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Przysięga Prezydenta na Zomku Królewskim 
Przed godziną 12-tą wstępowaliśmy 

w krainę polskiego osiemnastowiecza, 

we wnętrze Zamku Królewskiego, na któ 

rego stiukach, gzymsach, kolumnach le- 

ży jakgdyby jeszcze puder epoki stani- 

sławowskiej. Zbierano się w sali, w któ- 

rej wisiały portrety przeszłych Naczelni- 

ków Państwa: Wskrzesiciela Ojczyzny 

Piłsudskiego, z wielką wstęgą orderu 

Virtuti Militari i w niebieskich wstę- 

gach Orła Białego Narutowicza, Wojcie- 

chowskiego oraz Fryderyka Augusta, 

księcia warszawskiego — ten ostatni na 

innej ścianie. Poczem przez amfiladę cu- 

downych komnat do sali Asamblowej, w 

której gorzały już miedziane świeczniki, 

kładąc łagodny dzienny blak na żółte ko- 

lumny. Posłowie i senaforowie ustawili 

się w półkole, panie posłanki w czarnych 

sukniach w pierwszym rzędzie, wśród 

nich posłanka Jaroszewiczowa, z wojen- 

nemi odznaczeniami za pracę konspira- 

cyjną P.O.W. z czasów okupacji niemie- 

ckiej. Tych 4 przedstawicieli włościan 

Małopolski w barwnych, ślicznych stro- 

jach ludowych, których opisywałem 

wczoraj, stało również w pierwszym rzę- 

dzie; ale obok nich pokazały się też i 

kontusze. Poseł Żebracki w czarnym kon 

tuszu i czarnym jedwabnym  żupanie. 

Senator Potworowski, wysoki, siwy pan 

o ślicznej młodej twarzy, w czarnej de- 

Iji, bramowanej karakułami, w czarnym 

kontuszu i żupanie, wyglądał jak zjawa 

sienkiewiczowskiej Trylogji, poseł Cho- 

iński -Dzieduszycki w ponsowym kontu- 

szu i żółtym żupanie, wreszcie najwspa- 

nialej wystrojony książę Andrzej -Lubo- 

mirski, ordynat na Przeworsku, w czer- 

wonym kontuszu, żupanie ze srebrnej la- 

my, sobolowym kołpaku z białą kitą i z 

historyczną szablą Karola Chodkiewicza, 

hetmana wielkiego litewskiego, którą to 

szablę Chódkiewicz przed śmiercią, jako 

szablę ż pod Chocima oddał hetmanowi 

Lubomirskiemu. Obok kontuszów wiel- 
kie nazwiska: Janusz Radziwiłł, Zdzisław 

Lubomirski, to wszystko razem z temi 

stiukami i medaljonami stanisławowskie- 
mi, z salą Tronową tuż obok, z całą tą 

wdzięczną ramą królewskości, którą z ta- 

ką niepospolitą artystyczną miarą smaku 

i dyskrecji umiał tworzyć król Stani- 

sław August, — wszystko to stanowiło 
jakby brokatowe kotary, z za których 

wyjść i mkazać się miała republika. 

Prezydent Mościcki 

konstytucyjnej przysięgi przed krucyfik- 

sem, ustawionym na stole. Rota więc 

przysięgi przez ten krucyfiks nabrała cha 

rakteru nietylko chrześcijańskiego, lecz 

wyraźnie rzymsko - katolickiego. Za Pre- 

zydentem stał cały rząd oraz świta Pre- 

zydenta, w której wydzielała się postać 

księdza kapelana. Po złożeniu przysięgi 

Prezydent pożegnał się, jak mi się zdaje, 
z marszałkami Sejmu i Senatu, poda- 

niem ręki, poczem odszedł do swoich a- 

partamentów. | 

przeczytał rotę 

W całej tej udanej ceremonji było je- 
dno opuszczenie: Oto żałowałem, że mar 

szałek Świtalski przybył bez marszał- 

kowskiej laski. Dawni marszałkowie, kie- 

dy zasiadali w połączonych Izbach Sej- 

mowych, mieli ją, oczywiście, również ze 
sobą i spełniała tę rolę, co dzwonek u 
Anglików, co młotek w sejmach krajów 
skandynawskich. 

Wracam właśnie z Londynu, gdzie 
przyglądałem się tak bogatemu w cere- 

monje posiedzeniu parlamentu  brytyj- 

skiego. Przypomnieć należy, że dbałość 

o formy stanowi cechę Europy. Kontusze 

i sukmany na dzisiejszem Zgromadzeniu 
to nuta europejskości, nuta Zachodu, nu- 
ta starej cywilizacji w naszych obradach 
parlamentarnych, przesada w uznawaniu 

iormy jest oczywiście śmieszna i nie- 

mądra, lecz przestrzeganie pewnych mi- 

nimalnych form i dbałość o ich pięk- 

ność w chwilach uroczystych jest bardzo 

pożądana. 

We wczorajszym artykule wypowie- 

działem swój ból z powodu hańbiącego 

nas wszystkich aktu, który z lekkiem ser- 

cem i umysłem uczynili posłowie opo- 

zycyjni, okazując swe lekceważenie sa- 

mej zasadzie państwa polskiego, żywym 

wyobrazicielem którego jest urząd Na- 

czelnika Państwa. Wymieniłem w tym ar- 

tykule personalnie trzech panów, solidar- 

ność których z tym aktem haniebnym 

najbardziej mnie zabolała: Czetwertyń- 

skiego, jako syna powstańca, Trąmpczyń 

skiego, jako obrońcę Polaków w Niem- 

czech, jako człowieka bądź co bądź w 

obozie endeckim najbardziej szanowne- 

go, a wreszcie byłego premjera rządu 

tej Rzeczypospolitej, Panikowskiego. Ze 

wstydem opowiadał mi kiedyś dzienni- 

karz estoński, że poseł ich republiki w 

Moskwie przeszedł do bolszewików. Ze 

wstydem myślałem, że były premjer me- 

go państwa dłatego tylko, że jest w opo- 

zycji, pozwala sobie na demonstracje 

przeciwko urzędowi, wyobrażającemu 

państwo, i to demonstracje poczynione 

tak plugawo, nieodpowiedzialnie, w ża- 

kowskiej formie. Oto z przyjemnością о- 

powiem teraz, co następuje: 

Na Zamek przybył członek Chrześci- 

ańskiej Demokracji poseł. prof. Bryła i 

opowiedział nam, że poseł Ponikowski 

ogiozzeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
M KANUMICZĖ -.. ul. Szeptyckiego — A. Łasznk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Ksiłęg. W. Włodzimierowa, 

GRODNO --- Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
KORODZIZį — Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 

KLECK — Sklep „Jeduošė“ 

IWA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
WINIEC — Księgarnia Kol „Ruch“. 

      

RY — Ejdelman 
WIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

OLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

DRUJA — Kowkin, 

OSZMIANĄ -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — uł. Wiłeńska 15 7. Gurwic? 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE -- Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Kwsięgarnia }. Ryppa u. Mickiewicza 10. 

SMORGGNIE -— Stowarzyszenie Przyjació: Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazeiowe ul. 3 Maje A 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* WARSZAWA 

WOLOZYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

L ii aa i a a a a ls L SPOT KKK a СЛЕСКЕЯВЫЬ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy sa stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 
nadesłane miłimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

do miejsca, Terminy druki 

  

  

Dymisja gabinetu Prystora 
WARSZAWA PAT. — Po uroczy- złożenia Panu Prezydentowi dymisji rzą- 

składa mandat poselski. Prof. Ponikow- stem zaprzysiężeniu Pana Prezydenta du. 

ski był przeciwnikiem tej haniebnej de- 

monstracji, został przegłosowany przeż 

swoich towarzyszy partyjnych i wycią- 

ga teraz z tego konsekwencje. Mojem 

zdaniem, źle prof. Ponikowski zrobił, że 

składa mandat, a nie był, obecny na 

Zgromadzeniu. Powinien był zamaniie- 

stować, że patrjotyzm państwowy powi- 

nien w sercu każdego uczciwego  czło- 

wieka górować nad patrjotyzmem i so- 

lidarnością „partyjną. Ale dobrze zrobił, 

że przecież zamanifestował przeciw tej 

hańbie, dobrze też, że prof. Bryła choć 

z połowy drogi zawrócił i przyszedł na 

przysięgę. Obydwa te wypadki są zape- 

wne jaskółkami oburzenia, które w Pol- 

sce zapanuje. To też demonstracja en- 

decka była nietylko haniebna, była też 

i z ich własnego punktu widzenia bar- 

dzo głupia. Cat. 

  

Na zdjęciu naszem podajemy widok z pierwszego Zgromadzenia Narodowego, 
dokonano wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. 

na którem 
Na trybunie marszałkowskiej siedzi marszałek 

oenatu p. Raczkiewicz. 

Wczorajsze Zgromadzenie Narodowe 
WARSZAWA PAT. — Od rana przed Zam 

kiem Królewskim, gdzie o godz. 12-ej zbiera 
się powtórnie Zgromadzenie Narodowe celem 
zaprzysiężenia nowoobranego Prezydenta prot. 
Ignacego Mościckiego zgromadziły się tłumy 
ludności stolicy. 

Już o godzinie 11.30 posłowie i senatoro- 
wie przybywają kołejno na Zamek, wchodząc 
przez bramę Zegarową, potem udają się scho- 
dami Senatorskiemi przez galerję I piętra, — 
gdzie składają swe podpisy, dalej przez salę 
Batorego, salę Owalną i salę Obiadów Czwart 
kowych do wielkiej sali Asamblowej, gdzie o 
godz. 12-ej odbędzie się uroczyste posiedzenie 
Zgromadzenia Narodowego, zwołanego wczo- 
raj przez p. marszałka Świtalskiego. 

Przed godz. 11.45 przybywają samochodami 
na Zamek ministrowie, prezes NIK gen. Krze- 
mieński, podsekretarze stanu, wojewoda Jaro- 

przez bramę Zegarową schodami 
głównemi udają się do sali Rycerskiej, gdzie 
oczekują otwarcia Zgromadzenia. O godz. 11.45 
przybywa na Zamek p. Prezes Rady Minist- 
rów A. Prystor i udaje się do gabinetu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Wielka sala Asamblowa punktualnie zapeł- 
nia się. Po prawej stronie ustawionego pod- 
jum zajmują miejsca ministrowie i prezes NIK 
gen. Krzemieński, po lewej stronie — podsek- 
retarze stanu, wojewoda Jaroszewicz, dyr. biu- 
ra sejmowego Dziadosz, dyr. biura Senatu Pia 
secki. Przed podjum zajmują miejsca posłowie 
i senatorowie w ciemnych ubraniach. Kilku 
posłów przybyło w kontuszach. Posłowie włoś- 
ciańscy w barwnych sukmanach ludowych.— 
Prócz posłów i senatorów, którzy brali wczo- 
raj udział w wyborach Prezydenta, spostrzega 
my na sali również posła Bryłę z Ch. D« 

Na chwilę przed otwarciem Zgromadzenia 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki prze- 
chodzi ze swego gabinetu do sali Marmurowej 
w towarzystwie pana prezesa Rady Ministrów 
А. Prystora oraz świty, szefa gabinetu wojsko- 
wego pułk. Głogowskiego, szeia kancelarji cy- 

wilnej dra riełczyńskiego, dyr. protokułu dyp- 
lomatycznego Romera, ks. kapelana Bojanka. 
zastępcy iszefa gabinetu wojskowego mir. Jur- 
gielewicza, szefa biura prawnego Prezydjum 
Rady Ministrów dra Paczowskiego, zastępcy 
szefa kancelarji cywilnej dra Skowrońskiego 0- 
raz adjutantów. 

Wśród powszechnej ciszy marszałek Świ- 
talski oraz marszałek Raczkiewicz wstępują na 
podjum, Marszałek Świtalski otwiera Zgroma- 
dzenie, poczem powołuje dwóch sekretarzy: — 
Senatorkę Hannę Hubicką i' posła Władysława 
Wojtowicza, którzy stają po bokach podjum. 
Zkolei pan marszałek Świtalski prosi pana mar 
szałka Raczkiewicza o zawiadomienie czekają- 
cego w sali Marmurowej Elekta, że Zgromadze 
nie Narodowe oczekuje na złożenie przysięgi. 

Pan marszałek Raczkiewicz udaje się do sa- 
li Marmurowej, poczem Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej Mościcki wchodzi na salę Asamblo- 
wą w towarzystwie marszałka Senatu, preze- 
sa Rady Ministrów i świty. 

Pan Prezydent Mościcki wstępuje na pod- 
jum. Po lewej stronie Jego staje przewodnicza- 
cy Zgromadzenia Narodowego Pan Marszałek 
Świtalski, po prawej pam prezes Rady Mini- 

strów Aleksander Prystor, Marszałek Świtalski 
zapytuje Elekta, czy przyjmuje urząd Prezyden 
ta Rzeczypospolitej. Prezydent Mościcki odpo- 
wiada: „Przyjmuję“. Po odpowiedzi marszałek 
Świtalski prosi Elekta o złożenie — przysięgi 
przed Zgromadzeniem Narodowem i wręcza mu 
tekst. Wśród napięcia i powszechnej uwagi 

padają słowa przysięgi: 

„Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w 

Trójcy Świętej Jedynemu, i ślubuję Tobie, Na 

rodzie Polski, na urzędzie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej, który obejmuję, praw Rzeczypospo- 

litej, a przedewszystkiem ustawy konstytucyj- 

nej święcie przestrzegać i bronić; dobru pow- 

szechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie 

służyć; wszelkie zło i niebezpieczeństwo od 

Państwa czujnie odwracać; godności imienia 

polskiego strzec niezachwianie; sprawiedliwość 

względem wszystkich bez różnicy obywateli za 

pierwszą sobie mieć cnotę; obowiązkom urzę- 

du i służby poświęcić się niepodzielnie. Tak 

mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. 

Amen“. 

PanPrezydent Mošcicki oddaje rotę przysię- 
gi marszałkowi Świtalskiemu i opuszcza saię 
odprowadzany do skraju podjum przez przewo 
dniczących i przez pana prezesa Rady Mini- 
strów Prystora. > 

Uroczysty akt zaprzysiężenia skończony. 

Rzeczypospolitej Rada Ministrów zebrała 

się na posiedzenie, na którem uchwaliła 

złożyć na ręce Pana Prezydenta dymisję 

całego gabinetu. 

Po posiedzeniu Rady Ministrów p. 

premier Prystor udał się na Zamek dla 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej dy- 

misję przyjął, powierzając p. premjerowi 

Prystorowi i p. p. ministrom pełnienie 

obowiązków aż do chwili mianowania 

nowego rządu. 
nai 

Kandydatura prezesa W. Sławka 
WARSZAWA. (tel. własny). — W 

ciągu dnia wczorajszego Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej nikomu nie powierzył 

misji tworzenia rządu. W kołach polity- 

cznych spodziewają się desygnowania 

НАУАЙ 

  

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj odbył 

się w Warszawie zjazd prezesów! grup re- 

gjonalnych i kierowników  sekretarjatów. 

wiojjewódzkidh BBIWIR, ma ktėrem omó- 

wiono szereg Spraw, związanych z wiel- 

kim komgresem gospodarczym, który od- 

będzie się w Wanszawie w. dniach pomię- 

dzy 18 a 20 maja br. 

Kongres będzie miał na celu przestu- 

Przygotowania do Kongresu 

premjera dopiero w dniu dzisiejszym. 

Jako najpoważniejsi kandydaci na sta 

nowisko przyszłego szefa rządu wymie- 

niani są p. p. prezes W. Sławek, min. 

Beck i min. Jędrzejewicz 

    

gospodarczego 
djowanie zarówno zagadnień finansowych 

oraz spraw: walutowych, począwszy od 

kredytu zagramicznego aż ido polityki Ikme- 

dytowej i bankowej włącznie. W obradach 

kongresu weźmie udział liczne grono lu- 

dzi nauki, tudzież przedstawiciele organi- 

zacyjj związków gospodarczych oraz samo- 

rządów. 

Bilans handlu zagranicznego 
MWARSZAIWIA. IPAT. — Bilans handlu 

zagranicznego Rzeczypospolitej; Polskiej i 
Wolnego miasta Gdańska według tymecza- 
sowych iebliczeń Główinego, Urzędu Staty- 
stycznego pirzedstawiia się w miesiącu kwie 

"indu" br. jak mastępuje: 

Przywóz 182.235 tom wartości 65 mil- 
jonów 589 tysięcy zł. 

Wywóz 812.467 ton. wartości 70 miljo- 
nów 516 tysięcy: zł. 

Zatem saldo dodatnie mymosi 4 miljo- 
my 927 tysiięcy, @й. 

Uthylenie wyroki sprawie Centrale 
SĄD "NAJWYŻSZY PRZEKAZAŁ 

WARSZAWA PAT. — Sąd Najwyż- 
szy na dziesiejszem posiedzeniu rozpatry 
wał skargę kasacyjną obrony 10-ciu 
przywódców Centrolewu, skazanych wy- 
rokiem Sądu Apelacyjnego dn. 11 lutego. 
rb. Sąd Najwyższy po rozprawie wobec 
obrazy przez Sąd Apelacyjny art. 44 K. 
P. K. postanowił uchylić zaskarżony wy 
rok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i 

DO PONOWNEGO ROZPATRZENIA 

przekazać sprawę do ponownego rozpa- 
rzenia temuż Sądowi w ianym składzie 
sędziów. 

Obraza art. 44 KPK — jak wynika z 
orzeczenia Sądu Najwyższego, nastąpiła 
z powodu nieuwzględnienia przez Sąd 
Apelacyjny wniosku obrony o wyłączenie 
jednego z członków kompletu sądzące- 
go. 

Sowiecka misja handlowa w Łodzi 
ŁÓDŹ PAT. — We wtorek rano przybyła 

tutaj sowiecka misja handłowa, powitana na 
dworcu przez przedstawicieli łódzkich sier go- 
spodarczych: 

Po śniadaniu goście zwiedzali tutejsze za- 
kłady przemysłowe. 

W rozmowie z przedstawicielem PAT czło- 
nek delegacji p. Tamarin oświadczył, że pod- 
stawowem zadaniem delegacji sowieckiej jest 
uzupełnienie istniejących braków wymiany go- 

Depesza Prezydenta Francji 
WARSZAWA, iPAIT. — Pan (Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy, Mościc- 
ki otrzymał od Prezydenta Francji idepe- 
szę następującej treści: 

„Jest! mi niezmiernie miło przesłać Wa- 
szej Bkseelencji z okazji: Jego powtórnego 
obioru nia IPrezydenta Rzeczypospolitej Pol 
skiej, najszczensze gratulacje i życzenia 
pomyślnego wypełnienia nowego mamda- 
tu". (—) Albert Lebrtum. 

  P. p. marszałek Sejmu Świtalski 
z gmachu Sejmu na Zamek, aby zawiadomi 

i marszałek Senatu Raczkiewicz, odjeżdżają 
ć Pana Prezydenta R. P. o jego ponownym wy- 
borze. 

samochodem 

spodarczej z Połską, która to wymiana powin- 
na ulec znacznemu zwiększeniu. To, co dotych- 
czas widzieliśmy w Polsce, — mówił p. Tama 
rin — naprawdę nas zachęciło. Nie mamy do- 
statecznych słów uznania dla imponujących u- 
rządzeń portowych w Gdyni. Dopiero tam, na 
miejscu, przekonaliśmy się, jak wielkie znacze- 
nie może przedstawiać dla ZSRR korzystanie z 
polskiego portu przy transporcie naszych towa 
rów, przeznaczonych na eksport do państw eu 
ropejskich. 7 

Niemniejsze wrażenie wywarł na nas Górny 
Śląsk, którego przemysł — jak wiadomo 
wykonywa obecnie poważne zamówienia dia 
Sowietów. Chociaż celem naszego obecnego po 
bytu — mówił dalej p. Tamarin — nie jest 
realizowanie tranzakcyj, to jednak pobyt ten 
będzie miał dla sprawy wzajemnych stosunków 
duże znaczenie, Zebraliśmy wiełki materjał in- 
iormacyjny i uzyskaliśmy wyczerpujące o0d- 
powiedzi na obchodzące nas pytania. Pozwoli 

to nam przedstawić centralnym władzom kie- 

rującym handlem zagranicznym ZSRR odpowie 
dnie płany. Pan Tamarin stwierdził, że Sowie- 
ty doceniają potęgę przemysłu łódzkiego i je- 
go wielkie możliwości, to też najbliższa przy- 
szłość pozwoli na wzmożenie stosunków han- 
dlowych. 

——000— 

| LIEDNOCZENIE ZACROWAWCZE 
ORGANIZACY j POLITYCZNYCH 

WE LWOWIE 

W dniu 6 maja r.b. odbyło się we 
Lwowie w sali hotelu Krakowskiego ze- 
branie organizacyjne oddziału Zjednocze 
nia Zachowawczego na terenie Małopol- 
ski Wschodniej. 

Zebraniu przewodniczył K. Paygert. 
Po referacie ideowym b. ministra senato- 
ra dr. Leona Janta-Połczyńskiego i re- 
feracie senatora Józefa Wielowieyskiego 
na temat obecnej sytuacji politycznej i 
gospodarczej Polski dokonano wyboru 
władz Zjednoczenia powołując do prezy- 
djum jako prezesa dyr. Ludwika Horo- 
cha, Stanisława hr. Badeniego, Włodzi- 
mierza Cieńskiego, K. Paygerta i Korne- 
la Krzeczunowicza. , 

W zebraniu wziął udział prezes regjo- 
nalnej grupy BBWR. senator Lówenherz. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
SALDO DODATNIE BILANSU HAND- 

LOWEGO W KWIETNIU 

WARSZAWIA (tel. ml.) Saldo dodatnie 
bilansu handlowego za miesiąc kwiecień 
wynosi 4,927 tysięcy, zł. 

AMBASADOR PATEK W CHICAGO 

NOWY YOBK. IPAT. Ambasador 
Rzeczypospolitej Pałtek: pnzybył ido Ohica- 
go w sobotę wieczorem, Tegoż dnia wie- 
czorem ambasador (Patek obecny był na 
przyjęciu m b. doradcy finansowego rządu 
polskiego p. Deveye. Wśród gości państwa 
Deveyów, obecny: był: wiceprezydent Sta- 
nów Zjednoczonych Darwes. 

PROCES MJR. STAWIŃSKIEGO 

WARSZAWA «tel. wł.) (W Sądzie O- 
kręguwym Wojskowym. rozpoczął się wczo* 
raj proces mjr. Stawińskiego, oskarżone- 
go o zabójstwo w jednym z mocnych dan-" 

cgów ziemianina i działacza rolniczego, 
Jankowskiego. Po odczytaniu aktu oskar- 

żenia, ma pytanie, czy, mjr. Stawiński przy 

zmaje się do winy, eskarżonyi odpowiedział: 
— Do zabójstwa i zamiaru pozbawie- 

mia człowieka żyicia mie przyzmaję się. — 
Strzelałem maoślep. 

Następnie mjr. Stawiński złożył ob- 

szerne wyjaśnienia co do przebiegu zajścia 
knytycznej nocy. Zi wyjaśnienia tego wy= 

nika, że oskarżony był 'w: stanie trzeźwym. 
Po przesłuchamiu kilku świadków prze- 

'wodmiczący zarządził przerwę 'do jutra. 

JUBILEUSZOWE KARTKI POCZTOWE 

WARSZAWIA. PAT. — Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów wprowadza w dniu 15 
czeńwica br. nowe kartki pocztowe z ilus- 

trialecjami rzeźb Wita Stwosza, wydane z 
okazji przypadającej w roku bieżącym 
400-nej rocznicy: śmierci artysty, 

DODATKI DLA KOLEJARZY NA STA- 
CJACH GRANICZNYCH ! 

W.ARSZAIWIA, PAT. Ukazalo się 
rozporządzenie p. ministra komunikacji w 
sprawie specjalnych dodatków dla. praco- 
mwuniików kolejowych, zatrudnionych na sta 
cjach granicznych. Pracownicy kolejowi, 

zatrudniieni stale na stacjach granicznych, 
położonych mia. obcem terytorjum, otrzy- 
mują dodatek do: uposażenia w wysokości 
50 ртое. idjety, dziennej, przewidzianej za 
wyjazdy służbowe w kraju, Dodatki te wy- 

płacame są co miesiąc zdołu. 

KATASTROFA BUDOWLANA 
NA STAREM MIEŚCIE 

IWARSZA/WA (tel. wł.) | Starostwo 

Grodzkie przed! paru tygodniami zawiado- 

miło lokaltorów lewej połewy domu parte- 
rowego przy ulicy Zakątnej 1 ma Starem 
(Mieście, o konieczności wyprowadzenia 
się, pomieważ dom grozi zawaleniem się. 
Lokatorzy do tego wezwania nie zastoso- 
'wiali się. Wiezoraj rano, kiedy wszyscy jesz 
cze, spali, lewa połowa domu runęła, zasy- 
pując śpiących gruzami. Kilka osób od- 
niosło. poważniejsze obrażenia. 

ZJAZD KONSULÓW POLSKICH 
W MOSKWIE 

MOSKWA. PAT. — Rozpoczął się pod 
przewodnictwm posła Rzeczypospolitej w 

Moskwie Łukasiewicza zjazd (konsulów 

polskich z ZSRR, wi obecności przybyłych 
z Warszawy, maczelnika wydziału wschod- 
niego ministra Schaetzla i maczelmika wy- 
działu personalnego Drymera. 

(W obradach brałi udział: konsul geme- 
ralny, w Charkowie Karszo-Siedledki, kon- 
sul w Leningradzie Strzembosz, w Tyflisie 
Stebłowski, i kierownik konsulatu w, Kijo- 
wie Kurnieki. 

SKOK DO KRATERU WULKANU 

TOKIO. PAT. — Wiezoraj popełniła tu 
samobójstwo zmana piękność tokijska, 
Isaeet, która rzuciła: się do krateru wul- 
kanu Oszima, Jesti to szóste z rzędu tego 
rodzaju samobójstwo w ciągu ubiegłego 
tygodnia. Liczba desperatów, którzy w ©- 
statnim czasie rzucili się do krateru tego 
wulkanu w celach samobójczych, przekira- 
cza już tnzyidzieści osób. 

NOWE REKORDY 

BERLIN. PAT. — Hrabia Czajkowski, 
który, niedawno ma: torze Avus pod Berli- 
nem ustanowił mowy rekord! światowy go- 
dzimy, mając szybkość 213 km. 843 m, — 
mstanowił „po drodze* szereg innych re- 
kondów świata, a mianowicie: na 100 km. 
18 m. 16,2 sek., nai 100 mil 45 m. 08 sek., + 

na. 200 km. 56,07 sek. Dawny rekord świa- 
towy „godziny wynosił 210 km, 392 m. i 
należa] do anglika Eystona. Ponadto hra- 
bia Czajkowski ustanowił mowy rekord to- 
mu 5 min. 54 sek., co odpowiada: godzinnej 
szybkości 217,4 km. 

LOS ANGELES. PAT. — Olimpijski 
skoczek o tyczce amerykanin: Graber usta- 
niowił mowy, rekord šwiatowy w skoku o 
tyczce 4 m. 34 em. Poprzedni rekord ma- 

Teżał do amerykanina Millera i wynosił 
4 m. 315 cm. . 

  

Wyrok w procesie wspólnika 
Kreugera 

STOKHOLM. PAT. — Wyrok sądu apela- 
cyjnego, który podniósł 18-miesięczną karę 
więzienia, na jaką w pierwszej instancji skaza- 
ny był wspólnik lvara Kreugera Wendler, do 
lat 4, skazuje go również na zapłacenie wie- 
rzyciełom T-wa Kreuger et Toll olbrzymiego 
odszkodowania, wynoszącego 22.8 miljonów ko 
ron szwedzkich.



Ad Rzesna Polska 
Przed. kilkunastu laty, gdy polski ję- 

zyk urzędowy zaczynał dopiero kształto- 
wać się, w korespondencji oficjalnej spo- 
tykaliśmy się z przemiłym i sympatycz- 
nym zwrotem: „ad pismo tamtejsze. 
Zwrot ten, który niesłychanie szybko 0- 
panował odrodzony język urzędowy i stał 
się jakby symbolem rodzimej „pierepi- 
ski”, był rozmaicie przez nas przyjęty. 
Jedni z nas adoptowali go bezkrytycznie, 
jako twór pochodzący z jedynej dzielnicy 
posiadającej w chwili wybuchu niepodle- 
głości własną sarmacką biurokrację; dru- 
dzy nie bardzo go rozumieli nie przyzna- 
jąc się jednak do tego w obawie zarzutu, 
że „przeszkadzają kulturze, że tamują 
ptogresy, że zdradzają; inni wreszcie na 
sam dźwięk owego „ad pismo tamtejsze“ 
dostawali wysypki i bólu zębów. „Ad pi- 
smo tamtejsze” jak szybko przyszło i 
szybko się rozpanoszyło, tak szybko zni- 
kło: dziś nie używają go nawet posterun- 
ki policyjne lub kancelarje kompanijne 
K.O.P. ...Podzieliło ono losy owego czer- 
wonego ziela, które według „Wojny świa 
tów'** Wellsa zostało na ziemię przez mar- 
sjan przywiezione: straszliwie rozmnoży- 
ło się, głusząc i niszcząc ziemską ro- 
ślinność, a wyniarło niemal momentalnie 
strawione przez zabójcze, nieznane na 
Marsie bakterje ziemskie... Widocznie 
samo wewnątrz siebie czuło choroby za- 
16d... ; 

Przypomniałem sobie to dźwięczne 
„ad pismo tamtejsze, czytając sprawoz- 
danie z ostatniego dnia procesu Rity Gor 
gonowej. W sześciu zawiłych pytaniach, 
z któremi Trybunał zwrócił się do ławy 
przysięgłych, powtarzało się „czy takiej 
a takiej nocy w Łączkach ad Rzęsna Pol- 
ska, Emilja Małgorzata dwojga imion 
Gorgonowa'... Wyrazy „ad Rzęsna Pol- 
ska“ nie mnie jednego zastanowiły i za- 
absorbowały. Mam znajomego, dobrego 
prawnika. Zdołał on opanować na sta- 
rość nietylko łacinę, lecz i polski język 
urzędowy, a jednak powiedział mnie ze 
smutkiem i z ręką na sercu: nie rozu- 
miem. Dopiero po dłuższej rozmowie dał 
się przekonać, że „ad Rzęsna Polska“ 
znaczy tyleż co „koło Rzęsny Polskiej". 
Mamy w Wileńszczyźnie Zalesie koło Głę 
bokiego i Zalesie koło Smorgoń, mamy 
Dukszty koło Turmontu i Dukszty koto 
Wilna. Ma więc prawo i Małopolska 
mieć Łączki koło Rzęsny Polskiej. Ale dla 
czego „ad* zamiast „koło*? 1 dlaczego 
po „ad“ idzie Rzęsna Polska w pierw- 
szym wypadku? Wszak mówi się „ad glo 
riam“, a nie „ad gloria*? Są to pytania 
zawiłe, prawie równie zawiłe, jak pyta- 
nia, z któremi Trybunał zwrócił się do 
ławy przysięgłych. Zapewne chodzi tu o 
to samo, o co chodzi w popularnej za- 
gadce ormiańskiej: „żeby trudniej 
było zgadnąć”. 

Mam innego znów znajomego, czło- 
wieka starszego, który przez długi szereg 
lat przedwojennych pełnił funkcje przy- 
sięgłego. Ten mi powiedział, że nie spot- 
kał się nigdy w praktyce z tak zawiłe i 
niejasno  skonstruowanemi pytaniami. 
Wszak jedno z pytań (dotyczące poczy- 
talności Gorgonowej), zostało tak sfor- 
mułowane, że nietylko przeciętny inteli- 
gent, lecz nawet językoznawca miałby 
kłopot z odpowiedzią, bo i odpowiedź 
„tak i odpowiedź „nie“, mogtaby wy- 
paść w praktyce na jedno. Złośliwiec 
mógłby powiedzieć, że w toku długiego 
procesu, Trybunał zaraził się od stron 
podchwytliwością pytań i sam postawił 
przysięgłym pytanie podchwytliwe. Lecz 

. przysięgli nie dali się złapać i wykazali, 
zdaniem mojem, dużo sprytu i cywilnej 
odwagi. Niesłusznie więc zbeształ ich p. 
Karol; że to niby wydali werdykt bez 
sensu i wbrew logice całego przewodu 
sądowego. Jeżeli chodzi © reakcję ich 
na pytanie Trybunału, to zachowanie się 
ich było nacechowane dużą dozą zdrowe- nawet karykatury na ten temat. 

  

go rozsądku. Wrócili na salę obrad i sa- 
mi postawili kontr-pytanie: czy mają od- 
powiedzieć „tak“, czy „rie“, by  odpo- 
wiedž ich oznaczyla tc, a nie tamto? | 
oto zaszedł wypadek nieprzewidziany ża- 
dnym przepisem procedury sądowej: po- 
między Trybunałem a Ławą stanęła usi- 
na umowa, że odpowiedź „tak' oznaczać 
będzie czarne, a odpowiedż „nie'* — bia- 
łe. Bo inaczej nie doszłoby się do ładu i 
składu. 

Sześć pytań trybunalskich wniosło na 
zakończenie procesu jeszcze jedną rewe- 
lację. Bezmała przez dwa miesiące byliš- 
my wszyscy przekonani, że mord na Lu- 
si Zarembiance popełniono w willi w 
Brzuchowicach, że wizję lokalną czy też 
dla odmiany — naocznię odbyto w Brzu- 
chowicach, że dziennikarze karmili Luk- 
sa kiełbasą w Brzuchowicach... Słowem: 
cała ponura tragedja kojarzyła się w 
mózgach naszych z  tragikomicznem 
brzmieniem miejscowości „Brzuchowice'*. 
I waśnie w ostatnim dniu procesu okaza- 
ło się zupełnie co innego. Okazało się, że 
morderstwo popełniono nie w Brzucho- 
wicach, lecz w jakichś Łączkach i to w 
dodatku ad Rzęsna Polska. Znam ludzi 
poważnych i opanowanych, których te 
Łączki ad Rzęsna Polska kompletnie wy- 
trącały z równowagi. 

I jeszcze jedną maleńką sensacyjkę 
przyniósł nam ostatni dzień procesu. 
Wszyscy byliśmy pewni, że Gorgonowa 
ma na imię Rita. Okazało się, że jest nie 
Ritą, lecz Emilją. Dopiero na drugie imię 
ma Małgorzata, co w przekładzie na ję- 
zyk dalmatyński brzmi Rita. Rita nie jest 
więc Ritą. Wallenrod nie jest Wallenro- 
dem. Niewielka to wprawdzie sensacja, 
ale zawsze... 

Największa sensacja ostatniego dnia 
procesu Gorgonowej tkwi jednak gdzie- 
indziej. Nie chodzi już o tę „ad Rzęsnę 
Polską”, ani nawet o mniej, lub więcej 
mądry werdykt ławy przysięgłych. Cho- 
dzi o to, że, jak twierdzą otrzaskani z 
procedurą sądową prawnicy, wyrok w 
sprawie Gorgonowej, będzie raz jeszcze 
skasowany przez Sąd Najwyższy. Znów 
— za kilka miesięcy — Il. Kurjer Codz. 
powiększy wielokrotnie nakład i będzie 
się bawił Czajkowskim, seledynową ko- 
szułą, kałem koło pieca i Luksem, który 
zresztą może do tego czasu zdechnie. 
Dlaczego? Dlatego, że Trybunał w 6-tem 
pytaniu opuścił wyraz „umyślnie* i to 
opuszczenie stanowi podobno „„murowa- 
ny' powód do kasacji. Albowiem mor- 
derstwo to nie pies bez kagańca, lecz 
zbrodnia, a w myśl jednej z naczelnych 
zasad prawa karnego, zbrodnię tylko u- 
myślnie popełnić można. Drobny, pozor- 
nie niewinny wyraz „umyślnie* nabiera 
więc znaczenia głównej osi pytania, skie- 
rowanego do przysięgłych i ich odpo- 
wiedzi na to pytanie. I właśnie ten wy- 
raz opuszczono. „Ad Rzęsna Polska* nie 
zapomniano napisać, lecz „umyślnie'* 0- 
puszczono. Więc wszystko ma pójść na 
marne?,I walenie dżaganem po czaszce 
przez prof. Olbrychta, i wyciskanie łez 
z oczu Stasia Zaremby przez jednego z 
obrońców, i wybulenie 300 zł. kary dy- 
scyplinarnej przez drugiego, i roztkli- 
wianie się histerycznych  dziennikarek 
nad Meduzą i jej skroploną latoroślą?.. 
I pies i kał i chusteczka w piwnicy i 
świeca koło basenu?... I taki drobiazg, 
jak te jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
które Skarb Państwa wyłożył na koszty 
procesu?... — Tak! Znawcy twierdzą, że 
wyrok po raz drugi zostanie skasowany i 
że po raz trzeci (tym razem pewnie w 
Tarnopolu lub Stanisławowie) będziemy 
emocjonować się tragedją, która w nocy 
z 30 na 31 grudnia 1931 roku zdarzyła 
się w Łączkach ad Rzęsna Polska... 

Pesymiści twierdzą, że proces Gorgo- 
nowej nigdy się nie skończy. Były już 

Gorgo- 

DZIEWIĄTA FALA" 
CZASOPISMO MIĘDZYSZKOLNE 

A więc mamy jeszcze jedną próbę zor 
ganizowania na gruncie wileńskim czaso- 
pisma młodzieży szkół średnich, któreby 
jednoczyło i reprezentowało młodzież 
wszystkich szkół. 

Nazywa się to: „Dziewiąta fala'. Dla- 
czego właśnie dziewiąta fala? Na to od- 
powiada redakcja w sposób następujący: 

Wydając pierwszy numer „Dziewiątej fali", 
pragniemy, by rzeczywiście pismo nasze było 
tą najsilniejszą „dziewiątą falą4 "w morzu 
dotychczasowym pism i pisemek młodzieży 
wileńskiej. Chcemy stworzyć regularnie wy- 
chodzące pismo i chcemy postawić je możli- 
wie na najwyższym poziomie.. 

Uzasadnienie nazwy nie zanadto prze 
konywające: przecież dziewiąta fala jest, 
wiaśnie wskutek swej niezwykłej siły, — 
zwiastunką nieuchronnej klęski, — miaż- 
dży ta tala, — nie buduje. Ale już mniej- 
sza o nazwę. Przecież pisemko  najbar- 
dziej buntowniczej grupy młodzieży aka- 

*demickiej wychodziło pod nazwą „Żaga- 
ry', — żagarami zaś nazywają się stare, 
suche gałęzie, — smutne trupy niegdyś 
kwitnących gałęzi... 

„Dziewiąta tala* ma rację, mówiąc o 
powodzi pism i pisemek szkolnych. By- 
ło tego niemało. Każda właściwie szkoła 
może się wykazać jakiemś  pisemkiem 
szkolnem, pisanem odręcznie w jednym 
egzemplarzu, odbijanem na powielaczu, 
lub drukowanem lege artis, — ale zaw- 
sze chorującem na suchoty. 

Krótki bywa żywot przeciętnego pi- 
semka młodzieży szkół średnich. Rodzi 
się ono zwykle w postaci dość mglistej 
idei na gruncie klasy piątej, realizuje się 

w roku następnym przez szóstoklasistów, 

— razem z nimi dostaje promocję do kla 

sy siódmej i już zaczyna powoli zamie- 

rać... Literaci i publicyści z klasy ósmej 

już nie mają czasu na pracę redakcyjną, 
— to też pismo kona śmiercią naturalną, 
żeby po paru latach znów się odrodzić 
'w postaci pięknego pomysłu piecioklasi- 
stów, którzy... i t.d. 

Takie jest normalne perpetum mobi- 
le piśmiennictwa szkolnego... 

Przed dwoma laty została dokonana 
na gruncie wileńskim pierwsza próba 
stworzenia ogólno-szkolnego czasopisma 
młodzieży szkół średnich. Z inicjatywą 
wystąpiło pismo uczniów gimn. im. A. 
Mickiewicza — „Rzeczpospolita szkol- 
na”, Pomyślana, jako miesięcznik gimna- 
zjalny, „Rzeczpospolita szkolna* już w 
drugim numerze z kwietnia 1931 roku 
wystąpiła w charakterze miesięcznika 
młodzieży szkół średnich w Wilnie i mo 
gła się wykazać współpracą młodzieży 
gimnazjów: im. ks. A. Czartoryskiego, 
im. E. Orzeszkowej, im. Zygmunta Au- 
gusta, im. ]. Słowackiego, no i, rzecz 
naturalna, im. A. Mickiewicza. 

Wychodząca pod ogólną opieką prof. 
E. Lukasa, „Rzeczpospolita szkolna” za- 
powiadała się wcale ciekawie, choć grze- 
szyła zbytnim demokratyzmem, który u- 
trudniał pracę i nadwyrężał wewnętrzną 
spoistość pisma. Każde gimnazjum, uwa- 
żające „Rzeczpospolitą* za swój organ, 
miało własny komitet redakcyjny, — 
przedstawiciele tych komitetów tworzyli 
jakiś nadkomitet i t.p., — słowem, orga- 
nizacja była dość 'skomplikowana, a 
wskutek tego praca zabierała za dużo 
czasu i zmuszała do stałych kompromi- 
sów. Prof. Lukas był za łagodny i za 
pobłażliwy w stosunku do młodocianych 
redaktorów, którzy wymagali stanowcze- 
go kierownictwa. Ale pismo niezawodnie 
było na dobrej drodze. Możnaby było 
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kapitan Skarżyński odleciał dt 
PARYŻ PAT. — Dotychczas jeszcze 

nie nadeszły tu wiadomości, kiedy i czy 
rozpocznie kpt. Skarżyński swój dalszy 

lot do Rio de Janeiro. 
Poranna prasa paryska podaje fakt 

przelotu bez żadnych jeszcze komenta- 
rzy, notując jedynie takt pobicia rekordu 
światowego dla samolotów  iekkiej kon- 
strukcji. Kpt. Skarżyński osiągnął dys- 
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tans 3630 km., ostatni zaś rekord długo- 
ści lotu — ustalony przez lotniczkę iran- 
cuską Marie Bastie w czerwcu 1925 t. 
— wynosił 2976 km. 

Prasa charakteryzuje świetne zwycię- 
stwo kpt. Skarżyńskiego  następującemi 
tytułami: „Samotny lotnik na pokładzie 
lekkiego samołotu*, „Lotnik polski prze- 
leciał Atlantyk", „Przelot nad Atlanty- 

  

Challenge w roku 1934 
WARSZAWA PAT. — W dniu 9 bm. za- 

kończone zostały obrady międzynarodowej kon 
ferencji chalienge'u 1934 roku, na którą Aern- 
klub Rzeczypospolitej Polskiej jako główny or- 
ganizator challenge'u 1934 roku zaprosił dele- 
gatów aerokłubów zagranicznych dla zapozna- 
nia się z uwagami aeroklubów zagranicznych 
odnośnie do polskiego projektu regulaminu 
chalienge'u. Podczas obrad zarysował się wy- 

  

raźnie udział w zawodach challenge'u krajów, 
reprezentowanych na konferencji. Wszystkie 
inowacje, które na podstawie swego dotychcza 
sowego doświadczenia wprowadził Aeroklub 
Rzeczypospolitej do regulaminu challenge u — 
znałazły zrozumienie u przedstawicieli aeroklu- 
bów zagranicznych, którzy dawali jednocześnie 
wyraz swego uznania а starannie przygoto- 
wanego regułaminu. 

Aiak japończyków wzdłuż Wielkiego Muru 
NANKIN PAT. — japończycy rozpo- 

częli energiczny atak wzdłuż linji Wiel- 
kiego Muru Chińskiego i granicy mon- 
golskiej. 

LONDYN PAT. — Według iniormacyj z 
Charbina — siłna japońska ekspedycja karna 
wyruszyła z Sui-Fen-Ho w prowincji Kirinu — 
kierując się w stronę miejscowości Tunging— 
Ekspedycja ta ma za zadanie rozproszenie od- 

działów partyzantów chińskich wspomaganych 
przez regularne wojska chińskie, zgromadzone 
w pobliżu granicy. 

Garnizon japoński miasta Hulan w walce, 
która trwała przeszło 4 godziny, rozproszył sił- 
ny oddział chiński, zadając mu poważne straty. 
Połegło przeszło 150 Chińczyków, rannych jest 
kilkuset. Oddziały powstańców chińskich, które 
zaczęły koncentrować się na północ od Charbi- 
na zostały rozproszone. 

Chiny protestują przeciw sprzedaży kolei 
LONDYN PAT. — Z Nankinu donoszą: że 

po energicznych protestach ambasadora chiń- 

skiego w Moskwie przeciwko propozycji sprze 

daży kolei wschodnio - chińskiej przez rząd 
sowiecki Japonji, — rząd nankiński ogłosił de- 

klarację, podkreślającą, że wszelkiego rodzaju 

układy będące pogwałceniem umowy chińsko- 

sowieckiej z roku 1924 będą uważane za nie- 

ważne. 

Rząd chiński dodaje w swem oświadczeniu, 

że wszystkie sprawy dotyczące kolei wschod- 
nio - chińskiej, powinny być w dalszym ciągu 
rozpatrywane w obopólnem porozumieniu przez 
rząd chiński i sowiecki i powinny podlegać 
układom zawartym przez dwa zainteresowane 
rządy. 

Gandhi wypił szklankę wody... 
POONA. PAT. — Gandhi wstał wczo- 

maj bardzo wezešnie rano i po adprawieniu 
modłów. wypił szikilanikę wody. 

Pod wpływem zmiany wanuników: ma- 
strój jego zmienił się. Jest: om obecnie oży- 

RAEERODAREDWWNIĄS,   

wiiony pragnieniem życia, a postanowienie 
‘со do kontynuowania: głodówiki wydaje się 
być zachwiane. Zamiepokojenie przyjaciół 
Gandhiego zmniejszyło się. 

    

  

Ni de Janeiro 
kiem na tyrystycznym samolocie". Kilka 
pism podało fotograiję kpt. Skarżyńskie- 
go. 

RiO DE JANEIRO PAT. — Poselstwo 
Rzeczypospolitej w Rio de Janeiro sko- 
munikowało się z kpt. Skarżyńskim, prze 
bywającym w Maceio. Z udzielonych. 
przez bohaterskiego lotnika iniormacyj 
wynika, że po dokładnem obejrzeniu sa- 
molotu, który dokonał tak długiego lo- 
tu bez lądowania, kpt. Skarżyński zamie 
rza przybyć drogą powietrzną do Rio de 
Janeiro. Kpt. Skarżyński pragnie odwie- 
dzić kolonję polską w Rio de janeiro i 
w Kurytybie. Władze brazylijskie oraz. 
przedstawiciele towarzystwa lotniczego 
Aeropostale okazują lotnikowi polskiemu. 
wszelką możliwą pomoc i czynią mu u- 
łatwienia. 

Prasa brazylijska bardzo obszernie: 
omawia lot kpt. Skarżyńskiego, podkreś- 
lając ustanowienie nowego rekordu dla. 
kategorji samolotów lekkiego typu tury- 
stycznego, przyczem zwrąca uwagę na: 
polską konstrukcję samolotu. 

PARYŻ PAT. — Według doniesień 
z Rio de Janeiro kpt. Skarżyński wystar- 
tował we wtorek rano z Maceio w: kie- 
runku Rio de Janeiro. 

* * 

WARSZAWA PAT. — W związku ze zwy- 
cięskim lotem kpt. Skarżyńskiego zarząd głów 
ny Ligi Obrony Powietrznej Państwa 'wysłał 
do bohaterskiego lotnika Oraz do inżynierów 
Drzewieckiego i Rogalskiego następujące de- 
pesze: 

Kapitan Stanisław Skarżyński. Brazylja. — 
-Maceio. (Natal) : 

„Bohaterskiemu pierwszemu zwycięzcy At- 
łantyku zarząd główny LOPP przesyła najser- 
deczniejsze gratulacje. Prezes inż. Moniuszko". 

Sekcja  C[otnicza Studentów Politechniki 
Warszawskiej. Okęcie. 

„Znakomitym konstruktorom RWD 5, inż. 
Rogalskiemu i Drzewieckiemu zarząd główny 
LOPP składa z racji zwycięskiego  przełotu 
Atlantyku przez kpt. Skarżyńskiego najserdecz 
niejsze powinszowania. Prezes inż. Moniuszko" 

GRATULACJA FRANCUSKIEGO 

MINISTRA LOTNICTWA 

PARYŻ PAT. — Minister lotnictwa Pierre 
Cot wysłał do kapitana Skarżyńskiego depeszę 

winszując mu zwycięskiego lotu, który przyno- 

si zaszczyt totnictwu polskiemu. 

* 

  

Zwyžka dolara na gieldach 
W.ARSZAWA, PAT. — Dolar į funt 

zwyżkowały wiezoraj wi dalszym ciągu, 
przyczem zwyżka dolara jest sólniejsza, 
niż funta. Jaki wiadomo, tendencja zwyż- 
kowa (dla obu tych walut trwa od! soboty 

wieczorem. W Zurychu wi porówinaniu z 
notowaniamii poniedziałłkowemi dewiza Lon 
dyńska podniosła się z 17,48 na 17,60, a 
amerykańska z 4,36 na 450. Na giełdzie 
panyskiej Londyn zwyżkował z 85,80 ma 
86,20, a Nowy Yionk z 21,49 na 22,03, a 
więc przeszło o pól! franka francuskiego na 

dolarze. Na giełdzie londyńskiej za: jeden 

funt przy wpłatach ma Szwajcarjję notowa- 
no 17,61 (kurs (poniedziałkowy 17,50), a 

ma Patryż 86,12 (podczas gdy; w. poniedzia- 

łek 85,78), Przy, oftiwameiu giełdy, mowojor- 
slkiej kurs na Szwajcarję notowamo 22,25 
(w. pomiedziałek 22,50), a na Paryż 4,535 
(w poniedziałdk 458). Ponieważ dolar 
zwyżkował wi znaczniejszym stopniu niż 
funt, na giełdzie nowojorskiej (dewiza am- 
gielska. spadła z 3,95 na 3,91 i 3/8, ma jgieł- 
dzie zaś lomdyńskiej za jeden funt notowa- 
mo przy wpłatach na Nowy, Yowk. 3,9175, 
podczas gdy wi poniedziałek  motowamio 
3,99 i, 7/8. 

W iWarszawie na gieldzie oficjalnej do 
lar zwyżkował ad wieczoraj о 20 groszy. — 

Kurs czeku ma Nowy York wynosił wczo- 
raj 7,70, a przekazu ttelegrafieznego 7,75. 
Dewiza itondyńska. zwiyżłkowała: o 12 groszy, 

nowa i Brzuchowice nabrały mocy ży- 
wej legendy. Sam przed paru dniami sły- 
szałem na podwórku wileńskim słynną 
już w Krakowie i Lwowie „Pieśń o Za- 
rembie'... Brzmi mi w uszach jękliwe za- 
kończenie zwrotki: ,„Nazywała się Rita 
Gorgon* ( z akcentem na ostatniej syla- 
bie). Bohaterka ponurej tragedji trafiła 
do pieśni ludowej, która dziś rozbrzmie- 
wa wzdłuż i wszerz całej Polski. I bę- 
dzie tak ad infinitum. 

A wszystko dlatego, że opuszczono 
drobny, niewinny wyraz „umyślnie*. Try- 
bunał w ciągu długich tygodni procesu 
tak wdrożył się w „wykluczanie* różnych 
pytań obrońców i prokuratorów, że wre- 
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zrobić z niego wcale ciekawy i miły or- 
gan młodzieży szkolnej wileńskiej, — do- 
wodem tego była chociażby samowystar- 
czalność pisma, które nie korzystało z ża- 
dnych zapomóg a jakoś jednak wiązało 
końce. 

Niestety, los nie był łaskaw dla „Rze- 
czypospolitej': już w drugim roku swe- 
go krótkiego żywota została ona zamor- 
dowana przez jurnego rywala, który na 
imę miał: „Ster”. 

Ach, ten niesamowicie ruchliwy 
„Ster i jego znakomity kierownik!... 
Ach, ci profesorowie i doktorowie, osza 
łamiający czytelnika swemi tytułami, — 
nie treścią swych niezwykle oryginalnych 
artykułów, pisanych bez początku i koń- 
cal... Ach, ten hałas triumfujących od- 
krywców Ameryki, — twórców pisma, 
jakiego jeszcze świat nie widział! 

Papierowy był ten ster okrętu, zdąża- 
jącego ku wyspie szczęśliwości, — z sa- 
mych okólników Kuratorjum był zrobio- 
ny, — własna woda zniszczyła papier, — 
zmiękł, rozpadł się, — przepadł marnie 
biedny ster... A 

Gdy zabrakło kierownika, rozbiegła 
się cała załoga, — nikt nawet nie pró- 
bował ratować sytuacji; nic dziwnego: 
tyle energji zużyto na piękne słowa, że na 
skromniejszy chociażby czyn zabrakło jej 
z kretesem.. 

Do głosu więc przyszła „Dziewiąta 
faia' („Ster' — „fala* — wciąż z wodą 
mamy do czynienia!), — czasopismo mło 
dzieży szkolnej, zainicjowane znów przez 
gimnazjum im. A. Mickiewicza. 

To jednak jest zastanawiające, że 
„Fala* nietylko nie podkreśla swego po- 
krewieństwa z „Rzecząpospolitą*, lecz 
nawet słówkiem nie wspomina o swej 
poprzedniczce. Co najmniej — brak kur- 
tuazji!... 

Dziwna jest ta „Dziewiąta fala“.. Ot, 
chociażby artykuł wstępny na temat 

Szcie w ostatnim dniu rozprawy sam 
„wykluczył* ze swego własnego pytania 
jeden wyraz zasadniczy. I trawi nas głu- 
chy, żrący żal dlaczego raczej nie wyklu- 
czano wyrazów „ad Rzęsna Polska“? 
Lecz — kto wie — može i to stanowi- 
łoby powód do kasacji. Fin. 

R Wierszyki i zabawy” | 
książeczka dla dzieci 

STANISŁAWY STUDNICKIEJ 
z rysnnkami 

KRYSTYNY WRÓBLEWSKIEJ 

do nabycia we wszystkich księgarniach 

współczesnej młodzieży. Kończy się ten 
artykuł tak: \ 

żyjemy pod grozą nowej wojny — nowych 

morderstw. Narody zbroją się nagwałt, na 

śmiech hasłom rozbrojeniowym. Kryzys ekono- 

miczny pozbawił pracy miljony ludzi; „Śmierć 
głodowa jest codziennem zjawiskiem. Chwieją 
się budżety państw. Chwieje się cały stary u- 
strój. A my.— pokolenie jutra — my co?.. 

Pytanie bez odpowiedzi... Ale czy 
bez odpowiedzi? Bo tytuł tego artykułu, ' 
-— wstępnego, programowego artykułu, 
— brzmi: — „My nic“. 

Robi to wrażenie przykre i mimo- 
woli budzi smutne refleksje. W czasopi- 
śmie młodzieży szkolnej krzywda dzieje 
się młodzieży. 

Trochę ratuje sytuację autorka inne- 
go artykułu p.t. „Wy i my* (Czy nie za 

dużo tych rozważań?), która dochodzi 
do takiego wniosku: a 

— Nie, nasze pokolenie nie jest gorsze; 
surowo nas sądzić nie można, bo jesteśmy je- 
szcze młodzi. Ale nie jesteśmy gorsi. Jesteśmy 
tylko inni, a jacy — zobaczycie. 

Gdzie zobaczyć? Jak zobaczyć. Czy 
współpracowników „Fali* można uwa- 
żać za bezstronnych przedstawicieli mło- 
dzieży szkolnej i na podstawie wrażeń 

z poznania „Fali* wyciągać 'wnioski o 
młodzieży ?.. : 

Stwierdzić trzeba, że współpracowni- 

cy nowego pisma szkolnego robią nie- 

raz dość dziwne wrażenie. Trudno zro- 

zumieć, co to właściwie znaczy i dlacze 

go do pierwszego numeru trafiły rzeczy, 

które mogłyby się dobrze wyleżeć w te- 

ce redakcyjnej, a — jeszcze lepiej — spo- 

cząć w redakcyjnym koszu, — ale do- 

bór materjału nie można nazwać szczęśli 

wym: ° A 
Taka np. nowelka p.t. „Zwycięzca , 

żywo, zresztą napisana, > wcale dobrze 

ilustrowana. Irek, chcąc pognębić swego 

niebezpiecznego rywala Mietka (Niebie- 

skooka Nel przyrzekła pójść na wieczo- 

rek tylko ze zwycięzcą na zawodach nar- 

dochodząc «do kursu 30,30—30,32, 
IWIARSZIAWA. PAT. — Przedgielda: 

Dolany: 7,46—7,50 iw płaceniu bez oddaw- 
ców, przy 'tenidencji moemiejszej, Bank 
[Polski płaci za! dolary po 7,40. Złoto słab- 
sze: dolary złote 9,35, ruble złote 4,94. 

WARSZAIWIA, PAT. — Giełda. Dewi- 
zy: Hiolandja, 359,50 — 360,40 — 358,60. 
Gdańsk 17415 — 17458 — 173,72. ILon- 
dym 30.30 — 30.32 — 30,46 — 30,16 Nowy 
York 7,70 — 7,74 — 7,66. Nowy York ika- 
ibeli 7,75 — 7,79 — 7.71. Pamyż 35,10 — 
35,19 — 35,01. Szwajcarja 172.25—172.22 
—172.66 — 171,80. Włochy: 47,10—47,33— 
46,87. Berilin' m obrotach nieoficj, 209,80. 
Tenidencija niejednolita. 

Papiemy! procentowe: (Pożyczka! budo- 

wilana 38—37,80. [Pcżyczka inwestycyjna 
100—100,25. Konwersyjna 44—44,50. 5- 
(proc. IKolejowa 37,25,  6-prole. dolamowa 
50—51 (idrobne). 4-piroc. premjowa dola- 
molwai 48—48,40. Stapbiilizacyjna 50—50.50 
—50,18. ` 10-ргос. Ikolejowa 101,50. 8-proe. 
obl. iktomumallne BGK 93. 45-proc. L. Z 
ziemskie 37,75 — 38,50, 8-proe. wamszaw- 
skie 39—39,75, Tendeneja: mocniejsza. 

Akcje: Banik. Polski 72, Lilpop 10. Sta- 
rachowijce 8,25. Tenedencja niejednolita. 

IPożyczki polskie w Nowym Yorku: do- 
larowa 57 5 3/8. Dilllonowska 68,25. Stabi- 
lizacyjnia 56,25. Śląska 45. 

Dolar w: obrotach prywatnych 7,53. 
Bank Polski płaci. rano za dolary 7,40, 

później 7,50, 
Rubel złoty) 4,94—4,93, 

nie u nart Mietka. Podczas biegu nastą- 
piła, naturalnie katastroia i Mietek, wie- 
lokrotny zwycięzca, poniósł porażkę. 

Zakończenie nowelki: 
— „Tego samego dnia na wieczorku 

gimnazjalnym niebieskooka Nel szalała z 
Irkiem. Mietek, bohater szkoły, siedział 
i sprzedawał bilety". . 

To już nie jest zabawne... Przecież 
to jest wyraz etyki troglodytów!... 

Inny nowelista napisał, jak to sam za- 
znaczył w podtytule, — „coś A la nowela 
kryminalna" p.t. „Nocna wizyta. Otóż 

podtytuł słuszniej musiałby brzmieć: 
„Coś 4 la plagjat*.. Czytałem to już 
gdzieś kiedyś... 

Artykuł „Pod kuratelą", poruszający 
sprawę zbyt gorliwej opieki nad organi- 
zacjami szkolnemi ze strony wielu kura- 
torów szkolnych, zawiera szereg przy- 
krych momentów, bo nie odznacza się 
taktownością. Najbardziej jednak nieprzy 
jemna jest Kronika teatralna, w sposób 
miażdżący krytykująca Teatr szkolny. 

Rubryka ta powinnaby była stać się 
może najciekawszą, tak ze względu na 
to, że dopiero w tym roku zorganizowa- 
no specjalne przedstawienia dla młodzie 
ży” p.n. Teatr szkolny, jak i wskutek 
tego, że temat teatru i literatury łatwiej 

się wypowiedzieć, kontrolując własne u- 

podobania i poglądy. Teatr szkolny wy- 
Stawił w tym roku pięć sztuk: Niebie- 
skiego ptaka, Zygmunta Augusta, Don 
Carlosa, Przepióreczkę i Wesele. Jak 
przyjęła młodzież szkolna te sztuki?. 
Głos krytyków z „Dziewiątej fali" nie u- 
łatwia nam poznanie nastrojów młodzie- 
ży. Krytyka jest miażdżąca, szydercza, 
złośliwa. Uzasadnienie jej jakże dziwne! 

Pomyślmy jednak na serjo, dlaczego tak 
jest, dlaczego Niebieski Ptak i Zygmunt Au- 
gust zostały z niechęcią przyjęta przez mło- 
dzież. Oto odpowiedź: dzisiejsze młode poko- 

lenie, żyjące pod hasłem sportu, ma już dość 
romantycznych bujd o szczęściu i miłości, ma 

ciarskich), podciął scyzorykiem  rzemie- dość ciągłego wspominania przeszłości... 

W WIRZE STOLICY 
STRÓŻ. KOŚCIOŁA. NARODOWEGO 

Niezliczone rzesze wiernych Kościoła Na- 

rodowego wybudowały dużą, brzydką stodołę 

na. Saskiej Kempie,, która jest dla nich bazyliką 

św.. Piotra. Kawałek. stodoły służy proboszczo- 

wi za mieszkanie; zaszła konieczność zaanga- 

Žowania stróża. 

Proboszcz. zgodził bardzo uczciwego czło- 

wieka, który wywiązywał się ze swych odpc - 

wiedzialnych funkcyj znakomicie — miotła, 

ścierki furkotały od. świtu. 

Ale. pewnej niedzieli wzorowy stróż popro- 

sił o urlop. 

— A. czego wam? 

— Dziś odpust na (Grochowie, a to prze- 
cie. moja parafja... 

Proboszcz był zgorszony, biskup jeszcze 

bardziej. Katedra Kościoła Narodowego pod 

pieczą szpetnego sekciarza, zacofanego katolika 

—,„Won. z. nim!* — orzekła kapituła po 

dwudniowych debatach nad tą skromplikowa- 

ną kwestją i uchwalono, iż stróż musi być 

prawowierny, czyli narodowiec. 

Łatwo postanowić, ale w trakcie szukania 

stróża proboszcz zaczął łysieć tyle włosów so- 

bie wyrywał przy każdym kandydacie. Ile razy 

przyszedł chłop: do rzeczy, z miotłą obeznany, 

do. roboty chętny — wszystko utykało przy za- 

sadniczem pytaniu: 

— A jakiegoż wyznania jesteście 
— Rozumie się nie poganin! 

— To znaczy...? 

— Z matki i wujaszka katołik papieżowy! 

— Do luftu z wami. 

Śmiecie, nieporządki wokół katedry, połicja 
wali kary, kadzidło fetoru zatuszować nie. mo- 
że, a stróża jak niema tak niema. Trudno by- 

ło przecie proboszczowi zaangażować tego ku- 

lawego garbusa co się zgłosił: 

Jesteście piśmienni? 
Niii. 
Pracowaliście gdzieś, kiedyś? 

Niki. 
— Zdatni jesteście do zamiatania?” 

— Niii, ja słaby bardzo. 

W nocy potraficie pilnować? 

oko, a w nocy to całkiem nic. 

Więc jakżeż chcecie być stróżem? 

— Ano, jako, że tegoż wyznania jestem co: 

i katedra... 

Gdyby nie kryzys i djabelne: bezrobocie,. 

nie wiadomo jakby się to skończyło — wikary 

chyba musiałby Śmiecie wynosić, ale złe cza-. 
sy, okazały się dobremi dla proboszcza. Przy-. 

szedł zdrowy, tęgi chłop, świadectwa przedsta-. 

wił pierwszorzędne, skończył trzy wydziały po- 

wszechniaka, miotłą bawił się jeszcze w koły- 

sce. Z drżeniem proboszcz zadał decydujące: 

pytanie: 

— No, a względem religii jakie wyznanie 

piastujecie 

— Właśnie proszę. wielebnego księdza, by- 

łem w Częstochowie: na pielgrzymce i šlubo- 

wałem, że bylem pracę znalazł, to choćby Tur- 

kiem zostanę! Gdybym tu przy tej chałupie do- 

stał zajęcie, to wnetbym 51е па пагоболуса о-- 

chrzcił. 

— Doprawdy? 

— Niech ino, ksiądz da zadatek, a, już idę- 

pod kropielnicę. 

Proboszcz jest bardzo zadowołbny z no-. 
wego stróża. Pracowity, sumienny; i jednocze- 

śnie gdy biskup zapytał o mentalność stróża; 
proboszcz mógł uczciwie zapewnić: 

—- Oo, zupełnie pracowity, wierzący naro-. 

dowiec z przekonania. Karol. 

  

L       

  

  

  

Takie jest ujęcie Niebieskiego Ptaka i 
Zygmunta Augusta! Przecież te słowa są 
najoczywistszą bujdą, żeby użyć okre- 
ślenia autora, który widocznie nie ma po- 
jęcia ani o Wyspiańskim, ani o Meter- 
linku. Można krytykować wszystko, ale 
nie wolno zamiast argumentacji, posłu- 
giwać się tylko tupetem. Wymienionym 
sztukom przeciwstawia autor „sztuki pod 
każdym względem bez zarzutu”, do któ- 
rych zalicza Młody Las, Sztubę, Mans 
lat 26 i Kres wędrówki. 

Niedojrzałość sądu jest jaskrawa, ale 
właśnie dlatego nie trzeba” było pozwa- 
lać młodocianemu krytykowi na publicz- 
ne zabieranie głosu. To przecież kampro- 
mituje nietylko jednostkę, ale poniekąd 
całą młodzież szkolną. { 

Nie same jednak minusy zawiera 
„Dziewiąta fala". Artykuł o Małaczew- 
skim, drobiazgi literackie, kronika — sto. 

ją na odpowiednim poziomie. 
Wydanie bardzo staranne, 

korektorskich prawie niema. 

Czy jednak „Fala* ma przed sobą 
przyszłość? Nie można jeszcze proroko- 
'wač. 

Należy tylko wskazać na konieczność 
większej konsekwencji w pracy kierowni- 
czej. Słowo drukowane powinno mieć 
wielką wagę, — nie można dopuścić do 
jego poniewierki. Dlatego też trzeba wy- 
magać od młodzieży, pragnącej się wy- 
powiedzieć w druku, — pewnej dojrza- 
łości. Niech przemawia tylko ten, kto ma 
coś do powiedzenia. Fabrykacja grafo- 
manów nie jest celowa. Kontrola więc 
materjału, przeznaczonego do druku, mu- 

si być jak najsurowsza. Tylko wówczas 
pismo nabierze rumieńców życia i. sta- 
nie się ciekawe. 

„Dziewiąta fala" w obecnym stanie 
jest właśnie dziewiątą falą, czyli siłą nie 
ujarzmioną i dlatego należycie nie wy- 
zyskaną. 

błędów 

B= W. Charkiewicz. |
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Ch. U. R. 
Od tat kilku istmieje w Wilnie i rozwi- 

ja swą działalmiość Chrześcijański Uniwer- 

sytet Robotniczy, czyli (w. skróceniu Ch. 

U. R. 
Ch. U. R. jest zorgamizowamą pracą, 

mającą ułatwić robotnikom: dostęp do о- 

światy i kultury, a jednocześnie dopomóc 

im do wyrobienia świadomości, że cało- 

kształt życia osobistego, rodzininego, za- 

wodowego i obywatelskiego winien. być ©- 

party na zasadzie religji i moralności 
hrześcijańskiej. 

Realizacja tego wielkiego zadania spo- 

łecznego wymaga udziału inteligencji, któ- 

ra może i powinma skutecznie dopomóc 

braci robotniczej swą wiedzą i. wsparciem 

materjalnem, Dotychczasowy udział spo- 

teczeństwa wileńskiego w Stowamzyszeniiu 

Ch. U. R. był nikły, ciężar pracy wl Sto- 

warzyszeniu spoczywał mia barkach bardzo 

uielicznych jednostek. Ci, (dla których u- 

rządzenia instytucji były przeznaczone, w 

stopniu bardzo międostatecznym je wylko- 

rzystywali. Ё 

Pomimo to, za ubiegły Jkres swego ist 

nienia Ch. U. R. (dokonał niemało, co go 

miawet włysunęło ma jedno z pierwszych 

miejse wśród tego rodzaju orgamizacyj w 
Polsce. Ch. U. R. w Wilnie prowadził kur- 

sy dia dorosłych aralfabetów i półamalfa- 

betów, kumsy! dokształcające, stworzył bi- 

Nijotekę, liczącą obecnie jprzeszło tysiąc t0- 

mów, prowadził czytelnię pism, omganizio- 

wał odczyty i wieczory dyskusyjne, ini- 

cjował sekcje: wycieczkowią i rozrywikową. 

Roawój większych poczynań i zamierzeń 

został zahamowany cofnięciem  udziela- 

nego przez magistrat subsydjum, wskiutek 

redukcji budżetu miasta. Ch. U. R. ma po- 

czątku 1933 roku był zagrożony upadkiem. 

Ale w' ostatnich czasach zaszły okolicz- 

ności, które zwycięsko zaważyły na dal- 

szych losach Stowarzyszemia. Na listę 

członków ChUR'u zapisał się J. E. Najdo- 

stojniejszy Ancypasterz Romuald Jatbray- 

kowski, Przedstawiciele  Imstytutu „Akcji 

Katolickiej zaofiarowali: swie czynne popar 

cie ChUR'owi. (Od lego czasu ChUR zys- 

kał kilkudziesięciu nowych członków z po- 

śród duchowieństwa i inteligencji świec- 

kiej. 

W dniu 26 krwietnia odbyło się zebira- 

nie ogólne członków Stowarzyszenia i wy- 

brany został nowy zarząd w powiększonym 

składzie, do którego weszły osoby chcące 

pracować i między innemi mające wipływ 

ma zarząd Chrześcijańskiego Domu Ludo- 

wego przy ul. Metropolitalnej 1, gdzie też 

jest siedziba: ChURiiu. W tych wiarumikach 

egzystencja ChUR'u zdaje się być zape- 

wnioną, $ 

Nowy zarząd odrazu przystępuje do 

w*amożonej pracy. W majbliższym czasie 

zostaną zorganizowane sekcje: sportowa i 

wycieczkowa. Już się twierzy: chór robot- 

niczy i czynione są wysiłki w: kierunku za 
początkowania orkiestry. Niebawem zosta- 
mą wzmowione odczyty, które będą wygla- 

szame przez speejalistów z rozmaitych dzie 

dzin wiedzy. Świetlica-czytelnia już funk- 

cjomuje nie tylko w: wieczornych, lecz i w 

porannych godzinach. 

Aby Chrześcijański Uniwersytet Ro- 

botniczy mógł prosjperować, potrzebny 
jest dalszy wzrost liczny ezłoników! Stowa- 
mayszenia, lecz iw pierwszym rzędzie obec- 

mie potrzeba, ażeby robotnicy, dla których 

Stowarzyszenie swą pracę podejmuje, wizię 
i czynny i żywy: udział we wiszystkich za- 

.początkowaniach Stowarzyszenia. Wielki 

jest czas po itemu, by brać robotnicza po- 
czuła się m pełni zcrganizowaną częścią 
społeczeństwa, rozporządzającą wiszystkie- 

mi' środkami i udogodnieniami, z któryich 

korzysta mobotnik wj krajach majbardziej 
kulturalnych świata, (by wobotnik polski 
dckładniej poznając zjawiska go otacza- 
jące, tem skuteczniej mógł (pracować nad 
poprawą swego bytu oraz naid wzbogace- 

niem swojej duszy i żeby, jego udział w ży 
ciu zbiorowem był bardziej świadomy i 
bardziej cenny. "W' miedzielę 28 maja br. 
zostanie dokomane uunoczysite otwarcie 
wznowionej intensywnej działalności Chrze 
ścijańskiego, Uniwersytetu Robotniczego o 
godzimie 1 pp. w sali Chrześcijańskiego 
Demu Ludowego przy ulicy: Metropoliitai- 

nej 1. с ь, 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza. wszyst 
kie chrześcijańskie związki robotnicze, jak 
również robotników. niezorganizowaniych, 

do licznego udziału w: tej uroczystości, któ 
rej głównym celem będzie przekonać ro- 
botmików, że Chrześcijański Uniwersytet 

Robotniczy jest ich własną instytucją i że 
rozwój tej instytucji jest. przedewszyst- 

kiem zależny od stopria zainteresowania 
się nią samych nobotników. 

i A wiięc w Imię Boże i w imię lepszego 

jutra: pośpieszmy do wspólnej piracy! 
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 EABLZWTORZRALCC TAAK 

„ŚRODA 
Dzis 1 0 

Izydora 
Jatro 

Maksyma 
 OREREOISEOCRADD SKA 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 9 MAJA 

Ciśnienie średnie: 756. 

Wschód słońca g. 3,26 

Zachód słońca g. 7,05 

Temperatura średnia: - 12. 

Temperatura najwyższa: -- 16. 

Temperatura najniższa: + 10. 

Opad: 9 mm. 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-ż 

na dzień dzisiejszy: 

W całym kraju pogoda o zachmurzeniu nao- 

gół dużem, możliwe burze i deszcze, zwłasz- 

cza w dzielnicach północnych. Temperatura bez 

większych zmian, słabe lub umiarkowane wia- 

try południowo-zachodnie i zachodnie. 

KOŚCIELNA 

— NA RATOWANIE BAZYLIKI. To- 

warzystwo Kredytowe miasta Wiina wpła- 

cilo wczoraj 200 zł. jalko ofiarę na rzecz 

ratowania Bazyliki Wileńskiej. 

MIEJSKA 

— POWIRÓT DELEGATA RZĄDO- 

WEGO. Wkzoraj powrócił z Warszawy: de- 

legat rządowy przy magistracie p. Adam 

Piłsudski. Podczas swojej bytności w sto- 

licy p. Piłsudski załatwił kilka sprawi fi- 

mansowjyich oraz czyjnił starania o przydział 

dla Wilna kredytów z nowopowstającego 

funduszu pracy. Е 

— PLANY ROBÓT MIEJSKICH. Dziś 

magistrat zakończy opracowywanie pla- 

nów i Ikosztorysów projektowanych wobót 

publicznych w: mieście, (Prace te trwają od 

dwóch tygodni i mają na celu uzyskanie 

kredytów: z fumduszu pracy. Natychmiast 

po wykończeniu zostaną one przesłane do 

wladz wojewódzikich, które zkolei przedło- 

żą je miarodajnym czynnikom w Warsza- 

wie. 

— POŻYCZKA ANGIELSKA. Przybył 

do Wilna delegat  Ministenstwa Skarbu, 

który odbędzie z przedstawicielami mag 

stratu narady w! sprawie wiadomych. kom- 

plikacyj przy spłacie pożyczki angielskiej. 

Amgiliqy wystąpili ponownie z żądaniem. 

uznania odnzuccnych 'w swoim czasie obli- 

gacyj na łączną sumę 120.000 złotych. Na 

konferencji zostanie uzgodnione stamowi- 

sko władz państwowych i magistratu, 

W magistracie przeważa pogląd, że nosz 

czenia: wielrzycieli angielskich mie mają i- 

stotnych podstaw prawnych. 

— [PODATEK OD PLACÓW. Dotych- 

czas plalce zajęte pod sady i parki były 

wiolne od; podatku. Wobec tego, że zacho- 

dziły wyjpadki zasadzania placów: budow- 

lamiych specjalmie w celu umikniięcia płace- 

nia podatku, władze skarbowe zmieniły 

odacśny przepis w ten sposób, że wolne 

będą cd podatku place zajęte przez parki, 

a mie przez sady. 

— KOSZTY UTRZYMANIA. Koszty 
utrzymamia w Wilnie w miesiącu kwietniiu 
w porównaniu z marcem wzrosły o 0,9 pr. 
Na wzrost ikosztówi utrzymania wpłynęła 

awyżka w grupie żywmościowej, podczas 

gdy w grupie opałowej zaznaczyła się sto- 
sujpikowo dość znaczna zniżka cen. 

KOLEJOWA 
— WYJAZD PREZ. KOLEI. Wiezoraj 

wyjechał do Białegostoku na kilka dni p. 
prezes dyr. kolejowej inż. Falkowski. 

— Zniesienie opłat na bezrobocie od zagra- 
nicznych przesyłek wagonowych. — Jak wia- 
domo, od każdego listu przewozowego .na prze 
syłkę wagonową pobiera się obecnie opłatę w 
wysokości 1.50 zł, na rzecz Funduszu Bezro- 
bocia. Obecnie zarządzeniem Ministra Komuni- 
cji (Dz. Taryt i Zarządzeń Kolejowych Nr. 
27 z dnia 27 kwietnia rb. poz. 182) opłata po- 
wyższa została zniesiona w stosunku do prze 
syłek wagonowych wysyłanych zagranicę 
przybywających z zagranicy drogą lądową za 
bezpośredniemi listami przewozowemi komuni- 
kacji międzynarodowej. 

Zarządzenie to wchodzi w życie z dniem 15 
kwietnia czyli z datą znacznie wcześniejszą od 
daty jego ogłoszenia. Zatem wszystkie listy ko 
munikacji międzynarodowej na przesyłki wysła 

  

SYLWETKI TEATRALNE 

  P. Melanja Grabowska, odtwórczyni pierwszych partyj w operetce, cie- 
szy się obecnie wielkiem powodzeniem na gościnnych występach w 

Teatrze Muzycznym „Lutnia* w Wilnie.   

S L 

ne z Polski lub otrzyniane w Polsce i opłaco- 
ne w okresie od 15 kwietnia do mniej więcej 
7— 8 marca rb. zawierają wspomniane nadpła- 
ty, które przy większej ilości przesyłek mogą 
stanowić sumy dość znaczne. 

Sprawdzanie listów przewozowych oraz re 
klamacje celem uzyskania zwrotu nadpłat do- 
konywuje Biuro Kolejowe Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie (ul. Mickiewicza 32). 

— ZNIŻKI KOLEJOWE DLA LETNI- 

KOW W PODBRODZIU. Mimisterstwo Ko 

munikacji ma. skutek starań Komisji Letni 

skowej przy magistracie m. Padbrodzia w 

drodze wyjątku udzieliło prawa do naby- 

wania letnikom, przebywającym w (Podbro 

dziu biletów ulgowych ze zniżką 33 pmoc, 

taryfy normalnej z Wilma do Podbrodzia 

i z powrotem. Bilety można nabywać w 

kasach kolejowych od dnia 15 maja br. na 

mocy zaświadczenia magistratu miasta 

Podbrodzia stwierdzającego, że dama osoba 

przebywa w iPodbrodziu na letnisku. 

Komisja Letniskowa podając powyższe 

do wiadomości nadmienia, że cena biletów 

po zastosowaniu zmiżki powyższej wiymie- 

sie 2 zł. 60 gr. z Wilna do Podbrodzia о- 

raz tyleż z powrotem. 

Wobec zastosowania tak poważnej 

zniżki, z pesmością większa ilość letników 

skorzystia z możliwości wynajęcia letnisk 

na terenie m. Podbrodzia, a z temże same 

spędzanie lata w miejscowości tak zdro- 

wotnejj jaką jest Podbrodzie, 

SZKOLNA 

— Dyrekcja Gimnazjum Państwowego im. 

E. Orzeszkowej w Wilnie, podaje do wiadomo- 
ści, że egzamina wstępne do klasy HI i IV od- 

będą się w П-е] połowie czerwca r.b. 

Podariia przyjmuje i  informacyj udziela 

kancelarja gimnazjum codziennie w godzinach 

od 11 do 13. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

— DZISIEJSZA ŚRODA LITERACKA 

poświęcona będzie „Podstawom hitleryzmu 

w kulturze współczesnych Niemiec". Za- 

gadnienie to omówi znany i ceniony kry- 

tyk p. Stanisław Baczyński, profesor Im- 

stytutu Badań Europy (Wschodniej, Wstęp 

dla członków bezpłatny. Wprowadzeni go- 

ście płacą 1 złoty. Młodzież alkademidka ko 

rzysta ze zniżek. Początek 0 g. 20,30. 

TLEŃSKIE KOŁO BIBLJOTE- 

KARZY POLSKICH. Dnia 18 maja br. 

(czwawtek) o godz. 7,15 wiecz. (w razie 

braku quorum o godz. 8,15 wiecz,) w loka- 

lu Bibljoteki Umiwersyteckiej (ul. Uni- 
wersytedka 5), odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie członków Koła (III Ze- 

bramie ogólne). 
Na porządkiu dziennym: 1) wybór de- 

legatów ma zebranie delegatów. kół, 2) 
wnioski na. zebranie delegatów kół, 3) spra 
wa fumiduszu bezrobocia, 4) komunikat p. 
Mikołaja Dzikowskiego: Nieznany pienwo- 
druk wiersza Hansa Sachsa w Bibljotece 
Uniwersyteckiej w: Wilnie, 

PECO SZYI NY DOR 

UCZA EEEE, 

WILLI ZY 
RÓŻNE 

— Zjazd delegatów rad gminnych z Wileń- 
szczyzny. — W dniu 9 bm. w wielkiej sali kos: 
ferencyjnej wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego 
obradował zjazd delegatów rad gminnych z te 
renu województwa wileńskiego, zrzeszonych w 
Związku Gmin Wiejskich, Rzeczypospolitej Pol 
skiej. Zjazdowi przewodniczył wiceprezes Zwią 
zku p. Gliszczyński, Po otwarciu zjazdu wygło 
sił przemówienie powitalne p. wicewojewoda 
Jankowski, w toku zaś obrad przybył na zjazd 
p. wojewoda wileński , Jaszczołt i wysłuchał 
wniosków, zgłaszanych przez poszczególnych 
delegatów w rozmaitych sprąwach finansowo - 
gospodarczych. Następnie p. wojewoda w dłuż 
szej przemowie podkreślił znaczenie i rolę spo 
łeczności gminnej w organizmie państwowyin, 
zaznaczając, że wiara w lepsze jutro i przeja- 
wienie odporności da moc przetrwania i szyb 
kiego zlikwidowania skutków depresji gospodar 
czej. W czasie obrad zjazdu dyr. Związku Bo- 
lesław Tkaczyk wygłosił 3 referaty informacyj- 
ne, wyjaśniając w nich zebranym przepisy sta 
tutu Związku Gmin Rzeczypospolitej od nieda- 
wna zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych. Prelegent zobrazował strukturę 
organizacyjną Związku zgodnie ze statutem i 
omówił zasady regulaminu wyborczego obowią 
zującego w Związku. Drugi referat został pa- 
święcony wyjaśnieniu przepisów nowej ustawy 
o częściówej zmianie ustroju samorządu teryto 
rjalnego. Trzeci zaś referat ujął wszechstron- 

   

* nie działalność zarządu Związku. 
W zakończeniu zjazd dokonał wyboru jed- 

nego członka rady naczelnej Związku z terenu 
województwa i 
został wybrany p. Sławiński, delegat powiatu 
dziśnieńskiego, zaś zastępcą p. Rusiecki. 

— WYCIECZKA Z GÓRNEGO ŚLĄ- 
SKA, Do Wilna przybył z Katowie urzę- 
dnik tamtejszej dyrekcji kolejowej p. Al- 
fred Hojak, (Przyjazd jego związany jest z 
cnganizacją wycieczki! krajoznawczej z Ka 
towie, która przybywa do (Wilna ma Zielo- 
ne Święta w liczbie 350 osób, 

Wycieczka zabawi wi Wiilnie kilka dni, 
w celu zazniajomieniia się z zabytkami hi- 
storycznemi miasta i okolie. 

— Zjazd Żeligowczyków i Kaniowczyków. 
Zarząd główny Związku Kaniowczyków i Że- 
ligowczyków organizuje w Warszawie w dn. 
131 14 maja 1933 r. jako w piętnastą roczni- 
cę bitwy pod Kaniowem doroczny walny zjazd 
b. uczestników walk II Korpusu Wojsk Pol- 
skich na Wschodzie. 4-ej dywizji Strzelców 
Polskich gen. L. Żeligowskiego i Il Żelaznej 
Karpackiej Brygady. 

W związku z powyższem powiadamia się, 
że pan kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego 
zezwolił na udzielanie urzędnikom i nauczycie 
lom wszystkich szkół w Okręgu, którzy należą 
do Związku Kaniowcżyków i  Żeligowczyków 
i pragną wziąć udział w zjeździe urlopów 
na czas trwania zjazdu a gdyby odległość od 
Warszawy miejsca ich zamieszkania tego wy- 
magała również na dni 12 i 15 maja rb. 

— WYCIECZKA ROLNIKÓW DO POZNA 
NIA. Związek Zawodowy Rolników z Wyższem 
Wykształceniem w Wilnie, urządza wycieczkę 
do Poznańskiego, celem zwiedzenia gospo- 
darstw łąkowo-pastwiskowych,  plantacyj na- 
siennych traw, zakładanie doświadczeń  łąko- 
wych. Koszta wyniosą około 60 zł. Czas trwa- 

nia wycieczki od 1 czerwca do 6 czerwca r.b. 

Zgłoszenia oraz zaliczkę 30 zł. uprasza się nad- 

syłać do dnia 20 maja r.b., adres: Wilno, Ob- 

jazdowa 2. Zakład Uprawy Roli i Roślin U.S.B. 

ŻYD. ORGANIZACJE DOBROCZYN- 
NE. W miarodajnych kołach żydowskich 
powstała myśl połączenia w: jedną całość 
wszystkich . żydowskich towarzystw i От- 
ganizacyj dobroczynnych. W sprawie tej 
wikrótee mają się odbyć narady zaimtereso- 
waniych stron. 

jednego zastępcy. Członkiem. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Sukces 

wczorajszej premjery. „Pokój na trzeciem pię- 
trze nr 17* (premjera wczoraj 9 maja) sensa- 
cyjny proces w pięciu obrazach zdobył sobie 

ogólny aplauz.. Świetne dekoracje, reżyserja i 
gra artystów z p.p. Szpakiewiczową, Trapszow 
ną, jasińską, Zielińską, Grolickim, Bieleckim, 

Rychłowską i Łodzińskim na czele — pod- 

trzymują nastrój i tworzą z tej sztuki widowi- 

sko godne zobaczenia i podziwu. „Pokój na 

trzeciem piętrze* grany będzie po raz drugi i 

trzeci, dziś, środa 10 i jutro, czwartek, 11 bm. 
o godz. 8 wiecz. w teatrze na Pohulance. 

— Popis baletowy Szkoły Muraszowej i 
Januszkowskiego. W niedzielę 14-V o godz. 4 
po poł . w teatrze na Pohulance odbędzie się 

popis szkoły baletowej N. Muraszowej i C. Ja 
nuszkowskiego, na który dana będzie klasyczna 
pantomina baletowa w 4 aktach — (5 obra- 
zach) p.t. „Krółewicz Feniks“ z baletmistrzem 
C. Januszkowskim w roli tytułowej. 

"akcja baletu — pantominy odbywa się w 

królestwie podziemnem (akt I) brzeg morza, 
(akt 2), dno morskie (akt 3 i akt 4) u czaro- 
dzieja „Beb-Mag-Ferlana" Przepiękne te deko- 

racje tworzy artysta malarz Makojnik — nowe 

kostjumy pomysłu L. Szolee i K. Markowej. 
Przy fortepianie Z. Trocka. 
— Triumialny pochód „Żegnaj młodości 

po Wileńszczyźnie. Piękna sztuka „Żegnaj mło- 
dości („Młodość szumi”), z którą jeździ obec- 
nie Stały Teatr Objazdowy, a w której rolach 
głównych występują gościnnie królowa ekranu 
Jadwiga Smosarska i St. Daczyński — cieszy 
się wszędzie ogromnem powodzeniem. Wszy- 
scy wykonawcy,a to p.p. Hanką Biernacka, 

Paszkowska, Trembińska, Dejunowicz, Pośpie- 
łowski, Martyka i Budzyński z występowicza- 
mi Jadwigą Smosarską i St. Daczyńskim na 
czele — zbierają zasłużone oklaski, kwiaty i 
pochwały. 

Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP w Wilnie, stał się dzisiaj kulturalną po- 
trzebą prowincji, od której Dyrekcja tego mi- 
łego teatru otrzymuje liczne podziękowania 
(ustne i pisemne) za tak piękną działalność. 

„Żegnaj młodości" („Młodość szumi”) gra 
na będzie dziś, we środę 10 maja — w Bara- 
nowiczach, 11 maja — w Stołpcach, 12 — w 
Nieświeżu, 13 — w Łunińcu, 14 — w Pińsku, 
15 — w Kobryniu. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. „Parada 
gwiazd”. Dziś o godzinie 8,30 wystąpią w Wil- 
nie raz jeden tylko najwybitniejsi artyści ekra- 
nu polskiego: Marja Bogda, Adam Brodzisz, 
Mieczysław Cybulski, Hanka Runowiecka i Ka 
zimierz Chrzanowski — w wielkiej rewji, zawie 
rającej ostatnie nowości stolicy p.t. „Parada 
Gwiazd”. Zainteresowanie występem znakomi- 
tych artystów filmowych — olbrzymie. Pozosta 
łe bilety nabywać można dziś o godz. 11 rano. 

— Cnotliiwa Zuzanna“. W piątek najbliż- 
szy wchodzi na repertuar teatru „Lutnia -— 
pełna humoru, werwy, oraz pięknych melodyj 
operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna” z udzia- 
łem całego zespołu artystycznego; Gabrielli, 
Dembowskim, Szczawińskim, Tatrzańskim, Wyr 
wicz-Wichrowskim na czele. W roli Zuzanny 
wystąpi gościnnie M. Grabowska. Reżyserja M. 
Tatrzańskiego. Nowe dekoracje pomysłu |. 
Hawryłkiewicza. Bilety już są do nabycia w 
kasie teatru „Lutnia”. Ceny zniżone. 

— „Marica* na przedstawieniu popołudnio- 
wem. Niedzielne przedstawienie popołudniowe 
po cenach propagandowych wypełni doskonała 
operetka Kalmana „Marica* w premjerowej ob- 
sadzie. Ceny propagandowe. 

— Mikołaj Orłow gra w Wilnie, na zapro- 
szenie Wileńskiego Towarzystwa Filharmonicz- 
nego w nadchodzącą niedzielę 14 bm. w sali 
Konserwatorjum (Wielka 47). Światowej sławy 
pianista da jedyny recital w przejeździe do kra 
jów bałtyckich. Szczegóły w afiszach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Postrach Arizony Ż, 

HOELUYWOOD — Światła wielkiego 
miasta ° 

CASINO — Miłość alktorku 
HELIOS — Gdybym miał miljon 

PAN — Pieśń serca. 
ŚWIATOWIB — 10 proc, dla mnie, 
LUX — Sierżant X. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Miłe sąsiedztwo. — Z mieszkania Lewi- 
na lcka (W. Pohulanka 16) skradziono 2 złote 
obrączki i inne drobne rzeczy, wartości 80 zł. 
Przedmioty skradzione znaleziono podczas rewi 
zji u Janiny Szóstakówny, zamieszkałej w tym 
samym domu i zwrócono poszkodowanemu.— 
Szóstakównę zatrzymano. 

— Pożar. W domu przy ul. Wielkiej Nr. 
30 wybuchł pożar, który spowodował interwen- 
cję straży ogniowej. Wskutek  zaprószenia 0- 
gnia zapaliło się drzewo, leżące pod schodami 
w korytarzu przy wejściu do mieszkania Szlo- 
my Dyncewa. Straż ogień ugasiła. 

— Podrzutek. Podrzucone niemowlę płci 
żeńskiej, liczące około dwóch tygodni, znale- 
ziono w domu przy ul. Ponarskiej 77. Przy 
dziecku była kartka z napisem: „Daszkiewicz”. 
Podrzutka umieszczono w przytułku Dzieciąt- 
ka Jezus. Tego samego dnia na tej samej uli- 
cy w domu Nr. 18 znaleziono drugą dziewczyn- 
kę w wieku 1 tygodnia. 

— — WÓZ NA CHODNIKU. — Wczo- 
raj w południe na ulicy Kalwaryjskiej 
koło posesji nr 79 wystraszony trąbką 
samochodową koń chłopski począł pono- 
sić i w pewnym momencie wpadł na 
chodnik, wywołując panikę wśród prze- 
chodniów. 

Rozjuszone zwierzę stratowało 2 dzie 
wczynki, wracające ze szkoły, a mianowi ki 
cie: 9-letnią Wandę Rucińską (Kalwaryj 
ska 109) i 9-letnią Gienię Perlikowską 
«(Oficerska 4). Rucińską ze złamanym 0- 
bojczykiem i poranioną nogą przewiezio 
no do szpitała św. Jakóba. 

Perlikowską po opatrunku skierowa- 
na została do domu pod opiekę rodzi- 
ców. 

— ECHA WYPADKU PRZY UL. SADO- 

WEJ. — Przed kilku dniami w hotelu przy ul. 
Sadowej 15 zasłabł w nocy urzędnik skarbo- 
wy z Głęboki Władysław Sadowski. Wkrót 
ce chory zmarł. 

Narazie przypuszczano, że uległ on zatruciu 

mortiną, lecz obecnie okazało się, że Śmierć 
nastąpiła wskutek krwotoku wewnetrznego. 

— OSKARŻA O BIGAMJĘ. — Michalina 
Czerkasowowa zamieszkała w pobliskich Otch- 

mieniszkach zaskarżyła przed policją swego mę 
ża, z którym od 4 lat nie żyje, o bigamję.— Kary. 
Policja bada słuszność oskarż! 

BRASŁAW 
— DZIECIOBÓJSTWO. Mieszkanka 

Drui, Helena Dutkiewiczowa, urodziwszy dziec 
ko, rzekomo nieżywe, wrzuciła je do rzeki Druj 
ki. Dutkiewiczowa przyznała się do czynu, za- 

jąc, że noworodek był nieżywy i na- 
wet nie stwierdziła, jakiej płci było niemowlę. 

  

- Podziękowanie 
Jego Magn. Rektorowi JANUSZKIEWICZOWI 
i Wielce Szanownemu Doktorowi ŁOBZIE za 
wykazanie mi fak serdecznej opieki podczas 

choroby i za cudowne uzdrowienie, składam 
tą drogą najgorętsze podziękowanie 

Adam Gerszonowicz. 
Student U S B. 

  

  

    
BRONISŁAW UMIASTOWSKI 

długołetni członek Komitetu Dyskontowego 

Wileńskiego Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego 

zmarł dnia 8 maja 1933 r. 

O tej ciężkiej stracie zawiadamia 

  

DYREKCJA 
Banku Gospodarstwa Krajowego 

Oddział w Wilnie. 

  

We czwartek 11 maja, jako w czwartą bolesną rocznicę zgonu najukochańszego 
naszego Ojca i Teścia 

+ 
RESTYTUTA SUMOROKA 

odbędzie się Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jerzego o godz. 9 rano, 
o ciem zawiadamisją 

DZIECI 

Posiedzenie Wileńskiej Grupy Regjonalnej 
Dziś, w, środę, © godz. 11 odbędzie się 

w sali Sekretarjatu wojewódzkiego BBWR 
posiedzenie wileńskiej grupy regjonalnej 
posłów i senatorów. Na; posiedzenie to zo- 
stali zaproszeni: prezes Izby Skarbowej p. 
Ratyński, prezes Okr. Urzędu Ziemsk. p. 

Łączyński i dyrektor wil. Oddziału Państw 
Banku Rolnego p. Maculewicz, którzy wy- 
głoszą referaty, ma temat wykomywania no 
wo uchwalonych ustaw, dotyczących ulg 
kredytowych i podatkowych, w sprawach 
rolimych itp. 

  

2 SĄDÓW 
JEDNA Z WIELU TRAGEDYJ 

EMIGRACYJNYCH 
Smutne dzieje emigracji rosyjskiej już 

dostatecznie znane. Książęta krwi w oss 
rów paryskich taksówek, expułkownik remontu- 
jący jezdnię i członek arystokratycznej rodzi- 
ny, w roli fordanserów w podrzędnych kaba- 
az nie należą do rzadkości. 

0, co miało wczoraj miej na sali Są- 
du Okręgowego stanowi Boca =". 
ju tragedję jednego z takich emigrantów. 

Ławę oskarżonych zajął tym razem Paweł 

sej Re dekai ai ia as, arz o - 
glonym brzuszku, 2 : 
„ Krasnopolski byt wezoraj zwykłym oskar- 
żonym, stojącym pod zarzutem najzwyklejsze- 
go przywłaszczenia cudzych pieniędzy. Kim je- 
dnak był kiedyś — przed wojną? 

KIM BYŁ. 

O tem opowiedział sam, przed sądem, a 
trzeba przyznać, że słuchali go z zainteresowa- 
2 wszyscy ktorzy znaležii się na tym proce 

й Urodził się w Rosji, tam też wstąpił do 
służby wojskowej. Jak i każdemu innemu ofi- 
cerowi powodziło mu się nieźle.. Był nawet 

człowiekiem zamożnym i obracał się w sferach 
najbardziej uprzywilejowanych pod względem 
finansowym. Szczyt powodzenia życiowego 
przychodzi z chwilą nominacji na dowódcę je- 
dnego z pułków. Świeżo mianowanemu pułko- 
wnikowi nic już kompletnie nie brakuje do 
szczęścia. 

Miał stanowisko i pieniądze. Wybuch woj- 
ny przynosi mu jeszcze sławę. Na piersiach ko 
lejno zabłysły, wszystkie dosłownie odznaczenia 
oficerskie, jakie tylko istniały w armji rosyj- 
skiej. 

POCZĄTEK KOŃCA 

; _Шчіпа jest jednocześnie początkiem końca 
świetnie zapowiadającej się karjery pułkownika 
Krasnopolskiego. W ucieczce przed GPU chro 

ni się na Litwę, pozostaje tam przez pewien 
czas i wreszcie jako podejrzany o działalność 
szpiegowską na rzecz Polski zostaje wysiedlo- 
ny na Wileńszczyznę. 

Frzymierającego z głodu odnalazł go na 
bruku wileńskim dawny jego zwierzchnik, eme 
rytowany generał Stefan Mokrzecki. 

Praca znalazła się w kancelarji rejenta — 
Mokrzecki był bowiem rejentem przy Wydziale 
Hipotecznym Sądu Okręgowego. 

Expułkownik i kawaler wszystkich orde- 
row pracował odtąd jako skromny inkasent z 
początkową pensją 40 zł. miesięcznie. Był jed- 
nak zadowołony, bo miał kawałek chleba. 
: Gdy opowiadanie oskarżonego odbiega od 
w sprawy, przerywa mu sędzia Sienkie- 

wicz. 
Krasnopolski mówi jednak długo. 
Chwilami odnosi się wrażenie, że to nie zgnę 

biony zazwyczaj oskarżony, lecz doskonały mó 
wca. 

  

8 TYSIĘCY ZŁOTYCH 

Poruszył wreszcie sprawę istotną. Przywła- 
szczenie około 8 tys. zł. na szkodę rejenta Mo- 
krzeckiego. 

Za to zasiadł właśnie na ławie oskarżonych i 
z tego też musi się tłumaczyć. 

Negując zasadniczo fakt przywłaszczenia ze 
złej woli, oskarżony twierdzi, że czynił to syste 
matycznie, gdyż skradziono mu 3000 zł. z tecz 

Pieniądze te należały do Mokrzeckiego, nie 
mówiąc przez to nic o kradzieży mocodawcy, 
chciał owe pieniądze zwrócić, fałszując syste- 
matycznie kwity od zaiakasowanych weksli.— 
Brał nieduże sumy po kilkadziesiąt złotych. 

W pewnem miejscu oskarżony załamuje się 
i zaczyna płakać. Łez jednak nie widać, gdyż 

zasłaniają je okułary. 
Wobec tego, że Krasnopolski nie przyznał 

się do przywłaszczenia ze złej woli, sąd posta 
nawia zbadać świadków. 

Wszyscy oni wyrażają się o oskarżonym 
naogół przychylnie, większość zaś z nich to je 
go znajomi — również emigranci. 

Ogólną uwagę zwracają występujący w 
charakterze świadków b. generałowie Jan An- 
toniewicz i Juljan Białozór. Po przemówieniu 
podprokuratora Klasse i obrońcy oskarżonego 
adw. Marjana Kowalskiego jeszcze raz zabrał 
głos sam oskarżony, prosząc o łagodny wymiar 

Po krótkiej naradzie sąd uznając winę Kra- 
snopolskiego za udowodnioną, skazał go na 1 
rok więzienia, którą to karę zmniejszył mu na 

skutek amnestji o połowę, wykonanie zaś jej 
zawiesił na przeciąg lat trzech. (cki). 

—-=0-0-05— 

Nauka na przyszłość 
Komunikat Pogotowia Ratunkowego 

głosi: „48-letni Mateusz Kinillisz, zamiesz- 
kały przy ul. Stefańskiej 30, zażył kilika- 

naście proszków! od bólu głowy. Skutki za- 

życia były, fatalne: nastąpił atak serca i 

zatnucie organizmu. Ofiarę lekkomyślności 

przewieziono iw stamie ciężkim do Szpitala” 

48 lat, a taki durny! Żeby nie wiedzieć, 

że wszelakie Koguciki i Kowalskiny za- 

wierają narkotyki, których bezkarnie nad- 

używać niewiolno, Dobrze mu tak: na przy 

№ „złość mie będzie się urzynał do bólu głowy 

Nie kraść garnków 
Albin Żemajtis miał w, mieszkaniu 

swojem przy ul. Wiłkomierskiej 32 tnzech 
sublokałtionów: Jana Rytę, Bronisława Mo 
czulisa i Amtoniego Daukszę. 'Wiezoraj, 
podczas mieobecności gospodarza, subloka- 
torowie wymieśli się, zabierając naczynia 
kuchenne wartości 60 złotych. Polieja, roz- 
poczęła (poszukiwania sprawców kradzieży 

Reporter, podając (tę wiadomość, zaopa- 

tnzył 'ją wymownym tytułem: „Organizują 
własne gospodarstwo”. Prawdopodobnie 
tytał temi nadał tylko dla efektu. Przypusz- 
czaąć raczej należy, że w mieszkamiu Że- 
majtisa nie było nie innego, coby mada- 
wiało się do kradzieży. Bo, jeżeli gospoda- 
rzą niema w domu, a trzech spryciarzy 
chce go okiraść, mnie będą przecie zaczynali 
od garników i romdli. Prędzej zabraliby pie 
niądze, kosztowności, ubranie i tym po- 
dobne wartościowe i łatwiejsze do wynie- 
sienia rzeczy. Zapewne nie z tego nie zna- 
leźli. Wzięli więc garnki. Stąd wynika, że 
Żemajtis jest człowiekiem ubogim, a trzej 
złodzieje — to ludzie szczególnie nikczem- 
ni, skoro okradli ubogiego. Trzeba odszu- 
kać ich corychlej il bez pamdonu zapakować 
ma kilka lad do więzienia. Zrozumieją. że 
nie opłaci się kraść garnków. 

  

nowogkódzka 
— ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEW. 

ZW. MŁODZIEŻY LUDOWEJ. W «niu 
dzisiejszym (10 bm.) odbędzie się w: loka- 
lu Wojew. Sekretarjatu BBWR w Nowo- 
gródku, zebranie zamządu (Wojew. Związku 
Młodzieży Lipdowej, w: którem weźmie u- 
dział prezes Zw. M. L. RP. p. wicemarsza- 
tek: Sejmiu Rzeczypospolitej dr. K. Pola- 
kiewicz. 

Wi dniu wczorajszym przybył z 'War- 
szawy do Nowogródka w: związku z tem 
zebraniem członek prezydjum zarządu gł. 
ZML, znamy: działacz społeczny p. Włady- 
sław Lewandowicz. 

— WYPADEK SAMOCHODOW Y. — 
W dniu 8 bm. o godzimie 21-szej na szosie 
Nowojelnia — Nowogródek, przy wsi Ku- 
szelewo, jadący bez światła samochód, kie- 

rowany przez szofera Hieronima Zerdec- 
Ikiego, najechał ma furmankę Żytko An- 
drzeja, mieszkańca: wsi Niowosiółki gm. ku 

szelewskiej. Żytikko doznał ogólnego potiu- 
czenia i przebywa obecnie w: szpitalu po- 
wiatowym w Nowognódktu. Stan ofiary 
wypadku jest: ciężki. Organa (PIP. wszezęły 

przeciw: szoferowi dochodzenia, 

NIEDOSZŁY SAMOBÓJCA. 
W dniu 9 maja ma ulicy Synagogalmej w 
Nowogródkiu, usiłował pozbawić się życia, 
przez pocięcie żył na ręku, Józef Uwarow, 
mionter, z zawodu, zam. przy ul. Słomim- 
skiej. 

Przyczyna zamachu. samobójczego nie- 
zmana, Jedmo tylko charakterystyczne, że 
w chwili usiłowania: pozbawienia się życia 
Uwarow był mocno podchmielony. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
średka od adciskėw 

Prow. A. PAKA. 
TIK 

Radje wileńskie 
ŚRODA, DNIA 10 MAJA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor., czas. 
12.10: Audycja dla poborowych (muzyka) 
13.20: Komun. meteor. 14.40: Program dzien- 
ny. 14.45: Muzyka popularna (płyty) 15.15: 
Giełda roln. 15.25: Chwilka strzelecka 15.35: 
Audycja dla dzieci. 16.00: Schubert — Liszt 
(płyty). 16.40: „O łączności Polonji zagranicz- 
nej z Macierzą* — odczyt. 17.00: Audycja dla 
nauczycieli muzyki (pogad. i muzyka) 17.30: 
(płyty) 11,40: „Umowy o pracę robotników i 
pracowników umysłowych" — odczyt. 17.55: 
Program na czwartek. 18.00: Koncert laurea- 
tów, wiad. bieżące, d.c. koncertu. 18.40: Prze- 
gląd litewski, 18.55: Kozmaitošci. 19.00: Codz. 
odcinek pow. 19.10: Rozmait. 19.15: „Co się 
dzieje w Wilnie?* — pogad. 19.30: „Życiorys 
Cyprjana Norwida" — .eljeton. 19.45: Prasowy 
dz. radjowy. 20.00: Audycja z okazji święta 
rumuńskiego. 21.00: Wiad. sportowe., dod. do 
pras. dz. radj. 21.10: Recital fortep. 22.00: „Na 
widnokręgu”. 22.15: Audycja literacka „Reha- 
bilitacja“ — fragment z powieści H. Sienkie- 
wicza p.t. „Potop”. 22.45: Muzyka (płyty). 
22,55: Komun. meteor. 23.00: Koncert symio- 
niczny (płyty). Słowo wstępne prof. Michała 
Józefowicza. 

   

   



  

grodžiėjyika 
— USZKODZENIE CIAŁA. Aleksar- 

- der Ohobubowski zam. pnzy ul. Juryzdyka 
85, zamelidował o pobieiu i pokaleczeniu go 
možem przez Bujlchakowskiego Jana, zam. 

ma przedmieściu, Bójka. wynikła. w. stanie 
mietrześwym, na (tle porachunków osobis- 
ty da. 

— MIŁY GOSPODARZ. Jadel Wiktor, 
zam. przy, ul. .Rybarskiej 9, zameldował o 
isamowoinem wynwaniu okien i.rozwaleniu 

Pieca w. jego mieszkaniu przez - gospoda 

nza w. związku z niezapłaceniem komornego 

— POŻAR. W, dniu 8 bm. o godz. 14,30 
we wsi Ozierskie gm. Krynki, w zabudo- 

miach Szałkieęwicza Aleksandra z nie- 
idnej przyczyny wybuchł pożar, który 

zniszczył pół domu Szallkiewicza, chlew i 
znajdujące się w nim zboże, tj. 840 kg. ży- 
ta, 200 kg. jęczmienia, 60 kg. gryki. O- 

piócz tego spaliła się druga połowa domu 

Izydora Szadkiewicza ze zbożem, tj. 100 

kg. gnyki, 250 kg. żyta, 80 kg. jęczmienia 
i 86 kg. mąki, oraz dom mieszkalny Łapiń- 

skiego Jana z drewnianym chlewem i 80 

kg mięsa. Stmaty iwymoszą około 5000 zł. 

— UJĘCIE SZAJKI ZŁODZIEJSKIEJ 
W daim 8 bm. zatrzymana została na Sien- 
nym Rynku szajka złodziejska, która cho- 
dząc po sklepach, dokonywała kradzieży 
wóżnych towarów. Szajka złodziejska tzw. 
„szopenfeldziarze*, ujęta w liczbie 6 о- 
sób, przekazana została do sądu grodzkie- 
go w: Gmodnie, 

— KRADZIEŻ MATERJAŁU, Kotok 
Heszel, zam. przy ul. Brygidzkiej, zameldo 
wia! o kradzieży ze sklepu jego przez nie- 
znanego osobnika 6 m. ciemnego kaiugar- 
niu, wartości 132 zł. „Eleganta” poszukuje 
policja, ё 

— TEATR MIEJSKI. We czwartek je- 
dyny występ rewji pt. ,,„Rewija gwiazd“, Z 

udziałem polskiej sławy, artystów Marji 
Bogda, Adama Brodzisza, Mieczysława Cy 
bulskiego i innych. 

W przygotowaniu pod reż. dyr, Kro- 
ikowskiego najnowsza sztuka polskiego re- 

pertuaru Marji Jasnoszewskiej (Pawilikow 
skiej w 3 aktach „Egipska pszenica*. — 
W sztuce tej wystąpi nowozaangażowana 
artystka Klara Samecka. 

— MŁODY MORDERCA. Ławę oskar- 
żonych Sądu Okręgowego zajął w tych 
dniach 19-letni Zachiarewicz (Włodzimierz 

i 28-letni Miszuk Jam, obaj mieszkańcy m. 
Skidla, oskarżeni o to, że w dniu 6 listo- 
pada 1932 Zacharewicz podczas sprzeczki 
przebił nożem cygana Adama Bnylewskie- 
go, wskutek czego Brylewski poniósł ma- 
*tychmiastową śmierć, a Miszuk podżegał 
i pomagali Zacharewiczowi w dokonaniu 
tego zabójstwa. 

Na przewodzie sądowym  oskanžony 
Zacharewicz przyznaje się do winy: i skła- 
da obszerne wyjaśnienie z którego wynika, 

że w krytycznym dniu był pijany. 
Po zbadaniu świadków i wysłuchaniu 

przemówień prokuratora. Plewako, obroń- 

cy Zacharewicza mec. Sosnowskiego i о- 
breńcy Miszuka mec. Liobmana, Sąd Okrę- 
gowy pod przewodnictwem sędziego Toł- 

łóczki i przy udziale sędziów 'Onichimow- 
skiego i Merle, skazął Zacharewicza na 3 
lata więzenia z zaliczeniem aresztu pre- 
weneyjnego. Oskarżonego Miszuka sąd u- 
niewinnił. 

Jak wymika z motywów wyroku, sąd u- 
znał Zacharewicza winnym przestępstwa, 

które jednak popełnił 'w stanie silnego pod 
niecenia, 

— BIEG O PUHAR MIASTA. W nie- 
dzielę dnia 14 maja o godz. 12,30 KS „Cre- 
sovia* orgamizuje 9-ty doroczny bieg na 
przełaj o puhar miasta Grodna. Trasa bie- 
gu wymesi 5.000 m. Zgłoszenia przyjmuje 
KS „Oresovia'* do dnia 13 maja włącznie. 
AAB AAAAKALAAAAMAAAAAAAAAAA AAAMAAAAAA AAA ABA, 

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO“ 
Dominikańska 26. m ii m BOAC 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWEJ 

POD TWOJA OBRONĘ 
W rol. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 
ski, Lindorf i L Pocz, 

, 8, i 10,15, 
seans. 0 godz. 

Wstęp od 50 gr. 
r YYYYYYYYYYYYYY*YYYYYYT 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
porę Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBiR 

oł KLĘSKI-i POPIERAJ W. 
+ : JCIE NALEPKI IWÓRU: 

“1 POPIERA BUDO! А- T 

    

    

WANDA N. DOBĄCZEWSKA, 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Rudy drab o małych szczurzych ocz- 

kach flegmatycznie zapalił papierosa, za- 
ciągnął się gryzącym dymem i splunął, 
zanim odpowiedział: 

— Koli do toj pory niczoho nia wy- 
szło, tak uż i niczoho nia budzie. A ty 
lękasz sia? Dureń... 

Dymitr Pawluk wyprostował zwolna 
kark, zgięty nad ociosywaną kłodą, opari 
o nią siekierę i zapatrzył się przed siebie, 
w las, czarny już po wierzchu, wilgotnym 
ziąbem oddychający. 

— A wszystkoż ciabie, Adaśka, nia 
treba tutki badziać sia, — wyrzekł z na- 
mysłem. — Czamuż_w lesie nia siedzisz? 

Zagadnięty w ten sposób, rudzielec 
skrzywił się niechętnie. 

— A tyby sam zaprobował! Mokro, 
zimno... Ze wszystkiem ja zmarzł... Ni 
'wódki, ni machorki, Haniebnie, jak dren- 
no. 

Dymitr Pawluk popatrzył na rudziel- 
ca z zatajoną złością. 

+ — lsz, jaśnie wielmożny graf! Bez 
wódki i machorki nadto już jemu obo- 
jętnie, Nie bojś! ty uciekniesz i znowu, 
u ciebie nogi długie... A mianie szto? 

— Ciabie? Walaj w les i ty. Koli 
pryjduć, niechaj w zad całujuć... 

Dymitr Pawluk spuścił nisko zatro- 
skaną głowę. 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

bar 
— Wyjazd do Brazyiji. W związku z 

wznowieniem ruchu osadniczego na kolonie 
„Orzeł iBały* w Brazylji, Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy w Baranowiczach ogłasza, 
że rejestracja rodzm, zamierzających wyjechać 
w charakterze kolonistów na w/w kolonje — 
już się rozpoczęła. Po wszelkie informacje, za- 
interesowani winni zgłaszać się bezpośrednio 
do P.U.P.P. 

Zadatek na 25 ha działkę został obecnie 
zmniejszony do 500 złotych. Pozatem rodzina 
osadnicza musi posiadać gotówkę około 350 
złotych na wyżywienie podczas pierwszych mie 
sięcy pobytu na kolonii. 

Niezależnie od tego cenę kart okrętowych 
obniżono do sumy 667 zł. 50 gr (z 950 zł.) od 
każdej osoby ponad lat 10. Dzieci od lat 5 do 
dziesięciu płacą pół karty okr., zaś od 1 do 5 
lat ćwierć karty okr. Najbliższy transport wy- 
ruszy z Warszawy w pierwszej połowie lipca 
roku bież. 

— QObchód uroczystości 3-go Maja w Ho- 
rodyszczu (koło Baranowicz). Już w przeddzień 
t.j. 2 maja, dekoracja naszego miasteczka i 
capstrzyk wykonany 0 godz. 8 wieczorem 
przez ochotniczą straż pożarną, zapowiadały 
wielkie Święto Narodowe. W dniu 3 maja © 
godz. 10 nabożeństwo dziękczynne we wszyst- 
kich świątyniach, o godz. 11 zbiórka  miejsco- 
wych organizacyj na placu rynkowym, skąd po 
przyjęciu raportu przez p. kapitana Łazarewi- 
cza wyruszyły pochodem uroczystym organiza- 
cje: Oddziału Strzeleckiego, Związek Federa- 
cji, Ochotnicza Straż Pożarna i Hufiec Sztan- 
darowy dziatwy szkolnej — do pomnika Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Tamże przy pom- 
niku Wójt gminy p. 4. Spicera powitał w krót 
kich słowach organizacje i liczne grono miej- 
scowej ludności, następnie przemawiał w go- 
rących słowach p. Józef Rzepecki, p. Natan 
Szereszewski i p. Łazarewicz. Orkiestra ode- 
grała Hymn Narodowf, poczem nastąpiła defi- 
lada i dwugodzinna przerwa obiadowa. 

W czasie przerwy obiadowej, miejscowy 
Związek Federacji Rezerwistów urządził wspól 
ną herbatkę w sali urzędu gminnego. Wśród 
miłego i serdecznego nastroju obecnych około 
60-ciu członków Federacji wspólnie z przed- 
stawicielami Związku Strzeleckiego omawiali 
jednocześnie wiele spraw dotyczących współ- 
pracy pokrewnych z sobą organizacyj. Po zakoń 
czeniu herbatki szeregiem pieśni żołnierskich — 
udało się całe zgromadzenie na upłanowane w 
tym dniu zawody sportowe, w program  któ- 
rych weszły: Bieg naprzełaj, bieg 100 metrowy, 
skoki wdal i wzwyż, strzelanie, zawody rowe- 
rowe i inne zabawy sportowe, wzbudzające 
wśród licznego zgromadzenia publiczności wiei- 
kie zainteresowanie. w czasie zawodów  przy- 
grywała orkiestra miejscowej straży pożarnej. 

©О godz. 8 wieczorem odbyła się zabawa 
ludowa w remisie strażackiej. Komitej organi- 
zacyjny składa serdeczne podziękowanie Pa- 
niom, które zajęły się tas szczerze urządzeniem 
wspólnej herbatki. 

  

Marja Spicera. 

— TEADRY AMATORSKIE NA WSI. 
Jeszcze nie zatarły się bardzo miłe wspom 

mienia z odegranych przez amatorów świe- 
tliczam we wsi Krepacze gm. horodyskiej 
w styczniu br. przedstawień pi.: „Poseł 
©zy, kominiarz” i świetnie ujętej z życia ko 
medyjki bialonuskiej „Paulinika“, umieję- 

tnie ireżyserowamych przez kierownika 
miejsccwej szkoły p. Turmiłowicza, aż iu 

naraz otrzymujemy zaproszenie na przed- 
stawienie do wsi Kołdyczewo w dniu 30 
kwietnia. Zachęceni poprzedniem czysto 

wiejskiem pnzedstawieniem,  przybyliśmy. 
o pół godzimy: wicześniej i skorzystaliśmy 
wiele, będąc maocznymi świadkami, ile to 

podobne imprezy wymagają wysilku i pra- 

cy przygotowawczej, gdzie z wiejskich, z 

gruba ociosanych rzeczy trzeba stworzyć 
samą scenę, sztukę i piękno, Uprzejmy go- 
spodarz p. Zwierz (kierownik miejscowej 

.szikioły (powszechnej), instalując mas nara- 

zie u siebie w domu, nie przestawał myśla- 
mi odbiegać do swego dzieła, bo tam wrza- 
ła praca gorączkowa. W końcu zostawiw- 

szy mas iw objęciach gościniniości swego pa- 
tefonu, pomkinął również |do pracy. Nie- 
bawem mjnzeliśmiy, scenę, przedstawiającą 

w lesie obóz cyganów przy: ognisku; była 

to improwizacja pod tyt.: „Zemsta cyga- 
na', a mastępmie z wielkim humorem i wer 
wą odegrane „Chrapanie z rozkazu”, Nie- 
ocenioną 'współpracowniczkę tej kultural- 
mej zdobiyczy iw! osobie miejscowej nauczy 
cielki p. Gonczarezykówny: zdołaliśmy uj- 
rzeć dopiero po przedstawieniu, gdyż całe 
zadanie za kulisami spoczywało na jej gło 
wie. Pomimo, że sala świetlicy, wypełniona 
była pe brzegi starszymi i młodzieżą — 
pamował jednak wzorowy: porządek i Spo- 
kój, nie biorąc w rachubę radosnych wy- 
buchów śmiechu w' wesołych momentach 
sztuki, którego nię mało dostarczał pan 
„kaprai Rzežucha“. 

Naogół, jeżeli mi sądzić wolno, wyczu- 
łam dużo zapału i zdolności do sztuki dra- 
matycznej, zwłaszcza u sympatycznych 
świetliczan, tak wi Kirepaczach jak i w 

Kołdyczewie, W. S. 

      

16) 

— Koli pryjduć? — W 
kała młoda żonka, przed niespełna ro- 
kiem wzięta, brzemienna... W świrnie 
zboże zeszłoroczne kończyło się przera- 
żająco szybko i po kątach zaczynała 
piszczeć bieda; ta sama, co u sąsiadów 
darła się już w niebogłosy, obiegając 
zagrody chudym, żółtym kotem o zapad- 
łych, wyleniałych bokach. Jakżeż zosta- 
wić babę? Sama niczemu. nie poradzi. 
Adaška Korolonek?.. Temu dobrze! Jak 
wiatr w polu — swobodny... Sierota,, ka- 
waler... Dwunastoletnim chłopcem czasu 
wojny do Rosji wywieziony, gdzieś tam 
wędrował po obczyźnie i słuch o nim 

zaginął... A gdy wreszcie powrócił przed 
paru miesiącami — poznali wszyscy od- 
razu, że zaprzedał się ciałem i duszą 
tamtym z za granicy. Cóż! on był zawsze 
taki: z rodu katolik, a z duszy prawy żyd. 
Jemu tylko, aby nażreć się, wódki napić 
się i w cieple spać zawalić się. Do ro- 
boty zwyczajnej, codziennej, nigdy nie 
był chytry, ale gębą ruszał, jak nikt... W 
dwa miesiące wszyscy chłopcy na wsi, 
jak w tęczę w niego patrzyli. Czysta 
cholera! Dymitr Pawluk popatrzył zno- 
wu na tamtego, a do poprzedniej złości 
dołączył się teraz podziw. i 

— Do psich figlów Ada$ka także za- 
wsze był prytki. Ongiś, za dawnych lat, 

chacie pła- 

"mms my 

KARTOFLE WEZESNE „rdždwka“ 
(amerykany) do sadzenia, bardzo 

smaczne, dobre do przechowania 

posiada na składzie 

Wileński Spółdz, Syndykat Rolniczy W 
w Wiinie, Zawalna 9. 8 

A i t E tų E t a i Й 
KOMUNIKAT 

Dyrekcja Okręgową Kolei Państwowych 
w Warszawie podaje do wiadomości osób za- 
interesowanych, iż z dniem 1 maja 1933 r. ka- 
suje się sporządzanie kart rejestracyjnych ko- 
loru białego dla przesyłek nadawanych na ko- 
lei w komunikacji miejscowej i koloru żółtego 
w komunikacji ze stacjami portowemi na ob- 
szarze w. m. Gdańska i Gdyni. 

W związku z tem od powyższej daty przy- 
wraca się pobieranie opłat statystycznych w 
wysokości 10 gr. od każdej przesyłki, nadanej 
w jednej z powyżej wymienionych komunika- 
cyj kolejowych. 

Dyrekcja Kolei Państwowych. 

_ Mieszkanie 
5 - pokojowe z wygodami w dobrym punk- 

cie tanio do wynajęcia. 
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Warunki: Zygmuntowska 6 — 1, Zarząd 

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

OBWIESZCZENIE 

"W, myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25 VI. 1932 r. o postęp. egzek. 
Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 
580) 3 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje do 
wiadomości, iż dnia 12 V. rb. o godz. 10 м 
lokalu 1 sali licytacyjnej przy 3 Urzędzie Skar 
bowym odbędzie się sprzedaż z licytacji rucho 
mości, zajętych na pokrycie należności Skarbu 
Państwa oraz innych wierzycieli. 

M. in. sprzedane będą — w pierwszym ter 
minie od ceny szacunkowej: stół, sząfa do: u- 
brania składana, zegar Ścienny, bor-maszyna, 
radjowy aparat kryształkowy, i 1 para słucha 
wek, krzesła, samowary, otomana. ` 

W drugim terminie od ceny zaofiarowanej 
wyroby żelazne — zamki, dłuta, zamki drzwio- 
we, zawiasy, zakrętki, klamki, piły, drzwi 
do pieców, piłki, antaby; biurko, szafa, maszy- 
na do pisania. 

  

(—) WŁ Bronakowski. * 
KIEROWNIK URZĘDU 

nn 

| ThE— "lepszy środek przeciw | 
zatwarczeniu 

Chambard 
Żąd:£ nrygin. Francuski. 

Ofiary 

  
Łuski Szymon na Wojew. Komitet do 

spraw bezrobocia zł. 100. 
Zygmunt Zdrojewski na Wojew. Komitet 

do spraw bezrobocia zł. 5. 

  

GORĄCO POLECA SIĘ zasługu- 
jaącą na pomoc rodzinę z 8 osób: mąż od roku 
bez pracy, matka b. dobra praczka, również 
bez pracy, 6-ro dzieci w wieku od 12—2 lat. 
Obecnie naprawdę im wszystkim, a zwłaszcza 
dzieciom, grozi śmierć głodowa.  Najdrobniej- 
sze datki uprasza się składać w redakcji „Sło- 
wa“ dla „Tel.*. Rodzice cnętnie podejmą się 

wszelkiej - pracy. 

L LL 

  

  

  

  

w Dziš premjera! 
Regia“ TEMPO, ŻYCIE I WIECZNE PORN e: IGRANIE ZE ŚMIERCIĄ Part 

9? TO TEMAT NAJNOWSZEGO j [Al | ] S es 
FILMU „FOX'A* DZIKIEGO ZACHODU p. t. na wszystkie seanse!   

W rol. gł. George O'Brie i Cecylja Parker. Reż. Dawid Howard. 

  

„ILS 
Dziš premiera! Najwybitniejszy przebój najnowszej produkcji Paramountu 

'|GDYBYĄ 2 MILION 
Reżysecja E. Lubicz. GAR% COOPER wyn с1В5ОМ. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.15. —Na 1-szy seans ceny Zniżese. 

  

Dziś! Olśniewające arcydzieło śpiewno-dźwiękowe Dratnat romaatycznej miłości 

„UBI JENNY LIND 
  

  

z uroczą 

gwiazdą G R A C E M 0 0 R E Przepiękuy śpiew. — Początek o godz. 4-tej. 

Dziś! 

Jedyne = W W film budzący 
arcydzieło najszlachetn. 
podziwu struny serca 
godne ludzkiego 
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w Warszawie Centrala, Nowy Świat 19. Cena całego losu zł. 40, 

   СОЛ 1.0а 
lekturze 

Spieszcie 
d 

JUTRO ZA 
ZAOSZCZĘDZONE 
PIENIĄDZE 

KUP SZCZĘŚLIWY 
bieliznę, krawaty, 

Jeśli nie teraz to kiedy? 
Już w dnin 18 b. m. rozpoczyna się ciągnienie I klasy 

o najpopularniejszej w Wilnie kolektury 

„ MINKOWSK 
Wilna, Niemiecka 35, t. 13.17. PKO 80.928 
CENTRALA: WARSZAWA 

Gdzie szczęście zawsze sprzyja graczom. 

Zami jscowe zamówienia załatwiamy odwrotną pocztą po wpis- 

cenia należności na nas:e konto 

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

     

      

     

27 Państw. Loterji Klas, 

czamprędzej po szczęśliwe losy 

NALEWKI 40. 

„Cena 14 losu 10 zł. 

    

NOWOOTWORZONY 

POLSKI SKLEP GALANTERY JNY 

„„AKRÓDŁ© KOWOŚCI” 
WILNO, WIELKA 15. 
TANIO POLECA 

pończochy oraz wszelkie nowości sezonowe. 

  

  

Kursy 

14 losu zł. 10. Zamiejscowe zamówienia załatwiamy odwrotną po- 
cztą. Konto P. K. O. Nr. 7192. 

Uwaga! Nasza kołektura zwraca specjalną uwagę na wygodną 

i terminową obsługę P. T. Graczy zamiejscowych. 

Ciągnienie od 18. 5. do 23 5. 

| „WIANO”. 
Chrześcijańska Spółdzielnia Wzajemnych 

Kredytów 
Spółdz. z odp. udz. 

w POZNANIU, ul. Sienkiewicza 3. 
zarejestrowana w Sądzie Grodzkim w Poznaniu R. Sp. nr. 356., jedyna w tym rodzaju 

instytucja czysto chrześcijańska w Polsce, z 

wypłaca członkom zawierającym związki małżeńskie i 

li piętro 
ustaloną według wymagań prawnych aaa. SE M wyjda 

działalnością udziela ae od 5 — 7 wiecz. do wynajęcia w cent- 
POŻYCZEK WEKSLOWYCH e 2 rum miasta — dowie- 

przyjmuje 7 dzieć się Zawalna 4/6 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE Udo a A : Ma +» Piłsudskiego 6 m, 5. 
a ze swego specjalnego Kupno L io 

A LADAAŁADADAA ORO iw FUNDUSZU ZAPOMOGOWEGO : I SPRZEDAŻ 

spadkobiercom po zmarłych VITTVVVYT TIT о POSZUKUJĄ 
członkach ŻW: ajj Spod аее т PRACY 

ZAPOMOGI BEZZWROTNE Szczenięta A 

w wysokości czystej rasy settery an- up; — — —- — — 
do zł 3 000 gielskie czarne bardzo Młody, uczciwy 

« V. . ładne tanio do sprze- chłopiec od zł. 500 — 
Wyczerpujących informacyj udziela Zarząd, 

  

wileńskie Koncesjonowane 

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

Samochodowe 

10 — 13 i 16 — 20     

  

  

   

  

D. . SIONA | |.Ybš LETNISKO 

B roślin warzywnych „oraz kwiatów z naj- PE ONA R 
Lekarze lepszych źródeł poleca ska stacja  Smorgome. 

‚ Plaža, kajaki, teni 

8 t Nagrodzki |--—- ы 4 = | ŁYOMUNI NagTOdZ ska 
D Tankis R Wilno, Zawalna 11-a. w majątku, 6 klm. od 

Żądąjcie cenników, Wilna. 1, 2 lub 3 po- PIGTROWICZ - koje, z kuchnią. Duże 
JURCZEŃNKOWA © -р ее weranda, Obok rzeka i 
ordynator Szpit. Sawicz 
cheroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowadziła się 

Wileńska 34 

Lokale 
fw 

  

Mieszkania 

  

  

  

  

"— zdrowa, rzeka, las 0s0- 

Przedstawicielem na lub przedstawiciele. 

woj. Wileńskie jest p. Izydor Ciecierski, zamieszkały w Wilnie, ul. Jasna 27. — 

on prowadził na cudze jabłka, czy szpa- 
cze gniazda. On pewnie i to wiedział, 
dlaczego mówił, że teraz pora kończyć 
z panami i  sowiety w kraju zaprowa- 
dzić... Choć drugie gadają, że i z so- 
wietami nie gładko, a wszędzie jedna 
bieda chłopski naród gnębi, bo tak już 
po wiek wieków od Boga dadzione. 

Kiedy Adaśka, bywało, perorował w 
chacie Pawluków, to ludzie tylko gęby 
otwierali, tak składnie na wszystko od- 
powiedzieć umiął. jeden Wańka Pawluk, 
młodszy brat Dymitra, trzymał się zda- 
leka od Korolonka; ten chciał biedny 
naród zbawiać zupełnie innemi sposoba- 
mi, chociaż naprzeciw panom i on mó- 
wił gorąco, 

Dymitr Pawluk długo wahał się, my- 
Ślał: tak i tak, jeszcze nie był sam zde- 
cydowany, a już powierzony jego komen- 
dzie oddział Straży Granicznej przecie- 
kał mu między palcami do Korolonka. 
Zanim on, oddziałowy, dał się pociągnąć 
ostatecznie — przyszła wsypa i przecię- 
ła odwrót. Był teraz związany z Koro- 
lonkiem wspólnem niebezpieczeństwem i 
tajemnicą, a skomunizowany oddział Stra 
ży ciążył mu na skołatanej głowie stu- 
pudowem brzemieniem. 

Wszelką robotę przy chacie robił bez 
przekonania... pozostawił płot rozgro- 
dzony, zaniedbał poszycia na odrynie... 
Poco robić? Tyłko patrzeć, a przyjdzie 
policja i zabierze... Niedarmo  areszto- 
wany Mońka Sulski, pachciarz, żyd par- 
szywy, wiedział gdzie, co, u kogo ukry- 

  

   Drukarnia 

        

te. Ten Mońka Sulski był ciężką zimorą 
Dymitra i teraz plątał mu się pomiędzy 
zmęczonemi myślami. 

— Nie już on tam nabresze? -— za- 
gadnął Korolonka z krwawą udręką w 
głosie. 

— Chtoż? Czy Mońka? — domyšlit 
się tamten odrazu. 

— Może i to być, że nabresze, wia- 
domo, Żydziuk. — Uśmiechał się ironicz- 
nie, popatrywał na schyloną głowę Dy- 
mitrową, aż począł go nie to pocieszać, 
nie to przekonywać. 

— Coż, Mit'ka. Na to wojna z pana- 
mi poszła. Alibo nam, alibo im zhinuć 
przyjdzi sia. A tylko, że jak bywało — 
nia budzie. Dość biedy prostemu narodo- 
wi, za swoje zastompić sia pora nastała. 
Jaż mówił. Zza hranicy pomogą. Prosty 
naród będzie panował... A póki co — wa- 
laj w les. Nie jaż jeden tam. Dobre mo- 
łodcy ze mną... Jurką Czarny + u lesie... 
Apanas Żuk, Lawon Kulawy i inne... 
Przystałby do nas... Posiedzieliby maleń- 
ko... popatrzyli, co tu zrobić uda się... 
różnego dobraby nabrali i zahranicę! A 
tak i u prawdu doczekasz się: jak bor- 
suka w jamie zabiorą. 

Dymitr chwycił się oburącz za głowę 
i zaskowytał cicho: 

— Ach, kaby nie Ulka... kaby nie UI- 
ka! 

Korolonek splunął z pasjją: 
— Dureń! Dziela baby do turmy gnić 

pójdzie. Uciekniesz — twojej że Ulce le- 
piej będzie. A chciałby ty jo do dworu 

  r 

„SŁOWO* 

dunia — ul, Antokolska (skończone 5 oddz. szk. 
35 m. ! oglądać od 4 powsz.) prosi o jaką- 
do 8-ej. kolwiek pracę. — Adres 

—  Wiłkomierska Ne 117. 

  

POSZUKU JĘ las sosnowy. Miejsco- 
possdy do dzie i z szy- wość malownicza, Ko- 
ciem w Wilnie lub na manikacja antobusowz 
wyjszd — Adres w (co godzinę) lab koleją 
Redakcji. Może być z całodzien- 
— — — — — — — nem utrzymaniem, 
AAAAAAAAAAAAA MAMAMA E skladać do Ad- 

" ministracji łowa*, Letniska peak **" 
RFYŁYYWWYWYWYYYETTYW" — — —_ — — 

EETNISKO 
I klm. od St. Gudogaj 
Miejscowość śliczna. — 

bny dom 3 pokoje — 
kuchnia, weranda. 
inform. Pańska 17 — 2 
od: 2—5. 

TROKI 
LETNISKO 

do wynajęcia z 3 pokoi 
z kuchmią. Dowiedzieć 
się o szczegółach ul. 
Mostowa d. N 5 m. 5 
między godz. 16 —19. 

  

uć. KqupowiE: 
whlneo>   

  

  

zaprowadzić? Na kanapie posadzić? złot 
nie trzewiki na nożki dać? sukienka jed- 
wabna nałożyć? Chciałby? Nu i dzier- 
żyś! у 

— On chciałby, żeby biedny naród 
sprawiedliwość nalazł i miał, — odpo- 
wiedział za Dymitra surowy, uroczysty 
głos. 

Iwan Pawluk wyrósł przy rozma- 
wiających, jak z pod ziemi. Błękitne oczy 
świeciły mu z chudej opalonej twarzy 
trochę niesamowicie i jakby gorączko- 
wo. Podniósł rękę w górę i mówił ka- 
znodziejskim tonem: 

— Nie za panskim bahatstwom pój- 
dzie biedny naród. Wo imia Chrysta pój- 
dzie... równość na świecie, na białym, 
zaprowadzić. | nia budzie panów-bieła- 
ruczków, usie ruki u rabocie zamarajuć! 
u rabocie ciażkoj wo imia ltca i Syna! 
A chto roboty przelęknie się, od biedne- 
go narodu odstanie — temu Śmierć pisa- 
na. Korolonek nie lubił proroka — wsa- 
dził ręce w kieszenie, czapkę na bok prze- 
krzywił i zawrócił z powrotem do lasu. 
Na odchodnem rzucił jeszcze zachęcają- 
cy okrzyk Dymitrowi i poszedł ścieżką 
lekki, sprężysty, śpiewający przez zęby, 
po rosyjsku: 

— My na gorie wsiem burżujam: 
mirowoj pożar rozdujem! 

Iwan Pawluk niechętnie popatrzył mu 
wślad, a gdy tamten znikł na zakręcie, 
odwrócił się do brata: | 

— Zły duch Chrystowi służy, a swo- 

  

je myśli chowa: Pilniuj sia, Mitka. Nie 
daj jemu naród prowadzić. 

Dymitr machnął ręką i usiadł ciężko 
na swojej kłodzie. Drażniło go w tej chwi 
li namaszczenie brata, ale nie śmiał mu 
przeczyć, Toż sam  Korolonek  zeszedł 
Wańce z drogi, ni słówkiem nie odezwał 
się. Tymczasem Wańka wodził oczyma 
po niebie, po czubach świerków, złoci- 
stych od słońca... Miał teraz w twarzy 
dziecinne jakieś rozmarzenie... wzrok ła- 
godniał mu stopniowo... wyglądał, jakby 
się budził ze snu, Wreszcie ocknął się, 
obejrzał na brata i zagadał zwyczajnym 
głosem. » , 

— Mit'ka! twój komendant Straży 
przyjechał, Ciebie szukać przykazał. Idzi 
u światlicu. 

— Dymitr skoczył na równe nogi. 
Komendant? Poco on tu? Zwykła inspe- 
kcja? Dlaczego właśnie dziś? Dziś świe- 
tlica nie była czysta! Do jutraby zacze- 
kał! Do jutra! Dymitr strasznie bał się 
tego,... a nie śmiał Korolonkowi odmó- 
wić.. Wziął na przechowanie. Czort go 
podkusił zaryzykować! Co teraz? Nie 

dać komendantowi szperać po. świefli- 
cy?! Jakim sposobem? Pobiegł prędko, 
potykając się ze wzruszenia, przed 

drzwiami świetlicy przystanął, odetchnąt 

głęboko, skupił siły, zebrał się w sobie i 

przestąpi próg. 

D. C. N. 

Zad 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński 

  

 


