecięca główika, maznaczona 

stygmatem śmiertelniych man. Strumienie 

krwi i w ohydny, brutalny sposób poszar- 
pane ciało ofiary. : 

Wizja tych ołowiem ciążących wspom- 

nień, tego straszliwego w swej brutalnoś- 

ci mordu, zjawia się po raz drugi przed 

trybumałem sędziów! przysięgłych. (Po raz 

drugi sądzi się Gorgonową, oskarżoną o 

zamordowanie Lusi. Zarembianki. 

iPotępienie tej zbrodni znalazło już Paz 

swój wyraz, gdy (pierwsi. sędziowie (przysię 
gli we Lwowie, w; poczuciu pełnej odpowie 
dziadniości: wobec Boga i sumienia swojego. 

wynokiem utkwicnym w. rygorystyczny 

przepis starego kodeksu, który w przypad 
ku uznania winy: przewidywał karę śmier- 

ei — lorzekli: „winną jest". 

A. trybunał, zgodnie z literą uprzednie 
go prawa dodał: „winną jest śmierci". 

  

„ 

BR 
W chwili gdy uwagę ogółu pochła- 

nia proces Gorgonowej, nie od rzeczy 
będzie przypomnieć jak np. przed 200 
laty nasi praojcowie załatwiali podobne 
mniej więcej sprawy. Procesy nie ciąg- 
nęły się długo i procedura w porówna- 
niu do obecnej była ogromnie uproszczo 
ia. 

  

W dzisiejszych czasach klasyfikujemy 
zbrodnie, zagłębiamy się w pobudki, ba- 
damy tło i okoliczności. Nasi przodko- 
wie nie zawracali sobie głowy podobne- 
mi szczegółami, Fakt zbrodni, ujęcie prze 
stępcy i przykładne ukaranie go było 
dla nich rzeczą najważniejszą. To też 
przed dwoma wiekami nie znano zupeł- 
nie t. zw. zbrodni w afekcie, które dzi- 
Ssiaj, zwłaszcza na Zachodzie, z reguły 
są niekaralne. 

Sędziowie 18-go wieku wszystkie po 
dobne sprawy załatwiali — rzec można 
— trybem uproszczonym. Jeżeli przestęp 
cą był mężczyzna, skazywano go na od 
cięcie prawej ręki, a następnie łamano 
kołem. Jeżeli zbrodnię popełniła kobieta, 
kara była łagodniejsza, a mianowicie kat 
ucinał głowę lub wieszał na szubienicy. 
Taki los podzieliła p.Tique*), piękna żona 
sędziego, która w uniesieniu usiłowała 

Dziś z waszych ust, Czcigodni Sędzio- 
wie, paść ma słowo ostatnie. 

(Przez szereg długich (dni szliście z "y- 
tężoną uwiagą śladami zbrodni, kitórą ma- 
cie sądzić, Przez szereg dni śŚledaiiiście 
wmikliwem spojrzeniem tło, genezę i szcze 
góły monderstwa, tak iż dzisiaj z calą wy- 
mazistością rysuje się wam przed oczyma 
całokształt wypadków owej tragicznej ma- 
cy. grudniowej i dziś staje przed trybuna- 

łem waszego sumienia. Wydać macie sąd 

ostaimi, a wydać go macie w imię idci 

spranliedliwošci, tej czystej, mieskażonej 
sprawiedliwości, która karze wszelkie zło 

i ma którą drgmienia litości czy uczucia 

mie mogą makładać majlżejszego tłumika. 

Wy, jako wybrańcy.i nzecznicy całego spo 
łeczeństwa, jesteście tej sprawiedliwości 
głosem i wcieleniem. е 

Gdy ja mam oskanžač, a wy sądzić, 
chciałbym z tego miejsca rzucić ku Wai.. 
głos: „Pójdźmy ku sobie ma spotkanie 
prawdy! Ja z tej, a wy z tamtej strony, 
pójdziemy wolno, krok za krokiem, ze spo- 
kojem i skupioną uwagą, wprost z drobiaz 
gową obserwacją, z bezstronnym krytycy- 
zmem — i spotkamy się w środku. 

A. mam miezłommnią miadzieję, że spotka- 
nie nasze przyniesie nam zupełne wzajem- 
me porozumienie i mąm itakże miezłomną 
madzieję, iż wspólna platforma maszego 
porozumienia będzie zarazem miejscem, na 
którem jaśnieje świetlany słup z napisem: 
„Sprawiedliwość najwyższym makazem'', 

Rozpocznijmy, tedy wędrówkę śladem 
wspomnień... 

Prokurator w tem miejscu rozpoczy:a| 
obszemiy, drobiazgowiyy wprost wywód, w 
którym uszeregował wszystkie szczegóiy 
przewodu sądowego, ;poczem rozprawia sig 
z wszelkiemi hipotezami, które przemawiaj 
ły przeciw winie oskarżonej. W zakończe-| 
mia mowy, która trwała 4 godzimy, zajął 
się prokurator motywiami, jakie Gongorto:; 
wą pchnęły do zbrodni. (Potem zakończył 
takiemi słowami: | 

"MW poczuciu pełnej odpowiedzialniości 
wobec Boga i sumienia swojego, weźcie 
ma wasze barki trud sądzenia i jak wasi 
poprzednicy we Lwowie, dajcie Śświadec- 
two prawdzie. 

Za chwilę padnią tu niewątpliwie gło- 
sy, potrącające o struny litości, czy współ- 
czucia dla wimowajczyni, która miedawno 
została matką miewinnego, maleńkiego 

dziecięcia... Witedy jednak ja będę miał 
prośbę do panów... Popatrzcie na chwilę i 
w imną strońę... a ujnzycie samotny grób, 
Który tej wiosmy trawą porasta po maz 
drugi. Zamajaczy wam sen nieszczęśliwej 
Lmsi, która zginąć musiała włówiczas, gdy 
inne jej życie, jaśniejsze i bamdziej słone- 
czne, miało się zacząć „jutro”... I uświa- 

domicie sobie, że sprawia ta mie jest Spra- 

wą mimionej przeszłości, że pamięć mie- 
wiamej ofiary mie zbladła sw ciągu tych. 

kilkunastu miesięcy, ale żyje wi mas ponu- 
rem i bolesnem echem nlocy, która tej nie- 
szczęsmiej dziewczynie niosła mękę kona- 
nia; żyje w mas upiormą wizją knwii, kosz- 
marem czterech ram ma! ezołe, koszmarem 
poszarpanego ciała. dziewczęcego... 

I upiorny ten koszmar miech wam, 
(Panowie, waz jeszcze rzuci przed oczy lohy 
dną. i potwłorną zbrodnię 'tej, która ma nie- 
wimmiem dziedku pomsty szukała... Gdy 
zmajdziecie się w sali narad, zastanówcie 
się nad tym odwiecznym problemem zbrod 
«lmii, zastanówicie się głębolkio mad istotą i 
ohydą pnzestępstwia w tej sprawie, zasta- 
mówieie się głęboko mad cgromem knzyw= 
dy, morderstwem zrządzonej... A potem, ze 

warokiem. utikwionym w! najwyższy i jedy- 
nie was wiążący drogowskaz — sprawie- 
dliiwości, zapytajcie sumienia waszego, a 
wiendyłkt wasz, Sędziowie. jeden tylko być 
może... „winną jest“, 

Bo tak musi wam mówić sumienie, a 
wierzę w sumienie wasze i wierzę w spra- 

wiedliwość waszą. 

Mowa obrońcy Ettingera 
Po przemówieniu prokuratora przewiad- 

niezący ogłosił przerwę obiadową. 

Po przerywie jako piemwszy obrońca, 
zabral głos mecenas Mieczysław Ettinger 

z Warszawy. 
Przemówienie warszawskiego obrońcy, 

który w głównej mierze przyczynił się do 
uchylenia wyroku lwowskiego przez Sąd 
Najwyższy, stało ma bandzo wysokim po- 
zomie. Obrońca apelował przedewszyst- 
kiem do rozumu, wystrzegając się momern- 
tów: uczuciowych. Z zimną, mieubłagamą 
logiką zbijał wywody prokuratora, oka:nu- 

ODNIE i KARY 
zabić swego małżonka. Podczas egzeku- 
cji zaszedł niezwykły wypadek. Kat o- 
czarowany pięknością i wdziękiem ska- 
zanej, pięć razy zanosił topór nad. jej 
głową i za każdym razem chybiał. Tłum 
zebrany na placu i obserwujący każń, 
ryczał z emocji. Rozlegały się głosy, do- 
magające się ułaskawienia, ale sędzio- 
wie byli bezwzględni i kat drżącą ręką 
wykonał surowy wyrok. ; 

Inaczej było z p. Lecombat, której u- 
dało się opóźnić moment egzekucji na 
zgórą pół roku. Oskarżona o zamordowa 
nie wspólnie ze swym kochankiem swe- 
go męża p. L. skazana została w dniu 5 
stycznia 1755 roku na powieszenie. Gdy 
nadszedł dzień stracenia, skazana oświad 
czyła, że jest w ciąży. Sąd odroczył wy- 
konanie kary do dnia 4-go marca. Podob 
nie, jak Gorgonowa p. L. po paru tygod 

"niach powiła w więzieniu dziecko. Kie- 
dy jednak w dniu egzekucji zjawił się do 
celi prokurator, aby towarzyszyć skaza- 
neį na plac stracenia, L. oświadczyła zno 
wu, że jest w stanie błogosławionym, o 
czem jest najzupełniej przekonana, a oj- 
cem jej przyszłego dziecka jest pewien 

*) Robert Anchel „Crimes 

au XVIII siėcle“. 

et Chatiments 

  

S: L-0 Ww 0 

Przedostatni dzień procesu Gorgonowej 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

jąc zwiłaszczą znialkomite opanowanie ma.- 

terjału maukowego, odnoszącego się do 
psychclogji wieku dziecięcego. Jego anali 
za psyichologji Stasia była: istnym majster 
sztykiem. 

+. W sprawie tak tragiezniej — wywodził 
adjw. Ettinger — mw której 'oskarżona od 
półtora moku znajduje się pod groźbą kary 
śmierci, w której poprzednio już zapadł 
wiyrok śmierci w wyniku błędnie przepro- 
wadzoniego postępowania, wi której zres. 

tą majwyższy w państwie trybunał dopa- 
trzył się tak wielkiego dla wymiaru Spra- 
wiedlijtości miebezpieczeństwa, 1ż dla jego 
uniknięcia przeniósł jproees daieko od raiej 
sca przestępstwa — w sprawie tej szcze- 
gólmie należy zachowiać ostrożność. -— Sto 
faktów przytoczył pan prokurator, a obok 
każdego z nich dłuższe i obszerne tłuma- 
czenie, aby z niego poszlakę uczynić, sto 
faktów i ami jednego dowodu, któryby 
wiręcz i bezpośredniio w oskarżoną godził, 
dowodu, ma którym sumienie sędziowskie 
oprzečby się mogło... 

Słyszeliście panowie — wywodził mów- 
ca — misternego i kumsztownego nosumo- 
wamia  oskamżyciela publicznego. Długo 

wiódł was p. prokurator po zawiłych dro- 
gach swoich rowważań, aby was o winie 

Gorgonowej przekonać. Na drogach tak 
zawiłych zbyt łatwio zgubić siuszność, zbyt 
łatwo zaltracić prawdę. Nie zapominajcie, 

że miie możecie zadowolić się możliwością, 
a mawet (prawdopodobieństwera winy о- 
skamżonej, a pewiność bezwzględna, że to 
Gorgoniowa i imikt inny, tylko Giongoniowa 
zawiniła, pewność taka, iżby cień wątpli- 
mości miedy do duszy waszej zakraść się 
mie mógł — takiej jpewinlości przewód są- 
dowy dać mie mógł i m te- 
go powłodu, że te fakty, które według o- 
skarżenia stanowić mają podstawę prze- 
Kkomamia o winie, te fakty wysnute są 
przez oskarżenie z materjału wysoce nie- 
wiarygodnego. 

    

    

MW dalszym ciągu przemówienia Iów- 
ca analizuje poszezegóiae tezy oskarżenia 
i zeznania obciążające świadków. Dluższą 
chwilę zatrzymuje się mówca nad prohle- 
mem Stasia, twierdząc, że ulez! om <uge- 
stji orgamów, prowadzących śledztwo. - — 
Twierdzi pan. prokurator — mówi cbroń- 
ca — że Staś w owej postaci poznał Gor- 
goniową. A czemuż więć w chwilę potem, 
gdy Giorgonową ujrzał biegnącą, nie cis- 
nął jej w tiwarz, że to ona jest morderczy- 

nią, dlaczego tę miezrozumiałą, tę przera- 
żającą, tę zgoła mienormalnie zimną krew 
okazał? I nikt nie wytłumaczy nam tej 
powściągliwiości Stasia przed ojeem. Sta- 
ny Zaremba mie miał przecie tajemnie 
przed symem.- Staś wiedział o nienawiści 

jego do Gorgonowej : dlatego obawiać się 
nie miał powodu ukrywać tego. co widział. 
Ziresztą jeżeli Staś istotnie i przed ojeem, 
podczas mienwszego przesłuchania mie 
chciał powiedzieć, iż widział Gorgonową. 
ponieważ przedtem sam na szem chciał poz 
i otwarcie ma mozprawie przed nami panem 

rozumieć się z ojcem, czegoż tego szczerze 
miie powiedział ? Wtedy 'tyliko moglibymy 
uwierzyć, że talk istotnie było. 

Jest jeszcze kwiestja — mówi w dal- 
szym ciągu obrońca, — czy małoletniego 
powinna badać policja. Istnieje w tym 
kierunku odrębna teorje, która mówi, iż 
powiami to robić specjaliści. A któż może 
piowiedzieć, iż Staś mie uległ Sugestji, iż 
iktoś mie powiedział Stasiowi: „Może to 
była Gorgonowa?* [Pan biegły mie chciał 
wprawdzie pmzyznać, że młodzieniec w wie 
ku pokwitania jest świadkiem wislee nie- 
bezpiecznym; ale prof. Zieliński musiał 
stwierdzić, że nauka jest innego zdania. 
Dawno minęły czasy, kiedy mniemano, że 
przez usta dziecka: puzemawia Bóg. Dzisiaj 
wiemy, że nie każdemu dzi u sąd wie- 
mzyć może, a okres pokwitsuią, ten okres 
— jak powiedział Ruosseau -- kiedy to 
„ezlowiek modzi sie po raz drugi”. jest 
okresem miemniej miebezpiecznym. Dr, 
'Wachholz twierdzi, że objawy w wieku po 
kwitania równają się schizofrenii. Po do- 
kładnej analizie orzeczenia dr. Zielińskie- 

  

go obrońca konkluduje: „Jeśli to wszyst- 
ko uwzględnimy, tło dowód ze Stasia musi 
odpaść z oskarżenia, a jeśli on: odpadnie, 
to czyż dużo z oskarżenia zostanie?* 

Niezmiermie silnie wrażenie 'wyrwiołał 
ten ustęp przemówienia adw. Ettingera, 
gdy obrońca iopisał wizję lokalną w Brzu- 
chiowieach, dokonaną w nocy. Pamiętamy 
iwiszyscy — mówił obrońca — tę makab- 
ryczną scenę, kierowaną przez p. prof. Ol- 
brychta, podczas wizji lokalnej w Brzucho- 
wiceath, gdy Stasiowi kazano pokazywać, 
co mad trupem siostry uczymił, jak biegł 

po ojca i do się dalej działo. Мове 
pnzyznać wszelkie walory tragizmu tej sce 
ny, ale seenile tej walorów sądowych przy- 
zmać mie mogę. Nie mogę wierzyć, iż pa- 

mięć Stasią o tych dramatycznych @ а- 
giozniych chwiilach nie zawodzi go, że nze- 
czywiście Ściśle oddaje to, eo wówczas się 
odbyło. 

W zachowaniu się Gorgonowej po wy- 
kryeiu morderstwa mie było mie takiego, 
coby przeciw miej jprzemawiało. Oskarżona 

była zdenerwiowana. Czyż to ma świadczyć 

o jej minie? Czyż mie jest jasmiem, że zde- 
nerwowanie i wzruszenie być musiało, gdy 
o tem striasznem morderstwiie się dowie- 

(działa, a jeśli istotnie jak zła maeocha Lu 
się traktowała i wówczas uświadomiła so- 
bie swoje postępowanie, tem bardziej zde- 
merwowania być mogła. 

Jak łatwio powstają, jak łałbwo modzą 

się poszlaki, poszlaki! błędne i niebezpiecz- 
ne. — Niemal pod koniec procesu wispom- 
miał ktoś lo wóży, mwóży: porzuconej, róży 
sztucznej, porzuconej wi tym kącie koło 
choimki, miedałeko miejsca zamondowamia 
śp. Lusi. Ta róża należała miegdyś do Gor- 
gonłowej, Gorgonowa ją kiedyś nosiła i 
przypominacie sobie panowie ten. moment 

przewodu sądowego, tę radość wi: okolicy 
miejsea p. prokuratora, to zaciekawienie 
ze wszystkich striom, gdy oskarżyciel, mie- 
tyliko oskarżyciel mmiemał, że oto jeszcze 
jeden dowód się znalazł, a później, później 
tylko dzięki przypadkowi, dzięki temu, że 

mu wi ów dowód mie uwierzył, jako w do- 
wód. szybkomylnego wnioskowamia. 

Oskarżeniie sięgnęło w przeszłość i sta 
ralo się przekonać wias, że Giorgonowa nie 
była wierna Zamembie — zwraca się ob- 
monca do ławty przysięgłych. Rozumiem, że 
sięga się w przeszłość oskarżonego, jeżeli 
może to, uprawidopodobnić ioskarżeniie, lecz 
nzeczą złą, rzeczą szkodliwą wielce  jesf 

przypomimać fakty, które z oskairženliiem 
mie wspólnego” nie mają, które oskarżenia 
w* żadnym wypadku uprawdopodobnić mie 
mogą, a: za jedyny skutek mają miechęć do 
oskarżonego w sercach sędziowskich wzbu 
dzić. — Doprawdy, przedstawmy sobie, że 
Gorgomowa mie była wierna Zarembie, że 
go zdradzała codziennie; cóż z tego wyni- 
ka? Czy pnzybliży nas choćby na jotę do 

4 faktu zabójstwa, czy wolmo stąd wysnu- 
wiać wniosek, że  prawdopodobniejszem 
jest zabójstwo? Zresztą gdzież te dowioa;y 
o tej zdradzie? Czy świadczyć ma o miej 
spotkanie z Czajkowskim, spotkamie w po- 
łudnmie w cukierni, to spotkanie, które 1. 
prezes trybunału może zbyt jaskramio na- 
zwał schadzką? Czy też uwiienzyć mamy. 
że kochankiem Głorgonowej byl ów Ap- 
pel, który przecież zupełnie słusznie powie 
dział, iż Lwów mie jest: takiem małem mia- 
stem, aby schadzkę „przeźroczystą w wiil- 
li brzuchowiekiej urządzać. 

W dalszym ciągu obszernie polemizuje 

obrońca z orzeczeniem prof. Olbrycht" 
dotyczącem džaganiu tub śladów krwi i w” 

kluczenia moridu seksualnego. Wreszcie 

kończy: „Mówii pani prokurator, że niemo- 

žhimem jest, by ten „ktoś* wdarł się od ze- 
wnątrz i powiołuje się ma Luxą. Lux może 
robić ogromme rzeczy, Lux miał być prze- 
kupiony: przez dziennikarzy kiełbasą, ale 
czy ta kielbasa była monopolem dzieninii-- 
kanzy ? Dlaczego do 31 grudnia był on! ta- 
ki mieprzystępny, potem magle s 

„Gdyby istniało zamknięte koło możli- 
wości, to można powiedzieć, że Głorgonowa 
zabiła. Wiobee różnych wątpliwości oskar- 

   

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

1 maja r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

че 

człowiek, którego nazwiska nie chce wy 
jawić. Ojciec jej przyszłego dziecka miał 
rzekomo odwiedzić ją w celi w kilka dni 
po połogu. Nie było w tem nic nadzwy- 
czajnego, ponieważ zgodnie z panujące- 
mi wówczas zwyczajami, skazanych mo 
żna było odwiedzać, a p. L. osadzona 
była w pojedyńczej celi. 

Sąd dla spokoju sumienia jeszcze raz 
odroczył termin egzekucji na 4 miesią- 

"ce. W pierwszych dniach lipca wezwano 
p. L. do sądu, aby przekonać się, czy 
istotnie jest ona w poważnym stanie. 
Nieszczęśliwa p. L. nie mogła jednak w 
żaden sposób tego dowieść i po zaapli 
kowaniu jej kilku tortur przyznała się, 
iż wprowadziła w błąd sąd w, celu uzy- 
skania odroczenia wykonania wyroku. 

Nazajutrz odbyła się kaźń. Tłum, 
przyglądający się straceniu, domagał się 
zdjęcia zasłony z twarzy nieszczęśliwej 
—ktoś bowiem puścił pogłoskę, że po- 
wieszono inną niewiastę, a p. L. została 
zwolniona. Agresywność i zaciekłość 
tłumu była tak wielka, że kat musiał u- 
stąpić i przed założeniem stryczka ze- 
rwał ciemny szal z głowy skazanej. 

Przygotowania do egzekucji rozpoczy 
nały się zwykle od rana. W Paryżu wy- 
konywano wyroki na placach publicz- 
nych przeważnie przed Bastylją lub bra- 
mą St. Martin. Egzekucje były swego 
rodzaju przedstawieniami na wolnem po- 
wietrzu dla żądnego krwawych wrażeń 
pospólstwa. Wczesnym rankiem budowa 

    

no szubienicę lub szafot, następnie przy 
wożono skazańca, którego piętnowano 
lub zależnie od wyroku poddawano tor- 
turom. Trwało to kilka lub kilkanaście 
godzin. Wszystko odbywało się powoli, 
nikt się nie śpieszył — nie znano wów- 
czas jeszcze przysłowia, że czas to pie- 
niądz Dopiero dobrze nad wieczorem na 
stępował ostatni akt krwawego widowi- 
ska. 

Po wprowadzeniu na szafot prokura- 
tor zapytywał skazańca, czy nie ma cze- 
goś do zakomunikowania sądowi. Nie- 
mal każdy przestępca zwykle w takiej 
chwili coś niezmiernie ważnego sobie 
przypominał i wówczas wieziono go z 
powrotem do sądu, gdzie składał zezna- 
nia. Najczęściej w tych zeznaniach z o- 
statniej chwili przestępcy zdradzali swo- 
ich towarzyszy zbrodni lub też oskarżali 
zgoła niewinne osoby, przeciwko którym 
zaraz wszczynano śledztwo. Ta procedu- 
ra składania zeznań o kilka godzin prze- 
dłużała życie skazańcowi. Bywały wy- 
padki, kiedy takie przedśmiertne spacery 
powtarzały się po kilka razy, wywołując 
wielkie niezadowolenie tłumu. 

Egzekucje skazanych kobiet, które 
przeważnie wieszano, odbywały się kró- 
cej i tłum miał znacznie mniej „emocjo- 
nujące widowisko*, ponieważ odpadały 
tortury. Nie brakło jednak rozmaitych 
zdarzeń. Kroniki owych czasów zanoto- 
wały taki np. wypadek. Podczas strace- 
nia młodej 16-letniej Marji Pichard, ko- 

żenie to ostać się niie może. Pan prokura- 

tor atakował Matulę, tego jedymego przy- 

chylnie msposobionego świadka wobec о- 

gkarżonej. Dlaczego pan: prokurator, tyle 

uwagi poświięcając Matulki, mie-poświęcił 

uwagi Halembie? W akcie oskarżenia po- 

święcone (było Halemblie przecież tyle 

miejsca“. 

Mówca kończy, zwracając się do sę- 
dziów: przysięgłych: „Nile chcę madużywać 
cierpliwości. Nie było momentu, abym «- 
pelował do waszego uczucia. Wy możecu 
ją uwolnić nawet wtedy, gdybyście uznali 
ją winną, ale w tej sprawie mietylko uczu- 
cie, ale mawet rozum przekonywuje, że mie 
mie przemawia pnzeciwikio oskarżomej. — 

Wolno wam się mylić w waszem miłosier- 
dziu, lecz nie wolno mylić się w skazaniu 
oskarżonej. Dlatego ją uniewinnijcie". 

(Pło przemówieniu mec. Ettingera, które 
trwało itnzy godziny, przewodniczący o go- 
dzinie 5 po południu przenstał mozprawę 
ido godziny, 7 wieczorem, 

  

     

Białe zęby: Chlorodont    

Mowa obr. Woźniakow- 
skiego 

Palmę pierwszeństwa w dzisiejszym 

turnieju krasomówczym przyznać miależy 

bez wahania znakomitemu adwokatowi kra 

kiowskiemu dr. Wioźniakowiskiemu. Obmoń- 
ca tem ma swoisty sposób przemawiania. 

Często potrąca 0 gwarę, lubuje się w wy- 

rażeniach, zaczenpniętych z nanzecza Kro- 

wodnzy. |Przemawią wubasznie, mówi stale 
„kobita, o eskarżonej wyraża się „ta ba- 
ba*. Jest mistrzem w mawiązywaniu ba.- 
pośredniego serdecznego kiontaktn z przy- 
sięgłymi. Pozatem posługuje się bronią 
majgroźniiejszą, bo ciętą imomją i satyrą— 
Ohwilami sala cała zatacza się iod śmie- 
chu, gdy obrońca bierze pod skalpel ciętej 

Staś Zaremba, mówiiąc lo tej róży, iż „róża/ moji. ins a tezę aawkać do- 
plątała się po pokojach”, tylko dzięki te-| prowadzając ją do absurdu. Była to bez- 

sprzecznie najlepsza mowa: dnia. 
Adw. Woźniakowski rozpoczął przemó 

wienie słowami: „Użył pan prokurator 
słów, że „żelazny łańcuch poszlak mwyika- 
zuje iwłinę 'oskamżonej”, ale przyznał, że о- 
sikawrżomej na gorącym uczynku mie złapa- 
mio, Ostrzegał pan! prokurator, że głosy u- 
licy ongje wyprawiają. Pozwolę sobie mie- 
domówienie tej części miowy prokuratora 
objaśnić. Pamiętam czasy, kiedy lod pub- 
liczności na odeiniku sali, gdzie siedzi 0- 
skamżoma, płynęła mie litość, lecz współ- 
czucie z człowiekiem miewinnie posądzo- 
mym. Bądźcie przekonani, że przez moje 
usta nie przejdzie słowo „,itość* — ale 
przejdzie słowo „sprawiedliwość”, 

iPrzez trzydzieści kilka dni stał tu na 
baczność poliejant, by do niej nie dostąpio 
nio—mówk obrońca—wskazując na oskarżo- 
mą. Kto śledził jak oma, gdy pierwszy raz 
weszła rumiana i zdrowia, w pierwszym 
dmiu, a teraz siedzi blada? Stamtąd, gdzie 
prokurator widzi głos uliey, płynąć po- 
winno uczucie, że siedzi mia tej ławie czio- 

wiiek, że siedzi mia tej ławie kobieta miesz- 
częśliwa. 'Trzebie tej kobiecie zaoszczędzić 
cierpienia. (Wszystkim wiolno się mylić, a 
tylko jeden człowiiek mizerny, posadzony 
ma tę ławę, ma być mistrzem logiki w ka- 
żdym kierunku. Weźcie tę straszliwą lek- 
cję logiki: każdy krok, każde mruenięcie 
ma dla pana prokuratora swoje znaczenie. 

Sąd Najwyższy przekazał spramę Kra- 
kowowi, bo we ILwówie niema spokoju dla 
wymrokowiania w tej sprawie. Mnszę powie- 
dzieć, że był to wielki sukces Sądu Naj- 
wyższego. We Lwiowie opiinja sali sądo- 
wiej szła: przeciw oskarżonej. Tutaj mamy 
odruch i budzenie się sumienia społeczne- 
go, aby wymiar sprawiedliwości nie po- 

pełmił majwiększego błędu — wydania wy- 
moku zasądzającego. Chcą was, panowie 
— mówi dalej obrońca do sędziów pnzysię- 
głych — schować pod klosz, odgrodzić od 
społeczeństwa, was, którzyście stamtąd 
przyszi li, alle jesteście wjymierającą imstytu 
cją dla mozstrzygania spraw szczególnej 
wiagi, My mamy do was jednią prośbę, byś 
cie wzięli te akta ii w sposób przedmioto- 
Wiy 4 bezstinonny przejnzeli. — Sprawa ta, 
pnzeprowiadzona sumiennie i dokładnie 
przez przewodniczącego, powiinna być se- 
minarjum dla młodych sędziów, jak sie 
śledztwa mie prowadzi, 

Po tym wstępie obrońca 'Woźnialkowski 
omawia. kolejno wszystkie poszczególne 
poszlaki, skiiemowane pnzeciwiko oskarżonej 
oraz dowody rzeczowe. Drobiazgowiej i nie 

chanki groźnego bandyty, który graso- 
wał w okolicach Paryża, przez tłum prze 
cisnął się jakiś młody robotnik i głośno 
oświadczył, że pragnie skazaną pojąć za 
żonę. 

— Za żonę...? — przedrzeźniając i 
wybuchając śmiechem, zapytał kat: — 
Uciekaj prędzej, abyś nie poszedł zaraz 
na wspólny spacer z najdroższą. 

Pachołkowie przy pomocy silniejszych 
argumentów niż słowa, wytłumaczyli jed 
nocześnie rycerskiemu  robotnikowi całą 
niewłaściwość jego sentymentu. Jak się 
Gkazało, dzień przedtem robotnik widział 
jak prowadzono Marję Pichard do więzie 
nia. O egzekucji wiadomo było od paru 
dni. Młoda i piękna postać zbrodniarki 

wywarła niezwykle silne wrażenie na 

chłopcu itak, że nie mógł powstrzymać 

się od krzyku: : 
— Jaka ona piekna! To niemožliwe, 

aby zostala powieszona! 
Słysząc to, ktoś z tłumu poradził, že 

jest tylko jeden sposób uratowania ska- 
zanej, a mianowicie trzeba przed egzeku- 
cją oświadczyć, że się pragnie ją pojąć 
za żonę. 

— ]а jutro to uczynię, — odparł ro- 
botnik, i dotrzymał słowa. 

Mimo tak jaskrawego zaprzeczenia 
przekonanie, jakoby można było urato- 
wać skazanego, oświadczywszy, że wyj 
dzie się za niego zamąż, tułało się dość 
długo. Istnieje nawet na ten temat aneg- 
dotka o pewnym młodym przemytnikū, 

zmiemie skrupulatnej analizie poddaje mów 
ca wszystkie momenty, dotyczące dowio- 
dów! rzeczowych, ile ich tylko magromadzi- 
ło się w tej sprawiie. — Niesposób stresz- 
czać _ killkugodzininiycch, — wyczerpujących 
(każdą (kwestję wywiodów, obnońcy, dotyczą 

cych dżagana, świecy, lichtamza, futra, 
chusteczki ukrytej rzekomo w. piwnicy, 
Śladów: krwi ma śniiegu iłtd td. 

Jak już wspomnieliśmy, szereg tez pro- 
Ikuratora w niezmiernie zręczny i subtelny 
sposób obrońca Sprowadza do absurdu, 
wyrażająe się wi pewnej chwili, że jeśli o- 
skaržona popełniła czyn zbrodniczy: w ta- 
ki sposób, jaki iokreśla akti oskarżenia, to 
w takim razie już najzupełniej uzasadnio- 
me jest dodatkowie pytamie trybunału do 

sędziów przysięgłych, wykluczające pe- 
czytalmość oskarżomej w chwili dokonamsa 

czymu. Musiałaby bowiem być  miawiet 
nie epileptyczką, ale rwiprost idjotką — 
mówi obrońca — gdyby miała mp. chustecz 

ką do miosa, zaopatrzoną w: dodatku we 

własny monogram, 'wycierać dżagam po 
dokonaniu zibriodmi, @ przed! rzuceniem do 
baseniu. 

Mówca kończy mastępującemi słowami: 
„Pam prokurator zaatakował mnie 0- 

sobiście tz tego powodu, iż wiyraziłem się 
podczas procesu, że Stanisław Zaremba 
jest świadkiem z premedytacją. Słowa te 
moje rwykomzystał pam prokurator do 
twierdzenia, że obrona wtyciskała świad- 
kowi łzy z oczu, Ale sam przecież Staś 
Zaremba powiedział, że musiał się położyć 
mia. kamapie, przemyśleć wszystkie szczegó- 
ły, aby dojść do 'tego, że to była Gorigioniu-- 
wa'. Mówiąe stylem galicyjskim, imymaża ̀ 
Się mówca, że Staś miał wogóle ciężki 
„kapirung* (rozumienie). — „Czyż to nie 
jest świadek z premedytacją ?* 

Na tej sali — mówi obrońca — polały 
się łzy Stasia Zaremby, które to łzy po- 
Śpieszył się eskomtiowiać pam prokurator, 
łzy niieco pnzemeklamowiane, ale padły też 
ma tęj samej sali łzy inne, którym nie ro- 
bionio reklamy. (Przyszedł sym nieszczęśl:- 
iwej kobiety i na twarzy jego płynęły knwa 
'we, serdeczne łzy, bez reklamy, 'bez czyje- 
gokolwiek macisku. Tem uścisk matki z sy- 
mem miech znajdzie 'oddžmMiek Ww mwaszych 
sereach, panowie sędziowie przysięgli. — 
Dopiero dziś w dziennikach czytamy tele- 
gram PAT-a, że przed 6 laty zasądzono kio- 
goś na śmierć, a okazało się, że jest zupeł- 
mie niewinny. — Kiedyś nadejdzie taka 
chwila — kończy mówca z lirycznym аК- 
centem — (kiedy skronie wasze poknyje si- 
wizma. W takiej chwili przychodzi często 
człowiekowi robić rachunek sumienia. — 
Wydajcie talki wymok, by wtedy nie stanę- 
ła przed wami wizja czarnych oczu tej 
nieszczęśliwej kobiety jako wyrzut sumie- 
mija. — Dłatego proszę o wyrok uniewin- 
miiający, 

* 
* * 

To zmalkomite przemėwienie adw. /Wioź- 
niakowskiego, które ttriwialo do godziny 11 
w mocy, wywarło ma licznem audytorjum 
potężne wrażenie. — Przewodniczący przer 
wał rozprawę do soboty. Przez cały dzień 
dzisiejszy oskarżona zachowywała kamien 
my spokój. Jedymie ożywiła się po ukończe 
niu mów: obu obrońców, ikitórym serdecznie 
dziękowała. Dziś uderzy obrona! w naj- mocniejsze akordy. Przemawiać będzie 
świetny krasomėwca aldw. Axer 26 Lwo- 
wa, — Wyrok oczekiwiamy jest w godz 
mach popołudniowych. To A ZE 

WSOP 

Wilenska 
Powieść Kryminalna 

Felicji Romanowskiej 

  

ukaże się w czasie najbliższym 
w wydania ksiąłkowem. 
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WRZESZCZA L ii i i S a A 

który gdy podczas egzekucji zgłosiła się 
jakaś poczciwa garbata starowina z o- 
świadczeniem, że wyjdzie za niego za- 
mąż, rzekł do kata: 

— Mój przyjacielu, wieszaj prędzej! 
Kary wymierzone przez sądy były 

niezwykle surowe i dzisiaj wprost wie- 
rzyć się nie chce, że za tak drobne prze- 
stępstwa, jak kradzież serwety lub chu- 
sty, skazywano na 15 lat więzienia lub 
nawet na powieszenie czy ścięcie. W sto 
sunku do rozbójników z reguły stosowa 
no tortury. Ta bezwzględność i  suro- 
wość sądów była usprawiedliwiona nie- 
słychanie rozwielmożnionym w ówczes- 
nych czasach bandytyzmem. Publiczne 
tortury i egzekucje były swego rodzaju 
środkieńń _ wychowawczo - społecznym, 
odstraszając grozą okrutnych mąk ciem- 
ne elementy przed drogą zbrodni i wy- 
stępku. 

Oczywista, wypadki omyłek sądowych 
były częste i rzadko kiedy rozkaz kro- 
lewski w ostatniej chwili przynosił ska- 
zańcowi wolność, ale czy i teraz przy 
całym udoskonalonym systemie śledztwa 
i dochodzenia przy niesłychanie długini 
procesie sądowym, do którego wciągnię 
ci są jako biegli, ludzie nauki, jesteśmy 
gwarantowani od tego? Niestety, mylić 
się jest rzeczą ludzką —= oto wieczna 
prawda. Esq.



     

  

   
    

      
     

asy państwowe 
Wileńszczyzny 

( Reportaż turystyczny). 

Śkieanue są lasy Wileńszczyzny: Szcze- 

ólmie jaskrawo odczuwa to każdy przy- 

jeżdżający w: nasze strony: z równiny Ma- 

ieckiej lub dalej jeszcze z okolic sa- 

onych borów! Poznańskich. : 

ie tylko dlatego dumał wiesz Adam 
  

iekiewicz: : ь 

„Litwo! piaty mi widzięczniej twe szumią 

lasy, - ВЬ + 
Niż słowiki Bajdaru, Salhiru dziewice... 

że tęsknił do kraju, lecz dlatego, że pię 

kno naszych lasów zawsze niezatarte wra- 

/żeniie sprawiało i sprawia ma każdego, (kito 

Jsię w miem mależycie mozejrzy. 

Mamy tu kilka puszcz roziegłych, 

gdzie ma każdym kroku prawie spotyka 

się obrazy pierwotnej przyrody z bogatą 

faumą i florą oraz przepiękne wiidiokii i pa- 

miątki z historji. powstań. A 

Najwększa jest. Puszczą. Grodzieńska, o 

obszarze ckoło 105 tysięcy hektarów. La- 

sy Puszczy ciągną się od Grodna @о sta- 

cji Orany. : 

Osobliwością fauny, Puszczy są łosie, 

mające ostoję mt miadleśnietiwie Kotra i 

Berszty. Zmakomite toki głuszcówe spro- 

wadzają tu co wiosnę myśliwych zbliska 

i zdaleka. 8 
W nadleśnictwie Grodno i inniych są 

przepiękne okazy kapitalnych drzew! — 

pomników przymody. olbrzymich dębów i 

SOSEN. 
№ madlešnietwie  Jeziomy jest wyspa 

wśród rozległych bagien, zwanych: „Świię- 

te bioto“; ma młyspie tej chronili się pow- 

_stańey w noku 1863. ё 

[W granicach puszczy, jak perła w. ciem 

nej oprzawie borów, jaśnieje uzdrowisko 

Druskieniki w madleśnictwie tejże mazwy. 

Zastuguje na uwiagę (ta okoliczność, że 

w pobliżu uzdrowiska, goszczącego rwytwor 

ne tońatzystwo, są dziewicze ikinieje z mie- 

potycznemi: świerkami i bogatym zwie- 

rzostanem. 
Puszcza Baksztańsko - Nalibocka o ob- 

szarze olkolo 82 tys. hektarów lasów prze- 

ważmie świerkowo - liściastych, położona 

jest pomiędzy stacjami Juraciszki i Lub- 

cza. Ogromne te lasy poprzerzynane liicz- 

uemi dopływami Niemna są typowym, jak 

ma dzisiejsze czasy, "wzorem  miedostęp- 

mych gąszczy leśnych, pełmych  potajem- 

nych szeptów: i sekretów! natury. 

Obfity stam głuszczów, sarm, dzików: i 

innej uwierzymy, stanowi tu również o at- 

rakcyjności wiycieczkowianiia i polowań. 

W madleśnietwie Naliboekiem ma brze- 

su pięknego jeziora Kromań p. Prezydent 

Rzeczypospolitej w! 1930 r. posadził drzew- 

ko, ua pamiątkę swego pobytu i jako sym 

hol ustosunkcałania się Głowy: Państwa 

do zachowzmia całości lasu i piękna па 

tury. 

W nadleśnietwie Mosty: przy st. kolej. 

tejże mazwy jest liczna kolomja bobra pol- 

skiego, zamieszkująca stare Ikorytio Niem- 

na. Miejsce to wyłączone jest z użytlkowa- 

nia i wydzielone jako rezenwat, gwoli za- 
pewnienia mależyłtego spokoju tym nadawy 
czaj rwadkiim zwierzątkom. 

Puszcza Rudnicka, położona pomiędzy 

stacjami Jaszuny i Olkiemilki o obszarze о- 
koło 44 tys. ha, miejsce dawinych łowóm 
królewskich, daje również i obecnie naj- 

piękniejsze wrażenia łowiedkie  dostojne- 
mu Włodarzowi iPolski. Jak dotychczas, 
Puszcza Rudnicka majwiięcej gości wycie- 

czek i pojedyńczych osób zwiedzających. 
Szachowniea suchych borów z piękne- 

mi mięszanemi lasami, urocza Mereczamika 
z jej rzeźwiiącą wodą jak w Druskieni- 

ekiej Rotmiczanee, bliskość Wilna, możli- 

wiość dosięgnięcia wzrokiem w oddali! syl- 
wetiki łosi jesli tym magnesem, który do 
Puszezy Rudnickiej wycieczkowiczów 

ściąga. 
Damwiniejszą Puszczę Wileńską, składa: 

jącą się przeważnie z dąbrów  porastają- 

sych pasmo wzgórz (Ponarskich, reprezen- 

tuje dziś 27,5 tys. hektarów lasówi państ- 
wowych, położonych (dookoła IWiilma. Pięk- 
na Serpentyna Szosy im.  Mamszałka Pił- 
sudskiego, daje ina swych skrętach sze- 
reg rezległych panoram ma gród Gedymi- 

nowy 4 Wilję „naszych strumieni nodzicę“. 
_ Na szczególną uwagę zasługuje tu gru- 
pa Zielony Jezior w madleśnietwie Wiilno 
i Jezior Trockich z ruinami starego zamu= 

Szyska książąt! litewiekich w madleśnidtwie 
В. 

Szlakiem Batorego z Wilma dojeżdża się 
«ło majwiększego jeziora polskiego Narocz 
«) madleśnietwie tejże nazwy. 

Puszcza Komajska, o obszarze około 11 
| tys. ha Świerkowo - liściastych lasów w 

_ pobliżu st. Hodueiszki, mosi dotychczas 
| niezatarte Ślady, kmwawej wojny świato- 

_ wej w postaci schronów betonowych, oko- 

pów, mogił oraz  postnzelanych drzew i 
drzewostanów.  Pienwiotne, dziewicze uro- 

- czyska leśnie i bagna są godne widzenia. 
|. Dałej ma pólmoc kraina jeziom opartych 
brzegami o bory sosmowe, aż do granicz- 
nej rzeki — majestatycznej Dźwiny. 
Ni jnie panioramy krajobrazowe 

są tu niemal nia każdym kiroku. 
Z pagórka około nadleśnictwa Brasław 
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ikškrka 
EET 

SOBOTA 

Dzia 29 

* Roberta 
Jatro 

Katsfzyny 
RIMI 

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

Z DNIA 28 KWIETNIA 
Ciśnienie średnie: 760. 
Temperatura Średnia: 7. 

Temperatura najwyższa: +10. 

Temperatura najniższa: +5. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: rano deszcz, potem pochmurno. 

PROGNOZA POGODY P..M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

Wschód słońca g, 3,48 

Zachód słońca g. 6,45 

  

W całym kraju zachmunzenie zmienne, 

z przelotnemi opadami, zwłaszcza w dziel 

micach południowych. Słabe lub umiarko- 
wane wiatry miejscowe. 

NABOŻEŃSTWA 
— Dzieło M. B. Powołań. — W niedzielę 10,15 w Kaplicy Ostrobramskiej, celet 

ата 30 bm. o godz. 8 iano w kaplicy OR 
dla 

członków Dzieła Matki Boskiej Powołań, wie- 

czorem zaś o godz. 6 przy zaułku Bernardyń- 

skim 8—2 odbędzie się zebranie ogólne. Sym- 

bramskiej zostanie odprawiona msza Św. 

patycy i goście będą mile widziani. 

cznicy Przeniesienia Relikwij 

a Paulo. 
URZĘDOWA 

— AUDJENCIE U WOJEWODY. 

W ostatnich dniach przyjęte były 

jących zrzeszeń: Rada, wileńskich 

Żżyłdowskich (prez. inż. Kawemoki, rwicepre 

zes dyr: Saul Trocki, pp. Cholem į Kap- 
Towanrzystwio (Przyjaciół Zw. 

Stnzeleckiego (prezes Ratyński i dyr. Ma- 

culewicz) — Federacja PZOO (prez. sędzia 
z zaproszeniem Na pg, 

„Święto Oficera Rezenwy, — Instytut Ak- 19 

cji Katolickiej (prez. dyr. Niżyński i Ks. nie Komitetów Społ. pomoc 
prof. Kafarski) z zaproszeniem ma uroczy- z żebractwem i 

stości ku czci Królowej Jadwigi, — pp.: Opieki Społ. Magistratu (ul. 

M. Hoppen i L. Huszcza z prośbą o obję- 

cie protektoratu nad „Świętem Lasu", — 
poseł Władysław Kamiński, prezes Związ- 
ku Osadników i Związku Młodzieży Wiej- 

łański), — 

Góra i Obiezierski), 

skiej, 
— ZMIANY W SĄDOWNICTWIE.— 

Na posiedzeniu kolegjalnem Sądu Okręgo- 

wego wybramo kandydatów na wakujące 
stanowiska sędziów okręgowych wr Wilmie 
w osobach s. K. Chełstowskiego i K. O- 

PIZEZ nyxe (po 3 osol 

wojewodę wiileńskiego delegacje następu- 

SŁ 

RONIKA 
POCZTOWA 

— PACZKI POCZTOWE. W! maju wła 

dze pocztowie obniżają opłaty za wysyłkę 

paczek. Zniżka waha się od 10 do 15 pro- 

cent zależnie od odległości. 

SKARBOWA 

— ZJAZD SKARBOWY. Na odbyłtym 

przed paru dniami zjeździe prezesów lzb 

Skarbowych i naczelmików. wydziałów ak- 
cyzowo - monłopolowych omawiano spra- 
wię kontroli skarbowej konsumcji arty- 
kułów monopolowych i potrzebę uspraw- 
nienia tych działów. 

WOJSKOWA 

ZP. K. U. Na czas poboru rocznika 
1912, od dnia 2 maja komendant PKU - 
miasto p. major Ossowski będzie urzędo- 
wał w lokalu komisji przy ml. Bazyljań- 
skiej 2. 

Zastępstwio w! sprawach PKU obejmie 
kpt. Berent. 

SPOŁECZNĄ 

UDZIAŁ ORGANIZACYJ SPO- 
ŁECZNYCH W UROCZYSTOŚCI KU 
CZCI KRÓLOWEJ JADWIGI. Jutro, w 
niedzielę dnia 30 kwietnia br. w, uroczys- 
tościach ku czci Królowej Jadwigi biorą 
mdział mie tyllko pojedyńcze osoby, lecz 

poczty sztamdarowe wszystkich ongamiza- 
cyj społecznych będą obecne ma Unoczys- 
tem Pontyfikalnem Nabożeństwie o godz. 

wanem przez J. E. Ks. Arcybiskupa: R. 

Zarząd P-wa Św. Wincentego a Paulo do Ostrej Bramy od ulicy Bazyljańskiej, 

wzywa członków wszystkich Konierencyj do gdyż spodziewać się mależy; zmacznej liczby 

wzięcia udziału w mszy Sung ktėgė będzie od- syjiernych ma mabożeńst = 

prawiona w kościele ks. ks. Misjonarzy № Nie- 16 mwiadz i Komitet Onganizacyjny zajm 

dzielę 30 kwietnia rb. o godz. 9 Z powodu ro- Zaiciy zajmą 

św. Wincentego 
strobnamską. 

Na kwadrams przed godziną 13 (1 po 
__ poł.) w sali Teatru ma [Pohulance, pnoszone 

są o przybycie wszystkie poczty: szltamda- 
by), gdzie wezmą udział w 

Uroczystej Akademii. 
„ Ze względu ma punktualność transmi- 

sji przez Raldjo, wiszyscy proszeni są o cia będzie znakomity artysta scen warszaw - 
(l! po poł.) skich Stanisław Daczyński. Resztę obsady sta- 

Zaznaczamy, że szatnia w: sali Teatru jest nowia p. p. Braunówna, Dunin - Rychłowska, 
przybycie przed godziną 13 

płatna, 

kich członków Komitetu. 

  

AKADEMICKA 

przedewszystkiem przedstawiciele spole- 
czeństwa. Przypominamy jeszeze raz, że 

' przez cały dzień 

wie. Przedstawicie- 

— Walne zebranie Komitetu Społecznego 
mocy Biednym. — W dn. 4 maja o godz. 

wiecz. odbędzie się walne doroczne zebra 
mocy biednym i walki 1az 

włóczęgostwem. w lokalu stępem ladwigi Smosarskiej. 
Dominikańska 2) — „Lekarz bezdomny”, — W niedzielę 30 Prezydjum zaprasza jak najuprzejmiej wszyst- 

— SKMA Odrodzenie podaje do wiadomoś- 

Oo w © 

Zagrzmij! 
(Wiadomo, że Jamontt di Ślendziński, 

Ślendziński i Jamontii — to dwie odrębne 
i. najwybitniejsze indywidualności malar- 
skie Wima. 

W „Kurjerze Wileńskim ukazały się 
dwa: artykuły o plastykach wileńskich ex 
re ich wiystawy warszawskiej. Oto, jak 
scharakteryzowany winich został Jamontt : 

+„.u Jamontta raczej spotykamy dęby 
niż giętkie brzozy, ..dramat drzew i obło- 
ków u niego to plastyczna nabrzmiałość 
naiwałnicową potęgą, a nie taśmowa, pła- 
ska przelewność deszczowej smugi czy 
bezbryłowej zawiei*, 

Plastyczna mabrzmiałość mawałnieową 
potęgą!!! Oto czem jest twoja: twórczość, 
o Jamontt! у 

Więc skoroś mabrzmiał, zagrzmij! 
A kiedy niebo grzmi... jw. 

Sala Konserwatorium 
ulica Końska 1. 

Dziś! punktnsinie o godz. 8 wiecz. 
nieodwołalnie 

POŻEGNALNY WYSTĘP 
A HANKI 

ORDONÓWNY 
Najznakomitsza pieśniarka pclska 

W programie: 
Najpiękniejsze piosenki z własnego 

repertuaru. 
Bilety do nabycia w kasie Konserwatorjnm 

  

  
TEATR I MUZYKA 

— Hanka Ordonówna dziś wystąpi z poże- 
gnalnym wieczorem artystycznym w sali Kon- 

Jałbrzykowskiego, Metropolitę Wileńskie- serwatorjum (Wielka 47). Niezrównana pieśnia 
go. Na nabożeństwo mie potrzeba żadnych rka nasza porywa i 
kart wstępu. [Przedstajwiieiele 'właldz i Spo- cię talentu. Piosenka w jej 
łeczeństwa mają bardziej ułatwiony dostęp wszystkiemi kolorami tęczy, wzrusza i oszała- 

czaruje wszechstronnoś- 
interpretacji gra 

nia, rozmarza i śmieszy. Przed wyjazdem w 
ałuższą podróż artystyczną po: Europie Hanka 
Ordonówna wykona najpiękniejsze piosenki ze 
swego repertuaru. 

Z powodu wyjazdu początek punktualnie o 
miejsca zarezenwowane przed Kaplicą O- godz. 8 wiecz. Pozostałe bilety w kasie Kon- 

serwatorjum (Końska 1) od 11 rano. 
— Teatr Wielki na Pohułauce. — Dziś pre 

mjera ze Smosarską- — Dziś w sobotę 29 bm. 
o godz. 8-ej wiecz. w teatrze na Pohulance pre 
mjera doskonałej komedji A. Camasie i Niro 
Oxillia „Żegnaj młodości*,. w której wystąpi 
gościnnie urocza gwiazda polskiego ekranu Ja- 
dwiga Smosarska. Partnerem niezwykłego gos 

Biernacka, Paszkowska, Dejunowicz, Elwicki, 
Martyka, Pośpiełowski. Reżyserja spoczywa w 
wytrawnych rękach dra Ronard - Bujańskiego 
Dekoracje Makojnika. 

W niedzielę 30 bm. o godz. 8-ej wiecz. po 
drugi „Żegnaj młodości* z gościnnym wy- 

bm. o godz. 4-ej po poł. po cenach zniżonych 
kapitalna komedjo - satyra Słonimskiego „Le- 
karz bezdomny* w koncertowej obsadzie pre- 
mjerowej, z ulubieńcem Wilna St. Daczyńskim 
na czele. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie sygnalizuje prowincji że cze- 
ka ją już w dniach najbliższych niezwykle ra- 
dosna artystyczna niespodzianka. — Szczegóły 
wkrótce. 

— Teatr muzyczny Lutnia. 
brockiego b. sędziego grodzkiego w. Bra- ci, że w niedzielę dnia 30 bm. o godz. 10-ej Meli Grabowskiej, — „Marica“ po cenach zni- 
sławiu. 

Wiceprokurator 
czewski obejmie wkrótce 
Sądu Okręgowego wi Gdyni, 

MIEJSKA 

trownia przystąpi wikrótce do robót dzie się zebranie ogólne członków Akademic- Zn 
kor p i + kich Stowarzyszeń Katolickich w sali Ogniska Ё „prze 

Akademickiego (Wielka 24) o godz. 17. —Na południowem. — Jutro w niedzielę 
rozbudowie sieci kabla elektrycznego. 
Kierownikiem tych nobót został mianowa- 
my inż. Zacharewicz. 

kierownietwo 

(po mszy św.) odbędzie 
Sadu Apel. W. [Par- miesięczne w lokalu własnym. oper: 

E Na porządku dziennym sprawozdanie z piel Sła wielki sukces artystyczny. Rolę tytułową 
gizymki odrodzeniowej do Rzymu oraz sprawy kreuje świetna śpiewaczka M. Grabowska w ©- 

organizacyjne. Obecność członków konieczna. 

się zebranie ogólne żonych. — Dziś po cenach zniżonych p:rześli- 
czna operetka Kalmana „Marica“, która odnio- 

tcczeniu całego zespołu artystycznego pod re- 

— Zebranie członków Akadem. Stow. Kato 2узеца M. Tatrzańskiego. Liczne ewolucje ta- 
— ROBOTY ELEKTRYCZNE. Elek- lickich. — Dnia 30 bm. t.j. w niedzielę odbę- reczne urozmaicają tę piękną operetkę. —Ceny 

porządku dziennym referat i koreferat na te- 
mat „Bojkot towarzyski żydów w świetle ety 

żone. 
— „Wesoła wdówka” na przedstawieniu po 

ukaże się 
na przedstawieniu popołudniowem po cenach 
propagandowych ogólnie lubiana operetka Le- 

— RYNEK NA NOWYCH ZABUDO- ki katolickiej" oraz dyskusja. Wstęp tylko dla hara „Wesoła wdówka" z M. Grabowską w 
WANIACH. Nowy rynek dla mieszkań- członków PAKS. 
eów ul. Legjonowej i okolicy zostanie u- 
tworzony mą ul. Konanskiego. 

— OPŁATY 'KANALIZACYJNO-WIO- 
DOCIĄGOWIE. Magistrat wprowadza za- 
leconą przez R. M. obniżkę opłat adminis- 

— Zarząd Akademickiego Koła Zagłębian i 
Ślązaków stud. USB. zawiadamia, że dnia 30 
bm. t. j. w niedzielę o godz. 11 min. 30 od- 
będzie się zebranie członków w lokalu przy ul. 
Wielkiej 68 m. 2. 

Ze względu na ważność spraw obecność 
traeyjnych, uiszczanych przy załatwianiu wszystkich członków konieczna. 
formalności w wypadkach włączania 
sięci kamalizacyjno - wodociągowej. ij. 

— NUMERACJA I KLATKI SCHO- 
DOWIE. Policja. kontroluje obecnie w śród 
mieściu numerację domów i klatki scho- 
dowe. Ohodzi o stwierdzenie, czy: posesje 

do SZKOLNA 
— Prywatna Szkoła Powszechna im. T. 

Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawanfi). W roku szkolnym 1933— 34 
czynne będą odziały od l-go do V-go. Do od- 

są dostatecznie oświetlane i utrzymane w działu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone 
należytym porządku. 

— ILOŚĆ TAKSÓWEK. Obecnie na te- 
renie miasta i województwa kursuje ogó- 
łem 60 dorożek samochodowych. (W sto- 

w roku 1927, lub wcześniej, bez egzaminu. 
W kced. Gimnazjum im. T. Czackiego bę- 

dą czynne klasy od Il do VIII. Egzaminy wstęp 
ne do Szkoły powszechnej i Gimnazjum roz- 
poczną się w pierwszym terminie dnia 16 maia 

roli tytułowej. Ceny propagandowe. 
— „W pustyni i puszczy*. — 18 obrazów 

przygód Stasia i Nel w Afryce ukaże się już 
dziś (sobota 29 bm.) o godz. 4 po poł. w tea 
trze Lutnia w wykonaniu teatru „Žagiew“ pod 
art. kier. Idy Michorowskiej w inscenizacji i 
reżyserji Antoniego Szczerby. Pozostałe bilety 
nabywać można w kasie teatru Lutnia. Dyrek 
cje zakładów naukowych, uprasza się o łaska- 
we zakupywanie biletów zniżkowych do godz. 
2 po poł. 

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 Dwaj 

Sunku do woku ubiegłego ilość taksówek , godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 16 pechowcy. 
spadła o 20 procent, 

KRANTO SDR SS WIOCRE 

'widoczne są dookoła 16 jezior, m tej licz- 
bie trzecie według wielkości wi (Polsce, je- 
zioro Driyświaty. 

Miejsca lęgowe pandw i: mysi, stanowią 
atrakcję zoologiezną i: łowiecką. 

Niepodobna w krótkim zarysie podać 
wszystkich walorów: turystycznych lasów 
Wileńszczyzny. Interesujący się tą kwestją 
zmajjdą zarówiio w: Dyrekcj; Lasów, jak i 

czerwca. 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj 

codziennie od 10 — 13 kancelarja Gimnazjun: 
pizy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10 — 56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie T-wa Pedjatrycznego. Dnia 

1 maja r.b. o godzinie 20 w lokału kliniki dzie- 
cięcej na Antokolu odbędzie się posiedzenie 
Wil. Oddz. Polsk. T-wa Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie protokułu 
w ikażdem nadleśnictwie szczegółowy in- poprzedniego posiedzenia, 2) pokazy chorych, 
wentarz wszystkiego, co jest godne widze- 

: „ katalazy w chorym mia i zwłiedzania. imie, L. Huszcza 

  Tokowisko w powiecie Dziśnieńskim, 

3) dr. E. Gerlóe: badania nad zachowaniem się 
i zdrowym ustroju, 4) 

prof. dr. W. Jasiński: Wrażenia z wycieczki 
naukowej zagranicę, 5) wolne wnioski. 

— Walne zebranie Koła Wileńskiego Zw. 
Rezerwistów. — Podaje się do wiadomości 
wszystkich członków Koła Wileńskiego Związ- 
ku Rezerwistów R. P. iż walne zebranie odbę- 
dzie się w dniu 30 kwietnia rb. o godz.ł 12 
mi. 30 w pierwszym terminie, o godz. 13 w 
drugim terminie, w lokalu Związku Inwalidów 
R. P. (ul. Ostrobramska 27). Uprasza się o 
jak najliczniejsze przybycie. 

— Z TOWARZYSDTWIA KRAJOZNAW 
CZEGO. Koło Miłośników) Wilna PTK, u- 
rządza w miedzielę dnia 30 kiwietnia br. 
wycięczkę do kościoła |po-franciszkańskie- 
go przy ul. Tnockiej. Wycieczka zwiedzi 
wnętrze kościoła, gdzie mieści się obecnie 
Archiwum Państwowe, oraz malowidła od- 
kryte na sklepieniach kościoła, 

Punkt zborny przed wejściem do koś- 

cioła o godz. 12 w: południe. 
Wstęp dla członków Towarzystwa Kra 

joznejmczego bezpłatiny, goście płacą 30 
gr. Goście mile widziani. 

Zarząd PTK zawiadamia, że wi ogło- 
szeniu o walnem zgromadzeniu Towarzy 
stwa zaszła pomyłka co ido daty, którą pro 
stujemy: Walne Zgromadzenie odbędzie 
się mianowicie we wtorek, dnia 9 maja br. 
o godz. 5 minut 30 po poł. (drugi termin 

. godz. 6-ta) w lokalu Związku Zaiwiadowe- 
go Literatów! Polskich pnzy uł. Ostrobnam 
skiej, 

    

LUX — Serce na ulicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Podrzutek. — Na ul. Kalwaryjskiej zna- 
leziono podrzutka, chłopca, liczącego około 16 
a Umieszczono go w przytułku Dzieciątka- 

ezus. 

„— PRZECHODNIE POD FURMANKAMI. 
W pobliżu rynku Łukiskiego przy wjeździe na 
ul. Sierakowskiego spłoszony trąbką samocho- 
dową koń chłopski począł ponosić i 
naoślep wpadt na przechodzącą 25-letnią Ma- 
rję Kazgiełło (Sierakowskiego 15). 

Ranną w stanie bardzo ciężkim z licznemi 
Gbrażeniami głowy i całego ciała przewiezio- 
no karetką pogotowia do szpitała Żydowskie- 
go. Sprawcę wypadku zatrzymano. 

Nieco potem podobny wypadek zdarzył się 
koło rynku drzewnego na ulicy Zawalnej, — 
gdzie pod pędzącą furmankę wpadła Agrypi- 
na Lachowiczowa z pod Trok. 

W tym samym czasie przy wyjeździe z ryn 
ku drzewnego zderzyły się dwie furmanki, któ 
rych woźnicy byli pijani. 

Na zachowanie się chłopów, przyježdžają- 
cych do miasta, na targ, należałoby zwrócić. 
większą uwagę. 

— ZNACZNA KRADZIEŻ. — Po wybiciu 

szyby i otwarciu okna złodzieje dostali się do 
mieszkania Arona Rudnika (Legjonowa 103) i 
skradli na szkodę jego i jego siostry Fejgi 

Rudnik garderobę męską, damską bieliznę itd., 
łącznej wartości 1,300 zł. Sprawców nie wykry 

to. 

— WYSTĘPOWICZE Z WARSZA- 

WY. — Policja aresztowała dwu war- 
szawskich zawodowych złodziei, poszła- 
kowanych o dokonanie na terenie mia- 
sta Wilna szeregu kradzieży. Są to Josek 
Fiszman, zamieszkały w Warszawie przy 

ul. Krochmalnej 2 i Samuel Kirszenba - 
um, który też mieszka w Warszawie — 
przy uł. Żabiej 3. 

— Podrzutek. — Na podwórzu domu przy 
ul. Ostrobramskiej 22 znaleziono 5-tygodniową 
dziewczynkę. Umieszczono ją w przytułku Dz. 
Jezus. 

Występy, 

Daia 29 b. m. jako w 

+ 

inž. Wiktora 

trzecią bolesną rocznicę 

Siekluckiego 
odbędzie się Nabozeńst+o Żałcbne w kościele św Stełaua (przy ul. Slelańskiej) 
o gadz. 8 rano. 

O czem powiadamia krewrych i przyjaciół 
ŻONA 

Samobójstwo leśniczego worcpajewskiego 
WILNO. — Przedwczoraj w leśniczówce 

Oboionie gminy woropajewskiej popełnił samo 

bójstwo usunięty niedawno leśniczy dóbr woro 
pajewskich Antoni Czyżewski. 
Samobójca strzelił z rewolweru w usta i po 

niósł śmierć na miejscu. 

Czyżewskiemu zarzucano dopuszczenie się 

nadużyć podczas pełnienia funkcji leśniczego, 

co w konsekwencji pociągnęło za sobą zwol- 
nienie go z posady. 

Zamach samobójczy pozostaje w bezpośred 
nim związku z temi nadużyciami. 

Aresztowanie urzędnika miejskiego 
PRZYWŁASZCZAŁ PIENIĄDZE POBRANE ZA ELEKTRYCZNOŚĆ 

WILNO. — Przed paru miesiącami elektro- 
wnia miejska wpadła na trop nadużyć, jakich 
dopuszczał się urzędnik wydziału elektrycznego 
Adoli Korsak. 

Pan ten, będąc uprawniony do uskutecznia- 
nia wyłączeń prądu, co zwykle następuje wo- 
bec nieopłacenia rachunku, pobraną w ostat- 
niej chwili należność zamiast uiszczać w kasie 
miejskiej, przywłaszczał sobie. 

Przeprowadzona natychmiast kontrola po- 
wierzonych mu agend stwierdziła przywła- 
szczenie około 2 tysięcy złotych. 

Korsak zawieszony został w czynnościach, 
i sprawa oparła się o prokuraturę. Przytem 
wyjaśniło się, że Korsak grasował przeważnie 
wśród właścicieli kinoteatrów, jako opłacają- 

       

  

Wykrój w nowym nożyku 

Jest to jedna z przyczyn, 

kowane. 

należy. zwracać uwagę na napis: 

Wiosenna Konferencja Spół- 
dzielni Spożywców Okręgu 

Wileńskiego 
W miedzielę dnia 30 kwietnia br. odbę- 

dzie się dorocznym zwyczajem wt lokalu 
Oddz. Zw. S. S. R. P. „Społem!*  aulek 
Rossa 3, wiosenna konferencja: spółdzielni 
spożywców okręgu wileńskiego. Początek 
konferencji punktualnie o godz. 10-tej ra- 
on. Konferencja będzie poświęcona: omó- 
wieniu spraw. gospodarczych i orgamiza- 
cyjnych spółdzielni okręgu oraz bieżą- 
cych zagadnień, dotyczących muchu spół- 
„dzielczego ma terenie Wileńszczyzny. Pnze- 
bieg konferencji zapowiada się b. intere- 
sująco, gdyż spodziewamy jest przyjazd 
prof. Wiojeiechowiskiego, jednego z majwy- 
bitmiejszych piomierów i znaweów  Spół- 
dzielezości w) 
  

Nowy rozkład jazdy 
autobusów 

Towarzystwo Miejskich i  Międzymiasto- 
wych Komunikacyj Autobusowych Sp. Akc.— 
Oddział w Wilnie podaje do publicznej wiado- 
mości, iż z dniem 1 maja rb. zajdą zmiany w 
dotychczasowem kursowaniu autobusów w dni 
powszednie na linjach nr 3, nr 4, nr. 6, i nr 
1, a mianowicie: 

a) Autobusy linji nr 3 będą dochodziły do 
Pośpieszki w następujących godzinach: 

Odjazd z Cerkwi: Odjazd z Pi. Katedr. 

6,54 1.04 - 
— 7,50 

15.08 15.20 
18,53 19.05 

Odjazd z Tramwajowej Odjazd z Pośpieszki 
7,20 7,30 
8.05 8,15 

15.34 15.45 
15.55 16.10 
19.20 19.30 
19.40 19.55 

b) Linja nr 4 (pl. Orzeszkowej — Jerozo- 
limska: 

Odjazd z Wilna: Odjazd z Jerozolimki: 
6.50 7,15 
740 8,10 
-8,40 9,10 
13.30 14.00 
14.30 15.00 
15,30 16,00 
20.00 20.30 

21.00 21.30 
c) Łinja nr 6. Zniesiona zostaje przerwa w 

kursowaniu istniejąca obecnie t. j. od godziny 
9.43 — 13.30 i autobus kursować będzie od 
godziny 7 do godz. 21.45 co 15 minut. 

d) Linja nr 7. Zniesiona zostaje przerwa w 
kursowaniu istniejąca obecnie w dniach: środy 
czwartki i soboty, t. j. od godziny 9.42 do 
godz. 14.15, oraz przedłużone kursowanie wo- 

zu dodatkowego do godziny 21.45. Autobusy 
kursować będą od godziny 6 do godz. 22.15 co 
15 minut. 

—=0-0-05— 

sób hartowania. Dzięki temu środkowa część nożyka, która 

podlega wyginaniu w aparacie, jest miękka i giętka, podczas 

gdy ostrza są twardsze i ostrzejsze, niż to było możliwem 

do osiągnięcia przy zwykłych nożykach o 3-ch otworach. 

Gillette o podłużnym wykroju golą gładziej, 

niż jakiekolwiek inne, poprzednio produ- 

W celu odróżnienia tych nowych ńożyków 

England”, umieszczony na boku każdej 
paczki. Kup taką paczkę jeszcze dziś. 

cych wyższe rachunki. 
W wyniku śledztwa Korsaka w dniu wczo- 

rajszym aresztowano i osadzono w więzieniu. 
* ,4 

Elektrownia miejska kiikakrotnie zwracała 
się do swych abonentów z prośbą o wpłacanie 
należności do kas miejskich, a nie na ręce u- 
rzędników zgłaszających się w takich lub in- 
nych sprawach do mieszkań. 

Kontrolowanie poszczególnych funkcjonarju 
szów pozostających w bezpośrednim  kontak- 
cie z abonentami jest wprost niemożliwe 
więc może obawa strat zmusi abonentów do 
przestrzegania tego przepisu, ponieważ elektro 
wnia nie honoruje wpłat uskutecznianych z po 
minięciem kas miejskich. 

* 

  

   

   

    
    

NOŻYKI © PODŁUŻNYM WYKROJU 
PASUJĄ DO WSZYSTKICH APARATÓW 
GILLETTE NOWEGO I-DAWNEGO TYPU. 

NOZYKI 
GILLETTE 
GOLA, 
GŁADZIEJ 

Gillette umożliwia dwojaki spo- 

na skutek której nowe nożyki 

„Made in 

  

Oświadczenie 
W ostatnich dniach pojawiły się w prasie 

notatki o p. dr Stefanie Ryglu, dyrektorze Bi- 
bljoteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Infor- 
macje te, różniące się zasadniczo od siebie, zdą 
żają dopiero do ustalenia prawdy objektywnej. 

Dnia 26 kwietnia 1933 w N-rze 114 „Sło- 
wa" ukazał się feljeton pod nagł.: „W wirze 
stolicy. Może Bibljoteka Uniwersytecka ožyje“ 
który nawiązuje do sprawy p. dyr. Ryglai po 
pierwsze, krytykując fachowo - bibljotekarskie 
urządzenia Bibljoteki Uniwersyteckiej w War- 
szawie, zniekształca stan rzeczywisty wiado- 
mościami  nieścisłemi i niedomówieniami, a 
powtóre w takiej chwili raigrawa się satyrycz- 
nie z człowieka, mającego swoje zasługi mię- 
dzy innemi na terenie Wilna. 

Przeciw temu zaprotestować 
swoją powinność: 

Dr. Adam Łysakowski, przewodn.; dr. 
Ryszard Mienicki, zast, przew.; Stani- 
sław Lisowski, gosp.; Anna Dzwonków- 
na, sekr.; Anna Ptaszyńska, skarb. 

Zarząd Towarzystwa _ Bibljofilów Polskich 
w Wilnie: 

Ludwik Chomiński, prezes, Stanisław 
Lisowski, wiceprezes, Tomasz Nawoj- 
ski, skarbnik, Ludwik Abramowicz, czło- 
nek zarządu, Helena Drege, sekretarz. 

к 
Przyp. red.: — Zamieszczając powyższe о- 

świadczenie zarz. Zw. Bibjotek. i Bibljofili musi 
my zaznaczyć, iż dobrze rozumiemy szłachetne 
intencje, któremi się kierowali członkowie Zw. 
Bibljotekarzy, stając w obronie p. Rygla, ale: 
po pierwsze: feljeton, a tem bardziej ieljeton 
kpiarza — Karola, nie jest prokuratorskim ak 
tem oskarżenia, — jest to żartobliwy głos z 
tłumu czytelników Bibl. Warsz., — po drugie: 
nie miał on na celu naigrawanie się z p. Ryg- 
la, ani też nie kwestjonował zasług p. Rygla 
na gruncie wileńskim. 

The— Najlepszy średsk przeciw 
zatwardzeniu 

Chambard 
Żądać crygin. Francuski, 

Naiwny Szloma 
Szloma Nowicki, muzyk z restauracji 

Lazara, otrzymał groźny ainionim: 
— Jeżeli mie wyjedziesz w/ ciągu dwu- 

dziestu czterech godzin z Wilna — zgi- 
niesz. Trupia Czaszka i Kmwiożerczy Lam- 
part. P. S. W razie, gdybyś nie zdążył za- 
łatiwić się jednego dnia, dajemy ci czasu 
jeszcze jedeni dzień. Ale to już termin o- 
stateczny, 

Szloma Nowiński poszedł do pracodaw- 
cy i podziękował za pracę. (Potem poszed: 
do I isarjatu i oddał list. Potem zaczął 
zbierać się do podróży. 

Szloma zrobił to miepotrzebnie. Szlo- 
ma, ty się nie bój! Amonim napisał twój 
konkurent, ten wysoki Jankiel, który w ze 
szłym roku grał w Bamze Angielskim. Z 
powodu? Jaki ty naiwny! Om. poprostu 
chce zająć (twoje miejsce u Lazara. 

uważamy za 

  

    
 



Z SADÓW 
5-MIESIĘCZNE DZIECKO NA ŁAWIE 

OSKARŻONYCH 

Wczoraj na ławie oskarżonych w Sądzie 
Okręgowym zasiedli pod zarzutem wyrabiania 
i puszczania w obieg fałszywych monet mie- 
szkańcy wsi Rusiny pow. postawskiego: Miko- 
łaj Borodko i Sergjusz Duniec, oraz kochanka 
iego ostatniego Marja Borodko. 

Jak się wyjaśniło na przewodzie sądowym 

głównym inicjatorem konkurowania z mennicą 

państwową był Borodko, zaś wykonawcą je- 

go planów Duniec. : 

W końcu też u. Duńca odnalazła policja cał 

kowite urządzenie potrzebne do fabrykacji fal- 

syfikatów, większą ilość potrzebnego w tym ce 

lu surowca oraz gotowe już monety w posta 

ci l-złotówek, 50-groszówek i 20 - groszó- 
wek. 

„Fabryka” działała prawdopodobnie przez 

ałuższy czas i jedynie wskutek nieostrożności 

Korodkėwny, którą przyłapano na puszczaniu 

w obieg falsyfikatów, udało się wreszcie ją u- 
jawnić, zaś całą trójkę osadzić w więzieniu. 

° М wyniku rozpatrzenia całokształtu sprawy 
sąd skazał Borodkę na 5 lat, Duńca na 4, a 
bŁorodkównę na 1 rok więzienia. Sw 

Nałeży nadmienić, że ta ostatnia stawiła się 

na rozprawę i zajęła ławę oskarżonych wraz 

ze swem 5-miesięcznem dzieckiem, przez co 

zwróciła ogólną uwagę zaskoczonej tym nieco 

dziennym wypadkiem publiczności. 

WŁAŚCICIEL I LOKATOR 

Ignacy Jasnowski jest właścicielem nieduże- 

go domku, przy ul. Pożarowej 19. W domku 

tym zamieszkują lokatorowie, którzy „płacą i 

tacy, od których komorne egzekwuje się w dro 

dze sądowej. 
Do tych ostatnich należeli także Bolesław 

Czechowicz i zamieszkujący wraz z nim Wła- 

dysław Gregorowicz. : 
Pewnego razu pomiędzy Czechowiczem a 

rodenerwowanym Jasnowskim nastąpił nastę- 

pujący dialog: 
— Dzień dobry! Jach 

„— Szacuneczek panu, czem mogę służyć? 

— Przyszedłem po komorne. © Е 

— Tak prędko — niestety, pieniędzy jeszcze 

nie posiadam. Mój przyjaciel także. Niech pan 

jeszcze zaczeka — do jutra. & ; 

"W tem miejscu nerwy Jasnowskiego odmó 

wiły już posłuszeństwa. ь : 8 

Błyskawicznym ruchem wyjął z. kieszeni 

nóż i dźgnął nim z całej siły w plecy nie- 

szczęsnego lokatora. : 7 

Ostrze stali przebiło miękkie ciało i ugrzę 

zło w opłucnej, wobec czego ranny musiał ku- 

rować się w Szpitalu przez 20 dni. | 

Jasnowskim zaopiekowała się policja, w wy 

niku czego stanął on wczoraj przed Sądem O- 

kręgowym. DR я 
Pytany, czy przyznaje się do winy, odrzekt: 

iż to nie on, lecz Czechowicz napadł na niego 

i dotkliwie pobił. Przedłożył nawet na potwie* 

dzenie swych słów jakieś świadectwo lekar- 

skie. Wszystko jednak na nic. | 8 

Sąd po rozpatrzeniu sprawy i wysłuchaniu 

naocznych świadków zajścia skazał Jasnowskie 

go na 1 rok więzienia, którą to karę zmniejszył 

mu na skutek amnestji o połowę. 

NAJBLIŻSZE IMPREZY SPORTOWE 

Dziś i jutro będziemy mieli kolejne 

mecze piłkarskie o mistrzostwo Okręgu. 

Dziś walczyć będzie Ognisko z ŻAKS- 

em, jutro WIKS z Makabi. 
Sądząc z wyniku remisowego, uzyska- 

nego przez Ognisko z doskomalą, idrużymą 

wojskowych przypuszczać mależy, že 

ŻAIKIS będzie miał trudną przeprawę. Nie 

lepszy będzie jutro los Makabi. 

s — 

Motocykliści wystartowali dziś o £ ra= 

nb do raidu na trasie Wilno -— Warszawa, 

Do wiosennej tej imprezy zapisali się: 

  

Urmiaż, Moroz, Sadowski, Rudak i Brzo-- 

zowisiki. 

ZAWODY KONNE 1 PUŁKU UŁANÓW 

WIELKA [POPULARNIA. IMPREZA 
W DNIU 3 MAJA. 

Zwyczajem lat ubiegłych dowództwo 4 
pułku ułanów. Zamiemeńskich organizuje 
w dniu 3 maja ma swym placu ówiczebnym 
(za! rynikiem Kalwaryjskim) wielkie zawo- 
dy konme oraz różne gry i „Swawole u- 
łańskie''. 

Pamiętamy z zeszłych lał: te imyprezy, 

cieszące się u szerokiej publiczności ogrom 
mem. wzięciem. (Pamiętamy te tłumy, oble- 
gające plac i żywio oklaskujące brawnuro- 
we óćwiezenia i zabawy: ułanów oraz popisy 

W tym noku program rozpocznie się o 
godz. 2 m. 30 po poł. i przewiduje m, i.: 

Władanie białą bnomią ułanów; kon- 
kurs ihippiczny podoficerów; wyścigi w 
'workach; konkurs hippiczny oficerów; 
woltyżerka; władanie białą. broniią podofi- 
cerów; „walka o komia'; „picie piwa”; 
bieg na przełaj 4 km.; „Przewożenie jajek 
walka patmoli: z kozakami; „Szycie guzi- 
ków; walka 0 pióropusze; piramida w ga 
lopie. ! 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 

WA FILMOWEJ TAŚMIE 
„STUDENT ŻEBRAK* — „Casino* 

Operetka filmowa, choć z gruntu rzecz nie- 

filmowa, po świetnych sukcesach Lubitscha zna 

lezła naśladowców wszędzie, gdziekołwiek ktoś 

kręcił i produkował filmy. 

Operetki niemieckie i francuskie zdobyły 
dla siebie rynek europejski. Spróbowałi także 

Anglicy swoich sił w operetce i w ten spo- 

sób możemy oglądać „Studenta żebraka'. 

Dowódca twierdzy, stary lowelas, załeca się 

do hrabianki i dostaje od niej dosadnego i na 

niacalnego kosza. Chcąc się zemścić, inscenizu- 

je ciężko dowcipną maskaradę, używając do 

tego dwóch wesołych studentów, siedzących w 

twierdzy za jakieś pseudo-polityczne przewinie- 

nia. Na szczęście cały galimatjas kończy się po 

myślnie dla zakochanych par i dla reżysera, 

który omal nie zapłątał się w zawiłości włas- 

nego obrazu. ; 
Są w filmie niektóre ładne melodje, jest jed 

no dobrze zrobione przejście (marsz żołnierzy 

i taniec na balu), są ciemne i niedobre zdję- 

cia, są nieznani artyści i jest kiepska reżyse- 

ria. 

W drugiej części programu idzie wyświetla- 

ny już kiedyś film „Burza nad Zakopanem" 
jakiejś polsko - szwajcarskiej czy polsko - nie 

mieckiej wytwórni z czasów przedhitlerowskich 

Tad. C. 

nowogtódzka 
— URZĘDOWA. W! dniu wezorajszym 

(28 kwietnia) p. wojewoda Swidenski ро- 

wirócił z podróży inspekcyjnej z powiatu 
stołpedkiego i objął urzędowanie. 

PP. wojewoda przyjął mastępnie: ks, 
dziekana 'Więckiewicza, p. posła Małyni- 

cza, p. K. Kisiela z maj. Wysock powiatu 

slonimskiego i red. Twiamowskiego. 

— PRZYJAZD J. E. KS. ARCYBIS- 
KUPA JAŁBRZYKOWSKIEGO. W dniu 
1 maja br. spodziewany jest przyjazd do 
Nowogródka J. E. Ks. Arcybiskupa Metro 
polity Wileńskiego, R. Jalbrzykowskiego. 

— ŚWIĘOONE DLA BIEDNEJ DZIA 
TWY. — [Wi dniu 23 bm. dzięki sitaramiom 
Pani, Wojewodzimy Świderskiej urządzonio 
w Nowogródku Święcene dla biednej qzia- 
twiy nowogródzkiej, 

Święconie odbyło się w sali konferen- 
cyjnej Urzędu Wiojewódzkiego, przy u- 
dziale blisko 150 dzieci, któremi zaopie- 

kowało się grono Pań miejseowyich z Panią 
'Wojewodziną na czele. Obok posiłku i ar- 
tykułów. żywnościowych, w postaci bułek 
słodkich, wędlin, jaj (malowamek), maj- 
biedniejszym zostały rozdane materjały 
na ubranka. Dzięki opiece IPań, dzieci czu- 
ły się swobodmie i swojsko. A miektóre z 
mich, zwłaszcza grupa trzylatek — ma- 
prawdę potnzebowiała: mietyllko opieki, lecz 
i pomocy przy wejściu ną schody. 

W. czasie unmoczystości. ks. dziekan: dr. 
Więckiewicz wygłosił do zgromadzonej 
dziatwy sendeczne przemówienie. 

— NOWA ZABAWKA LOTNICZA.— 
W. zwiiązkiu ze zbliżającym się X tysgodmiem 
LOPP, p. Ludwik Humpola, wykombinio- 
wał i sporządził mową zabawkę dla dzieci, 
którą mazwał „jaskólką”, Jaskółka jest ty- 
powią zabawiką lotmiiczą, ma kształt szy- 
ibowiea w maleńkiej mimiatunze, która wy- 
puszczoma wi powietrze przy pomocy ka- 

tapulty-procy, mtylkonuje efektowne ewe- 
lucje. 

  

  

— WIBO PROTESTACYJNY W HO- 
RODYSZCZU. — W dniiu 23 kwiietnia w re 
mizie straży pożarnej odbył się wiec pro- 
testacyjny przeciwko zakusom miemieckim 
mia całość maszych granie zachodnich. 

Przemawiali pp.: Jam, Sądaj, prezes 
koła BBWR, Józef Rzepecki, Zieleniewski 
Wladysław i Łudki (Pejsach. 

Po przemówieniach obecni w liczbie о- 
koło. 5% osób uchwalili rezolucję wzywa- 
jącą do bojkotowamia towarów niemieckich 

NIEDŹWIEDZICE. 
— DNIA 23 KWIIETNIA odbyło się tu 

walne zgmomadzenie związku rezenwistów. 
koła w Niedźwiedzieach. Zebraniu przewo- 
dniczył prezes Koła p. D. Siemaszko. Na- 
gły wniosek zgłoszony jprzez p. St. Rey- 
monta 'w Sprawie wyniesienia rezolucji 
protestacyjnej przeciw: rewizjonistycznym 
dążeniom Niemiec, oraz gotowości odpar- 
cia. każdego zamachu na. całość granie Pol 
ski — przyjęto jednogłośnie, wśród ogól- 
nego entuzjazmu. 

5 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Żołądź skorzystał z okazji, by przy- 

pomnieć o pieniądzach. Jego wieczysta 
bolączka, prawie manja, którą mu wyba- 

czyć należy. Starosta roześmiał się. Ależ 
naturalnie! pieniądze są, tylko, że dziś 
już zapóźno... więc chyba jutro odbierze 
je prezes Wołłowicz. Wszakże to wszy- 
stko jedno? — zakończył Starosta, zau- 
ważywszy prawie niedostrzegalny gry- 
mas na twarzy komendanta. Żołądź po- 
śpieszył zapewnić, że najzupełniej wszy- 
stko jedno i wyszedł ze starościńskiego 
gabinetu, przez poczekalnię, na schody. 
Pogrążony w swoich myślach, ani zau- 
ważył, jak potrącił dwu eleganckich pa- 
nów, idących zwolna pod górę. Byli je- 
dnakowo ubrani, ogromnie podobni do 
siebie i sprzeczali się w tonie uprzej- 
mym, nieposzlakowanie dystyngowanym. 
Żołądź, mijając ich, mimowoli posłyszał 
strzęp rozmowy. 

— Zapłacę. Nie przez miłość do cie- 
bie, ale dla nazwiska. Tylko nie teraz. 

— Nie teraz? Jeśli Szloma Berkman 
się zgodzi, ja będę czekał cierpliwie, u- 
pewniam cię, mon cher. śniegu, stała Zonia i mogła go słyszeć. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

— Szloma Berkman zaczeka, jeśli wuj 
Wołłowicz da swoje żyro. Zagwarantuję 
mu na posagu Zoni.. 

„, — Wuj Wołłowicz?.. na posagu Zo- 
ni?.. Pfff! znakomicie! Gdybyż ta cała 
afera nie była tak bardzo widłami po wo- 
dzie pisana... 

A Przeszli, Żołądź domyślił się raczej, 
niż poznał, braci Zozia i Lola Stągowic 
kich. Na chwilę zatrzymał myśli przy Zo- 
ni. Widłami, czy nie widłami, a jednak 
była ta afera gdzieś, jakoś pisana. Dla- 
czego Zonia nigdy mu nie wspomniała? 
Zapewne takie ot, ciotczyne plany, któ- 
rych ona na serjo nie bierze. I nagle, złe 
olśnienie, co go zatrzymało pośrodku uli- 
cy: A może ona godzi się na to zamąż- 
pójście? Z Żołądziem można poflirtować, 
a wyjść za Stągowickiego, z tem, że, po 
ślubie, powróci się zaowu do Żołądzia... 
śmielej, bo mężatka nie kompromituje się 
tak łatwo, jak panna. — Tylko, że moja 
miła, ja nie flirtu chcę od ciebie! — po- 
wiedział w mroczejącą przestrzeń, jakby 

tuż, za zasłoną coraz obficiej padającego 

    

grodžiejyka 
— NOWY SEDZIA W SĄDZIE GRODZ 

KIM. — № tych dniach objął urzędowanie 
mowy sędzia tut. Sądu Gnodzkiego p. Ja- 
kób Szenbaum. 

(Pam: sędzia Szenbaum pełnił dotych- 
ezas obowiązki sędziego grodzkiego w Piń 
siku. 

— BYŁY (PREZYDENT ST. WOJ- 
CIECHOWSKI W. JEZIORACH. Wczoraj 
© godz. 12,18 powrócił do Wamszawy były 
prezydent p. St. Wojciechowski, który w 
ciągu kilku dni: polował w Jeziorach w la- 
sach państwiowiych. 

— ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AU 
TOBUSÓW, KURSUJĄCYCH NA LINJI 
GRODNO — WILNO. Jiak się dowiaduje- 

my, obradująca w tych dniach komisja 
międzyjwiojewódzika: ustaliła  mastępujący 
mwozkład jazdy autobusów, (kursujących na 
linji Groduo — Wilmo: z Grodna do W:l- 
mia autobusy odjeżdżać będą o giodz. 5,30, 
7,30, 13,30 i 15,30. Z (Wiilna do Grodna: o 

godz. 5,30, 7.30, 1330, i 15,30. 
Jak widać z powyższego rozkładu ja- 

zdty, samochody lodjeżdżać będą z Grodna 
i Wilna o tej samej porze. 

— ZNALEZIENIE TRUPA. (W dniu 
26 bm. w lesie wsi Jaśkielewicze sm. Ро- 
rzecze przy szosie Druskieniki — Porzecze 
został znaleziony trup mężczyzny, 'w wie- 

ku około tat 40, mieznanego pochodzenia, 
miiszący na sośnie na sznurku. Pirzeprowa- 
dzome dochodzenie ustaliło, że jest to. Du- 

nowski Stanisław, ostatnio zamieszkały w 
Żydomii. Dalsze dochodzenie w toku. 

— SAMOBÓJSTWO. W dniu wiczo- 
rajszym popełmit samobójstwo przez po- 
wiieszeniie się Czesław: Jaworowski, zam. 
przy ul. Przemysłowej 8. Przyczyna pozba- 
wienia się życia: mie jesti znama, 

— (MBATR MIEJSKI. Na uroczystość 
Święta. Niamodowego wi dniu 3 maja zespół 
teatru miejskiego rvystawi sztukę Amczyca 
„Kościuszko pod Racławicami*. Próby tei 
sztuki są już w: pełni pod reżyserją dyr. 
Krokowskiego i dyr. Opalińskiego. Udział 
bierze cały zespół teatru miejskiego, gar- 
nizomowego, statyści, chór, wojsko, orkie- 
stra. Malownicze stroje narodowe 

wspaniałe dekoracje. 

— ZE SPORTU. — W dniach 29 i 30 
kodietnia. na stadjonie O K III rozegrane 
zostamą 'dwia. mecze towarzyskie między 
„Cresovią“ i „Makabi*. Początek zawodów 
o godz. 14,30. В 

— IMPREZY SPORTOWE SEKCJI 
KOLARSKIEJ „CRESOVJI“. — Sekcja 
kolarska „Cresovji* urządza w najbliż- 
szym czasie dwie imprezy sportowe, a mia 
mowicie: w: dniu 30 kwietnia 2-gi wiiosenniy 
bieg kolarski szosowy na trasie Grodno— 
Hoża — Grodno (38 km.) i w! dniu 3 maja 
l-szy wiosenny. bieg uliczny ma dystansie 
10 km. Zgłoszenia przyjmuje i imiformacyj 
udziela kaneelarja klubu m godz. 17—20 
(zgłaszać się do p. Cz. Rosińskiego). 
TYYYYYWTYYYYYYYYYYVYVYWWYYYYYVYSYTYYTYYYTYTY" 

DŽWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. 

> : Wstep od 50 gr. 
Niezwykle interesujący film z życia amerykań- 

skich królów podziemi p. t. 

TAJEMNICZA SZÓSTKA 
The sekret six 

WALLACE BEERY, GIARRE GOBLE, LEVIS 
STONE. 

Wstęp od 50 gr. 
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SOBOTA 29 KWIETNIA 

11.40: Przegląd prasy, czas, komun. meteor 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20 Komun. meteor 
13,15 Poranek szkolny; 14.00 Audycja żołnier- 
sko - strzelecka; 14.40 Program dzienny; -— 
14.45 Muzyka żydowska (płyty); 15.15 Giełda 
rolnicza; 15.25 Wiadomości wojskowe; 15.40 
Słuchowisko dla dzieci; 16.00 Kwadrans akade 
micki; 16.20 Odczyt dla maturzystów; 16.40—- 
Wśród literatów słowackich — odczyt wygłosi 
St. Kaszycki; 17.00 Koncert symfoniczny (pły- 
ty) Słowo wstępne prof. Michała Józefowicza; 
11.40 Tygodnik litewski; 17.35 Program na nie 
dzielę; 18.00 Odczyt dla maturzystów; 18.20 
Wiadomości bieżące; 18.25 Audycja z okazji 
święta narodowego Japonji; 19.00 Codzienny 
odcinek powieściowy; 19.10 Rozmaitości; 
„Święto lasu" — odczyt wygłosi inż. W. Ban- 
kiewicz; 19.30 Na widnokręgu; 19.45 Prasowy 
dziennik radjowy; 20.00 Godzina życzeń (pły- 
ty); 20.55 Wiadomości sportowe; Dodatek do 
prasowego dziennika radjowego; 21.05 Koncert 
22.05 Koncert chopinowski; 22.40 „Humor Pary 
ža“ — feljeton wygłosi M. Henszel; 22.35. Ko 
munikat meteorologiczny; 23.00 Muzyka tanecz 
za; 23.30 Wiadomości dla ekspedycji polarnej 
23.35 Muzyka taneczna; 

  

— Do flirtu wolę Sorokównę. Wywołał 
z głębi pamięci jej wiecznie zakłopotany 
uśmiech i radosne lśnienie błękitnych 
oczek; Przepłynęła mu przed oczami, jak 
żywa, i zaraz ustąpiła miejsca rudej ży- 
dówce Taubie; jej piersiom, jak z mar- 
muru wykutym i ustom tak gorącym, 
że aż parzyły. Ach! miećby je wszystkie! 
na własność i na każde zawołanie! każ- 
dą inną, każdą odmienną, każdą potrzeb- 
ną sercu, myślom, krwi! Miećby dużo 
pieniędzy, by je rzucać garściami, nie 
troszcząc się o jutro! Mieć wagę społecz 
ną, tak wielką, by nikt nie śmiał sądzić i 
ganić! Mieć pod nogami cały tłum, dzi- 
siaj kłębiący się dokoła... trochę powy- 
żej.. trochę poniżei. 

Wyciągnął ramiona, jakby chciał za- 
garnąć cały świat; westchnął głęboko, 
zimne, wilgotne powietrze ochłodziło go; 
rcześmiał się sam ze siebie. Gdzie też po 
noszą marzenia!.. Dzisiaj wszystko wol- 
niej się robi, mimo pozoru gorączkowe- 
go tempa; niema już zawrotnych karjer 
prawie od kołyski... Trzeba umieć cze- 
kać...A może sprawa oddziału Zahorań- 

skiego będzie pierwszą odskocznią? Ta 
myśl, zaledwie przyszła, wydała się Żo- 
łądziowi wręcz cudacką. Skądże znowu 

pojechać, 
ujawnić winę 

sprawa oddziału?.. Trzeba 
przeprowadzić inspekcję, 

Balkon 

35 gr. 
na wszystkie 

seanse 

  

   
    

Po 

CczYŚ JUŻ BYŁ w kinie REW J A Ostr:bramska 5 

na znakomitym filmie polskim 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
Jeszcze tylko do niedzieli 30 b: m 

CENACH POPULARNY 

   

     

  

Parter 
od 

4 gr. 
na wszystkie 

seaase 

CH! 
  

  

Dziś! Czołowe arcydzieło produkcji angielskiej 

„casino“ „Student žebrak 
Czarujący śpiew, wspaniała muzyka, efektowne tańce, beztroski humor. Niezwykły przepych i bagactwo. 

wystawy. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Najnowsza szampańska operetka Millokera     
Początek o g. 44, 6, 8 % 10.15. 

  

w roli 
Grudzińskiej 
w_arcyfilmie „IBJOY 

Niebywałe powodzenie! 
Cale Wilno mówi o arcydziele sześciu 

najwybitniejszych gwiszd z 

LUDZIE W HOTELU 
GRET GARBO 

w g powieści Vicki Baum i o niewidzianej 
dotychczss atrakcji „NOC W SKLEPIE 

LALEK" w nateralnych kolorach 
  

  

Pm   
Dziś! Wspaniała komedja muzyczna ze „złotej serji*, kióra o całe niebo 

przerosła poziom dotychczas wyświetlanych filmów (idealne udźwiękowienie) 

Każdemu wolno Kochać 

  

  

  

  
  

    

  

Maszyński, 
W rol. gł. 

kwiat aktorstwa polskiego D y m S$ Ž d 3 zie 

tel. 528 Wielki sukces muzyczny najpspul. komp. Kataszek-Karasiński Nad program: Wyjątkowo 
śliczny dodatek mnzyczny i in. — Seanse: 4, 6, 8 i 10.19 — Ubiegajcie się o nasze nagrody 

konkursowe. Dia młodzieży dczwolone. 

ii miejsce parter Wielka dżwięk. epopea morska na tle genjalnego arcy- 1 miejsce parter 
25 r dziela St. Žeromskiego 50 

gr. WIATR OD MORZA ST. 
p na wszystkie Marja Malicka, Adam Brodzisz, Kazimie'z Junosza- na wszystkie 

Seanse Stęcowski, Eugenjusz Bodo w rol_gł. Seanse 

E. B©DO m m 

Ka sura JEgO0 Ekscelencja Subjekt INA BENITA 
M. CWIKLIŃSKA Polska komedja muzyczna, uznana za najlepszą w tym sezonie, Wkrótce w kinie „Helios“. 

  

huraganowego 
śmiechu p. t LU 
Dziś! Najnowsze dźwiękowe 
arcydzieło! Królowie Śmiechu 

Cenv popularne na wszystrie sea*se dla wszystkich od 25 gr. 

Pat i Patachon i Haro d Lioy 

WYBALAZCY PROCH 

przywieżli swym wielbi- | 
cielom 10 000 fnr beczek 

14 akt. sensac. przygód trzech 
wielk ptaszków Pat, Patachor 
i Harold Lioyd biją rek. bum. 

  

Wkrótce ujrzymy znowu. YLA$TA dB ėš sel A A A 

w najnowszym jego 

    

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 28 KWIETNIA 
(Zebrania giełdowe odbywają się w poniedzia!- 

ki, środy i piątki.) 

Ceny za 1 q. (100 kg.) parytet Wilno. 

Ceny tranzakcyjne; 

Żyto zbierane 20,50, tend. spokojna; psze- 
nica zbierana 34, tend. utrzymana; mąka pszen 
na 0000 A luks. 60 — 58,75; tend. słabsza; 

mąka żytnia do 55 proc. 30.50,! m. ž. @0 ‹ 
proc. 28,50; m. ż. sitkowa 23, tend. spokojna; 
Otręby żytnie 9,50; Kasza perłowa (pęcak) nr 
2— 28,50; kasza perłowa nr 3 — 34. 

Ceny orjentacyjne: 

Owies zbierany 14,50 — 15; mąka żytnia 
razowa 23.50; kasza gryczana 1—1 palona 43 

   

kasza gryczana 1—2 palona 41; kasza grycza- * 
na 1—1 biała 41; kasza owsiana 56; otręby 
pszenne 11; otręby jęczmienne 10; siemię Inia 
ne 90 proc. 38—38.50. 

Ceny Inu bez zmiany, jak 26 kwietnia. 
Ogólny obrót 208 tonn. 

ŻĄDRAJCI 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

    

4 

  

  НОИ NERTEZARIETOSSO 
Lekarze DOKTOR 
--—— Zeidowicz 

chor. skėrne, wenery - 
D Janina R czne, narządów moczo- 

wych. 

PIOTROWICZ- od 9 do 1, 5 do 8-- 
JURCZENKOWA wieczorem. ul. Mickie - 

icza 24. 
ordynstor Szpit. Sawicz DOKTOR 
cheroby skórne, wene: 
ryczne i moczopłciowe ZELDOWICZOWA 

kobiece, weneryczne — przeprowadziła się kirzadó h rządów . moczowyc Wileńska 34 Go" 27% cd 4 6 

  

li piętro ul. Mickiewicza 24 — 
przyjmaje tel. 277. 

od 5 — 7 wiecz. -- -- 

Pawluka i wylać go na zbity łeb z ca- 
łym ceremonjałem. Niech go sobie potem 
aresztują, gdy już nie będzie „straža- 
kiem". Byle tylko rozpogodziło się choć 
trochę.. Tak ładnie było wczoraj... Otóż 
to -wiosna północna.. Skądby tu konie?.. 
Wołłowicz przyjedzie jutro i podejmie 
pieniądze. Żle Schowa do żółtej koperty 
i będzie dusił nieprodukcyjnie, na czarną 
godzinę. Zonia przyjedzie także. Nie za- 
stanie i będzie miała żal, bo się umó- 
wili, — Jeszcze gorzej... Ale nie.. Nie go- 
rzej. Niech ma za Stągowickiego!.. Skąd- 
by tu konie na tak długą drogę? Od po- 
licji? Oni sami w rozjazdach... Od inży- 
niera? 

Żołądź omal że głośno gadał sam do 
siebie, aż wszedł do komendy z myślą 
wyłącznie skoncentrowaną na jutrzejszej 
inspekcji. 

Tymczasem Żozio i Lolo Stągowic- 
cy obsiedli grubego Domeykę i opowiada 
F mu półgłosem, jeden przez drugiego, © 
wczorajszej „kawalerce* u jakiegoś 
wspólnego sąsiada i kompana.  llinicz, 
zwany pospolicie. Boboczką, stał opodał, 
słuchał uważnie i dumał smętnie 0 do- 

brach ojców i dziadów, o tem, że skro- 
mna posada nie pozwala na uczestnicze- 
nie w „kawalerkach' i- że inni są O wie- 

le szczęśliwsi. 

69 m. 

DOKTOR 

Bilumowicz 
choroby weneryczne — 
skórne i moczopłciowe 
WIELKA 21, tel. 92i 
ой 9 — 113 — 8 

tokolskieį nr 108 w wy 
sokim stopniu nadającv 
się na pensjonat do wy 
najęcia. (O warunkach 
dowiedzieć się: ul. Za- 

  

WZ walna 16 m. 8, godz. 9 
Atóże rano lub 2 — 4,30 no 

Kupno południu. 

: SPRZEDAŻ BARDZO DUŻY 
WORST STA POK6] 

£ powodu WYJAZDU z balkonem (salon) — 
sprzedaje się pełny ko- bez mebli ze wszelkie- 

mplet biurowy oraz roz mi wygodami do wyna 
maite serwisy i inne Jęcia Oglądać od 3 —6 
rzeczy gospod. Dzielna Królewska 9 m. 4. 
30. Ogladač od 10—11 -- 

—4, 

  

у 

4 - POKOJOWE 
MIESZKANIE 

wygodami. potrzebne 
od zaraz, suche, ciepłe, Posady 

€YSYYYYYYVWYYYY>>v* słoneczne, Zgłoszenie w 
IDE AA SEO WA = — dla 
DO WSZYSTKIEGO — „От.“. 

z dobrem gotowaniem -- 
potrzebna na wyjazd 

  

m WG$SGŁY KARAWANIARZ 
TTT 

DO M — — — — — — — -- TENRGLYS SPINE 
z ogrodem przy ul. AnMIESZKANIE 3 

ы 106 3 pskoje, łazienka, bsl Z uby 
== m 

kon, suche, słoneczne > r 
DO WYNAJĘCIA poja ON A ВЕ ę wojskową rocz 

Biaicstocka 6. Dożorc: „4 194 wyd. przez 

WE PKU Wilno - Powiat— 
i ię Antoniego Ka- 

- umie 

   

    

Letniska 
TTYŻYTTTYPYYWYTZYCY 

    

м 

AGUBIONĄ Z 
w pociągu Wilno - Mo- 
iodeczno torebkę z do- Letnisko 

w majątku, 6 kim, od 
Wilna. i, 2 lob 3 po 
koje, z kuchnią. Duź: 
weranda. Obok rzeka i 
lis scsnowy. Miejsco- 
wość malownicza. Ko 
manikacja sotobusowa 
(co godzinę) Inb koleją 
Może być Zz calodzien- 
nem utrzymaniem, 
Oterty skladać do Ad.  POPIERAJCIE 
ministracji 

MA Adel 

kumentami, paszpor -° 
tem i legitymacją ko- 
lejową Leonardy Wole 
wiczowej, uprasza się 
o zwrot za wynagrj- 
dzeniem. Wilno, Targo- 
wa 2 m. 1 dom kolejo- | 

    

pod A. K, 

  

od zaraz. Informacje — 
W. Pohulanka 16 — 48 
—w godzinach 2 — 4 
po poł. 

Lokale 

MIESZKANIA 
> - pokojowe luksuso- 
we do wynajęcia. Tam 
że składy odpowiednie 

Wiieńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 
i motocykiowe 

Zapisy i informacje zauł. Bernardyński 8 w godz. 

10 — 13 i 16 — 20 

  pod garaż. Piłsudskie- 
  go 40. Informacje: Ta- 

tarska 10 m. 3. 

5 - POKOJOWE 
MIESZKANIE 
— odremontowane ze 
wszelkiemi nowoczes - 
nemi wygodami do wy 
najęcia. Kalwaryjska — 

1 tel. 11-10. 

Sołtaniszkach do   Tanio 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. uroczo położcny па 

neczna. Wiadomość w Adm, „Słowa”. 

sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sła-   
  

Wieczna oskoma nadawała melancho 
lijny ton jego poczciwej duszy. Nie „za- 
zdrościł, tytko był rzewny. 

— Niechby choć jaki folwarczek zo- 
stał, — myślał sobie. — Ot, taki, jak 
Domeyce. Ten mógłby się nawet na swo 
jej Berezówce utrzymać i Bóg wie po- 
co siedzi tutaj, a całą troskę o gospodar- 
stwo pozostawia żonie. Do kieliszka bli- 
żej, czy co? 

Domeyko całą swoją rumianą, pulch- 
ną osobą potwierdzał przypuszczenie Ili- 
nicza. Łezkę miał w spłowiałych, błęki- 
tnych oczach, mlaskał łakomie grubeni 
czerwonemi, mimo lat, ustami smakosza, 
słuchając opwiadania Stągowickich. 

Ci dwaj nie krępowali się i mówili 
coraz głośniej, bo do Starostwa wkradło 
się już zwykłe rozprzężenie ostatnich 
chwil przed końcem urzędowania. Jeden 
Dymsza pisał coś zawzięcie, rzucając 
rozmawiającym, od czasu do czasu złe 
spojrzenie. 

Gdy Stągowiccy zamilkli, Domeyko 
rozłożył szeroko łokcie, oparł na nich gło 

wę i westchnął sobie, jak skrzywdzone 

dziecko. 

— № widzicie, ludzie kochani, co 

to człowiek cierpi. Taka okazja mnie o- 
minęła. I czort namówił tego Wierzboło- 

  

wicza w dzień powszedni fetę urządzać. 
Żeby tak w sobotę — i jabym: pedje- 
chał, a stamtąd, na niedzielę, do mojej 
Berezówki skoczył, bo już niedałeko. Zo- 
baczyłbym, jak tam moja Ańciutka go- 
spodaruje, czy do wiosennych robót przy | 
gotowuje się. 

— Pani Domeykowej nie potrzeba 
przypominać o wiosennych robotach, 
pierwsza z niej gospodyni na cały powiat 
— rąbnął Lolo Stągowicki prosto z mo- 

stu. Domeyko spojrzał na niego z wy- 

rzutem. 

— Zły masz język, kochany. Do tego 
mówisz, że ona tam sama, a ja tu? Cóż 
chcesz, jabym w takiej głuszy nijak nie 
wytrzymał. Czterdzieści kilometrów od 

kolei.. dwadzieścia od miasteczka, o ja- 

kiem i mówić nie warto... Moja Ańcia 

cicha, spokojna kobieta.. jej tam debrze.. 

Ale jak tylko żniwa, ludzie kochani, rok 

rocznie biorę urlop i do domu! A jakże! > 
Ze żniwami zawsze jej pomagam.. 

Urwał i zamyślił się melancholijnie. 
Nie lubił mówić 0 żonie i Berezowce, 

wobec których czuł się jakoś nie w pe - 

rżądku. 

  

 


