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Była ogniwem, co sprzęgło Litwina 
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Budzenie Jadwig 
pospołu z Polakiem, 

W zgodne przymierze dwu państw, łącząc niezgodną ich waśń, 
Slepej nawale pogańskiej do światła tem drogę wskazała, 
Drogę do Wiary, bo sam zrządził wszechmocny to Bóg. 

W moc nieprzełomną mądrości poddała zupełnie swój umysł, 
Matkę tłum sierot w Niej miał, mieli duchowni swój skarb, 
Znała ją szlachta 'z jej łask, — zczułej opieki znał lud. 

  

17 lipca 1399 roku żywot swój do- 

czesny zakończyła nagle umiłowana 

przez cały naród Królowa Jadwiga, mał- 

żonka Władysława Jagiełły.. 

Żałobą okryła się cała Rzeczpospoli- 

ta... Królowa Jadwiga była nietylko nie- 

zwykle popularna wśród  najszerszych 

mas ludności Korony i Litwy, ale pow- 

szechnie była uważana za świętą. O Niej 

już za życia krążyły wzruszające legen- 

dy, do Niej zwracano się nietylko o wsta- 

wiennictwo przed królem, lecz i o mo- 

dlitwę do Boga, — modlitwę zawsze 

skuteczną... 

Po śmierci Jadwigi ttumy pobożnych 

odbywały pielgrzymki do Jej grobu, 

przy którym doznawano licznych łask i 

cudów. Nikt nie wątpił, że słodka Jadwi- 

ga jest świętą, — to też do modlitw sze- 

rokich mas ludu dołączyły się zorganizo- 

wane wysiłki duchowieństwa, dążącego 

do kanonizacji Królowej. 

Już w roku 1426, wizytując katedrę 

krakowską, arcybiskup gnieźnieński Woj- 

ciech Jastrzębiec, były kanclerz Królowej 

Jadwigi, polecił biskupowi Zbigniewowi 
Oleśnickiemu zbieranie materjałów, dc- 
tyczących życia i cudów błogosławionej 

jadwigi, aby móc rozpocząć starania o 

kanonizację. 

Pisał m. in.: 

„Gdybyśmy w niedawno ubiegłym miesiącu 
wrześniu z obowiązku wizytacji przebywali w 

kościele krakowskim i pośród kapituły, oraz 
innych wielu i niemałej powagi mężów, umyśl 

nie ku temu wezwanych, przez Waszą Brater- 

ską Mość i rzeczoną kapitułę wiernie i jasno 
zostało nam opowiedziano, jako przedziwny w 
Swoich Świętych Bóg, udzielając łaski cudu 
zwłokom i relikwjom Pani Jadwigi, niegdy 
córki sławnego księcia Ludwika, króla Węgier 

i prawowitej małżonki najjaśniejszego księcia 
Para Władysława i td. raczył ku niewymow- 
nej czci i chwale Swojego Imienia, gwoli za- 

sług tejże Pani Królowej udzielić jej łaski, że 
jak za życia słynęła z mnogości różnych cnót 

i pobożnych dzieł, tak po niemniej szczęśli- 
wem zejściu z tego świata zaczęła jaśnieć licz- 
nemi cudami. 

Q tych cudach i rozgłos publiczny i zna- 
mienite świadectwa ludzi wiarygodnych istnie- 
ją, a ci, którzy pobożnie wierzą, iż przez za- 
sługi oraz opiekę rzeczonej Pani uwolnieni zo- 
stali od rozlicznych rodzajów chorób i nie- 
szczęść... na znak ocalenia i uzdrowienia skła- 
dali i nadal składają dokoła Jej grobu bardzo 
wiele znaków w postaci zwykłych świec, oraz 
innego rodzaju rzeczy. Ażeby atoli nie umniej- 
szyła się prawda tych znamienitych cudów, 

ażeby świadectwa ludzi uzdrowionych, a zwła- 
szcza będących podeszłego wieku, wraz z ich 
pamięcią nie zaginęła... tak apostolską, jako 
też własną mocą... raczymy wyznaczyć i upo- 

ważnić kilku mężów zdolnych i wiarygodnych, 
bystrych i uczonych... którzyby przesłuchiwali 

świadków, a ich zeznania, dotyczące zarówno 
życia, jako też cudów wspomnianej Pani Kró- 
lowej pilnie zbadali w tym celu, iżby je w swo- 
im czasie odesłać do Stolicy Apostolskiej lubo 
soboru powszechnego... 

Zlecenie arcybiskupa Wojciecha 

stało skrystalizowane: skrzętnie zebrano 

wszystkie świadectwa, dotyczące już do- 
konanych cudów, notowano cuda, które 

wciąż się działy przy grobie świętej Królo 

wej. Powstała wielka księga protokułów, 

zatytułowana: „Regestrum miraculorum 

canctae Hedvigis, Reginae Poloniae". 
Księga ta była przechowywana w ar- 

chiwum kapituły krakowskiej jeszcze w 
wieku XVIII, — później w jakiś «dziwny 
sposób zaginęła... Nie wiemy, jak wiele 

było zanotowanych i sprawdzonych cu- 
dów, nie wiemy, jakie mianowicie osoby 

doznały łask, — ale to jest pewne, że 

świadectwa te były na tyle poważne, iż 

pozwoliły na rozpoczęcie dochodzenia 

kanonizacyjnego, o czem znajdujemy 

wzmiankę w liście Długosza do Zbignie- 

wa Oleśnickiego z r. 1450. W liście tym 

wskazywał Długosz na wielkie trudne- 

ści finansowe, bo część pieniędzy zebra- 

nych na przeprowadzenie akcji kanoni- 

zacyjnej, została użyta na jakiś inny cel. 

W kilkanaście lat później ten sam 

Długosz w swych znakomitych „Dziejach 

Polski* tak mówi o Jadwidze: 

Z0- 

Tej pobożnej i błogosławionej niewiasty 
świętość, która okazała się po zgonie, dotąd 
okazuje się między nami, a bez wątpienia i w 
potomnych wiekach okazywać się będzie. Za 
Jej przyczyną i przez Jej zasługi umarli wra- 
cają do życia, chromi chodzą, ślepi widzą, nie- 
mi odzyskują mowę, opętani od czarta z nie- 

mocy się wyzwalają, chorzy i rozmaitemi nę- 

kani cierpieniami, pociechę i zdrowie otrzy- 
mu ją... 

Działy się cuda, powstawały piękne 

  

legendy, utrwalała się pewność, że kró- 

lowa Jadwiga jest świętą. A jednak ja- 

kieś przeszkody utrudniały doprowadze- 

nie do pomyślnego wyniku sprawy kano- 
nizacji. Płynęły lata i wieki całe, — do 
świętej Jadwigi modlono się gorliwie, 

lecz zaniedbywano starań o Jej kanoni- 

zację. Zresztą szerokie masy nie odróż- 

niały Jadwigi, małżonki Władysława Ja- 
giełły, od św.' Jadwigi, małżonki Henry- 
ka Brodatego. Święta Jadwiga — to w 
przekonaniu wielkich rzesz, — tylko Kró- 
lowa Jadwiga, Apostołka Litwy. 

Dopiero w końcu XIX wieku, w zwią 
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zku z przypadającemi rocznicami zaślu- 

bin i śmierci Jadwigi, i w pierwszych 

latach bieżącego stulecia z powodu ro- 

cznicy zwycięstwa grunwaldzkiego, 

przypomniano sobie nietylko dzieje prze - 

łomowej epoki na pograniczu XIV i XV 

wieków, ale i świętość głównej Bohater 

ki tej epoki. 

Nic też dziwnego, że badania histo- 

ryków zbudziły czujność narodową i za- 

paliły ogniem dwa gorące serca poety i 

kapłana. Lucjan Rydel pierwszy rzucił 
pytanie: „Czy nie święta?* Na to pyta- 
nie natchniony kapłan, ks. biskup Włady 

sław Bandurski odpowiedział głośnem wo 
laniem: „Zbudžmy Jadwigę!“... 

I oto zaczęlo się „budzenie Šwietej“.. 
Powstała myśl zorganizowania zbioro- 
wego wysiłku, zmierzającego do przepro 
wadzenia akcji kanonizacyjnej. Rozpoczę 
ło się budzenie polskich sumień w głę- 
bokiem przekonaniu, że na głos polskich 
dusz i serc przebudzi się Święta Kró- 
lowa, aby objąć wieczystą władzę nad 
swym narodem. 

Przed dwoma laty na łamach nasze- 
go pisma proi. M. Limanowski - рггуро- 
mniał hasło bp. W. Bandurskiego — 
„Zbudžmy Jadwigę!“, w roku zeszłym 
redakcja warszawskiego / miesięcznika 
„Nasza Przyszłość* wystąpiła z szerc- 
giem artykułów, uzasadniających koniecz 
ność kanonizacji Królowej Jadwigi, — w 
roku bieżącym w Krakowie ks. Włady- 
sław Staich wydał książeczkę pod wy- 
mownym tytułem: „Budzenie Šwietej“ - 
dzieje kultu Królowej Jadwigi... 

W celu spopularyzowania idei kanoni 
zacji Królowej Jadwigi zorganizowano u- 
roczyste publiczne akademje w Krake- 
wie,, w Warszawie, — dziś się odbędą 
w Wilnie.. 

„Zbudźmy Jadwigę*!.. — Oto hasło, 
które w dniu dzisiejszym niezawodnię zje 
dnoczy całe katolickie Wilno i które 
mocne echo zbudzi w każdem polskiem 
sercuż umiejącem czuć i wierzyć!... 

W. Charkiewicz. 
  

JADWIGA 
Kto jesteś, dziewczę wątlutkie, dziecko o siłach olbrzyma, 
której kroki ku szczęściu biegnące, los *j; okrutnie zatrzymał, 
Twa wola własna wstrzymała, 
choć w ogniu krwi, jużeś chciała wznieść 

ku szczęściu biegnące stopy, 
druzgocący topór. 

Twe ręce dziewczęce białe, maluszki niedo łężne, 
dwa kraje ze sobą związały, ludy tragicznym węzłem. 
Patrząc w Twą postać, Jadwigo, słoneczną ofiary krzyżem, 
jeden szeroko odetchnął, drugi 
I wiały dumne proporce przed 

ku niebu się zbliżył. 
wrogów pobitych gęstwę, 

rumieńcem sławy płonęły Korona i Wielkie Księstwo 
1 były wieki, gdy jeden pierś za drugiego zakrwawiał, 
a teraz — skądże się wzięła, jakże wyrosła nienawiść? 

A terdz — gładkie ugory kopców się garbią wrzodami, : 

rząd słupów śmiesznych, pastastych blady nieboskłon planami. 
I może być, Boże nię daj! gaz mgłami łąki zaściele, 
zakwitną śmiertelne kwiaty, różowopióre szrapnele, 

a rola niezorana krwią się użyźni nie mierzwą, 
zaszumią, skrzydła ptaków o ludzkich duszach drapieżnych 
A teraz — jak ostrym pługiem gniew, ból 4 wstyd serce orze. 
Kto jesteś dziewczę cudowne — dziwne  zrządzenie Boże? 
Kto jesteś? może przed Panem potężne Twoje słowo, 
Młodsza Maryi siostro, Litwy i Polski Królowo! 
Spraw, niechaj usta zwaśnionych wspólną zamiosą modlitwę 
„Dieve isgelbek Lenkiją! — Boże ochraniaj Litwę!*. 

WANDA ACHREMOWICZOWA 
L ii S A] 

Bojówkarz UOW. napada na ofitera policji 
NAPASTNIK ZOSTAŁ 

LWÓW PAT. — Wczoraj około go- 
dziny 18 kierownik sekcji Wydziału Śled 
czego, aspirant policji państwowej, Cie- 
sielczuk, udał się za  rogatkę Janowską 
na spotkanie z pewnym osobnikiem, któ 
ry zgłosił swe usługi informacyjne. Gdy 
aspirant Ciesielczuk zbliżył się do miej- 
sca spotkania, osobnik ów z odległości 
10 kroków skierował doń broń, chcąc od 
dać strzał, jednakże pistolet zaciął się. 

Wciągnięty w zasadzkę aspirant Cie- 
sielczuk w obronie własnej wystrzelił, — 
ramiąc napastnika. Stwierdzono, že osob- 
nik ów nazywa się Stefan Nycz, jest zna 
nym bojówkarzem OUN (Objen. Ukrain. 
Nacjon.), studentem gdańskim. Na miej- 
sce przybyły władze bezpieczeństwa, o- 
raz prokurator i sędzia śledczy. 

RANNY I PRZYTRZYMANY 

Rannego Nycza opatrzyło Pogotowie 
Ratunkowe i _przewięzło do szpitala. 

Władze prokuratorskie wdrożyły do- 
chodzenia, przesłuchując świadków i za 
bezpieczając dowód rzeczowy w postaci 
zaciętego rewolweru marki Orgesch. 

KATASTROFA KOLEJOWA 
W CZECHACH 

PRAGA. PAT. Dzisiaj w nocy w pół- 

nocno - wschodnich Czechach mia stacji — 
Banikow nastąpiło zderzenie pociągu z 

wagonami - znajdującemi się ma torze. — 

57 osób zostało rannych, wi tem 10 cięz- 

ko. Jeden z rannych żmarł w. szpitalu. 

'Przyczymą katłastnofy było prawdopodo- 

bnie złe mastawienie zwrotnicy. 

   

Dzisiejszy numer zawiera dodatek”, Fala Wileńska" 
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R"RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A, Łaszuk. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

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

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC -— Księgarnia Koł, „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIESWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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do miejsca. "Terminu: 

RZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowśin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Uurwicz 

PIŃSK — Księgaruia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY --. Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ # 

SŁONIK. — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 4 

  

Minister Jędrzejewicz © wytycz- 
nych rezporządzenia 

O STOWARZYSZENIA CH AKADEMICKICH 

wARSZAWA (tel. własny). — Wo- 
bec ogłoszenia w Dz. Ustaw ustawy ©0 
szkołach akademickich minister Jędrze- 
jewicz udzielił wywiadu na temat głów- 
nych wytycznych rozporządzenia o sto- 
warzyszemach akademickich, które uka- 
zač się ma w dniach najbliższych. 

ia zapytanie, czy prawdą jest, że za- 
mierzone rozporządzenie wykonawcze 
znosi autonomję młodzieży i oddaje ją 
jakoby pod komisaryczny zarząd państ- 
wowy pan minister odpowiedział: 

— Zapewniam, że te wszystkie wia- 
domosci są wytworem bujnej fantazji. 
U jakimkolwiek przyjmowaniu przez pań 
stwo uprawnień samopomocowych mło- 
dzieży nie ma mowy, jak również o żad- 
nym w tej dziedzinie przymusie. 

zmiany w stosunku do dotychczaso- 
wego stanu rzeczy idą w tym kierunku, 
ażeby gospodarzami w  stowarzysze - 
niach mogli być przedstawiciele całej 
zrzeszonej w nich młodzieży, a nie tylko 
pewnycu jej odłamów. Główną myślą te- 

  

go rozporząazenia było uzdrowienie sto- 
sunków, panujących wśród młodzieży, — 
drogą wprowadzenia życia organizacyj- 
nego młodzieży na grunt szkoły, gdzie 
mogłoby się ono kształtować swobodnie 
we współpracy z władzami akademickie- 
mi. 

Na zapytanie, jakie jest stanowisko 
ministra na wypadek, gdyby sprawdziły 
się kursujące pogłoski o przygotowywa- 
niu nowych zaburzeń w związku z ogło- 
szeniem ustawy, p. minister odpowie- 
dział: 
— Chciaibym najpierw ustosunkować 

się do tego rodzaju pogłosek.. Oświad- 
czam, że uważam je raczej za niewiaro- 
godne. W razie jednak, gdyby jakiekol- 
wiek zaburzenia czy też próby wymusze- 
nia strajku, gdziekoiwiek nastąpiły, je- 
stem zdecydowany dła uvora młodzieży 
wysnuć jak najdałej idące konsekwencje 
z przysługujących mi na mocy nowej u- 
stawy uprawnie:. aż do zamknięcia szko- 
ły włącznie. 

SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

$1. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mujz 4 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol „Ruch“. 

  

       

    

Komunikaty oraz 

dowodowego 20 groszy. 
EEE UROCZE WŁA 

OSSENDOWSKI LAUREATEM 
T-WA LITERATÓW I DZIENNIKARZY. 

  

Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy w War 
szawie przyznało na ostatniem posiedzeniu do- 

roczną nagrodę Towarzystwa F. A. Ossendow 

skiemu za książkę p.t. „„Lenin*. Nagroda wyna 

si 2.000 zł. 

Przyjęcie projekt nstawy iniacyjnej przez Senai V. ed. 
spowodowało dalszy. znaczny spadek dolara 

WASZYNIGTON. PAT. Projekt ustawy 
inflacyjnej przyjętej przez Senat 63 gło- 

sami przeciwiko 21 upoważniia prezydenta 
Stamów| Zjednoczonych do zmniejszenia — 
zawamtości złota w dolarze do wysokości 
50 proc. do wypuszczenia bez ograniczeń 

monety srebrnej, do emitowania bilonu 

wywody ..Timesa* na. temat 
rewizji traktatów 

LONDYN PAT. — „Times* podkreśla, że 
słowa lorda Grey'a należy uważać za wyraz 
przeważającej większości opinji publicznej W. 
Brytanji. Oświadczenie Grey'a, że jedyną gwa- 
rancją pokoju jest iakt, rozbrojenia Niemiec i 
że tylko dlatego Niemcy nie mogą rozpocząć 
wojny, jest straszne. Z faktu tego wynikałoby 
że dla utrzymania pokoju w Europie nie pozo- 
staje nic innego, jak trzymać Niemcy w sza- 
chu przez przewagę sąsiadów, Po doświad- 
czeniach ubiegłych 10 lat nie byłoby wystar- 
czającem czekać na powrót umiarkowanych 
rządów w Niemczech. ponieważ nie można by 
łoby być pewnym, czy nowa kontrrewołucja 
nie przekreśli znowu takiego powrotu i nie 
wpędzi ponownie całego kraju w objęcia woju- 
jącego nacjonalizmu. 

Nic tak bardzo w Niemczech nie popłaca , 
jak powodzenie. Miljony przystąpiły do Hitle- 
ra już po dojściu jego do władzy. Niemcy w 
danej chwili — to. pan Hitler. 

„ Times” zaprzecza. w dalszym ciągu wynu- 
rzeniom czionków rządu Hitlera, którzy, jak 
np. wicekancierz Papen w rozmowie z lordem 
Newtonem, zwalają winę za wszystko na trak 
taty pokojowe i oddają się złudzeniu, że cały 
świat jest. t samego zdania. Ś! 
Z do ich Z nie S O ile 

ег wraz ze sw olegami będzie wma- 
wiał w Niednców, 26 świat dookoła nich tak 
bardzo pragnie przekreślenia postanowień trak 
tatu pokojowego, uczynią oni widoki rozważa- 
nia możliwych modyfikacyj traktatu pokojo- 
wego tem trudniejsze. W rzeczywistości - po- 
gląd, że traktat wersalski jest niesprawiedliwy SK? 
i granicami i mściwy, utrzymywany był poza 
Niemiec tylko przez stosunkowo małą grupę 
inteligentów i pacyfistów o tej właśnie men- 
ali którą w Niemczech hitlerowcy gwał- 
townie dzisiaj prześladują. 

пАр т КОр пЕ ПН uważa w 
kojowe są naogół sprawiedliwe i EA 
ne ostrożnie i że ich postanowienia terytorjal 
ne odpowiadają ściśle podziałowi. etnograficz- 
nemu w. Europie. 

Wywody swe na temat rewizji traktatów 
dziennik kończy: Byłoby pożądanem dla oczy- 
szczenia atmosfery, aby rządy, które wzięły ini 
cjatywę w swoje ręce, ogłosiły, że nawet w 
przybliżeniu nie „może być mowy o żadnem dra 
stycznem przekształc: mapy Europy. 

  

MORDERCA BRACI ROTTERÓW 
BĘDZIE WYDANY 

'WIEDEŃ. PAT. Rząd Rzeszy i rząd 
księstwa Lichtenstein| zwróciły się do rzą- 
du 'austnjackiego z żądaniem wydaniia mor- pozostawili niezapomniany przykład 
derców braci Rotterów. Rząd krajowy w wskaz. 
Innsbrucku postamowił wydać  areszto- 
wamych, o ile są obywatelami Niemiec. 
Jedeni z aresztowanych będzie wydany 
księstiwu Lichtenstein. 

MARISE HILZ WYLĄDOWAŁA 

W SZANGHAJU 

SZANGHAJ. IPAT. W drodze pownotniej 
do Paryża Francuzka lotniczka  Mariise 
Hilz wystartowała dziś z lotniska w — 
Szanghaju o godz. 7.15 

AMBASADOR DE FLEURIOT 

REPREZENTANTEM FRANCJI 

PARYŻ. PAT. Ambasador francuski 
mw. Lonidynie de Fleuriot reprezentować. bę- 
dzie rząd francuski ma londyńskiej kon- 
ferencji przygotowawczej do światowej 
Konferencji ekonomicznej. 

wiat bynaj- - 

na sumę 3 miljardów dolarów, i do roz- 
szerzenia kredytu za pośrednictwem ban- 
Kków,. należących do systemu Federal Re- 
serve w drodze emisji bonóm Stanów: Zje- 
dnoczoniych nia. sumę 3 miljardów dolarów. 

Ustawa upoważnia również prezyden- 
ta Rooesewelta do przyjęcia przy czę- 
ściowej spłacie dlugów, wojennych sumy 

200 miljonów, dolarów: w srebrze. 

* * 

Wiadomość o: przyzmaniu prezydenito- 
wi Roseveltovi, przez amerykańską izbę 
ustawodawiczą prawa do ewentualmej de- 

waluacji dolara wpłynęła na dalszą zmiżkę 
dewizy amerykańskiej. Dolar motowano 
dziś 22,45, zaś funt sterling — 85,50 fr. 

Jak notowano dolara 

LONDYN. PAT. Na dzisiejszej giei- 
dzie dolar kształtował się zmiżkowo. Pod 
wpływem wiadomości jaka: madeszła: popo- 
łudniw z giełdy, miowojorskiej o. pnzyjęciu 
przez senat ustawy imflacyjnej, dolar 
spadł do kursu 3,89. Później nastąpiła po- 

  

przy zamknięciu gieldy kurs 
wymosił 3,86 3/4. 

DOLAR W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. (Ponowne mocne 
załamanie się kursu dolara, jakie nastą- 

piło w ciągu dnia dzisiejszego, zazna- 
czyło się jeszcze dziś na giełdzie no- 
wojorskiej. Dewizy europejskie m porów- 
naniu @о kunsu piątkowego zwyżkowały: 
Londyn z 3,77 5/8 ma 3,85 11/32, Paryża z 

4,36 i pół na 4,49, Szwajcarji — 21,48 na 
22,05. 

MW Wanszawie w. godzinach  wieczor- 

nych płacono za dolara w: obrotach pry- 
watnych 7,75. 

Przyczyny tak znacznego i szybkiego 
spadku dolara upatrywać należy niewątpli 
wiie w przyjęciu przez Senat Stanów Zjed- 
moczonych projektu ustawy imflacyjnej, 
która to wiadomość madeszła z Europy — 
Dziś w godzinach rannych. 

WARSZAWA PAT. — Przedgiełda: Dołary 
1.98, dołary złote 9,28, ruble 4.85. Bank Polski 
płaci za dołary po 7,95. 

prawa i 
dolara 

ŚWIĘTO OFICERA REZERWY 
Obchód Święta Oficera Rezerwy w Wilnie 

rozpoczął się wczoraj o godz. 19 w sałi kasyna 
garnizonowego uroczystem zebraniem na tle 
sztandarów, ustawionych u stóp. popiersia Mar 
szałka. 

W inauguracji święta, łączącego się z 8-ym 
dorocznym zjazdem delegatów kół ZÓR Okrę- 
gu Wileńskiego, wśród blisko tysiąca ma- 
dzonych oficerów rezerwy, wzięli udział woje- 
woda Jaszczołt, generał ias 

kowski, Sądu. Apelacyjnego Przyłu- 
Ski, Rye, lzby Skarbowej Ratyński, prezes 
Dyrekcji PKP Falkowski, posłowie Dobosz i 
Brokowski, komendant miasta ppłk. Błocki, sta 
rosta Kowalski, i inni jwiciele władz 
państwowych cywilnych i wojskowych oraz 
komunalnych. 

Ną znak dany przez zagajającego zebranie 
prezesa Federacji, sędziego Górę, ustawieni na 
scenie trębacze zagrali na apel. 

zgromadzeni powstali z miejsc. Porucznik 
Wolski odczytuje nazwiska wielkich hetmanów 
Rzeczypospolitej i wodzów narodu, przy każ- 
dem nazwisku kilku słowy ich wieko- 
pomne sławne czyny. 

Więc wiełcy hetmani Jan Tarnowski, Kon- 
stanty Ostrogski, Jan Zamoyski, Stanisław Żół 
kiewski, Rarol Chodkiewicz, Lew Sapieha, Sta- 
nisław Rewera Potocki, Paweł Sapieha, Stefan 
Czarnecki, król Jan Sobieski, książę Józei Ро- 
niatowski, Tadeusz Kościuszko, generał Dąb- 
rowski, Romuald Traugutt, 

Chlubnemu życiu i bohaterskiej śmierci wo 
dzów naszych cześć i chwała. 

Wileńscy ołicerowie rezerwy postanowili 
rozpoczynać odtąd rok rocznie swe święto zło- 
żeniem hołdu hetmanom i wodzom, którzy im 

drogo- 

Nastąpiła maniiestacja ku czci Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

My, oficerowie rezerwy, — oświadcza pre- 
zes Federacji PZOO0 — przy naszym ukocha- 
nym Wodzu, Marszałku Piłsudskim stoimy i 
stać będziemy, póki sił, tak nam dopomóż Bóg. 

Orkiestra intonuje hymn narodowy. 

Po tych porywających entuzjazmem mani- 
testacjach nastąpiły przemowy powitalne. Pre- 
zes Góra witał przybyłych jako gości dostoj- 
ników oraz kolegów oficerów rezerwy, kreš- 
ląc następnie wytyczne programowe Związku 
pod względem wojskowym, społeczno - obywa 
telskim i korporacyjnym, program prac nad 
organizacją armji rezerwowej, i zwracając się 
do społeczeństwa o pomoc w pracy nad wzmo 
cnieniem siły obronnej państwa. 

Następnie zabrał głos p. wojewoda wileński 
Władysław jaszczołt w te słowa: Jako gospo- 
darz województwa, witam zjazd, Zarazem skła 
dam życzenia, ażeby obrady panów były jak- 
najbardziej owocne, ażeby przyczyniły się do 
jeszcze większego spotęgowania tej więzi, któ- 

służyliście ae Myj mda E ży! pa ąc o byt 
o jego zachowanie, o całość i nienaruszalnošė 
jego granic. W okresie pokoju, zwłaszcza dzi- 

siaj, gdy po ziemiach naszych przewała się sza 
lejący na świecie kryzys gospodarczy, prace 
wasze zmierzają ku odbudowie, umocnieniu po 
tęgi państwa od wewnątrz. Życzę wam, bys- 
cie nie zrażali się trudnościami, i by na dro- 
dze trudów waszych pierzchały przed wami pe 
symizm i zniechęcenie, a towarzyszyła wiara i 
zaufanie w niespożyte narodu. 
„_ Zabierali głos gen. wyraża- 
jąc życzenia najpomyślniejszych wyników pra 
cy zjazdu, imieniem armji zawodowej, dalej re 
prezentanci POW, Związku Inwalidów R. P., 
(Cz. Iwanicki), Strzelca (płk. Dobaczewski), 
Związku Osadników, Woj. Federacji PZOO 
(mjr. Chudyba), duchowieństwa wojskowego 
(ks. prob. Nowak), Rodziny Wojskowej, j 
pł a ewy oraz wa Ž > 
za prezes r, - wicgwojewoda 
zz wskazując na 
nia się narodu pod względem technicznym 
sprostania zadaniom obrony państwa. Wszyscy 
bez wyjątku skupić się winni w tej chwili w 
crganizacjach społecznych, które jak LOPP 
pracują na obronę, całe s poprzeć 
winno poczynania tych instytucyj, współdzia- 
łac w rozwoju lotnictwa i innych dziedzinach. 

kursów astruktorskich OPL Gaz. tilkodciate Ww i raz. - 
ciu osobom. 

Zebrani uchwalili wysłać depesze hołdowni- 
cze do P. Prezydenta Mościckiego, do p. Mar- 
szałka Piłsudskiego oraz telegramy z wyrazanii 
czci do p. premjera Prystora i prezesa Federa 
cji gen. Romana Góreckiego. 

Depesza do p. Marszałka brzmi: 
Do Pierwszego Marszałka Polski, Jozeia 

Piłsudskiego, Warszawa Belweder. My, oficero 
wie rezerwy okręgu wileńskiego, zebrani na u- 
roczystym naszym apelu z okazji Święta Ofice 
ra Rezerwy, zasyłamy Ci, najukochańszy nasz 
Wodzu, z umiłowanego przez Cię grodu Gedy 
mina, wyrazy hołdu i szczerego żołnierskiego 
przywiązania, zarazem meldując posłusznie, iż 
w każdej chwili jesteśmy gotowi do wykona- 
nia rozkazów. 

L„isjaj w niedzielę o godz. 10 nabożeństwo 
w kościele garnizonowym, Po mszy św. złoże- 
nie wieńca na grobie ks. biskupa Bandurskiego 
w bazylice. 

0-godz. 12 merytoryczne obrady zjazdu ZOR 
i wybory władz. 

ACTON Ta i CIO 1 (GIT Te) TUBJEKI еа 
PATRZ OSTATNIĄ STRONĘ. 
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2 SŁ OWO 

Rita Gorgonowa skazana na 8 lat wiezienia 
(Telefonem od własnego korespondenta z Krakowa) 

Ostatni akt tragedji bruchowiiekiej — 
dobiega końca. Po 8' tygodniach zakoń- 
czył się proces Krakowski Rity Gorgo- 
nowej wyrokiem skazującym. 12 obywa- 
teli orzekło, iż jest winna  popełnionej 
zbrodni, choć działała pod wpływem silne- 
go wzruszenia, Trybunał skazał (Gongono- 
wą na 8 lat ciężkiego więzieniia. Przyz- 
nać trzeba, że nie spodziewano się w Kra- 
„kowie takiego wynoku. Wszystko raczej 
„do ostatmiiej chwili przemawiało za tem, że 

będzie wyrok uwałmiający. Przemawiało 
za tem zwłaszcza wspaniałe przemówie- 
mie obrońcy dr. AxXera, wygłoszone nia 
dzisiejszej  przedpołudniowej rozprawie, 
która o całe niebo pnześcignęła dotych- 
czasowe przemówienia, iw: procesie. Nie- 
darmo obrona poruczyiła ostatnie słowo 
© pmocesie adw. Axerowi. Ten świetny 

mówca porwał całe audytorjum i wzruszył 
do łez i żelazną argumenitacją dowodził — 

miewinności oskarżonej. 

Chlorodont 

  

Wisbęp przemówienia  obnoūcy. (wiypadi 
słabiej. Mówca uderzyił odrazu wi najwyż- 

szy tom i dhwiłami zrywał się nieco. 
Miało się żal do niego, że popadł w: szarżę, 

ale po owym melodramattycznym wstępie, 
mówca, pierwszorzędny alkltor, rozegrał się 
znakomicie, a pod koniec wybił się ua 
szczyty kunsztu oratonskiego. Tak świet- 
mej mowy sala sądowa w Krakowie nie 
pamięta chyba od iczasu słymmej mowy 
obrończej adw. Szalay 'w głośnym proce- 
sie Janiny Borowskiej. Niezmiernie silne 
wrażenie wywoływiało częste powoływanie 
się na ewangelję. Niedammo  redaktior 
Wyszomiirski bawiąc wi Krakowie. znalazł 
na stole w pokoju hotelowym adw. Axe- 
„va, kitóremu złożył wizytę, otwamntą księ- 
gę mowego testamentu. Że efekt odźwier- 
'eiadlił się 'w talkim wiłaśnie wyroku, mie 
był już winą przemówienia tego znakomi. 
tego mówiey. 

Mowa mecenasa Axera 
Wśród grobowej ciszy il niezwykłego 

napięcia sali przewodniczący udziela — 
głosu ma wstępie dzisiejszej  wozprawy 
adiw. Axerowii. 

— Po raz trzeci w pnzeciągu jednego 
roku mam zaszczyt przemawiać do Sądu 
w. obromie Emilji Grorgonowej. W okresie 
jednorocznym, dla. nas wszystkich mieza- 
wodniie krótkim, a tylko dla niej aż mad- 
to długim, czarnym od łez, od cierpienia 

i rozpaczy, staję koło omwiej Kobiety mie- 
szczęśliwej, stratowamej przez życie, 
pomiiewiieramej przez los, skopanej pmzez 
ludzi o twardem sercu, spodlioną „opinją 
publiczną”, — staję koło niej, by z nią ra- 
zem, dla miej wołać, o sędziowie, 0 wer- 
dykt sprawiedliwy. 

Obrońca oświadcza dalej, że do sę- 
dziów przysięgłych we Lwowie molno mu 
zastosować słowa z ewamgelji: „Patrząc 
patrzyli ale nie widzieli, słuchając słucha- 
li, ale mie słyszeli", — Nie mówię tego 
aby twierdzić, że obywatele lwowscy mie 
mają tych Kkrmwallifikacyj na sędziów, jak 
wy, ale stwierdzam, że we Lwawiie po- 
między oskamżoną a lławą sędziów przy- 
sięgłych od (pierwszej chwiili stamęła za- 
pora, której ja mie byłem w stamiie pnze- 
bić. — Obrońca maluje atmosferę niezdro- 
wej sensacji i mienawiści we Lwoawite — 
przeciiw oskamżomiej, która to atmosfera 
była, jego zdamiem, głównym motywiem 3 s. Sadu Naż doco 

ajwyższego 
siedziby do Krakowa. — Nie wiem, pa- 
nowiie sędziowie, mówi obrońca, jaki bę- 
dzie wasz rwendykt — zasądzający, @шу 
uwłalniający, mie wiem, czy uderzy gro- 

mem. jak piorun, „który miszczy, pali, i za- 
bija, czy będzie jak pochodnia  gorejąca, 
rzucająca tysiące iskier, budząca nadzie- 
- ję i wiarę w sercu w szlachetność: ludzi, 
Nie wiem, jaki om będzie, ale itfo wiem, 
że będzie wyrazem waszego przekonania, 
które wymobiliście sobie ma podstawie — 
przewłodn sądowego. Wierzę, że 'uprzedze- 
mia, że opinja tłumu zatrzymały się u 
bram. tego gmachu, a jeżeli tu weszły, to 
zatrzymają się u drzwi tej Sali, a je- 
żeli weszły do 'tej sali, to zatrzymają się 
przed waszą lawą i do was mie dotrą. 
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P. K. 
zawiadamia, 

Dlatego jakikolwiek będzie wasz werdykt, 
czy, będzie on za wami, czy przeciw nam, 
to będzie werdykt, wynikający z przekio- 

nania. sędziów. Niema większego wnoga 
dla wymiaru sprawiedliwości nad uprze- 
dzenia. 

ROLA OBRONY 

Przechodząc do roli obrońcy w: proce- 

mówica wywodzi : 

— [Panowie sędziowie! Jeżelii kiedyś w 

jałkimś procesie, to dzisiaj w: tym procesie 

obrońcy mie zasługują ma to, ażeby idh po- 

stpomowiać, bo jeżeli ikiedyś byli ludzie, 
którzy robili tylko dla czystej sprawtied- 
liwości, tylko dla umiłowania prawdy, to 

— chociaż miemiło mówić o sobie — mu- 
szę mówić długo, bowiem eierpiąc millcza- 
tem i milczące cienpiałem. (Wiem o tem, że 

i dzisiaj, jak od roku mówi się o tej pry- 
wacie, której szukamy, której ja szuka- 
lem w tej sprawie, mówi się o tych nagno- 

sie, 

   

   

dach. Mam już dość obelg, paniowie 5е- 
džiowie, Dostawalem je codziennie w liis- 
tach, które mi skrycie przynbsili, dosta- 
wałem dość obelg 
wamiych, bądź przekleństw pod! adresem 
moieh dzieci, choć przecież ome miewin- 
mie krwii przelanej Lusi Zamembianki. Ja 
mie znałem tej kobiety, ja ją pierwszy raz 
ujrzałem w: więzieniu, a sprzęgnięty zosta- 
tałem z losem nieszczęśliwej, idąc wślad 
za nią. Idę już do trzeciego * sądu za 

mią, bo skuty jestem łańcuchem twardym 

jalk żelazo, ostrym. jak miecz, czerwonym 

jak rubin, lbo wienzę w jej niewinność, bo 
wierzę w jej pnawidę, bo wierzę, że u miiej 
jest prawa, a mie po stronie oskarżemia. 
Gdybym, pamowie sędziowie, mógł otiwo- 
mzyć swioją czaszkę, gdybym mógi mau- 
cić swój mózg przed was, tobyście wy- 
czytali jedno słowo: „Niewinna”. Gdy- 
bym mógł wydrzeć swoje serce i rzucić je 
przed was, tobyście zobaczyli jedno slo- 
mo: „Omi: jest miewininia*. To jest moja 
zbrodnia mielka, to jest przestepstwo, —- 
którego mi ludzie przebaczyć mie mogą... 
— Przy ostatnich słowach mówca jest 
tak dalece wznuszony i przejęty, że bliski 
jest płaczu. Dalej mówić nie może. Za- 
ledwie potrafi wylksztusić prośbę do 
.przewedniczącego io parieminutową pnzer- 
wę. Przewodniczący przechyla się to 

jego prośby. 

POLEMIKA Z PROF. OLBRYCHTEM 

Po przeńwie obrońca Axer przemawia 
w dalszym ciągu, polemizując bardzo ©- 
szenniie z ekspertiyzą  zmawiców, a zwła- 
szcza z prof. Olbrychtem. Mówca oświad- 
cza: 

— Zaczęłem mówić o ošwiadezeniu, 
Iktóre p. prof. Olibrychti * złożył po moich 
słowach. Roiło się omo od wielu uszczyp- 
liwych uwag pod adresem obrony.  Ppo- 
miiedzmy pod adresem moim — biorę tu 
je ma siebie — a moralne konsekwencje, 
talk jak realne poniosłem. (Aluzja do grzy- 
wnty w wysokości 300 złotych, małożonej 
ma adw. Axena za obrazę prof. Olbrychta). 
Czem jest w stosunku do tej gry, do tej 
stawiki, o którą gra idzie, (to, czy mniej, 
czy więcej pod moim adresem obelg pad- 
nie? W tem się zgodzi p. biegły Olbrychit 

ze mną, w tem ja z nim się zgodzę, że 

iw przyrodzie niema sztywnych reguł, — 
niema sztywnych prawiideł, wedle kitó- 
rych pnzyroda musi być. Kitoby sądził i- 
mialczej, temby mie uzmiawał wszechmocy na 
tury, tenby siebie wyżej stawiał, aniżełn 
wszechpotęgę przyrody. Niema sztywnych 
prawideł wi przyrodzie, miema ich m me- 
dycynie, miema ich "w medycymie sądo- 

wej. ? 
Pamowiie Sędziowie! Istnieje próba, 

która po Kilku względnie kilkunastu — 
dniach ciąży nawie z 98 procentową 
pewnością ciążę wykazuje, próba ma wty- 
kryciu pewmego hormonu w/ moczu ko- 
biety ciężarnej, — który w pierwszych 
dniach ciąży majbardziej się rozwija. 
Ustalene zostało, że osikarżonia zaszła w 
ciążę 24 czy 25 grudnia, 14 dmi później 
była badana przez lekarzy, którzy onzekli, 
że miie za ciążą mie przemawia. A Pano- 
wie Sędziowie, «o wielką starsłkę szło — o 
stryczek i głowę, szło o to, czy można po- 
stawić oskanžoną przed sąd doraźny, 
a przed sądem doraźnym mie może stawiać 
kobieta ciężarna. ' Czy ja mogę przypisać 
złą wiolę lekarzom sądowym, którzy 7a 

O. w Wilnie 

  

r. biuro I KASy zostają 
przeniesione do nowego lokalu przy ul. Mickiewiczą Nr. 32. — Kasy 

P. K. O. czynne od godziny 8 do 13»ej i od 17 do 19-ej. 
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badali? Nie mogę tego uczynić, ale po- 
wiadam, że dość sztywnych prawiidet. 
Dlatego majeudowmiejszy: biegły może się 

pomylić. 

Przechodząc dlo stamu faktycznego, — 
mówca (traktuje obszemie jedno pytanie: 

CZY DŻAGAN BYŁ NARZĘDZIEM 
MORDU? 

Stwierdziwszy, że mie nie przemawia 
za tem, obrońca wywodzi: 

— Nie musi się być znawcą medycy- 
ny sądowej, ażeby pewne rzeczy oceniać 
tym zdrowem, własnem, logicznem  rozu- 
mowamiem. Gdy po raz pierwszy; dżagam 

zobaczyłem, — a zobaczyłem go ma stole 
prezydjalnym: w sali sądu (Przysięgłych 
we Lwowie — powiedziałem, mie wiedząc 
nie jeszcze o tem, mie wiedząc jak wypad- 
ło orzeczenie zmawców na nozprawie: 
„Tym dżaganem Lusi mie zabito”, Dlacze- 
go? Pamowie sędziowiie, (tem dżagajn jest 
łomem żelaza © wadze przeszło 2 kg. 
jest, łomem żelaza. Sprawca — kitokolmielk 

mim był — rozporządzający jakąś siłą — 
j tym dżagamem uderzył w: głowę, to 

zkę musiał pogruchotać. Nie można 
sobie wyobrazić, żeby lkitoś wziął dżagam do 

ręki i tak delikatnie bił, aby zabić i czasz- 
[ki mie złamać. Każdy człowiek — gdyby 

miawet był człowiekiem, który ma za so- 

bą: sześcio, siedmio, czy dziesięcioknotne 
mordenstiwo, gdyby to był sam Kuerten 
— to jednak w chwili mordu jest podener- 
wiowanły, podrażniiony, mie pamuje mad 
swemi nerwami i bije z całą siłą, bo je- 
żeli kitos chce mordować, to tak bije, 
ažeby jednio uderzenie wystamczyło. Tutaj 
nie nie pomogą  doświadczemią, które 
pokazywał prof. Olbrycht, bo ja go 
pobiję jego: własną bromiią. [Przecież po- 
wiedział p. Olbrycht, że mie wolno ma 
dośntadczeniach wśród innych warun- 
ków robionych opierać swych zapatmywań 
i. dkspertyz. 

Po omówieniu poszczególnych  dowo- 
a wi szczególności chu- 

zakrwawiionej, 
dów, rzeczowych, 

siteczkii mówca wywodzi: 

  

PROCES POSZLAKOWY 

Słusznie powiedział, p. prokuration,. że o- 
pinja mie omieszka wskazać, że jest to 
pnoces poszlakowy, bo proces poszlalkowy 
— to zawsze wzięcie ma swoje sumiemie 
wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem 

i! ludźmi, to proces, który niewinnych lu- 
dzi, wtrąca do kryminału. Mając lat 18 
— oświadcza mówca — byłem m procesie 
Jana Dębskiego w Przemyślu, który zo- 
stał skazany za 'ojeobójstwo ma karę 
śmierci, zamienioną później na dożywot- 
mie więzienie. Cztery lata późmiej odbył się 
ten: proces po raz drugi. Tym razem uwo!- 
miomio: igo, ale o ile w! pienwszym pnócesie 
siedział na ławie oskarżonych młody cezło- 

wiek, 0 tyle w drugim procesie siedział 
tam złamamy starzec, ślepiec, który wy- 
płakał oczy w więzieniu, opłakując swą 
kmzywdę. Jeżeli macie 100 proc. pewno- 
ści, że omia zabiła, to zatiwiendzicie pierw- 
sze pytamie, a jeżeli mie macie pewności, 
jeśli mie macie 100 proe., to pamiętajcie 
o Janie Dębskim, który być może chodzi 
gdzieś po uliey i z wiyciągmiętą ręką szu- 
ka oparcia, 

KARA 

Zkolei obrońca omawia problem kary 
Kawa grozi Gongonowej od 5 lat do 15, — 
kara dożywotnia, a mawet: kama  śmiemci. 
Ale mikt nie ma prawa zapewnić was o 
tem, jaka kara będzie orzeczona. (Pamię- 
tajcie, że mawet kara najlżejsza, jest dia 
miej karą śmierci. Jeśli ona wejdzie do 
więzienia, to wy: jej żywej ma wolności nie 
zobaczycie, 

Nakomiec musi! jeszcze obrona zająć 
się osobą oskarżomej, wy mie o winiie bo- 
wiem, ale o 'ezłowieku decydujcie. Spójnz- 
cie na karty jej życia. Są tam karty czar- 
me, ale są karty czerwome, napięfinowtanie 
krwią i cierpieniem. Dalmatynka, uro- 
dzona w słonecznej Dalmacji, wiodłaby 
am. być może szczęśliwie życie. — Ale 
przyszła wielka wojna. Wtedy poznała po- 
ruezniika — Polaka, którego pokochała i 
wyjechała z nim do Polski jako jego żona. 

Przechodząc dalej poszczególne fazy ży- 
cia oskarżonej, obrońea zatrzymuje się 
nałd osobą Zaremby. Ja oskarżam — woła 
m (patosem: obrońca — Heniryka  Zarembę, 
że zniszczył tę kobietę, że jej madużyłł dla 
swych celów, a gdy się znalazła niad prze- 
ścią wtrącił ją w przepaść. Om wiie, że 
omła jest miewinna, a jednak zataił to 
przed wami.. — Nie wiem, jaki będzie 
wasz werdykt — kończy mówca. Może oma: 
pójdzie do miezienia, ale witady za 10 lat 
przyjdzie tu do sądu młoda dziewczyna, 
przeglądać będzie pożółkłe karty, ina 
które popłymą jej łzy, kltóret zmyją  pi- 
i zawioła: „Ojeze, coś ty zroobił z moją 

smi. Pójdzie oma stąd, pójdzie do ojca 
matką?*. Stamie uamioł mściciel przed 
ojeem, który zamordował swą żonę: — 
„Wimina omnia, tio ona przeszła*. — Nie pro- 
szę was o litość, ale o  sprawiedliwiość. 
Za. chwill parę będziecie mieli władzę Boga 
władzę życia i śmierci. Wtedy wsłuchajcie 
się chwilę, a usłyszycie głosy sene, kitóre 
biją ku wam: z gorącą prośbą, byście po- 
wiedzieli „nie”, 

* * 

Po mowie dra Axera, która wywarła wstrzą 
sające wrażenie na sali, przewodniczący za- 
rządził godzinną przerwę. 

Jako rzecz charakterystyczną stwierdzić na- 
leży, że mężczyźni, na sali mieli łzy w oczach, 
podczas gdy panie na galerji siedziały w zu- 
pełnym spokoju. Oskarżona zachowywała się 
spokojnie. Tyłko w bardziej dramatycznych mo 
mentach zasłaniała oczy, a kiedy obrońca prze 
chodził tragiczne koleje jej złamanego życia — 
Gorgonowa szlochała gorzko. . 

* 
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Ostatnie słowo oskarżonej 
Po wznowieniu rozprawy prokurator na za- 

pytanie przewodniczącego oświadcza, że zrze- 
ka się repliki. Wobec tego przewodniczący 
zwraca się do oskarżonej, oświadczając, że na 
ui0ocy tstawy przysługuje jej prawo wypowie- 
dzenia ostatniego słowa. 

liorgonowa wstaje i zwracając się twarzą 
ku sędziom przysięgłym mówi następujące sło- 
wa „JA JESTEM NIEWINNA, ja nie mam nic 
wspólnego z tą zbrodnią. Nigdy w mojem ży- 
ciu ie wyrządziłam komuś złego. Nie zrobi- 
łam złego Lusi, z którą żyłam wspólnie przez 
tyle lat, którą wychowywałam. Jeśli macie dzie 
ci, błagam was na wasze 'dzieci, nie krzywdź- 
cie mnie!“ 

W tem miejscu głos oskarżonej załamuje 
się. Gorgonowa wybucha głośnym płaczem. — 
Płacząc mówi dalej: „Więc nie skracajcie mo- 
ich dni ze względu na moje najmłodsze dzie- 
cko, które nie ma ojca i będzie pozbawione 
matki“. Gay Gorgonowa mówi te słowa, to 
izy spływają po jej policzkach. Wrażenie tej 
chwil jest przejmujące i wstrząsające do głę- 
bi. 

Narada przysięgłych 

Po przerwie przewodniczący trybunału dr. 
Jendl udzielił sędziom przysięgłym, stosowzie 
do przepisów procedury krótkiego pouczenia 
prawnego, poczem sędziowie przysięgli o godzi 
nie 1.30 w południe udali się do sali narad.— 
W myśl nowoobowiązującej procedury polskiej 
przewodniczący trybunału bierze udział w nara 
dzie przysięgłych, przyczem udzielać może przy 

jaśnień i wskazówek 
prawnych i prostować pewne faktyczne dane 
na podstawie aktów. Nie wołno mu natomiast 
wyrażać swojej opinji na korzyść lub nieko- 
rzysc oskarżonych.. Tymczasem na sali roz- 
praw naprężenie rośnie z minuty na minutę.— 
Qbrońcy rerwowo przemierzają salę wzdłuż + 
wszerz. łworzą się grupy i grupki dziennika- 
rzy, liieratów, i innych przygodnych gości pro 
cesowycih, żywo debatujących nad ewentual- 
rym werdyktem przysięgłych. Narada wbrew 
przewidywzniom przeciąga się coraz bardziej. 
Nareszcie o godzinie 3 po południu rozlega się 
przenikliwy głos dzwonka. Cała sala zamiera 
w oczekiwaniu. Zjawiają się sędziowie przysię 
gli i zajmują miejsca. Straż więzienna wpro- 
wadza cskaržoną, która w przypuszczeniu, że 
za chwilę usłyszy wyrok, jest blada i zdener- 
wowana. Tymczasem zwierzchnik ławy przysię 
głych p. Krowicki odczytuje następującą uchwa 
łę:— 

„Prosimy Wysoki Trybunał o postawienie 
pytania, czy oskarżona, popełniając czyn, ob- 
įety pierwszem pytaniem względnie trzeciem, 
działała pod wpływem silnego wzruszenia. — 
Podczas przewodu sądowego powstały w tym 
względzie pewne wątpliwości, których wyjaś- 
enie znałazłoby wyraz na wypadek dopusz- 
czenia takiego pytania" 

Po tem oświadczeniu przewodniczący odda 
je głos prokuratorowi. Prok. Szypuła wskazuje 
iż zdaniem oskarżenia Gorgonowa  popełniia 
czyn ów w pełnej świadomości, z premedyta- 
cją, że do czynu zbrodniczego przygotowała 
się, że zamiar zgładzenia Lusi powzięła na dłu- 
go przed zbrodnią, Z tego powodu nic nie 
przemawia za przyjęciem działania pod wpły- 
wem silnego wzruszenia, t. j. kwalifikacji czyn- 
nu, przewidzianej w art. 225 par. 2 zagrożone 
go karą więzienia do lat 10, Gdy jednak sędzio 
wie przysięgli zażądali takiego pytania, proku- 
rator pozostawia załatwienie tej prośby ocenie 
trybunału. Jako przedstawiciel obrony, zabiera 
głos dr. Axer. 

Obrona, orjentując się włot, że sędziowie 
przysięgli dążą do łagodniejszego wymiaru ka 
ry, aniżeliby wynikało z paragrafu, który mó- 
wi o zabójstwie z premedytacją, a przewiduje 
karę nawet Śmierci, — wypowiada się za u- 
względnieniem żądania przysięgłych, nawet po 
dejmmuje życzenie, wyrażone przez sędziów 
przysięgłych, jako swój własny wniosek i pro- 
si trybunał, by się do niego przychylił. Wobec 
tego trybuna: udaje się ponownie na naradę 
W kuluarach mówiono, że obrona, stawiając 
w ten sposób kwestję, skapitulowała już do- 
szczętnie i liczy tylko już na uzyskanie łagod 
niejszego bodaj wymiaru kary. Panuje wraże- 
nie, że wyrok zasądzający jest już przesądzo- 
ny. 

TRYBUNAŁ UWZGLĘDNIA PROŚBĘ 
PRZYSIĘGŁYCH 

Mijają minuty, kwadranse, godzina, wresz- 
cie mija półtorej godziny. O godzinie 4.45 zja 
wia się na sali trybunał. Przewodniczący komu 
nikuje uchwałę, przychylającą się do życzenia 
przysięgiych. Przewodniczący odczytuje zara- 
zem trzy dalsze pytania, analogiczne do 3 py- 
tań, poprzednio już zadanych, a tylko zawiera- 
jące klauzulę, popełnienia czynu pod wpływem 
silnego wzruszenia. Następuje ponowne krótkie 
pouczenie przewodniczącego, które dotyczy te 
chniki głosowania nad tak skomplikowanemi py 
taniami, poczem przysięgli ponownie udają się 
wraz z przewodniczącym na naradę, Napięcie 
na sali wzrasta coraz bardziej. 

NOWE WĄTPLIWOŚCI 

Jeszcze raz wracają przysięgli o. godzinie 
5,35 na salę. Naprężenie osiąga punkt: szczy- 
towy. Fymczasem i tu rozczarowanie. Przy- 
sięgli nie przynoszą jeszcze werdyktu. Oskarżo 
na denerwuje się coraz bardziej. Czuje się, że 
nerwy jej przechodzą ciężką próbę. Zwierzch- 
nik ławy p. Krowicki komunikuje, że przysięg- 
li mają wątpliwości co do stylizacji pytania 
drugiego, które brzmi: „Czy oskarżona... itd. 
w chwili popełnienia czynu, określonego w py- 
taniu pierwszem, z powodu zakłócenia czynno- 
ści psychicznych mogła nie rozpoznać znacze- 
ma czynu lub pokierować swem postępowa- 
niem?* Chodzi o to, w jaki sposób interpreto 
wana będzie odpowiedź przysięgłych na to py- 
tanie. Wytworzył się bowiem paradoks, wyni- 
kający z błędnej stylizacji stosownego paragra- 
tu kodeksu, paradoks, polegający na tem, że 
na wypadek potwierdzenia tego pytania mu- 
siałby nastąpić wyrok uwalniający. Sędziowie 
przysięgii nie orjentują się w tej finezji prawni- 
czej i boją się poprostu, że przez przypadek, 
wprost niechcący i przez niezrozumienia py- 
tania, mogą jeszcze wydać wyrok wadliwy. 

Wywiązuje się dłuższa dyskusja prawnicza: 
Przewodniczący trybunału całkowicie podziela 
wątpliwości, jakie wyłoniły się wśród sędziów 
przysięgłych, uznając, że istotnie paragrai ten 
kodeksu jest niewłaściwie zredagowany. Osta- 
tecznie dochodzi do pewnego rodzaju porozu: 
mienia, przyczem za zgodą stron ustala się, iż 
w razie odpowiedzi na to pytanie „tak*, przy- 
sięgli przyjmują, że oskarżona w chwili popet- 
nienia czynu znajdowała się w stanie zakłóce- 
nia czynności psychicznych. Innemi słowy, po- 
twierdzenie tego p» istotnie oznaczałoby 
werdykt uwalniający. Po tem ustaleniu przysię 
gli znów wracają na salę narad. Tym razem 
pozostają tam do godziny 6,15. 

  

SZCZĘSLIWEJ 
NASSAU YA: 

  

Werdykt 
Rozlega się dzwonek. Wśród ogólnej 

ciszy, w atmosierze niesłychanie przytła 
czającej, skoro wyrok _ skazujący wisi 
już w powietrzu, przewodniczący ławy 
przysięgłych, p. Krowicki donośnym gło 
sem odczytuje werdykt: 

PYTANIE PIERWSZE: 
Czy oskarżona Emilja - Małgorza- 

ta (Margerita) dwojga imion Gorgono- 
wa w nocy z 30 na 31 grudnia 1931 ro- 
ku w Łączkach ad Rzęsna Polska zabiła 
umyślnie ś. p. Elżbietę Zarembiankę, u 

godziwszy ją kilkakrotnie twardem na- 
rzędziem w głowę? 

Przysięgli odpowiedzieli 12 głosami: 
— TAK. ; : 
(Olbrzymie poruszenie na sali) 

PYTANIE DRUGIE: 
Czy oskarżona Emilja - Małgorza- 

ta (Margerita) dwojga imion Gorgono- 
w chwili popełnienia czynu, określonego 
w pytaniu pierwszem, z powodu zakłóce 
nia czynności psychicznej nie mogła roz 
poznać znaczenia czynu, lub pokierować 
swem postępowaniem? 

12 głosów: 
— NIE. 
PYTANIE TRZECIE: 
Czy oskarżona Emilja - Małgorza- 

ta (Margerita) dwojga imion Gorgono- 

wa jest winna, że w nocy z 30 na 31 XII 
1931 roku w Łączkach ad Rzęsna Pol 
ską zabiła umyślnie ś. p. Emilję Zarem 
biankę, ugodziwszy ją kilkakrotnie twar- 
dem narzędziem w głowę? 

12 głosów: 
— NIE. 
PY1ANu CZWARTE: 
Czy oskarżona Emilja - Małgorza- 

ta (Margerita) dwojga imion Gorgono- 

wa, popełniając czyn, określony w py- 
taniu pierwszem, działała pod wpływem 
silnego wzruszenia? 

12 głosów: 
— TAK. z 
PYTANIE PIĄTE: 
Czy oskarżona Emilja - Małgorza- 

ta (Margerita) dwojga imion Gorgono- 
wa w chwili popełnienia czynu, określo- 
nego w pytaniu pierwszem i czwartem 
z powodu zakłócenia czynności psychicz 
nych nie mogła rozpoznać znaczenia czy 
nu lub pokierować swem  postępowa - 
niem? 

12 głosów: 
— NIE. 
PYTANIE SZÓSTE: 
Czy oskarżona Emilja - Małgorza- 

ta (Margerita) dwojga imion Gorgono- 
wa jest winna, że w nocy z 30 na 31 
grudnia 1931 roku w Łączkach ad Rzęs- 
na Polska zabiła š. p. Eižbietę Zarembian 
kę pod wpływem silnego wzruszenia, u- 
godziwszy ją kilkakrotnie twardem na- 
rzędziem w głowę? 

12 głosów: 
— TAK. 
Teraz już wiadomo, że wyrok musi 

zapaść zasądzający, jakkolwiek sędzio - 
wie przysięgli przyjęli lżejszą kwalifika- 
cję, mianowicie zabójstwo w afekcie, za 
które kodeks przewiduje karę do 10 lat 
więzienia, Po ogłoszeniu werdyktu prze- 
wodniczący udziela głosu stronom. 

OBRONA PROSI O LITOŚĆ 

Prokurator domaga się zastosowania 
przepisów ustawy. Na ławie obrońców 
panuje takie przygnębienie, że gdy prze- 
wodniczący udziela głosu obronie, jeden 
tylko adw. Ettinger zdolny jest powstać 
z miejsca i przemówić. jest to ostatnie 
przemówienie w tym procesie. Obrońca 
prosi o wymierzenie jak najniższego wy- 
miaru kary. jeżeli istotnie — mówi adw. 
Ettinger — Gorgonowa dopuściła się 
czynu, jak to twierdzi werdykt, to jak 
wielki musiał być ból, jaki znosiła w do 
mu Zaremby, jak wielkie jej cierpienia, 
aż ona, matka dwojga dzieci, popełniła 
taki czyn. 
  

Usnwa zmarszczki, zapo- 
biega tworzeniu się no- 
wych, usuwa plamy i 

: pryszcze 

  

    
  

NASIONA 
gwarantowanej jskości, o wysokiem kiełko- 

waniu i czystości 
sali wileńskiej, brunatnej, 
warzyw, 
koniczyn, tymotki, seradeli, pelnszki, 

w słodkiej 
traw łąkowyc 
zbóż arych: jęczmienia 2 rzęd. Ba- 

л 44, Marchiskiego ienia 4 rzęd, Marc ® 

1’6';1:1;;1 j1rej Ostki Hildebranda, 
owsa Findling, Sobieszyńskiego, 

Tecdozja Rychlik. 

poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

  

    

  

W ELNO 
  

Wyrok 
Trybunał udaje się na naradę. O go- 

dzinie 7,15 trybunał wraca na salę. — 
Wśród grobowej ciszy przewodniczący 
dr. jendl ogłasza następujący wyrok: 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 
Oskaržona Emilja * Malgorzata Gorgono 
wa winna jest, že w nocy z 30 grudnia 
na“31 grudnia 1931 roku zabiła umyślnie 
pod wpływem silnego wzruszenia Elżbie 
tę Zarembiankę. Czynem tym dopuściła 
się oskarżona zbrodni z art. 225 par. 2 
i ZOSTAJE SKAZANA NA OSIEM LAT 
CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA, z zaliczeniem 
aresztu śledczego od dnia 31 grudnia 
1931 roku oraz poniesienie kosztów są- 
dowych. Jako okoliczność łagodzącą try- 
bunał przyjął dotychczasową niekaral - 
ność oskarżonej, zaś jako okoliczność ob 
ciążającą — fakt, że denatka została za- 
mordowana we Śnie, morderstwo zostało 
przemyślane i nastąpiło zbezczeszcze- 
nie zwłok. 

OBRONA ZGŁASZA KASACJĘ 

Wreszcie zabiera głos adw. Axer: „Zapo- 
wiadam kasację. Proszę o doręczenie wyroku 
na ręce dra Woźniakowskiego. Równocześnie 
dla usunięcia nieporozumień proszę o stwierdze 
nie, że pytanie szóste nie zawiera słowa „umy- 
šinie“. To ostatnie oświadczenie obrońcy tłu- 
maczy się tem, że istotnie zaszła pomyłka w 
redagowaniu pytania szóstego. Do istoty zbro 
dni konieczny jest takt umyślnego popełnienia. 
'Vymczasem trybunał, widocznie przez przeocze 
nie, pominął to jedno, ogromnie ważne słowo 
w pytaniu, natomiast zapowiedział w senten- 
cji wyroku ukaranie za umyślnie dokonaną zbro 
dnię. Zdaniem obrony jest to „murowana* pod 
stawa do kasacji. 

FINAŁ 

Wszystkie oczy na sali zwracają się oczy- 
wiście w stronę oskarżonej, Panie wzięły ze so 
bą lornetki, Oskarżona przyjęła wyrok zupełnie 
spokojnie i niemal apatycznie. Widać, że jest 
zupełnie złamana. Po chwili dopiero podchodzi 
do ławy obrońców, ze łzami w oczach ściska 
dłonie wszystkich obrońców, poczem pod esko 
rtą policji kieruje się ku drzwiom sali, prze- 
chodzi po przez ulicę, niknie za furtką więzien 
ną. jeszcze przez długi czas gromadzą się 
przed gmachem sądowym olbrzymie tłumy pu- 
bliczności. Policja piesza i konna z trudem 
utrzymuje porządek, rozpędzając tłum, W nie- 
długą chwilę po ogłoszeniu wyroku zjawił się 
w bramie więziennej posłaniec z koszem kwia 
tów dla Gorgonowej, nie został jednak wpu- 
szczony do więzienia. 

W ten sposób zakończył się krakowski, trze 
ci z rzędu proces Rity Gorgonowej. Kto wie, 
czyż nie doczekamy się jeszcze czwartego pro- 
est. 
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E. BODO, K. TOM, INA BENITA 
wkrótce w kinie „HELIOS* 
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© eksport wód mineralnych 
Szczawnica w marcu 

Niedawno mieliśmy sposobność pisania о 
nowych możliwościach eksportu wód szczawnic 
kich. Dotychczasowa niewielka rozmiarami roz- 
lewnia tych wód, zostaje powiększona, przy- 
czem dla ważnej tej akcji znalazło się znaczne 
zainteresowanie kapitału. Pozatem Polskie To- 
warzystwo Balneologiczne podjęło się pieczy 
nad techniczną i higjeniczną stroną rozlewni, 
co zapewnia należyte wyzyskanie wód szczaw- 
nickich pod względem lekarskim. 

Warto zaznaczyć, że w czasie, gdy nie każ 
dego stać na leczenie się w zdrojowisku, orga- 
nizacja eksportu znanych ze swej skuteczno- ° 
ści wód mineralnych, będzie miała — obok ko- 
mercjonalnego — duże znaczenie społeczne. О- 
czywiście — w pierwszej fazie — nowe towa- 
rzystwo będzie miało zdaje się poważne trudno- 
ści w dążeniu do utrzymania dotychczasowych 
cen eksportowanych wód. Wielkiem utrudnie- 
niem są braki komunikacyjne, na jakie cierpi 
Szczawnica a mianowicie odległość od kołej, 
co podraża koszta transportu. Poza tem inwe- 
stycje w zakresie czyszczenia, butelkowania i 
korkowania są wcale znaczne, w każdym jed- 
nak razie, sprawa eksportu wód  mineralnyca 
wkracza u nas na normalne tory, na skałę, ja- 
ką spotyka się zagranicą, a na jaką nasze wody 
bezwzględnie zasługują. 

        gó 
d 3 Adas) ы 

Da zony Z 

   

  

   
Я НА KAŻDY ŻĄDANY KOLOR 

DOD GWARANCJĄ NIESZKODLIĄ 
*% PARĘ. d'ORIENT WARSZAWA, = ] 

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Wilno, Zawalna 1 Z. Kessler "uży" * 
"Wysyłam także na zamówienia 
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FABRYKA 
| SKŁAD M E BLI 

W. BILENKIN | 5a 
Spółka z ogr. odp. 

jg Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny, Istnieje od 1843. 

į Jadalnie, sypialnie, salony, 
4 gabinety, łóżka niklowane i 

angielskie, > stoły, 
szały, biurka, krzesła dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone. 
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Hotd H-tmanom 
Dmita 29 bm. o g. 19 w obecności licznych 

przedstawicieli władz świeckich ii wojskio- 

wych edbyło się uroczyste otwarcie VIII 

Dorocznego Zjazdu delegatów: Kół Okręgu 

Wileńskiego Związku Oficerów Rezenwy. 
Pomieważ zgłodnie z uchwałą walnego 

zgromadzenia Koła Wileńskiego Z. O. R. 

zjazd połączono ze. „Świętem Oficera Re- 

zerwy*, przeto do porządku dziennego ot- 

wareia obrad wprowadzono piękną imowa- 
cję, a miamowicie — składanie hołdu het- 

manom, wodzom narodu, oraz Ślubowa- 
nie wiermości tradycjom mycerskim. 

"Tem hołd — ślubowanie, którego tekst 
odczytał Prezes Wiil. Okr. Z. O. R. dr. Ed- 
zard Góra, brzmi w sposób następujący: 

Otwierając uroczystości Święta Ofice- 
ra Rezerwy, rozpocznę ją złożeniem hołdu 
przeszłości, którym postanowiliśmy roz- 
poczynać coroczne nasze święta. Jak ka- 

żda organizacja społeczna i ideowa, my, 
oficerowie rezerwy wojsk prześwietnej — 
Rzeczypospolitej Polskiej, potrzebujemy 
mieć przed sobą drogowskae, który ma nas 

  

    

   

wiódł niewątpliwie ku ideałom jakim 
służymy, Tym drogowskazem sa postacie, 
któr. ycie pozostawiło nam wzór ni- 

pomniany. * 

żołmierza w służbie czynnej 
e rozpoczynają apelem i odda- 

poległym na polu chwały towa- 
rzyszom. Podobnie i my, rezerwiści, posta- 
nawiamy nasze święto rozpoczynać hołdem 

złożonym tym, którzy mam żołnierzom i 

obywatelom najbliższy i zarazem najgod- 
niejszy naśladowania wzór zostawili, Wiel- 

kim naszym hetmanom ; wodzom narodu. 
Niech więc w dmiu dzisiejszym przy- 

pomniane zostaną imiona  najeasłużeń- 
szych. 

NIECH BĘDĄ UCZCZENI: 

JAN TARNOWSKI — hetrzan wielki ko- 
ronny — zwycięzca Wołochów, Moskali, Tur- 
ków i Tatarów z pod Obertyna, Orszy i Tar- 
nopola, pewna ostoja tronu Zygmunta Starego 
wśród niesławnej kokoszej, i Zygmunta Augu- 
sta wobec oszczerczej kampanji przeciw mał- 
żeństwu z Barbarą. 

KONSTANTY OSTROGSKI — hetman 
wielki litewski — zwycięzca z pod Orszy; Ru- 
sin szczery i najwierniejszy zarazem przeciw 
mongolskiemu barbarzyństwu Tatarów i Mo- 
skali — Rzeczypospolitej Obrońca. 

JAN ZAMOYSKI — hetman wielki koron- 
ny i kanclerz — towarzysz Stefana Batorego 
z poł Połocka, Wielkich Łuk i Pskowa, ukró- 
ciciej warcholstwa Zborówskich, pogromca Mak 
symiljana Rakuskiego, podpora tronu Zygmun- 
ta, protektor Jeremjasza Mohiły, na tron woio- 
ski, fundator akademji zamojskiej. 

STANISŁAW  ŻÓŁKIEWSKI — hetman 
wielki koronny — poskromiciel Kozaków i Ta- 
tarów, zwycięzca rokoszan z pod Guzowa i 
pośrednik między Królem Zygmuntem II a 
zwyciężonym  buntownikiem  Zebrzydowskim; 
zwycięzca z pod 'Kłuszyna, zdobywca Mo- 
skwy i jej całoroczny ku ogólnemu szacunko- 
wi Moskali wielkorządca, Cara Wasila Sujskie 
go z braćmi do niewoli wziąwszy, w triumiie 
do Krakowa wprowadził; brak zgody na sej- 
mie i zrozumienia niebezpieczeństwa tureckie- 
go śmiercią bohaterską pod Cecorą przypłacił. 

_ JAN KAROL „CHODKIEWICZ — hetman 
wielki litewski — przesławny zwycięzca Szwe- 
dów pod Kirholmem, obrońca Inflant, zwycię- 
stwem Chocimskiem zmył plamę klęski cecor- 
skiej, een sam w obozie sterane życie zakcń- 
czył chwalebnie. 

ŁEW SAPIEHA — hetman wielki litewski 
— mąż stanu, któremu równego zarazem w 
nauce, cnocie i zasłudze nie miała pewnie Oj- 
czyzna i za którym jakby za murem bezpiecz- 
nie stała, Statut litewski po rusku ułożył, pra- 
cując niemniej nad zaprowadzeniem trybunału 
w Litwie. W Wyprawie Smoleńskiej, burzą- 
ce się o żołd zaległy wojsko litewskie własnym 
majątkiem zaspokoił. Bronił mężnie Inflant od 
napaści Szwedów, odniósłszy znaczne zwycię- 
stwo pod zamkiem Lewem, odbijając zajęte 
przez Gustawa Adolfa Dyneburg, Kryzburg, 
Awikszt, Lutzen, Retzen i  Marihauzen. 

STANISŁAW POTOCKI przezwiskiem Re- 
wera — hetman wielki koronny, uczestnik 46 
bitew przeciw Szwedom, Wołochom, Moskali 
„Turkom, Tatarom i Kozakom, obrońca Rze- 
czypospolitej za czasów „potopu* Ojczyzny. 

_ PAWEŁ SAPIEHA — hetman wielki litew 
ski — mąż cnót najwyższych, Janowi Kazimie- 
rzowi w najcięższych terminach wierny, słynny 
poświęceniem całej swej fortuny; ziem W. Księ 
stwa Litewskiego od kilkoletniego najazdu mo- 
skiewskiego wybawca. 

STEFAN CZARNIECKI, hetman polny ko- 
топпу — niestrudzony tejże epoki bohater, 
Szwedów niezrównany pogromca, pod którego 
wodzą żołnierz polski zaniósł swą chwałę, aż 
do Danji dalekiej. 

JAN SOBIESKI — hetman wielki koronny 
-— po świetneni zwycięstwie chocimskiem do 
godności królewskiej przez naród podniesiony, 
postrach islamu, krzyża niezwyciężony obroń- 
£a, Wiednia przestawny z rąk niewiernych wy- 
bawiciel. — 

. KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI — ostat- 
ni wódz naczelny w ostatniej wojnie Rzeczypo- 
społitej — minister wojny księstwa Warszaw- 
skiego; wzór honoru i cnót rycerskich. 

TADEUSZ KOŚCIUSZKO Naczelnik 
Narodu i obrońca ostatnich chwil jego niepo- 
diegłości, który cały lud polski podniósł do 
godności obywatela państwa. 

_ JAN HENRYK DĄBROWSKI —. generał. 
Nie dał umrzeć jdei niepodległości i imienia 
żołnierza polskiego, tworząc bohaterskie pułki 
legionów na obczyźnie i wypisując na sztan- 
darze szczytne hasła: „Wszyscy łudzie wolni 

są braćmi", 
ROMUMALD TRAUGUTT — ostatni w 

okresie niewoli z orężem w ręku o sprawę nie- 
podległości bojownik; Rządu Narodowego w 
powstaniu styczniowem prezes; w cytadeli 
warszawskiej śmiercią męczeństwa na stryczka 
miezniszczalność wolnego ducha polskiego za. 
dokumentował. 
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JAR niegdyś przodkowie nasi husarze i 
pancerni rycerze przy Chodkiewiczu i Żół- 

kiewskim, jak nieugięte wiarusy legionowe przy 
Księciu Jozefie i Dąbrowskim, tak my armja 
rezerwowa przy wodzu naszym Marszałku Jó: 
zełie Piłsudskim muremnieprzelamanym stajemy 
i stać będziemy póki sił. 

Tak nam dopomóż Bóg! 
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NOWY ROZKŁAD LOTÓW 

Na odcinku „Wilno — Ryga — Tallin i 
Wilno — Warszawa. 

Przyloty 
z Warszawy 9.45:; Rygi i 

о 

Tallina 14.40 
codziennie i w niedz, wtorki, czwartki i so- 
boty. 

Odłoty: 

do Warszawy 15.05, Rygi i Tailina 10.10 
w poniedziałki, środy, piątki. 

Odjazd autobusu z pod Hotelu St. Georges 
ul. Mickiewycza 20 na odłot do Warszawy godz. 
14.20 na odłot do Rygi godz. 9,25. 

Bilety do nabycia: Lotnisko, Wagons Lits 
Cook, Orbis)i u portjerów większych hoteli. 

SB 

KRONIKA 

į i Niedziela 

3 Dom 30 Wschod słońca g. 348 
z az 

8 ių Zachód stofica g. 6,45 
| Filipa Jakóba 
1 RAKAANIDZC ANY 

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

Z DNIA 29 KWIETNIA 
Ciśnienie średnie: 755. 

Temperatura najwyż: 

Temperatura średnia 

Temperatura najniższa: --3. 

Opad: 0,9 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, — w południe drobny 

deszcz. 

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

W calym kraju zachmurzenie zmienne, ma- 
iejące. Miejscami zanikający opad. Cieplej. — 
Słabe wiatry lokalne. 

— J. E. KS. BISKUP KAZIMIERZ 
MICHALKIEWICZ w sobotę 29 kwietnia 
w Leeznilcy św. Józefa © 8-ej rano, — 
poddał się ciężkiej operacji pęcherza. 

Dzięki Profesorowi: Uniwersytetu Ste- 

    

fajna Batorego mw Wilnie, Dr. Kornelju- 

szowi! Mliehejdzie, operacja odbyła się 
szczęśliwie. 

MIEJSKA 
— Budowa nowych jezdni. — Na ostatniem 

posiedzeniu magistratu m. in. zapadła decyzja 
przystąpienia w początkach maja do budowy 
jezdni z kostki kamiennej na ul. Niemieckiej. 
Jednocześnie ulica ta zaopatrzona zostanie w 
nowe chodniki. 

SKARBOWA 
— Zeznania o dochodzie, — W dniu wczo 

rajszym minął ostatni termin składania zeznań 
o dochodzie za rok 1932. Tym kupcom, którzy 
zeznań nie złożyli, władze skarbowe wymierzą 
podatek według własnego szacunku. 

URZĘDOWA 
— W sądownictwie. — Dotychczaso 

wy sędzia grodzki w Oranach p. Józef 
Iszora przeniesiony został do Wilna, — 
gdzie obejmie kierownictwo działu cywil 
nego w tut. sądzie grodzkim. 

Sąd grodzki w Oranach objął zastęp 
czo sędzia grodzki z Landwarowa p. A- 
dam Szelking. 

ЭОО ТЕНЕ r. a Ale"):          

  

    
PATRZ OSTATNIĄ STRONĘ- 

AKADEMICKA 
— Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akai- 

demickiej USB w Wilnie zwraca się do wszy- 
stkich organizacyj istniejących na terenie Uni- 
wersytetu, aby podały: charakter organizacji, 
skład prezydjum, nazwisko kuratora, dokładny 
adres siedziby, telefon, godziny urzędowania— 
celem sporządzenia informatora. 

Wszystkie zgłoszenia proszę składać w sek 
retarjacie Stowarzyszenia Bratnia Pomoc (ul. 
Wielka 24) na ręce sekretarza generalnego kol. 
J. Kędzierskiego w godz. 1—3 po poł. i 7—9 
wiecz. codziennie. 

— Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy 
przy Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Aka 
demickiej USB poleca wykwalifikowanych ko- 
repetytorów, biuralistów, farmaceutów, inkasen 
tów itd. 

Celem przyjścia z pomocą niezamożnej mło 
dzieży akademickiej, nie mającej możności spę 
dzenia feryj wakacyjnych na wsi, zwracamy 
się z gorącym apelem do PT. społeczeństwa i 
prosimy o łaskawe składanie ofert na kondy- 
cje letnie w Akad. Biurze Pośrednictwa Pracy 
(ul. Wielka 24). Biuro urzęduje: w poniedział- 
ki i czwartki w godz. 19—21, w soboty od 
godz. 13 — 15. 

SZKOI NĄ 
— Zapisy do szkół powszechnych. — W 

dniu dzisiejszym mija ostatni termin zapisywa- 
nia dzieci do szkół powszechnych. Zgodnie z 
przepisami wpisane muszą być dzieci z lat — 
1926, 5, 4, 3, 2, 1 i 1920. 

Zapisy przyjmują szkoły w rejonach zamie- 
szkania. 

— Prywatna szkoła powszechna įm. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z pei- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od 1-go do V. Do oddzia- 
łu I-go przyjmowane będą dzieci: urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. Gimnazjum im. Czackiego będą 
czynne klasy od Il-ej do VIll-ej. Egzaminy wstę 
pne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum roz- 
poczną się w pierwszym terminie dnia 16 maja 
o godz. 8 rano, w drugim terminie dnia 16 czer 
wca. 

: Zapisy przyjmuje i udziela informacyj cr- 
dziennie od 10 — 13 kancelarja Gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10 — 56, gmach 
własny, obszerne boisko (w zimie ślizgawka) 
i ogród szkolny. 

= Książki — zabezcen!. — Kto pra- 
gnie nabyć książki wartościowe ze wszy 
stkich dziedzin za pół darmo, niech ko- 
rzysta z okazji, jaką jest Tani Tydzień 
27 4. do 10 5.) w Księgarni Józefa Za- 
wadzkiego „Zamkowa 22. 

RÓŻNE 
— Gościna dziennikarza szwajcarskiego. —- 

Bawił w naszem mieście dzień jeden Szwajcar 
dr filozofjj Walter Boesch z Zurychu, redaktor 
„Neue Zuricher Zeitung“ jeden z najpoważniej 
szych dziennikarzy szwajcarskich. Informował 
się on na miejscu o politycznych i gospodar- 
czych zagadnieniach na Wileńszczyźnie, wcho- 
dząc w kontakt z tutejszym światem dzienni- 
karskim, ze sferami wojewódzkiemi. M. in. od 
wiedził b. b. ministra p. Meysztowicza i dyrek 
tora Izby Przemysłowo - Handlowej Barańskie- 
go. Redaktor Boesch odbywa wycieczkę po ca- 
łej Polsce, poznał Warszawę i zwiedził Kra- 
ków, Lwów, Gdynię i inne okolice Rzeczypo- 

spolitej. Ч 
— Podziękowanie. Zamykając zimowy a- 

kres prac kulturalno-oświatowych, Zarząd Od- 
działu Kulturalno-Oświatowego przy Okr. Kole 
Zw. Inw. Woj. R. P. w Wilnie, składa tą dro- 
gą najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, 
którzy łaskawie brali udział w odczytach i 
obchodach, a przedewszystkiem: chórowi Ro- 
dziny Wojskowej i p. pułk. Wendzie za udzie 
lanie „orkiestry, Paniom: art. dram. I. Brau- 
nównie, dr. Klemczyńskiej, H. Kappowej i J. 
Sumorokowej, Panom: Bielińskiemu, prof. Hry- 

  

     

    

  

niewiczowi, Karasiowi, prof. Lorentzowi, ks. 
kapel. Nowakowi, art. dram. Preissowi, mir. 

Proficowi, Serafinowiczowi, prof. Wierzyńskie- 
mu i Wójcickiemu. 

Dziękujemy również p. Dyrektorowi A. Wy- 
leżyńskiemu za udzielenie ociemniałym Inwali- 
dom biletów bezpłatnych na koncerty. 

— SKONFISKOWANY „DRUK*. — Przez 
grupe komunizujących studentów z pod znaku 

Kapały i Kruszewskiego wydana została ga- 

zetką, którą nazwano „Druk”. 

Pierwszy numer tego pisma został odrazu 
przez Starostwo Grodzkie skoniiskowany jako 

wyraźnie wywrotowy. 

Wydawna Zygmunt Kruszewski został po- 

ciągnięty do odpowiedzialności karnej. 

Przy cierpieniach serca i zwapnieniu na- 
czyń, skłonności do udaru i ataków apoplek- 
tycznych naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Józefa" zapewnia łagodne wypróżnienie bez 
nadwyrężeni się. Zalecana przez lekarzy. 

BALE I ZABAWY 

— Zabawa taneczna. — Zarząd Kom. Rodz. 
ły powszechnej nr 11 urządza w dniu 2 ma 

zabawę taneczną w sali T-wa „Sokół* na 
z kolonji letniej dla niezamożnej dziatwy 
szkoły. Początek o godz. 21. 

BAL PERKALOWY L.O.P.P. 
Dnia 2 maja we wtorek w salonach .Ogni- 

ska KPW (ul. Kolejowa 19) Koło Pań LOPP. 
urządza I-szy Wielki Bal Perkalowy  urozmai- 
cony oryginalnemi niespodziankami. 

Sale specjalnie udekorowane. Na miejscu 
ciekawe eksponaty lotnicze. Wstęp wyłącznie 
za zaproszeniami — dla gości 2 zł. i dla człon 
ków LOFr i KPW 1 zł. 50 gr. Dochód prze- 
znacza się na 10-ty Tydzień Lotniczy. Początek 
Balu o godz. 22-ej. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Wielki na Pohulance: — Echa wy 

stępów Jadwigi Smosarskiej! — Przepelniona 
widownia teatru na Pohulance (29 bm. — pre 
mjera „Żegnaj młodości*) była świadkiem go- 
rącego przyjęcia tak niezwykłego gościa (kró- 
lowa polskiego ekranu Jadwiga Smosarska) — 
jak i słonecznej, pogodnej sztuki, granej kon- 
certowo przeż cały zespół z Jadwigą Smosar- 
ską i Stanisławem Daczyńskim na czele. 

Należy zwrócić uwagę, że Jadwiga Smosar 
ska pozostanie tylko przez kilka dni na wystę- 

pach w Wilnie (teatr na Pohulance — kome- 
dja „Żegnaj młodości”) — poczem udaje się 
z tą sztuką na szereg gościnnych występów 
na prowincję z teatrem objazdowym teatrów 
miejskich ZASP. 

„Żegnaj młodości* grana będzie po raz dru 
gi, trzeci i czwarty w niedzielę 30, poniedzia - 
łek 1 i wtorek 2 maja. 

— Niedzielna popołudniówka. — Dziś w 
niedzielę 30 maja o godz. 4-ej po poł. w teatrze 
na Pohulance po cenach zniżonych po raz 0- 
statni arcywesoła komedjo - satyra Słonimskie- 
go „Lekarz bezdomny'. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie wyrusza na piąte artystyczne 
tournee po Wileńszczyźnie z prześliczną sztuką 
A. Camasie i Nino Oxillia „Żegnaj młodości” 
w której niezwykłą atrakcją powitaną z pew- 
nością gorącym aplauzem ze strony prowincji, 
będzie gościnny występ gwiazdy polskiego fil- 
mu Jadwigi Smosarskiej, która objęła główną 
rolę w tej sztuce. Obok Jadwigi Smosarskiej 
będzie mogła publiczność prowincjonalna po- 
znać także świetnego artystę scen warszaw- 
skich Stanisława Daczyńskiego, który będzie 
partnerem uroczej gwiazdy. 

Pierwszy występ teatru objazdowego ze 
sztuką „Żegnaj młodości" ,(z udziałem Jadwi- 
gi Smosarskiej i St. Daczyńskiego) odbędzie 
się już 5 maja w Mołodecznie. Dalsza trasa 0- 
bejmuje miasta: 6 maja Wilejka Pow., 7 maja 
Wołożyn, 8 maja Lida, 9 maja Nowogródek, 
10 maja Baranowicze. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 
Grabowskiej. — „Marica“ po cenach zniżonych 
Dziś o godz. 8,15 grana będzie w dalszym cią- 
gu świetna operetka Kalmana „Marica“ w wy- 
konaniu całego zespołu artystycznego ze Świet 
ną śpiewaczką M. Grabowską na czele. Wspa- 

niała wystawa operetki, urozmaiconej efektow 
nemi ewolucjami i tańcami tworzy całość nad 
wyraz ujmującą i godną widzenia. — Ceny 
miejsc zniżone. Zniżki nowego typu ważne. 

— Dzisiejsza popołudniówka „Wesołej wdó 
wki* po cenach propagandowych w Lutni. — 

— „W pustyni i puszczy” w Lutni. 
Dziś w niedzielę o godz. 12,30 w poł. po raz 
drugi widowisko w 18 obrazach uplastycznia- 
jące przygody Stasia i Nelli w Afryce. wed- 
ług powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w 
puszczy w wykonaniu teatru „Żagiew”. Bile- 
ty sprzedaje kasa teatru Lutnia od 11 rano. 

Koncert Rosyjskiego Chóru Męskiego. — 
We wtorek dnia 2-go maja 1933 roku w Ma- 
łej Sali Miejskiej (ul. Końska 5) odbędzie się 
koncert Rosyjskiego Chóru Męskiego (25 osób) 
z udziałem — M. Artemienko (tenor) i Wł. 
Brejwo (bas). pod batutą prot. o. Teodora Wła 
dimirskiego. 

Program zawiera utwory chóralne kompozy 
torów rosyjskich: Sierowa, Glinki, Dargomyż- 
skiego, i in., oraz pieśni ludowe w opracowa- 
niu artystycznem Musorskiego, Czesnokowa, i 
dyrygenta Chóru prot. o. Teodora  Władimir- 
skiego. 

„ roczątek koncertu o godz. 8 m. 30 wiecz. 
Bilety w cenie od 54 gr. do 3 zł. 29 gr. do na- bycia w „Orbisie" (ul. Jagiellońska 1), zaś w 
dniu koncertu w kasie Małej Sali Miejskiej — (ul. Końska 5)— od godz. 6-ej wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 
HOLLYWOOD — Wiatr od morza. 
CASINO: Student żebrak. 
HELIOS — Ludzie w hotelu, 
PAN — Każdemu wolno kochać. 
SWIATOWID — Uroda życia. 
ADRIA — W krzyżowym ogniu i 

pechowcy. 
LUX: — Serce na ulicy. 

JOHN BARRYMORE W „REW JI“ 
John Barrymore naležy dziš do najstynnjej- 

szych i najzdolniejszych aktorów filmowych. 
Każda jego nowa kreacja jest witana z olbrzy- 
miem uznaniem, każdy film z Johnem, to obraz 
zawsze niezawodny. 

Ujrzymy już wkrótce naszego ulubieńca w 
filmie „Moby Dick". Tym razem wystąpi przed 
nami iako wilk morski, dzielny, nieustraszony 
i bohaterski, walczący z zapałem z rozszala- 
łym żywiołem morskim, zdobywający z łatwoś 
cią serca kobiece, porywający i beztroski. 

Ta nowa kreacja Johna przyniosła mu je- 
szcze większą sławę. Opromieniła jego czoło 
nowym wielkim sukcesem artystycznym. W in- 
terpretacji tego genjalnego aktora postac wilka 
morskiego, stuprocentowego mężczyzny, nabie 

Dwaj 

ra rumieńców życia i jest prawdziwa oraz 
przekonywująca. 

Tempo akcji, jak również emocjonująca 
treść, składają się na to, że film „Noby Dick* 
uznano za jeden z najlepszych filmów. W ro- 
lach czołowych występują pozatem tak znani 
aktorzy, jak Lloyd Hughes, kusząca Joan Ben- 
net i Hobard . Rosworth. Reżyserja wytraw 
nego L. Bacona. 

Film ten zdobyła i wyświetla od jutra naj 
większe kino Wilna „REWJA”. 

z 

ow oO 

Uroczystości ku czci 
królowej Jadwigi 

Dziś w naszem mieście odbędą się uroczy- 

stości ku czi Królowej Jadwigi, Po Krakowie i 

Warszawie w akcji szerzenia kultu bierze u- 

dział Wilno, miasto, stolica. kraju, który był 

przedmiotem ofiary serca królewskiego. 

Program dzisiejszych uroczystości jest na- 

stępujący: 

Godz. 10 m. 15. — Nabożeństwo pontyfikal 
ne w Ostrej Bramie, celebrowane przez Jego 

Ekscelencję księdza arcybiskupa Romualdą Jai- 

brzykowskiego, metropolitę wileńskiego. 

Pienia religijne wykona Chór Ostrobramski. 

Godz. 13. — Uroczysta akademia w sali te- 

atru Wielkiego na Pohułance. 

Wstęp tylko za biletami i kartami wstępu. 

Szczegóły programu w zaproszeniach. 

Poczty sztandarowe (po 3 osoby) biorą i1- 

dział w nabożeństwie i akademji, na wypadek 

zaś deszczu tylko w akademii. 

Nabożeństwo i akademja są transmitowane 

na całą Polskę przez radjo, dlatego też wszy- 

scy proszeni są o wcześniejsze przybycie, po- 

czty zaś sztandarowe conajmniej na kwadrans 

przed godziną 13 (1 p.p.) 

Powstanie sekcji orga- 
nizacyj społecznych 
PRZY RADZIE WOJEWÓDZKIEJ 

B. B. W. R. 

Dążąc do nawiązania najściślejszego 
kontaktu pomiędzy organizacjami społe- 
cznemi, stojącemi na gruncie ideologji 
Marszałka Piłsudskiego Rada Wojewódz 
ka BBWR uchwaliła w swoim czasie po- 
wołanie sekcji organizacyj społecznych. 

W wykonaniu tej uchwały sekretarjat 
wojewódzki BBWR zwołuje na dzień 2 
maja rb. zebranie organizacyjne sekcji. 
Zebranie to odbędzie się w sali BBWR 
przy ul. sw. Anny 2 — 4 o godz. 18 z 
porządkiem następującym: 

1) Wytyczne prac sekcji — referat po 
sła dra Stefana Brokowskiego. 

2) Ukonstytuowanie sekcji. 
3) Wolne wnioski. 
Wstęp tylko za zaproszeniami. 

Oświadczenie 
FEDERACJI POLSKICH ZWIĄZKÓW 

OBROŃCÓW OJCZYZNY 

W związku z ukazaniem się w czasopiśmie 
„Express Wilenski“ w dniu 24 kwietnia 1933 r. 
notatki pod tytułem „Jak umierają waleczni о- 
brońcy Ojczyzny „Pośmiertne perypetje, oiicera 
— inwalidy w Wilnie'* Wojewódzki Zarząd Fe 
deracji PZOO w Wilnie oświadcza co następu- 
je: 

Pogrzeb ś. p. por. rez. Władysława Wyso- 
kińskiego został zorganizowany nie przez Zwią 
zek Inwalidów R. P.( lecz z inicjatywy i przez 
poszczególnych członków Związku Inwalidów 
R. P. Związek Inwalidów Wojennych R. P. nie 
ma nic wspólnego z omawianą notatką w „Ex- 
pressie Wileńskim', podpisaną pseudonimem 
„Obserwator“. 

Po sprawdzeniu okazało się, że Ś. p. por. 
rez. Władysław Wysokiński nie był inwalidą, 
jak również nie był członkiem ani Związku In- 
walidów u. P. ani Legji Inwalidów W. P., ani 
też Związku Oficerów Rezerwy. Nadmieniamy 
iż ukazanie się wspomnianej notatki w formie 
sensacyjnej wiadomości, wadliwie zbadanej i 
ujętej wprowadza w błąd opinję publiczną i 
szkodzi sfederowanym organizacjom. 

Święto lasu 
„Święto lasu* obchodzone było w naszem 

mieście przy licznym udziale ludności, zwłasz- 
cza młodzieży szkolnej. 

Po nabożeństwie w Ostrej Bramie odprawio 
nem przez JE ks. arcybiskupa Jałbrzykowskie- 
go ruszył tlumny pochód młodzieży szkolnej na 
górę Bouiałłową. W pochodzie niesiono wiele 
napisów propagujących opiekę nad lasami i 
drzewami. 

Na górze Bouiałłowej odbyło się święto sa 
dzenia drzewek. Pierwsze drzewko zasadził p. 
wcjewoda, następne reprezentant ks. arcybisku 
pa, a daisze dyrektor Lasów Państwowych, wie 
le innych osób, młodzież szkolna, 

ROTRA TADA TRS EANET 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradzione mieszkanie. — Drobną biżu- 
terję wartości 100 zł. skradziono z mieszkania 
Szejny Windryk (Kozia 16). Policja wyśledziła 
iż kradzieży tej dokonała Mera Frydman, zamie 
szkała w tym samym domu. Narazie nie za- 
trzymano jej. Dochodzenia w toku. 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ CHŁOPCA.— 
Na górze Bouiałłowej Bieławski Jan (Piekiei- 
ko 7) liczący łat 14, obchodząc się nieostroż- 
nie z bronią (ilowerem) wystrzelił a kula tra- 
filia przechodzącego opodal Mostowicza Szmu- 
la lat 21 (W. Pehulanka 18) w lewą rękę po- 
wyżej łokcia, powodując zdarcie naskórka, — 
Flower zabrano. Wdrożono dochodzenie. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — W zamia- 
rach samobójczych Janina Prokopowicz (Koń- 
ska 7) z zawodu siużąca przyjęła truciznę. — 
nieustalonego jeszcze rodzaju. Pogotowie ratun 
kowe przewiozło Prokopowiczównę do szpitala 
Sawicz. Stan jej nie jest groźny, Przyczyny sa 
mobójstwa narazie nie ustalono. 

— KRATA SPADŁA NA DZIECKO. — że- 
lazna krata oderwała się od okna parterowego 
domu przy ul. Ostrobramskiej 5 i ugodzita 
przechodzącego tamtędy Henryka Jurkiewicza 
4-letniego chłopca, zamieszkałego przy tej sa- 
mej ulicy pod nr 5. Chłopak doznał skalecze- 
nia głowy. Obrażenia nie są groźne. Policja za 
ięia się pociągnięciem winnych do odpowie- 
dzialności. 2 

Bóle głowy i bezsenność to skutki złej prze 

miany materji. Pij Morszyńską Wodę Gorzką, 
a cierpienie minie. Gen. Repr. Dr. K. Wenda 
Warszawa Krakowskie Przedm. 45. 

LZ) 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

162—6. 

Na podstawie rozp. Rady Ministrów z dn. 
25. 6. 32 r. o postęp. egzekucyjnem Władz 
Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) 
4 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do wiado 
mości, że sprzedaż z licytacji publicznej  ru- 
chomości, zajętych na pokrycie należności Skar 
bu Państwa oraz innych wierzycieli odbywać 
się będzie w 2 Sali Licytacyjnej przy ul. Nie- 
mieckiej 22, w m-cu maju r. b. w dniach 5, 
9, 11, 15, 19, i 23. Początek o godz. 10-ej. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty oglą 
dać można w dniu licytacji na miejscu sprze- 
daży między godz. 9-tą i 10-tą. 

((©) H. Ficher. 
KIEROWNIK 4 URZĘDU SKARBOWEGO. 
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Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 

Ъ 
prof. ALFONSOWI PARCZEWSKIEMU 
a przedewszystkiem Jego Ekscelencji Arcypasterzowi Romualdowi Jaibrzy- 

Wielebnemu Duchowieństwu: Jego Magnificencji Rektorowi; 

Prześwietnemu Senatowi i Ciału Profesorskiemu Wszechnicy Wileńskiej, 

Dostojnikom Państwowym , Towarzystwom, organizacjom i 

Januszkiewiczowi, prof. Michejdzie i 

bezinteresowną opiekę lekarską składa- 

ja serdeczne „Bóg zapłać” 

młodzieży a- 

prof. Ro- 

CÓRKA I WNUCZKA ZMARŁEGO. 

Wszystkim, którzy oddali nam tyle serca i współczncia woddaniu ostatniej posłngi 

+ 

BUJNIEWICZOWI ZYGMUNTOWI 
a w szczegolneści Wiel:bnemu Duchowi:ństwu, Radzie, Dy.ekcji i Kolegom Wil. 
Pryw. B:nku Handlowego i Ziemskiego, Konwentowi Polonia, przyjaciciom i zna- 
jomym składają serdeczne Bóg zapłać, 

pogrążeni w głębokim smutku 

Żona, Syn i Rodzina 

DKA IM LSI ED 

3-cie Targi Półnacne odbędą się w sierpniu 
ŁĄCZNIE Z WYSTAWĄ EKSPONATÓW LNIARSKICH 

WILNO, [W piątek wieczorem pod prze- 

wodnietwem prezydenta Maleszewskiego — 
odbyło się w magistracie posiedzenie na 
którem postanowiono definitywnie zorga 
nizować wl moku bieżącym 3 Tangi Półno- 
ene i Wystawę Lniarską. 

Posiedzeniie odbyło się wu inicjatywy 
Komitetu Wykonawczego Tangów  Wileń- 
skich. ® z 

Termin otwareńa wystawy ustalono 
na dzień 26 sierpnia, a czas trwania wy- 
stawy określono na 2 tygodnie t. j. do 
dnia 10 września. 

Na posiedzeniu po zapoznaniu się z 
epinjami samorządów gospodarczych, or- 
ganizacyj handlowych, przemysłowych, — 

rzemieślniczych i: rolniczych które wiypo- 
wiedziały się za unządzeniem Targów i 
Wystawy, wybrano prezydjum Komitetu. 

(W skład Komitetu weszli, prezydent 
Maleszewski, jako przewodniczący, p. sę- 

Morderstwo dla 
WILNO. — W sobotę nad ranem na drodze 

pod Jaszunami dokonano ohydnego morder- 
stwa na osobie przejeżdżającego 59-letniego 
Tomasza Maszuna, mieszkańca  Dziewieniszek, 
Został on napadnięty, gdy jechał furmanką 
przez las. 

Nieznani sprawcy, chcąc go obrabować, za- 

dzia Folejewski, jako wiceprezes, dyr. 
Karolec skarbnik, i dyr. Maculewicz sek- 
retarz. 

Ponadto do Komitetu weszło trzech 
przedstawlicieli reprezentujących Tzby: — 
Przemysłowo - Hamdlową, | i i 
i Rolniczą. 

Tegoroczne Tangi i Wystawa  obej- 
mą przemysł, hamidel, wolnietwo, hodowlę, 
drobiarstwo,  mybolėstwo, masiennietwo i 
t. p. oraz przemysł Imiarski. 

Szczególna uwaga zwrócona będzie na 
charakter targowy imprezy, a to w celu 
ożywienia w miarę możności wszytkie 
reprezentowane działy, naszego życia go- 
spodarczego, ugimiającego się pod wpły- 
wem niepomyślnych warmków  konjunk- 
turalnych. 

Budynki tangowe i główiny pawilon w 
ogrodzie Bernardyńskim będą odpowie- 
dmio odremontowame. Odpowiednie roboty 
będą rozpoczęte w; najbliższej przyszłości, 

wóch złotych 
dali mu kilka ciosów najprawdopodobniej że- 
lazem w głowę i po zrabowaniu zaledwie 2 
złotych, zbiegli. 3 

Ciężko rannego Maszuna przywieziono do 
Wilna,w drodze jednak do szpitala ranny zmarł 
oe władze policyjne wszczęły poś- 
cig. 

Katastrofa na Żelmianie 
UŁAN URATOWAŁ TONĄCĄ KOBIETĘ 

- WILNO. — Onegdaj w południe na przeja- 
żdżkę po Żejmianie udał się kajakiem organi- 
sta z Podbrodzia Czesław Zahorski wraz ze 
służącą Marją Łukjanową. 

Gdy jadący znaleźli się za miastem kajak 
z nieustalonych bliżej powodów wywrócił się i 
Zahorski oraz Łukjanowa wpadli do wody. 
* Na pomoc tonącym pośpieszył znajdujący 

się w pobliżu ułan 23 p. uł. Mieczysław Bobo- 
wicz, który po dłuższej chwili zdołał uratowac 
Łukjanową. 

‚ Zahorski poszedł odrazu na dno i 
jego wydobyto po pewnym czasie. 
Władze ustaliwszy wy. 

dały zezwolenie na 
ca. 

ciało 

przebieg wypadku, - 
pogrzebanie zwłok topiel- 

x x * 

We wsi Jaciuny gm. twereckiej utonął w 

sadzawce pozostawiony bez opieki 3-letni Ste- 

fan Bielinis. ‚ 
  

  

Kostjum wełniany 

Reformy i 

DLA PANA: Kapelusz wiosenny 

Wiatrówka impregnowana 
Duży wybór 

wełniane na kostjumy i 

bawełniane rypsy i 
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WIOSNA DLA WSZYSTKICH 
DLA PANI: Suknia wełniana w modnych kołorach 

Płaszcz jedwabny gumowany * 
Rękawiczki trykotowe z manki etem 

figi trykot. jedwab ne 
Koszule dzienne trykot. jedwab ne 
Koszule nocne trykot. jedwab ne 

Duży wybór modnych okryć, kepeluszy, apaszek, torebek, pończoch itp. 

Garnitur sportowy z wełny prz erabianej 
Płaszcz gabardinowy wełniany' 
Płaszcz gabardinowy bawełniany (kurzowiec) 

bielizny, krawatów, kapeluszy i. t. p. artykułów mody. 
DLA DZIECI: Duży wybór sukieneczek, ubranek, fartuszków itp. 
MATERJAŁY: wełniane na suknie szer. 90 

płaszcze przerab. szer. 140 cm. 
wełniane na kostjumy i; płaszcze gładkie szer. 140 cm. 

MATERJAŁY: wełniane na garnitury męskie (kamgarny) 
jedwabne żorżety deseniowe 

djagonale w kolorach 
bawełniane materjały deseniowe na suknie 
bawełniane kretony japońskie na szlafroki 
baweiniane ilamizole desentowe na suknie 

Wszystko to i wiele innych nowości sezonu w bardzo bogatym wyborze mają 

BRACIA JABŁKOWSCY 5 
WILNO MICKIEWICZA 18. TEL, 7-33, 
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Radjo wiieńskie 
NIEDZIALA, DNIA 30 KWIETNIA 1933 

10.15: Nabożeństwo Pontyfikałne w Ostrej 
Bramie ku czci Królowej Jadwigi, celebrowane 
przez ]. Eks. ks. arcybiskupa R. Jałbrzykow- 
skiego, metropolity wil., kazanie wygłosi ks. 
Żebrowski. 11,05: Odczyt misyjny. 11,20: Mu- 
zyka religijna (płyty) 11.57: Czas. 12.10: Kom. 
meteor. 12.15: Transm. I cz. poranku z Filharm 
13.00: Uroczysta akademja ku czci Królowej Ja 
dwigi. Transm. z teatru Wielkiego na Pohulan- 
ce. 14.20: Muzyka. 14.40: „Ubezpieczenia przy 
musowe, jako ochrona przed skutkami poża- 
rów" — odczyt. 15.00: Komun. roln. meteor. 
15.05: Muzyka. 15.20: „Jak nie należy słuchać 
radja“ — djalog popularny. 15.40: Muzyka. 
16.00: Program dla młodzieży. 16.25: Piosenki 
ludowe (płyty). 16.45: „Spacery i wycieczki 
z młodszemi dziećmi* — odczyt. 17.00: Kon- 
cert solistów 17.35: Program na poniedziałek. 
18.00: Muzyka lekka, wiad. bieżące, d.c. muzy- 
ki lekkiej. 19.00: Litewska audycja literacka. 
19.15: Rozmait. 19.20: Reportaż („Debata w 
sprawach polskich w angielskiej Izbie Gmin*) 
20.15: Koncert. 21.00: Wiad. sport. 21.10: d. 
c. koncertu. 22.00: Wesoła audycja. 22.55: Ko- 
munikat meteor. 23.00: Muzyka taneczna. 

ofiary 
Ku uczczeniu pamięci ś.p. Justyna Stru- 

miłły (senjora) z Koszedar, zasłużonego długo- 
letniego pracownika na niwie społecznej w Ko- 
wieńszczyźnie, składa ofiarę zł. 20 na rzecz Ko 
mitetu Dożywiania Najbiedniejszej Dziatwy 
Szkolnej w Wilnie Związek Polaków Ziemi 
Kowieńskiej. 

Bezimiennie dla najbiedniejszych 2 zł. 

  

  
| BACZNOŚCI 1 

Wystrzegajcie się domokražnych | 
sprzedawców fałszowanych HERBAT. 

KUPUJCIE 
Tylko w handlach spożywczych 

R najlepszą > 

 NODErDIKIEM 

чаа 
Warszawskiego T-wa Handiu Herbatą 

‘ А. DŁUGOKĘCKI 

i W. WRZEŚNIEWSKI Sp. Akc. 
Warszawa Bracka 23. 

ALBA 
МАВА. 

  

  

Br. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 21 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25.
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DŹWIĘKOWE KINO „APOŁLO* 
Dominikańska 26. 

  

wstęp 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. 

AAAMAŁ AA. а. 

  

POKÓJ 
AAAAAAMAAAAAAL AAA AS 

z wygodami do wynaję Posady 
cia. Motwiłłowski zau-  €VVVYYYYVYYYYVYPYYYY= 
tek 4 — 6 m. 2. Oglą- — 
dać od 2 do S5-ej. POSZUKUJE SIĘ 

dobrego kucharza. 

MIESZKA NIE Swiadectwa i referen- 

3 pekoje, lazienks, bal cje wymagane. Zgło- 
kon, suche, słoneczne. szenia na piśmie skła - 

DO WYNAJĘCIA dać do Biura Reklamo- 
Białostocka 6. Dozorca wego S. Grabowskie - 

wskaże. go Garbarska 1 pod „K“ 
    

MIESZKANIA DO WSZYSTKIEGO 
DO WYNAJĘCIA z dobrem gotowaniem 

5 pok. z kuchnią, elek- potrzebna na wyjazd 
irycznością, wolne od od zaraz. Informacje — 
podatku lokalowego — W. Pohulanka 16 — 48 

  

» 

  

  

Ulica Popowska nr. 22. —w godzinach 2 — 4 

OBWIESZCZENIE 
osób zainteresowanych: 

przed dniem 

Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli I innych 

i) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wiłnie, w 
cbecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wiłnie: pierwsza 14 czerwca 1933 roku, a jeżeli pieew- 
sza nie dojdzie do skutku, druga — 30 czerwca 1933 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-tej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy 
nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków, uskutecznionych ua ra- 
chunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane 
przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie 
z pianein konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towa- 
rzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.), lub w odnośnyc!: ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta, dotyczące zastawu mieru- 
chomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć 'wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz roztermi- 
nowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za 
potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, 
a, również opłaty aljenacyjne, winny być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca traci zła- 
żone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i 

licytacji, 

                    

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

    

    

     

  

  

  

   

    
   

  

opłat, należnych Towarzystwu 
e Н . Dowiedzieć się nr. 6.— po poł. z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

Lubień Wielki luksusowe 3 pokoje. z : - Žas een a A я г 
luksusowe 3 pokoje z 2 1 2 4 E 6 7 
kuchnią do wynajęcia. PoSZUKUŻĄ ь z i В 3 

koło Lwowa Mostowa 3-a m. 26. PRACY 

NAJSILNIEJSZE ZDROJOWISKO | — — — — — — — FTTTWPWYTYYTTEW"" 2 ы х AEK ; е Ъ = 
SIARCZANO-BOROWINOWE MS ZA NA EL SB 529 9015 | Wiażewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 1950.— 2443.07 258.91 5800.— ky 

SEZON KĄPIELOWY 4 - pokojowe ze wszel- po wĄŻNA 588 1253 | Zarecki Eljasz-Mowsza Antokolska Nr. 33, obecnie Nr. 21 759.85 6327.85 917'43 25200.— 
iemi ż 5 55 S > ы 4 i 5 52 3 2 Od 1 maja do końca września CEC ntel. wdowa życzy pro 557 355 | Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 i 5214.46 780.48 22000.— 

W sezonie I-szym i III-cim specjalne wynajęcia. od 1 maja. wadzić dom u POZ w/g. pl. 
zniżki. Wskaże dozorca. SA Panż: a Sa 1 5489.12 

' Woda do picia ze źródła Adolfa działa | -- ——— — РОМа ща 1 ŚM. 572 11363 | Kamińskiego Antoniego Spadkob. ' Topolowa grunt Nr. 158 i Nr. 159 3687.18 665.16 78.04 2200.— 2 
Skutecznie, w artretyzmie, reumatyzmie, | O K A Z Y JNIE "T 574 10250 | Kozubska Marja : A Wiłkomierska Nr. 139, obecnie Nr. 165 9728.75 3437.92 338.91 9900.—8 s 

zatruciu rtęcią. sprzedaje się fotel — 2, Li ра 579 7492 | Francuzowiczowa Marja - Genowefa Jasna Nr. 17 643,74 1077.84 246.49 7200.— = 
INFORMACYJ UDZIELA ZARZĄD wózek dla chorego. — @ ь RAE: a 591 7730 | Białowicki Owsiej Chełmska Nr. 5 781.25 3110.75 398.98 9100.— 3 

) 3 Sniadeckich 3 m. 31.— A o Ed A 603 5755 | Tulowski Mikolaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3 759.42 1640.21 276.06 6500.— З. 
LIN ZEDO LŽ E E Ь sd ą M lą = RE 620 4294 | Masałówna Zinaida Strycharska Nr. 24 65181.27 3425.18 621.91 16800.— sę 

= LOMBAR D. SS it 502 6377 | Osnasówny Rywka-Rochla, Bejla i Michla | Szawelska Nr. 6 BOK 1110.40 | 16373.55 2679.52 77400— > 
R w LIKWIDACJI —dział GAS POMOŻE = 518 12388 | Czerwiński Mikołaj w Wilnie przy wybrzeżu rzeki Wilji miejsco- 

sprzedaży  tymczaso - odis a Iie oda woŚść „„Lešniki“ и 6755.— 357.07 98.09 2900— MR 
ĄBAFGE wej przeniesiony z ul. ©" GERE sed 2 528 874 | Załkindowie Anna i Rywka Wielka, róg Hetmańskiej Nr. 13/1 928.20 5142411 6573.23 | 193300— a 

Dy Biskupiej nr 4 na ul yy, ab AZ З 531 4931 | Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Glezerowa 
we wszystkich aptekach MOSTOWĄ 3 (garaż), „25 Spownich wy- Rachela Lwowska Nr. 15 2002.— | — 10471.67 1669,— 48300— ® 

składach aptecznych zusne Najtańsza okazja kup- PS P ke 538 74 | Balter Ilja i Kostrowicka Urszula Nowogródzka Nr. 10/1 618.80 12577.61 2581.71 "76300.— r 
średks od odcisków na kasy pancenrn. Sa- ace > Židas że 545 6201 | Kacowie Abram i Chawa Popowska Nr. 1 : : 7 836.80 1404.52 502.38 13200.— 

mochodów, fortepianu A GA AŃ R 551 10298 | Piekar Fajwusz Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131.70 4052.27 673.14 17200.— U: 
Prow. A. PAKA. E pionoi i ubrań itp. ul, Bakszta II. 3-A m. 55 10753 | Wajnesowa Chaja Rakowa Nr.3 у 1636.50 | — 903971 | — 114912 |  38600— z, 

ru e ————— —- — — — —. -н с "_‘ = zał & 569 691 | Kozłowska Helena Wiłkomierska Nr. 135, obecnie Nr. 161 4550,— 3422,56 392.34 11600.— Si 
_______ ySZCZENIAKA MOS CA 571/139 5373 | Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226.50 1329.02 386.24 7541.62 121.50 

AD LADA WAD W л, : к : i R 
rasowego — wilka, do- — MAAAAAAAAAAAMAAA44A42 607/235 8760 | Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149-a, obecnie Nr. 169 6852. 2448,57 824.58 14440.06 168.75. 

Lekarze IKuPno ga nabędę.— Listowne lLetniska 582/22 3510 | Felmanowie Calel i Bejla zaułek Lidzki Nr. 5 528.25 5917.48 1080.51 |  26380.84 398.25 
i $PRZEDAŻ Zgłoszenia „Szczeniak: * ууу 521/173 5430 | Solc Tobjasz i Kremerowa Rachil Niemiecka Nr. 27 1115,— 13233.25 5004,55 121999.52 3145.50 

=wpryywyorywwywero", — Administracja. i A IA EN AT. 580 7548 | Monkiewiczowie Anna, Teodor, Konstancja 

a MARKAS IK. = = ZALESZCZYKI i Czesław Ponarska Nr. 31 SO O RA 198.34 4400.— 
DOKTOR 400 HA koło WILNA MIESZKANIE jonad „Łada” nad 606 8451 | Anolik Icek Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 58/25 1947.99 1856.63 577.59 14600.— 2 

j AI e 5 Ś iński Mi i w Wilnie nad brzegiem rzeki Wilji  miejsco- 
Janina budynki spalone. sprze- ',” Pokojowe całkowi- |)niestrem — pokoje 609 13525 | Czerwiński Mikołaj NA a AT a A @ I R 22666.41 1596.10 : 10700.— 

PIOTROWICZ- dam bardzo tanio. Wi- cie. odnowione z wYg6- słoneczne, kuchnia zna- у : de aaa a žiai 1337618 „43040 83100.-- gi 
lejka Powiatowa. Ad- Gam! — — centralne 0- komita, na żądanie die- 610 39 | Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 22 1419.60 FPS 2896.33 ARCE Ra 

JURCZENKOWA wokat Steckiewicz. grzewanie, system ko- tętyczna. Ceny niskie.. : 
ordynator Szpit. Sawicz — — — — — — — oe 9 Dla urzędników — zni- 

cheroby skórne, wine. Samochód spy (M _żki. Żądajcie prospek- 615 120 | Kort Josel * Stefańska Nr. 13 ||| 1501.50 | 12903.45 88000.— 
" wezeprowkAAk" się merykański kareta ml- | o a AP iai 619 9574 | Górski Michał i Mórawska Sylwja | zaułek Św. Michalski Nr. 6 644.85 6394.96 48900.— 

wileńska 34 Iiose neywžas WY- DO WYNAJECIA LETNISKO 617/364 5364 Powiew: Estera, Jankiel, Gabriel, Szc- 
qtkowo o szyjnie | 4i - pokojowe — we dworze z całodzien- łom, h otel, Szymon, Małka,  Zelik, Leja, 

Ii piętro sprzedam, Wiadomość i Sora-Rocha, Efim, Roza, Milejkowska Mej- P Mickiewicza 27 — f-ma M | E S Z KA NI Anem utrzymaniem, las, ta i Okuniewa Pesia | || Kwaszelna Nr. 21 i Makowa Nr. 24 5800.37 | — 28478.89 
przyjmaje Węglobó: dz. 152e wszelkiemi wygoda- rzeka na miejscu. KO- tai Okuniewa Pesia waszelna Nr. 21 i Makowa Nr. 2 4545.45 0850 

od 5 — 7 wiecz. SEODÓT w gOCZ. 12 mi. Wiłkontierska 5-a. gej, poczta — 3 km. — 47 2468 | Sokołowski Antoni Jeziorna Nr. 3 | w 3098.19 
SPARC SKA 1 SR == — — 0 gaj. Zacisze — poczta 67 4448 | Abucewicz Jan Piisudskiego Nr. 28 3 
_______ ENEMY EMILE SZ RA NO E Soły, iš 122 4372 | Czołowscy Jerzy i Zoija Wiwulskiego Nr. 12 7.66 
D Gi b aaa ow SE DOWOJOWE” MKSKSD-: u S a 143 5704 | Sinukowie Jankiel, Hirsz i Wulf Zarzecze Nr. 38 185.05 

r. ns erg Lokaie we do wynajęcia. Tam Letnisko 161 niema Bioch Wulf i Sara Rudnicka OE 798.61 
choroby skórne wWalė-  purzowywvuwyoewouowy Że składy odpowiednie 167 е Kagan Stera Popiawska Nr. 27 a 

ryczne i moczopłciowe. 5. POKOJOWE _ pod garaż. Pilsudskie - % majątku, 6 kim. od PROJ 258.2 
rż yi * R R: MIESZKAN IEgo 4%. Informacje Ta- RE Pawa: oi a: Заа A > da OBA Rymarska Nr. 9 — 11 253.21 

$ Tai е у ska a В ! й 21 5 Segalowie Szołom,  Arjasz, rsz i Snarsk“ M 
M r rėuosibiane 36 RR О weranda. Obok rzeka I : Gnesa || zauiek Oszmiański Nr. 2/10 961.57 
AP " nemi wygodami do wy -* 43 a gas CR Še 226 2898 | Muszkatin Lejba EA RE z е 1508.15 ROAR 

м "7 najęcia. Kalwaryjska — 3 POKOJE munikacja autobusowa 238 4302 Surawicz Józef $ 3 v talčiMa V 90 3 ы КИ 1625.72 2 „0 
DOKTOR SA i: z wygodami z kuchnią. ) й 282 iema Kremer Chaima Spadkobiercy Biskupia Nr. 14, obecnie Nr. 6 1051.05 25.72 628.16 
L 69 m. 1 tel. 11-10. 2 WYS z + (co godzinę) lab koleją = AIA : > I szej i 

В I Z GP ZOK EPYNEEEZ rańska 4 — 7. Może być z całodzien- 341 5166 Judelewiczowie Roza, Natan, Szejna, Rubin, 
Zeidowlc: ZE a kei ioyasiem Н Szmul-Morduch, Dawid, Chaja, Lejba, Gen- WA S С 

chor. skórne, wenery - POKÓJ 2 lub 1 POKOJE Olerty skiadać do Ad- zelewiczowa Liba i Basmanowa Elka Lwowska Nr. 47 nė S ROYA 
czne, narządów moczo- „, emi . z oddzielnem wejściem a 349 785 | Ruszczyc Zygmunt Witołaowa Nr. 5 е Z AAS AG ze wszelkiemi nowo 2 ministracji „Slowa“, Е "ba PE) CDA ! 2 Na 790.30 483.20 9165.38 

wych. czesnemi wygodami — wygodami do wyna- pod A. K. 374a 2006 | Baran Berko, Kałmanowicz Leja i Kac Szymonj Wiłkomierska Nr. 17-a 2510.79 88L11 15764.43 
od 9 do i, 5 do 8-- go wynajęcia przy ul. lęcia. Mickiewicza 22 -- „, SAW PZŻ r 377 niema Stupel Abram i Rachela Szklana Nr. 7 а ; PIĄ 
wieczorem. ul. Mickie - Wileńskiej 32 m. 5 * m. 42. TURKIJA DZA 383 > Wabiszczewicz Antoni Sosnowa Nr. 25 242.65 za 54902 

wicza 24. ONEJ SZOS ES a Różne 401 ” Rochlicki Antoni Polowa Nr. 4-b A 28.99 8523.80 
DOKTOR BARDZO DUŻY DO WYNAJĘCIA ) 427 205 | Malinowski Władysław Portowa Nr. 18, obecnie Nr. 24 979.91 449.38 „AŻ ее 

ZELDOWICZOWA ładne _ odremontowane BEREK KOPANIA 433 niema Łachińska Pesia Zamkowa Nr. 15 1828,50 734 47 RA" 
: A, 5 - pokojowe mieszka- 467 966 | Ass Mowsza Zamkowa Nr. 16 616.15 579.84 |  10998.44 

AGA CY AE PEACE CI nie z wygodami, i A Za wyrobienie й 474 5600 | T-wo dla Eksploatacji w m. Wilnie i ziemi 
o a od dO ads dozna Ma balkonami od | ma- posady stałej wypoży- i Wileńskiej Kinematograficznych i Kineto- . od 12 — 2 iod 4 6 mi wygodami do wyna Ma Dalkonami 0d 1 ma: nięureg, 1 В y a а Rafa Н 5 6513.75 

ul. Mickiewicza 24 — jęcia Oglądać od 3 —6Ja. Oglądać codziennie. czę 2000 zł. jestem me- fonych Aparatów Edisona Wileńska Nr. 38 8 . 1019.20 14591.23 4662.87 88445.82 6513.75 
T tel. 277 Rta Dn4 informacje na miejscu chanikiem, mam poważ 140 niema Czepułkowski Józef Słomianka Nr. 43, obecnie Nr. 29/1 1365.— 20001 a 1619.25 14850 

k й 2 Mii оо przy ulicy šw. Filipa — Ne referencje, wykształ 142 5463 | Kauiczowie Oskar i  Gorysława-Janina Dzielna Nr. 15/2 5902.94 502.36 202.52 2355.26 216.— 
ж SĄ Iki asi — ak BCH ae 334 6600 | Narkiewicz Rozalja Widok Nr. 4 1012.38 290.27 132.90 1545.64 141.75 

AA -. Łaskawe oferty do ad- nionkec. ы 
NAJUPORCZYWSZE 2 POKOJE  ministracji pod (13-33) 355 4028"| * Wierszołowicz: Włodzimierz Żołnierska Nr. 19 1160.25 494.46 139.23 1619.26 148.50 

słoneczne odnajmę. mie = — 5 е — nieureg, (alia В 
Е JB E GŁOWY szkanie nowoczesne — _ Polska wytwórnia 410 1234 | Stankiewiczowie Michał i Helena Chocimska Nr. 35 в в 905,45 1291.38 284,79 331210 303.75 
USUWA sazienka, Ew. używal - „, , Odzieżowa 426/11 4801 | Kruszańska Chana Kijowska Nr. 49, obecnie Nr. 57 441.35 202.12 63,29 736.02 Z 

neść kuchni. Jagiellon- ubiorów męskich, dam- 429 niómia Szochota Michela Spadkobiercy Ponarska Nr. 17 650.65 495.29 227.83 2649.68 td 
ska 16 — 8. skich i uczniowskich. 455 3 Podorski Grzegorz Ogórkowa Nr. 9 941.08 458,88 37.97 441.62 4 

MIESZKANIE! Ś-to Jańska I. 193 11399 | Zarembo Witold Krzywa Nr. 47 654.88 151— 44.30 515.20 ze 
Šaka ao, laiks TREE a L 366 niema Iwanow Wawrzyniec Zielona Nr. 12 964.60 144.32 44,30 515.22 e 
we, tamże sklep fronto- 
о pokojowe luksuso- 

                
  

wy do wynajęcia. Mic- 
kiewicza 37 m. 5. 

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma 

  

ELEFOR 

12:29 
lico. DOBRA 6 

whlno” 

     

    

  

Przejazdem przez Wilno została otwarta na krótki czas 

Wystawa kilimów gliniańskich 
wytwórni L. Wąsickiego 

przy ul. Trockiej 2 w hotelu „GRAND* 
Ceny przystępne. Dln P. T. oficerów, Urzędników Państwo- 

wych i Samorządowych — dogodne warnnki spłaty 

      

  

POTRZEBNY 
SPÓLNIK 

zaległych nałeżności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta Z doliczeniem do niej 

mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatków, 

które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadjum przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami od niej za zwłokę, 

życzki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. 

8) nieumorzona pozostałość po- 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogę pozostać nadal na hipotece sprzedawanej 
nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

  

  

  

  

  do dobrze prosperujące selekcjońowaną Wileńską 
  

| PRZEPROWADZKI: «:: 
chowo "uskatecznia 

nie, ul.   
najtaniej, najszybciej i ta- 

Biaro Transportowe „EKSPEDYCJA NIESKA” Mut Wi 
Dominikańska Nr. 17-5 telefon 987, jak również za- 

łatwia wszelkie czynności i zlecenia w zakres ekspedycji 
Si i transportów wchodzące, 

hodowli w Ogrodzie Roślin Lekarskich 
Uniwers. Stefana Batorego, plonu z r. 1932 

PO ZŁ. 3 — ZA KG. 
wraz z dodatkiem szczepionki bakteryj ko- 

rzeniowych poleca 
ZYGMUNT NAGRODZKI w Wilnie 

ul. Zawalna Nr 11-a. 
Rachunek w P.K.O. Nr. 80-224. 

go interesu chrześcijań- 
skiego w Wilnie lub na 
Dywca. O szczegółach 
dowiedzieć się u Koza- 
ziewiczów. . Kancełarja 
Notarjusza Bohuszewi - 

l cza Wielka 56. 

opakowania mebli 

  

  

  

  

       
35 gr. 

na wszystkie 

seanse 

„DES 

  

      
JUż JUTRO! Uroczysta premjera! Rekordowy przeboj polski 1933 r., uznany za najlepszy wbież. sezonie 

JEGO EKSCELENCJA SUBJEK 
w fol. głów. król , 

„ jutro Wielka Premjera 

REWJI“ "m 

w arcyfilmie MOBY DICK 

CZYŠ JUż BYŁ w kinie 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
PO CENACH 

John Barrymore 
jako 

Wilk morski 
Parter 

od 

54 gr. 
na wszystkie 

EW JA ostropramska 5 
na znakomitym filmie polskim 

Jeszcze tylko do niedzieli 30 b. m. 

POPULARNYCHI 

„Ekranu Polsk. 1933* — Eug. BODO, K. TOM, Ina Benita, M. Ćwiklińska i inni. 
Reż. M. Waszyński. Muz. H. Wars. Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe pio serki: „„Złociste 

5 włoski i 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

„Tyle miłości", Seanse 4, 6, 8, i 1 0.15 . W niedziele od 2-ej. 

RA TR NOAA OOOO Ie RAIN i 

1 MNI 

KINO „PAŃ” ogłasza KONKURS Z NAGRODAMI 
za majtratolejszą recenzję lime „KAŻDEMU WOLNO KOCHAĆ" Dirk! W kanionie dostępny ii wszgttkich 

Wyznaczono następujące nagrody: 1.sza nagroda zł. 50, — 2 ga nagioda zł, 25. — 3-cia nagroda zł. 15 — oraz 1 
nagród po zł. 5, — Regulamin konkursn do obejrzenia w poczekalni kina „Pan* 

  

„olos 
Bziś ostatni dzień! Niebywałe powodzenie! 

Całe Wilno mówi o arcydziele sześciu 
najwybitniejszych gwiszd z GRET GARBO 

w roli w g powieści Vicki Baum i o niewidzianej 
Grudzińskiej LU DZIE w HOTELU dotychczss atrakcji „NOC W SKLEPIE 

w arcyfHimie LALEK" w nataralnych kolorach 
  

  

Pm 
tel. 528 

Dziśl Wspaniała komedja muzyczna ze „złotej serji*, która o całe 
przerosła poziom dotychczas wyświetlanych filmów (idealne ndżwiękowienie) 

| Maszyński, 

kwiat ZA Iskiego V m $ Z 2 Ziemińska, 

: 5 Zieliūska 
Wielki sukces muzyczny najpepul. komp. Kataszek-Karasiński   

konkursowe. Dła młodzieży dozwolone. 

Każdemu wolno kochać || 

Nad program: Wyjątkowo 

śliczny dodatek mnzyczny i in. — Seanse: 4, 6, 8 i 10.19 — Ubiegajcie się o nasze nagrody 

   
  

  

Dziś ostatni dzień! 

„STUDENT ŻEBRAK” 
Jutro premjera! Ulubieniec i władca tłumów genjalny komik 

m. VLASTA BURIAN gg 
w swej najnowszej roli wskrzesiciela nieboszczyków w filmie 

(ŁY KARZYANIARZ 
Reżyserji mistrza Karola Lamacza. Film śpiewany i mówiony 

po czesku. Nad program Doskonałe dodatki 
dźwiękowe. Początek seansów: 2, 4, 6, 8 i 10.15. 

    

 


