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obrany powiórnie przez Zgromadzenie Narodowe 
WARSZAWA .PAT. — W dniu 

Zgromadzenia Narodowego, na gmachu Sejmu 
powiewa ilaga o barwach narodowych. 

Na ul. Wiejskiej od samego rana zbierają 
się grupy publiczności, obserwując przybywa- 
jacych posłów i senatorów, członków rządu 
oraz dypłomatów. J 

Galerja w gmachu sejmowym zaczyna Się 
zapełniać przez publiczność. Straż marszałkow - 
ska kontroluje skrupulatnie wydane na dzień 
dzisiejszy karty wstępu. Przed wejściem de 
gmachu Sejmu pracuje cały sztab iotografów, 
chwytając na klisze przybywających członków 
Zgromadzenia, członków rządu Oraz dypłoma- 
tów. 

ZEBRANIE KLUBU B.B.W.R. * 

O godzinie 9 zebrał się klub BBWR pod 
przewodnictwem prezesa Sławka. Prezes Sła- 
wek zaproponował plenum klubu kandydaturę 
na prezydenta Rzeczypospolitej obecnego pre- 
zydenta R. P. prof. Ignacego Mościckiego. — 
Kandydaturę tę klub przyjął przez aklamację, 
urządzając na cześć Prezydenta owację. Nastę- 
pnie rozpoczęto składać podpisy na wniosku, 
zgłaszającym kandydaturę prof. Ignacego Moś- 
cickiego. 

Bezpośrednio przed Zgromadzeniem Narodo 
wem obradował klub Koła żydowskiego pod 
przewodnictwem posła dra Thona oraz Klub 
Niemiecki. Oba kluby postanowiły wziąć udział 
w Zgromadzeniu Narodowem. 

Na pół godziny przed otwarciem Zgroma- 
dzenia Narodowego obecni w Sejmie nieliczni 
przedstawiciele stronnictw  Centrołewu, Stron- 
nictwa Narodowego i Klubu Ukraińskiego 0- 
puścili gmach Sejmu. Pozostali jedynie członko 
wie klubu Ch. D., którzy obradują w lokalu 
klubu. 

W SALI SEJMU 

Godzina 11-ta. Loża dyplomatyczna jest 
prawie pełna. W pierwszym rzędzie zasiada 
dziekan korpusu dyplomatycznego msgr. Маг- 
maggi, dalej ambasadorowie i. posłowie 
państw obcych. W loży dziennikarskiej ścisk 
wielki. Przybyło około 100 przedstawicieli pra- 

- sy, zarówno krajowej, jak zagranicznej. Teleio 
nistki łączą coraz to nowe miasta, dokąd spra 
wozdawcy nadają ostatnie wieści z sałi obrad. 

O godzinie il-ej rozlegaja się dzwonki. —— 
Członkowie Zgromadzenia Narodowego zmie- 
rzają do sali obrad, zajmując miejsca. Nieobec 
ni są: Klub Centrolewu i Kłub Narodowy. — 
Z mniejszości narodowej nieobecni są tylko U- 
kraińcy, natomiast inne mniejszości biorą udział 
w Zgromadzeniu Narodowem. 

Wkrótce zjawiają się na sali obrad czionko 
wie gabinetu z prezesem Rady Ministrów Ale- 
ksandrem Prystorem na czełe. Na przeciwleg- 
łych ławach zasiada marszałek Senatu Raczkie 
wicz, prezes NIK gen. Krzemieński, oraz pierw 
szy prezes Sądu Najwyższego i pierwszy pre 
zes Trybunału Administracyjnego, dalej pod- 
sekretarze stanu. Obecny jest również komisarz 
rządu na m. st. Warszawę, wojewoda Jarosze 
wicz, szef Biura Prawnego Prezydjum Rady 
Ministrów Paczowski. W loży Prezydenta Rze- 
czypospolitej, udekorowanej kotarą amaranto- 
wą, stają członkowie domu cywilnego i woj- 
skowego p. Prezydenta z szefem kancelarji cy- 
wilnej Hełczyńskim i szefem gabinetu wojsko 
wego płk. Głogowskim na czele. Obecny jest 
również w loży Prezydenta syn jego Michał 
Mościcki, charge d'affaires w Wiedniu. Nastrój 
na sali podniosły. 

Członkowie Zgromadzenia Narodowego, po- 
słowią i senatorowie BBWR w komplecie. W 
pierwszej ławie zasiada prezes klubu Sławek, 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. 

W kilka minut po 1l-ej wchodzi na salę 
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
marszałek Sejmu dr Świtalski. 

ZGROMADZENIE NARODOWE 
OTWARTE 

» Ргъешо‹іпісъ;су Toy a że w myśl art. 
regulaminu Zgromadzenia Narodowego powo 

uje do prezydjum z pośród sekretarzy Sejmu 
posłów SŚkrypnika, Boreckiego, Wojtowicza, i 

duż jest po elekcji Prezydenta, Ze stro- 

wy dekoracyjnej wszystko wypadło przy- 
awoicie, Członkowie klubu BB wezwani by- 
& przez prezydjum do włożenia świeżych 
ubrań it wstążeczek orderowych. Niektó- 
rzy, jak mp, ociemniały poseł major Wag- 
ner, inwalida wojenny, wystąpili we wszyst 

kieh odznaczeniach bojowych. Na tle ciem- 

nych marynarek i czarnych sukien pań po- 
słanek wybijały się 4 sukmany, jedna bia- 
ła krakowska, jałsby z obrazu Tetmajera, 
a szerokim pasem, trzy brunatne 2 pod 
Rzeszowa 4 Lubelska, Poseł Sieradzki 2 
Rzeszowskiego, doskonale wyglądał w bo- 
gato, suto ozdobionym stroju narodowym, 
To tak, jalibų ktoś okno na naszą koloro- 

wą przeszłość otworzył. Jutro na Zamku, 

podczas wysłuchania przysięgi elekta, stro 
ma dekoracyjną będzie jeszcze ładniejsza, 
Inicjator wystąpienia w strojach narodo- 

wych poseł Kleszczyński, ziemianin z Kie- 
leckiego, bohater wal: legjonowych г сга- 
sów Wielkiej Wojny, mówił mi, że więcej 
jeszcze posłów z Małopolski i Lubelszczyz- 
ny ubierze się w sukmany, a słyszałem, że 
6 posłów i senatorów niałoży kontusze. 

Nad posiedzeniem samego Zgromadze- 
nia umosiła się jakaś cicha dostojność. Ro- 
zumiayo, że przesądza się tym aktem du- 

žo w losach naszego narodu. Kaźdy czło- 
wiek w chwilach dla siebie przełomowych 

staje się poważny. Proste formuły, wygła- 

szane przez marszałków  Świtalskiego i 

Raczkiewicza, nabierały ech sakramental- 

nych. Procedura biegła szybko. W ciągu 
godziny wszyscy senatorowie i posłowie 

oddali kartki do urny, stojącej tam, gdzie 

zwykle siedzą stenografowie. Protokół dzi 

siejszego posiedzenia odczytano szybko. 

Biuro stenograficzne było nieczynine. 

Jeszcze dziś rano kursowały pogłoski, 

że prof. Mościcki nie przyjmie ponownego 

obioru. Pogłoski te jednak dopalaly się i 

zgasły w miarę szelestu kartek, składanych 

do urny. W loży Pama Prezydenta był o- 

becny radca Mościcki. Już w połowie gło- 
sowania nikt nie wątpił, że Dostojny Elekt 

wybór przyjmie, Wynik głosowania spot- 
kamo owacyjnemi, długo trwającemi oklas- 
kami, 

Ten wynik głosowania znany jest z de- 
pesz. Głosów oddano 343, z tego za Prezy- 

dentem Mościckim 332, kartek białych 1, 
4 głosy na nieważną, bo wniesioną bez 50 
podpisów, kandydaturę komisarza  Lesz- 

czyńskiego, tego, który uciekł z polskiego 

więzienia, a obecnie przebywa w Moskwie. 
Należy przypuszczać, że za tym zdrajcą 

głosowali komumiiści: pamna Ignasiak, Ro- 
żek, Rotenberg oraz sen. Boguszewski. Po 
złożeniu kartki przeszedł koło naszych ła- 
wek. Jest to ziemianin z oddartych miń- 
skich kresów, brat tal: kochanego w Wil- 
nie śp, dr. Jana Boguszewskiego, jednego 
z majszlachetniejszych ludei, jakich spotka 
łem w życiu. Ten głosujący na Leszczyń- 
skiego Boguszewski był legjonistą, bojow- 
nikiem o Polskę w całym długim okresie 
niepodległościowym. Dzisiejsze jego zacho. 
wanie się — to skutek dziwnego wyczerpa- 
nia nerwowego, to ta tragiczna merwoża 
niektórych żeromszczyków. Natomiast to- 
warzyszka Ignasiak, w odświętnej burżua- 
żyjnej sułni, kiedy składała kartkę do ur- 
ny, wywoływała wrażenie, jakby ten udział 
jej w głosowaniu był jeszcze jedną kurtu- 
azją moskiewskiego rządu > powodu kur- 
su dzisiejszej polityki zagranicznej naszej 
Rzeczypospolitej, 

Posłowie mniejszości niemieckiej za- 
chowali się tak, jak na lojalną opozycję 

przystało, Udział w głosowaniu wzięli, a 
nię chcąc wysuwać kamdydatury bezna- 
dziejnej, oddali białe kartki, Jeden 2 nich 
był chory, więc przysłał usprawiedliwienie. 
Niemców Senatorów i posłów mamy 8, w 
tem chory Graebe, a więc 7 białych kartek 

  
— to głosy rliemieckie. Wynikałoby z tego, 
że uczciwi członkowie Chrześcijańskiej De 
mokracji pos. ks, Szydelski i sen. Thullie 
oraz wszyscy członkowie Koła żydowskie- 
go także na prof. Mościckiego głosy swe 

oddali i niestety tu musimy przystąpić do 
sprawy prawdziwie bolesnej, upokarzają- 
cej każdego Polaka, bo do owego aktu 

hańby w dziejach naszego narodu, hańby, 

hańby, która tem się różni od hańby ta- 

kiego np. Sejmu Grodzieńskiego, że riie bę- 
dzie miała na szczęście żadnych materjal- 
nych skutków. Ale moralnej hańby gor- 
szej. Tam, na Sejmie Grodzieńskim, zabra- 

kło bohaterów, Na tem polegała hańba. 
Tutaj raczej tępa głupoła, raczej jakaś 
wypodłała małostkowość była istotą tego. 

co zaszło, 

Do ostatniej chwili, do ostatnich go- 
dzin przed Zgromadzeniem miałem nadzie- 
je, że endecja zjawi się na salę obrad. 
Wszystkim, którzy mnie o to zagranicą 

pytali, mówiłem, że wie wierzę, aby ende- 
cy na tūką infamję się zdecydowali, że 0- 
oczywiście są wśród niich kierunki zaślepio- 
nej histerji, ale przecież jest to stronnic- 

two polskie. O socjalistów i grupy ludo- 

we miej się niepokoiłem, bo ostatecznie 
ojczyeną socjaństów powinna być druga 

międzynarodówka, « nie Polska, a co do 
ludowców, to niestety natyle dobrze znam 
historję polskiego 19-tego wieku, aby go- 

rących złudzeń patrjotycznych w tym kie- 
runku nie lokować. Ale endecy! Po histe- 
rycznem wystąpieniu Rybarskiego pisałem 
o tem z oburzeniem, Dziś oburzenie zała- 
muje mi się na wstydzie. Że też nie zna- 
luzł się tam nikt, ktoby powiedział: „U- 
chwała partyjna nie może mi nakazać CZY- 
nu nielojabiego wobec państwa polskiego”. 
Ale nie uczynił tego nikt, nawet członek a- 
rystokracji polskiej, syn powstańca, na- 
wet osiwiały bojownik o polskie prawa w 
Niemczech, gorzej, mie uczynił tego nawet 
były premjer naszego państwa prof. Po- 
nikowski, Wszyscy wzięli udział w tym 
zbiorowym małpim grymasie, w stronę su- 
werenności naszego państwa skierowanym. 

Czem był w roku 1922 bojkot wyborów 
do Sejmu polskiego przez Ukraińców w 
Galicji Wschodniej. Był usiłowaniem na- 
ruszenia naszej suwerenności, na tych te- 
renach, Dzisiejsza demonstracja endecka 
stanowi takie samo usiłowanie, tatą samą 
jałową i czczą co do swej politycznej war- 
tości, lecz złośliwą demonstrację, tylko 
tem gorszą, że nie ma już charakteru lo- 
kalnego, przeciwnie, godzi w symbol Su- 

Wawrzynowskiego i Senatu — senatorkę Hu- 
bicką, sen. Barańskiego, Wańkowicza i Rogo- 
wicza. i 

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
marszałek Świtalski wzywa członków do zgła- 
szania kandydatur na urząd Prezydenta Rzeczy 
pospolitej. Z pierwszej ławy wstaje prezes klu- 
bu BBWR Sławek, podchodzi do przewodniczą 
cego Zgromadzenia Narodowego i wręcza 
wniosek klubu BBWR. Przewodniczący Zgro- 
madzenia oświadcza, że zgłoszona została kan- 
dydatura proi. Ignacego Mościckiego, poparta 
dostateczną ilością członków Zgromadzenia Na 
rodowego. 

Marszałek oświadcza: „Ustałam listę kandy 
datur jak następuje: prof. Ignacy Mościcki. Za 
żądzam głosowanie". 

Na podstawie art. 13 regułaminu nrarszałek 
oświadcza, że sen. Barański odczytywać będzie 
listę imienną wszystkich członków Zgromadze- 
nia Narodowego, a pos. Borecki odczytywać 
będzie po wywołaniu nazwiska nieobecnych 
członków i  usprawiedliwienia, jeżeli zostały 

nadesłane. ; 
Sen. Barański rozpoczyna odczytywanie na 

zwisk. Pierwszy składa głos do urny, ustawio- 
nej pod mównicą na stole przyj ziełonem 
suknem marszałek Senatu Raczkiewicz. Za chwi 
lę przewodniczący Zgromadzenia Narodowego 
marsz. Sejmu Świtalski prosi marszałką Racz- 
kiewicza o zajęcie krzesła przewodniczącego i 
wywołany przez urzędującego sekretarza Skia 
da głos do urny. Następnie głosują inni człon- 
kowie Zgromadzenia. 

GŁOSOWANIE 
Zgromadzenie Narodowe wybrało na urząd 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PROF. 
IGNACEGO MOŚCICKIEGO 332 GŁOSAMI PRZY 11 GŁOSACH NIEWAŻNYCH. 
Udział w głosowaniu brali posłowie i se- 

natorowie BBWR, trzej członkowie Ch. D. z 
Małopolski Wschodniej, członkowie Str. Chłop- 
sko - Agrarnego, członkowie Koła Žydowskie- go, Niemcy oraz komuniści. 

Wybór został dokonany i 
dzinie 12,20. 

BURZLIWE OKLASKI 
Po ogłoszeniu wyników głosowania człon- 

kowie Zgromądzenia Narodowego powstali z 
miejsc. Rozległy się burzliwe oklaski, nietylko 
na sali, ale również i na galerji, i gromkie 
okrzyki: „Niech żyje-* Maniiestacja na cześć 
nowoobranego Prezydenta Rzeczypospolitej 
prof. Ignacego Mościckiego trwała przez czas 
dłuższy. 
_ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
że wobec powyższego wyniku głosowania na 
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zo 
stał proi. Ignacy Mościcki. 
ch Po bai La pa. o go- 

inie 12.30 prze! icząc madzenia za- 
mknął posiedzenie. PZ NEA > > 

NA ZAMKU 
Po zamknięciu  posiedzenia  Zgromadzenia 

Narodowego marszałkowie Izb Ustawodaw - 
czych wraz z p. prezesem Rady Ministrów Ale- 
ksandrem Prystorem udali się na Zamek celem 
zawiadomienia p. Prezydenta Mościckiego o 
wyniku głosowania w Zgromadzeniu Narodo- 
wem. Q godzinie 12.45 marszałkowie Świtalski 
2 DET oraz premjer Prystor opuścili 
amek. 

DZIŚ PREZYDENT ZŁOŻY PRZYSIĘGĘ 
WAsSZAWĄ PAT. — 0 godzinie 12.45 

kancelarja Sejmu doręczyła członkom Zgroma- 
dzenia Narodowego zaproszenie tej treści: 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lip 
ca 1922 roku (DUPR nr 66 poz. 596) zwoła- 
je na dzień 9 maja 1933 roku o godzinie 12 w 
południe Zgromadzenie Narodowe, na którem 
nowy Prezydent Rzeczypospolitej złoży przepi- 
saną art. 54 konstytucji przysięgę. Zgromadze- 
nie Narodowe odbędzie się w Warszawie na 
Zamku. 

Zawiadomienie podpisane zostało przez prze 
wodniczącego Zgromadzenia Narodowego dra 
Kazimierza Świtalskiego, marszałka Sejmu. 

wereriności państwa godzi w źródło wszel- 

kiej władzy w państwie. W to, co ma być 

sercem, dającem życie całemu organizmo- 

wi polskiego państwa, endecy chcielń wet- 

knąć zatrutą szpilkę. Historja ze sfałszo- 

'wanemi dokumentami, rozesłanemi po ca- 

łej Polsce, dowodzi, że zamiary opozycji 

sały dalej niż demonstracja, że chodziło 

jej o to, aby Prezydent był wybrany mutiej 

szą od połowy członków Zgromadzenia Na- 

rodowego ilością głosów. 5 

Wystarczy więc w tej Polsce т 6 с 
podważyć symbol państwa, aby się do tego 

wzięły liczne warcholskie grona, Hamiebna 
absencja tak dużej ilości posłów i Senato- 

Tów — to niietylko ich hańba, To smutny 
objaw braku patrjotyzmu całego narodu. 
O narodzie, który ma 40 procent złodziei, 
nie powiemy, że to naród uczciwy. Naro- 
dowi, którego duża część przedstawicieli 
narodowych tylko dlatego, że może 
zrobić jakąś złośliwość, porywa się na ude- 
rzenia, zaczepiające akt, związany z zasa- 
dą suwerenności państwa, — takiemu na- 
rodowi trudno jest wróżyć wielką przysz- 
łość. Od czasu morderstwa Narutowicza 
nie było w naszych dziejach chwili tak 
smutnej i tak hamiebnej, CAT. 

ogłoszony o g9-
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SILVA RERU 
CZY „DEUBNERZY* MAJĄ MIEĆ 
WAGĘ NAD „POLONIĄ SEMPER Fl- 

DELIS“?... 
ABC (127) w dłuższym artykule o- 

mawia działalność słynnej Komisji Pro 
Russia, podkreślając znany a niezmiernie 
smutny fakt odsuwania Polaków od ja- 
kichkolwiek bądź wpływów na akcję. 

Komisji „Pro Russia“, której podlega akcja 
unijna, zrobiono słuszny zarzut, że wśród człon 
ków owej komisji znamy naszych  nieprzyja- 
ciół, ale nie znamy naszych przyjaciół, Dła 
Polaków w komisji niema nawet numerus clau- 
SUS. 

Tymczasem są księża Polacy i. Litwini, 
którzy pracowali w Rosji po kilkanaście albo i 
po kilkadziesiąt łat. Znają Rosję i carską i 
bolszewicką. Są między nimi profesorowie Du 
chownej Akademji w Petersburgu, seminarjum 
duchownego z Petersburga, z Żytomierza, z 
Saratowa. Nazwiska pomijam. Są starsi i młod- 
si. Nie brak wybitnych osobistości. Znając więc 
doskonałe teren rosyjski i ducha rosyjskiego, 
są świetnie pod każdym względem przygotowa- 
ni do pracy unijnej. Mimo to czyjeś wpływy 
systematycznie usuwają ich na stronę. W komi- 
sji „Pro Russia“ decydujący wpływ mają 
nadał ludzie nie znający w tym stopniu, co 
Polacy, (albo i wcale) Rosji ani carskiej, ani 
tembardzieį bolszewickiej. Są tam nawet ludzie 
nie znający języka rosyjskiego. Mimo to piszą 
całe dzieła o propagandzie katolicyzmu w Ro- 
sj. Czy wobec tego afera Deubnera jest nie- 
spodzianką? 

Polacy byli głównymi, żeby nie po- 
wiedzieć — jedynymi krzewicielami i 
brońcami wiary katolickiej na terenie im- 
perjum rosyjskiego; im — i tylko im za- 
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wdzieczač należy, iż Rosjanie pomimo 
wszystko, otaczali kler katolicki, polski 
wielkim szacunkiem i należycie doce- 
niali powagę wiary katolickiej. 

Od Mińska do Władywostoku, od Archan- 
gielska do Tyflisu i Taszkientu, w każdem nie 
mał większem mieście Rosji i w wielu wsiach 
widzieć można owoce pracy Polaków, księży 
i świeckich dla Kościoła. Ta praca księży pol- 
skich w Rosji, to przeważnie wprost ciche bo- 
haterstwo, o którem mało kto wie, a nikt nie 
pisze. Paraije obejmują setki, a nawet i tysią- 
ce kiłometrów. Podróż na parę setek  kilome- 
trów do chorego — to zwykła rzecz. Znane 
są parafje, gdzie proboszcz tylko de nomine 
ina stałe miejsce pobytu, bo tam czasem na 
kilka dmi przyjedzie po to, by zaopatrzywszy 
się w rzeczy potrzebne, wyruszyć dalej w ob- 
jazd duszpasterski po parafji. W czasie takiej 
podróży chrzci, daje śluby, spowiada nieraz 
późno w noc, odprawia Mszę św., głosi w róż- 
nych językach kazania, błogosławi groby zmar- 
łych, pochowanych bez księdza (jak tam mó- 
wią „pieczętuje''). Nabożeństwo odprawia się 
przeważnie w domach prywatnych, bo brak 
kościołów, lub kaplic. Nieraz u 'łudzi ubogich 
w ciasnej izdebce, zbiera się tłum tak wielki, 
aż świece gasną na improwizowanym ołtarzu 
podczas Mszy św., bo nikt. nie wie, kiedy zno- 
wu to „święto* będzie, a więc trzeba korzystać 
z okazji. 

I oto teraz ci kapłani, którzy tyle po- 
łożyli zasług dła Kościoła zostali odsu- 
nięci od pracy, która wymaga doskonałej 
znajomości Rosji i Rosjan. 

Nikt nie wie, o dokonanych 
kach, nikt nie szuka ich pomocy. 

Gdyby inne narodowości mogły się po- 
szczycić choćby w części taką pracą — było- 
by o tem głośno na cały świat. O nas — ci- 
cho. Może właśnie ten wstręt, wstręt Połaków 
w Rosji do autoreklamy jest jedną z przyczyn, 
że się nas postponuje m. in. także w komisji 
„Pro Russia" i w akcji unijnej wogóle. 

Koniec końców, Połacy, mający tak wiel- 
kie zasługi wobec Kościoła w Rosji, świetnie 
przygotowani do pracy, nawet męczennicy z 
wysp Sołowieckich, — nie mają ani żadnych 
wpływów bezposrednich, ani nawet przyjaciół 
w komisji „Pro Russia". Metropolita petersbur- 
ski, ks. arcybiskup Ropp i ksiądz biskup sa- 
ratowski, j. Kessler — pominięci. 

Osobistości znane usunięto. 

wysił- 

A rezultaty 

l oto redakcja dziennika rzuca pyta- 
nie — ostre, mocne, bolesne, ale tak ła- 
two zrozumiałe, wskutek krzywdy, jaka 
się dzieje narodowi polskiemu: 

Praca Komisji „Pro Russia* obchodzi nas 
Polanow więcej niż inne narodowości. Za fatal- 
ne eksperymenty płacą i pokutują ciężko nasi 
bracia w $owietach i w Polsce. A przecież lu- 
dzi odpowiedziałnych i doskonale przygotowa- 
nych do pracy unijnej mamy więcej, niż inne 
narodowości. Czy dlatego właśnie mamy być 
pozbawieni wszelkich wpływów w komisji „Pro 
Russia“? 

Czy „Deubnerzy““ mają mieč nadal prze- 
„wagę nad „Połonją semper fidelis"? 

LECTOR 

Chrześcijańska Spół- 
dzielnia „Wiano“ 

W roku 1931 założono w Poznaniu spół- 
dzielnię kredytową pod powyższą firmą, opie- 
rając ją na wzajemności. Jedną z podstawo- 
wych dodatnich stron tej instytucji jest jej 
czysto i wyłącznie chrześcijański charakter, 
gayż nie przyjmuje ona pod żadnym pozorem 
żydów. Jak doniosłym jest” ten właśnie punkt 
statutu, niepotrzeba nikomu tłumaczyć, skoro 
widzimy, że żydzi starają się opanować prze- 
dewszystkiem wszelkie placówki o charakte- 
rze finansowym, aby tym sposobem ująć w 
swe ręce kierownictwo najważniejszym czyn- 
nikiem gospodarczym, jakim jest właśnie pie- 
niądz. 

Celem „Wiana* tej chrześcijańskiej spół- 
dzielni jest podniesienie gospodarstwa . człon- 
ków przez wzajemne udzielanie sobie pomocy 
materjałnej. Ta ostatnia polega w pierwszym 
rzędzie na udzielaniu kredytów do wysokości 
zł. 500, — na każdy udział; że zaś udziałów 
po zł. 50, — członek może posiadać najwyżej 
3, więc i kredytu otrzymuje od zł. 500, da 
zł. 1500, — Pozatem „Wiano* udziela bezzwro 
tnych zapomóg w razie wstąpienia w związki 
małżeńskie, lub śmierci członka. Zapomogi te, 
wyfoszące od zł. 500, — do zł. 3.000, — stano- 
wią nadzwyczaj ważną pomoc ratując nieraz 
od ruiny rodzinę w razie śmierci ojca, łub u- 
możliwiając zawarcie ślubu, oczywiście tylko 
kościelnego. Miarą korzyści, jaką „Wiano* da- 
je swoim członkom jest nader szybki rozwój 
tej spółdzielni, liczącej dziś około 13.000 zgło- 
szonych udziałów, co stanowi bardzo mocną 
podstawę finansową. 

Do dnia 30 kwietnia 1933 r. udzieliło „Wia- 
no“ swoim cztonkom požyczek wekslowych 
na ogólną sumę około zł. 80.000, — doraźnych 
zapomóg bezzwrotnych natomiast przyznano 
do tego terminu na łączną sumę zł. 125.000. 
Dodać należy, że działałność „Wiana* rozsze- 
rza się nietylko na całą Rzeczpospolitą, lecz ta- 
kże i na zagranicę. Zarząd spoczywa w rękach 
Dyrekcji i Rady Nadzorczej, w której udział 
biorą ludzie znani i powszechnie szanowani. 

Z powyższego widać, że „Wiano”* jest in- 
stytucją godną jaknajszerszego poparcia przez 
społeczeństwo nasze rozumiejące  doniosłość 
zrzeszania się wyłącznie w swem chrześcijań- 
skiem środowisku celem wytwarzania własnych 
podstaw bytu i rozwoju gospodarczego. 

Centralne biuro Zarządu Chrześcijańskiej 
Spółdzielni „Wiana* znajduje się w Poznaniu 
przy ul. Sienkiewicza Nr. 3. 

  

WARSZAWA (tel. wł.). — Według 
pogłosek obiegających w kołach polity- 
cznych spodziewane jest, że niezwłocz- 
nie po zaprzysiężeniu Pana Prezydenta 
nastąpi rekonstrukcja rządu. Czy będzie 

List posła 
WARSZAWA PAT. — Tel. kłasny). 

Pismo posła Fr. Chyba o wystąpieniu z klubu 
Stronnictwa Ludowego — o czem donosimy na 
innem miejscu — brzmi jak następuje: 

Do Pana Marszałka Sejmu. 
Zgłaszam niniejszem wystąpienie z klubu 

Stronnict Ludowego, motywując swą decy- 
zję tem, że jako obywatel, poseł, a nadewszy- 
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M Pogłoski o rekonstrukcji rzadu 
to całkowita dymisja gabinetu, czy też 
dokonana zostanie tylko częściowa rekon 
strukcja narazie nie wiadomo. — W każ- 
dym bądź razie liczyć się należy z wyjaz- 
dem na dłuższy urlop ministra Prystora. 

Fr. Chyba 
stko jako były żołnierz legjonowy, nie mogłem 
się pogodzić z decyzją klubu Stronnictwa Lu- 
dowego, zobowiązującą członków tego klubu 
do niebrania udziału w Zgromadzeniu Narodo- 
wem, mającem dokonać wyboru Prezydenta 
Rzeczypospolitej, widomej dla nas i Świata 
Głowy Państwa. 

  

$ytuacja na giełdzie 
WARSZAWA. iPAT. — Dzień miedziel- 

my, dzień przerwy w: motowaniach giełdo- 

wych mie wpłynął na zmianę tendencji zwyż 

i fumita szterlinga, która 
botę w godzinach 

ziałek zarówinio 
dewiza amerykańska, jak i angielska zna- 

cznie poprawiły swe kiunsy, wedlug moto- 

wai wiarszawiskich. (Poprawa 'ta wyraża się 
w sumie 20 gr. mia: dolarze i 25 groszy nz 

    

   

  

Kpt. Skarżyński przeleciał na avionetce Ocean 
DAKAR PAT. — Kpt. Skarżyński w 

dniu 7 bm. o godz. 23 (według czasu 
Greenwich) wystartował z St. Louis (Se 
negal) do Dakaru, do lotu ponad połud- 
niowym Atlantykiem. Odległość między 
Dakarem a Natalem  (Brazylja) w: pro- 
stej linji wynosi 3 tysiące kilometrów. — 
Kpt. Skarżyński będzie lądował prawdo- 
podobnie nie w Natalu z powodu nieko- 
rzystnych warunków lokalnych, lecz w 
Bahia, na północ od Natalu. 

Kpt. Skarżyński nie zabrał ze sobą 
mechanika, dzięki czemu mógł zaopat - 
rzyć się w większą iłość benzyny. 

Lotnik nasz spodziewany jest w Ame 
ryce najwcześniej o godz. 20 według 
czasu Greenwich. Aparat, na którym 
Skarżyński odbywa lot, jest systemu 
RWD 5; rozwija szybkość 170 km. na 
godzinę. Jest to aparat sportowy, kon- 
strukcji Rogalskiego, Drzewieckiego i $. 
p. Wigury. Waga samolotu 450 kg. 

BUENOS AIRES. PAT. — DONO- 
SZĄ, ŻE KPT. SKARŻYŃSKI O GODZ. 
16.30 (WEDŁUG CZASU  GREEN- 
WICH) WYLĄDOWAŁ W NATALU, 
DOKONAWSZY W TEN SPOSÓB 
SZCZĘŚLIWIE PRZELOTU PONAD 

POŁUDNIOWYM ATLANTYKIEM. 

Lot kpt. Skarżyńskiego ponad Atlan- 
tykiem jest wielkim wyczynem w šwie- 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 0. 

W M-CU KWIETNIU 1933 R. 

Miesiąc kwiecień zanączył się w”P.K.O. 
znacznym wzrostem zarówno wkładów oszczęd 
nościowych, jak i liczby oszczędzających w 
tej instytucji. Wkłady oszczędnościowe wzro- 
sły o 7,913,370 zł., osiągając na dzień 30-IV 
1933 r. stan 414.279,697 zł., łącznie zaś z wkła- 
dami pochodzącemi z waloryzacji dawnych 
wkładów markowych zł. 442,539,848. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów oszczę 
dnosciowych wzrosła w tym czasie liczba 0- 
szczędzających w P.K.O. W ciągu m-ca kwiet- 
nia P.K.0. wydała 18.480 nowych książeczek 
oszczędnościowych, osiągając na dzień 30-IV 
1933 r. ogólną liczbę 981.855 książeczek, łącz- 
nie zaś z książeczkami, pochodzącemi z walo- 
ryzacji 1.017,548 książeczek. 

   

  

funicie. Notowamio iezek: na Nowy, Xonk 7,50 

ikabel 7,55 (w sobotę odpowiednie kursy, 
były 7,30 i 7,35), a przekaz na Londyn 
30,18—30,20 (sw Sobotę 29,95). Na giełdach 
zagranicznych zwyżka ta uwidoczniła się 

ułastępująco: Przekaz ma Nowy York (nio- 
tewano w Zurychu 4.36 (w sobotę 4.28), 
w iParyżu 21.49 (w sobotę 21.15). Na giet- 
dzie londyńskiej notowano pnzy wyipła- 

ych na Paryż 85,78, a na Szwajcarję 17,50 

  

cie sportowym. Dotychczas przeleciał At 
lantyk na aparacie sportowym słynny lot 
nik angielski Mollison. 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera 
donosi z Buenos Aires, że kpt. Skarżyń- 
ski o godzinie 16.30 przeleciał nad Nata- 
lem, lecz nie wylądował na tamtejszem 
lotnisku, ale okrążywszy miasto, konty- 
nuuje swój brawirowy lot w kierunku po 
łudniowym. Już obecnie pewnem jest, że 
kpt. Skarżyński pobił rekord słynnego an 
gielskiego lotnika Mollisona, który był 
pierwszym lotnikiem, jaki odważył się 
przelecieć nad południowym Atłantykiem 
w samolocie turystycznym. Lot Molliso- 
na, który trwał 17 godzin 40 minut z 
miejscowości Thiese w Senegalu do Na- 
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talu, był krótszy od lotu kpt. Skarżyń- 
skiego, gdyż odległość ze St. Louis do 
Natalu jest nieco dłuższą, niż odległość 
Thiese do Natalu. 

Thiese ieży na południe od St. Louis 
w Afryce. Kpt. Skarżyński, o ile nie wy 
starczy mu benzyny, aby dolecieć do Rio 
de Janeiro, prawdopodobnie wyląduje w 
Bahia, gdzie znajduje się bardzo dogod- 
ne do lądowania lotnisko. 

LONDYN PAT. — Kpt. Skarżyński 
wylądował w mieście Maceio nad połu- 
dniowym Atlantykiem, położonem w od- 
ległości około 460 km. na południe od 
portu Natalu, na szlaku powietrznym do 
Rio de Janeiro. Wyłądowanie nastąpiło o 

  

Pogrom biur sowieckich w Hamburgu 
MOSKWA PAT. — W Moskwie otrzymano 

wiadomości o pogromie, dokonanym przez po- 
licję niemiecką i oddziały szturmowe w klu- 
bie urzędników sowieckich w Hamburgu. 

Późną nocą wyłamano drzwi i aresztowa- 
no obecnych tam urzędników konsulatu i so- 
wieckiej misji handlowej, oświadczono im, że 
będą niezwłocznie rozstrzelani, przyczem zagro 
żono rewołwerami. 

Podczas niezwykle brutalnej rewizji ponisz- 
czono meble, wielu urzędników okradziono, 
skoniiskowano maszyny do pisania i 
kinowy i radjowy. 

W związku z intrygami Rosenberga, bawią 
cego w Londynie, oraz pogromem w Hambur- 
gu, ton prasy sowieckiej wobec ratyfikacji pro 
tokułu o przedłużeniu traktatu berlińskiego sta 

„je się coraz bardziej nieufny. 

wykrycie spisku w Madrycie 
MADRYT PAT. — Wykryto tu wielki spi- 

sek, który miał na celu obalenie rządu. Jeden 

z kierowników sprzysieženia gen. Goded -zo- 

stał deportowany do Las Palmas. Gen. Orgas 

zbiegł do Portugalji W spisek było wmiesza 
nych kilku innych generałów, niektórzy z nich 

jednak już się zgłosili do przedstawicieli rządu, 
zapewniając ich o swojej łojalności. 

  

Wieści z za kordonu 
WILEJKA (kor. wł.) W ostatnich ty- 

godniach coraz częściej nadchodzą z ipo- 

gramicznych powiatów! wiadomości listow.- 
me i ma podstawie opowiadań uciekimie- 

rów z ZSIRR, że panuje tam ogromna idiro- 
žyzna i głód. Zmajdujące się po tamtej 
stromie kordonu osoby, mające krewnych 
i znajomych w: iPolsce, zwracają się z bła- 
galnemi prośbami o madsyłanie paczek ży- 
wnościowych, Otwarty: kilka tygodni 
temu przy Klomunalnej Kasie |- 

  

nieści "m Wołożynie oddział Torgsinu otrzy- 
muje sporo zamówień na przekazy pienię- 
żme. — Gd ynatomiast obywatel sowiedki 
pragnie przesłać pieniądze krewnym swioim 
w Polsce, napotyka znaczne trudności ze 
stromy: wladz sowieckich. Tamuje się wi ten 
sposób dopływ! gotówki do Polski, który 
byłby pożądany dla  zmówinoważenia, tw 
skromnych chociażby rozmiarach, odpływu 
pieniędzy z Polski za pośrednietwem Torg- 
sin. 

  

Wielka mowa prez. Roosevelfa 
WASZYNGTON PAT. — Prezydent 

Roosevelt wygłosił zapowiadane od kil- 
ku dni przemówienie, które transmitowa- 
ne było przez radjo. 

Mamy podstawę twierdzić — mówit 
prezydent — że sytuacja obecna w poró 
wnaniu z okresem z przed miesięcy nie 
co się polepszyła. Przemysł podniósł się, 
koleje przewożą więcej towarów, ceny 
produktów rolnych wzrosły, lecz mimo 

  

to nie należy być zbyt wielkim optymi- 
stą. Nawiązując do projektu ustawy © 
pomocy dlą farmerów zawierającego kla 
uzulę intlacyjną, prezydent oświadczył, 
że rozmiary zastosowania tej ustawy za- 
leżeć będą całkowicie od tego, co przy- 
szłość przyniesie. 

Wyjaśniając sprawę odstąpienia od 
parytetu złota, co wywołane było chęcią 
zapcbieżenia możliwej panice i wstrzy- 

GA ENSIETASIIENS 

Poseł Bogusław Miedziński w Moskwie 

Na zdjęciu naszem widzimy posła Bogusława Miedzińskiego (pierwszy od strony lewej) 
towarzystwie posta R. P. p. J. Lukasiewicza i   w 

korespondenta P.A.T. p. Bersona na dworcu 
moskiewskim na chwilę przed odjazdem  doWarszawy. 

mania rozwoju przemysłu, prezydent po- 
wiedział: „Postanowiłem nie dopuścić 
do tego, by złoto, znajdujące się w kra- 
ju, uciekało zagranicę. Celem rządu było 
podniesienie cen do takiego poziomu, by 
ci, którzy zaciągnęli u nas pożyczki, — 
zwracali je w tych samych dolarach, w 
jakich pożyczyli”. 

, Rozmowy z wysłannikami zagraniczny 
imi doprowadziły do ujednostajnienia ak- 
cji na rzecz postępu rozbrojenia i sta- 
łości gospodarczych stosuaków. Między- 
narodowa konierencja gospodarcza musi 
dać pomyślne rezultaty, gdyż tego doma 
ga się przyszłość świata. Zobowiązaliś- 
my się wszyscy połączyć nasze najlepsze 
wysiłki dla osiągnięcia tego celu. 

Przeprowadzone ostatnio w Waszyng 
tonie rozmowy miały 4 wielkie cele: 

1) powszechną redukcję zbrojeń i 
w ten sposób usunięcie obawy przed in- 
wazją i atakami zbrojnemi a równocześ 
nie redukcję wydatków na zbrojenia ce- 
lem ztównowążenią budżetów poszcze- 
gólnych państw. 

2) obniżenie barjer celnych, by moż- 
na było wznowić wymianę produktów 
rolnych i towarów pomiędzy narodami. 

3) stabilizację dewiz w celu umożli- 
wienia zawierania umów na przyszłość. 

4) przywrócenie przyjaznych stosun- 
ków i większego zaufania pomiędzy na 
rodami. 

Nasi goście zagraniczni, przebywają- 
cy u nas w ostatnich trzech tygodniach, 
wykazali, że przychylnie odnoszą się do 
wspomnianych celów. Sytuacja wewnę- 
trzna naszego kraju związała nas głębo- 
ko z warunkami życia innych narodów. 
Jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że 
zdołamy przywrócić dobrobyt Stanów 
Zjednoczonych, lecz dobrobyt ten nie 
będzie stały, jeżeli nię zdołamy przywró 
cić dobrobytu całego świata. 

A GOOGZE= 
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godzinie 18.30, podług czasu środkowo - 
europejskiego. 

Ogółem bohaterski lotnik przeleciał 
przez południowy Atlantyk, pokrywając 
bez lądowania dystans około 3600 kilo- 
metrów w 16 godzin 30 mimut. Po zabra 
niu benzyny kpt. Skarżyński zamierza le- 
cieć dalej. 

KOBRSGREWM 

TELEGRAMY 
ATTACHE WOJSKOWY NIEMIECKI 
U MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

WAJRSZAWIA (tel. wł.) /WI dmilu wiezo- 
rajszym. Marszałek: (Piłsudski pnzyjął ma 
audjenceji attadhe wojskowego  Niemiec, 
gen. Schindlera. 

WICEMINISTER KOC JEDZIE 
DO PARYŻA 

WIAIRSZIAJWIA (tel. wł.) Jalk: się dowtia- 
dujemy, w (dniach majbliższych wyjeżdża 
do Paryża vice-minister Skarbu p. Adam 

PROTESTY WYBORCZE 

WARSZAWIA. '(tel. wł.) [W dniu wczo- 

rajszym Sąd Najwyższy rozpatrzył na po- 
siedzeniu niejawnem protest przeciwiko 
wyborom do Sejmu m okręgu Nr. 2 War- 
szajwa-powilat. Sąd Najwyższy postanowił 
nuzmać stronę formalną protestu za: właści- 
mą i przekazać protesti (do mozpatrzenia: me 
ryttorycznego mai posiedzeniu jawnem. 

KOSZTY UTRZYMANIA 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. (PAT. — Główny Urząd 
Statystyczny donosi, że komisja badamiia 
zmian kosztów utrzymania w Warszawie 
ma. posiedzeniu (dnia 8 bm. ustaliła, że w 
kwietniu br. w porównaniu z marcem br. 
koszty utnzymania rodziny pracowniiczej 
mznosty o 0,3 procent. 

POGRZEB PROF. GUBRYNOWICZA 

LWÓW. PAT. — Modły nad trumną 
profesora polonistyki, ezłomika Akademji 
Umiejętności, śp. dra Bronisława Gubryno 
wicza, odprawił ks. ancybiskup Teodoro- 
wiicz i ks. biskup Lisowski 'w asystencji 
licznego iduchowieństwia:. 

iPrzed kościołem (00. Bernardynów, 
skąd odbyło się wyprowadzenie zwłok, 
przemawiali: rektior Uniwersytetu war- 
szawskiego, prof. Ujejski, dziekan! wydz. 
human. tego uniwersytetu prof. Handels- 
mam, dalej prof, Chrzanowski imieniem A- 
kademji Umiejętności, przedstawiciel wy- 
działu human. umiwersytetu Jana Kalzi- 
mierza prof. Kowalski, prof. Kleiner, dr. 
Tyszkowski im. Tow. Przyj. Ossolineum. 

Zwłoki złożona ma aucie, którem prze- 
wiieziono trumnę do majątku modzinnego 
zmarłego w Zagórzu. 

HEBDA POKONAŁ HUGHANA 
HAGA. (PAT. — (W! poniedziałek odbył 

się w Hadze ostatni mecz wi ramach zajwo- 
„dów  (PiollstkaHiolamdja o puhar Davisa. 
Hebda odniósł zdecydowane zwycięstwo 
mad Hugihanem 6:3, 6:1, 6:3. Polak przez 
cały czas miiał zdecydowaną przewagę nad 
przeciwnikiem. Holender ograniczył się 
jedynie ido obnomy. Hiolandja zwycężyła w 
togėlaym stosunku 3:2. 

SAMOBÓJSTWO MISTRZYNI TENISU 
BERLIN. PAT. — Kilkakmotna mist- 

wzyni. Niemiec w: tenisie Niepach popełniła 
samobójstwo przez otrucie się. 

NIEMCY — EGIPT 5 : 0. 

BERLIN. PAT. — W! ostatnim dniu 
meczu 0 pubar Dawisa Niemey— Egipt, 
wozegramo dwie rewanżowe gry pojedyńcze 

Cramm pokonał Bagdaliego 6:2, 6:2, 
6:2. Nourney wygrał z Wahidem ipo cztera 
setowej walce 5:7, 8:6, 6:2, 9:3. W ogólnej 
punktacji mecz wygrały Niemcy 5:0 i za- 
kwalifikowały się do drugiej mumdy waz- 
grywek, gdzie spotkają sie > Holandija. 
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Gandhi znowu głoduje 
POONA PAT. — Gandhi rozpoczął dziś gło 

dówkę. Ani synowi jego, ani lekarzowi, ani 
przyjaciołom nie udało się odwieść Mahatmy 

od tego postanowienia. — Jest rzeczą prawdo- 
podobną, że Gandhi będzie wypuszczony dzi- 
siaj z więzienia. 

(POONIA. PAT. — Gandhi został zwol- 
mioniy z więzienia, 

W WIRZE STOLICY 
70-LETNIE KOZIOŁKI 

Właśnie odbywa się konkurs 

małość tańca i 

Mistinguett. 

Kilkanaście par ze stukilową panią Rapa- 
port po środku kręci się dobami całemi. Pani 
Rapaport straciła 3 kilo, więc z radości wyco- 
fała się, gdy odpocznie i podje, przybędzie jej 
6 kilo; inne pary kręcą się powoli, ospale, 
ledwo włócząc nogami — tak jak powinni, a 
nigdy nie tańczą, goście z Wesela w takt pi- 

  

na wytrzy- 

właśnie zjechała do Warszawy 

] szczenia Chochoła. 

Czemże jednak będzie 

ców — zapewne jakieś 70 

wyczynu Mistinguett: 50 lat! 

Że też Francuzi zawsze zadziwią Świat! 
Najtężsi kucharze, najlepsi mówcy, najpom y- 
słowsi potnografiści — zawsze, wszędzie ti 
spryciarze Francuzi. Ot i ta Mistinguett co za 
pomysł fenomenalny. 65 czy 70 lat, a prima- 
balerina, a fajta koziołki że Halama kw: 
z zazdrości, nogi ma jak żadna w Europejskiej 
ani na Nowym Świecie, wigor, dryg, ruch, że 
wszystkie nasze wedety — te Pogorz 
Mankiewiczówny, Antoszówny, to karawan 
ki w porównaniu. 

Turcy, popisują się swoim Aga Zufu, co 
to bez metryki liczy sobie 170 lat i z Napo- 
leonem pod piramidą rozmawiał. Ale Aga Zu- 
fu wygląda staro, nie ma zębów, rozumu, 5- 
ły, siedzi na fotelu i drzemie. Każdy staruszek 
potrafi to samo i każdy potrafi mieć 170 lat, 
jeśli zawieruszą się jego papiery. 

Kto potrafi mieć 65 lat i hasać rozebra- 
nym po scenie. Rozebranym! to wła- 
śnie najtrudniejsze, bo w Domu Kobiet widzie- 
liśmy aktorki w wieku Mistinguett — skrze- 
czały drżącemi głosami, a ludzie podziwia- 
li: — „takie stare a jeszcze grają!" Mistinguett 
pokazuje, że w wieku babci, a przy staranności 
potomstwa nawet prababki, można być girisą 
pierwszorzędną. 

W tym wieku nie można odnieść większe- 
go sukcesu. 

ZNAWCA, CO SAM SIEBIE OKPIŁ 

Stary antykwarjusz Ludwik Szrubarski u- 
ważał się za niebyle znawcę. Miał mnóstwo 

własnych rupieci, brał też w komis cudze dzie- 

ła sztuki. Biedna paniusia dała mu obraz nie- 

podpisany prosząc o szybką sprzedaż. — Mo- 

że 200 zł. się wydębi! — orzekł Szrubarski. 

Obraz leżał rok, półtora —- nie było ama- 
tora. Aż przyszedł rejent Szumański, zapalony 
zbieracz i we własnem mniemaniu super znaw 
ca. Rejent zobaczył obraz i krzyknął: — oho! 

Tak, tak istotnie! rzekł pan Szrubarski. 
Ależ to Goya, najprawdziwszy Goya pod 

słońcem. 

— Szkoda, że niepodpisany... 

— Ja panu mówię, że to obraz Goy'a, a ja 

nie mylę się nigdy. 

— Rzeczywiście, kto jak kto, ale pan się 
zna. 

— lle pan chce za ten obraz? 

— Gdyby był podpisany, sam pan wie — 

100.000 zł. jak nic, lecz że nie, to zadowolnię 

się 20.000. 

Rejent kupił bez długich ceregieli rad, że 
tak tanio, Szrubarski dał starej pani 300 zł. i 

cieszył się, że zarobił 19.700 zł. na obrazie, któ- 

ry uważał za paskudztwo. 

Szumański zawiózł obraz do Paryża by go 

tam sprzedać i zarobić kilkadziesiąt tysięcy. 

zeszli się znawcy, nie dyskutowali długo: 

— Dobry obraz, dobrze podchwycony stył 

Goy'i, ałe to nie jego pendzel, ten obraz wart 

jakieś 1000 — 1500 franków... 

Rejent w rozpaczy i wściekły. Oskarżył 

Szrubarskiego o oszustwo, żąda zwrotu 20 tys. 

zł. Sprawa już była parę razy w sądzie: Szru- 

barski wygrywa ją raz po razie, ostatnio zno- 

wu sąd oddalił pretensje rejenta wychodząc z 

założenia, iż antykwariusz nie wmawiał auten- 

tyczności Goy'i, a nadmierna cena nic nie zna- 

czy i wolno żądać nawet za oleodruk stu ty- 
sięcy, jeśli jakiś głupiec chce je dać. Cały po- 

mysł Goyowy wyszedł z głowy rejerenta, gdy- 
by zataił swe przekonanie, mógłby nabyć obraz 
za 200 zł. : 

— A jednak to najlepszy interes, jaki zro- 

biłem w życiu! — mówi Szrubarski wychodząc 

z sądu. Karol. 

wyczyn zwycięz- 

godzin — wobec 
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Małżeństwo księcia Wilhelma 
Pruskiego z panną de Salaviati 

W panującym domu Hohelzollernów zanosi 
się na nowe zawikłanie, ponieważ książę Wii- 
helm, wnuk b. cesarza Wilhelma II, zaręczyi 
się z panną de Salviati, która nie pochodzi z 
rodziny panujących, a więc nie jest „ebenbiir- 
tig"'. Stąd przeróżne wnioski, kombinacje, po- 
woływanie się na paragraiy, kto może, a kto 
nie może zasiadać na tronie pruskim, czy dzie- 
ci, zrodzone z panny de Salviati mogłyby, w 
danym razie, być uważane za dziedziców tronu 
BSE 

Z jednej strony powołują się niechętni te- 
mu związkowi, na prawo o następstwie tronu, 
z r. 1850, które mówi wyraźnie, że korona pru- 
ska nie może przypaść w udziale dzieciom spło 
dzonym w małżeństwie nie „ebenbiirtig”, czyli 
jeśli narzeczona nie pochodzi wprost z rodziny 
panującej, albo pozbawionej tronu. 

Natomiast zwolennicy małżeństwa wska- 
zują na zmienione obecnie prawo konstytucji, 
którego art. 109 wyraźnie znosi wszelkie przy- 
wileje, związane z urodzeniem panny młodej, 
z czego wynika, że potomstwo księcia Wiłhet- 
ma może dziedziczyć tron pruski. 

Wszyscy oczekują na głos rozstrzygający 
b. cesarza Wilhelma II, który jak dotąd, nie 
okazuje skłonności do ustępstw. Powoływanie 

się na przeszłość domu Hohenzollernów, do któ 
rego weszła, niedawno pani de Passewitz, mał- 
żonka ks. Oskara Pruskiego, nie jest obowią- 
zującem na cały dom patujący, ponieważ ksią- 
żę Oskar nie jest następcą tronu. Inna znów 
kwestja: książę Wilhelm będzie mógł w danym 
wypadku, zasiąść na tronie, ale dzieci, zrodzo- 
ne z panny de Sałviati nie będą miały tego pra- 
wa. Powodowałoby to dalsze komplikacje. 

Zaręczyny księcia Wilhelma odbyły się bez 
zezwolenia jego rodziny, a legitymiści twierdzą, 
że cesarz Wilhelm II, nie może się zgodzić na 
podobny związek. Sprawa jest w zawieszeniu. 
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TAURACJA-DANCING 
WILNONIEMIECKA 35, Tel. 871. 
zawiadamia Szanowną Klijentelę, że z dniem 1-go majar. b. zostsł 

Całkowicie zmieniony program artystyczny 
Todziennie od 'g. 10-ej do 3 ej w nocy dancing towarzyski 

„LAZAR“
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"Z SĄDÓW 
SPRAWA O POTAJEMNE GORZELNI- 

CTWO W MAJ. GRZYBY 

Onegdaj Sąd Okręgowy w. Wilnie 

rozpatrywał sprawę właściciela maj. Grzy- 
kim p. Czesława Ja- 

arżonego 0 potajem: * 
Sprawa powyż- 

jes) lem ciekawsza, jak dotychczas 
przeciwko oskarżonemu nie przemawiają 
żadne komkretne fakty, cały zaś akt 0s- 
karżenia cpiera się jedymie na poszlakach. 

„Gorzelnię* w doskonale  zakonspiro- 
wanej kryjówiee ujawniono w lesie, nale- 
żącym do (p. Jamuszewskiego. Miało to 

miejsee w! lipeu ub. r. Jednocześnie wraz 
z ujawmieniem „gorzelni* zostali przyła- 
pani. na gorącym uczynku pędzenia spiry- 

tusu parobek p. Januszewskiego Pawel 

Kimbor oraz drugi osobnik niejaki. Justyn 

Juraniec. 
Wiebee tego, że tak jedeni jak i drugi 

twierdzili iż działali z aamowy: właściciela 
majątku, wszczęte również zostało do- 

chodzenie przeciwiko p. Jamuszewskiemu. 
Badany w śledzitwie p. Januszewski do 

nie 

  

       
nuszewsikiego, Oi 

SZA 

inkryminowanego mu przestępstwa 

  

akt zemsty ze Strony wspomnianego pa- 

robka. 

Po raz pierwszy 
się o Sąd Okręgowy 

miesiącami. 

Zapadł jednak wówcas wyrok uniewin- 
niający p. Januszewskiego. Od wyroku 
tego apelował oskarżyciel publiczny. 
wobec czego «cała Sprawa po przejściu — 
rzez Sąd Najwyższy trafiła penownie do 
Wilna. 

Na wozorajszej rozprawie powołano 
cały szereg świadków, między 'innemi ze- 
znawali rówmież przed Sądem Juraniee i 
Kimber, którzy: tym razem swe pienwiot- 

ne zeznania obciążające właściciela ma- 
jątku cofnęli. 

W mymilku eałodziennega posiedzenia 
sąd ma wniosek obrońców oskarżonego — 
adwokatów IKulikowskiego i Jankowskie- 

go postanowił proces odroczyć do Sobo- 
ży. 

W terminie tym ma być powzięta przez 
sąd uchwała eo do potrzeby przeprowa- 
zenia wizji lokalnej w maj. Grzyby, któ- 
ry to projekt wysunęła obrona. 

   
ората 
kilu 

cała sprawa 
jeszcze przed 

Tylko do Nowaszyń- 
skiego 

Przed niedawnym czasem dzienniki za- 
mieściły wiadomość 0 zaginięciu 19-letniej 
<órki kupca z Wyszkowa — Klary Brzozó- 
wuniy. Rozpacz, naturalnie, stnoskanych ro- 
dziców: mie miała granie; policja, natural 
mie, wszczęła, bezowocne poszukiwania. Gdy 
wszystkie wysiłki zawiodły, nieszczęśliwy 
ojciec postanowił zwrócić się o pomoce do 
słynnego jasnowidza Ossowieckiego. Do- 
stać się do miego (było trudno, lecz wkońcu 
udąło się. Jasmowidz wpadł w. trans i mia? 
widzenie: gdzieś w małem miasteczku ma 
kresach widzi zaginioną Klarę, jak siedzi 
w biurze przy, maszynie. A biuro — mi to 
kancelarja sądowa, mi to inspektorat 
szkolmy. 

Przesadą byloby utrzymywać, że infor- 
macje jasnowidza są Ścisłe i pewne. Trze- 
ba zjeździć teraz wszystkie miasteczka na 
kmesaeh, w mich zaś odwiedzić wszystkie 
kancelarje sądcwe i inspektoraty, szkolne. 
Co to może kosztować! 

A przecie dałoby się odnaleźć Klarę 
tyliko za dwa złote, i to pod gwkrancją. 
"Trzeba przyjechać do Wiilna i udać się na 
ui. Piłsudskiego 57 m. 8. Mieszka tam 

SŁYNNY WRÓŻBIT 

Nowaszyński, 14-letny praktyki jasnowidz 
Wróży z kart, rąk, książek, listów i fo- 

tografji, Opowie dokładnie co było, co jest, 
co będzie, co myśli, zgadnie imiona i na- 
zwisła krewnych, znannych i kochannych. 
Udziela różne porady zakochanym, wszyst- 
ko opowie o szkodach, kradzieży, kto i 
gdzie, udziela rada chorym, interesach ca- 
łego życia, sądach, wyjazdach, ile lat i o- 
sób, rodziny, fach i charakter, 0 szczęściu 
į nieszczęściu. 

Leczy również bezpłatnie różne choro- 
by: głowy, Oczy, zęby, padaczki, święty 
Wcient, przelęknienie, poruszenie, podwja- 
"ja zlego wiatru, romatus, ciąży i inne 

_ choroby weneryczne. Przyjęcia od 7 ramo 
do 9 wieczór. Wilno Piłsudskiego 5% m. 8, 

1 Poco jeździć do Ossowieckiego, który u- 
j dziela mętnych wskazówek? Nowaszyński 

powie o zakochanych, kto i gdzie. Prócz 
_ tego. jeżeli stary Brzoza, dczoał porusze- 

) nia i przelękmienia, może się bezpłatnie 
wyleczyć też, 

Pruć poduszki 
Jest powieść sowiecka Ilfa i Pietrowa 

o „Dwimastu krzesłach*, W jednem z nich 
| stara burżujka w. czasie rewolucji ukryla 
bryłanty, W bałaganie rawplucyjnym 
krzesła się pogubiły, i zaczyna się pełne 
mzygód poszukiwanie ich po całej Rosji. 

O mały włos, i podobna historją mogła 
wydarzyć się w Małych Habach, pówiatu 
postawskiego. Dnia 27 kwietnia wójt tam- 

tejszej gminiy udał się do jednego z włoś- 
«ian, aby ściągnąć zeń grzywnę dwóch zł»- 
tych. Wiościanin odmówił zapłaty: mędza, 
przednówiek, kryzys — ani grosza w domu. 
"Wójt rozejrzał się po izbie: prócz kilku 

dA aaa zie godniejszego 
sekcwest: Za: . Jedną więc z mich 
pod pachę i do gminy. Po we. czasie 

_ dopędził go w: drodze zziajjany 1 zapłakany 
płatnik. Latającemi rękami wetknął mu 
dwa zlote, tylko dawaj poduszkę. 

I iu — jak mówi poetycko komunikat 
policyjny — mastąpił niespodziewany efek 
łowny epilog egzekucji. Właściciel podu- 
szki mozpruł ją w obecności włójta, a stwier 
dziwszy, że zaszyta w niej kwota 209 zło-   tych rubli: jest nienaruszona, spokojnie od- 

dali się ze swym skarbem do domu, Wójt 
3 Oczywista osłupiał i tam dalej. 
i Gdyby nie szybka! onjeńtacja ahlopa, 

który zapewne po wyjściu wójta, rzucił się 
„o prucia wszystkich pozostałych podu- 

1 Rzek, i gdyby w'.gminie znalazł się natych- 
miast nabywca zasekwest'owanej podusz- 

     

     

    

(eo w dzisiejszych warumkach wydaje 
nieprawdopodobne) — mogłaby si 

Wtórzyć sowiecka historja, waka tre: 
ewentualnie film polski mógłby, zna- 
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KOMUNIKAT STACJI METEORGLOU- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 8 MAJA 
Temperatura najwy +21. 

Temperatura najniższa: +11. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: spadek, potem wzrost ciśnie- 

nia. 

Uwagi: pochmurno, w południe 

deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.LIM.- 
na dzień dzisiejszy: 

Pogoda o zachmurzeniu zimiennem, z moż- 

liwością przełotnych deszczów, chłodniej, sła- 
be lub umiarkowane wiatry zimienne. W całym 

kraju słaba skłonność do burz. 

MIEJSKA 
— Nowe jezdnie. — Magistrat nie- 

odwołalnie w ciągu bieżącego miesiąca 
przystąpi do zmiany powierzchni jezdni 
na ul. Niemieckiej, zmieniając dotychcza 
sowy bruk na jezdnię z kostki kamiennej. 
Materjały dla nowej jezdni zostały wyko 
nane całkowicie z miejscowego kamienia 
i przez okolicznych kamieniarzy. Kost- 
ka jest obecnie zgrupowana w betonow- 
ni miejskiej. 

Jednocześnie z temi robotami podjęte 
zostaną na ul. Niemieckiej roboty chod- 
nikowe. J 

Dalszy program robėt przewiduje bu 

dowę jezdni z kostki betonowej na ul. 
Wileńskiej, na wzór już istniejącej na od 
cinku około gmachu magistratu. 

— Terminy podatkowe. — W dniu 1 maja 
upłynął termin wpłacania bez odsetek podatku 

miejskiego od urządzeń reklamowych (szyldów 

anonsów, reklam Świetlnych), od psów, za zu- 
życie bruków miejskich oraz państwowego i 
miejskiego podatków od gruntów rolnych. 

Dla uniknięcia egzekucji należy w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni wpłacić do kasy 
miejskiej należności względnie ułożyć się z wy 
działem podatkowym co do ratalnych wpłat 
podatków. 

— Ceny na chleb. — Starosta grodzki wi- 
leński podaje do ogólnej wiadomości, iż ceny 
chleba z dniem 10 bm. ustalił następujące: (za 
1 kg. w detalu): 

Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni — 35 
groszy; 

Chleb sitkowy żytni 50 proc. 30 groszy. 
Chleb razowy żytni — 25 gr. 
Winni' żądania lub pobierania cen wyż- 

szych od ustalonych będą w myśł obowiązują 
cych przepisów ustawowych karani aresztem 
do 6 tygodni lub grzywną do 3000 zł. 

— STARY KANAŁ PODZIEMNY NA 
PLACU KATEDRALNYM. Od kilku dni 
na odcinku pllacu Katedrainego, połeżonym 
między cukiennią Rudnickiego a ulicą Mo- 

stową trwają roboty ziemne nad budawą 
reparatora kanalizacyjnego, dzięki które- 
mu wody; deszczowe będą odprowadzane 
do mjętej tu 'w ramy starego kanału muro- 
wamego rzeczki jpodziemnej Koczergi W ten 
sposób odciążona zostamie od nadmiaru 
'wód właściwa sieć kanalizacyjna, oraz u- 
niknie się powstawania. zatorów mas wod- 
nych w krmatkach ściekowych na powierz- 
chni podczas wiiększych deszczów. Roboty 
te, prowadzone przez Włydział Wedociągów 
i Kanalizacji magistratu wileńskiego, po- 
trwają jeszcze parę tygodni. 

W tralkcie tych robót maimafiono ma 
resztki starego kanalu, powstanie którego 
rzeczoznawcy odnoszą do: wieku 17-tego, 
Szemokość ikamału wynosi około 1 metra, 
wysokość około półtora metra, grubość mu 
ru 50 cm. Cegła z której kanał zbudowamo 
mie jest jednolita; m dołu wielka (30x29 
em.), u góry (drobna i cienka (8X15 cm.) 
Do charaktenystycznych cech kam na- 

leży oparcie jego podstawty po obu stró- 
maich mia drewnianych bienwionach. Bier- 
'wioma: te ułożone po dwa z każdej strony 
wzdłuż obu ścian kanału, mimo wilgotnego 
grumtu i obfitości wód padskómnych, za- 
chowały się w doskonałym stanie i wyglą- 

a, tak, jakby je świeżo dopiero kładzio- 
(1) 

"SZKOLNĄ 
— Egzaminy wstępne do wszystkich klas 

gimnazjum i szkoły powszechnej Zgromadze- 
nia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie, 
ul. Piaskowa 3, rozpoczną się w terminie wio- 
sennym dnia 29 maja r.b. o godz. 8 rano i 
trwać będą do 3 czerwca r.b. 

„Zapisy przyjmuje i informacyj w sprawie 
przyjęć na rok szkolny 1933 — 34 w związku 
ze zmianą ustroju szkolnego udziela kancelarja 
szkoły codziennie w godzinach urzędowych od 
9 rano do 13 po poł. 

— Z Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek, dowiadujemy się, że Minas Wy- 
znan Religijnych i Oświecenia Publicznego u- 
poważniło je do ogłoszenia, że przedłuża ter- 
min składania do oceny rękopisów nowych pod 
ręczników szkolnych do dnia 30 maja r.b. Ten 
termin jest ostateczny. 

Zachód złońca g. 7,00 

    

    szą: 

  

TRUSKAWIEC ZDRÓJ — 
sezon już otwarty! 

Przed wyjazdem do Truskawca — pijcie!! 
Truskawiecką „NAFTUSIĘ* 

wiosennego czerpania — niezrównaną przy 
kamicy dróg moczowych, odtruwającą Orga- 
nizm, jak żadna woda mineralna na Świecie 
Cena zniżona zł. 1,80 za butelkę w całej 
Polsce do nabycia we wszystkich aptekach 

jach. 
Zarząd zdrojowy w Truskawc — 
„Naitusię“ w skrzyniach A 25 albo 30 butelek, lieząc po 2l. 1,80 za bu. 
telkę franco do Každej stacji kolejowej — 

za zaliczką 
STRIKE KITA TT ADA TATA ZSO CEO OO НОО Ора 

leść narodowy temat aktualny ma podo- 
Ibieństwo „Miljona* Renć Olaira. 

Nie stało się ani jedno ani drugie. Po- 
zostaje tylko nauka. dla sekwestratorów: 
przed zajęciem — pmć poduszki chlopom. 
(Pytanie tylko, czy dużo poduszek znajdą, 

М 
przelotny 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa  Lekar- 

skiego odbędzie się dnia 10 bm. o godz. 8-ej 

wieczorem w sali przy ” ul. Zamkowej nr 24 z 

następującym porządkiem dziennym: 28 

1) Dr Trzeciak: — Pokazy chorych i pre- 

paratów z oddz. chirurgicznego szpitala św. 

Jakóba; 
2) Dr Rywkind: — Pokaz chorego z ropo- 

wicą oczodołu pochodzenia nosowego.. Ё 

3) Dr. Sedlis: — Zagadnienie miedzypicio- 

wošci w šwietie badan biologicznych i klini- 

cznych (zakończenie). : 

4) Dr Achmatowicz i dr Frydman: — W 

sprawie ostrych schorzeń trzustki. ы 

O godz. 21 m. 15 odbędzie się wspólne po 

siedzenie Wil. T-wa Lek. z Polskiem  T-wer1 

Przyrodników im. Kopernika (oddz. wileński) 

z referatem prof. dra Hillera na temat „Bada- 

nia doświadczalne nad protoplazmą komórki 

zwierzęcej. я 

— środa Literacka o współczesnych Niem- 

czech. Jutro w Związku Literatów mówić bę- 

dzie doskonały krytyk, profesor Instytutu Eu- 

ropy Wschodniej Stanisław Baczyński, autor 

szeregu cennych studjów z zakresu literatury 

współczesnej. Tematem prelekcji będą „Pod- 

stawy i źródła hitleryzmu w kulturze Niemiec 

po wojnie'. zarówno temat, jak osoba świet- 

nego prelegenta wzbudzają duże zainteresowa- 

nie. Początek o godz. 8,30 przy ul. Ostrobram- 

skiej 9. Wstęp ua wprowadzonych gości 15215 

dla studentów 75 gr. 4 

— Wileńskie Towarzystwo  Fiłozoficzne. 

We środę dnia 10 maja r.b. odbędzie się o go- 

dzinie 8 wiecz. w lokalu Seminarjum Filozoficz 

nego Uniwersytetu 6-te posiedzenie Sekcji dy- 

daktycznej. Wstęp dla członków i wprowadzo 

nych gości. 
— 7 Towarzystwa Krajoznawczego. Wal- 

ne zebranie oddziału wileńskiego P. T. K., oraz 

Koła Miłośników Wilna i Wileńszczyzny od- 

będzie się we wtorek dnia 9 maja o godz. 17 

min. 30 w pierwszym terminie, o godz. 18 w 

drugim terminie w lokalu związku Zawodowe- 
go Literatów Polskich w Wilnie przy ul. Ostro- 

bramskiej 9. Porządek obrad: Sprawozdania 

Zarządów Komisji Rewizyjnej, oraz Delega- 

ta na Zjazd Ogólnopolski, wybór nowych 
władz, program działalności na rok bieżący. 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowni- 
ków Handłowych, Przem ch i Biuro- 
wych Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Wil 
nie ogłasza, że dnia 12 maja rb. o godz. 19,30 

(7,30) w lokalu przy ul. Mickiewicza nr 11 m. 
1 odbędzie się doroczne walne zebranie. — Ze 
względu na ważność spraw, obecność wszyst- 
kich członków jest konieczna. Porządek obrad 
jest do przejrzenia w lokalu Związku. 

— Że stowarzyszenia kobiet z wyższem 
wykształceniem. Dalszy ciąg cyklu wykładów 
odbędzie się w następujących terminach: 

1) 9 maja — dr. Bortkiewicz -Rodziewi- 
czowa: „Higiena włosów i skóry”, 2) 14 ma- 
ja — p. Ładzina — wiceprzewodnicząca za- 
rządu GŁ Zw. rań Domu: „Kobieta, jako czyn- 
nik ekonomiczny w rodzinie”. 3) 18 maja — 
p. Podolakowa, mag. fil.: „Wychowanie dziew- 
czynki“. 

Wykłady powyższe odbędą się w sali wy- 
kładowej U.5.B. Nr. 1 (główne wejście przy ul. 
Świętojańskiej) o godz. 6 'wiecz. Wstęp 50 gr. 
Dla członkiń Stowarzyszenia i Akademiczek 
wstęp bezpłatny. 

— Z Towarzystwa Nowoczesnego Wycho- 
wania. Dnia 12 maja o godz. 6-tej wieczór od- 
będzie się w lokalu szkoły „Świt* (M. Pohulan 
ka 8) zebranie sekcji eksperymentalnej na któ- 
rem p. W. Borowski wygłosi referat na temat: 
„Swobodna rozmowa jako forma pracy szkol- 
nej”. Wstęp wolny dla członków i gości. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 
11 maja w sali Towarzystwa Kredytowego (Ja- 
giellonska 14) o godz. 17.30 p. Wanda Ładzina 
z Warszawy, wygłosi odczyt p. t. „Co nam da- 
je Związek Pań womu”*. 

RÓŻNE 

— ODZNACZENIE KURATORA. Za- 
rządzeniem p. Prezydenta R. P. z dnia 28 
kwietnia 1933, kurator Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego p. Kazimienz Szelągowski zo0- 
Stal odznaczony kmzyżem niepodległości, 

— LTTWINI U KURATORA. Przed 
kilku daiami p. Kurator O. 8. Szelągowsjki 
rrzyjął delegację Litwinów wileńskich w 

osobach: prez, Staszysa, dyr. Sziksnisa i 
dyr. Pietrajszysa, Delegaci poruszyli spra- 
my związane z istnieniem gimnazjów li- 
tewskich w; Wilnie i Święcianach, Porusza 
me były kwestje posiadania przez szikoły 
prywatne statutów, języka wylkładowego i 
gwarancji utrzymania szkoly. 

KONFISKATA. Wezorajszy ma- 
kład „Dziennika Wileńskiego" uległ zaję- 
ciu za umieszczenie uchwały endeckiej o 
Zgromadzeniu Narodowem. 

— Wiec bojkotowy. — Na dzień 10 bm. ży 

dowski komitet bojkotowy zwołuje wiec. Wiec 
odbędzie się w jednej z większych sal wileń- 

skich i poświęcony będzie omówieniu sprawy 

bojkotu towarów niemieckich. 

Z ramienia komitetu wyznaczona zostala 
dla sprawdzania towarów sprowadzanych do 

Wilna z zagranicy komisja, gdyż jak stwier- 
dzono — towary pochodzenia niemieckiego nad 
chodzą drogą okólną. 

— ROZDAWNICTWO DRZEWIEK O- 
WOCOWYCH. Komitet opieki nad wsią 
"Adieńską zakończył już akcję rozdawnic- 
twa drzewek cwocowiych wśród niezamoż- 
nych rolników. Ogółem zostało rozdanych 
i zasadzonych pod kierownietwiem specjal- 
mych inistruktorów 17.000 drzewek. Dirzew- 
ka te rozdzielone zostały między powiaty 
"nileńskc-tmocki, święciański, oszmiański i 
brasławski, 

Akcja komitetu zmierzająca ido propa- 
gandy rozwoju ogrodnictwa na terenie wsi 
dawać zaczyna stale jpomyślniejsze wyniki, 
bawiem coraz większa ilość rolników, do- 
ceniając znaczenie ogrodów owocowych, 
usilnie je wiprowadza. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dzisiej. 

sza premjera. — Rozprawa Gorgonowej nie 
wzbudziła takiego zainteresowania, jak dzisiej - 
sza premjera w teatrze na Pohulance, osnuta 
na tle zagadkowego morderstwa, popełnionego 
w tajemniczym „pokoju na trzeciem* pod fata- 
listyczną cyfrą 17. 

Sensacyjna dzisiejsza sztuka p.t „Pokój na 
mię piętrze nr 17* Ludwika Zilahy, otrzy 

a naszej scenie doskonał, - 
styczną w osobach: и 

skiej, Pawłowskiej, Rychłowskiej, Szpakiewiczo 
wej, Trapszo, Zielińskiej, Bieleckiego, Borskie- 
go, Elwickiego, Grolickiego, Łodzińskiego, Pa- 
włowskiego, Skolimowskiego, "Tomaszewskiego, 
(reżyser sztuki) i Wasilewskiego. Ponadto bie 
rze udział szkoła dramatyczna. 

Nowe dekoracje — nowe kostjumy. 
Jutro we środę 10 maja po raz drugi „Po- 

kój na trzeciem piętrze nr 17“. 
— „Krėlewicz Feniks“ — W niedzielę 14 

maja o godz. 4 po poł. w teatrze na Pohulan- 
ce wystawiony zostanie po raz pierwszy w 
Polsce balet - pantomina w 5 obrazach p. t. 
„Królewicz Feniks". › 

Będzie to doroczny popis szkoły baletowej 
Muraszowej i C. Januszkowskiego. 

  

N. 

p.p. Detkowskiej - Jasiń- ay 
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GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Z DNIA 8 MAJA 
Ceny tranzakcyjne: — Żyto zbierane 19,50 

— 19,75 (słabsza); Gryka 20.00; mąka pszen 
na 0000 A luks. 58.50 — 57,50 (słabsza); — 
mąka żytnia 55 proc. — 32.00; żytnia 65 proc. 
— 27,00; sitkowa — 23.00; razowa — 22.50; 
razowa szatrowana — 24.00; otręby żytnie — 
10.50; otręby pszenne cienkie — 11.00; kasza 
gryczana 1-1 palona — 40.00; kasza perłowa- 
pęcak nr 2 — 29.00; perłowa nr 3 — 36.00; 
kasza owsiana — 54.00. 

Ceny orjentacyjne: — Pszenica zbierana— 
32.00 (słabsza); jęczmień na kaszę zbierany — 
18.00; owies zbierany — 14.00 do 14.50; otrę 
by jęczmienne — 10.00; kasza gryczana 1-2 
palona — 38.00; kasza gryczana 1-1 biała — 
38.00 — 40.00; siemię lniane 90 proc. — 37,50 
— 38.00; kadziel grodzieńska — b. l. sk. — 
216.50 za 1000 kg. f-co st. zał.; — 920,13 do 
941,78. Ogólny obrót w tonnach 234,5. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy M. 
Grabowskiej. — „Wesoła wdówka” po cenach 
najniższych od 30 gr. — Dla udostępnienia wi- 
dowisk muzycznych najszerszej publiczności te 
atr Lutnia wystawia dziś piękną operetkę Le- 
hara „Wesoła wdówka” po cenach najniższych 
od 30 gr. do 2,50 zł. 

— jJutrzejsza „Parada gwiazd" w Lutni.— 
Jutro we środę wystąpią w teatrze Lutnia raz 
jeden tylko najwybitniejsi polscy artyści filmo- 
wi i gwiazdy ekranu: Marja Bogda; Adam 
Brodzisz, Mieczysław Cybulski, Hanka Runo- 
wiecka, i Kazimierz Chrzanowski w wielkiej 
rewji w 16 obrazach, składającej się z przebo- 
jów stolicy pt. „Parada gwiazd*.— Reżyserja 
Walerego Jastrzębca. Zainteresowanie' publicz- 
ności olbrzymie. Bilety w kasie teatru Lutnia 
codziennie. 

— „Cnotliwa Zuzanna“ w Lutni. — Przygo 
towania do najbliższej premjery Świetnej ope- 
retki Gilberta ,Cnotliwą Zuzanna” dobiegają 
końca. Operetka ta otrzymała całkowicie nową 
wystawę według projektów J. Hawrylkiewicza. 
Obsadę tworzą najwybitniejsze siły zespołu:— 
Gabrielli, Dembowski, Szczawiński, Tatrzański, 
Wyrwicz - Wichrowski i inni. W roli Zuzanny 
wystąpi gościnnie znakomita śpiewaczka Mela 
Grabowska. Reżyserja spoczywa w rękach M. 
Tatrzańskiego. 
li-1.ZcyhePrzymd.ldP 

— Koncert Mikołaja Orłowa w Sali Konser- 
watorjum (Wielka 47) w niedzielę 14 bm. za- 
powiada Wileńskie Towarzystwo Filharmonicz- 
ne. Szczegóły w afiszach. 

— Cykl odczytów muzycznych organizowa- 
nych przez Radę Wil. Zrzeszeń Artystycznych 
(Ostrobramska 9). Dzisiaj wygłosi dr Szeligow 
ski odczyt o szkole Mannheimskiej i wiedeń- 
skiej, jaśmiejących nazwiskami Stamitza, Hay- 
dna, Mozarta i Beethovena. Odczyt ilustrują 
płyty. Początek 18,30 (6.30). Wstęp 99 gr. i 
75 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Wilk morski. 
HOLLYWOOD — Światła 

miasta, 

CASINIO — Miłość aktorka 
HELJOS — Jego Ekscelencja Subjekt 
PAN — Pieśń serca. 
ŚWIATOWIB — 10 proc. dla mnie, 
LUX — Sierżant X. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Uwaga na ogród Bernardyński. Po 0- 
grodzie Bernardyńskim w porze wieczorowej 

uwija się ostatnio jakichś trzech osobników, 

którzy podając się za funkcjonarjuszów policji 

napastują przechodzące kobiety, niezależnie od 

tego, czy znajdują się one w męskiem towarzy 

stwie. 
Onegdaj ofiarą zwyrodniałych napastników 

padła wychowanka jednego z gimnazjów wileń 

skich, którą pod pretekstem doprowadzenia do 

policji (za przebywanie w ogrodzie!!) zawle- 
czono na okoliczne wzgórza i zniewolono. 

Dziewczynka była w towarzystwie sztuba- 

ka, który został poprostu odpędzony od swej 

towarzyszki przez rzekomych wywiadowców. 

Na skutek zameldowania rodziców poszko- 

dowanej, policja wszczęła poszukiwania za 

sprawcami zbrodni. ' 

wielkiego 

  

Rabuś— 
ZUCHWAŁE NAJŚCIE NA MIESZKANI 

WILNO — Wczoraj około godziny 
11 rano do mieszkania administratora 
domu nr 13 przy ulicy Styczniowej pod 
czas nieobecności domiowników wdarł 
się przy pomocy wytrycha włamywacz, 

który przystąpił do plądrowania mieszka 
nia. 

W międzyczasie wróciła z miasta siu 
żąca administratora Eudokja Zacharyk, 
która widząc włamywacza, wszczęła a- 
larm. 

Przyłapany złodziej, obawiając się, że 
na krzyk służącej ktoś może przybyć — 
usiłował ją unieszkodliwić. Rzucił się 
więc na nią, odciągnął od okna, przy któ 
rem stała i obaliwszy na ziemię, począł 
dusić. 

Zacharyk nawpół przyduszona, ostat- 
kiem sił schwyciła napastnika za rękę i 

dusiciel 
E PRZY ULICY STYCZNIOWEJ. — 

wpiła się silnie paznokciami w ciało. W 
chwilę potem do mieszkania wpadł do- 
zorca wraz z iem, którzy dusi- 
ciela obezwładnili i oddali w ręce przy- 
byłego policjanta. 

W komisarjacie okazało się, że uję- 
tym włamywaczem jest Zenon Szykan, z 
ul. Łokieć, ongiś szewc, obecnie zaś wia 
mywacz — o czem świadczyła cała ko- 
lekcja instrumentów złodziejskich, znałe- 
zionych przy nim. 

W czasie alarmu wszczętego przez 
Zacharykównę i dozorcę, ktoś nieznany 
strzelił na podwórku z rewolweru, co je 
szcze bardziej zwiększyło panikę, bo - 
wiem przypuszczano, że to bandyci po 
zamknięciu się w mieszkaniu postanowili 
strzałami nie dopuścić nikogo do siebie. 

—-000— 

W obawie przed więzieniem 
WILNO. — We wsi Żemojtele gminy €j- 

szyskiej we własnej stodole pozbawił się życia 
mieszkaniec tej wsi Józef Bochwicz, tat 43, — 
wbijając sobie nóż kuchenny w gardło. Powo- 

Чет samobójstwa była obawa przed 6-miesię- 
cznem wi które go czekało za zadanie 
ciężkiego uszkodzenia ciała swemu bratu. 

Podpalenie czy wypadek 
LIDA. — Pełniący służbę post. Ržany Wa- 

lenty z komisarjatu policji państwowej w Li- 
dzie spostrzegł w dniu 4 maja przed północą 
że ze sklepu czapek = Bedzowskiego Tewela, 
przy ul. Rynek 10 w Lidzie przez szpary we 
drzwiach i oknach wydobywa się dym. Po- 
sterunkowy chciał dostać się do sklepu, — 

stwierdził jednak, że drzwi są zamknięte na 
klucz, Gdy wreszcie udało mu się przy pomo- 
cy kilku innych osób drzwi otworzyć, okazało 
się, że wewnątrz paliła się drewniana ściana 
oraz czapki i pudełka. 

Ogień z łatwością stłumiono, gdyż nie zdo- 
łał się jeszcze rozszerzyć z większą siłą. Po 
bliższem badaniu sklepu 2 na ziemii 
drewniane pudełko, wypełnione żarzącemi się 
węglami. Obok leżała butełka, nie przewrócona К 
zakorkowana, w której było około pół litra ben 
zyny. Wskazywałoby to, że pożar powstał z 
podpalenia. Przed pożarem tego samego dnia 
o godzinie 7,15 Bedzowski wyjechał do Wil- 
na. 

Wszczęto dochodzenia dła ustałenia okoli- 
czuości tego wypadku. 

Zabójstwe z zemsty 
WILNO. — W dniu 7 bm. o godz. 10 miesz 

kaniec wsi Carackowszczyzna gminy hołszań- 
skiej, na ulicy tejże wsi wystrzałem z rewolwe 

  

— SAMOCHÓD WPADŁ NA RO- 
WERZYSTĘ. — Wczoraj w godzinach 
obiadowych w pobliżu mostu Zielonego 
wydarzył się wypadek, którego ofiara 
padł rowerzysta o nieznanem narazie na 
zwisku. Od strony ulicy Wileńskiej w 
kierunku Śnipiszek jechało auto ciężaro- 
we. W tym samym czasie z przeciwnej 
strony nadjechał na rowerze jakiś młody 
mężczyzna. Rowerzysta mijając samo- 
chód, zaczepił o skrzydło i wpadł ca- 
łym impetem pod koła ciężarówki.. 

Rannego z poważnemi obrażeniami 
głowy i całego ciała po nałożeniu opa- 
trunku odwieziono do szpitala św. Jakó- 
ba. Stan jego budzi obawy. 

— Złośliwy koń. — Koń dorożkarza Pejsa 
cha Bekszewa (ul. Szkołna 3) kopnął swego pa 
na tak fatalnie, że dorożkarza odwieziono w 
stanie ciężkim do szpitala Żydowskiego. 

— Przejechany przez dorożkę. — Dorożka 
Chenocha Szklara (Archanielska 40) najechała 
na rogu Gdańskiej i Portowej na przechodzą 
cego przez jezdnię Bronisława Wojnicza (Ży- 
dowska 9). Doznał on lekkich obrażeń. 

— BÓJKA NA WIELKIEJ. — W niedzielę 
wieczorem wśród inętów społecznych wywiąza 

ła się na ulicy Wielkiej bójka, podczas której 
zostło poszwankowanych kamieniami dwóch 
przechodniów - uczniów. Jeden z nich otrzymał 
dotkliwy cios kamieniem w głowę i został o- 
patrzony przez pogotowie ratunkowe. 

żu:Żabii Woś й Alfonsa, niieszkań 

tej samej wsi 

EN S TE TOO TEST TIT VS EREŚSZRZCYNAIE 

— Kradzieże. — Wyroby masarskie warto 
ści 500 zł. skradziono ze sklepu M. Frajnero- 
wej przy ulicy Wiłkomierskiej 125. Kradzież 
miała miejsce w nocy z 6 na 7. maja. Złodzie- 
je uprzednio wyłamali okiennicę. 

— Rewolwer wartości 40 zł. skradziono z 
mieszkania jochela Tejszofa, mieszkańca maj. 
Puszkarnia. Rewołwer zabrał robotnik Markow 
ski Jan z Mickun. 

— Fałszywa moneta. — Fałszywą monetę 
50-groszową ujawnił III komisarjat policji pań 
stwowej u Michała Korwena (Antokolska 64). 
Monetę zakwestjenowano). 

WILNO — TROKI 
\ 

— POŻAR LASU. — Na terenie powiatu 

wiłeńsko - trockiego wybuchł pożar lasu na 
obszarze nadłeśnictwa Pożar był 
przyziemny. Opaliło około 1.5 ha lasu. O- 
gień śrwał od godz 840 do 11,30. Ugasiła go 

7 MOLODECZNO 
— ZABITY W BojCE. We wsi Wierzbow- 

ziemi 

niebawem zmarł, 
— ROZSZARPANY PRZEZ POCISK. Mie 

szkaniec wsi Sabinki Mickiewicz Józef znalazł 
pocisk artyleryjski, pochodzący z czasów woj- 
ny. Wskutek nieostrożnych  manipułacyj, po- 
cisk w pewnej chwili eksplodowal, zabijając 
Mickiewicza na miejscu. 

Młodociani komuniści na ławie oskarżenych 
PROCES O WYBICIE SZYB W REDAKCJI „SŁOWA . 

Wezoraj ławę oskarżonych przed Są- 
dem Okręgowym zaijęli czterej młodzi mie- 

szikańcy Wilna: 25-letni Włodzimierz Dry 

go, Zl-letni Michał Kuncewiiez, 17-letni 
Ajzik Gordon oraz brat Drygi 16-letni 

Włodzimierz, 
Wszyscy byli oskarżeni o działalność 

antypaństwową,. dylktowaną przynależnoś- 
cią do IPartji Kicmunistycznej. Komumiści 
«i byli jednak dziwni, w właściwie dziwne- 
mi były dokonane przez nich «wyczyny an- 
typaństw'owe. 

00 ZROBILI. 
W! myśl aktu oskarżenia, poza przyna- 

leżnością do wmwywmotawej organizacji (za 
wyjątkiem młodego Drygi), mieli oni do- 
Копаё 60 następuje: 

1) Wybicia szyb w 1-szym komisarja- 
cie PP, P) powtórzenie tego „eksperymen- 
tu“ ma 3 szybach w lokalu Starostwa Grodz 
kiego, 3) wybicia szyb w. Kuratorjum 
Szkolnem, 4) wzdemolowania dmukami 
„Skurymja”, gdzie dmukuje się gazeta ro- 
syjskiej emigracji „Nasze Wiremia", 5) zor 
ganizowanie na: Belmoncie wiecu komunis- 
tycznego z młodzieżą szkolną, przeważnie 
z gimnazjum bialoruskiego, oraz cały sze- 

pień komunistycznych, 

„ŻAL do „SŁOWA*, 
Przypieczętowaniem „działalmości* о- 

wej czwórki miało jednak być wybicie szyb 
w Redakcji „Słowa” który to wypadek jak 
przypominają sobie masi: czytelnicy, miał 
miejsce wieczorem dnia 30 lipca ub, roku. 
Kamienie, które znaleziono wówczas w iwi- 
trynie okna redakcji „Słowa”, były owi- 
nięte w papier. Papier ów zawierał jednak 
następującą treść: „W! imieniu Komunis- 
tycznej Partji i Komaumistycznego Związku 

Młodzieży i i redakcję „Sło- 
", że 0 dle będziecie prowadzili! hece prze 

eiwiko Związkowi Radzieckiemu i prowo- 
kowali Czerwoną |Pomoc przez jakieś spra- 
wozdamia, będziecie za bo odpowiedzialni, 
zareagujemy wtedy ostrzej. Musicie się 
strzec". K. P. i KZM, Wilno 29 lipea 1932 

r. IP. S. Oo było w redakcji „Nasze Wre- 
mia“, odbędzie się iu was. 

Wszystkie te wypadki 
aw moliu. 

cja pomimo wytężonej pracy 
dłuższy, jednak czas mie mogła A ca 
tmop właściwych sjrawieów. Młodociani ko 
muniści byli: bezczelni, lecz trzeba: im przy 
zmać, działali sprytnie, 

miały miejsce 

POCZĄTEK KOŃCA. 

Wszystko atoli ma: swój koniec. Koń- 
cem takim wywrotowej działalności mie- 
uchwyłtnych marazie  caztonkėow Komunis- 
tycznej (Pantji: było aresztowanie Włodzi- 

mierza Drygi. Po nim zajął miezadługo 

miejsce wi celi więzienia łukiskiego Mi- 
chał Kumcewicz i wreszcie trzeci miebez- 
pieczny działacz komunistyczny: pomimo 
młodego wieku, Gordon. Młodszego Drygę 
zwolniono do rozprawy jedynie na: skutek 
jego znikomego zaangażowania się w ogól- 
nej działałmości, prowadzonej przez wyżej 
wspomniane trio, 

WIOZORAJSZA ROZPRAWA, 

Na wezorajszej wozprawiie broniti oskar 

żomych adw. Zasztowt-Sukiennicka oraz a- 
plikanei adwokacey Chill ; Barańczuk. 

Przewodniczył rozprawie sędzia Orlie- 
Iki w towarzystwie sędziów. Limanowskie- 
go i Draca. 

Fotel oskarżyciela publicznego zajął 
podprokuratoc Piotnowski. 

Rozprawa: trwała do późnego iwieczora. 
Ziožylo sie na to mnóstwo materjału dowo 
dowego, a przedewszystkiem przesłuchiwa- 
mia aż 30 świadków. 

Przysłuchiwała się ich zeznaniom za- 
legająca salę publiczność. A zeznania nie- 
których świadków były rzeczywliście cie- 
kawe, 

Barwnie zeznawał szczególnie przed 
sądem świadek Aleksander Wienzchnieki. 

PRZED KURATORJUM. 

Zezmamia: jego dotyczyły, zajścia: przed 
Kuratorjum. Wierzchnicki usiłował wów- 
czas zatrzymać jakiegoś żydzialka, który 
zawiesił ma drutach transparent. Chłopak 
się wyrywał i krzyczał, pomimo to. nie u- 
szedłby kary, gdyby nie magła interwemeja 
jakiegoś osobnika, Osobnik ów oswobodził 

żydziaka i zaczął szamotać się z Wierch- 
nickim. Gdy ostatni jednak usiłował go 
przytrzymać, uderzył go laską w usta, wy- 
bijająe dwa zęby. 

Tych dwóch zębów. świadek mie mógł 
oczywiście zapomnieć wczoraj. Zezmając 
spoglądał często ma oskarżonego Włodzi- 
mierza. Drygę, a wi oczach jego nietnudno 
było odczytać, jakiego rodzaju uczucia ży- 
"wii dla, sprawey swego iokaleczenia. 

IEX-KOMUNISTA, Z WIĘZIENIA. 

Doprowadzony: z więzienia niejaki Her 
man, mówił o działalności komunistycznej 

oskarżonych. Zeznania tego świadka wy- 
padły majbandziej druzgocąco dła tych о- 
statnich. 

Był ich kolegą partyjnym, leca obecnie 
odsiadując już kanę za komunizm, mie osz- 

dowych dałoby się sprecyzowiać jedno. 
Ruch komunistyczny, którego poszeze- 

gólnemi tylko przejawami były podane 
wyżej wystąpienia, był ruchem ściśle pla- 
mowym, Użyto do niego młodzieży. Wszy- 
sey oskarżeni są bądź absolwemtami pew- 
mych zakładów średnich w Wiillnie, bądź 
też wyrzuconymi z tych zakładów: ucznia- 
mi. 

Młodzież brała udział w masówikach i 
wybijałą szyby. Była jednak mapół, a w 
niektórych wypadkach, zupełnie nieuświs- 
domioną masą. Działali głównie prowody- 
rzy i ei umieli ma nią wpływać, Akcja wy- 
bijania szyb w redakcjach miała: stanowić 
zemstę za ujawnienie przez te pisma roz- 
kładu ideowo-moralnego jaki zapanował 
w tomie Partji Komunistycznej na terenie 
Wilma. 

Prokurator Piotrowski w swem prze- 
mówieniu zaznaczył, że majbardziej jas- 

krawie i bezwzględnie tę gangrenę komu- 
mistyczną podało w swoim czasie do pub- 
licznej wiadomości „Słowio”. 

) Chodziło o nadużycia pieniężne, popeł- 
mione w: łonie partji przez jej czołowych 
pnowodyrów. Redakcję też tego pisma 
Spotkala „kara“, uzupemiona groźbą dal- 
szych represyj. 

Bezpośrednio (po mowie prokuratora 
zabrali głos obrońcy. Zadanie ich było tem 
trudniejsze, im 'wfięcej musieli 
argumentów oskarżyciela publicznego. — 
A argumentów tych było dużo, każdy zaś 
z nich stanowił dostateczną całość do wy- 
dania wymoktu skazującego. 

Żaden z oskarżonych do inkryminowa- 
nego mu przestępstwa mie przyznał się. 

WYROK. 

O godz. 9-tej wieczorem sąd udał się 
na naradę, poczem został odczytany: wyrok 

Mocą tego wyroku wszyscy oskarżeni, 
za, wyjątkiem Mikołaja Drygi, zostali ska- 
zani po 6 lat więzienia każdy, oraz po- 
zbawienie praw obywatelskich przeci 
aan ZY aił



  

    

Zawodnicy ruszyli ze startu. Zwycięzca indywidualny dr. W. Sidorowicz 
wysunął się odrazu na czoło. 

  

WAŁNE ZEBRANIE KLUBU SPORTOWEGO ZRZESZENIA MŁODZIEŻY 

RZEMIEŚLNICZEJ 
W dniu 4 maja rb. w lokalu Zrzeszenia od 

było się walne zebranie roczne Klubu Sporto- 
wego Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej i 
Przemysłowej w Wilnie. przy udziale iicznie 
zgromadzonych członków i delegata zarządu 
centralnego p. A. Anforowicza. 

Na przewodniczącego powołano p. Rudomi- 
no jednogłośnie. 

Przyjęto do wiadomości 
działalności zarządu 

sprawozdanie z 
Klubu, którą zreferował 

   
— POWRÓT P. WOJEWODY -ŚWi- 

DERSKIEGO Z WARSZAWY. W dniu 7 

maja powrócił z Warszawy, gdzie bawił w 

sprawach służbowych, wojewoda nowogr. 

St. Świderski. 
— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. 

W dniu 8 maja p. wojewoda przyjął p. 
Ohołowieckiego z Horodziei w sprawie ze- 

zwolenia ma wyrąb lasu, oraz'p. Dameyko. 
— Z ŻYCIA MAHOMETAN W NOWO 

GRÓDKU. — W dniu 6 maja br. w Niowo- 

gródku, odbyło się zebranie członków miej 

seowiej parafji mahometańskiej. Przewod- 

miczyi p. Aleksander Miurza-Murziaz. Po 0- 
mówieniu spraw gospodarczych parafji, 
zebranie powolało radę gospodarczą, w 
składzie pp.: A. Murzy-Murzicza, Mustafa 
Szachidewicza ioraz Miśkiewicza: Ibrahima 

sekretarza Zw. Kult.-Ośw. Tatarów w No- 

wogródkm. 
— OFIARA „SZKOŁY KINEMATO- 

GRIAFTCZNEJ*. — W dniu 6 maja w mia- 
steczku Niechniewłicze jpow. mowogródzkie 
go, usiłował pozbawić się życia wystrza- 
łem z pistoletu 21 letni Paweł Chutior. Ku- 
la przeszyła piersi niedoszłego samobójcy 
w okolicy serca. (Po udzieleniu pierwszej 
pcmocy denat został adwieziony (do szpi- 
tala powiatowego wi Nowogródku, 

Przyczyną targniięcia się na życie Chu- 
tora, jak się następnie okazało, było stano- 

wisko ojea miedosziego samobójcy, *m spra- 
wie kursów kimematograficznych, ma któ- 
re stary Chutor mie chciał synowi. udzielić 
potmzebniych śnodków materjalnych. Roz- 
egzaltowamy młodzieniec otrzymał bowiem 
w tych dniach zawiadomienie z Warszawy 
od jakiejś „szkoły”* kinematograficznej, o 
przyjęciu go ma, kursa. 

Nie. tak (dawno, sprawa takich „szkół 
kimematograficzmych* byla przedmiotem 

dyskusji na łamach prasy, gdyż okazało 
się w wielu wypadkach, że szkoły takie są 
mieczem 'więcej, jak pospolitemi aferami о- 
szukańczemi, 

Dotąd naiwni zazwyczaj tracili nieraz 
ostatnie gmosze na rzecz ciemnych aferzy- 
stów. [Wypadek z Chutorem świadczy, że 
rozegzaltowama młodzież płaci nieraz ży- 
ciem. 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
: Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWEJ 

POD TWOJA OBRONĘ 
rol. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 

ski, Lindori i PO seans, o godz. 
, 8, „15. 

Wstęp od 50 gr. 
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WANDA N. DOBACZEWSKA. 

   

prezes p. Ławrynowicz S. większością głósów. 

Uchwalono plan pracy i pieliminarz budżł 

towy na rok 1933, oraz wybrano nowy zarzą? 

na czele z p. Szumańskim Tadeuszem. 

Na zakończenie obrad zabrał głos delegat 
p. A. Anforowicz, — wyrażając nowoobrane- 

mu zarządowi życzenia pomyślnej pracy nad 

podniesieniem życia sportowego śród młodzieży 

rzemiešlnicz; 

grodźięhyka 
POSIEDZENIE PKFIPB, W dniu 10 

bm. o godz. 19,30 w lokalu magistratu od- 

będzie się posiedzenie Wydziału Wykonaw 

czego Komitetu Powiatowego Funduszu 

„Pomocy Bezrobotnym. 
— MORDERSTWO. [W mocy na 7 bm, 

we wsi Byczkach gm. homnickiej, została 

zamordowana przez swego męża Jadwiga 

Kowalewska. Piotr Kowalewpki (dokonał 

morderstwa rzez  poderżmięcie gand- 
la brzytwą, a symulując rzekomy napad 
ze strony swej żony, poderżnął sobie rów- 

nież gardło. Trupa Jadwigi Kowałlewskiej 
zabezpieczono ma miejscu, zaś Piotra Ko- 
wale wskiego w 'stamie beznadziejnym prze 
wieziono do szpitala sejmikowego w. Gro- 
dnie, Kowalewski dokonał podobnego mor 

derstwa poraz drugi, gdyż w swoim czasie 
zamordował swą pierw»iszą żenę, za co był 

karany 4-letmiem więzieniem. 
W dniu 8 bm. Kowalewski zmarł, 
— (POŻAR. W dniu 6 bm, o godz. 18,30 

w domu  Cicieszko Łukasza, mieszkańca 
wsi Suchowlany gm. Skidel, wybuchł po- 
żar, skutkiem czego spalił się dem miesz- 
kallny wraz z komorą. Straty sięgają okoła 
2000 zł. Przyczyna pożaru narazie nie usta 

lona, 
— USIŁOWANIE ZABÓJSTWA. — 

(W! dniu 7 bm. Wiśniewski Amitoni, zam, 

przy ul. Próżnej 8, ma tle porachunkówi ma 
tkowych stirzelił z rewolweru do szwagra 

swego, lecz chybił, Wiśniewskiego aresz- 
towamo. z 

DZIEWCZYNKA ZOSTAWI 
NA PL. BATOREGO.  Sienkiewiczówna: 
Wiktorja, mieszkanka Sopockin, pozosta- 
wiła w dniu 6 bm. na płacu Batorego dziew 
czymikę lat 8, nazwiskiem Straciczuk Kry- 
stynę, którą zaopiekował się II komisarjat 

— DZIECKO POD KOŁAMI WOZU, 
W dmiu wczorajszym przejechany. został 
przez wóz browamu Heracego Hellera Icek 
Dyszkim, który doznał złamamia lewej 
mogi. 

— KRADZIEŻE. iPosterunek PP. w. Je- 
ziorach zatrzymał w dniu 5 bm. Rozbińską 
Kazimierę, Buraczyko Jerzego, Wilczewską 
Józefę i Gibnera Dominika, podejrzanych 
o kradzież, Wymienieni odstawieni zostali 
do Sądu Grodzkiego w Grodnie, celem za- 
stosowania środka zapobiegawczego. 

— TEATR MIEJSKI.  Dmia 9 maja 
3-alktowa farsa „Zwatrjowany automobili- 
Sta“ w reż, dyr. Opalińskiego, 

MW przygotowaniu pod reż. dyr. Krokow 
skiego najnowsza sztuka polskiego reper- 
tuaru Marji Jasnoszewskiej  (Pawlikow- 
skiej) w 3 aktach „Egipska pszenica”, w 
której (poraz pierwiszy wystąpi nowozaan- 
gažowana p Klara Sarmecka. 

— MISTRZOSTWIA Wi GRACH SPOR 
TDOWYCH. Rozpoczęte zostały mistrzostwa 
miasta w grach sportowych. W pienwszym 

      

    

15) 

Zwycięstwo Józefa Żełądzia 
Aż przystanęli pod wysoką olszyną, 

z dzwońcem na samym wierzchołku. Ka- 
zia była tak blisko, rozgrzana szczęściem 
i słońcem, tak bardzo podobna do wios 
ny. Józek ani wiedział, kiedy objął jej 
wątłe ramiona, przygarnął i pocałował 
w same usta. Przypadła mu do piersi, 
trzepocąc się jak schwytany ptak, i za- 
raz wywinęła się z iamion, odsunęła o 
parę kroków, bledziutka, ciężko oddycha 
jąca, niby po trudnym skoku. 

Józek Żołądź spojrzał na promienny 
wyraz jej twarzyczki i nagle, Bóg jeden 
wie dlaczego, stanęła mu w myślach Zo- 
nia Wołłowiczówna. » 

Zapewne przyjechała, nie zastała go, 
i myśli teraz o nim... Może gniewa się, 
może jest tylko smutna? 

Spochmurniał i odsunął się od Kazi. 
Przesunął ręką po czole i powiedział 
prawie szorstko: 

— Wracamy. Już muszę jechać. 
Zdumiona zupełnie niespodziewaną 

           
Wydawca: Stanisław 

oschłością Jóżkowego głosu, Kazia poczu 
ła mroźny chłód w sercu. Czyżby komen 
dant, cudny i niedosiężny, zniżył się do 
niej tylko poto, by zaraz odskoczyć w 
górę, bardzo wysoko, jak czerwony ba- 
lonik, co się wymyka spragnionym rę - 
kom dziecka... Tak przecie nie może być 
i ona na to nie pozwoli! Podniosła na 
niego wyłękłe oczy: 

— Pan się o coś pogniewał? ja do- 
prawdy nie wiem, o co? Ja nie chciałam.. 

— Nie pogniewałem się, panno Ka- 
ziu, o cóżby? To raczej pani mogłaby 
się obrazić, i ja bardzo przepraszam Pro 
szę się rozchmurzyć, cóż stało się tak złe 
go? To słońce winno i wiosna. 

Kazia $puściła głowę. Te nieoczekiwa 
ne 'przeprosiny były właśnie najcięższą 
obrazą. Za cóż on przepraszał? Przecie 
pocałunek, złożony na ustach porządnej 
panienki był wyznaniem miłości i zobo 
wiązaniem na przyszłość. Tak zawsze 
twierdziła babcia, która zna świat i wie 

dniu mistrzostw. rozegrano dwa spotkania @ 
w piłee siatkowej, których 'wymiki były na 
stępujące: 81 pp. — 2 dyw. przeciwlotniczy 
15:11, 15:11; „Oresovia* — 81 pp. 15:u. 
15:6. 

— DZIEŃ PZPN W GRODNIE. Dnia 
7 maja, tj. w dzień Polskiego Zwigzku Pił- 
ki Nożmej rozegrano tu mecz między dru- 
żyną 76 pp. a Makabi. Mecz zakończył się 

myinikiem 3:1 (T:0) ma korzyść wojsko- 

mych. 

— ULICZNY BIEG KOLARSKI. 
W: dniu 14 bm. sekcja kolarska KS „Cre- 
sovia“ organizuje uliczny bieg kolarski na 

dystansie 10 km. Zapisy przyjmuje sekire- 
tarjat klubu. 

  

— WALNE ZGROMADZENIE POWIATO- 
WEGO KOMITETU LOPP. — W dniu 7 ma- 
ja w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się 
walne zgromadzenie delegatów Powiatowego 
Komitetu LOPP. 

Zebranie zagaił prezes inż. Layman, propo- 
nując wybór przewodniczącego w osobie p. 
burmistrza Jarmulskiego, wybór którego jedno 
głośnie przyjęto. 

Po odczytaniu protokułu poprzedniego zgro- 
madzenia, sprawozdanie rzeczowe i kasowe 
przedłożył sekretarz p. Głąbik, sprawozdanie 
komisji rewizyjnej p. dyr. Jasinowski. Ze spra- 
wozdania wynika, że chociaż rok był bardzo 
trudny, jednak Komitet działał sprawnie, gdyż 
przeprowadził kursa OPG i OPL, drużyny 
OPG podczas prób w roku ubiegłym sprawiły 
się dobrze, nowych członków przybyło około 
200. Preliminarz budżetowy. wykonano w 
dwóch trzecich, gdyż preliminowano 16.000 zł. 
— a dochód wyniósł tylko 12.000 zł. Sprawo- 
zdania po dyskusji przyjęto do zatwierdzającej 
wiadomości i udzielono ustępującemu zarzą- 
dowi absolutorjum. 

Inż. Laymana, sekretarza Głąbika i  człon- 
ka zarządu dr Jasinowskiego ponownie wybra- 
no do zarządu: 

Komisję rewizyjną zatwierdzono w poprzed- 
nim składzie, mianowicie weszli Czyżewski, Ja 
sinowski i Kuntz. 

W wolnych wnioskach pan starosta omówił 
sprawy Tygodnia Lotniczego, wzywając do in 
tensywniejszej pracy. 

— PRZED TYGODNIEM LOPP. — W dn. 
6 maja w sali magistratu pod przewodnict- 
twem p. burmistrza |armulskiego odbyło się or 
ganizacyjne zebranie Obchodu Tygodnia Lotni- 
czego. 

Że względu na to, że w dniu 14 maja zbie 
ga się aż 3 uroczystości t. j. Tydzień Lotniczy, 
Święto Pracy KPW i zjazd Wojewódzkiej Fe 
deracji— przeto program ten ściśle dostosowa 
no do tych uroczystości. 

Ustalony program wygląda jak następuje: 
13 maja — capstrzyki. 

14 maja o godz. 9 — nabożeństwa we wszy 
stkich świątyniach, o godz. 10 — defilada, o 
godz. 1l — poświęcenie boiska KPW, a o g. 
13 — rozpoczęcie zjazdu Federacji. O godz. 
16 — zabawa ludowa. 

18 maja o godz. 19 — na placu Straży Po 
żarnej akademja pokazowa i 21 maja — wyś 
cigi konne i dancing w parku miejskim, zrana 
tegoż dnia manewry strażackie. 

— ZABÓJSTWO. — W dniu 6 maja o go- 
dzinie 2 (w nocy) na gorącym uczynku kra- 
dzieży koniczyny ze stodoły Mikołaja Tupal- 
skiego ze wsi Wolna został zatrzymany przez 
właściciela Michał Karawski, mieszkaniec tejże 
wsi. W czasie zatrzymania pomiędzy Tupal- 
skim a Karawskim wynikła bójka, w czasie któ 
rej Tupalski z synem pobili tak dotkliwie Ka- 
rawskiego, że ten odwieziony do domu przed 
przybyciem lekarza zmarł. Tupalskich zatrzy- 
mano. 

rtotjdcka 
— QObchód 3-go Maja. Tegoroczne święto 

3-go maja wypadło szczególnie uroczyście. 2-go 
maja wieczorem odbył się po rzęsišcie ilumino- 
wanych ulicacn capstrzyk przy dźwiękach kil- 
ku miejscowych orkiestr. 3-go maja o godz. 10 
odprawił ks. Duda-Uziewierz, miejscowy, pro- 
boszcz uroczyste nabożeństwo w kościele para- 
fjalnym, w którem wzięły udział tłumy  wier- 
nych z przedstawicielami władz cywilnych i 
wojskowych. Po nabożeństwie wygłosił na ryn 
ku aktualne przemówienie do zebranych oddzia 
łów K.O.P., P.P., P.W. i wielkiej ilości słu- 
chaczy p. dyrektor gimnazjum Smoter, poczem 
p. starosta Antoni Kulwieć dokonał udekorowa- 
nia Krzyżami Zasługi. Odbyta pod pomnikiem 
Marszałka Piłsudskiego defilada wypadła w ". 
b. imponująco. Wspaniała postawa oddziałów 
pieszych i konnych 8 Baonu K.O.P., Baonu 
Strzelców, długie umundurowane kompanie 
Związku Kezerwistów z bronią, K.G.W. z cy- 
klistami, liczne zastępy harcerek i harcerzy, 
w tem po raz pierwszy harcerze wodni w mun- 
durkach marynarskich budziły entuzjazm u wi- 
dzów. Wesele krakowskie 1 białoruski orszak 
ślubny zamykały ten przegląd organizacyjnych 
zdolności miejscowego społeczeństwa. Wieczo- 
rem odbyła się w „Ognisku* zabawa towarzy- 
ska K.P.W. 

Lecznica Litowsk. Stow. Pom. Samiarnej 
  

Wilno, ul. Wiłeńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN. ELEKTROLECZNICZY 

(kwsrc, Solux, Djatermija) 
czynny cd 11 — 6 popołudnia 

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

  

„REWJA” 
Ostrobramska 5 

WIELKI PODWÓJNY 
PROGRAM 

John Barrymore 
w lilmie MOBY DICK isko 

Film odsłaniający zguiliznę obyczajów panującą w Ameryce p. t. 

„MIŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY" 
WILK MORSKI 

Balkon 35 gr. 

Parter 54 gr. 
na wszystkie Sesmse 

  

Dziś premiera! Najwybitniejszy przebój najnowszej produkcji Paramountu 

„DES 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz, 4, 6, 8, i 

GDYBY M == MILION 
Reżyserja E. Lubicz. GARY COOPER wynmne GiBsoN. 

10.15. —Na 1-szy seans ceny Znižome. 

  

Dziś! 

Jedyne m W Ww fiim budzący 
arcydzieło najszlachetn. 
podziwu struny serca 
godne ludzkiego 

Ciekawe pieśni murzyńskie, komedja rysunkowa i P.A.T. uzupełniają miłą całość programu. 

  

Dziś! Olśriewające arcydzieło śpiewno-dźwiękowe! Największy przebój świata! Wielki film 
Życia słyunej szwedzkiej Śpiewaczki,, 

[М inv nimo Miłość aktorki" 
W rcli gi, slyuna gwiazda Metropolitain-Opera Hause w New Yorku GRACE MOORE. 

osnuty na tle prawdziwego zdarzenia z 

Dramat romautycznej miłości. Początek o godz. 

Ceny za Žan 10, 

40, į Baikon 

  

8 Dziś! Wielka atrakcja sezonu 
FLIP i FLAP. KRUKOWSKI, WALTER W 

„Flip i Fiap w Legji Cudzoziemskiej" 
wybitniejszych artystów p.t. 

Ceny miejsc od 25 gr. Е 

Światowid 

  

Radje wileńskie 
WTOREK DNIA 9 MAJA 

, 11.40 Przegląd prasy; komunikat meteorolo 
giczny, czas; 12.05 Audycja dla poborowych 
(muzyka); 13.20 Program dzienny; 14,45 Wiel 
kie solistki (płyty); 16.15 Giełda rolnicza; — 
15.25 Radjowa gazetka rzemieślnicza; 15.35— 
Wśród książek; 15.50 Koncert dla młodzieży— 
(płyty); Tańce stylizowane. Objaśnia Zofja 
Ławęska; 16.25 Podstawy programowe nowej 
szkoły — odczyt dla nauczycieli wygłosi dr ]. 
Balicki; 16.40 „Pogaństwo w dobie dzisiejszej” 
-— odczyt w si T. Kutz; 17.00 Koncert sym 
foniczny; 17.55 Program na środę; 18.00 Reci- 
tal pieśni w wykonaniu Janiny Kelles - Krauze 
(sopran). Przy fortepianie Mamert Nakiels 
18.30 Rozmaitości; 18.40 Instytucje do spraw 
mniejszości narodowych _ — odczyt litewski: 
18.00 Codzienny odcinek  powieściowy; 19.05 
Początki drukarstwa polskiego — odczyt wy- 
głosi dyrektor Bibljoteki _ Uniwersyteckiej w 
Wilnie Adam Łysakowski; 19.20 Prasowy dzien 
nik radjowy; 19.30 Transmisja z teatru Wiel- 
kiego w Warszawie „(Quo vadis“ — opera 
Neugesa według H. Sienkiewicza; 21.00 Felje- 
ton muzyczny; 23.00 Dalszy ciąg opery; 24.00 
Wiadomości sportowe; Dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; Komunikat meteorologi- 
czny, Dałszy ciąg opery. 

Ofiary 
W rocznicę śmierci ś.p. Restytuta Sumoro- 

ka, Prezesa Sądu Apelacyjnego na Żłobek im. 
Maryi składa Stanisław Pliszczyński zł. 20. 

W. P. na remont Bazyliki zł. 5. 
RABEESLCY 

ŁUGI, BRONY 
oraz wsżelkie iane maszyny i narzędzia rol. 

uicze sezonu wiosennego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-2 

os TENS VIPEERNIETOEIC LAT "REKTŃ 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru IV-go zamieszkały w Wilnie przy ul. Ba- 
zyljańskiej Nr. 4 na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 9 maja 1933 r. od godziny 
10 rano w Wilnie przy ul. Kwiatowej Nr. 5 od- 
będzie się sprzedaż z przetargu publicznego ru- 
chomości, należących do Firmy „D. H. „bracia 
Cholem', składających się z szyn wąskotoro- 
wych i drutu kolczastego, oszacowanych na 
sumę zł. 495. 
Wilno, dnia 24 IV 1933 r. ы 

Komornik A. Maciejowski 

| Mieszkanie 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 

   

  

  

  

  

  

  

  

Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 

Inter. Hr. J. Tyszkiewicza, godz. 9—3. 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed edcisków 

Ero. A. PAK ай 
The— "ie tz ii” 

Chambard 
Żądać orygin. Francuski. 

  

    

    

MAGISTRAT M. WILNA OGŁASZA 
PRZETARGI: 

1) na dostawę kamienia z terminem skła- 
dania ofert do dnia 20 maja r.b. 

2) na roboty pomocnicze przy robotach 
chodnikowych z terminem składania ofert do 
dnia 20 maja r.b. 

3) na roboty pomocnicza przy robotach 
brukarskich z terminem składania ofert do dnia 
20-V r.b. 

Szczegółowe ogłoszenia znajdują się na ta- 
blicy ogłoszeń Magistratu. 
Do akt Nr. 716. 1932 

PKAFTZE 

    

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne — „T. 
skórne i moczopiciowe. i 
WIELKA 21, tel. 921. 
о@й 9 — 1i3 — 8 

  

Pianina 
BETTING" 
K. i A. FIBIGER * 

uznane za najlepsze w 
kraju. — Sprzedaż na 

    

  

1 Trzy godziny śmiechu do łez! Najwybitniejsi komicy Świata 
jednym podwójnym programie 1) Świetna komedja dźwiękowa pt — 

Przezabawne przygody ulubieńców Wilna oraz 

2) Najnowsza operetka polska z udziałem naj 

_„10 procent dla mnie” 

DO WYNAJĘCIA DO WYNAJĘCIA 

MIESZKANIE LETNISKO 

słoneczne 5 — 6 - po- z 2 pokoi i kuchmi — 
kojowe ze wszelkiemi nad jeziorem, obok du- 
wygodami. — Zostanie ży las sosnowy. Przv- 
gruntownie odremon - Stanek Sźklary (koła 
towane. Tartaki 19 róg Rudziszek) — Wiado- 
Ciasnej tel. 3-52. mość Rossa  Święciań- 
DE a ska nr 10. 

Letniske 
w majątku, 6 kim, od 
Wilna. 1, 2 lub 3 po- 
koje, z kuchnią. Duża 
werandz, Obok rzeka i 
l:s sosnowy. Miejsco- 
wość małownicza. Ko- 
maunikacja satobusowa 
(co godzinę) lub koleją 
Może być 2 całodzien= 
nem u'rzymaniem, 
Oterty składać do Ad- 

POKÓJ ministracji „Stowa“, 
umeblowany w miesz- pod A. K. 
kaniu z. wygodami „tas TG i oo AE 
nio do wynajęcia samot + ————. *- 

nym. Kalwaryjska 21 - W MAJ. DZIEGIENIE- 

MIESZKANIA 
społeczne 3 i 5 - po- 
kojowe ze wszelkiemi 
nowoczesnemi wygo - 
dami wskutek  przenie- 
sienia służbowego 

DO WYNAJĘCIA 
Oglądač od 2 — 5 p.p. 
Zakretowa 7 m. 

  

  

W.Z.P. 23 raty i wynajęcie. — „5 WO położonym o 5 mi 
— — 5 — Kijowska 4, H. Abetow 13 nut pieszo Od pržyst. 
DALLSAAMAABAMAAA ;- MAAMAMAAAMAAAAA ASA, ABAŁAŁAŁAAŁAŁDŻABA ol. Kamionka na szla- 

Kupno Lokale Letniska ku Wilno — Motodecz- 
- о, - пюекчелууутутетутсчеет 10 Oddaje się letniske 

l SPRZEDEŹ YE й kilkupokojowe. — Las 
ЭУРОЧ — DO WYNAJĘCIA LETNISKA Gcrowy i kąpiel. Pro- 

a EE 36.2 „MIESZKANIA umebl. w maj. w pobl. dukta na miejscu. infor 
WÓZEK 5 - pokojowe ze wszel jaszun. Prod. Rzeka. — macje szczegółowe w 

DZE EC INN Y kiemi wygodami. Zwie- Las. Komun. kol. albo maj. Dziegieniewo luk 
używany kupię. Mickie- rzyniec Witoldowa 5— autobus. Inf. Święciań- Wilno W.  Pohulanka 
wicza 62 m. 6. dom Zygmunta Rusz- ska 25 (3—6). nr 20 m. 6. 
——————— czyca. -- — = 

RASA AAAAAASA SAS 
5 

NOWOOTWORZONY POSZUKUJĄ 
POLSKI SKLEP GALANTERYJNY PRACY 

FETYTTWWYYOPOE NY 

       WILNO, WIELKA 15. 
TANIO POLECA 

   

bieliznę, krawaty,     

„ŽRODLOS KOWOŚC:” 

pończochy oraz wszelkie nowości: sezonowe. 

JAKĄKOLWIEK | 
pracę przyjmie młoda 
osoba przy  bezdziet - 
nem małżeństwie lub u 
starszego samotnego -- 
pana, — Zaofiarowanie 

  

firma 

Wytwórnia 

WILNO: 

Do wszystkich ?P posiadaczy akumnletorów 
Jeśli chcecie by akumulatory Wasze dobrze działzły, mnsicie 
zastosować do nich nowy elektrolit „Normalit', który konser- 
wuje płyty ołowiane, przedłuża okres ich życia, chroni przed 
zaziarczeniemm i odsiarcza ich, przyczem akumulatory starterowe 
wprawia w ruch bez ładowania z sieci. „Normalit* powiększa 
pojemność i skraca opór wewnętrzny akamnlatorów, nmożliwia 
ich ładowanie podwójną siłą prądu bez uszkodzenia płyt, rege- 
neruje (odnawia) osłabione płyty i rozładowuje akumulatory 
prawie tylko mechanicznie t. j. podczas pracy, Prawo ładowa- 
nia, odsiarczania i regeneracji naszym płynem na Wilno posiada cj 

„ELEKTROFON' ul. W. Pohulanka 2, tel. 14.20 

elektrolitu „Normalit” w Polsce 
biuro ul. Wileńska 31 — 5 Tel. 18-83. 
wytwórnia ul, Ad. Mickiewicza 37 m. 30. 

pracy w Adm. „Siowa“ 
pod R. B. 

INTELIGENTNA 
PANNA 

znająca języki: angiel- 
ski, francuski i niemie- 
cki wyjedzie na kondy- 
cję w charakterze nau- 
czycielki- względnie wy 
chowawczyni. — Skie-' 
rowania do administra- 

„Slowa“ pod „Nau- 
„ czycielka“. 

  

  

OSOBA 
posiadająca chlubne -- 
swiadectwa i rekomem 
dacje poszukuje posady 
wychowawczyni — do 
dzieci, lub  gospodar- 
stwą domowego. Gar» 
barska nr 5 m. 7. 

  

  

10 — 13 i 16 — 20   
Wileńskie Koncesjonowane 

Kursy Samochodowe 

i motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł, Bernardyński 8 w godz. 

4 AGUB ea NĄ 
eg tymację U.S.B. wy- 
daną na imię Bohdana 
Koziełł Poklewskiego— 
unieważnia się. 

ZGUBIONY 
numer rowerowy 14 na 
rok 1932, nV 
przez Magistrat m. Wi 
na unieważnia się.     -- 

  

wszystko najlepiej. A ješli istnieli gdzieś 
ludzie, traktujący miłosne wyznanie z ka 
rygodną lekkomyślnością, komendant Żo 
łądź w żadnym razie nie mógł do nich 
należeć. Nie poprosił jej wprawdzie o rę 
kę, nie wymówił sakramentalnych słów, 
ale widocznie rozumiało się to samo 
przez się. Trudno, żeby bohater - legjo- 
nista postępował, jak inni, zwyczajni 
śmiertelnicy. Więc dlaczego, dlaczego 
przepraszał? Coś tu jednak było nie w 
porządku. 

Szła cicha i strwożona. Oto nie zdą 
żyła swojego szczęścia nazwać po imie- 
niu, a już musiała lękać się o nie. Popa- 
trywała z boku, z pod spuszczonych dłu 
gich rzęs, na swego towarzysza. Szedł 
obok niej, ale jakby nieobecny, już wbi- 
ty wszystkiemi myślami w cel swojej po- 
dróży. Myśl przeskoczyła mu już dawno 
z Zoni na jej ojca, potem na starostę i 
na Zahorany. Teraz nie pamiętał prawie, 
kto przy nim drepce, wyciągając mozol- 
nie ciężkie, niezgrabne półbuciki z roz- 
miękłej gliny. Bezwiednie przyšpieszai 
kroku, aż Kazia zmęczyła się bardzo: i 
westchnęła sobie żałośnie. 

Józek dosłyszał westchnienie: Przy- 

        m 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO* 

stanął wyrozumiałe, nawet wyciągnął rę 

kę i pomógł przebyć rów, napełniony po 

brzegi czatną, zimną wodą. у 

— Zadyszaliśmy się? Moje biedac- 

two! Jestem niedobry, ale trzeba mi to 
dzisiaj wybaczyć. Mam wielki kłopot w 
głowie. 

— „Moje biedactwo” — w mgnieniu 
oka pogodziło Kazię z losem i światem. 
Zarumieniła się z uciechy i skruchy. Jak 
brzydko było z jej strony wyszukiwać u- 
rojone lęki i zgryzoty, kiedy „On* miał 
tyle prawdziwych trosk. Zacisnęła moc- 

no czerwone, zgrabiałe od wiosennego 

chłodu paluszki dokoła jego ręki. 
— Takbym chciała dopomóc panu w 

tym kłopocie! 
Józek roześmiał się: 
— To byłoby trochę trudno! Cho- 

ciaż — nie! Może pani! Oczywista, że 
pani może! Proszę mi dać pogodny u- 
śmiech na drogę, tę parę kwiatków, co 
pani ma przy płaszczu... 0, tak, dzięku- 
ję. | proszę myśleć o mnie dziś wieczo- 

rem, ale mocno z głębi serduszka,, O- 

biecuje mi to pani?... dobrze? 
— Dobrze. 
— Dziękuję raz jeszcze. 

Zawahał się, jakby myślał, czy poca- 
łować ją w rękę, ale nie pocałował, tyl- 
ko uścisnął długo i pieszczotliwie. Po- 
tem, już z nogą na stopniu bryczki, zapy 
ta: 

— Często bywa pani w mieście? Mu 
simy jak najprędzej zobaczyć się znowu. 

Kazia poczuła, jak skrzydła wyrasta- 
ją jej u ramion. Pożegnanie straciło 
wszelką dotkliwość, a stało się pierw - 
„szem ogniwem złotego łańcucha,, sięga- 

jącego w radosną przyszłość. Józek za- 
salutował, krótkim, sprężystym ruchem i 
opadł na siedzenie bryczki. Znudzone 

długiem staniem konie poderwały się z 

miejsca, że tylko błoto  zakląskało, za- 

chlupotało pod kopytami. 
Teraz Żołądź kazał jechać ostro, by 

zdążyć na drugą do Zahoran, wliczając 
w to popas i obiad w miasteczku Poszu 
mień. Nie miał wyobrażenia ile czasu zej 
dzie mu na miejscu, wolał uniknąć pow- 
rotu późnym wieczorem. Tymczasem U- 
kładał sobie w głowie plan postępowania 
na wszelkie ewentualności, a jednocześ- 
nie jakąś boczną drogą myśli, raz w raz 
powracał do Kazi. Jaka ona miła... jak 

miło będzie zobaczyć ją jeszcze kilka, 

    

  

może kilkanaście razy... ucałować,.. przy 
tulić mocno, taką drżącą, zalęknioną, cie 
płą od słońca i młodej czerwonej krwi... 
Chyba nie weźmie tego flirtu zbyt na se- 
rjo? Nie powinna... Chociaż.. na wszelki 
wypadek, trzeba liczyć się z każdem sło 
wem... nie dać związać się, choćby cie 
niem przyrzeczenia 

Słońce dogrzewało i rozmarzało. 
Bryczka wydostała się na równiejszą dra 
gę, przestała trząść i podrzucać... 

Józek Żołądź wstał wcześnie tego ra 
па — Powoli myśli poczęły mu zacho= 
dzić jedna na drugą.. mącić się... rozle- 
wać i kłębić nieuchwytnym  błękitna= 
wym dymem. 

Kazia długo stała przy płocie i mię- 
ła w palcach pręt wikliny, oklejony żół- 
temi kotkami. 

Doprawdy nie wiedziała, czy ma cie= 
szyć się, czy lękać. Trzeba będzie jak naj 
prędzej pojechać do miasta... zobaczyć 
„Jego”, upewnić się w swojem  szczęś* 
ciu. Tylko... furmanka.. Trzeba prosić 
Michasia Kunickiego!, On zawsze taki 
chętny na usługi... z pewnością nie od- 
mówi!.. 

D. C. N. 
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